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التقلبات الموسمية لالسعار, االستجابة الكلمات الدالة: 

  , تحليل الطلبالسعرية
 

 زــالموجـ
 

نظرا الن كمية المياه المستخدمة في الزراعة تبلغ 

مليار متر مكعب في السنة, وبما يعادل نحو  53نحو 

من الموارد المائية المصرية المحدودة يصعب  85%

التوسع في االستصالح الزراعي ولذلك يقتضي االمر 

ضرورة ترشيد استخدام الموارد الزراعية وتنظيم 

استخدامها بين المحاصيل المختلفة وفق استراتيجية 

قومية مبنية على اساس تقليل العجز بين العرض 

والطلب وبما يحافظ على مستوى االسعار في متناول 

المستهلك وفي مصلحة سعر غير متذبذب للمنتجين. 

ولذلك تم دراسة أهم العوامل المؤثرة على الطلب 

لعوامل المؤثرة لمختلف اسعار الخضر لتحديد أهم ا

وسبل السيطرة عليها وتقليل االثر السلبى على ارتفاع 

االسعار في ظل عدم ارتفاع الدخول الحقيقي للمستهلك 

بدراسة التقلبات لشهرية للخضر المصرية المصري. و

في السوق الرئيسي للجملة في مصر وهو سوق العبور 

اتضح معنوية االسعار الشهرية والذي يشجع على زيادة 

لكمية الواردة من مختلف المحافظات للسوق وفق ا

االستجابة السعرية ووفق حدود الكمية المنتجة من 

 محاصيل الخضر.

وقد اتضح تاثير شهور بدرجة اكبر من اخرى مثل 

شهري ابريل ومايو عن باقي الشهور وذلك لكل 

واتضح أهمية تاثير الموسمية في تحديد  محصول.

ر من محاصيل الخضر في الكميات الواردة لسوق العبو

مصر. كما اتضح الترابط الكبير بين الكميات واالسعار 

للخضر في سوق العبور مما يعكس أهمية اعادة النظر 

في عشوائية زراعة المحاصيل والتي ال يوجد فيها ادني 

تنظيم او ترابط. حيث يجب أن يتم تنظيم استخدام 

 الموارد الزراعية المحدودة لمصر. وذلك  تحقيق

اقصي عائد للمنتجين والمستهلك والمسوق ويقلل من 

اهدار الموارد في احداث خلل بين العرض والطلب 

ينجم عنة ارتفاع في االسعار يضر دخول المستهلك او 

 انخفاض في االسعار يضر دخول المزارعين.

ومن الجدير بالذكر أن التغيرات التي طرات على 

لرئيسى في القطاع الزراعي والذي يعتبر النشاط ا

الريف المصري خاصة في ظل سياسات التحرر 

االقتصادي مثل إلغاء دعم المدخالت الزراعية, 

وتحرير االسعار الزراعية وتركها تتحدد وفقا لقوى 

السوق, مع هدم تظوير النظام التسويقي للخضرادى الى 

عدم انتظام او توازن العرض مع الطلب بعد سياسة 

الزراعة مما زاد من  التحرر االقتصادي في قطاع

التقلبات الكبيرة في االسعار نتيجة لزيادة الفجوة  بين 

العرض  والطلب للسلع الزراعية , وكل هذة االسباب 

 ادت لزيادة الفقر في مصر وفي الريف بصفة خاصة. 

وهذا يعكس اهمية تظوير النظام التسويقي والعودة 

 الى  التركيب المصولي المركزي والذى يوازن بين

االحتياجات االستهالكية المتزايدة والموارد الزراعية 

المحدودة بتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب مما 

يقلل فروق االسعار خالل اشهر السنة ومما ينعكس في 

زيادة دخل ورفاهية المنتج والمستهلك معا. ويعتبر 
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العودة للدورة الزراعية من أهم متطلبات تحقيق 

الخضر في مصر ويقلل الفقد في التوازن في اسعار 

الموارد الزراعية المحدودة ويحقق الحماية لخصوبة 

التربة ويقلل االحتياج لالسمدة والمبيدات.  وهذا التنظيم 

للسوق االنتاجي الزراعي يقلل من الخلل في التوازن 

بين العرض والطلب مما يزيد من كفاءة توزيع استخدام 

 optimalات البديلة الموارد الزراعية بين االستخدم

resource allocation   ويقلل من اهدار الموارد

.كما يقلل كذلك من الخسائر  الزراعية المحدودة

الضخمة للمنتجين والمستهلكين على المستوى الجزئي 

اضافة لتقليل االثار السلبية على المستوى الكلى من 

خالل تقليل الواردات وزيادة الصادرات حيث يحدث 

اءة االداء في القطاع الزراعي المصري على تحسن لكف

 المستوى الجزئي والكلى.
 

 مشكلة الدراسة
 

نتيجة لمحدودية الموارد المائية في مصر, 

ومحدودية الزيادة في رقعة األراضي الزراعية الالزمة 

لمواجهة االحتياجات السكانية المتزايدة, تتزايد نسبة 

السكان  من جملة %21,6الفقر في مصر حيث أن نحو 

في مصر يعيشون تحت خط الفقر وهو الخط الذي عندة 

ال يستطيع االنسان الوفاء باحتياجاتة االساسية 

والضرورية من مآكل وملبس ومشرب وغيرة, كما 

ترتفع نسبة االسر الفقيرة بالريف عن الحضر حيث 

. 2009من جملة السكان عام  %28,9بلغت نحو 

حيث ترتفع اسعار  ,(2010)تقرير التنمية البشرية : 

اصيل ومن أهمها الخضر ومع عدم ارتفاع حمختلف الم

مستوي الدخل الحقيقي للمستهلك يتزايد تاثير ارتفاع 

االسعار على المستهلك ويتزايد التأثير نتيجة التقلبات 

السعرية الموسمية في اسعار الخضر في الفترة االخيرة 

هية مما يزيد من معدالت الفقر وينخفض معدل الرفا

 للمستهلك المصري

وزادت تلك المشكالت بد تحرير القطاع الزراعي 

وترك المزارع دون ارشاد ودون اتباع سياسة ارشادية 

للمزارعين فتتغير المساحات المزروحة من المحاصيل 

المختلفة وبصفة خاصة الخضر من موسم الخر مما 

زاد من التقلبات الموسمية وادى لخلل مستمر في 

ومن ثم فالمشكلة  العرض والطلب. االسواق بين

الرئيسية فى هذا البحث تتلخص فى وجود تقلبات 

انتاجية وسعرية واسعة النطاق من موسم الى اخر ومن 

شهر الى آخر, بل ومن يوم الى آخر االمر الذى يؤثر 

سلبا على المزارع المنتج وعلى المستهلك سواء بالريف 

االحصائى  او الخضر وهو ينعكس عمليا على التقدير

 لدوال الطلب على هذه الزروع.
 

