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  :مقدمة
 يعديعتبر محصول القمح هو المحدد الرئيسي لقيمة وحجم الفجوة الغذائية في مصر، حيث              

 التي يتم استهالكها بشكل يومي في السوق المصري وتعتمـد عليـه            االستراتيجيةمن المحاصيل   
فمنـه يـستخرج     األسر خاصة محدودي الدخل والفقراء في توفير احتياجاتها الغذائية،       العديد من 

 ممـا يعكـس مكانـة هـذا         ،اطنالدقيق الالزم إلنتاج الخبز والذي يمثل الغذاء األساسي للمـو         

المرتبـة األولـى مـن بـين         يأتي في حيث   ،)5(المحصول في أولويات األمن الغذائي المصري     

 نحو   مليون فدان تمثل   3.135 حوالي    تبلغ مساحته  إذوى الجمهورية   حاصالت الحبوب على مست   

مـن  % 43.6ونحو  ،   مليون فدان  7.541 والبالغة حوالي    جمالى مساحة الحبوب  إمن  % 41.6

مـن  % 19.3ونحـو     مليون فدان،  7.183والبالغة حوالي    إجمالي مساحة الحاصالت الشتوية   

 عـام  مليون فدان 16.215 والبالغة حوالي ة على مستوى الجمهوري إجمالي المساحة المحصولية  

  .)2019نشرة اإلحصاءات الزراعية، ( 2019

بلغ اإلنتـاج   حيث  نتاج واالستهالك،    من وجود فجوة بين اإل      منذ فترة طويلة    القمح ييعانو

 ؛ قامت من منتصف أبريل وحتى مايو    اً   مليون طن يتم حصادها اعتبار     8.56 ي حوال ه من يالمحل

 حددتـه  مليون طن من خالل عملية التوريد االختيارى عند سـعر            4.0 حوالياستالم  بالحكومة  

 بفجوة  ؛ مليون طن  20.0 حوالي االستهالك منه في حين بلغ     .طن/ جنيه 4265 بحوالي   الحكومة

وأمـر   ،2019وذلك عام % 42.8و   بلغت نح  يمليون طن ونسبة اكتفاء ذات     11.4 حواليبلغت  
 ياألمر الذي يشكل خطورة على األمن الغـذائ      ؛هلواردات من  يترتب عليه ارتفاع حجم ا     هذا شأنه 
 الزراعي، ومن ثم عدم القـدرة علـى         يعبء على الميزان التجار   وزيادة ال ،   من ناحية  يالمصر

وتعتبر مصر من الدول الرئيـسية المـستوردة للقمـح     .)6( من ناحية أخرىتحقيق أهداف التنمية 

من روسـيا    جزء األكبر منها  ال يأتي،  )3(ليون طن  م 3.12 حوالي هبلغت كمية الواردات من   حيث  
لذا تحـاول   .فرنسا كل من بولندا و وكمية أقل من ورومانيا، والباقى من أوكرانيا  يمصدر رئيس ك

 إما بالتوسع األفقي عـن  الكلي من القمح  الفجوة وذلك بزيادة اإلنتاج      تلك  حجم جاهدة تقليل الدولة  
 بالتوسع الرأسـي عـن طريـق اسـتنباط الـسالالت            أو ، منه طريق زيادة المساحة المزروعة   

 أزمة وباء كورونا، دخل االقتصاد العالمى       وفي ظل . )12( اإلنتاجية العالية  الجديدة ذات واألصناف  
، بعد أن ضـرب الوبـاء اقتـصادات    ي مرحلة من الركود االقتصاد    –باعتراف البنك الدولى     –

زمة على واردات مصر من القمح التي تمثـل          األ ذههل كس وجود أثر سلبي   ما يع م،  العالم الكبرى 

 العديد   ظل هذا الركود وحالة الاليقين، قامت      يفو . منه  المحلي من إجمالي االستهالك  % 58نحو  
 اً الدول المصدرة الرئيسية للسلع الغذائية وفى مقدمتها القمح بتقييد صـادراتها منهـا تحـسب               من

اجها كله أو الجزء األكبر منه لتعزيـز المخـزون          للظروف الاليقينية السائدة هادفة لالحتفاظ بإنت     
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وقد أعلنت كل من روسيا وأوكرانيـا بالفعـل          .ي المحل هاستهالك ا االستراتيجي وتلبية احتياجات  
 بحـدوث   هـا اتعمن توق ) الفاو( كما حذرت منظمة الغذاء والزراعة       ،تعليق صادرات القمح كلية   

 .تباك سالسل اإلمدادات العالمية من الغـذاء      أزمة غذاء عالمية بسبب إغالق الدول لحدودها وار       
وأهمها الواليـات المتحـدة األمريكيـة وفرنـسا وكنـدا             الدول المصدرة للقمح   يورغم أن باق  

 .وأستراليا، لم تعلن عن نواياها بعد، فأغلب الظن أنها سوف تقوم بالتقييد الجزئـى لـصادراتها               
 ي في العرض العـالم    يانخفاض جوهر المحصلة النهائية في جميع الحاالت هي احتمال حدوث         

  .)3(المتاح للتصدير
 لوجود  أو يزيد  ، فيتوقع في األغلب أن يظل على ماهو عليه        ي جانب الطلب العالم   يفأما   

دوافع لزيادة الطلب من قبل الدول المستوردة بهدف تعزيز مخزوناتها االستراتيجية مـن الـسلع               
ى قد تدفع لنقص الطلـب ومـن أهمهـا تنـاقص      هناك عوامل أخر  الجدير بالذكر أن    الغذائية، و 

فضالً عـن  ،  اإلجمالى في الدول المستوردة كأحد ظواهر الركود    يمعدالت النمو في الناتج المحل    
 بسبب أزمة الوباء من جانب وحرب األسعار بين المملكة العربية السعودية            انخفاض أسعار النفط  

ر الغذاء العالميـة باعتبـاره عـامال مـن     سعاوروسيا من جانب آخر، قد يكون له تأثير مثبط أل   
ومـن  ،  )يتخفيض تكلفة الوقود وأسعار مستلزمات اإلنتاج الزراع      (عوامل تخفيض تكلفة اإلنتاج     

 كدولة مستوردة صـافية     األمر الذي يتطلب من مصر     .)3(ي تخفيض تكلفة الشحن والنقل الدول     ثم
 تفاديـاً  تيجى يكفى لعام على األقلمخزون استرا حقيق اتخاذ اجراءات وسياسات تستهدف ت     للغذاء

 يتوجب عليها   أي أنه ،  ألي ارتباك في سالسل اإلمدادات العالمية من الغذاء نتيجة بعض األزمات          
 برفع سـعر  منتجينلل  الحكومة تحفيز  خالل أن تعمل على زيادة معدالت توريد القمح المحلى من        

   .المناسبة الكمية لتجميع التوريد
  .الفجوة القمحیة؛ األمن الغذائي؛ استجابة العرض، السیاسة السعریة :الكلمات المفتاحیة

  :بحثمشكلة ال
 سـلعة اسـتراتيجية   باعتبـاره    للقمحتولي الدولة اهتماماً متزايداً بتنمية الطاقات اإلنتاجية        

 مصر من وجود فجوة دائمة بـين        ي حيث تعان  ،وضرورية ومصدراً رئيسياً لغذاء معظم السكان     
فـراد عـن طريـق     منه مما يضطر الدولة إلى تدبير احتياجـات األ      يهالك القوم ستاإلنتاج واال 

