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 في مصريم ــــرسـالبة ـــاحـــمسة ــابــتجـــاسة ــــدالل ــــوتحلي رـــديــتق

Pإبراهيــم سليمان

۱
P- محمد جابر عامرP

۱
P- مها صفوت أحمدP

۲ 
 مصر -جامعة الزقازيق  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعى  -۱

 مصر -مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االقتصاد الزراعي -۲

 لخصالم

هدفت هذه الدراسة إلى تقدير دوال استجابة العرض لمحصول البرسيم المستديم عل�ى مس�توى الجمهوري�ة خ�الل الفت�رة  
 – ۱۹۷٤واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي للفت�رة  ،)۲۰۱٤-۱۹۷٤(

س�ير نت�ائج الدراس�ة، واس��تخدم نم�وذج نيرول�وف ف�ي تق�دير دال��ة ، كم�ا اعتم�دت عل�ى بع�ض الدراس�ات الس��ابقة ف�ي تف۲۰۱٤
استجابة مساحة البرسيم. واستنتجت الدراسة من تقدير وتحليل دالة استجابة مساحة البرسيم أن أهم عام�ل ف�ي تحدي�د مس�احة 

أن العوام�ل االقتص�ادية البرسيم هو عدد الرؤوس الحالبة في الحيازة الحيوانية، وهذا يؤكد ما أبرزت�ه نت�ائج دراس�ات س�ابقة 
واالجتماعية أهم العوامل المؤثرة في الحيازة الحيوانية سواء قبل أو بعد تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي، وأن المزارع 
المصري حريص على وجود على األقل رأس حالبة واح�دة وإن تمك�ن مالي�اً يُفض�ل أن تك�ون م�ن الج�اموس ب�ل حت�ى إن ل�م 

ضية يحرص على اقتناء رؤوس حالبة في نطاق اإلمكانات الرأسمالية لديه، وهو أمر يعكس رغبته في تتوافر لديه حيازة أر
الحفاظ على المكانة االجتماعية عالوة على تدبير سيولة يومية من بيع اللبن الحليب وسداد التزامات�ه م�ن النفق�ات الثابت�ة مث�ل 

دت دراسة حديثة هذه اإلتجاهات ف�ي ق�رارات الم�زارع المص�ري، ، وقد أكالزراعية من بيع العجول المولودةإيجار األرض 
حيث اتضح أن الدخل المزرعي من اإلنتاج الحيواني هو النشاط االقتصادي الذي يعب�ر ب�المزارع الص�غير الح�ائز ألق�ل م�ن 

ع الزراع�ي خ�ط بينما يعبر به الدخل م�ن خ�ارج القط�ا -دوالر للفرد يومياً  –% من المزارعين) خط العوز ۹۲خمسة أفدنة (
الفقر، أي دوالرين للفرد يومياً. ورغم أن تقديرات معامالت المرونة المقّدرة س�واء ف�ي الم�دى القص�ير أو الطوي�ل أوض�حت 
أن صافي عائد فدان القمح يخفض من مساحة البرسيم بمّعدل أعل�ى كثي�راً م�ن األث�ر اإليج�ابي عل�ى تل�ك المس�احة م�ن زي�ادة 

ى أن معدل ارتفاع سعر اللبن الجاموسي عل�ى ب�اب المزرع�ة ك�ان أق�ل م�ن مع�دل ارتف�اع ربحي�ة سعر اللبن الخام، عالوة عل
)، وه�ذا ۲۰۱٤-۱۹۷٤% سنوياً خالل الفت�رة (٤فدان القمح إال أن مساحة البرسيم المستديم في مصر لم تتناقص إال بحوالي 

رعت�ه، كم�ا أن هن�اك دراس�ات حديث�ة بين�ت أن يرجع للبعد اإلجتماعي في حيازة المزارع لماشية الل�بن مهم�ا ص�غر حج�م مز
س��وق بي��ع األلب��ان للم��زارعين ف��ي الوج��ه القبل��ي ل��يس ب��نفس الفاعلي��ة ف��ي الوج��ه البح��ري لعوام��ل اجتماعي��ة ف��ي توجه��ات 
الم��زارعين مم��ا أض��عف األث��ر الكم��ي لس��عر الل��بن الجاموس��ي عل��ى زي��ادة المس��احة الكلي��ة للبرس��يم المس��تديم عل��ى مس��توى 

 الجمهورية.

 .استجابة، مساحة البرسيم، مصر لكلمات االسترشادية:ا

 والمشكلة البحثيةالمقدمة 

أكب��ر مس��احة بع��د القم��ح ف��ي البرس��يم المس��تديم  يش��غل
 ۱.۳۸٦زرع من�ه ح�والي  العروة الشتوية في مصر، حي�ث

% م��ن  ۲۰.۳۷ح��والي تمث��ل  ۲۰۱۳ملي��ون ف��دان ف��ي ع��ام 
 ،مس�����احة المحاص�����يل الش�����توية (وزارة الزراع�����ةجمل�����ة 
، عل��ف الحي�واني ف��ي مص��رلل مص�درأه��م  ، ويعتب�ر)۲۰۱٤
تغذي��ة الحيوان���ات تمث��ل الكمي��ة المس���تهلكة من��ه ف��ي حي��ث 

م���ن جمل���ة اس���تهالك األع���الف % ٦۲ح���والي المزرعي���ة 
موس�م  ترك�زكمعادل نشا، ونظرا ألنه محصول ش�توي فق�د 

