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 تكامل السوق المكاني عن حالة تتحرك فيها أسعار سلعة متجانسة مع بعضها خالل أنشطة يعبر
ات السوق االقتصادي إذا كان فرق السعر حيث تكُون منطقتين متكاملتين في ذ. متوازنة في األسواق المختلفة

بينما يمكن تفسير فشل التكامل بين . بين السوقين يساوي تماما تكاليف النقل المرتبطة بالسلعة داخل اإلقليم
عدم وجود و بالعديد من عيوب السوق مثل االحتكار واحتكار المشترين محليةسوقين أو أكثر من األسواق ال

ن السعر التأشيري إ أو عدم تساوي تكلفة النقل، فإذا كانت األسواق غير متكاملة فشفافية المعلومات نقص أو
الصحيح لن ينتقل خالل السلسلة السوقية كما أن قرارات المشاركين في العملية التسويقية سوف تكون مشوهة 

  .]10،22،25، 3 [باإلضافة إلى عدم توزيع الموارد بكفاءة
 المدى بينسعري  تمييز عمل مكني لذلك لوقتا بعض يأخذ ماإلقلي داخل العرض تحرك أنوبما 

 على الحال وفي كامال السعر تغير ينعكس القصير المدى ففي. ]8،18[ لسلعة ماالطويل والمدى القصير
 األسواق لىإ تنتقل السعر تغيرات نإف الطويل المدى تكامل بينما. مبطئة تأثيرات بدون األخرى األسواق
  .مبطئة تأثيراتوجود  احتمال مع األخرى

ويتطلب نموذج تكامل السوق في المدى القصير أن تنعكس تعديالت السعر بالكامل في نفس الفترة 
 ما تكون مساوية تماما سوقن تغيرات السعر في إأما في المدى الطويل ف. الزمنية بدون تأثيرات مبطئة

.  المبطئة والتزامن يساوي الواحد الصحيحن مجموع التأثيراتإاألخرى، لذلك فاألسواق لتغيرات السعر في 
وعلى أي حال، . نه المفهوم األكثر واقعية وتوازنأيالحظ أن تكامل المدى الطويل يؤخذ بعين االعتبار على و
  .]22[ن غياب تكامل المدى القصير يوضح عدم كفاءته المعيارية في األنشطة المتوازنةإف

قياسية نه يبقى كعالقة إال إ تكامل السوق في المدى القصير قد يقاوم قبولفرد لذلك وبالرغم من أن ال
يضا مالحظة أن كل اختبار للمدى القصير فرد أكما يجب على ال.  يهتدي بها في تقييم السوق)معيارية(

  .يتضمن المدى الطويل
  : الدراسةةشكلم

تسويقي المصري عد نقص أو عدم شفافية المعلومات السوقية أحد أهم العوامل المشوهة للنظام الي
عامة وبين أسواق الجملة خاصة بما يؤثر سلبا على تحديد وتقييم العالقة بين أسواق الجملة داخل مصر، كما 

 التزامن يتطلب أن االستقاللية اختبار أنكما ال يمكن من معرفة مدي تكامل أو استقاللية هذه األسواق، 
   .مستقلة عن األسعار في موقع آخر تكون المواقع أحد في المبطئة السعرية والتأثيرات

  :هدف الدراسة
 الطماطم ولكوسةا حاصالتبعض ل المكاني يالسوق تكامل التعرف على مدي الإلىتهدف الدراسة 

 يمكن حتى، )العبور والنزهة والمنصورة( كال من فيواق الجملة متمثلة أس داخل بعض الموزو البرتقالو
 في المدى القصير والمدى الطويل التسعير وكفاءة لتوازنا فاعليةسوقي كالت النظام في السعرية العالقةتقييم 

  .داخل هذه األسواق
  :منهج الدراسة

االستدالل اإلحصائي الطبيعي غير فعال بالنسبة لالنحدار الخطي لبيانات السالسل غير يعتبر   
مشاكل اإلحصائية مثل خلوها ثبات السالسل الزمنية وخلوها من ال  بنتائجةالمستقرة كما يبعث الشك في الثق

ن اختيار هيكل إإضافة إلى ذلك ف ،من االنحدار واالرتباط الذاتي، وثبات حد التباين وعدم تحيز السلسلة
اعتمدت الدراسة على لذا فقد . غير متحيزة في النموذج يعتبر شيء حاسم)i(اإلبطاء إلثبات أن البواقي 

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل– الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد
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كالتعرف على شكل االرتباط، واختبار مسببات جرانجر، واختبارات جذر الوحدة العديد من االختبارات 

، Johansenلـ، واختبار التكامل المشترك Augmented Dickey-Fuller ،Plilliips-Perronمتمثل في 
هذا وقد تم استخدام . Index of Market Connection، ودليل تواصل األسواق Ravallionونموذج 
  . في تحليل البياناتEviews6برنامج 

  :مصادر البيانات
الموز التي يتم نشرها عن ،والبرتقالوالطماطم  وسلسلة من أسعار الجملة الشهرية للكوسة     تم االستعانة ب

. المنصورةوالعبور و ألسواق النزهة 2014إلى ديسمبر  2008خالل الفترة يناير  طريق وزارة الزراعة
لبوابة االلكترونية لسوق العبور كما استخدمت سلسلة األرقام القياسية ألسعار وكذلك أسعار الجملة من خالل ا

  .2004/2005 لنفس الفترة السابقة الذكر لسنة أساس )*(المنتجين
  : النظري للدراسةاإلطار

  Correlogram شكل االرتباط   -1
 وتميز هذه ةاء معينيوضح ويعرض معادالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي عند درجة إبط

لسلسلة كما يمكن أيضا تحديد وتوصيف أعلى رتبة من اإلبطاء لعرض االمعادالت شكل التوابع المؤقتة في 
 Auto شكل االرتباط، وبالتالي يتم الحصول على شكل االرتباط الذي يتضمن بيانات عن االرتباط الذاتي