 مليون طـن    11.6 كمية الواردات المصرية من القمح حوالي         حيث بلغت  ،االستيراد من الخارج  
وألسـباب عديـدة يتعلـق أهمهـا        ،)10(2018  مليار دوالر عام   2.4 إجمالية بلغت حوالي  قيمة  ب

وشح العملة الصعبة الالزمة لالستيراد، دأبت الحكومات المـصرية          ،بمحدودية الطاقة التخزينية  

 شهور، األمر الـذى  6-4  حوالي  فقط الستهالك  يالمتتالية على االحتفاظ بمخزون من القمح يكف      
في ظروف الاليقين وحالة الركود االقتصادي التي تمر بهـا          يعرض البالد لمخاطر جمة خاصة      

 في االعتبار أن مصر تعتمد على الخارج في توفير أكثر من            اًخذآ البالد في ظل جائحة كورونا،    
ن تؤمن الكميـة  أفى ضوء هذه الظروف يتوجب على مصر بالدرجة األولى         و ،نصف استهالكها 

 لتحقيق مستوى مناسب مـن       من القمح  ي االكتفاء الذات  ةورفع نسب الكافية لتغطية احتياجات البالد     
   . منه الغذائياألمن

  :لالطرق ومواد العم
  :األهداف البحثية

-2000( خالل الفتـرة   القمح في مصر  هدف هذا البحث تقدير حجم الفجوة الغذائية من         ستي
 معامل األمن الغذائي لهـا، ويمكـن         عليها ومن ثم على     أهم العوامل التي تؤثر     وتقدير ،)2019

  :تحقيق هذا الهدف البحثي من خالل تحقيق األهداف البحثية الفرعية التالية
 تطور ومعدالت النمو لحجم اإلنتاج والواردات واالستهالك الفعلي ومتوسط نـصيب            دراسة .1

  .)2019-2000( خالل الفترة في مصر القمحالفرد من 
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  .القمح في مصرحجم الفجوة الغذائية ومعدالت االكتفاء الذاتي من قياس  .2
 .)2019-2000 ( خالل الفترةالقمح في مصرتقدير معامل األمن الغذائي من  .3
 .ير استجابة عرض محصول القمح في مصرتقد .4
 .تقييم أثر السياسة السعرية على إنتاج محصول القمح في مصر .5
 ومعامل األمن الغذائي من القمـح       التقدير القياسي للعوامل المؤثرة على حجم الفجوة الغذائية        .6

  .  خالل فترة الدراسةفي مصر
   :يمصادر البيانات واألسلوب البحث

ساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنـشورة والتـى تـم             البحث بصفة أ   اعتمد
، ي بوزارة الزراعة وإستصالح األراض    يقتصاد الزراع الالحصول عليها من اإلدارة المركزية ل     

 للتعبئة العامة واإلحصاء، باإلضافة إلى بعض المواقع اإللكترونية على شـبكة    يوالجهاز المركز 
 باإلضـافة إلـى     ،نظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة     اإلنترنت وبصفة خاصة موقع م    

وتعددت أسـاليب   ،البيانات التى أمكن الحصول عليها من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث         
تـم االسـتعانة     حيـث    ، من الناحيتين الوصفية والكمية     المستخدمة فى البحث   يالتحليل االحصائ 
  النمـو   ومعـدالت  ثل المتوسـطات واألرقـام القياسـية      اإلحصائية الوصفية م  ببعض األساليب   
Growth Rate ،والمتعدد في الصورتين الخطيـة   البسيط ي أسلوب اإلنحدار الخطة مثلوالكمي

، )Decomposition Method(استعانت الدراسة بأسلوب تجزئـة التغيـر    كما ،وغير الخطية
 وذلك بتقسيم فترة الدراسـة إلـى    القمحمنلتجزئة التغير في العوامل المؤثرة على اإلنتاج الكلي   

 علـى  اً منفردمتغيري المساحة واإلنتاجيةلتحديد مدى مساهمة كل من    ثالث فترات شبه متساوية     
، ومعامل التضخم للتبـاين  Correllation Matrixومصفوفة االرتباط  ، الكلي من القمحاإلنتاج

 معامل قيم كانت يرات المستقلة؛ فإذا  والذي يعبر عن مدى وجود عالقات خطية متعددة بين المتغ         
 المتغيـر  اسـتبعاد  من والبد متداخلة خطية عالقة وجود يعني فهذا )4( من أكبر للتباين التضخم
 كـان  )الـصفر ( من للتباين التضخم معامل قيمة اقتربت وكلما المتسبب في تلك العالقة،    المستقل

   :ويتم حسابه وفقاً للمعادلة التالية ،)14( المتداخلة الخطية العالقة وجود عدم على دليل
 
  

 ، SPSS ver.16 تم التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الدراسةوتحقيقاً ألهداف 
    .)Minitab ver.14 )2وبرنامج 

  : ومناقشتهاالنتائج البحثية
  :الوضع الراهن إلنتاج وإستهالك القمح فى مصر: أوالً

 : القمحب المزروعة المساحة . 1
، وتقـدر المـساحة     المحـصولية  محصول القمح المرتبة األولى من حيث المساحة         يحتل

من % 19.3 مليون فدان تمثل نحو      3.11  بحوالى )2019-2017(لفترة  ل متوسطكبه  عة  زروالم
وباسـتعراض  .  مليـون فـدان    16.10 والبالغة نحو    جملة المساحة المحصولية خالل تلك الفترة     

متوسـط  كفـدان   مليـون    2.42القمح من   بايد المساحة المزروعة    يتضح تز ) 1(الجدول  بيانات  

زادت أى ) 2019 –2017(لفتـرة  لمتوسـط  ك فدان  مليون 3.11إلى  ) 2002 –2000(لفترة  ل

اتجاهـاً  فى مصر قد أخـذت      القمح  ب لمساحة المزروعة اأن  ) 2( الجدول   ويشير ،%28.5بنسبة  

% 1.62 نحـو  يمثل فدان   مليون 0.048 اليحو بلغ احصائياً يمعنو  سنوي متزايداً بمعدل  عاماً

وهذا مـا    ، فدان مليون 2.97والمقدرة بنحو    للمساحة المزروعة من القمح      يمن المتوسط السنو  

Variance Inflation Factor (VIF) = 1/ (1 - R2)  
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 2019عـام  % 127.3أكدته األرقام القياسية حيث بلغ الرقم القياسي للمساحة المزروعة نحـو           

  .2000مقارنة بسنة األساس 

  : اإلنتاجية الفدانية من القمح .2

فـدان كمتوسـط   /  طن2.74تزايد اإلنتاجية الفدانية من القمح من ) 1(يتضح من الجدول    

أن أى  ) 2019 –2017(فدان كمتوسط للفتـرة     /  طن 2.75إلى نحو   ) 2002 –2000(للفترة  

) 2(، كما يتضح من الجـدول       اإلنتاجية اتسمت بنوع من االستقرار النسبي خالل فترتي الدراسة        
 بمعدل سـنوي غيـر معنـوى       متزايداًة من القمح فى مصر قد أخذت إتجاهاً         أن اإلنتاجية الفداني  

إحصائياً عند أي من مستويات المعنوية االحصائية المالوفة، األمر الذي يـشير إلـى اسـتقرار                

/  طن 2.73 حواليإنتاجية الفدان من القمح في مصر وتأرجحها حول متوسطها الحسابي والبالغ            
هذا ما أكدته األرقام القياسية حيث بلغ الرقم القياسي لإلنتاجية الفدانية           و،  فدان خالل فترة الدراسة   