 هدف الدراسة
 

يهدف البحث لقياس اثر التقلبات الموسمية السعار 

اهم الخضر المصرية في الكميات الواردة لسوق العبور 

في مصر. وتحديد نوع التأثير الشهري سلبيا او ايجابيا 

على الكميات الواردة الى السوق على التقدير 

لطلب. ودراسة مدى وامكانية التقليل االحصائى لدوال ا

من تلك التقلبات في المستقبل بما يقلل من التاثير السلبي 

على الطبقات الفقيرة في مصر والتي تعاني من تقلبات 

االسعار الشهرية للخضر ومن ارتفاع اسعارها من جهة 

اخرى ومن انخفاض الدخل الحقيقي من جهة ثالثة وهما 

ودي لعدم تحقيق العدالة من أهم التغيرات التي ت

االجتماعية وعدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي بل 

 والصحي للطبقات الفقيرة من المجتمع المصري. 
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 

إعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفى والكمي 

باستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية لمعالجة 

ها مع المنطق االقتصادي, وقد اتم البيانات ومدى توافق

استخدام النماذج البسيطة والمتعددة. كما تم استخدام 

للتعبير عن   Dummy variablesالمتغيرات الصورية 

 الموسمية الشهرية لالسعار.

وقد إعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التى 

يمكن الحصول عليها من الوزارات والهيئات مثل معهد 

قتصاد الزراعي واإلدارة المركزية لالقتصاد بحوث اال

الزراعي, والجهازالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, 

ومعهد التخطيط القومي, ومنظمة  األغذية و الزراعة 

لألمم المتحدة, ووزارة االشغال للموارد المائية, 

للمواقع المختصة بالبيانات المختلفة  وشبكات المعلومات

لمنشورة وغير المنشورة والبحوث والدراسات ا

والدوريات االقتصادية التي تصدرها الهيئات الدولية 

والحكومية والتي لها صلة بالدراسة ,وكذلك اعتمدت 

الدراسة على البيانات االولية وقد تم الحصول عليها من 

سوق العبور, وتحليلها للحصول على اهم اسباب الخلل 
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 عاربين العرض والطلب وسبل تحقيق استقرار اس

 محليا. الخضر
 

 ةــــــالمقدم
 

ال يستطيع المستهلك المصري االستغناء عن 

محاصيل الخضر سواء اكان مستهلك قادر او فقير. 

حيث تتميز محاصيل الخضر بكونها مصدرا رئيسيا من 

مصادر الطاقة والفيتامينات واالمالح الالزمة لبناء 

ن جسم االنسان, وعلى المستوى االنتاجى الزراعى فإ

محاصيل الخضر تتميز بأنها ذات قيمة نقدية مرتفعة 

والسبب الرئيسى لالهتمام   بالمقارنة بالمحاصيل الحقلية.

بزراعة محاصيل الخضر راجع الى زيادة قيمتها 

الغذائية كما انها سهلة الهضم وال تسبب أمراض للجهاز 

الهضمى, والخضر واهمها الطماطم والكرفس تعادل 

عن هضم اللحوم والجبن وغيرها, الحموضة الناتجة 

وكذلك بعض الخضر غنية بالمعادن مثل الفاصوليا 

والسبانخ, فى حين بعض الخضر غنية بالنشا والسكر 

كالبطاطس والبطاطا والقلقاس والبطيخ والجزر 

والبنجر كما تعتبر غنية بالمركبات الدهنية والبروتينية. 

الى وتتميز الخضر بقصر دورة االنتاج, باالضافة 

امكانية زراعة العديد من محاصيل الخضر فى اكثر من 

عروة مثل الطماطم والبطاطس, وبالتالى يفضلها 

المزارع المصرى رغم إرتفاع تكاليف إنتاجها 

للحصول على عائد سريع يمكن أن يساعده في توفير 

 احتياجاته وأسرته.

ومنننن الجننندير بالنننذكر أن عننندم الكفننناءة فننني العملينننة 

حاصيل الزراعينة بصنفة خاصنة محاصنيل التسويقية للم

الخضر يزيد من الفاقد ويهدر الكثير من الكميات اضافة 

النننى الفقننند نتيجنننة عننندم تحقينننق سنننعر عنننادل للمنننزارع 

المصري. ورغم أن الكثير منن دول العنالم تتبنع اسناليب 

عنندة لتحسننين التسننويق ومننن اهمهننا التسننويق مننن خننالل 

متعننننددة الزراعننننة التعاقديننننة. حيننننث تقننننوم الشننننركات 

االطننراف وشننركات محننالت التجزئننة بالتعاقنند وتجهيننز 

وتسننويق المنتجننات الزراعينننة. ويشننيع هنننذا النننوع منننن 

التعاقننند فننني الصنننين حينننث تشنننترك االدارات الحكوينننة 

ولجان المدن والشنركات االجنبينة معنا فني ابنرام العقنود 

 .(3)مع القرى والمزارعين واالفراد

ة بانهننا معظمننة الكفنناءة التسننويقي .kohls (2)وعننرف 

النسبة بين كل من ناتج النشاط التسنويقي النذي يمثنل فني 

اشباع المستهلك منن السنلع والخندمات والنذي يعبنر عننة 

باالثمنننان السنننوقية التننني يننندفعها المسنننتهلك مقابنننل هنننذا 

االشننباع وبننين اجمننالى عناصننر االنتنناج المسننتخدمة فنني 

العمليننات التسننويقية والتنني تتمثننل فنني االرض والعمننل 

 راس المال واالدارة.و

وممنا يزيند مننن الخلنل فنني سنوق الخضننر فني مصننر 

ايضننا عنندم الكفنناءة فنني توزيننع المننوارد الزراعيننة فنني 

العملية االنتاجية الزراعية تزيد منن التقلبنات الموسنمية, 

وممننا الشننك فيننه أن العدينند مننن الدراسننات واالبحنناث قنند 

 والعالقننات  (4)تناولننت دالننة الطلننب فنني السننلع الزراعيننة

, (5)السعرية النتاج واستهالك أهنم المحاصنيل الزراعينة

والبحننث الحننالى يركننز علننى دراسننة  وقينناس منندى تنناثر 

دالة الطلب بالتغيرات الموسمية والسعرية للسلعة نفسنها 

بغض النظر عنن تناثير االسنعار للسنلع المكملنة والبديلنة 

والدخول او باقي المتغيرات االخرى المنؤثرة علنى دالنة 

وذلنننك للوقنننوف علنننى مننندي التننناثير السنننعري الطلنننب.  

والموسنننمية فقنننط علنننى دالنننة طلنننب سنننوق العبنننور منننن 

الخضننر. وذلننك للوقننوف علننى أذا مننا كننان هننناك توزيننع 

امثل للمنوارد المحندودة منن عدمنة, حينث أننه كلمنا كنان 

هناك توزيع امثل للموارد فان ذلك يودي لتقليل التقلبنات 

ر ويحننندث الموسنننمية فننني الكمينننة النننواردة منننن الخضننن

اسننتقرار فنني االسننعار حننول المتوسننط وتكننون التقلبننات 

                                                 
تشارلز ايتون, الشركات المتكاملة للزراعة التعاقدية فني البلندان  (3)

االدنننننني , منظمنننننة االغذينننننة كتنننننب االقليمننننني للشنننننرق النامينننننة, الم

 . 1999, روما ايطاليا, والزراعة
(3) Richard Kohls, Marketing of Agricultural, DI 

Bateman - Journal of Agricultural Economics, New 

York, 1967  .  
السعيد عبد الحميد البسيوني )دكتور(: دراسة تحليلية للعالقات  (4)

والتكاملية لبعض محاصيل الخضر في سوق العبور,  التنافسية

المجلة المصرية القتصاد الزراعي , المجلد الثالث عشر, العدد 

 2003االول , مارس 
عالء السبع, دراسة اقتصادية للعالقات السعرية الهم  (5)

المحاصيل الحقلية في جمهورية مصر العربية, رسالة ماجستير,  

 1995مس, .كلية الزراعة, جامعه عين ش
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العنكبوتيننة فنني اقننل انحرافاتهننا عننن سننعر التننوازن فنني 

 سوق العبور.