Correlation(AC) واالرتباط الذاتي الجزئي Partial Auto Correlation (PAC) واختبار (Q-
Statistic)  وهو اختبار لفرض العدم بأنه ال يوجد ارتباط ذاتي أو ارتباط ذاتي جزئي بالسلسلة حتى الرتبةh 

 .من اإلبطاء ويتم حسابه من المعادلة
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لم تكن السلسلة مرتكزة على لمشاهدات فإذا ا هي عدد j ، Tالدرجة االرتباط الذاتي من  هي pjحيث 

، حينئذ وتحت فرض Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)نتائج تقديرات 
وإذا كانت .  بدرجات حرية مساوية لعدد االرتباطات الذاتيةλ2 ستتوزع عرضيا مثل توزيع Qالعدم فان 

 يجب تعديلها لتمثل عدد مرات االنحدار ن درجات الحرية المناسبةإ فARIMAالسلسلة ممثلة لبواقي تقدير 
 التي Moving Average (MA)و Auto Regressive (AR)الذاتي مطروحا منه عدد مقاطع كل من 

-Qاختبار( Ljung-Boxكما يجب إعطاء بعض العناية أيضا في تفسير نتائج اختبار . سبق حسابها
Statistics ( المستخدم في حساب البواقي منARIMA]5[.  

 لمعرفة ما إذا كانت السلسلة خالية من المشاكل اإلحصائية مثل Q-Statisticsوغالبا ما يستخدم اختبار      
وهنا تبقى مشكلة اختيار رتبة . (White Noise)خلوها من االنحدار واالرتباط الذاتي وثبات حد التباين 

ارتباط في وجود قد ال يكشف االختبار فإذا اختيرت فترة إبطاء قليلة جدا ف. اإلبطاء المستخدمة في االختبار
قل قوة طالما أن أوإذا اختيرت فترة إبطاء طويلة جدا فقد يكون االختبار . السلسلة عند فترات اإلبطاء األكبر

 لم إذامعنوية االرتباط عند فترة إبطاء معينة قد تضعف باالرتباط غير المعنوي عند فترات إبطاء أخرى لذلك 
  .]12،16[ سيكون غير معنوياQ-statisticن اختبار إي والسلسلة غير متحيزة فيكن هناك ارتباط ذات

  :(Granger Causality) اختبار مسببات جرانجر -2
 كثيرةفساحة االقتصاد القياسي مملوءة باالرتباطات ال. ليس من الضروري تضمن االرتباط للسببية

أجور المدرسين واستهالك بين ارتباطا موجبا  مثل وجودوالتي ببساطة إما أن تكون زائفة أو غير منطقية 
  .، وقد ناقش االقتصاديون أشكال االرتباط التي تكون غير واضحة المعنى في المملكة المتحدةالكحوليات

                                                
بإصدار نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين كبديل لألرقام القياسية ألسعار الجملة بدا من أواخر قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  )*(

  2007عام 
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 الحالية يمكن أن يتم y هو لنرى كم من y تتسبب في x للسؤال عما إذا كانت ]Granger]11    إن مدخل

 هي مسببة yفيقال أن .  تصلح لهذا التفسيرx نرى هل إضافة قيم مبطئة من  وحينئذyشرحها بقيم ماضية من 
 المبطئة x’s أو بما يرادف هذا إذا ما كانت معامالت  yقيمفي التنبؤ ب x  إذا ما ساعدت xجرانجر بواسطة 
 y و أن y تتسبب في xالحظ أن هناك طريقتين للسببية تتكرر لنفس الحالة بمعنى أن . معنوية إحصائيا

  .xتتسبب في 
وتقيس .  “ x هي تأثير أو نتيجة لـy ال تتضمن أن y مسببة لـx"من المهم مالحظة أن جملة 
 ولكن ال توضح بنفسها السبب في االستخدام األكثر شيوعا يلمعلوماتامسببات جرانجر األسبقية والمستوى 

بطاء طالما أن النظرية تصاغ في إلاوبوجه عام من المستحسن استخدام عدد اكبر من فترات . لهذه العبارة
  هذا وسيتم إجراء انحدارات مزدوجة كما يلي. فترات وثيقة الصلة بجميع المعلومات الماضية
tttttt xxyyy    .............. 221122110  
tttttt yyxxx    .............. 221122110  

ي  اإلحصائية الموجودة هF في السالسل الزمنية بالمجموعة وقيمة (x, y)وذلك لجميع األزواج الممكنة من 
321.............0 للفروض المشتركةWaldإحصائية   t في كل معادلة حيث يقيس مدى تقارب 

  .التقديرات تحت فرض العدم
 في االنحدار x ليست مسببة لـ y في االنحدار األول وأن y ليست مسببة لـ xوفرض العدم هو أن 

 في حين إذا كانت معنوية x تتسبب في  الy غير معنوية يقبل فرض العدم وهو أن Fالثاني فإذا كانت قيمة 
  .يرفض فرض العدم

 في معادالت تم تقديرها بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلة Waldهذا ويمكن استخدام اختبار
ويعتبر . Truncated والمختصرة Binaryالواحدة والمرحلتين وأيضا المعادالت غير الخطية والثنائية 

  .الذي يمكن استخدامه في معادالت قدرت بالطرق النمطيةم األه هو االختبار Waldاختبار 
tt  العديد من نتائج االختبارات التي تم وصفها فيما سبق أخذت شكل البواقي المعياريةإن   والتي /

فإذا كان النموذج . عرفت على أنها متوسط معادلة البواقي مقسومة على االنحراف المعياري المشروط
ن البواقي المعيارية سوف تكون مستقلة، وسوف تتوزع عشوائيا بمتوسط يساوي الصفر إلتوصيف فصحيح ا
 وإذا ما كانت البواقي المعيارية موزعة اعتداليا أيضا فان التقديرات في هذه الحالة عبارة عن ،1= وتباين 

  .Maximum Likely Hood (MLH)تقدير لإلمكان األكبر
  :Unit Root Tests اختبارات جذر الوحدة –3

السلسلة يستخدمان جذر الوحدة هما اختبار  ختبار ثبات واستقرار اختبارين موسعين اليوجد
Augmented Dickey-Fuller (ADF)  واختبار Phillips-Perron (PP).  