  .2000 مقارنة بسنة األساس 2019 عام  فقط%101.1نحو 
  

  ).2019 – 2000( في مصر خالل الفترة لقمح تطور المساحة واإلنتاجیة واإلنتاج لمحصول ا.1جدول 

  المساحة السنوات
 )ملیون فدان(

   عامالرقم القیاسى
2000 = 100 

اإلنتاجیة 
  الفدانیة

 )فدان /طن(

   عامالقیاسى الرقم
2000 = 100 

  اإلنتاج الكلى
 )ملیون طن(

   عامالقیاسى الرقم
2000 = 100 

2000 2.46 100.0 2.70 100.0 6.65 100.0 
2001 2.34 95.1 2.74 101.5 6.42 96.5 
2002 2.45 99.5 2.77 102.6 6.79 102.1 
2003 2.51 101.7 2.73 101.1 6.84 102.9 
2004 2.61 105.8 2.75 101.9 7.16 107.7 
2005 2.99 121.2 2.73 101.1 8.15 122.5 
2006 3.06 124.4 2.70 100.0 8.27 124.4 
2007 2.72 110.3 2.72 100.7 7.39 111.1 
2008 2.92 118.6 2.73 101.1 7.97 119.9 
2009 3.15 127.8 2.71 100.4 8.53 128.2 
2010 3.00 121.8 2.39 88.5 7.17 107.8 
2011 3.05 123.8 2.75 101.9 8.39 126.1 
2012 3.16 128.3 2.78 103.0 8.79 132.2 
2013 3.38 137.1 2.80 103.7 9.46 142.3 
2014 3.39 137.8 2.73 101.3 9.28 139.5 
2015 3.47 140.8 2.77 102.6 9.61 144.5 
2016 3.35 136.1 2.79 103.2 9.34 140.5 
2017 3.04 123.4 2.88 106.7 8.75 131.6 
2018 3.16 128.2 2.64 97.9 8.35 125.5 
2019 3.14 127.3 2.73 101.1 8.56 128.7 

 - 8.09 - 2.73 - 2.97 المتوسط
اعي، نـشرة    وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزر           :المصدر

  .اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة

 ).2019-2000( خالل الفترة لمساحة وإنتاجية وإنتاج القمح نتائج التقدير االحصائي لالتجاه العام .2جدول 
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 النمومعدل   المتوسط α β المتغیر التابع
 المعنویة R-2 F T B  %السنوي

)ملیون فدان (المساحة  2.46 0.048 2.99 1.62 0.68 41.50 6.44 ** 
)فدان/ طن (النتاجیةا  2.71 0.002 2.73 - 0.01 0.21 0.46 - 

)ملیون طن (االنتاج  6.65 0.138 8.17 1.71 0.65 35.6 6.0 ** 
      .   معنوي عند أي من مستويات المعنوية االحصائية المألوفةغير-    0.01 عند مستوى معنوية ة معامل االنحدار معنويتشير إلى** 

    . بالبحث)1( وحسبت من بيانات الجدول رقم جمعت: المصدر
  : اإلنتاج الكلي من القمح .3

 مليون طن كمتوسط للفترة     6.62 تزايد اإلنتاج الكلي من القمح من         إلى )1( الجدول   يشير

أى زاد بنـسبة    ) 2019 –2017( مليون طن كمتوسط للفترة      8.55إلى نحو   ) 2002 –2000(

 من القمح فى مصر قد أخذ اتجاهاً عامـاً           الكلي أن اإلنتاج ) 2(ن الجدول   ، كما يتضح م   29.2%

مـن  % 1.71 مليون طن يمثل نحـو     0.138متزايداً بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي        

 ، مليون طن خالل فترة الدراسة     8.09 من القمح والمقدر بحوالي       الكلي المتوسط السنوى لإلنتاج  

% 128.7اسية حيث بلغ الرقم القياسي لإلنتاج الكلي من القمـح نحـو     وهذا ما أكدته األرقام القي    

  .2000 مقارنة بسنة األساس 2019عام 

  : القمحمننتاجية الفدانية على اإلنتاج الكلي تاثير كل من المساحة واإل .4
نتاجية الفدانية،  إل وا المزروعةاإلنتاج الكلي للمحصول هو محصلة لتأثير كل من المساحة          

، فقد استعانت    الكلي من القمح    على اإلنتاج  اً مساهمة كل من هذين المتغيرين منفرد      ولتحديد مدى 
 ولتجزئة التغير فـي العوامـل   ،)Decomposition Method(الدراسة بأسلوب تجزئة التغير 

  :)9(ةالمؤثرة على اإلنتاج الكلي للمحصول على مستوى الجمهورية، استخدمت المعادلة التالي

    B ∆ A∆+ Ф B (A)∆+ Ф A (B)∆ AB = ∆   
التغيـر فـي   : ∆Ф A (B)،  بين فتـرتين يإجمالي التغيرات في اإلنتاج الكل: ∆ AB:حيث

التغيـر فـي اإلنتاجيـة    : ∆Ф B(A)، المساحة المزروعة مع ثبات اإلنتاجية الفدانية بين الفترتين    

ـ  : ∆B ∆ A، الفدانية مع ثبات المساحة المزروعة بين الفترتين ي كـل مـن   التغير المـشترك ف
  .نتاجية معاًالمساحة واإل

 الفتـرتين   خـالل  القمـح    مـن نتاجية الفدانية على اإلنتاج الكلـي       ثير كل من المساحة واإل    أت

  :)2012-2006(و) 2000-2005(

 لمحصول القمح وذلـك بـين       يمصفوفة تجزئة التغير في اإلنتاج الكل     ) 3(جدول  اليوضح  

كفترة مقارنة، وعليه فـإن اإلنتـاج       ) 2012-2006( و ساس،أكفترة  ) 2005-2000 (تينفترال
نتاجية الفدانية، ففـي الفتـرة      الكلي للمحصول هو محصلة لتأثير كل من المساحة المزروعة واإل         

 2.74نتاجية الفدانية نحـو     اإلبلغت   مليون فدان و   2.56ولى بلغ متوسط المساحة المزروعة      األ

ن بلغ متوسط المساحة المزروعة في       مليون طن، في حي    7.00حوالي  نتاج الكلي   فدان واإل  /طن

نتاج فدان واإل / طن 2.68حوالي  نتاجية الفدانية   اإلبلغت   مليون فدان و   3.01حوالي  الفترة الثانية   

 مليون طن، وبحساب قيمة التغير بين الفترتين تبين أن التغير في المـساحة              8.07حوالي  الكلي  
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ومن ثم بلـغ    فدان   /طن -0.06 حوالي  ة  التغير في اإلنتاجي  بلغ   مليون فدان و   0.45 حواليبلغ  

  . مليون طن1.07حوالي التغير في اإلنتاج الكلي 
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  ).2019-2000 ( خالل الفترة مصفوفة تجزئة التغير في اإلنتاج الكلي لمحصول القمح.3جدول 

  (AB)اإلنتاج الكلي  (B)اإلنتاجیة الفدانیة    (A)المساحة المزروعة   الفترات
2000- 2005   2.56  2.74  7.00  
2006- 2012  3.01  2.68  8.07  

∆  0.45  0.06 -  1.07  
2006- 2012   3.01  2.68  8.07  
2013- 2019  3.27  2.76  9.05  

∆  0.26  0.08   0.98  
  .بالبحث) 1(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر   