وبدراسة االرقام القياسية لكمية الطماطم اتضح من 

أنة بلغ الرقم القياسي للكمية اقل ما  (1ل رقم )وجد

في يمكن في شهر اكتوبر, بينما بلغ اكبر قيمة في شهر 

وبدراسة الرقم القياسي للسعر للطماطم  شهر يوليو.

أنة بلغ اقل قيمة في شهر  (2جدول رقم )اتضح من 

فبراير وبلغ اكبر قيمة في شهر اكتوبر. وعند دراسة 

أن اقل  (1ل رقم )وجدمحصول الفاصوليا اتضح من 

قيمة للرقم القياسي للكمية كان في شهر مارس بينما بلغ 

مايو وعند دراسة الرقم القياسي اكبر قيمة في شهر 

أنة بلغ اقل قيمة في  (2جدول رقم )للسعر اتضح من 

مايو بينما بلغ اكبر قيمة في شهر اغسطس. بدراسة 

الرقم القياسي لكمية محصول الخيار الصوب اتضح من 

أنة بلغ اقل قيمة في شهر يناير وبلغ  (1ل رقم )وجد

قم القياسي اكبر قيمة في شهر مايو, وعند دراسة الر

أنة بلغ اقل قيمة في  (2جدول رقم )للسعر اتضح من 

وعند  شهر يونيو بينما بلغ اكبر  قيمة في ديسمبر.

دراسة الرقم القياسي لكمية الباذنجان البلدي اتضح من 

انة بلغ اقل قيمة في شهر فبراير وبلغ  (1ل رقم )وجد

اكبر قيمة في شهر اغسطس وبدراسة الرقم القياسي 

انة بلغ اقل قيمة  (2دول رقم )ــــجر اتضح من ــــــللسع

 في شهر اغسطس وبلغ اكبر قيمة في شهر يناير.

 

 

في سوق  2011و 2010متوسط الكميات الشهرية والرقم القياسي الهم محاصيل الخضر لعامي  .1جدول رقم 

 العبور

 

 الطماطم الفاصوليا للخيار صوب باذنجان بلدي

 الرقم الشهر

 القياسي

 توسطم

 الكمية

 الرقم القياسي

 يةمللك

 متوسط

 الكمية

 الرقم

 القياسي

 متوسط

 الكمية

 الرقم القياسي

 للكمية

 متوسط

 الكمية

 يناير 28222.5 108.3 1560.5 69.3 2739.5 64.8 4275.0 74.2

 فبراير 24052.5 92.3 1655.3 73.5 2926.5 69.2 2697.4 46.8

 مارس 26172.5 100.4 1311.0 58.2 3304.0 78.1 2945.0 51.1

 ابريل 21790.5 83.6 2700.0 119.9 4575.0 108.2 4503.5 78.2

 مايو 25892.5 99.4 3120.0 138.5 5235.0 123.8 4724.0 82.0

 يونيو 29295.5 112.4 2632.0 116.8 4661.5 110.3 4823.5 83.7

 يوليو 31545.0 121.0 2451.0 108.8 4931.5 116.6 7484.0 129.9

 اغسطس 30157.5 115.7 1671.5 74.2 4867.5 115.1 10048.5 174.4

 سبتمبر 24030.0 92.2 1563.0 69.4 4629.0 109.5 6758.5 117.3

 اكتوبر 21212.5 81.4 2637.0 117.1 5052.5 119.5 6845.0 118.8

 نوفمبر 23861.5 91.6 3038.0 134.9 4719.9 111.6 6920.0 120.1

 ديسمبر 26500.0 101.7 2693.0 119.5 3092.0 73.1 7123.0 123.6

 متوسط المتوسطات 26061.0 100.0 2252.7 100.0 4227.8 100.0 5762.3 100.0

 المصدر: بيانات ثانوية من  سوق العبور, القاهرة.
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في سوق  2011و 2010لعامي  متوسط االسعار الشهرية والرقم القياسي الهم محاصيل الخضر .2جدول رقم 

 عبورال

 الطماطم الفاصوليا للخيار صوب باذنجان بلدي

 الشهر

  

الرقم 

 القياسي

متوسط 

 السعر

الرقم 

 القياسي

متوسط 

 السعر

ي الرقم القياس

 لالسعار

 متوسط

 السعر

ي الرقم القياس

  لالسعار

ر متوسط السع

 الشهري

 يناير 0.8 57.4 3.8 136.9 2.2 114.7 1.8 142.1

 فبراير 0.7 53.7 2.4 87.6 1.7 90.1 1.5 115.5

 مارس 1.3 96.2 2.9 104.7 1.7 90.2 1.5 117.5

 ابريل 1.6 122.3 1.8 64.5 1.6 85.2 1.1 88.1

 مايو 1.3 97.5 1.4 50.5 1.4 74.4 1.2 96.7

 يونيو 1.0 72.4 1.7 63.2 1.3 68.7 1.2 91.2

 يوليو 0.4 30.5 2.8 102.0 1.7 90.6 0.9 66.0

 اغسطس 1.2 90.4 5.4 197.9 1.9 103.5 0.8 59.3

 سبتمبر 2.1 161.5 5.1 184.2 2.3 123.0 1.5 116.4

 اكتوبر 2.7 207.2 2.5 92.3 2.0 104.8 1.7 131.3

 نوفمبر 1.6 119.8 1.5 53.7 1.9 102.9 0.9 72.4

 ديسمبر 1.2 91.0 1.7 62.6 2.9 151.8 1.3 103.5

المتوسطات وسطمت 1.3 100.0 2.7 100.0 1.9 100.0 1.3 100.0  

 المصدر: بيانات ثانوية من  سوق العبور, القاهرة.

 

وفيمننا يلننى محاولننة لتقنندير منندي التقلبننات الموسننمية 

ومدى التاثير السعري على دالة طلنب الخضنر الشنهرية 

 في سوق العبور:

 

اوال: دالة الطلب الشهرية لمحصول الطماطم المصررية 

 (2011 - 2010العبور خالل عامي ) بسوق

بالرغم منن االنجنازات التني حققنت فني مجنال انتناج 

الخضر اال اننه ال تنزال مشنكالت التسنويق تهندد منتجني 

 .(6)الخضر, حيث لم تشهد نظنم التسنويق تحنديث حقيقني

كمننا لننم يننتم تنظننيم العمليننات االنتاجيننة بعنند التخلننى عننن 

الدورة الزراعي في مصر بعد تحرير القطاع الزراعني 

                                                 
محمننند عثمنننان, السياسنننة الزراعينننة وعقنننود انتننناج الخضنننر فننني  (6)

محافظننة البحيننرة, رسننالة ماجسننتير, كليننة الزراعننة , جامعننة عننين 

 .I, ص 2008شمس, 

 

