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 :  مقدمة

% مثن الثد ا القثومى وتبلثص الصثادرات 14تعتبر الزراعة من القطاعات الهامة فى االقتصاد القومى حيثث تسثاهم بنحثو     

% من الصادرات القومية، كما أن تسويق المنتجات الزراعية من العمليات الهامة للنشاط الزراعى ومكمال 20نحوالزراعية 

للعملية اإلنتاجية التى تربط بين اإلنتاج واالستهالك وتساعد الخدمات التسويقية المختلفة المستهلك فى الحصول علثى السثلعة 

للتسويق الكفء ان يؤدى الى إعادة توزيع الموارد إلنتاج السثلع التثى تحقثق  فى الوقت والمكان والشكا الذى يفضلة، ويمكن

توزيعا عادال لعائد العملية اإلنتاجية وذلك بثين كثا مثن المنثتل والمسثتهلك والوسثطاء ويتضث  اهميثة التسثويق بصثفة  ا ثة 

   لمحا يا الفاكهة وذلك كونها سريعة التلف وتحتاج الى عناية  ا ة للحد من الفاقد .

 

Abstract 
     The results show that the productive area of the orange crop took an increasing 

general trend with a significant annual increase of 6% of the average productive area of 

about 259 thousand feddans. The productivity of the orange crop increased by 0.4% The 

total production of the orange crop was increased by an annual increase of 6.2% in the total 

production of  

The results of the study of agricultural, wholesale and retail prices of orange crops 

during the period 2004-2015 show that these prices are increasing. The annual increase in 

the price of the product, the wholesale price, the retail price is about 35, 180 and 220 

pounds / ton, respectively. The statistics of this increase, as shown by the study of the 

distribution of the consumer pounds of the orange crop, show that the share of farms 

decreases at a statistically significant annual rate of 5.4% while the share of intermediaries 

is increasing at a statistically significant annual rate of 4.9% Is growing at a rate of 12.4% 

annually, while the share of the retailer is declining at a rate of decline Which is about 

1.9%, which indicates that the decline in the share of the farmer from the pounds of the 

consumer and the share of the retailer tends to the wholesale wholesaler, indicating the 

inefficiency of the marketing system of the orange crop. 

Recommendations: 

Organizing wholesale markets so as not to exaggerate wholesalers in their profits. 

The producers perform some marketing functions such as sorting and grading. 

Attention to technological efficiency in terms of transport, storage, packaging and packaging. 

Reduction of marketing losses of crops. 

Establish an information base for production, consumption and prices. 

Activating the role of cooperatives to reduce the interference of intermediaries. 
 

about 2573 thousand tons during the study period (2004-2015). 
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 :  مشكلة البحث

على الرغم من وجود فثائ  كبيثر فثي إنتثاج البرتقثال الطازجثة فثي مصثر اال ان معثدالت النمثو فثي  ثادرات البرتقثال      

تشير الى تناقص الكميات المصدرة وتنحصثر مشثكلة البحثث فثي ان الوإلثع اإلنتثاجى والتسثويقى لمحصثول البرتقثال ينتابث  

اإلنتاجيثثة والتسثثويقية االمثثر الثثذى يترتثثر عليثث  إلثثرورة كشثثف بعثث  الحقثثائق بعثث  الومثثو  مثثن حيثثث تحقيثثق الكفثثاءة 

االقتصادية واالحصائية المتعلقة باإلنتاج والتسويق، كما تتبلور مشثكلة البحثث فثى الفثرق الواإلث  بثين السثعر الثذى يحصثا 

سثثعار المنتجثثين اى ارتفثثا  عليثث  المنثثتل والسثثعر الثثذى يدفعثث  المسثثتهلك متمثثسال فثثى ارتفثثا  اسثثعار المسثثتهلكين وانخفثثا  ا

 الهوامش التسويقية  الل المسلك التسويقى مما يعكس إتخفا  الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال. 
 