والدات الماش��ية وم��ن ث��م موس��م الحلي��ب ف��ي مص��ر بموس��م 

 ,Soliman and Nawar( ،و)م�اي – (أكت�وبرالبرس�يم 
من الطلب عل�ى  يشتق الطلب علي البرسيم ولذلك)، 1986

المنتج��ات الحيواني��ة، باإلض��افة إل��ى مس��اهمته ف��ي تحقي��ق 
يُع�د م�ن أفض�ل  لذلكاستدامة خصوبة األراضى المصرية، 

وأعاله�ا كف�اءة ف�ى تحقي�ق نظ�ام تعاق�ب المحاصيل البقولية 
ة، كم��ا يُس��اهم ف��ي زراع��ى مس��تدام م��ع المحاص��يل النجيلي��

التخلص من الحشائش نتيجة مرات الحش المتك�ررة مم�ا ال 
، )۱۹۸۸، ثم��انع( يعط��ى فرص��ة لتك��وين ب��ذور الحش��ائش

وتُس���تخدم زه���رة البرس���يم كغ���ذاء لنح���ل العس���ل كم���ا أن���ه 
وف�ي ذات الوق�ت  حصول األكث�ر ربحي�ة كقيم�ة مض�افة،الم

 هو المحصول األهم في منافسته لمحصول القمح، ليس فقط
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ف��ي اس��تخدام الم��وارد االقتص��ادية والرأس��مالية الزراعي���ة 
المح��دودة ف��ي مص��ر ولك��ن ه��ذا التن��افس ه��و ب��ين الغ��ذاء 
اآلدمي متمثالً في محصول القمح، والغذاء الحيواني متمثالً 

 في البرسيم المستديم.

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في محدودية الم�وارد االقتص�ادية 

الية الزراعية وفى مقدمتها مساحة الرقعة الطبيعية والرأسم
س��عى الم��زارع إل��ى زي��ادة ي بينم��او ،الزراعي��ة ومي��اه ال��ري

مس��احة محص��ول البرس��يم المس��تديم كغ��ذاء رئيس��ي لإلنت��اج 
تحقي�ق زيادة مساحة القم�ح نح�و الحيواني تهدف الدولة إلى 

 االكتف�اء ال�ذاتي رف�ع نس�بة وه�ياألمن الغ�ذائي استراتيجية 
تن�افس ب�ين المحص�ولين عل�ى المس�احة الش�توية له�ذا ا، منه

الس��عرية لك��ال المحص��ولين  تاتلع��ب في��ه السياس�� المح��دودة
الس���وق الع���رض ف���ي عل���ى  الق���ى بظالله���دورا هام���ا، وتل

 .المحلى

 هدف الدراسة
ته���دف الدراس���ة إل���ى تق���دير دوال اس���تجابة الع���رض 

محص�����ول البرس�����يم المس�����تديم عل�����ى مس�����توى مس�����احة ل
، م��ع األخ��ذ ف��ي )۲۰۱٤-۱۹۷٤ت��رة (الجمهوري��ة خ��الل الف

 .االعتبار العالقة التنافسية لهذا المحصول مع مساحة القمح

 والطريقة البحثيةالبيانات مصادر 

اعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة من وزارة 
،  ۲۰۱٤ – ۱۹۷٤راض��ي للفت��رة الزراع��ة واستص��الح األ

 أث���ركم���ا اعتم���دت عل���ى الدراس���ات الس���ابقة ف���ي تفس���ير 
نت�ائج الدراس�ة. وت�م السياسات االقتصادية واإلنتاجي�ة عل�ى 

 مس��احةاس��تجابة  دال��ةتق�دير  المس��تخدم ف��يالنم��وذج  اختي�ار
 نح�والعدي�د م�ن المح�اوالت  بع�د محصول البرسيم المستديم

الوص��ول إل��ى أفض��ل النم��اذج لتق��دير المتغي��رات المح��ددة 
كم�ا في إطار النظرية االقتصادية،  منهللمساحة المزروعه 

رتب���اط ب���ين المتغي���رات المص���فوفة االدراس���ة ب اس���تعانت
، تق�دير النم�وذج الس�تبعاد أث�ر االرتب�اط المتع�ددالداخلة في 

النم���وذج الخط���ي واللوغ���اريتمي الدراس���ة ب���ين  تقارن���و
قيمة معام�ل التحدي�د  اعتمادا علىأفضلها ختيار الالمزدوج 

 تمعنوي��ة مع��امالولنم�وذج، موائم��ة االمع�دل لقي��اس درج�ة 
 وفق���ا هامنطقي���ة إش���اراتو، الش���ارحة للمتغي���راتنح���دار اال

 لمنطق االقتصادي.ل

يتس�ع  يوالذ ينموذج نيرولوف للتعديل الجزئواستخدم 
بط��اء لقي��اس إإلدخ��ال متغي��رات مس��تقلة عدي��دة ذات فت��رة 

س��م نم��وذج "نيرول��وف المع��دل" إطل��ق علي��ه أُ واالس��تجابة 
)1979 Nerlove, ( به�����دف إلق�����اء الض�����وء عل�����ى أث�����ر

المتغي��رات الفيزيقي��ة واالقتص��ادية المختلف��ة عل��ى اس��تجابة 
 رض المس��احة المزروع��ة بمحص��ول البرس��يم المس��تديمع��

-۱۹۷٤( الدراس��ةعل��ى مس��توى الجمهوري��ة خ��الل الفت��رة 
۲۰۱٤.( 

يفت���رض أن المس���احة المزروع���ة ال تت���أثر باألس����عار 
المزرعي��ة الس��ابقة فق��ط ب��ل بالمس��احة المزروع��ة ف��ي الع��ام 

د أوضح نيرلوف نموذج التعديل الجزئي وال�ذي السابق، وق
يبن��ى عل��ى أن المس��احة المرغ��وب ف��ي زراعته��ا ال تس��اوي 
المساحة الفعلية بمعامل التع�ديل، أي أن نم�وذج "نيرل�وف" 
للتوزي��ع المت��أخر ال��ديناميكى يق��يس إس��تجابة المتغي��ر الت��ابع 

)المرغوب فى الفترة الحالية  )*
tY قل الفعلى للمتغير المست

( )tX ) ۱كما في المعادلة( 

t t tY X* = + +α β ε   (1) 

ولك��ن يالح��ظ أن المتغي��ر الت��ابع المرغ��وب ف��ى الع��ام 
YP) الحالى

*
PRtR)  هو متغي�ر غي�ر مش�اهد، ول�ذلك ال يمك�ن ف�ى

)، ول��ذلك افت��رض "نيرل��وف" ۱ل��ة (ه��ذه الحال��ة تق��دير معاد
أق�ل م�ن  (YRtR) تابع الفعل�ى) عادة يكون المتغير ال۱تى: (اآل

YP) المتغير التابع المرغوب

*
PRtR) ) ،عادة ۲فى العام الحالي (

أق�ل  (Yt – YRt-1R) يك�ون التغي�ر ف�ى المتغي�ر الت�ابع الفعل�ى
YP) م��ن التغي��ر ف��ى المتغي��ر الت��ابع المرغ��وب

*
PRtR – YRt-1R) 

وذل���ك لوج���ود قي���ود تكنولوجي���ة أو اقتص���ادية تح���ول دون 
ذا االفت���راض نم���وذج تس���اوى االثن���ين،   وأطل���ق عل���ى ه���

كم�ا “ Partial Adjustment Model  التع�ديل الجزئ�ى
 ) ۲دلة (اتوضحه مع

t t t tY Y Y Y− = −− −1 1λ( )* (2) 

 حيث :

Y*
t= المتغي���������ر الت���������ابع المرغ���������وب Desired  ف���������ى

 .(t)الفترة الحالية 

= tY المتغي������ر الت������ابع الفعل������ي Actual الفت������رة  ف������ى
 .(t)الحالية 

= −tY ع�����������ة الفعلي�����������ة ل�����������نفس وزرالمس�����������احة الم 1
 (t-1) المحصول في العام السابق 

λ= لـــ����ـديـل التعــــ����ـامــــمع Coefficient of 
Adjustment )10( ≤≤ λ ،لتحقي�������������ق وذل�������������ك 

 .Stationery Condition شرط الثبات

لجزئ��ى، بمعن��ى انه��ا ) إل��ى التع��ديل ا۲وتش��ير معادل��ة (
تقيس مقدار اإلستجابة للفرق بين التغير الفعلى ف�ى المتغي�ر 

YP) ، والتغي�ر المرغ�وب(YRtR – YRt-1R) الت�ابع

*
PRtR – YRt-1R) 

بواسطة معامل التعديل الذى يمثل النسبة بين التغي�ر الفعل�ى 
) ۲والمرغوب فى المتغير التابع، وإعادة بترتيب المعادل�ة (

 .)۳(يتم الحصول على معادلة 

t t tY Y Y= + − −λ λ* ( )1 1   (3) 
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Y;1λif حيث يشترط أن: *
ttY =∴⇒= 

وه�ذا يوض�ح أن المتغي��ر الت�ابع الفعل��ى يس�اوى المتغي��ر 
الت��ابع المرغ��وب ف��ى الع��ام الح��الى، وبالت��الى ف��إن مرون��ة 
المدى القصير تس�اوى مرون�ة الم�دى الطوي�ل، وذل�ك يعن�ى 

 Full الوص����ول إل����ى التع����ديل أو االس����تجابة الكامل����ة
Adjustment  للتغيرات فى المتغيرات المس�تقلة ف�ى نف�س

YY0γifالعام. [ 1tt −=⇒=[ 

وهذا يشير إلى أن المتغير التابع الفعلى فى العام الحالي 
يس��اوى المتغي��ر الت��ابع الفعل��ى ف��ى الع��ام الس��ابق، وتك��ون 
اإلس��تجابة ض��عيفة، وعل��ى ذل��ك ف��إن معام��ل التع��ديل ه��و 

 ابة المتغي�ر الت�ابع للفت�رة الواح�دة، وه�ومقي�اس لم�دى إس�تج
مق�دار التغي��ر الفعل��ي ف�ى المتغي��ر الت��ابع بالنس�بة ال��ى مق��دار 

 ) ٤التغير المرغوب، كما توضحه المعادلة (

λ =
−
−

−

−

t t

t t

Y Y
Y Y

1

1
*  (4) 

ويمكن حساب الفترة الزمنية ال�الزم انقض�اءها لح�دوث 
ق�يس ). وي٥األثر الكامل لإلستجابة كم�ا توض�حه المعادل�ة (