ن دول العالم االمنر النذي زاد منن كما حدث في الكثير م

شكوي منتجني الخضنر منن الخسنائر التني يتكبندوها فني 

كثيننر مننن الحنناالت اضننافة الننى شننكوي المسننتهلكين مننن 

 .(7)ارتفاع االسعار

والسنننننتخراج الدالنننننة الطلبينننننة الشنننننهرية للطمننننناطم 

المصرية بسوق العبور حسبت معادلة االنحدار المتعددة 

لكمينننة المطلوبنننة بسنننوق الخطينننة التننني عبنننر فيهنننا عنننن ا

كعامنننل تنننابع لكنننل منننن التنننأثير الموسنننمي ( q)العبنننور 

والسنننعر الشننننهري  (d1,d2,d3,……….,d11)الشنننهري 

( وكاننننت 2011-2010خنننالل عنننامي ) لتلنننك الكمينننات

 النتائج علي النحو التالي:

 

                                                 
)7(Elsabea Alaa, Egyptian food security under 

liberalization policies and world trade organization, 

Egyptian Journal of Agricultural Economics, volume 

(17) No (4) December 2007.  
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d5 d4 d3 d2 d1 P Intercept  

-371.27 -3574.66 -138.87 -3801.90 504.35 -2737.58 29800.04 Coefficients 

(-0.19) (-1.77) (-0.07) (-1.88) (0.25) (-4.27)** (18.51)** t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

-1595.77 -1074.64 86.11 3636.09 2851.11 2121.26  Coefficients 

(-0.79) (-0.48) (0.04) (1.82) (1.38) (1.06)  t Stat 

   0.87 R Square Significance F F 

   0.74 Adjusted 

R Square 

 0.002 6.40 

P . السعر الشهري للكمية المطلوبة من الطماطم المصرية بالجنية / الطن 

(d1, d2, d3, ………., d11)  ( 2011 - 2010متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي. )  

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 . 0,01نوية معامل االنحدار عند )**( تشير إلي مع

 

وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

وأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهرية لألسعار 

علي الكميات الواردة للسوق, هذا وقد ثبتت المعنوية 

اإلحصائية لكل من السعر إضافة إلي التأثير العكسي 

 . للسعر علي الكميات الواردة للسوق

ولقد أمكن الحصول بواسطة كافة المتغيرات التي 

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات الحادثة  %87, أي أن حوالي 0,87حوالي 

في الكميات الواردة لسوق العبور من الطماطم 

ً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشهر  المصرية شهريا

والبالغة  Fشهري. وتشير قيمة السنة وكذلك السعر ال

إلي معنوية النموذج المستخدم في تقدير الدالة  6,4نحو 

, وهو ما %0,01والتي ثبتت معنوياتها عند مستوي 

يؤكد العالقة الوثيقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير 

 التابع لها في هذه الدالة .

ويشير التقدير الخاص بالسعر الشهري إلي عالقة 

ين هذا المتغير وبين الكمية الواردة للسوق من عكسية ب

الطماطم المصرية شهرياً, حيث تبين أن السعر يؤثر 

علي انخفاض الكمية الواردة للسوق شهريا من الطماطم 

 طن . 2737,6المصرية بمقدار 

أما التقدير الخاص بالتأثير الموسمي لشهر يناير 

قالي وبين فيشير إلي عالقة طردية بين هذا المتغير االنت

الكمية الواردة للسوق من الطماطم المصرية في هذا 

الشهر, حيث تبين أن التأثير الموسمي لشهر يناير يودي 

لزيادة الكمية الواردة للسوق من الطماطم المصرية في 

طن, اال انة لم تثبت معنوية  504,4 هذا الشهر بمقدار

 هذا التاثير.

لشهر فبراير أما المعامل الخاص بالتأثير الموسمي 

فيشير إلي أن العالقة بين هذا المتغير االنتقالي والكمية 

الواردة لسوق العبور من الطماطم المصرية في هذا 

الشهر عكسية أي يؤدي إلي انخفاض الكمية في هذا 

طن, وثبتت معنوية هذا  3801,90الشهر بمقدار 

 .%5التاثير عند مستوى  معنوية 

بالتأثير الموسمي للشهور أما بالنسبة للتقدير الخاص 

مارس وابريل ومايو واكتوبر ونوفمبر فيشير إلي أن 

العالقة بين تلك المتغيرات االنتقالية و الكمية الواردة 

للسوق من الطماطم المصرية شهرياً عكسية أي 

طن,   138,87 تنخفض الكمية في تلك الشهور بمقدار

طن, لكل  1074,64 طن, 371,27 طن, 3574,66

 علي الترتيب .منها 

أما بالنسبة للتأثير الموسمي الشهر يونيو ويوليو 

واغسطس وسبتمبر فكانت ذات عالقة طردية مع الكمية 

الواردة لسوق العبور من الطماطم المصرية شهرياً 

حيث ازدادت الكمية في هذين الشهرين بمقدار 

طن,  3636,09 ,طن 2851,11 طن, 2121,26

 ترتيب .طن لكل منهما علي ال 86,11

والستخراج نفس الدالة ولكن الكمية دالة في السعر 

للطماطم المصرية بسوق العبور حسبت معادلة 

االنحدار المتعددة الخطية التي عبر فيها عن السعر 

للطماطم كعامل تابع لكل من الكمية المطلوبة بسوق 

 والتأثير الموسمي الشهري (q)العبور 

(d1,d2,d3,……….,d11) ( 201 – 2010خالل عامي 

 ( وكانت النتائج علي النحو التالي:1
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d5 d4 d3 d2 d1 q Intercept  

-0.052 -0.657 -0.006 -1.052 -0.053 0.0002 7.238 Coefficients 

-0.09 -1.05 -0.01 (-1.78)* -0.09 (-4.27)** 4.92 t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

-0.220 0.335 0.371 0.825 0.347 0.390  Coefficients 

-0.37 0.52 0.63 1.36 0.55 0.66  t Stat 

   0.89 R Square Significance F F 

   0.80 Adjusted 

R Square 

 0.017 3.8 

q الشهري المطلوبة من الطماطم المصرية بسوق العبور بالطن . الكمية 

(d1, d2, d3, ………., d11)  ( .2011 - 2010مي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي )متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموس  

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند  

 . 0,01)**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 

وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

 للكميناتوأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشنهرية 

علي اسعار السوق, هذا وقند ثبتنت المعنوينة اإلحصنائية 

لكل من الكمية إضنافة إلني التنأثير العكسني للكمينة علني 

 اسعار السوق. 

ولقد أمكنن الحصنول بواسنطة كافنة المتغينرات التني 

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلنغ 

ثنة من التقلبات الحاد % 9, أي أن حوالي  0,89حوالي 

في اسنعار سنوق العبنور منن الطمناطم المصنرية شنهرياً 

تعنننزي إلنننى التنننأثير الموسنننمي ألشنننهر السننننة وكنننذلك 

إلني  3,8والبالغنة نحنو  F الكميات الشهرية. وتشير قيمة

معنوية النمنوذج المسنتخدم فني تقندير الدالنة والتني ثبتنت 

, وهنو منا يؤكند العالقنة %0,01معنوياتها عنند مسنتوي 

تغينرات المسنتقلة والمتغينر التنابع لهنا فني الوثيقة بين الم

 هذه الدالة .