  
    B ∆ A∆  +Ф B(A)∆+    Ф A(B)∆ AB   = ∆   

1.07    = 1.233      - 0.154    - 0.009 
100%    =  115.2    -   14.4    - 0.80 

من التغير في اإلنتاج الكلي يرجع إلى التغير في         % 115.2يتضح مما سبق أن نحو      حيث  
 حـوالي  إلى نقص اإلنتاج الكلي ب     اإلنتاجية الفدانية أدى تناقص   ، بينما    بالقمح المساحة المزروعة 

لـى  إ والتـي ترجـع   %1ما يقرب من تاج الكلي   في اإلن  التناقص بلغت نسبة    ومن ثم  ،14.4%
، وهذا يدل علـى     )ثير المشترك أالت(نتاجية الفدانية معاً    التغير في كل من المساحة المزروعة واإل      

 التغير في المساحة المزروعة منـه والتـي         لىإ ترجع    الكلي من القمح   الزيادة في اإلنتاج    كل أن
 السعر المزرعي لمحصول القمح وصـافي       أهمهاومن    بالدرجة األولى   عوامل اقتصادية  تحددها
  . الفداني واألربحية النسبية مقارنة بالمحاصيل األخرى المنافسة للقمحالعائد

 الفتـرتين   خـالل  القمح   مننتاجية الفدانية على اإلنتاج الكلي      ثير كل من المساحة واإل    أت

  :)2019-2013(و) 2006-2012(

 لمحصول القمح وذلـك     يير في اإلنتاج الكل   مصفوفة تجزئة التغ  نفس   )3 (جدول ال يوضح

كفترة مقارنة، وعليه ففي الفتـرة     ) 2019-2013(وساس،  أكفترة  ) 2012-2006(تينفترالبين  

 2.68نتاجية الفدانية نحـو     اإلبلغت   مليون فدان و   3.01ولى بلغ متوسط المساحة المزروعة      األ

غ متوسط المساحة المزروعة في      مليون طن، في حين بل     8.07حوالي  نتاج الكلي   فدان واإل  /طن

نتاج فدان واإل / طن 2.76حوالي  نتاجية الفدانية   اإلبلغت   مليون فدان و   3.27حوالي  الفترة الثانية   

 مليون طن، وبحساب قيمة التغير بين الفترتين تبين أن التغير في المـساحة              9.05حوالي  الكلي  

ومن ثـم بلـغ     فدان   /طن 0.08الي    حوالتغير في اإلنتاجية    بلغ   مليون فدان و   0.26 حواليبلغ  

  . مليون طن0.98حوالي التغير في اإلنتاج الكلي 

    B ∆ A∆  +Ф B(A)∆+    Ф A(B)∆ AB   = ∆   
0.98    = 0.697      + 0.241    +  0.042 

100%    =  71.1      +  24.6     +  4.3 
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رجع إلى التغير فـي     من التغير في اإلنتاج الكلي ي     % 1.71يتضح مما سبق أن نحو      حيث  

رجع إلى التغيـر    يمن التغير في اإلنتاج الكلي      % 24.6، بينما حوالي     بالقمح المساحة المزروعة 

والتـي ترجـع   % 4.3في اإلنتاجية الفدانية، في حين بلغت نسبة التغير في اإلنتاج الكلي حوالي         
، وهـذا يـدل   )ثير المشتركأالت(نتاجية الفدانية معاً لى التغير في كل من المساحة المزروعة واإل   إ

 وأهمهالى عوامل اقتصادية    إ ترجع    الكلي من القمح    الزيادة في اإلنتاج    النسبة األكبر من   على أن 
 الفداني واألربحية النسبية مقارنـة بالمحاصـيل        السعر المزرعي لمحصول القمح وصافي العائد     

  .األخرى المنافسة للقمح
 : الواردات من القمح .5

 من القمح في الوفاء بنـسبة كبيـرة مـن االحتياجـات             ةردات المصري نظراً ألهمية الوا  
 السكان   عدد  خالل الفترة السابقة ألسباب تتعلق بزيادة      ة ملحوظ ة منه وتطورها بدرج   ةاالستهالكي

تطـور  إلـى   ) 4( الجدول    حيث تشير بيانات   ،أخرىمن ناحية وزيادة متوسط الدخول من ناحية        

ن متوسـط   أ، ومنه تبـين     )2019-2000(ن طن خالل الفترة     كمية الواردات من القمح بالمليو    

 4.06 بحـوالي  2003دناها عام أحيث بلغت     بين الزيادة والنقصان،   اًكمية الواردات كان متذبذب   

كمـا يتـضح مـن     مليون طن، 12.30حوالي ب 2019قصاها في عام    أمليون طن، بينما بلغت     

 عاماً متزايـداً بمعـدل سـنوي معنـوي           القمح أخذت اتجاهاً    مصر من  أن واردات ) 5(الجدول  

 هـا مـن  لوارداتمن المتوسط الـسنوى    % 5.2 مليون طن يمثل نحو      0.44  حوالي احصائياً بلغ 

  .مليون طن 8.52المقدر بحوالي والقمح 
 :  من القمحياإلستهالك القوم .6

 من الطلب على منتجاته مثل الخبز والـصناعات الغذائيـة           اًالطلب على القمح مشتق    يعتبر
 طن  مليون 11.62تزايد اإلستهالك القومى من القمح من       ) 4(مرتبطة به، ويتضح من الجدول      ال
 )2019 –2017(لفترة  لمتوسط  ك طن   مليون 19.63 إلى نحو    )2002 –2000(لفترة  لمتوسط  ك

 قد  مصرإلستهالك القومى من القمح فى      اأن  ) 5( كما يتضح من الجدول      ،%68.9 بنحو أي زاد 
 نحـو  يمثل مليون طن 0.523  حواليبلغمعنوي احصائياً   بمعدل سنوي   متزايداً   اتجاهاً عاماً أخذ  
 مليـون طـن    15.32بحوالي   المقدرمن المتوسط السنوى لإلستهالك القومى من القمح        % 3.4

  .خالل فترة الدراسة المشار إليها
  :متوسط نصيب الفرد من القمح .7

سـنة خـالل الفتـرة    / بـالكجم تطور متوسط استهالك الفرد من القمـح ) 4(يبين الجدول   
  بين الزيـادة والنقـصان،     اًن متوسط استهالك الفرد كان متارجح     أ، ومنه تبين    )2000-2019(

حـوالي   2013 بلغ أقـصاه فـي عـام    سنة، بينما/ كجم 132 بحوالي   2018حيث بلغ أدناه عام     
كمـا يتـضح   سنة، / كجم140.5 حوالي لفترة الدراسةسنة، بينما بلغ المتوسط العام  / كجم 146.4

أن متوسط نصيب الفرد من القمح فى مصر قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل              ) 5(من الجدول   
السنة، األمر الـذي يـشير إلـى اسـتقرار          /  كجم 0.13  حوالي سنوي غير معنوي احصائياً بلغ    

 والبـالغ   الحـسابي متوسط نصيب الفرد من القمح خالل فترة الدراسة وتأرجحه حول متوسـطه  
  ).2019-2000(السنة خالل الفترة /  كجم140.5لي حوا

 :  من القمحينسبة اإلكتفاء الذات .8
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كمتوسـط  % 55.8  نحو  من القمح من   يتناقص نسبة اإلكتفاء الذات   ) 4(يتضح من الجدول    
 بنحـو أي تناقصت   ) 2019 –2017(كمتوسط للفترة   % 43.6  نحو إلى) 2002 –2000(للفترة  
أن نسبة اإلكتفاء الذاتي من القمح فى مـصر قـد أخـذت           ) 5(، كما يتضح من الجدول      22.0%