 الهدف من البحث:

التعرف على تطور المسثاحة الكليثة والمسثاحة المسمثرة  واإلنتاجيثة الفدانيثة وإنتثاج محصثول البرتقثال مثن  ثالل تقثدير       

اه الزمنثثي العثثام ، كمثثا يهثثدف البحثثث التعثثرف علثثى تطثثور مسثثتويات اسثثعار المثثزار  وتثثاجر الجملثثة وتثثاجر معثثادالت اإلتجثث

 (.2015-2004التجزئة ونصير كا منهم من جني  المستهلك من  الل تقدير معادالت اإلتجاه الزمني العام  الل الفترة )
 

 الطريقة البحثية :

بثبع  األسثالير والطثرق اإلحصثائية الو ثثفية والكميثة لمعالجثة البيانثات سثثواء لتحقيثق أهثداف الدراسثة تثم االسثثتعانة       

السانوية أو األولية وقد تم استخدام النسر المئوية والمتوسطات الحسثابية وتحليثا اإلتجثاه  الزمنثى العثام مثن  ثالل االسثتعانة 

زى للتعبئثة العامثة واالحصثاء ومن مثة بالبيانات المتاحثة مثن نشثرات وزارة الزراعثة واسثتطالا االراإلثى والجهثاز المركث

 األغذية والزراعة .
 

 (2015-2004تطور المساحة واإلنتاجية الفدانية وإنتاج محصول البرتقال في مصر خالل الفترة ) -اوالً :

يعثثد محصثثول البرتقثثال مثثن أهثثم محا ثثيا الفاكهثثة ن ثثراو لكونثث  ي هثثر فثثي وقثثت يقثثا فيثث  إنتثثاج أنثثوا  الفاكهثثة األ ثثرى       

اإلإلافة الى طول موسم  الذى يمتد من شهر أكتوبر وحتى شهر يونيو، ويعتبر البرتقال مثن الناحيثة الوذائيثة مصثدرا غنيثا ب

بفيتامين )ج( ويستهلك الجزء األكبر من انتاح  طازجا فيما عثدا بعث  الكميثات التثي تثد ا فثي عمليلثت التصثنيع ومثن أهثم 

 وسرة ،البرتقال الفالنشيا الصيفى ، البرتقال البلدى والبرتقال السكرى (.أ ناف محصول البرتقال في مصر )البرتقال أب
 

 ( :2015-2004تطور المساحة الكلية لمحصول البرتقال في مصر خالل الفترة )

 533الثى حثوالى  2004آلثف فثدان عثام  220( أن المساحة الكلية لمحصول البرتقال تزايدت مثن نحثو 1يوإل  جدول )   

آلثف فثدان ، وبدراسثة اإلتجثاه الزمنثى  314، وبلص متوسط المساحة الكلية لمحصول البرتقثال حثوالى  2015آلف فدان عام 

( أن المساحة الكلية لمحصول البرتقال أ ذت 2( جدول )1العام لتطور المساحة الكلية لمحصول البرتقال تبين من المعادلة )

% مثن 7آلثف فثدان يمسثا  22,72( بلثص نحثو 0.01عنويثة )إتجاه عثام متزايثد بمقثدار سثنون معنثوى احصثائياعند مسثتون م

% أن التويثرات الحادةثة فثي 83آلف فدان وتشير قيمة معاما التحديد البالوثة نحثو 314متوسط المساحة الكلية  والبالوة نحو 

 المساحة الكلية لمحصول البرتقال ترجع الى العواما التي يعكس اةرها متوير الزمن  الل فترة الدراسة.
 

 ( :2015-2004ور المساحة المثمرة لمحصول البرتقال في مصر خالل الفترة )تط

 499الى حوالى  2004آلف فدان عام  198( أن المساحة المسمرة لمحصول البرتقال تزايدت من نحو 1يوإل  جدول )

سثة اإلتجثاه الزمنثى آلف فدان ، وبدرا 259، وبلص متوسط المساحة المسمرة لمحصول البرتقال حوالى  2015آلف فدان عام 

( أن المسثاحة المسمثرة لمحصثول البرتقثال 2( جثدول )1العام لتطور المساحة المسمرة لمحصول البرتقال تبين مثن المعادلثة )

% مثن 6آلف فثدان يمسثا  16,7( بلص نحو 0.01أ ذت إتجاه عام متزايد بمقدار سنون معنوى احصائياعند مستون معنوية )

% أن التويثرات الحادةثة فثي 71آلف فدان وتشير قيمة معاما التحديد البالوة نحو 259لبالص نحو متوسط المساحة المسمرة  وا