ويشير التقندير الخناص بالكمينة الشنهرية إلني عالقنة 

عكسية بين هذا المتغير وبين اسعار السوق من الطماطم 

المصننرية شننهرياً, حيننث تبننين أن زيننادة الكميننة الننواردة 

لسوق العبور بمقدار طن واحند تنؤدي النخفناض اسنعار 

للطمنناطم المصننرية فنني سننوق العبننور  السننوق الشننهرية

وهننذا يتفننق مننع الواقننع حيننث أن  .جنيننة 00020.بمقنندار 

طنن فني الشنهر  10000زيادة الكمينات النواردة بمقندار 

جنيننة والعكننس  2يننودي النخفنناض السننعر فنني السننوق 

صنننحيح وبنننذلك فنننان تذبنننذب الكمينننات النننواردة بمقننندار 

بنور طن يعتبر الحد المؤثر بفعالية في سوق الع 10000

وعلى ذلك يجب السيطرة على عرض الطماطم بما يقلل 

تذبذب الكميات الواردة لسوق العبور وبمنا ال يصنل النى 

طننن شننهريا, وذلننك  10000الحنند الحننرج للتذبننذب وهننو 

للتخفيف من تناثير الموسنمية فني العنرض والنذي ينودي 

لتذبذب االسعار بشدة والناتج من تذبذب الكمينات بسنوق 

 كس في اسعار المستهلكين.  العبور والذي ينع

بالتنأثير الموسنمي لشنهور السننة  أما التقدير الخناص

فيشير الى تاثير سالب لبعض االشهر واخنر موجنب فني 

اشهر اخرى ولم تثبت معنوية تناثير الموسنمي اال لشنهر 

فبرايننر. حيننث تبننين أن التننأثير الموسننمي لشننهر فبرايننر 

ذا يننودي لنننقص اسننعار الطمنناطم بسننوق العبننور فنني هنن

جنينننة, وقننند تثبتنننت معنوينننة هنننذا  1.052الشنننهر بمقننندار

 التاثير.

وبناء على ما سبق يتضح أهمية تاثير الموسمية في 

دالة طلب أهم محاصيل الخضر وهي الطماطم مما 

يعكس اهمية اإلرشاد الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية  

فى الموازنة بينه االحتياجات االستهالكية المتزايدة 

لزراعية المحدودة بتقليل حجم الفجوة بين والموارد ا

العرض والطلب مما يقلل فروق االسعار خالل اشهر 

السنة ومما ينعكس في زيادة دخل ورفاهية المنتج 

والمستهلك معا. ويعتبر العودة للدورة الزراعية من أهم 

متطلبات تحقيق التوازن في اسعار الخضر في مصر 

المحدودة ويحقق  ويقلل الفقد في الموارد الزراعية

الحماية لخصوبة التربة ويقلل االحتياج لالسمدة 

والمبيدات. ولذلك على الدولة تشجيع المزارعين للعودة 

لنظام الدورة الزراعية من خالل الدعم المباشر وليس 

الدعم الغير مباشر حتى يحقق الدعم الحقيقي للمزارع  

 دون اهدار لموارد الدولة لفئات غير مستحقة.
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التقلبات الموسمية لمتوسط أسعار الجملة للطماطم مقارنة بالتقلبات الموسمية التوريدية األسبوعية  .1 شكل رقم

 (2010,2011بسوق العبور خالل عامي )

 

 

دالة الطلب الشهرية لمحصول الفاصوليا  ثانيا:

 (2011 -2010المصرية بسوق العبور خالل عامي )

رية للفاصوليا الستخراج الدالة الطلبية الشه

المصرية بسوق العبور حسبت معادلة االنحدار المتعددة 

الخطية

 (q)التي عبر فيها عن الكمية المطلوبة بسوق العبور 

كعامل تابع لكل من التأثير الموسمي الشهري 

(d1,d2,d3,……….,d11)  والسعر الشهري لتلك

( وكانت النتائج 2011 - 2010خالل عامي ) الكميات

 التالي:علي النحو 

 

 الفاصوليا

 

d5 d4 d3 d2 d1 p Intercept  

251.55 34.86 -773.40 -676.14 -1 -526.96 3598.73 Coefficients 

0.75 0.10 -2.09 -1.95 -0.13 -3.83** 10.77** t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

215.76 374.38 629.8 936.72 327.75 -52.98  Coefficients 

0.64 1.06 1.11 1.53 0.90 -0.16  t Stat 

   0.90 R Square Significance F F 

   0.79 Adjusted 

R Square 

 0.001 8.141 

P . السعر الشهري للكمية المطلوبة من الفاصوليا المصرية بالجنية / الطن 

(d1, d2, d3, ………., d11) الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل الفترة عامي  متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير

(2010 - 2011. ) 

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 . 0,01)**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 
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وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

ية لألسعار وأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهر

علي الكميات الواردة للسوق, هذا وقد ثبتت المعنوية 

اإلحصائية لكل من السعر إضافة إلي التأثير العكسي 

 للسعر علي الكميات الواردة للسوق. 

ولقد أمكن الحصول بواسطة كافة المتغيرات التي 

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات  % 0.90 ن حوالي, أي أ 0.90حوالي 

الحادثة في الكميات الواردة لسوق العبور من الفاصوليا 

ً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشهر  المصرية شهريا

والبالغة  Fالسنة وكذلك السعر الشهري. وتشير قيمة 

إلي معنوية النموذج المستخدم في تقدير الدالة  8.1نحو 

, وهو ما %0.01والتي ثبتت معنوياتها عند مستوي 

يؤكد العالقة الوثيقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير 

 التابع لهذه في هذه الدالة .

ويشير التقدير الخاص بالسعر الشهري إلي عالقة 

عكسية بين هذا المتغير وبين الكمية الواردة للسوق من 

الفاصوليا المصرية شهرياً, أي أن السعر يؤثر علي 

دة للسوق من الفاصوليا المصرية انخفاض الكمية الوار

طن. واوضح التقدير  526.96في هذا الشهر بمقدار 

الخاص بالتأثير الموسمي لشهر يناير إلي عالقة عكسية 

بين هذا المتغير االنتقالي وبين الكمية الواردة 

اً, أي ـــــــة شهريـــــــوق من الفاصوليا المصريــــــللس

الموسمي لشهر يناير يودي لزيادة ر ــــــــــــــــأن التأثي

الكمية 

الواردة للسوق من الطماطم المصرية في هذا الشهر 

 طن . بمقدار

أما المعامل الخاص بالتأثير الموسمي لشهر فبراير 

فيشير إلي أن العالقة بين هذا المتغير االنتقالي والكمية 

الواردة لسوق العبور من الفاصوليا المصرية في هذا 

ية  أي يؤدي إلي زيادة االسعار بنحو الشهر عكس

جنيه/طن انخفاض الكمية في هذا الشهر بحوالى 

طن. أما بالنسبة للتقدير الخاص بالتأثير  676.14

الموسمي للشهور مارس ويونيو فيشير إلي أن العالقة 

بين تلك المتغيرات االنتقالية و الكمية الواردة للسوق 

أي تنخفض  من الفاصوليا المصرية شهرياً عكسية

  52.98طن,   773.40الكمية في تلك الشهور بمقدار 

طن عند زيادة اسعار الطن بنحو جنيها واحدا لكل منها 

 علي الترتيب .