مـن  % 1.61يمثل نحو   % 0.86إتجاها عاماً متناقصاً بمعدل سنوي معنوى احصائياً بلغ حوالي          
كمتوسط خـالل فتـرة     % 53.5المتوسط السنوى لنسبة االكتفاء الذاتي من القمح والمقدرة بنحو          

، 2018 في عام    %42.4كتفاء الذاتي من القمح نحو      هذا وقد بلغ الحد األدنى لنسبة اال      . الدراسة

خـالل فتـرة    % 53.5بمتوسط بلغ نحـو     ،  2006عام  % 62.7في حين بلغ الحد األعلى نحو       

  ).2019-2000(الدراسة 

  
 تطور الواردات واالستهالك القومي ومتوسط نصيب الفرد ونسبة االكتفـاء الـذاتي وحجـم        .4جدول  

  ) بالمليون طن:الكمية).              (2019-2000(الفجوة من القمح خالل الفترة 

  حجماجمالي  السنوات
  الواردات

 اجمالي االستهالك
 المحلي

متوسط نصیب الفرد 
 السنة/كجم

نسبة االكتفاء 
  حجم الفجوة  %الذاتي 

2000 4.90 11.15 136.3 59.6 4.50 
2001 4.41 11.96 144.1 53.7 5.54 
2002 5.58 11.75 137.6 57.8 4.96 
2003 4.06 11.51 133.0 59.4 4.67 
2004 4.37 11.96 135.5 59.9 4.80 
2005 5.69 13.11 144.4 62.2 4.96 
2006 8.00 13.20 142.9 62.7 4.93 
2007 8.24 13.24 142.1 55.8 5.85 
2008 8.33 14.17 145.6 56.2 6.20 
2009 9.12 14.59 145.1 58.5 6.06 
2010 10.59 15.02 145.8 47.7 7.85 
2011 9.80 15.88 146.1 52.8 7.50 
2012 8.25 16.11 146.2 54.6 7.32 
2013 10.15 16.98 146.4 55.7 7.52 
2014 11.30 17.83 139.6 52.0 8.55 
2015 11.93 19.56 141.1 49.1 9.95 
2016 11.24 19.59 137.8 47.7 10.25 
2017 10.42 19.18 132.9 45.6 10.43 
2018 11.63 19.70 131.8 42.4 11.35 
2019 12.30 20.00 135.3 42.8 11.44 
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 7.23 53.5 140.5 15.32 8.52 المتوسط
  . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجیة، أعداد متفرقة:المصدر

مـن   لفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي   لالستهالك وحجم ا  نتائج التقدير االحصائي لالتجاه الزمنى العام        . 5 جدول

  ).2019-2000( خالل الفترة القمح

 النمومعدل   المتوسط α β المتغیر التابع
  %السنوي

R-2 F T B المعنویة 
)ملیون طن(الواردات   3.91 0.439 8.52 5.2 0.86 119.5 10.9 ** 

)ملیون طن (الستهالكا  9.85 0.523 15.32 3.4 0.96 488.1 22.1 ** 
السنة/  الفرد كجمنصیب  141.8 - 0.126 140.5 - 0.01 0.40 0.60 - 

(%)نسبة االكتفاء الذاتي   62.82 - 0.86 53.50 1.61 0.65 36.5 6.04 ** 
)ملیون طن (حجم الفجوة  3.21 0.385 7.23 5.3 0.89 161.9 12.7 ** 

يات  مستو أي من عندمعامل االنحدار عدم معنوية تشير إلى –. 0.01 عند مستوى معنوية ة معامل االنحدارمعنوي تشير إلى **
   .المعنوية المألوفة

  .  بالبحث)4(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
  

 : الفجوة الغذائية من القمح .9
 الفجوة الغذائية الظاهرية من القمح فى مصر من          حجم  تزايد إلى) 4( الجدول    بيانات تشير

لفتـرة  لمتوسط  كمليون طن    11.1 نحو    إلى )2002 –2000(فترة  للمتوسط  ك مليون طن    5.14
 الفجـوة  حجـم أن ) 5( كما يتضح مـن الجـدول   ،%115.9 بنسبة أي زادت ) 2019 –2017(

 حوالي بلغ احصائياًمعنوى  بمعدل سنوي    اتجاهاً عاماً متزايداً  الغذائية الظاهرية من القمح قد أخذ       
 حـوالي المقـدر ب  وجوة الغذائية من القمح     من المتوسط السنوى للف   % 5.3  نحو يمثلطن   0.385

 وربما يعزى ذلك لزيادة االستهالك من القمح بمعدل نمـو         . خالل فترة الدراسة    مليون طن  7.23
  فقـط %1.71نتاج والبالغ نحـو     سنوياً وهو ما يفوق معدل النمو السنوي في اإل        % 3.4بلغ نحو   

  .خالل فترة الدراسة
   :تقدير معامل األمن الغذائي .10

 من   المخزون على االستهالك المحلي     حجم  األمن الغذائي عن طريق قسمة     عاملقدير م تم ت 

ن أ) 6( النسبة المئوية للمخزون بالنسبة لالستهالك، ويوضح الجـدول          حيث أنه يعبر عن   ،  القمح

، ثم تزايد ليبلـغ     )2005-2000( الفترة    كمتوسط خالل  0.16 نحوقد بلغ   معامل األمن الغذائي    

 0.28 لنحـو  تناقص مرة أخـرى    ولكنه،  )2012-2006(خالل الفترة   وسط  كمت 0.35حوالي  

 فـي معامـل     التحسن الملحوظ   من على الرغم ه  نأ، أي   )2019-2013(خالل الفترة   كمتوسط  
الثانية إال أنه تراجع خالل الفترة األخيرة وربما يعزى ذلك النخفاض           فترة  ال خالل   األمن الغذائي 

 مواكبة السياسة الزراعية لمستوى النمو الـسكاني وارتفـاع     وعدمسعر التوريد خالل تلك الفترة      
لرغم مـن ذلـك فقـد    ابو .خالل تلك الفترةاألسعار والتي أثرت بشكل سلبي على األمن الغذائي   

قل شهر على األ  أ 6من يكفي احتياجات السكان لمدة      آتحقيق مخزون استراتيجي    استطاعت مصر   

فـي   و ،)2019-2013( القمح خالل الفتـرة الثالثـة         مليون طن من   9.5وهو ما يقدر بحوالي     
 نتيجـة    ما أسفرت عنه األيام والخبرات المتعلقة باألوبئة حيث طالت فترة الركود العالمي            ضوء

 أن يكون    تمكنها من   على مصر أن تطبق إجراءات وسياسات      األمر الذي يستوجب  ؛  وباء كورونا 
   . في ظل مثل هذه األوضاعل على األق كامل لعاميلديها مخزون استراتيجى يكف
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               )بالمليون طن: الكمية(.)2019 -2000(خالل الفترةالمصري قمح لل تقدير معامل األمن الغذائي .6جدول 
  معامل األمن الغذائي   االستهالك المحلي  حجم المخزون  السنوات
2000 1.910 11.15 0.17 
2001 1.792 11.96 0.15 
2002 1.532 11.75 0.13 
2003 1.254 11.51 0.11 
2004 1.977 11.96 0.17 
2005 3.697 13.11 0.28 