 المساحة المسمرة لمحصول البرتقال ترجع الى العواما التي يعكس اةرها متوير الزمن  الل فترة الدراسة.
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جمالي إنتاج محصول البرتقال في مصرر خرالل ( : تطور المساحة الكلية والمساحة المثمرة واإلنتاجية الفدانية وإ1جدول )

 (.2015-2004الفترة )

 اإلنتاج

 )آلف طن(

 اإلنتاجية

 )طن/فدان(

المساحة المثمرة 

 )آلف فدان(

المساحة الكلية 

 )آلف فدان(
 السنوات

1850 9,34 198 220 2004 

1940 9,65 201 224 2005 

2120 10,14 209 236 2006 

2055 9,65 213 248 2007 

2138 9,63 222 262 2008 

2372 10,09 235 296 2009 

2401 9,96 241 314 2010 

2577 9,80 263 334 2011 

2786 9,84 283 356 2012 

2855 9,54 299 374 2013 

3135 10,40 300 370 2014 

4646 9,92 449 533 2015 

 متوسط 314 259 9,83 2573
 

إلى ، قطا  الشنون االقتصادية ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى ، النشرة وزارة الزراعة واستصالا االرا المصدر :

 السنوية لالقتصاد الزراعى ، أعداد متفرقة 

 ( :2015-2004تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول البرتقال في مصر خالل الفترة )

الثى حثوالى  2004طن/فثدان عثام  9,34و ( أن اإلنتاجيثة الفدانيثة لمحصثول البرتقثال تزايثدت مثن نحث1يوإل  جدول )     

طن/فثدان، وبدراسثة اإلتجثاه  9,83، وبلص متوسط اإلنتاجية الفدانيثة لمحصثول البرتقثال حثوالى 2014طن/فدان عام  10,4

( أن اإلنتاجيثة الفدانيثة لمحصثول 3( جثدول )1الزمنى العثام لتطثور اإلنتاجيثة الفدانيثة لمحصثول البرتقثال توإلث  المعادلثة )

 0,036ل أ ثثذت إتجثثاه عثثام متزايثثد بمقثثدار سثثنون غيثثر معنثثوى احصثثائيا عنثثد مختلثثف مسثثتويات المعنويثثة بلثثص نحثثو البرتقثثا

طن/فثثدان وتشثثير قيمثثة معامثثا التحديثثد إلثثي أن  9,83% مثثن متوسثثط اإلنتاجيثثة الفدانيثثة والبثثالص نحثثو 0,4طن/فثثدان يمسثثا 

ا التثي يعكثس اةرهثا متويثر البرتقثال ترجثع الثى العوامث% من التويثرات الحادةثة فثي اإلنتاجيثة الفدانيثة لمحصثول 11,5نحو

 الزمن. 
 

( : معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطرور المسراحة الكليرة والمسراحة المثمررة واإلنتاجيرة الفدانيرة وإجمرالي إنتراج 2جدول )

  (.2015-2004محصول البرتقال في مصر خالل الفترة )

 معادلة اإلتجاه الزمني العام البيان م
وسط مت

 الفترة

 معامل التحديد

R2 

 قيمة )ف(

F 

معدل التغير 

 السنوي )%(

1 
 المساحة الكلية

 )ألف فدان(  **(7.4)  **7.36      

72.223.166 iXY 


 

314 83 54,8** 7 

2 
 المساحة المسمرة

 )ألف فدان(  **(5.26)  **6.49       

65.16.2.151 iXY 


 

259 71 27,7** 6 
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3 
 اإلنتاجية الفدانية

 )طن/فدان(        (1.56)  **56.6      

036.06.9 iXY 


 

9,83 11,5 2,42 0,4 

4 
 إجمالي اإلنتاج

 )ألف طن(  **(5.19)  **5.47      

06.181398 iXY 


 

2573 70 26,98** 6,5 

 

 (.1جمعت وحسبت من بيانات جدول ) المصدر:

iX) تعبر عن القيم التقديرية للمتوير التابع   (Y) -: حيث أن
                                               ( تشثثثثثير الثثثثثي متويثثثثثر الثثثثثزمن  ثثثثثالل فتثثثثثرة الدراسثثثثثة ،

(i( السنوات )12،.....،1)                    (R2 معاما التحديد )            ( مستون معنوية )*(0,05 )                          

 (  0,01)**( مستون معنوية )