  :Augmented Dickey-Fuller (ADF) اختبار: أ
 من  عملية االنحدار الذاتي يؤخذ في االعتبارDickey-Fuller (DF)ولتصور استخدام اختبار 

 )1=أنحدار ذاتي  (AR(1)الدرجة األولى 
       ttt yy   1  

 Yوتعتبر. White noise يفترض أنها خطأ التقدير أو ما يطلق عليه t و،مقاييس ،حيث 
   .= 1 وتكون غير مستقرة إذا كانت <-1 >1 إذا كانت) مستقرة( سلسلة ثابتة

وإذا .  مع الوقت حتى يصل إلى ماال نهايةyفإذا بدأت العملية عند بعض النقط بحيث يزداد تباين 
ن فرض استقرار فإلذلك . ن السلسلة تكون متفجرةإاكبر من الواحد الصحيح فـكانت القيمة المطلقة ل

أن كال االختبارين . اقل فعال من الواحد الصحيحـالسلسلة يمكن تقييمه باختبار ما إذا كانت القيمة المطلقة ل

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل– الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد
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(ADF&PP)١ فرض العدم   أن جذر الوحدة على اً يستخدم=Ho: ونظرا ألن السالسل المتفجرة ليس 

  .:H1 >1ن فرض العدم هذا يتم اختباره مقابل بديل من جانب واحد هو إلوالت اقتصادية كثيرة فلها مد
 تحت T المقدرة إال أن إحصائية)(على/ T-testوبينما يظهر أن االختبار يمكن تنفيذه بإجراء اختبار

ن التوزيع تحت فرض أ ]Dickey-Fuller]6  دي وقد أوضح التقليT تساوي فرض العدم لجذر الوحدة ال
 مجموعة كبيرة من ]Mackinnon]17)( استخدم دوق. العدم غير معياري ويحاكي القيمة الحرجة لحجم العينة

و يكون اختبار جذر الوحدة الذي سبق شرحه . Dickey-Fullerالمحاكيات اكبر من تلك التي استخدمها 
ن فرض نظافة إ فإذا كانت السلسلة بها رتبة انحدار ذاتي أعال فAR(1)سلة من نوع ساريا فقط إذا كانت السل
 في ارتباط الرتب العالية بإضافة أجزاء متغيرة مبطئة من  ADFويتحكم أسلوب .السلسلة يكون قد انتهك

  . للجانب  األيمن من االنحدارyالمتغير التابع 
     tptptttt yyyyy    ......22111  

 في هذا :0H1 أو الفرض البديل  :0H0لخواص المطولة الختبار فرض العدم وتستخدم هذه ا    
  اإلحصائي على T الختبار ىلتقاربا على نتيجة هامة وهي إن التوزيع "Fuller"وقد حصل . االنحدار

وأكثر من ذلك فبينما أن الفرض . ADFل عليها انحدار بطاءات الفرق األول التي يشتمإمستقل عن عدد 
 يبقي ساريا (ADF)فقد تبين إن اختبار . ]21[ قد يبدو محدودا(AR) تتبع أسلوب انحدار ذاتي yن أالقياسي ب

 بشرط إضافة فروق مبطئة كافية (MA)حتى إذا كانت السلسلة تحتوي على مكونات المتوسط المتحرك
  .لالنحدار

   :Phillips-Perron (PP) testرون يب-يبساختبار فيل–ب 
 للتحكم في االرتباط المتتالي ذو (Nonparametric) طريقة غير قياسية ]20[اقترح فيليبس وبيرون     

من الدرجة األولى النحدار ذاتي ل هو اختبار (PP)إن اختبار االنحدار في اختبار . الرتبة العالية في السلسلة
AR(1) )من المعادلة) دبانحدار ذاتي واح  

     
ttt yy   1  

 ،بطاءات مختلفة للجانب األيمنإ يصحح الرتبة العالية لالرتباط المتتالي بإضافة ADFفبينما كان اختبار      
 لحساب االرتباط AR(1)من الدرجة األولى من انحدار   لمعامل T-Statistic يصحح PPفان اختبار 

 Tالوحدة مقابل بديل من جانب واحد إذا كنت إحصائية  ويرفض فرض العدم لجذر .) (لي في البواقيالمتتا
كما يمكن مالحظة إن القيمة الحرجة المسجلة تكون سارية فقط الختبارات جذر . اقل من القيمة الحرجة

  .لسلة على بيانات سبق تقديرهالسلسلة وتكون غير سارية إذا ما ارتكزت الساالوحدة لبيانات 
  Co-integration Test اختبار التكامل المشترك–4

 تطور نظرية عدم حفزاكتشاف أن العديد من السالسل الزمنية الشاملة قد تحتوي على جذر الوحدة 
 إلى أن التركيبات الخطية الثنين أو] 7[(Engel &Granger)وقد أشار  .استقرار تحليالت السالسل الزمنية

ن إفإذا كانت مثل هذه التركيبات الخطية موجودة، ف. أكثر من السالسل الزمنية غير الثابتة قد تكون ثابتة
إن التركيبات الخطية الثابتة تسمى بمعادلة التكامل . السالسل الزمنية غير المستقرة يمكن القول بأنها موجودة

  .بالنسبة للمتغيراتالمدى الطويل في المشترك وقد تفسر على أنها عالقة توازن 
إن الغرض من إجراء اختبار التكامل المشترك هو تحديد ما إذا كانت مجموعة من السالسل الزمنية 