 0.16 11.91 2.03 متوسط الفترة
2006 4.011 13.2 0.30 
2007 4.208 13.24 0.32 
2008 4.566 14.17 0.32 
2009 5.231 14.59 0.36 
2010 5.557 15.02 0.37 
2011 6.113 15.88 0.38 
2012 5.918 16.11 0.37 

 0.35 14.60 5.09 متوسط الفترة
2013 6.259 16.98 0.37 
2014  6.110 17.83 0.34 
2015  6.335 19.56 0.32 
2016  6.000 19.59 0.31 
2017  4.157 19.18 0.22 
2018  4.357 19.70 0.22 
2019  4.757 20.00 0.23 

 0.28 19.00 5.43 متوسط الفترة

  www.usda.gov  وزارة الزراعة األمریكیةجمعت وحسبت من موقع: المصدر
  

فإذا كان من المتوقع أن تواجه مصر مشكالت بالنسبة للواردات، فإنه يتوجـب عليهـا أن             

وهو معدل الـسنوات    ( مليون طن    4.0حوالي   من   يتعمل على زيادة معدالت توريد القمح المحل      

 ولن يتأتى ذلك إال من خالل قيام الحكومة برفع سعر           ، على األقل  ون طن  ملي 6إلى نحو   ) السابقة

 هذه الزيادة مبررة في ضـوء األسـعار العالميـة المتوقـع        و -على األقل   % 20التوريد بنسبة   
توريد الكمية  على  لتحفيز المنتجين    )دعم سعرى (سياسة تحفيزية    ك - حال حدوث األزمة   ارتفاعها

هذا اإلجـراء    مع العلم بأن     ، االكتفاء الذاتي من القمح    نسبةذائي ورفع   تحقيق األمن الغ  لالمقترحة  
 ضرورية لمواجهة األزمة ومن أهمهـا خلـط         ى بطبيعة الحال عن اتباع إجراءات أخر      يال يغن 

وفي هذا الصدد ال يجب اغفال مشكالت النقـل   ،  %20دقيق الذرة البيضاء مع دقيق القمح بنسبة        
التخزين وعدم مالئمة بعضها للتخزين وتلك المشكالت تـؤدي         والتخزين وانخفاض عدد صوامع     
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 وذلك للوصـول    ،)10( وفقا للدراسات السابقة   %10  نحو  الفاقد والذى يصل إلى    إلى زيادة مستوى  
 . وضع آمن في مواجهة كورونا وغيرها من األزمات العالميةإلىالبالد ب

 حـوالي  من القمح بلغ     مخزونلحجم ال إلى أن الحد األدنى     ) 7(هذا وتشير بيانات الجدول     

 عام   مليون طن  6.335حوالي   في حين بلغ الحد األعلى       ،2003 وذلك عام     مليون طن  1.254

 في  ،)2019-2000(خالل فترة الدراسة     مليون طن    4.29حوالي   بلغ    سنوي  بمتوسط ،2015

ـ     30.6حين بلغ الحد األدنى لالستهالك المحلي اليومي حوالي          صى  الف طن، وبلـغ الحـد األق

هذا وقد بلغ الحـد األدنـى        ، ألف طن يومياً   42.0 ألف طن، بمتوسط بلغ حوالي       54.8حوالي  

 يوم، في حين بلغ الحد األقـصى حـوالي          154.7لفترة كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلي حوالي       

وخطـأ معيـاري بلـغ     شهر   6.54 يوم أي ما يعادل      196.4 يوم، بمتوسط بلغ حوالي      228.8

 لمحـصول   وجود أمن غذائي نـسبي    مما يشير إلى    ) 2019-2000(الفترة  الل   خ 5.0حوالي  
  . القمح خالل فترة الدراسة

، وفترة كفاية االنتاج لالستهالك المحلي، وفترة تغطية الواردات لالسـتهالك           حجم المخزون  .7جدول  

 ).2019-2000(المحلي خالل الفترة 

حجم المخزون  البیان
 بالملیون طن

االستهالك المحلي 
لیومي باأللف طنا  

فترة كفایة االنتاج 
 لالستهالك بالیوم

فترة تغطیة الواردات 
 لالستهالك بالیوم

 128.75 154.69 30.55 1.254 الحد األدنى

 257.35 228.76 54.79 6.335 الحد األعلى

 198.46 196.41 42.00 4.29 المتوسط

 8.40 5.03 1.93 0.39 الخطأ المعیاري

 یــوم، فتــرة كفایــة االنتــاج 365/ حلــي الیــومي بــاأللف طــن یــساوي االســتهالك المحلــي الــسنوياالســتهالك الم: حیــث
االستهالك المحلي الیومي، فتـرة تغطیـة الـواردات لالسـتهالك بـالیوم / لالستهالك بالیوم تساوي االنتاج المحلي السنوي

  .االستهالك المحلي الیومي/ تساوي كمیة الواردات السنویة
  .بالبحث) 6 (یانات الجدول رقمبجمعت وحسبت : المصدر

أما عن فترة تغطية الواردات لالستهالك المحلي من القمح فقد بلغ الحد األدنى لها حـوالي      

 يـوم   198.3 يوم، بمتوسط بلغ حوالي      257.4 يوم، في حين بلغ الحد األقصى حوالي         128.8

ممـا  ) 2019-2000(فتـرة    خالل ال  8.4 شهر وخطأ معياري بلغ حوالي       6.61أي ما يعادل    
زيادة االعتماد على   إال أن    لمحصول القمح    وجود أمن غذائي نسبي     أنه على الرغم من    يشير إلى 
شكل عبء على الميزان التجاري الزراعي خاصة بعد تحرير سعر الـصرف            ي ما زال الواردات  

  . 2016في نوفمبر 
  :استجابة عرض محصول القمح في مصر .11

 يرجع إلى التغير     من القمح   من التغير في اإلنتاج الكلي     %75  ما يفوق  اتضح مما سبق أن   
منه، لذا حاولت الدراسة في هذه الجزئية تقدير استجابة العـرض لهـذا             في المساحة المزروعة    

تتحـدد   المحصول االستراتيجي للتعرف على العوامل المحددة للتوسع في زراعته، وبصفة عامة          
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 من العوامل، بعـضها اقتـصادي كأربحيـة أو سـعر            المساحة المزروعة بمحصول ما بالعديد    
المحصول بالنسبة لربحية وأسعار المحاصيل المنافسة، والتي تتفق مواعيـد زراعتهـا أو فتـرة          
بقائها بالتربة مع المحصول موضع الدراسة؛ ومن ثم تتنافس فيما بينها على اسـتخدام المـوارد                

اجـات االسـتهالكية أو الخبـرة الفنيـة أو          االقتصادية المتاحة، والبعض اآلخر يتعلـق باالحتي      

ولقياس أثر العوامـل المحـددة للمـساحة         ،)1(التشريعات الحكومية أو ظروف التصدير العالمية     
المزروعة بمحصول معين، فإن األمر يعني قياس استجابة قرار المزارعين بتحديد المساحة وفقاً             

ى المحاصيل المنافسة لسنة واحدة سـابقة       للتغيرات في أربحية األسعار النسبية لهذا المحصول إل       
أو لعدة سنوات سابقة، وهذه االستجابة السعرية المتأخرة مردها عدم استطاعة المـزارع اتخـاذ               

 حتى لو تغيرت األربحية أو الـسعر النـسبي   قرار بتغيير المساحة بعد زراعتها بالمحصول فعالً    