 المحسوبة لثوابت النموذج. Tالقيم بين االقواس تشير الي قيم 

 ( :2015-2004مالي إنتاج محصول البرتقال في مصر خالل الفترة )تطور إج

 4646الثى حثوالى  2004آلثف طثن عثام  1850( أن إجمالي إنتاج محصول البرتقثال تزايثد مثن نحثو 1يوإل  جدول )

م آلف طن، وبدراسة اإلتجاه الزمنثى العثا 2573، وبلص متوسط إجمالي إنتاج محصول البرتقال حوالى  2015آلف طن عام 

( أن إجمثالي إنتثاج محصثول البرتقثال أ ثذ إتجثاه عثام 2( جثدول )4لتطور إجمالي إنتاج محصول البرتقال توإل  المعادلة )

% مثثن متوسثثط 6,5آلثثف طثثن يمسثثا  180,6( بلثثص نحثثو 0.01متزايثثد بمقثثدار سثثنون معنثثوى احصثثائياعند مسثثتون معنويثثة )

% أن التويثرات الحادةثة فثي إجمثالي 70اما التحديثد البالوثة نحثوآلف طن وتشير قيمة مع 2573إجمالي اإلنتاج والبالص نحو 

 إنتاج محصول البرتقال ترجع الى العواما التي يعكس اةرها متوير الزمن  الل فترة الدراسة.
 

 ن تاجر التجزئة( والنسبة المئوية لنصيب المزارع والوسرطاء مر-ثانياً : تطور األسعار المزرعية وأسعار الوسطاء )تاجر الجملة

 .2015-2004جنيه المستهلك لمحصول البرتقال في مصر خالل الفترة 

يعد محصول البرتقال أبو سرة والبرتقال الصيفى من أهم أ ناف البرتقال في مصر حيث بلوت المساحة الكلية للبرتقثال 

فس العثام ، فثي حثين % من اجمالى المسثاحة الكليثة للبرتقثال لثن53آلف فدان تمسا نحو  179,8حوالى  2015أبو سرة عام 

وبلثص إنتثاج البرتقثال أبوسثرة عثام  2015آلثف فثدان فثي مصثر لعثام  156بلوت المساحة المسمثرة للبرتقثال أبثو سثرة حثوالى 

% من اجمالى إنتاج البرتقال لثنفس العثام )أن يمسثا نصثف إنتثاج البرتقثال فثي 51آلف طن يمسا نحو  1697حوالى  2015

 المسالك والقنوات التسويقية حتى تصا من المنتل الى المستهلك.مصر( ويمر البرتقال بالعديد من 

 (.2015-2004تطور األسعار المزرعية لمحصول البرتقال أبو سرة خالل الفترة ) 

 1347الثى نحثو  2004جني  للطثن عثام  984( أن السعر المزرعى لمحصول البرتقال تزايد من نحو 3يوإل  جدول )

جنيث /طن  ثالل فتثرة الدراسثة. ويوإلث   اإلتجثاه الزمنثى العثام لتطثور  1200حثوالى  بمتوسثط بلثص 2015جني  للطن عثام 

( إلثي أن السثعر المزرعثى لمحصثول البرتقثال أ ثذ اتجثاه 4( بجثدول )1السعر المزرعى لمحصول البرتقال تشير المعادلة )

% مثثن 3جنيثث  يمسثثا نحثثو  35( حيثثث بلثثص حثثوالى 0,01عثثام متزايثثد بمقثثدار سثثنون معنثثوى احصثثائيا عنثثد مسثثتون معنويثثة )

% من التويرات الحادةة في السثعر 91متوسط السعر المزرعى للطن  الل فترة الدراسة وتشير قيمة معاما التحديد إلي أن 

 ما التي يعكس أةرها متوير الزمن.المزرعى للبرتقال ترجع الى العوا
 

 (.2015-2004تطور أسعار الجملة لمحصول البرتقال أبو سرة خالل الفترة )

الثى نحثو  2004جنيث  للطثن عثام  1230( ان سثعر الجملثة لمحصثول البرتقثال تزايثد مثن نحثو 3كما يتض  من جدول )

( أن سثعر 4( بجثدول )2جنيث  للطثن، وتشثير المعادلثة ) 2256بمتوسثط لفتثرة الدراسثة بلثص  2015جني  للطثن عثام  2170

( حيثثث بلثثص 0,01معنثثوى احصثثائيا عنثثد مسثثتون معنويثثة ) الجملثة لمحصثثول البرتقثثال أ ثثذ اتجثثاه عثثام متزايثثد بمقثثدار سثنوى