ويستخدم اختبار التكامل المشترك لمتجه االنحدار الذاتي الطريقة . غير المستقرة ذات تكامل مشترك أم ال
نه يكون ساريا فقط عندما تتعامل إكامل المشترك فوطالما أن هذا اختبار للت. ]Johansen]13 ،15المطورة لـ

ويفضل أوال استخدام اختبارات جذر الوحدة لكل سلسلة . مع سالسل زمنية معروف عنها عدم االستقرار
عالقات التكامل المشترك في المدى  Johansenوتوضح قيمة اختبار  .زمنية في متجه االنحدار الذاتي



٢٥٤٩  مصر في الجملة أسواق بعض في الزراعية المنتجات لبعض ىالسعر المكاني التكامل
فإذا كانت القيمة % 1و% 5 التحليل القيمة الحرجة عند مستوى معنوية الطويل تحت فرض العدم، وقد تضمن

 .ن ذلك دليل على وجود تكامل مشترك عند كال مستويي المعنويةإأقل من القيمة الحرجة عند أي مستوى ف
وتختلف قليال عن تلك ] Osterwald-Lenum]19 وقد تم الحصول على القيم الحرجة في االختبار من 

  .]Johansen and Juselius ]14المسجلة عند 
  RAVALLION نموذج -5

  .لدراسة تكامل المدى القصير والمدى الطويل والذي يعبر عنه بالمعادلة
tktkjtjt PPP   

211  
 هي خطأ التقدير وكل من tو، t هي األسعار في السوق األول والسوق الثاني في الزمن 1P و2P حيث

و ’sو،ة هي معالم التقدير الثابت j=1.2.3.....n و  k=0.1.2.......m.   
إن العالقة السعرية في هذه المعادلة يمكن تقييمها باألخذ في االعتبار جميع تركيبات أزواج األسواق 
الممكنة فتحرك العرض داخل السوق يأخذ بعض الوقت وعليه يمكن التمييز بين المدى القصير والمدى 

 الحال وبدون تأثيرات مبطئة يخرى فسواق األر السعر كامال على األ القصير ينعكس تغيىففي المد. الطويل
. خرى مع احتمال تأثيرات مبطئةسواق األلى األإن تغيرات السعر تنتقل إبينما في تكامل المدى الطويل ف

ر  تكون مستقلة عن األسعاالمواقع أحد في المبطئة السعرية والتأثيرات التزامن أن االستقاللية اختبار يتطلب
ويتطلب النموذج القوي للتكامل في المدى القصير بأن تنعكس تعديالت . (k = 0, for all k )في موقع آخر 

  .(=1 ; j = k=0 ; j , k ≠ 0)السعر بالكامل في نفس الفترة الزمنية بدون تأثيرات مبطئة 
   المبطئة حول المتوسط أما النموذج الضعيف الختبار تكامل المدى القصير فيتطلب اختفاء التأثيرات 

(=1 ;∑ j + ∑k = 0) .ن تغيرات السعر في سوق ما تكون مساوية تماماإأما في المدى الطويل ف 
 ن مجموع التأثيرات المبطئة والتزامن يساوي الواحد الصحيحألتغيرات السعر في األسواق األخرى، لذلك ف

(∑ j + ∑k = 1) .نه سوف يالحظ أن تكامل إلقصير والمدى الطويل، فوفيما يتعلق بمفاهيم تكامل المدى ا
  .المدى الطويل هو المفهوم األكثر واقعية وتوازن

 هن غياب تكامل المدى القصير يوضح عدم كفاءتإ، ف]Sexton, Kling, and Carmen ]22وطبقا لـ 
نه إفي المدى القصير فلذلك وبالرغم أن الفرد قد يقاوم قبول تكامل السوق . المعيارية في األنشطة المتوازنة

كما يجب على الفرد أيضا مالحظة أن كل اختبار للمدى .  بها في تقييم السوقييبقى كعالقة معيارية يهتد
لطويل وعلى أي حال قد يرفض اختبار المدى القصير ويقبل اختبار المدى االقصير يتضمن تكامل المدى 

  .]8[الطويل
   : Index of Market Connection  (IMC) األسواقدليل تواصل  - 6

 ]Ravallion]18وهي ترتكز على نموذج . سواقهي طريقة استخدمت لقياس درجة التكامل بين األ
 أقل من واحد يكون هناك تكامل في المدى βj/ βk كانت قيمة فإذا ]Timmer]24وقد تم تطويرها بواسطة 

  . القصير وبالتالي ومنطقيا يكون هناك تكامل في المدى الطويل
  :البحثية لنتائج ا

 لدراسة ثبات واستقرار السالسل الزمنية (ADF)وبإجراء اختبارات جذر الوحدة المتمثلة في اختبار 
وجود استقرار في أسعار الجملة لمحصول الكوسة حيث ثبتت ) 1(ألسعار الجملة، تبين من الجدول رقم

 على 14.52-،8.69-،   7.77-م بلغت نحو ألسواق النزهة، العبور، المنصورة بقي(T)المعنوية لقيم اختبار 
 ألسواق النزهة والعبور 7.50-، 8.93-، 9.15-الترتيب، كما تبين أيضا معنوية محصول الطماطم بنحو 

-كما ثبتت المعنوية لمحصولي البرتقال والموز بنحو%. 1والمنصورة على الترتيب عند مستوي معنوية 
 لسوق المنصورة على 8.32-، 8.12-لسوق العبور،  9.90-، 6.28- لسوق النزهة، 9.54-، 11.59

  .الترتيب خالل نفس فترة الدراسة

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل– الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد
 



٢٥٥٠  مصر في الجملة أسواق بعض في الزراعية المنتجات لبعض ىالسعر المكاني التكامل
سالسل أسعار الجملة لمحاصيل الكوسة والطماطم والبرتقال والموز داخل اختبار ثبات :) 1(جدول رقم 

   )2014-2008(بعض أسواق الجملة في مصر خالل الفترة 
  Augmented Dickey-Fuller (ADF)بطريقة 