ذج الرياضي لدالـة اسـتجابة العـرض     ويمكن التعبير عن النمو،)13(للمحصول موضع االعتبار 
مـساحة  :  الذي يتـضمن المتغيـرات التاليـة       لمحصول القمح في مصر وفقاً للنموذج الرياضي      

فـي  لمحصول القمح   السعر المزرعي   :  كمتغير تابع، وكل من     الحالي محصول القمح في الموسم   
برسيم والفول البلـدي     كال السعر المزرعي في الموسم السابق للمحاصيل المنافسة       ،الموسم السابق 

صافي عائد الفدان في الموسم الـسابق للقمـح والمحاصـيل          ،  والشعير والبصل الشتوي والبنجر   
 فـي  المحاصيل المنافسة مقارنة بنظيره من القمحلمحصول نسبة صافي عائد الفدان     ،   له المنافسة

 فـي الموسـم     منافسةالمحاصيل ال  مقارنة بنظيره من     القمح نسبة تكاليف الفدان     ،  الموسم السابق 

أهم المتغيرات التي تم استخدامها في تقدير دالـة  ) 8(، ويوضح الجدول   كمتغيرات مستقلة  السابق
  .استجابة العرض

في تقدير استجابة العرض خالل الفتـرة   Stepwise Regression Analysisوباستخدام 

وغاريتميـة   الل  المـستخدمة هـي الـصورة       الرياضية ضل الصور أفن  أ تبين) 2000-2019(
 التي تؤثر    هو أهم المتغيرات    في الموسم السابق   صافي عائد الفدان من القمح     المزدوجة وتبين أن  

من التغيرات الحادثة   % 65إذ يفسر وحده نحو      ،على المساحة المزروعة من القمح العام الحالي      
  . فيها

  ). 2019-2000( أهم عوامل استجابة عرض محصول القمح في مصر خالل الفترة .8جدول 
  )بالجنیه للفدان: أردب، صافي العائد/بالجنیه: بالملیون فدان، السعر المزرعي: المساحة المزروعة(

  السنوات

المساحة 

المزروعة 

  بالقمح

المساحة 

المزروعة بالقمح 

 الموسم السابق

السعر المزرعي 

للقمح الموسم 

 السابق

  صافي عائد

 فدان القمح 

 الموسم السابق

  صافي عائد

 البرسيم  فدان

 الموسم السابق

عائد   نسبة صافي
القمح الفدان من 

 إلى البرسيم
2000 2.557 2.381 103 876 2042 0.43 
2001 2.631 2.557 104 907 2296 0.40 
2002 2.544 2.631 105 897 2501 0.36 
2003 2.602 2.544 108 972 2635 0.37 
2004 2.705 2.602 114 1016 2894 0.35 
2005 3.098 2.705 150 1666 2988 0.56 
2006 3.180 3.098 168 1956 3462 0.56 
2007 2.819 3.180 132 1863 3543 0.53 
2008 3.031 2.819 173 1969 3635 0.54 
2009 3.300 3.031 383 2159 5601 0.39 
2010 3.182 3.300 292 2050 6363 0.32 
2011 3.175 3.182 272 1975 6608 0.30 
2012 3.302 3.175 352 3884 9467 0.41 
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2013 3.378 3.302 378 4047 11470 0.35 
2014 3.393 3.378 387 4167 11924 0.35 
2015 3.469 3.393 441 3970 10928 0.36 
2016 3.353 3.469 410 3744 13238 0.28 
2017 3.039 3.353 416 2495 13558 0.18 
2018 3.157 3.039 564 3660 12980 0.28 
2019 3.135 3.157 564 4085 13000 0.31 
نشرة اإلحصاءات راضي، قطاع الشؤن االقتصادية، جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األ: المصدر

  .مختلفةعداد  أ،الزراعية
  

مع المنطق االقتصادي واالحصائي، حيث جـاءت نتـائج التقـدير            اتفقت النتائج هذا وقد   
ذج استجابة العرض لمحصول القمح في مصر خالل فترة الدراسة علـى النحـو       االحصائي لنمو 

  :التالي
Log YiT = 0.0311 + 0.138 Log X1i(t-1)  
            (0.382)     (5.61)              
F= 31.44              R2=0.65      R-2 = 0.63    DW = 1.45 

DL =0.928)     ،Du=1.133 درجات حرية عند k=1  وعدد مشاهدات ،N = 19 0.01 ومستوى معنوية(  

  .)2019-2001( المساحة المزروعة من القمح خالل الفترة YiT  :حيث

X1i(t-1)   2018-2000(خالل الفترة  في الموسم السابق  من القمحصافي عائد الفدان(. 

سـتخدام   عنـد ا    رغم تأثيرها المعنوي والمنطقـي     خرىوقد تم استبعاد بقية المتغيرات األ     
نتيجـة   Step Wise Linear Regrssionأسلوب االنحدار الخطي بطريقة الخطوات الحكيمـة  

أوضحت النتائج وجود عالقـة      و .)(Multicollinearity االرتباط الخطي المتعدد  مشكلة  وجود  
المـساحة  و   فـي الموسـم الـسابق       من القمح   صافي عائد الفدان    ومعنوية احصائيا بين   طردية

، 0.01 عنـد مـستوى      القمح في العام الحالي وقد ثبتت معنوية النموذج احصائيا        المزروعة من   

من التغيرات في المساحة المزروعة من القمح       % 63 نحو    أن وتشير قيمة معامل التحديد المعدل    
 صافي عائد   ن زيادة أ، حيث    في الموسم السابق    من القمح  صافي عائد الفدان  لى التغير في    إترجع  

 من القمـح    ى زيادة المساحة المزروعة   إلؤدي  ت %10 بنسبة   في الموسم السابق    من القمح  الفدان

  .%1.38 بنحو  الحاليالعام
 :أثر السياسات السعرية على إنتاج محصول القمح في مصر .12

ظل التركيب المحصولي في مصر لفترة طويلة من الـزمن إجباريـاً علـى المـزارعين             
مية التدخلية، والتي من أبرزها السياسة السعرية       ويخضع للعديد من االجراءات والسياسات الحكو     

 وفـي   ، بمختلف المحاصيل وحصص التوريد اإلجباري للمحاصيل      المزروعةوتحديد المساحات   
ظل سياسة االصالح االقتصادي التي تبنتها الدولة قامت وزارة الزراعـة بدايـة مـن الموسـم            

أشيري وهو تركيب محـصولي      بإصدار ما يسمي بالتركيب المحصولي الت      93/1994الزراعي  
 حيث يكون السعر هو العامل األساسي الذي يبني عليـه المـزارع قـراره     ،توجيهي وغير ملزم  

لمحاصـيل  كذلك تم إلغاء التوريد االجباري ل ،  االنتاجي في اختيار نوعية المحاصيل التي يزرعها      
ـ    ،محصول القمح وأصبح اختيارياً   ومنها   عر التوريـد حـسب    حيث تزداد كمية التوريد بزيادة س

درجة نظافة المحصول، وأصبح من حق المزارع المفاضلة بين سعر التوريـد وسـعر الـسوق        

  .)8(  ممكنبما يحقق له أعلى ربح) السعر المزرعي(
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  :لقمح بطريقة سعر المساواهمحصول اتقييم السعر المزرعي ل
ي سنة  السعر الذي یعطي السلعة قوة مساویة للقوة :یعرف سعر المساواه بأنھ ا ف شرائیة لھ ال