)المعام��ل   )λ  مق��دار التغي��ر المرغ��وب ف��ى المتغي��ر الت��ابع
بالنس��بة ال��ى مق��دار التغي��ر الفعل��ى، ف��إذا ك��ان يس��اوى واح��د 
صحيح، فهذا يعنى أن قرار االستجابة كامل للفترة الحالي�ة، 
وال توجد أى نسبة خط�أ، ف�ى ح�ين إذا ك�ان أق�ل م�ن واح�د، 

ق��رار اإلس��تجابة، عل��ى فه��ذا يعن��ى وج��ود نس��بة خط��أ ف��ى 
إعتبار أن اإلس�تجابة الكامل�ة س�وف ي�تم الوص�ول إليه�ا ف�ى 
 الفت���رة الحالي���ة. ويعب���ر معام���ل التع���ديل ع���ن نس���بة الخط���أ

 Speed of )، وتعب��ر س��رعة التع��ديل٤كم��ا بمعادل��ة (
Adjustment  ع����ن الفت����رة الزمني����ة ال����الزم إنقض����اؤها

). ٥( للوص���ول إل���ى االس���تجابة الكامل���ة كم���ا ف���ي المعادل���ة
ويالح���ظ أن معام���ل س���رعة التع���ديل ه���و مقل���وب معام���ل 

، فهذا يعنى أن نسبة (λ=0.5) التعديل. فمثالً إذا كانت قيمة
%، وتحقي��ق نص��ف ٥۰الخط��أ ف��ى اإلس��تجابة تمث��ل نح��و 

االس��تجابة ف��ى الفت��رة األول��ى، وتحقي��ق النص��ف الث��انى م��ن 
 االس��تجابة ف��ى الفت��رة الثاني��ة وبالت��الي ف��إن الفت��رة ال��الزم

 إنقضائها لتحقيق اإلستجابة الكاملة تساوى

1 1
0 5

2
λ
= =



. 

وعل��ى ذل��ك ف��إن زي��ادة قيم��ة معام��ل التع��ديل يناظره��ا 
 وج���ود إس���تجابة عالي���ة تص���ل ال���ى أقص���اها عن���دما تك���ون

(λ=1) ، ويتم تقدير نم�وذج نيرل�وف ف�ى  ،والعكس صحيح
) الش�تقاق ۱معادل�ة ( في) ۳المدى الطويل بإحالل معادلة (

)، وم��ن األهمي��ة بمك��ان توض��يح كيفي��ة حس��اب ٦عادل��ة (الم
 .)۷) (معادلة ٦معامالت إنحدار في المعادلة (

(5)1ˆ
λ

λ =   

t t t tY X Y= + + − +−αλ βλ λ ε( ) *1 1  (6) 

t t t tY X Y= + + +−0 1 2 1   *β β β ε  (7) 
) دال���ة انح���دار متع���دد، وه���ي ۷حي���ث تمث���ل المعادل���ة (

عالق���ة ب���ين المتغي���ر الت���ابع ف���ى الفت���رة الحالي���ة، والمتغي���ر 
المس��تقل ف��ى الفت��رة الحالي��ة، والمتغي��ر الت��ابع بفت��رة ت��أخير 
الذى يمثل تأثير باقى العوامل األخرى، حي�ث تش�ير معادل�ة 

) ۷) إل��ى دال��ة الم��دى القص��ير، ف��ى ح��ين تش��ير معادل��ة (٦(
إل�ى دال�ة الم�دى الطوي��ل، وم�ن خ�الل االس�تعانة بمع��امالت 

) يمك��ن الحص��ول عل��ى مع��امالت دال��ة ۷) ، (٦مع��ادلتى (
 المدى الطويل كالتالى:

λββλβαβλ /ˆ,/ˆ,ˆ1 102 ==−= 

 حيث:

βλ)β̂( 1 معام��ل اإلنح��دار أو المي��ل الح��دى ف��ي الم��دى  ==
 القصير.

= = −λ β(  )1  معامل التعديل. 2

= =(  / )β β λ
معام��ل اإلنح��دار أوالمي��ل الح��دى ف��ى الم��دى  1

 الطويل.

الم�دى ويمكن حس�اب مرون�ة ك�ل م�ن الم�دى القص�ير و
 الطويل كالتالى:

λ
ηη;

Y
Xβ̂η S

L1S == 

ويمكن توصيف وصياغة شكل دالة المدى الطوي�ل كم�ا 
) بإس��تخدام تح��ويالت النم��وذج الموج��ودة ۱( بالمعادل��ة رق��م

ع�ن المي�ل  (β) ). ويعبر معامل اإلنحدار۷)، (٦بمعادلتى (
الح��دى الفعل��ى، بمعن��ى أن��ه مق��دار إس��تجابة المتغي��ر الت��ابع 

YP) المتوقع

*
PRtR) نتيج�ة لتغي�ر المتغي�ر المس�تقل الفعل�ى (XRtR) 

 بمقدار وحدة واحدة سواء بالزيادة أو النقص.