جنيثث /طن، وتشثثير قيمثثة معامثثا  2256% مثثن منوسثثط سثثعر الجملثثة المقثثدر بنحثثو 8,9حنيثث  للطثثن يمسثثا نحثثو  180حثثوالى 

% من التويرات الحادةة فى سعر الجملة لمحصول البرتقال ترجع الى العوامثا التثى يعكثس أةرهثا متويثر 62التحديد إلى أن 

 ن  الل فترة الدراسة. الزم
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تراجر التجزئرة( والنسربة المئويرة لنصريب المرزارع -( : تطور األسعار المزرعية وأسعار الوسرطاء )تراجر الجملرة3جدول )

 .2015-2004والوسطاء من جنيه المستهلك لمحصول البرتقال في مصر خالل الفترة 

سرررررررررررررررررعر  توزيع جنيه المستهلك

 التجزئة
 لسنواتا سعر المزرعة سعر الجملة

 نصيب المزراع نصيب الجملة نصيب التجزئة نصيب الوسطاء

41.0 26,1 14,9 59.0 1668 1230 984 2004 

36,9 25,2 11,7 63,1 1644 1230 1038 2005 

37,5 29.0 8,5 62,5 1736 1232 1085 2006 

47,4 27,6 20,1 52,3 2150 1555 1125 2007 

59,3 20,4 38,9 40,7 2900 2309 1179 2008 

63,2 21,6 41,6 36,8 3050 2390 1123 2009 

64,1 21,6 42,5 35,9 3330 2610 1194 2010 

61,5 22,7 38,8 38,5 3440 2660 1323 2011 

67,9 22,5 45,4 32,1 4140 3210 1329 2012 

70,7 21,8 48,9 29,3 4550 3560 1337 2013 

63,5 20,4 43,1 36,5 3670 2920 1342 2014 

53.0 24,1 28,9 47.0 2860 2170 1347 2015 

 المتوسط 1200 2256 2928 44,5 31.9 23,6 55.5
 

وزارة الزراعثة واستصثالا االراإلثى قطثا  الشثئون االقتصثادية اإلدارة المركزيثة لالقتصثاد الزراعثى النشثرة  -المصدر :

 السنوية لالقتصاد الزراعى أعداد متفرقة 
 

 لعامة واالحصاء النشرة الشهرية لمتوسطات أسعار المواد الوذائية )سعر المستهلك( اعداد متفرقةالجهاز المركزى للتعبئ  ا

 الجهاز المكزى للتعبئة العامة واالحصاء النشرة الربع سنوية السعار المواد الوذائية )سعر المنتل الجملة ( اعداد متفرقة
 

 (.2015-2004رة )تطور أسعار التجزئة لمحصول البرتقال أبو سرة خالل الفت

الثى نحثو  2004جنيث  للطثن عثام  1668( أن سعر التجزئة لمحصول البرتقثال تزايثد مثن نحثو 3كما يتض  من جدول )

( بجثدول 3جنيث /طن  ثالل فتثرة الدراسثة، ويتضث  مثن المعادلثة ) 2928بمتوسط بلص حوالى  2015جني /طن عام  2860

( حيثث بلثص 0,01زايد بمقدار سنوى معنثوى احصثائيا عنثد مسثتون معنويثة )( أن سعر التجزئة للبرتقال أ ذ اتجاه عام مت4)

جني /طن  الل فترة الدراسة ، وتوإلث  قيمثة  2928% من متوسط سعر التجزئة المقدر بنحو 8,3جني  يمسا  220حوالى 

لتثى يعكثس أةرهثا % مثن التويثرات الحادةثة فثى سثعر التجزئثة للبرتقثال ترجثع الثى العوامثا ا63معاما التحديد إلي أن نحثو 

 متوير الزمن .
 