 الموز البرتقال الطماطم الكوسة واقاألس Tقيم اختبار 
 **9.54- **11.59- **9.15- **7.77- النزهة

 **9.90- **6.28- **8.93- **8.69- العبور
 **8.32- **8.12- **7.50- **14.52- المنصورة

    3.51-% = 1مستوي معنوية       **            2.90 -%= 5مستوي معنوية * 
  :حسبت من بيانات جمعت و :المصدر

 .٢٠١٤، دليل التسويق الداخليوزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد، ) 1(
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين ، أعداد مختلفة) 2(
   .2016لكترونية لسوق العبور، أسعار الجملة، الشبكة العنكبوتية ، البوابة اال) 3(

وجود استقرار وثبات في سالسل أسعار الجملة ) 2( بالجدول رقم (PP)كما أوضحت نتائج اختبار   
 حيث ثبتت 2014 وحتى ديسمبر 2008لمحاصيل الكوسة، الطماطم، البرتقال، والموز خالل الفترة من يناير 

، 35.13-ول الكوسة بأسواق النزهة، العبور، المنصورة بقيم بلغت نحو  لمحص(T)المعنوية اإلحصائية لقيم 
-، 16.99-، 27.51- على الترتيب، كما تبين أيضا معنوية محصول الطماطم بنحو 25.88-، 26.76-

كما ثبتت المعنوية %. 1 ألسواق النزهة والعبور والمنصورة على الترتيب عند مستوي معنوية 21.19
- لسوق العبور، 34.43-، 8.97- لسوق النزهة، 0.273- ، 20.18-الموز بنحو لمحصولي البرتقال و

  .  لسوق المنصورة على الترتيب خالل نفس فترة الدراسة49.13-، 25.14
سالسل أسعار الجملة لمحاصيل الكوسة والطماطم والبرتقال والموز داخل اختبار ثبات :) 2(جدول رقم 

   )2014-2008(رة بعض أسواق الجملة في مصر خالل الفت
  Phillips- Perron (PP) بطريقة

 الموز  البرتقال الطماطم الكوسة األسواق Tقيم اختبار 
 **30.27- **20.18- **27.51- **35.13- النزهة

 **34.43- **8.97- **16.99- **26.76- العبور
 **49.13- **25.14- **21.19- **25.88- المنصورة

    3.51-% = 1مستوي معنوية       **            2.90-%= 5مستوي معنوية * 
  : جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 .دليل التسويق الداخلي، مرجع سابقث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد،وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحو) 1(
 .ر المنتجين ، مرجع سابقالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعا) 2(
  .الشبكة العنكبوتية ، البوابة االلكترونية لسوق العبور، أسعار الجملة ، مرجع سابق) 3(

أنه باستخدام اختبارات جذر الوحدة المتمثل في كالً من ) 1،2(ويتضح مما سبق ومن الجداول أرقام 
هكذا الفرق األول وود ثبات بالسلسلة عند باستخدام الجزء الثابت واالتجاه العام وج (PP)، (ADF)اختباري 

وبالتالي يكون هناك ) عدم وجود استقرار(وبالتبعية يرفض فرض العدم ) وجود استقرار(يقبل الفرض البديل 
  ) .2  2(استقرار في السالسل الزمنية للسلع األربعة عند فترات إبطاء 

 الكوسة، لسلعألسعار الجملة لمختلفة  ألشكال االرتباط لألسواق ا Q-statisticsأوضح اختبار كما 
في بيانات من الدرجة األولى عدم وجود ارتباط ذاتي أو ارتباط ذاتي جزئي الطماطم، البرتقال، الموز 

بطاء اإللالنحدار عند درجات (Q) قيم ، كما تبين أيضا عدم معنوية السالسل الزمنية عند الفرق األول
  .(White noise)سالسل نظيفة جملة لتلك السلع هي مما يعني أن سالسل أسعار المختلفة ال



٢٥٥١  مصر في الجملة أسواق بعض في الزراعية المنتجات لبعض ىالسعر المكاني التكامل
على سالسل أسعار الجملة لسلعة الكوسة والطماطم والبرتقال والموز خالل  (Wald)اختبار وبإجراء 

داخل أسواق العبور والمنصورة والنزهة وبفترات إبطاء مختلفة فيما ) 2014 ديسمبر - 2008يناير(الفترة 
 وهكذا تم قبول فرض العدم بمعني استقاللية أسعار كل سلسلة سعريه لكل (F)بينهم تبين عدم معنوية قيمة 

  .سلعة عن أسعارها في األسواق األخرى
ألسعار الجملة للكوسة داخل أسواق العبور والمنصورة والنزهة ) 3(وبالتطلع إلى نتائج الجدول رقم 

بين سوقي جود تميز سعري شواهد على انفصال األسواق أو و عدم وجود Grangerتبين من اختبار 
تضح أيضا أن تزامن اإلبطاء والتأثيرات السعرية في أحد األسواق غير مستقلة عن اكما المنصورة والنزهة، 

 مما يدل على وجود تكامل في المدى القصير أي أن تعديل السعر في أحد هذه األسواق ينعكس السوق اآلخر
كما تبين أيضا استقاللية كال من سوقي . ة بدون تأثيرات مبطئةتماما على السوق األخر في نفس الفترة الزمني

  .العبور عن سوق النزهة وكذلك سوقي العبور والمنصورة لتلك السلعة
 خالل لكوسةالتكامل واالتصال بين أسواق العبور والمنصورة والنزهة ألسعار الجملة ل :)3(جدول رقم 

  )2014-2008(الفترة 
Ravallion Test للتكامل 
متغيرات ال المشترك

 تابعةال
ات متغيرال
 مستقلةال

Granger 
Test ستقاللية لال

 )F( قيمة
Johansen Test   

  المدى الطويل
IMC  

 دليل اتصال 
 المدى الطويل المدى القصير سواقاأل

 **4.54 **4.25  0.93 **9.97 **23.78 النزهة العبور
 *3.35 1.51 0.71 **16.62  2.45 النزهة المنصورة
 **4.57 2.05 2.09 **9.41 **6.65 المنصورة العبور