ت�م في ضوء الدراس�ات الس�ابقة والمنط�ق االقتص�ادي و
ى يُفت�رض أن له�ا ت�أثيراً عل� متغي�رات مس�تقلة عشرةتحديد 

، ووفق��اً زروع��ة بمحص��ول البرس��يم المس��تديمالم المس��احة
ه�ذه  قوي ب�ين بع�ضرتباط إود تبين وجرتباط اإللمصفوفة 

، مقارن���ة بارتب���اط ك���ل منه���ا بمس���احة البرس���يم المتغي���رات
المس��احة األعل��ى ارتباط��ا بالمتغي��رات الش��ارحة  واختي��رت

المس�احة ، ه�ذه المتغي�رات ه�ي: زروعة بهذا المحص�ولالم
المزروع��ة بمحص��ول البرس��يم المس��تديم ف��ى الع��ام الس��ابق 

ب��األلف  الس��نة يف��ع��دد ال��رؤوس الحالب��ه وب��األلف ف��دان، 
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 الس��نة يف��الخ��ام  س��عر الط��ن م��ن الل��بن الجاموس��يو، رأس
م�ن القم�ح ف�ي الع�ام صافي العائد الف�داني و، الجنيةب السابقة
أهم المحاص�يل الش�توية المنافس�ة للبرس�يم ك بالجنية  السابق

 .المستديم

) دال���ة اس���تجابة الع���رض الخطي���ة ۸ج (ويب���ين النم���وذ
رس�يم المس�تديم ف�ى الس�نة للمساحة المزروعة بمحص�ول الب

(ت) ف��ي الص��ورة الخطي��ة والت��ي أخ��ذت الش��كل الرياض��ي 
 :التالي

ت ۳س± ت ۲س±  ۱-ت ۱س±  ۱-ص ت± ص ت = أ 
 )۸......... (.......ت ٤س± 

 حيث :

المس�����احة المزروع�����ة بمحص�����ول البرس�����يم  =  تص 
 المستديم في العام الحالي باأللف فدان

البرس�����يم  المس�����احة المزروع�����ة بمحص�����ول =  ۱-ت۱ص
 ) باأللف فدان۱-المستديم في العام السابق (ت

 عدد الرؤوس الحالبه فى السنة باأللف رأس =  ت۱س

-سعر الطن من اللبن الجاموسي في الس�نة (ت = ۱-ت ۲س
 ) بالجنيه۱

 صافي العائد الفداني من القمح في العام السابق = ۱-ت  ۳س
 ) بالجنيه۱-(ت

 معالم الدالة المطلوب تقديرها ن........، ب ...أ، ب، .....

وج دز) النم�وذج اللوغ�اريتمي الم�۹وتعرض المعادلة (
 لنفس متغيرات النموذج الخطي وصورته الرياضية.

 ۳ب±  ۱-تل��وس  ۲ب±  ۱-تل��وص ۱ب± = ل��وأ  تل��وص
 )۹. (............... ت۳لوس ٤ب±  ت۲لوس

 حيث :

 ب تقديرهاأ، ب، ..................، بن معالم الدالة المطلو

 )= e ۲.۷۱۸(لو = اللوغاريتم الطبيعي 

 النتائج والمناقشة

ت معنوي���ة النم���وذج الُمق���ّدر وثب��� ۱ج���دول ئج اتب��ين نت���
بل��غ ُمعام��ل حي��ث ، ۰.۰۱إحص��ائيًا عن��د مس��توى معنوي��ة 

% م�ن ۷۷مما يعن�ي أن ح�والي  ۰.۷۷التحديد الُمعّدل نحو 
التغي����رات الت����ي ح����دثت ف����ي المس����احة المزروع����ة م����ن 

حص���ول خ���الل فت���رة الدراس���ة ترج���ع إل���ى التغي���ر ف���ي الم
 لنموذج.ل شارحةالمتغيرات ال

كما تب�ين تل�ك النت�ائج اس�تجابة المس�احة المزروع�ة م�ن 
محصول البرس�يم المس�تديم ف�ي الع�ام (ت) طردي�اً م�ع ع�دد 

). وقُ����درت مرون����ة ۱-ال����رؤس الحالب����ة ف����ي الس����نة (ت
اإلستجابة في كل من الم�دى القص�ير والم�دى الطوي�ل له�ذا 

على الترتيب، أي بزيادة  ۰.٦۳۱، ۰.۲٤٦المتغير بحوالي 
% يح�دث ۱۰لحالب�ة ف�ي الس�نة (ت) بنس�بة عدد ال�رؤوس ا

زيادة في مساحة محصول البرسيم المستديم في الس�نة (ت) 
% على الترتيب في ك�ل م�ن الم�دى ٦.۳۱%، ۲.٤٦بنسبة 

 القصير والمدى الطويل.

اس���تجابة المس���احة أيض���اً  ۱ج���دول  ن���ت نت���ائجكم���ا بي
المزروعة م�ن محص�ول البرس�يم المس�تديم ف�ي الس�نة (ت) 

 )،۱-ر الط�ن م�ن الل�بن الجاموس�ي الخ�ام الس�نة (تطردياً لسع
بإعتبار أن الطلب على البرسيم (علف حي�واني) مش�تق م�ن 
الطلب على المنتجات الحيوانية وفي مقدمتها األلبان، حي�ث 
تبين وجود عالقة طردية بين المساحة المزروع�ه بالبرس�يم 
المستديم وسعر الطن من اللبن الجاموسي الخام بفترة تأخر 

)، حي��ث قُ��درت مرون��ة اإلس��تجابة له��ذا المتغي��ر ۱-م (تع��ا
ف���ي ك���ل م���ن الم���دى القص���ير والم���دى الطوي���ل بح���والي 

عل��ى الترتي��ب، أي بزي��ادة س��عر الط��ن م��ن  ۰.۰٥، ۰.۰۱۹
% يؤدي ۱۰) بنسبة ۱-اللبن الجاموسي الخام في السنة (ت

إلى زيادة مصاحبة في مس�احة محص�ول البرس�يم المس�تديم 
في المديين القصير والطويل عل�ى % ۰.٥%، ۰.۱۹بنسبة 

 الترتيب.