 (2015-2004النسبة المئوية لنصيب المزارع من جنيه المستهلك لمحصول البرتقال خالل الفترة )

% عثام  29,3( تذبذب نصير المزار  من جني  المستهلك لمحصول البرتقال بين حد أدنى بلص حوالى 3يوإل  جدول )

( 4% وتوإلث  المعادلثة )44,5متوسط  الل فترة الدراسة بلثص نحثو ب 2005% عام  63,1وحد أقصى بلص حوالى  2013

( أن نصثير المثزار  مثن جنيث  المسثتهلك أ ثذ اتجثاه عثام متنثاقص بمعثدل سثنون معنثوى احصثائيا عنثد مسثتون 4بجثدول )

% من متوسط نصير المزار  مثن جنيث  المسثتهلك، وتشثير قيمثة معامثا 2,5% يمسا نحو 5,4( بلص حوالى 0,05معنوية )

% إلى أن التويرات الحادةة في نصير المزار  من جني  المستلك للبرتقال ترجع الى العواما التي 52التحديد البالوة حوالى 

 يعكس اةرها متوير الزمن.
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 (2015-2004النسبة المئوية لنصيب تاجر الجملة من جنيه المستهلك لمحصول البرتقال خالل الفترة )

% وبلثص أقصثاه  8,5بنحثو  2006ن نصير تاجر الجملة من جني  المستهلك بلص أدنثاه عثام ( إلى أ3وتشير نتائل جدول )

( أن نصثير 4( بجثدول )5%  الل فترة الدراسثة وتوإلث  المعادلثة )31,9% بمتوسط بلص حوالى 48,9بنحو  2013عام 

( بلثص نحثو 0,01تون معنويثة )تاجر الجملة من جني  المستهلك أ ذ اتجاه عام متزايد بمعدل سنون معنوى احصثائيا عنثد مسث

% من متوسط نصير تاجر الجملة من جني  المستهلك  الل فتثرة الدراسث  وتشثير قيمثة معامثا 2,96% يمسا حوالى 12,4

% الي أن التويرات الحادةة في نصير تاجر الجملة من جني  المسثتهلك للبرتقثال ترجثع الثى العوامثا 50التحديد البالوة نحو 

 وير الزمن.التي يعكس أةرها مت
 

 (2015-2004النسبة المئوية لنصيب تاجر التجزئة من جنيه المستهلك لمحصول البرتقال خالل الفترة )

فثى كثا مثن عثام  20,4( تذبثذب نصثير تثاجر التجزئثة مثن جنيث  المسثتهلك بثين حثد أدنثى بلثص حثوالى 3يوإل  جدول )

( إلثي 4( بجثدول )6وتشثير المعادلثة ) 23,6 بمتوسط بلثص حثوالى 2006% عام 29وحد اقصى بلص حوالى  2008-2014

% مثن متوسثط 1.9% يمسثا حثوالي 0,47أن نصير تثاجر التجزئثة مثن جنيث  المسثتهلك ا ثذ اتجثاه عثام متنثاقص بلثص نحثو 

نصير تاجر التجزية  الل فترة الدراسة ، ولم تسبت المعنوية االحصائية لهذا التناقص مما يشير الى عدم حثدوث تطثور فثى 

 جزئة من جني  المستهلك للبرتقال.التنصير تاجر 

ترراجر التجزئررة( -( : معررادالت اإلتجرراه الزمنرري العررام لتطررور األسررعار المزرعيررة وأسررعار الوسررطاء )ترراجر الجملررة4جرردول )

-2004والنسبة المئوية لنصيب المرزارع والوسرطاء مرن جنيره المسرتهلك لمحصرول البرتقرال فري مصرر خرالل الفتررة 

2015. 

 ة اإلتجاه الزمني العاممعادل البيان م
متوسط 

 الفترة

 معامل التحديد

R2 

 قيمة )ف(

F 

معدل التغير 

 السنوي )%(

1 
 األسعار المزرعية

 )جني /طن(  **(4.7)   **10.8    

35973 iXY 


 

1200 91 116,3** 3 

2 
 أسعار الجملة

 )جني /طن(  **(4.39)   **3.61    

1801088 iXY 


 

2256 62 19,3** 8,9 

3 

 أسعار التجزئة

 )جني /طن(

  **(4.48)   **4.51    

2201499 iXY 


 

2928 63 20,1** 8,3 

4 

نصير المزار  من جني  

 المستهلك %

  **(3.58)   **11.8    

49.27.60 iXY 


 

44,5 52 12,8** 5,4 

5 
نصير تاجر الجملة من 

 جني  المستهلك %  **(3.47)     2.21    

96.27.12 iXY 


 

31,9 50 12,1** 12,4 

6 
نصير تاجر التجزئة من 

 جني  المستهلك %  *(2.36)   **18.2    

47.06.26 iXY 


 

