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ة  عض المنتجات الغذائ ة ألسعار  ةالتغیرات الموسم ة مصر العر بجمهور  
دمحم احمد سعید. د  

ة الزراعة -االقتصاد الزراعى  قسم جامعة الفیوم -ل  
ة الزراعة ، جامعة الفیوم، المجلد  ل ة،  ة الزراع حوث والتنم   .٢٠١٢لثانى، یولیو ، العدد ا٢٦مجلة الفیوم لل

  
ـة بجمهورـة مصـر  عـض المنتجـات الغذائ ة علـى أسـعار  تهدف الدراسة إلـى التعـرف علـى تـأثیر التغیـرات الموسـم
طــاطس  عــض محاصـیل الخضـر مثـل الطمـاطم وال ا الجافـة ،  وأسـعار  ـة مثـل الفـول البلـد الجــاف والعـدس والفاصـول العر

ــذا التعــرف علــى تــأثیر التغ صــل ، و اســتخدام دلیــل التغیــرات وال ة علــى أســعار اللحــوم الحمــراء والــدواجن ،  یــرات الموســم
ة اسـات ، الموسم ة تخطـ وتعـدیل الس ن وفقًا لـدلیل التغیـرات الموسـم م قة تلك التغیرات ومن ثم  ة التوصل إلى حق ان م ٕ وا

ة ة لهذه المنتجات الغذائ ق   .التسو
ة على الب صفة أساس ـة واعتمدت الدراسة  ـن الحصـول علیهـا مـن نشـرة اسـعار المـواد الغذائ ـة التـي أم انـات الثانو

ـة  ـز للتعبئـة العامـة واالحصـاء خـالل الفتـرة الزمن صـدرها الجهـاز المر ، وتـم االعتمـاد علـى طرقـة ) ٢٠١١-2007(التـى 
ة   .االتجاه النسبي في تقدیر دلیل التغیرات الموسم

  :ةوتوصلت الدراسة إلى النتائج التال
ة لمحصــول الفــول البلــد الجــاف ، والعــدس البلــد هــي أشــهر هــي أشــهر ینــایر وفبرایــر و  الموســم أن أكثــر الشــهور تــأثرًا 

سـمبر  بینما تبین أن. مارس ر، نـوفمبر، د ا البلـد الجافـة هـي أشـهر أكتـو مـا تبـین . أكثر الشهور تأثرًا فى أثمـان الفاصـول
ر ، ســبتمبر، نوفمبر،أغســطسأن أكثــر الشــهور تــأثرًا فــى اثمــان ال ة لمحصــول الطمــاطم . طــاطس هــي أشــهر أكتــو النســ و

ر صل فقد تبین أن أكثـر الشـهور تـأثرًا . أوضحت الدراسة أن أكثر الشهور تأثرًا هي أشهر أبرل، ینایر، أكتو أما محصول ال
ســمبر ور تــأثرًا فــى أثمــان اللحــم البلــد مــا أوضــحت الدراســة ان أكثــر الشــه. هــي أشــهر ینــایر، فبرایــر، مــارس، نوفمبر،د

مـا تبـین ان أكثــر الشـهور تـأثرًا فــى أثمـان الـدجاج البلــد . الكنـدوز والبتلـو واللحــم الضـأنى هـي أشــهر ینـایر وفبرایـر ومــارس
ض هي أشهر ینایر وفبرایر وأغسطس وسبتمبر   .واألب

ضــرورة اســتفادة منتجــى وتجــار األنــواع المختلفــة مــن المن ــة مــن األوقــات التــى ترتفــع وتوصــى الدراســة  تجــات الغذائ
ـة  م عرض المنتجـات الغذائ ة وضع الخط التى من شأنها تنظ اسات الزراع ن لواضعى الس م ما  فیها أسعار منتجاتهم ، 

ة الحادة فى األسعار ات الموسم ن تجنب التقل م   .على مدار العام، حتى 
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أعالف غیر  ا  األمون الج الذرة الشامى وقش األرز المعامل  المردود االقتصاد الستخدام س
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 الملخص

ة  تقدیر تهدف الدراسة الى الج الذرة الشامى العائد االقتصاد من استخدام األعالف غیر التقلید مثل س
ا  األمون ة وقش األرز المعامل  ة اللبنفى تغذ   .محافظة الفیوم ماش

ة اوضــحت نتـــائج الدراســة تح ـــة ماشـــ ـــة فــى تغذ ة الســتخدام األعـــالف غیــر التقلید قیـــ الكفــاءة االقتصـــاد
الج  ضــتانخفاللــبن، حیــث  عــد إدخــال الســ ــة الــرأس فــى الیــوم   دوالر ٠.٥٤، ٠.١٤یبلــغ نحــو  مقــدارتكــالیف تغذ

قـــار والجـــاموس علـــى الترتیـــب  عـــد إدخـــال قـــش األرز الم .لأل ـــة للـــرأس  عامـــل مـــا یتضـــح إنخفـــاض تكـــالیف التغذ
ا  قار والجاموس على الترتیب دوالر ٠.٨٤، ٠.٤٣بلغ نحو مقدار یاألمون   لأل

ة العائد االجمالى ار نس مة مع عد استخدام / ما اوضحت نتائج الدراسة أن ق ة  اجمالى تكالیف التغذ
الج بلغت نحو  مقدار زادة یبلغ نحو  ١.٩١، ١.٣٩الس قار  للرأس دوالر ٠.١٣، ٠.٠٦و ة من اال البلد

ا نحو ال ما بلغ هذا. والجاموس على الترتیب األمون عد استخدام قش األرز المعامل  ار   ١.٧٠، ١.٥٧مع
مقدار زادة یبلغ نحو  ة والجاموس على الترتیب للرأس دوالر ٠.٠٩٣، ٠.٠٩و قار البلد   .من اال
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Abstract 
 

The paper aims at evaluating the determinants of agricultural bilateral trade 
flows of Egypt with the Arab countries. A gravity model has been used in 
addition to some other indicators such as relative importance of intra-trade, 
tendency to export and import, and degree of openness. Two models have been 
estimated; one is for the Egyptian agricultural exports and the other is for the 
imports. The biggest Arab partners who represent the majority of the Egyptian 
bilateral trade are; KSA, Syria, Libya, Sudan, Jordan, UAE, Kuwait, Lebanon, 
and Iraq. The main features of the gravity model have been introduced well. The 
gross domestic product has a positive impact on both agricultural exports and 
imports, and the distance between Egypt and the target countries has a negative 
impact. Both factors are statistically significant. It's recommended that Egypt 
encourage foreign investment within the agriculture sector and maintain the 
road transportation with Arab countries. 

  
 