وثبت وجود عالقة عكسية بين المساحة المزروع�ة م�ن 
محصول البرس�يم المس�تديم ف�ي الع�ام (ت)، وص�افي العائ�د 

)، باعتب��ار أن ۱-الف��داني م��ن القم��ح بفت��رة ت��أخر ع��ام (ت
محص���ول القم���ح م���ن أه���م المحاص���يل الش���توية المنافس���ه 

بالت��الي م��ن أه��م العوام��ل لمحص��ول البرس��يم المس��تديم، و
الم��ؤثرة عل��ى اس��تجابة ال��زراع لزراع��ة محص��ول البرس��يم 
المس��تديم ه���و ص��افي العائ���د الف��داني م���ن القم��ح، وقُ���درت 
مرونة اإلس�تجابة له�ذا المتغي�ر ف�ي ك�ل م�ن الم�دى القص�ير 

على الترتيب،  ۰.۲۱۸-، ۰.۰۸٥-والمدى الطويل بحوالي 
) ۱-مح في الس�نة (تأي بزيادة صافي العائد الفداني من الق

% يح����دث تن����اقص مص����حوب ف����ي المس����احة ۱۰بنس����بة 
%، ۰.۸٥المزروع��ه بمحص��ول البرس��يم المس��تديم بنس��بة 

% في المدى القصير والمدى الطويل عل�ى الترتي�ب. ۲.۱۸
وبل��غ  ُمعام��ل اإلس��تجابة الس��نوي ف��ي النم��وذج أي معام��ل 
التع���ديل الجزئ���ي ف���ي دال���ة اس���تجابة الع���رض لمحص���ول 

بلغ���ت الفت���رة  ي، وبالت���ال۰.۳۹س���تديم ح���والي البرس���يم الم
الالزم��ة لتحقي���ق اإلس���تجابة الكامل���ة ل���دى ال���ُزّراع ح���والي 

 سنة  تقريباً. ٥٦.۲

دوج�ة زاريتمي�ة المغتقدير الدالة اللو ۲جدول عرض وي
-۱۹۷٥الس���تجابة ع���رض مس���احة البرس���يم ف���ي الفت���رة (

۲۰۱٤(. 

تف�اع ت الدراسة بنتائج الدالة الخطية نظرا إلر وقد اعتد
قيم����ة معام����ل التحدي����د المع����ّدل له����ا مقارن����ة بالص����ورة 
اللوغاريتمية المزدوجة، كما ل�م تثب�ت المعنوي�ة اإلحص�ائية 
لألخيرة لمعامالت االستجابة لكل من عدد الرؤوس الحالبة 

 وسعر اللبن الجاموسي
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 استجابة عرض مساحة البرسيم المستديم في الصورة الخطية دالةتقدير . ۱جدول 

معامل  رالمتغي
 اإلنحدار

الخطأ 
 المعياري

مستوى  قيمة (ت)
المعنوية 
 اإلحصائية

المتوسط 
 السنوي

 المرونة 
 في المدى 

 القصير

 المرونة 
في المدى 

 الطويل

 - - ۱۷۲۲.٥۸ ۰.۰۲ ۲.۳۸ ۱٦۹.۷۷ ٤۰٤.۸٥ ثابت المعادلة

 - - - ۰.۰۰۱ ٦.٥۲ ۰.۰۹ ۰.٦۱ مساحة القمح في العام السابق

 ۰.٦۳۱ ۰.۲٤٦۲ ۳۱۱٦.٤۷ ۰.۰۲ ۲.٥٤ ۰.۰٥ ۰.۱٤ الحالبة عدد رؤوس الماشية

 ۰.۰٥۰ ۰.۰۱۹٦ ۱٤۸۹.٤٦ ۰.٥۷ ۲.٥۷ ۰.۰٤ ۰.۰۲ سعر اللبن الجاموسي في العام السابق

۰.۱۳- ربحية فدان القمح في العام السابق  ۰.۰۳ -۳.۸٤  ۰.۰۰ ۱۱٦۸.۲۳ -۰.۰۸٥۲  -۰.۲۱۸  

RP المتغيرات اإلحصائية

2
P =0.80 RP

-2
P=0.77 F=27.5** N=41 (λ)= 0.39 (1/λ)= 2.7 DW=2.22 

UالمصدرU:  جمعت وحس�بت م�ن بيان�ات وزارة الزراع�ة واستص�الح األراض�ي، قط�اع الش�ئون االقتص�ادية، اإلدارة المركزي�ة لالقتص�اد
 أعداد متفرقة. ،الزراعي، "نشرة اإلحصاءات الزراعية"

RP حيث:

-2
P ،ُمعامل التحديد الُمعّدل =F =  ،قيمة ف المحسوبةDW يمة إختبار ديربن واطسون لتحديد مدى وجود ارتباط ذاتي بين = ق

)= فترة االستجابة الكاملة، * = معنوي عند مستوى معنوية أقل λ/1) = معامل اإلستجابة السنوي، (λقيم الخطأ في السلسلة الزمنية، (
  ۰.۰۱، ** = معنوي عند مستوى معنوية أقل من  ۰.۰٥من 

 
 
 
 
 