    3.51% = 1مستوي معنوية       **            2.90%= 5مستوي معنوية * 
  : جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 .مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد، دليل التسويق الداخلي، مرجع سابقوزارة الزراعة واستصالح األراضي،) 1(
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين ، مرجع سابق) 2(
  .الشبكة العنكبوتية ، البوابة االلكترونية لسوق العبور، أسعار الجملة ، مرجع سابق) 3(

لمدى  للتكامل السوقي في اJohansenكما أوضحت نتائج نفس الجدول السابق الذكر أن اختبار 
الطويل قد تم قبوله لكال من العبور مع النزهة، والمنصورة مع النزهة، والعبور مع المنصورة بما يدل على 
أن تغيرات السعر في أحد هذه األسواق تنعكس تماما في السوق األخر بعد فترة زمنية تقدر بموسم تسويقي 

  . اشهر٦أي حوالي 
 لسوقي العبور 0.71، 0.93عة الكوسة فبلغت نحو أما بالنسبة لنتائج دليل اتصال األسواق لسل

والنزهة، وسوقي المنصورة والنزهة على الترتيب أي اقل من الواحد الصحيح بما يدل على وجود تكامل في 
وبالتبعية يوجد تكامل في المدى الطويل، بينما   في نفس الفترة الزمنيةينمتكاملأي السوقين  المدى القصير

 بين سوقي العبور والمنصورة أي اكبر من الواحد الصحيح بما 2.09ل األسواق نحو بلغت قيمة دليل اتصا
  .يدل على وجود تكامل في المدى الطويل فقط

 Ravallionأيضا أن اختبار تكامل األسواق من خالل اختبار ) 3(كما أوضحت نتائج الجدول رقم 
ين كال من سوقي العبور والنزهة بينما لم للتكامل المشترك تبين وجود تكامل في المدى القصير والطويل ب

  .يثبت سوي وجود تكامل في المدى الطويل بين سوقي المنصورة والنزهة، وسوقي العبور والمنصورة
ألسعار الجملة لمحصول الطماطم داخل أسواق العبور والمنصورة )4( نتائج الجدول رقمكما يتبين من

وسوقي النزهة العبور، بين كال من سوقي النزهة ووجود تكامل Grangerاختباروالنزهة ومن خالل 
وسوقي العبور والمنصورة مما يدل على وجود تكامل في المدى القصير أي أن تعديل السعر في المنصورة،و

  .أحد هذه األسواق ينعكس تماما على السوق األخر في نفس الفترة الزمنية بدون تأثيرات مبطئة لتلك السلعة 

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل– الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد
 



٢٥٥٢  مصر في الجملة أسواق بعض في الزراعية المنتجات لبعض ىالسعر المكاني التكامل
طماطم خالل لمل واالتصال بين أسواق العبور والمنصورة والنزهة ألسعار الجملة لالتكا ):4(جدول رقم 

  )2014 - 2008(الفترة 
Ravallion Test للتكامل 
متغيرات ال المشترك

 تابعةال
متغيرات ال
 مستقلةال

Granger 
Test ستقاللية لال

 )F( قيمة
Johansen Test  

 المدى الطويل
IMC  

دليل اتصال 
 المدى الطويل ى القصيرالمد سواقاأل

 **7.65  2.79 0.31 **14.10 0.95 العبور النزهة
 **3.67 *2.99 1.86 **18.40  1.65 المنصورة النزهة
 **5.96 **3.76  2.86 **11.29 1.68 المنصورة العبور

    3.51% = 1مستوي معنوية       **            2.90%= 5مستوي معنوية * 
  :ات  جمعت وحسبت من بيان:المصدر

 .وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد، دليل التسويق الداخلي، مرجع سابق) 1(
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين ، مرجع سابق) 2(
  .لسوق العبور، أسعار الجملة ، مرجع سابقالشبكة العنكبوتية ، البوابة االلكترونية ) 3(
  

 لنفس الجدول السابق الذكر وجود تكامل سوقي في المدى الطويل Johansenكما أوضحت نتائج اختبار    
بين كال من سوقي النزهة والعبور، وسوقي النزهة والمنصورة، وسوقي العبور والمنصورة بما يدل على أن 

  . أشهر ٦ق تنعكس تماما في السوق األخر بعد فترة زمنية تقدر بحوالى تغيرات السعر في أحد هذه األسوا
 لسوقي النزهة والعبور أي 0.31أما بالنسبة لنتائج دليل اتصال األسواق لسلعة الطماطم فبلغت نحو 

اقل من الواحد الصحيح بما يدل على وجود تكامل في المدى القصير وبالتبعية وجود تكامل في المدى 
 بين سوقي النزهة والمنصورة، وسوقي 2.86، 1.86نما بلغت قيمة دليل اتصال األسواق نحو الطويل، بي

  .العبور والمنصورة أي اكبر من الواحد الصحيح بما يدل على وجود تكامل في المدى الطويل فقط
 وجود Ravallionأيضا أن اختبار تكامل األسواق المشترك لــ ) 4(كما بينت نتائج الجدول رقم 

مل في المدى القصير والطويل بين كال من سوقي النزهة والمنصورة، وسوقي العبور والمنصورة، بينما تكا
  .ال يوجد سوي تكامل في المدى الطويل بين سوقي النزهة والعبور

ألسعار الجملة للبرتقال داخل أسواق العبور والمنصورة والنزهة ) 5(وبدراسة نتائج الجدول رقم 
 عدم استقاللية األسواق عن بعضها أي عدم وجود تميز سعري بين كال من Grangerر تبين من خالل اختبا

سوق النزهة وسوق العبور، وبين سوق العبور وسوق المنصورة، وبين سوق النزهة وسوق المنصورة، مما 
  مما يدل علىمستقلة عن السوق اآلخرغير  في أحد األسواق هأن تزامن اإلبطاء والتأثيرات السعرييدل 