أما بالنسبة للتأثير الموسمي الشهر ابريل ومايو 

ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر فكانت 

من  ذات عالقة طردية مع الكمية الواردة لسوق العبور

الفاصوليا المصرية شهرياً حيث ازدادت الكمية في هذه 

 , 327.75,936.72,   251.55,  34.86الشهور بمقدار 

طنا لكل منها علي 215.76  , 374.38 ,629.8, 629.8

الترتيب. وتتفق هذة النتائج مع النتائج المتحصل عليها 

من تقدير االرقام القياسية الشهرية لمتوسط االسعار 

ات الموردة من المحصول للسوق خالل نفس والكمي

 الفترة.
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التقلبات الموسمية لمتوسط أسعار الجملة للفاصوليا مقارنة بالتقلبات الموسمية التوريدية األسبوعية  .2شكل رقم 

 (.  المصدر: جدول )  ( بالدراسة .2010,2011بسوق العبور خالل عامي )
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الة في السعر والستخراج نفس الدالة ولكن الكمية د

للفاصوليا المصرية بسوق العبور حسبت معادلة 

االنحدار المتعددة الخطية التي عبر فيها عن السعر 

ة المطلوبة ــع لكل من الكميــــــــــللفاصوليا كعامل تاب

ي ــــــر الموسمـــــــوالتأثي (q)ور ــــــبسوق العب

 خالل عامي (d1,d2,d3,……….,d11)ري ــــــــالشه

 ( وكانت النتائج علي النحو التالي:1 201 – 2010)

 

d5 d4 d3 d2 d1 q Intercept  

0.130 0.060 -0.343 -0.439 0.813 -0.001 4.638 Coefficients 

0.26 0.13 -0.56 -0.78 1.41 (-3.83)* 5.56 t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

0.129 0.756 2.115 2.609 0.819 -0.051  Coefficients 

0.26 1.58 (3.67)* (4.66)* 1.69 -0.11  t Stat 

   0.97 R Square Significance F F 

   0.94 Adjusted 

R Square 

 3.01 15.96 

 

q الشهري المطلوبة من الفاصوليا المصرية بسوق العبور بالطن . الكمية 
(d1, d2, d3, ………., d11) 2010ي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي )متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسم - 

2011. )  
 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 . 0,01)**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 

وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

 للكمياتوأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهرية 

ي اسعار السوق, هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عل

لكل من الكمية إضافة إلي التأثير العكسي للكمية علي 

 اسعار السوق. 

ولقد أمكن الحصول بواسطة كافة المتغيرات التي 

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات  % 97, أي أن حوالي  0.97حوالي 

ة في اسعار سوق العبور من الطماطم المصرية الحادث

ً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشهر السنة وكذلك  شهريا

 15.96والبالغة نحو  Fالكميات الشهرية. وتشير قيمة 

إلي معنوية النموذج المستخدم في تقدير الدالة والتي 

, وهو ما يؤكد %0.01ثبتت معنوياتها عند مستوي 

متغيرات المستقلة والمتغير التابع العالقة الوثيقة بين ال

 لها في هذه الدالة .

ويشير التقدير الخاص بالكمية الشهرية إلي عالقة 

عكسية بين هذا المتغير وبين اسعار السوق من 

الفاصوليا المصرية شهرياً, حيث تبين أن زيادة الكمية 

الواردة لسوق العبور بمقدار طن واحد تؤدي النخفاض 

رية للفاصوليا المصرية في سوق اسعار السوق الشه

وهذا يتفق مع الواقع حيث  .جنية 0.001العبور بمقدار 

طن في الشهر  1000أن زيادة الكميات الواردة بمقدار 

جنية والعكس  1يودي النخفاض السعر في السوق 

صحيح وبذلك فان تذبذب الكميات الواردة بمقدار 

لعبور طن يعتبر الحد المؤثر بفعالية في سوق ا 1000

وعلى ذلك يجب السيطرة على عرض الفاصوليا بما 

 1000يقلل تذبذب الكميات الواردة لسوق العبور عن 

طن فاصوليا شهرياً, وذلك للتخفيف من تاثير الموسمية 

في العرض والذي يودي لفائض او عجز يؤديان 

لتدهور االسعار او االرتفاع الشديد في االسعار بسوق 

 ي اسعار المستهلكين.  العبور والذي ينعكس ف

بالتأثير الموسمي لشهور السنة  أما التقدير الخاص

فيشير الى تاثير سالب لبعض االشهر واخر موجب في 

اشهر اخرى ولم تثبت معنوية تاثير الموسمي اال 

لشهرى اغسطس وسبتمبر, وقد تثبتت معنوية هذا 

 التاثير.

 

بلدي ثالثا: دالة الطلب الشهرية لمحصول الباذنجان ال

 (2011 - 2010بور خالل عامي )بسوق الع

الستخراج الدالة الطلبية الشهرية الباذجان البلدي 

بسوق العبور حسبت معادلة االنحدار المتعددة الخطية 

 (q)التي عبر فيها عن الكمية المطلوبة بسوق العبور 

كعامل تابع لكل من التأثير الموسمي الشهري 

(d1,d2,d3,……….,d11) لشهري لتلك والسعر ا

( وكانت النتائج 2011 - 2010خالل عامي ) الكميات

  علي النحو التالي:



 339    موسمية الطلب على بعض الخضر المصرية بسوق العبور بالقاهرة                  

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 22(2), 2014 

 باذنجان بلدى
 

d5 d4 d3 d2 d1 p Intercept  

-2616.92 -3116.94 -3728.55 -4041.00 -1606.60 -2495.92 10453.30 Coefficients 

-1.43 -1.68 (-2.02)* (-2.19*) -0.82 (-1.81)* 4.65** t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

-1203.49 615.43 51.15 1504.57 -845.76 -2697.10  Coefficients 

-0.63 0.32 0.03 0.75 -0.43 -1.46  t Stat 

   0.75 R Square Significance F F 

   0.48 Adjusted 

R Square 

 0.0524863 2.7451420 

 

P الطن .بالجنية/ ىالمصرالبلدى  الباذنجانالمطلوبة من للكمية الشهري  السعر 
(d1, d2, d3, ………., d11) ( 2010متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي - 

2011. )  
 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 .0,01)**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 

التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة  وتشير

وأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهرية لألسعار 

علي الكميات الواردة للسوق, هذا وقد ثبتت المعنوية 

اإلحصائية لكل من السعر إضافة إلي التأثير العكسي 

 للسعر علي الكميات الواردة للسوق. 

رات التي ولقد أمكن الحصول بواسطة كافة المتغي

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات الحادثة  %75, أي أن حوال  0.75حوالي 

في الكميات الواردة لسوق العبور من الباذنجان البلدي 

ً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشهر السنة وكذلك  شهريا

لي إ 2.7والبالغة نحو  Fالسعر الشهري. وتشير قيمة 

معنوية النموذج المستخدم في تقدير الدالة والتي ثبتت 

, وهو ما يؤكد العالقة %0.01معنوياتها عند مستوي 

الوثيقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في هذه 

 الدالة .