 جابة عرض البرسيم المستديم  وفق الصورة اللوغاريتميةاست الةدتقدير . ۲دول ج

معامل  المتغير
 اإلنحدار

الخطأ 
 المعياري

مستوى  قيمة (ت)
المعنوية 
 اإلحصائية

المتوسط 
 سنويال

 المرونة 
في المدى 

 القصير

 المرونة
 في المدى 

 الطويل

 - - ۱۷۲۲.٥۸ ۰.۳۱۱ ۱.۰۲۷ ۱.۲۰۱ ۱.۲۳٤ ثابت المعادلة

 - - - ۰.۰۰۰ ۷.٥۲۳ ۰.۱۰٥ ۰.۷۹۰ لعام السابقمساحة القمح في ا

 ۰.۲٦۳ ۰.۰٥٥ ۳۱۱٦.٤۷ ۰.٥۹۰ ۰.٥٤٤ ۰.۱۰۱ ۰.۰٥٥ عدد رؤوس الماشية الحالبة

 ۰.۰۸٦ ۰.۰۱۸ ۱٤۸۹.٤٦ ۰.٤٥٤ ۰.۷٥۷ ۰.۰۲٤ ۰.۰۱۸ سعر اللبن الجاموسي في العام السابق

 ۰.۱۸۲- ۰.۰۳۸- ۱۱٦۸.۲۳ ۰.۰٦۰ ۱.۹٤٥- ۰.۰۲۰ ۰.۰۳۸- ربحية فدان القمح في العام السابق

RP المتغيرات اإلحصائية

2
P= 0.70 RP

-2
P =0.66 F= 20.8** N = 41 (λ)= 0.21 (1/λ)= 4.8 DW=2.22 

UالمصدرU:  جمعت وحس�بت م�ن بيان�ات وزارة الزراع�ة واستص�الح األراض�ي، قط�اع الش�ئون االقتص�ادية، اإلدارة المركزي�ة لالقتص�اد
 د متفرقة.الزراعي، "نشرة اإلحصاءات الزراعية"، أعدا

RP حيث:

-2
P ،ُمعامل التحديد الُمعّدل =F ) ،قيمة ف المحسوبة =λ) ،1) = معامل اإلستجابة السنوي/λ = * ،فترة االس�تجابة الكامل�ة  =(

 ، غ م = غير معنوي احصائياً.۰.۰۱، ** = معنوي عند مستوى معنوية أقل من ۰.۰٥معنوي عند مستوى معنوية أقل من 
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لة الخطية ف�إن أه�م عام�ل ف�ي تحدي�د وباعتبار نتائج الدا
مس��احة البرس��يم المس��تديم ه��و ع��دد ال��رؤوس الحالب��ة ف��ي 
الحي��ازة الحيواني��ة وس��عر الل��بن الجاموس��ي، وه��ذا يؤك��د م��ا 
أبرزت���ه نت���ائج دراس���ة س���ابقة ع���ن العوام���ل االقتص���ادية 
واالجتماعية المؤثرة في الحيازة الحيوانية سواء قبل أو بعد 

االقتص��ادي، حي��ث بين��ت تل��ك  تطبي��ق سياس��ات اإلص��الح
الدراسات أن المزارع المصري حريص على وج�ود رأس 
حالبة واحدة على األق�ل وإن تمك�ن مالي�اً م�ن أن تك�ون م�ن 
الجاموس يكون أفضل، وبينت أيضا أن�ه إن ل�م تت�وافر لدي�ه 
حيازة أرضية يحرص على إقتناء رؤوس حالبة ف�ي نط�اق 

يعك��س رغبت��ه ف��ي اإلمكان��ات الرأس��مالية لدي��ه، وه��و أم��ر 
الحفاظ عل�ى المكان�ة اإلجتماعي�ة ع�الوة عل�ى ت�دبير س�يولة 
يومي��ة م��ن بي��ع الل��بن الحلي��ب وس��داد التزامات��ه م��ن النفق��ات 
الثابت���ة مث���ل إيج���ار األرض الزراعي���ة م���ن بي���ع العج���ول 

)، وق��د Soliman and Mashhour, 2002المول��ودة (
ع أكدت دراسة حديث�ة ه�ذه االتجاه�ات ف�ي ق�رارات الم�زار

المص���ري حي���ث أثبت���ت أن ال���دخل المزرع���ي م���ن اإلنت���اج 
الحي���واني ه���و النش���اط االقتص���ادي ال���ذي يعب���ر ب���المزارع 

دوالر  –لع�وز الحائز ألقل م�ن خمس�ة أفدن�ة خ�ط ا الصغير

 ، بينم������ا دخ������ل األس������رة م������ن خ������ارج -للف������رد يومي������اً 
خ��ط الفق��ر، أي دوالري��ن للف��رد يُعب��ر ب��ه القط��اع الزراع��ي 

 ). Soliman, 2015يومياً (
تب��ين أن ص��افي العائ��د  ۱ورغ��م أن النت��ائج ف��ي ج��دول 

لف��دان القم��ح يخفّ��ض م��ن مس��احة البرس��يم المس��تديم بمّع��دل 
أعلى كثيراً من األثر اإليجابي على تلك المساحة من زي�ادة 
س��عر الل��بن الخ��ام، كم��ا تثبت��ه تق��ديرات مع��امالت المرون��ة 

)، ۱المقّ��درة س��واء ف��ي الم��دى القص��ير أو الطوي��ل (ج��دول 
ع��الوة عل��ى أن مع��ّدل إرتف��اع س��عر الل��بن الجاموس��ي عل��ى 
باب المزرعة كان أقل من معّدل ارتفاع ربحية ف�دان القم�ح 