23,6 29 5,57* 1,9 

7 
إجمالي نصير الوسطاء من 

 جني  المستهلك %  **(3.57)   **7.67    

5.23.39 iXY 


 

55,5 52 12,8** 4,9 

 (.3: جمعت وحسبت من بيانات جدول )المصدر
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iX) تعبر عن القيم التقديرية للمتوير التابع   (Y) -حيث أن :
 ة الدراسة ، ( تشير الي متوير الزمن  الل فتر

               (i( السنوات )12،.....،1)          (R2 معاما التحديد )               ( مستون معنوية )*(0,05 ) 

 (  0,01)**( مستون معنوية )    

 لثوابت النموذج. المحسوبة Tالقيم بين االقواس تشير الي قيم 

جر التجزئرة( مرن جنيره المسرتهلك لمحصرول البرتقرال أبرو سررة خرالل ترا –النسبة المئوية لنصيب الوسطاء )تراجر الجملرة 

 (2015-2004الفترة )

% 55,5( أن متوسط نصير الوسطاء من جني  المسثتهلك للبرتقثال  ثالل فتثرة الدراسثة بلثص حثوالى 3يتبين من جدول )

( بجدول 7المعادل  ) وتوإل  2013% عام  67,9وحد أقصى بلص حوالى  2006% عام  36,9وذلك بحدأدنى بلص حوالى 

( بلثص 0,01( أن نصير الوسطاء من جني  المستهلك أ ذ اتجاه عام متزايد بمعدل معنوى احصثائيا عنثد مسثتون معنويثة )4)

% من متوسط نصير الوسطاء من جنيث  المسثتهلك  ثالل فتثرة الدراسثة وتشثير قيمثة معامثا التحديثد 4,9% يمسا نحو 2,5

مثا التثي يعكثس أةرهثا ة في نصير الوسطاء من جني  المسثتهلك للبرتقثال ترجثع إلثى العوا% من التويرات الحادة52الى ان 

 متوير الزمن.

 :لنتائج ا

و يمسثا  % 6توإل  النتائل أن المساحة المسمرة لمحصول البرتقال أ ذت إتجاه عام متزايد بمقدار سنون معنثوى احصثائيا

ما أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول البرتقال أ ذت إتجاه عام متزايد آلف فدان ك 259من متوسط المساحة المسمرة والبالص نحو 

طن/فدان كما أن إجمالي إنتثاج محصثول  9,83% من متوسط اإلنتاجية الفدانية والبالص نحو 0,4غير معنوى احصائيا يمسا 

 2573تثاج والبثالص نحثو % مثن متوسثط إجمثالي اإلن6,5البرتقال أ ذ إتجاه عام متزايد بمقدار سنون معنوى احصائيا يمسثا 

 (.2015-2004آلف طن  الل فترة الدراسة )

( إتجثاه 2015-2004كما توإل  نتائل دراسة األسعار المزرعيثة والجملثة والتجزئثة لمحصثول البرتقثال  ثالل الفتثرة )

،  35ة حثوالى تلك األسعار نحو التزايد حيث بلص مقدار الزيادة السثنون لكثا مثن سثعر المنثتل ، سثعر الجملثة ، سثعر التجزئث

جني /طن على التوالي وقد ةبتت المعنوي  اإلحصائية لهذه الزيادة، كما يتض  من دراسة توزيع جنيث  المسثتهلك  220، 180

% فثثي حثثين أن نصثثير 5,4لمحصثثول البرتقثثال أن نصثثير المثثزار  يتنثثاقص بمعثثدل سثثنون معنثثوى احصثثائيا بلثثص حثثوالى 

%، كمثا يتبثين أن نصثير تثاجر الجملثة يتزايثد سثنويا بمعثدل 4,9بلثص حثوالى الوسطاء يتزايد بمعدل سنون معنوى احصثائيا 

% االمثر الثذى يشثير الثى أن التنثاقص 1,9% في حين ينخف  نصير تاجر التجزئة بمعدل انخفا  سنون بلص نحثو 12,4

ن ثام كفثاءة ال في نصير المزار  من جني  المستهلك ونصير تثاجر التجزئثة يتجث  بلكملث  لتثاجر الجملثة ممثا يثدل علثى عثدم

 التسويقى لمحصول البرتقال. 
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