وجود تكامل في المدى القصير أي أن تعديل السعر في أحد هذه األسواق ينعكس تماما على السوق األخر في 
  .نفس الفترة الزمنية بدون تأثيرات مبطئة

 للتكامل السوقي في المدى Johansenكما أوضحت نتائج نفس الجدول السابق الذكر أن اختبار 
ة مع العبور، والعبور مع المنصورة، النزهة مع المنصورة بما يدل الطويل قد تم قبوله لكال من أسواق النزه

  .على أن تغيرات السعر في أحد هذه األسواق تنعكس تماما في السوق األخر بعد فترة زمنية
 لسوقي النزهة والمنصورة أي اقل 0.15أما بالنسبة لنتائج دليل اتصال األسواق للبرتقال فبلغت نحو 

وبالتبعية  متكامل في نفس الفترة الزمنيةأي  يدل على وجود تكامل في المدى القصيرمن الواحد الصحيح بما 
 بين سوقي النزهة 2.55، 7.38يوجد تكامل في المدى الطويل، بينما بلغت قيمة دليل اتصال األسواق نحو 

ى وجود والعبور، والعبور والمنصورة على الترتيب وبما أن القيمة اكبر من الواحد الصحيح دل ذلك عل
  .تكامل في المدى الطويل فقط

 وجود Ravallionأيضا من خالل اختبار تكامل األسواق لـ ) 5(كما تبين من نتائج الجدول رقم 
تكامل في المدى القصير والطويل بين كال من سوقي النزهة والمنصورة بينما لم يثبت سوي وجود تكامل في 

  .ي العبور والمنصورةالمدى الطويل بين سوقي النزهة والعبور، وسوق
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برتقال خالل لالتكامل واالتصال بين أسواق العبور والمنصورة والنزهة ألسعار الجملة ل :)5(جدول رقم 

  )2014-2008(الفترة 
Ravallion Test للتكامل 
متغيرات ال المشترك

 تابعةال
متغيرات ال
 مستقلةال

Granger 
Test ستقاللية لال

 )F( قيمة
Johansen Test  

 المدى الطويل
IMC  

دليل اتصال 
 المدى الطويل المدى القصير سواقاأل

 **5.16 1.04  7.38  **13.91 1.10 العبور النزهة
 **8.73 2.52 2.55  **13.73 1.63 المنصورة العبور
 **29.70 **21.92 0.15  **11.87 1.90 المنصورة النزهة

    3.51% = 1ية مستوي معنو      **            2.90%= 5مستوي معنوية * 
  : جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 .وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد، دليل التسويق الداخلي، مرجع سابق) 1(
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين ، مرجع سابق) 2(
  .الشبكة العنكبوتية ، البوابة االلكترونية لسوق العبور، أسعار الجملة ، مرجع سابق) 3(

  

ألسعار الجملة للموز داخل أسواق العبور والمنصورة والنزهة اتضح ) 6(وبدراسة نتائج الجدول رقم 
 وسوقي  لالستقاللية عدم وجود تميز سعري بين كال من سوقي النزهة والعبور،Grangerومن خالل اختبار 

المنصورة والنزهة، وسوقي المنصورة والعبور، مما يدل على وجود تكامل في المدى القصير بينهم أي أن 
تعديل السعر في احد هذه األسواق ينعكس تماما على السوق األخر في نفس الفترة الزمنية بدون تأثيرات 

  . مبطئة
 للتكامل السوقي في المدى Johansenكما أوضحت نتائج نفس الجدول السابق الذكر أن اختبار 

الطويل قد تم قبوله لكال من سوقي النزهة مع العبور، وسوقي المنصورة مع النزهة، وسوقي المنصورة مع 
العبور أي أن تغيرات السعر في أحد هذه األسواق ينعكس تماما في السوق األخر بعد فترة زمنية تقدر بموسم 

  .تسويقي واحد
 لسوقي النزهة والعبور، 0.67، 0.14، 0.47ائج دليل اتصال األسواق للموز فبلغت نحوأما بالنسبة لنت       

وسوقي المنصورة والنزهة، وسوقي المنصورة والعبور على الترتيب وبما أنها اقل من الواحد الصحيح دل 
  . الطويلوبالتبعية يوجد تكامل في المدى في نفس الفترة الزمنية المدى القصير يفمتكامل أنه  ذلك على

موز خالل الفترة لالتكامل واالتصال بين أسواق العبور والمنصورة والنزهة ألسعار الجملة ل :)6(جدول رقم 
)2008-2014(  

Ravallion Test للتكامل 
متغيرات ال المشترك

 تابعةال
متغيرات ال
 مستقلةال

Granger 
Test ستقاللية لال

 )F( قيمة
Johansen Test   

 المدى الطويل

IMC  
 دليل اتصال 

 المدى الطويل المدى القصير سواقاأل
 **3.30 **7.13 0.47 *4.66 0.19 العبور النزهة

 **13.64 1.19 0.14 **8.08 041 النزهة المنصورة
 **3.09 **5.99 0.67 *4.69 0.27 العبور المنصورة

    3.51% = 1مستوي معنوية       **            2.90%= 5مستوي معنوية * 
  : جمعت وحسبت من بيانات :صدرالم

 .وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث االقتصاد، دليل التسويق الداخلي، مرجع سابق) 1(
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات األرقام القياسية ألسعار المنتجين ، مرجع سابق) 2(
  . ، البوابة االلكترونية لسوق العبور، أسعار الجملة ، مرجع سابقالشبكة العنكبوتية) 3(

 وجود تكامل Ravallionأيضا من خالل اختبار تكامل األسواق لـ) 6(كما بينت نتائج الجدول رقم 
في المدى القصير والطويل بين كال من سوقي النزهة والعبور،  وبين سوقي المنصورة والعبور بينما لم 