)، إال أن مس�احة البرس�يم المس��تديم ف�ي مص�ر ل��م ۳(ج�دول 
-۱۹۷٤% س���نوياً خ���الل الفت���رة (٤تتن���اقص إال بح���والي 

)، وهذا يرجع للبُعد االجتماعي ف�ي حي�ازة الم�زارع ۲۰۱٤
س حالب����ة مهم����ا ص����غر حج����م مزرعت����ه، وحي����ث ل����رؤو

اس�تخدمت الدراس��ة إجم��الي الجمهوري��ة مم��ا أض��عف األث��ر 
الكم�ي لس�عر الل�بن الجاموس�ي عل�ى زي�ادة مس�احة البرس�يم 
المستديم ألن سوق بيع األلبان للمزارعين في الوج�ه القبل�ي 
ليس بنفس الفاعلية في الوجه البحري لعوامل اجتماعية ف�ي 

 .توجهات المزارعين
 

اإلتجاه العام لتطور المتغيرات المحددة للمساحة المزروعة بمحصول البرسيم المستديم في مصر خالل الفترة  .۳جدول 
۱۹۷٤-۲۰۱٤ 

 ^     ^      ^ الوحدة المتغـــــــــــير
= ا + ب  هـص 

 هـس 
المتوسط 
 السنوي

 

معدل التغيير 
 ۱السنوي

)%( 

 ف ت ۲ر

^ 
 ا

^ 
 ب

زروع�����ة م�����ن البرس�����يم المس�����احة الم
 *٥.۱ *۲.۳ ۰.۱۱ ۰.۲٥- ۱۷۲۲ ٤.۳۲- ۱۸۱۳ ألف فدان المستديم

 **٥۷٦ **۲٤ ۰.۹۳ ۱.۹۱ ۳۱۱٦ ٥۹.٦۷ ۱۸٦۳ ألف رأس عدد الرؤوس الحالبه

 **۲٤۷ **۱٥.۷ ۰.۸٦ ٦.۹۸ ۱٤۸۹ ۱۰٤ ٦۹٦- جنية/طن سعر الطن من اللبن الجاموسي

 **۱۲۳ **۱۱ ۰.۷٥۹ ۸.۰۷ ۱۱٦۸ ۹٤.۳ ۸۱۲- جنيه/فدان صافي عائد الفدان من محصول القمح 

 حيث:

 القيمة التقديرية للمتغير التابع موضع الدراسة . ـهRص

 ٤۱،................، ۳، ۲، ۱تمثل رقم السنة، حيث هــ أرقام السنوات  ـهRس

 ۱۰۰× معدل التغير السنوي = (ميل الدالة (ب) / المتوسط السنوي )  )۱(

 ۰.۰٥اً بإحتمال خطأ التقدير معنوي إحصائي )*(

 ۰.۰۱التقدير معنوي إحصائياً بإحتمال خطأ  )**(
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ESTIMATION AND ANALYSIS OF CLOVER AREA RESPONSE 
FUNCTION IN EGYPT 
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1. Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt   

2. Agric. Econ, Res. Inst., Agric. Res. Cent., Egypt  

ABSTRACT 

This study delt with assessment and analysis of response function for berseem area in 
Egypt during the period (1975-2014). The study applied the Narlove model. Berseem (Egyptian 
colver) is the main feed source for livestock in Egypt. However it competes with wheat crop, 
the main food item in Egyptian diet, on agricultural land in winter lug in Egypt. The study 
concluded from analyzing the supply response of the annual Egyptian clover area that the 
most important factor in determining such area is the number of milking heads per farm 
holding, and the buffalo milk price. This result confirms what previous studies have 
highlighted. Such studies, cited that  the Egyptian farmer is keen on holding at least one dairy 
cow to enable him to earn finance for his daily expenses and it is preferably to be a milking 
buffalo, even if he does not hold a farm area. He (She) does that to keep on acquisition of the 
social status in addition to get daily liquidity and reimbursement obligations of fixed 
expenses, such as rent of his agricultural land. The daily income is generated from selling 
milk and selling the weaned calves. A recent study has confirmed these trends, where it 
founded that farm income from animal production is the economic activity which, crosses the 
small holder farms of less than five faddans (92% of the farm holders in Egypt) the absolute 
poverty line – 1-$ per capita a day, while crossing the poverty line of 2$ a day is reached via 
the extra income from the household earnings from working outside the agricultural sector. 
Although estimates of the supply elasticity coefficients in either short or long run showed that 
the net return from one acre of wheat reduces the area of berseem at a rate much higher than 
the expected increase in the price of raw milk, and although the growth rate in the price of 
buffalo milk at the farm gate was less than that of the rate of growth in profit from one acre of 
wheat, the clover acreage in Egypt has decreased only by 4% per year during the period 
(1974-2014). This was due to the social dimension in the acquisition of farmers for dairy 
cattle, despite of the farm size, and also reflected what recent studies have shown that dairy 
market in Upper Egypt is not as active as in Lower Egypt, which has a share in weakened the 
quantitative impact of the price of buffalo milk on increasing the aggregate area of Egyptian 
clover. The study recommends to raising productivity of berseem from 24 tons per acre to 45 
tons per acre, according to the results of the experiments conducted in the Research Institute 
of crop in Egypt, which would reduce the production costs per one acre of berseem and also 
reduces the increase in its area in favor of wheat in winter lug. 

Key words:  Response, clover area, Egypt. 
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