ويشير التقدير الخاص بالسعر الشهري إلي عالقة 

من عكسية بين هذا المتغير وبين الكمية الواردة للسوق 

الباذنجان البلدي شهرياً, أي أن السعر يؤثر علي 

انخفاض الكمية الواردة شهريا للسوق من الباذنجان 

 طن .  2495.92البلدي 

أما التقدير الخاص بالتأثير الموسمي لشهر يناير 

فيشير إلي عالقة عكسية بين هذا المتغير االنتقالي وبين 

في هذا  الكمية الواردة للسوق من الباذنجان البلدي

الشهر, حيث يودي لزيادة الكمية الواردة للسوق من 

 يبلغ حوالى الباذنجان البلدي في هذا الشهر بمقدار

 طن. 1606.60

أما المعامل الخاص بالتأثير الموسمي لشهر فبراير 

فيشير إلي أن العالقة بين هذا المتغير االنتقالي والكمية 

في هذا  الواردة لسوق العبور من الباذنجان البلدي

الشهر عكسية أيضا  أي يؤدي إلي انخفاض الكمية في 

أما بالنسبة للتقدير  طن . 4041.00هذا الشهر بمقدار 

الخاص بالتأثير الموسمي للشهور مارس وابريل ومايو 

يونيو ونوفمبر فيشير إلي أن العالقة بين تلك المتغيرات 

لدي االنتقالية و الكمية الواردة للسوق من الباذنجان الب

شهرياً عكسية أي تنخفض الكمية في تلك الشهور 

 2697.10,  2616.92 ,   3116.94,   3728.55 بحوالى

طن لكل منها علي  1203.49, 845.76 , 845.76,

بالنسبة للتأثير الموسمي الشهر اغسطس و الترتيب.

وسبتمبر واكتوبر فكانت ذات عالقة طردية مع الكمية 

باذنجان البلدي شهرياً حيث الواردة لسوق العبور من ال

, 1504.57,51.15ازدادت الكمية في هذة االشهر بمقدار 

 طن لكل منهم علي الترتيب. 615.43

والستخراج نفس الدالة ولكن الكمية دالة في سعر 

الباذنجان البلدي المصري بسوق العبور حسبت معادلة 

االنحدار المتعددة الخطية التي عبر فيها عن السعر 

كعامل تابع لكل من الكمية المطلوبة  ان البلدي الباذنج

والتأثير الموسمي الشهري  (q) بسوق العبور

(d1,d2,d3,……….,d11) ( 2010خالل عامي – 

 ( وكانت النتائج علي النحو التالي:2011
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d5 d4 d3 d2 d1 q Intercept  

-0.308 -0.440 -0.205 -0.253 0.235 0.00009 1.990 Coefficients 

-0.83 -1.17 -0.50 -0.61 0.62 (-1.81)* (4.53)** t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

-0.420 0.332 0.133 -0.300 -0.450 -0.371  Coefficients 

-1.19 0.94 0.38 -0.79 -1.28 -1.00  t Stat 

   0.82 R Square Significance F F 

   0.68 Adjusted 

R Square 

 0.144 1.92 

 

q المصري بسوق العبور بالطن .الباذنجان البلدي الشهري المطلوبة من  يةالكم 

(d1, d2, d3, ……….., d11)  متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي

(2010 - 2011. )  

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 . 0,01نوية معامل االنحدار عند )**( تشير إلي مع

 

 

وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

 للكمياتوأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهرية 

علي اسعار السوق, هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية 

لكل من الكمية إضافة إلي التأثير العكسي للكمية علي 

 اسعار السوق. 

ول بواسطة كافة المتغيرات التي ولقد أمكن الحص

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات  %82, أي أن حوالي  0,82حوالي 

الحادثة في اسعار سوق العبور من الباذنجان البلدي  

ً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشهر  المصري شهريا

والبالغة  Fة السنة وكذلك الكميات الشهرية. وتشير قيم

إلي عدم معنوية النموذج المستخدم في تقدير  1,92نحو 

 الدالة.

ويشير التقدير الخاص بالكمية الشهرية إلي عالقة 

عكسية بين هذا المتغير وبين اسعار السوق من 

الباذنجان البلدي المصري شهرياً, حيث تبين أن زيادة 

الكمية الواردة لسوق العبور بمقدار طن واحد تؤدي 

النخفاض اسعار السوق الشهرية للباذنجان البلدي 

  .جنية 0.00009المصري في سوق العبور بمقدار 

بالتأثير الموسمي لشهور السنة  أما التقدير الخاص

فيشير الى تاثير سالب لبعض االشهر واخر موجب في 

 اشهر اخرى ولم تثبت معنوية تاثير الموسمي.

 

لخيار صوب ارابعا: دالة الطلب الشهرية لمحصول 

 (2011 - 2010بسوق العبور خالل عامي )

 خيار صوبالستخراج الدالة الطلبية الشهرية 

بسوق العبور حسبت معادلة االنحدار المتعددة الخطية 

( q) ورـــــالتي عبر فيها عن الكمية المطلوبة بسوق العب

كعامل تابع لكل من التأثير الموسمي الشهري 

(d1,d2,d3,……….,d11) عر الشهري لتلك والس

( وكانت النتائج 2011 - 2010خالل عامي ) الكميات

 علي النحو التالي:

وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة 

وأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشهرية لألسعار 

علي الكميات الواردة للسوق, هذا ولم ثبتت المعنوية 

التأثير العكسي اإلحصائية لكل من السعر إضافة إلي 

 للسعر علي الكميات الواردة للسوق. 

ولقد أمكن الحصول بواسطة كافة المتغيرات التي 

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلغ 

من التقلبات الحادثة في  %56, أي أن حوال 0.56حوالي 

شهرياً  خيار صوبالكميات الواردة لسوق العبور من 

ثير الموسمي ألشهر السنة وكذلك السعر تعزي إلى التأ

إلي عدم  1.16والبالغة نحو  Fالشهري. وتشير قيمة 

مالئمة النموذج المستخدم في تقدير الدالة والتي لم تثبت 

 .%0.5 معنوياتها عند مستوى
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 خيار صوب
 

d5 d4 d3 d2 d1 p Intercept  

1181.38 655.81 -553.10 -931.80 -813.65 -659.90 4977.78 Coefficients 

0.70 0.42 -0.36 -0.61 -0.62 -0.81 2.01 t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

1020.81 1377.32 1178.90 1175.79 1079.81 537.74  Coefficients 

0.73 0.99 0.93 0.84 0.71 0.31  t Stat 

   0.56 R Square Significance F F 

   0.08 Adjusted 

R Square 

 0.4056 1.161326 

P  بالجنية / الطن . خيار صوبالسعر الشهري للكمية المطلوبة من 

(d1, d2, d3, ………….., d11)  متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل الفترة

  ( .2011 - 2010عامي )

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

  . 0,01**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند )

 

والستخراج نفس الدالة ولكن الكمية دالة في سعر 

الخيار صوب بسوق العبور حسبت معادلة االنحدار 

المتعددة الخطية التي عبر فيها عن سعر الخيار صوب 

ة بسوق ــكعامل تابع لكل من الكمية المطلوب

ي ـــــــــــر الموسمــــــــــــــــوالتأثي (q)ور ـــــــــالعب

خالل عامي  (d1,d2,d3,……….,d11)ري ـــــــــالشه

 ( وكانت النتائج علي النحو التالي:2011 – 2010)

 

 

d5 d4 d3 d2 d1 q Intercept  

-1.2303 -1.13 -1.14 -1.18 -0.73 -0.000085 3.12 Coefficients 

(-2.65)** (-2.48)** (-2.67)** (-2.75)* (-1.7)* -0.81 7 t Stat 

d11 d10 d9 d8 d7 d6   

-0.78 -0.72 -0.41 -0.76 -0.99 -1.4  Coefficients 

(-1.7)* -1.50 -0.9 (-1.6)* (-2.12)* (-3.1)**  t Stat 

   0.82 R Square Significance F F 

   0.31 Adjusted 

R Square 

 0.155436 1.87 

 

q ة من الخيار صوب بسوق العبور بالطن .الشهري المطلوب الكمية 

(d1,d2,d3,……….,d11) ( 2010متغيرات انتقالية تعبر عن التأثير الموسمي للشهور من يناير وحتى نوفمبر كمتوسط خالل عامي - 

2011. )  

 . 0,05)*( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 . 0,01)**( تشير إلي معنوية معامل االنحدار عند 

 

شير التقديرات المتحصل عليها إلي عالقات سالبة وت

 للكميناتوأخري موجبة تعكس تأثير الموسمية الشنهرية 

علي اسعار السوق, هنذا ولنم ثبتنت المعنوينة اإلحصنائية 

اضافة إلي  بينما ثبتت لمعظم اشهر السنةلكل من الكمية 

 التأثير العكسي للكمية علي اسعار السوق. 