  .تكامل في المدى الطويل بين سوقي المنصورة والنزهةيثبت سوي وجود 

  ٢٠١٦) ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل– الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد
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   وأهم النتائجالملخص
أسعار سلعة متجانسة مع بعضها خالل أنشطة فيها تحرك عن حالة ت تكامل السوق المكاني عبري

 بالعديد محليةبينما يمكن تفسير فشل التكامل بين سوقين أو أكثر من األسواق ال. متوازنة في األسواق المختلفة
لعملية التسويقية لشفافية المعلومات  نقص عدم وجود أوون عيوب السوق مثل االحتكار واحتكار المشترين م

مما يؤدي إلى تشوه النظام التسويقي المصري بما يؤثر سلبا على تقييم العالقة بين أسواق الجملة داخل 
 التعرف على إلىتهدف الدراسة  مصر، حيث ال يمكن من معرفة مدي تكامل أو استقاللية هذه األسواق، لذا

واق الجملة أس داخل بعض الموزو ،البرتقال، الطماطم، لكوسةا لحاصالت المكاني يالسوق تكاملمدي ال
في المدى القصير  لتلك الحاصالت السعرية العالقة يمكن تقييم حتى) العبور، النزهة، المنصورة(بمصر 

مدت الدراسة على بعض االختبارات كاختبارات جذر الوحدة  هذا وقد اعت. داخل هذه األسواقوالمدى الطويل
(ADF) ،(PP) لـ، واختبار التكامل المشتركJohansen ونموذج ،Ravallionودليل تواصل األسواق ، 

Index of Market Connection .  
وجود ثبات بالسلسلة الزمنية عند  (PP)، (ADF)وقد اتضح أنه باستخدام اختبارات جذر الوحدة 

وبالتالي يكون هناك استقرار في السالسل الزمنية للسلع الكوسة، الطماطم، البرتقال، الموز عند رق األول الف
عدم  موضع الدراسة من سلعللألسعار الجملة   Q-statisticsاختبار وهذا ما أكده ). 2   2(فترات إبطاء 

،  السالسل الزمنية عند الفرق األولفي بياناتمن الدرجة األولى وجود ارتباط ذاتي أو ارتباط ذاتي جزئي 
مما يعني أن سالسل أسعار مختلفة البطاء اإللالنحدار عند درجات (Q) قيم كما تبين أيضا عدم معنوية 

  .(White noise)الجملة لتلك السلع هي سالسل نظيفة 
لموز خالل الفترة على سالسل أسعار الجملة لسلعة الكوسة والطماطم والبرتقال وا (Wald)اختبار كما بين   
داخل أسواق العبور والمنصورة والنزهة وبفترات إبطاء مختلفة فيما بينهم تبين ) 2014 ديسمبر- 2008يناير(

  . أي استقاللية أسعار كل سلسلة سعريه لكل سلعة عن أسعارها في األسواق األخرى(F)عدم معنوية قيمة 
 Index of Marketاألسواق، ودليل اتصال Johansen، وGrangerوبإجراء اختبارات 

Connection و ،Ravallion لكال من سلعة الكوسة تبين وجود تكامل سوقي في ألمدي القصير بين كال 
من سوقي المنصورة والنزهة أي أن تعديل السعر في أحد هذه األسواق ينعكس تماما على السوق األخر في 

بينما كانت العالقة في معظم االختبارات هي عالقة في نفس الفترة الزمنية بدون تأثيرات مبطئة لتلك السلعة، 
أما سلعة الطماطم فيوجد . ألمدي الطويل بين كال من سوقي العبور والنزهة، وسوقي العبور والمنصورة 

عالقة في ألمدي القصير بين كال من سوقي النزهة والعبور،  أما محصول البرتقال فكانت العالقة بين سوقي 
 هي الممثلة للمدى القصير، أما محصول الموز فكان سوق المنصورة والنزهة يوجد بينهم النزهة والمنصورة

  .عالقة تأثير سعري في ألمدي القصير
إعادة تنظيم وضبط زيادة درجة الشفافية المعلوماتية بين األسواق، و يجب هأنونستنتج مما سبق 

 الدخول السريع للمعلومات السعرية، خفض .األسواق لتعزيز فعالياتها وزيادة درجة التكامل فيما بينها
التكاليف والمخاطرة المرتبطة بالتجارة بين األسواق، التأكيد على نظام التدريج والمعيارية للمنتجات 

  .الزراعية، وزيادة كفاءة شبكة االتصاالت
  :التوصيات

  . فقط عمل بوابه معلوماتية الكترونية متصلة بجميع أسواق الجملة وليس سوق العبور) 1(
  .الرقابة على عمل األسواق الكبرى بما يضبط األسعار حتى نجنب المستهلك جشع التجار )2(
  .تجانس السلع المتعامل عليها في األسواق المختلفة لسهولة تحديد أسعار فعلية متقاربة) 3(
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Spatial Price Co-integration for some Agricultural Products In 

Wholesale Markets in Egypt 
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Summary 

This paper investigated the markets integration for Squash, Tomato, Orange 
and Banana, using monthly  price data in wholesale markets  in Egypt through the 
period 2008-2014. 

The (ADF and PP tests) indicated that the price series were staples at the first 
different. Johansen test for market integration indicated co-integration between 
markets for all crops in the long run. 

Also it showed that the most of  market pairs of Squash, Tomato, Orange and 
Banana, respectively were integrated in the long run.   On the other hand, hypotheses 
of short-run integration were accepted  for all pairs of markets except Elmansuora 
and Elnozha markets of squash and Elnozha by Eleboor for Orange.                                                     

Based on the results of the study, it seems that there is need to reorganize and 
regulate the markets to enhance its performance and increase the degree of 
integration such as increasing the availability and quality of information, presenting 
easy and speedy access to price information, reducing the costs and risk associated 
with trade between markets, enforcing grading system and standards for agricultural 
products, and increasing the efficiency of the communication network. 