ة كافنة المتغينرات التني ولقد أمكنن الحصنول بواسنط

تضمنتها المعادلة السابقة علي معامل للتحديد والذي بلنغ 

مننننن التقلبنننننات  % 82, أي أن حنننننوالي  0,82حننننوالي 

الحادثننة فنني اسننعار سننوق العبننور مننن الخيننار صننوب 

شهرياً تعزي إلى التأثير الموسمي ألشنهر السننة وكنذلك 

 1,87والبالغننة نحننو  Fالكميننات الشننهرية. وتشننير قيمننة 

 إلي عدم معنوية النموذج المستخدم في تقدير الدالة.

ويشير التقندير الخناص بالكمينة الشنهرية إلني عالقنة 

عكسية بين هذا المتغير وبنين اسنعار السنوق منن الخينار 
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صوب شهرياً, حيث تبين أن زيادة الكمية الواردة لسوق 

العبور بمقدار طن واحد تؤدي النخفاض اسنعار السنوق 

صننننوب فنننني سننننوق العبننننور بمقنننندار  الشننننهرية للخيننننار

  .جنية 0.000085

بالتنأثير الموسنمي لشنهور السننة  أما التقدير الخناص

فيشير الى تاثير سالب لبعض االشهر واخنر موجنب فني 

اشننهر اخننرى و تثبتننت معنويننة التنناثير الموسننمي الشننهر 

 دون اخرى.

التقلبات الموسمية الشهرية  ومما سبق يتضح أن

العبور, معنوية االسعار للخضر المصرية في سوق 

الشهرية والذي يشجع على زيادة الكمية الواردة من 

مختلف المحافظات للسوق وفق االستجابة السعرية 

ووفق حدود الكمية المنتجة من محاصيل الخضر . وقد 

اتضح تاثير شهور بدرجة اكبر من اخرى مثل شهري 

 ابريل ومايو عن باقي الشهور وذلك لكل محصول.

ى ما سبق يتضح أهمية تاثير الموسمية في وبناء عل

تحديد الكميات الواردة لسوق العبور من محاصيل 

الخضر في مصر. كما تم دراسة دالة الطلب الشهرية 

الهم محاصيل الخضر في سوق العبور خالل فترة 

الدراسة باعتبار السعر دالة في الكمية, حيث عبر فيها 

تابع  لكل من  عن السعر الشهري بسوق العبور  كمتغير

  (d1, d2, d3, ……, d11) التاثير الموسمي الشهري

والكمية المطلوبة لتلك المحاصيل وقد اتضح من النتائج 

عالقات سالبة واخرى موجبة تعكس تاثير الموسمية 

الشهرية للكميات الواردة للسوق على االسعار, هذا وقد 

ثبتت المعتوية االحصائية لبعض االشهر دون االخرى, 

ضافة الى التاثير العكسي للكميات الواردة للسوق على ا

المستويات السعرية. وهذة النتائج تدل على الترابط 

الكبير بين الكميات واالسعار للخضر في سوق العبور 

مما يعكس أهمية اعادة النظر في عشوائية زراعة 

المحاصيل والتي ال يوجد فيها ادني تنظيم او ترابط. 

ظيم استخدام الموارد الزراعية حيث يجب أن يتم تن

المحدودة لمصر. وذلك  تحقيق اقصي عائد للمنتجين 

والمستهلك والمسوق ويقلل من اهدار الموارد في 

احداث خلل بين العرض والطلب ينجم عنة ارتفاع في 

االسعار يضر دخول المستهلك او انخفاض في االسعار 

يضر دخول المزارعين. ومن الجدير بالذكر أن 

غيرات التي طرات على القطاع الزراعي والذي الت

يعتبر النشاط الرئيسى في الريف المصري خاصة في 

ظل سياسات التحرر االقتصادي مثل إلغاء دعم 

المدخالت الزراعية, وتحرير االسعار الزراعية 

وتركها تتحدد وفقا لقوى السوق, اضافة الى عدم انتظام 

لتحرر او توازن العرض مع الطلب بعد سياسة ا

االقتصادي في قطاع الزراعة مما زاد من التقلبات 

الكبيرة في االسعار نتيجة لزيادة الفجوة  بين العرض  

والطلب للسلع الزراعية, وكل هذة االسباب ادت لزيادة 

الفقر في مصر وفي الريف بصفة خاصة. وهذا يعكس 

اهمية العودة الى  التركيب المحصولي المركزي والذى 

االحتياجات االستهالكية المتزايدة والموارد يوازن بين 

الزراعية المحدودة بتقليل حجم الفجوة بين العرض 

والطلب مما يقلل فروق االسعار خالل اشهر السنة 

ومما ينعكس في زيادة دخل ورفاهية المنتج والمستهلك 

معا. ويعتبر العودة للدورة الزراعية من أهم متطلبات 

لخضر في مصر ويقلل الفقد تحقيق التوازن في اسعار ا

في الموارد الزراعية المحدودة ويحقق الحماية لخصوبة 

التربة ويقلل االحتياج لالسمدة والمبيدات. ولذلك على 

الدولة تشجيع المزارعين للعودة لنظام الدورة الزراعية 

من خالل الدعم المباشر وليس الدعم الغير مباشر حتى 

ن اهدار لموارد الدولة يحقق الدعم الحقيقي للمزارع  دو

لفئات غير مستحقة.  وبناء على ذلك فانة يمكن وضع 

التركيب المحصولى االقرب الى تحقيق التوازن بين 

العرض ولطلب وفق ما اوضحتة دوال الطلب في سوق 

العبور بما يغطي الطلب المحلى ويوفر فائض مناسب 

للتصدير ويمنع من حدوث عجز او فائض شهري كبير. 

كن االسترشاد بحجم الطلب الشهري في تحديد حيث يم

لالحتياجات االنتاجية الشهرية لمصر. وبما يمكن من 

ارشاد المزارعين شهريا بما يفضل زراعتة ليحقق 

التوازن بين العرض والطلب مما يزيد من كفاءة توزيع 

استخدام الموارد الزراعية بين االستخدمات البديلة 

optimal resource allocation  ويقلل من اهدار الموارد

وبهذا يمكن تخفيض الفائض  الزراعية المحدودة.

اوالعجز الموسمي لمحاصيل الخضر ويقل التذبذب 

الكبير للسعر المزرعي في السوق المصري وينعكس 

ذلك في تقليل الخسائر الضخمة للمنتجين والمستهلكين 

على المستوى الجزئي كما يقلل من الواردات ويزيد من 

كفاءة االداء في القطاع الزراعي المصري على  تحسن

 المستوى الكلى.

   

 عـــــالمراج
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