اع  ین القط دخل ب ع ال ي توزی وازن ف ق الت ى تحقی ة إل صفة عام عار ب ذه األس دف ھ اس، وتھ األس
  : حیث قامت الدراسة بتقدیر السعر المحسوب كما یلي،)7(الزراعي والقطاعات غیر الزراعیة

سوب سعر المح يال رقم القیاس ساوي ال ام ی سعر الع ي ال ضروبا ف ستھلكین م عار الم  ً ألس
سنة  س ال ي نف دول ،100/المزرعي ف ات الج شیر بیان سعر ) 9( وت ى أن ال ن المحسوبإل د زاد ع  ق

رة الدراسة  ي خالل فت سعر المحسوب )2020-2015(السعر المزرعي الفعل غ متوسط ال ث بل ، حی
ن، 5624 ألسعار المستھلكین حوالي  العامعلى أساس الرقم القیاسي ي حین جنیھ للط غ متوسط ف  بل

سعر والي ا ال رة ح س الفت الل نف ي خ ي الفعل ن3565لمزرع ھ للط سعریة .  جنی سیاسة ال أي أن ال
ح الح منتجي القم ر ص ي غی ة ف رة الدراسةالزراعی سعر ،  خالل فت ساواه ال عار الم س أس ث تعك حی

ح  صول القم ي لمح ي الفعل سعر المزرع صول، أي أن ال اعي للمح وة یال االجتم زارع الق ي الم عط
  . 2015عام  لیھ عالشرائیة كما كانت

.                                                                                     )2020-2015(حساب السعر المزرعي لمحصول القمح على أساس أسعار المساواه خالل الفترة  .9جدول 

 السنوات
 ألسعار  العامالرقم القياسي

  )100 = 2015 (المستهلكين
لمزرعي الفعلي السعر ا

 طن /بالجنيه
السعر المحسوب 

 طن /بالجنيه
2015 100.0 2645 2645 
2016 113.6 2684 3049 
2017 147.3 3639 5360 
2018 168.4 3639 6128 
2019 184.0 4265 7848 
2020 192.9 4516 8711 

 5624 3565 146.8 المتوسط
  .ظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة  من،قاعدة بیانات اإلحصاءات الزراعیة: المصدر  

 http://www.fao.org/faostat/en/#data/CP   
  :تكاليف االنتاج على أساستقييم السعر المزرعي لمحصول القمح 

ريقـة تكـاليف     هذه الطريقة على حساب السعر المزرعي للمحصول األساسي بط         اعتمدت

يـساوي  السعر المزرعي المحسوب للمحـصول األساسـي        : )8(اإلنتاج باستخدام المعادلة التالية   
 قيمـة المحـصول     –االيجار للفدان بالجنيـه     + تكاليف اإلنتاج للفدان بما فيها االيجار بالجنيه        (

  ). االنتاجية(متوسط إنتاج الفدان من المحصول األساسي )/ الثانوي
 أقل منالسعر المحسوب كان ) 2015- 2013(ه خالل الفترة إلى أن) 10( الجدول وتشير بيانات

 أما ،وهذا يعني أنه خالل تلك الفترة كانت األسعار مجزية للمزارعينالسعر المزرعي الفعلي 
فقد كان السعر المحسوب أكبر من السعر المزرعي الفعلي، األمر ) 2019- 2016(خالل الفترة 

للمزارعين وهذا يفسر بقوة سعار خالل تلك الفترة كانت غير مجزية الذي يشير إلى أن األ
روشتة صندوق النقد ل مصر فضالً عن تطبيق تراجع معامل األمن الغذائي خالل الفترة األخيرة،

وما تبعها من إلغاء الدعم بجميع أنواعه بما في ذلك دعم األمن ) 2016/7201موسم  (يالدول
  .الغذائي

بطريقـة   بلغ متوسط السعر المحـسوب       راسة فقد تقاربا السعرين حيث    وكمتوسط لفترة الد  

 بلـغ متوسـط   في حين جنيه للطن، 3139 حوالي )2019-2013(تكاليف اإلنتاج خالل الفترة     
  .  جنيه للطن3173السعر المزرعي الفعلي خالل نفس الفترة حوالي 

 .)2019-2013(خالل الفترة تاج  بطريقة تكاليف االنحساب السعر المزرعي لمحصول القمح .10جدول 
السعر المحسوب  السعر المزرعياالنتاجية قيمة المحصول االيجار تكاليف االنتاج  السنوات
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للفدان بما فيها 
 االيجار بالجنيه

للفدان 
 بالجنيه

الفدانية  الثانوي بالجنيه
 بالطن

 الفعلي
 طن/بالجنيه

 طن/بالجنيه

2013 4808 1753 1748 2.80 2497 1719 
2014 5271 1900 1747 2.73 2845 1987 
2015 5627 1987 1795 2.77 2645 2101 
2016 7054 3205 1823 2.79 2684 3024 
2017 8991 4193 1879 2.88 3639 3925 
2018 10631 4182 2756 2.64 3639 4567 
2019 11326 4177 2802 2.73 4265 4652 

 3139.3 3173.4 2.76 2078.6 3056.7 7672.6 المتوسط
  .2019بئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائي السنوي، عجمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للت: المصدر

  

  : المؤثرة على حجم الفجوة القمحية في مصرالتقدير القياسي للعوامل .13
ة  دراسة العالق  ى حجم الفجوة الغذائية من القمح في مصر تم        لتحديد أكثر العوامل تأثيراً عل    

 اإلنتاج المحلي مـن     :وكل من كمتغير تابع   ) yi( حجم الفجوة الغذائية من القمح بالمليون طن      بين  
الفعلي مـن القمـح     واالستهالك  والمساحة المزروعة بالقمح بالمليون فدان،       القمح بالمليون طن،  

مـح  وكمية الواردات مـن الق    ،  )السنة/كجم للفرد (القمح  من    الفرد نصيب، ومتوسط   بالمليون طن 

-2000( الفتـرة    خـالل  )x,s() 16( كمتغيرات مستقلة  ، وعدد السكان باأللف نسمة    بالمليون طن 

2019(.  
للتعـرف علـى وجـود مـشكلة      Correllation Matrix  وباستخدام مصفوفة االرتباط

 تم   بين المتغيرات المستقلة موضع االعتبار؛ حيث      Multicollinearity االرتباط الخطي المتعدد  
للتباين،  التضخم  تلك المشكلة وللتأكيد تم استخدام معامل      لتفادي ض المتغيرات المستقلة  استبعاد بع 

 وأوضـحت نتـائج التحليـل       .وتم تقدير العالقة في الصورتين الخطية واللوغاريتمية المزدوجة       
  T(β)من حيث معنوية المتغيرات المستقلة استناداً إلى قيمـة        الخطي  النموذج  اإلحصائي أفضلية   

المحسوبة، باإلضافة إلى قيمـة معامـل        F)( ومعنوية النموذج ككل استناداً إلى قيمة        ،المحسوبة

إلى عدم وجـود مـشكلة      ) VIF(للتباين   التضخم كما أشارت قيمة معامل    ،)R-2(التحديد المعدل   
ل قيمـة    من خـال   Autocorrelationكما تبين عدم وجود ارتباط ذاتي       ،  عالقات خطية متعددة  

   ). 11(جدول كما هو موضح بال ،اختبار داربن واتسون
  

حجم الفجوة الغذائية من القمح في مصر في الصورة للعوامل المؤثرة على   نتائج التقدير اإلحصائي.11جدول 
حجم الفجوة بالمليون طن، عدد السكان باأللف نسمة، المـساحة     (). 2019- 2000(خالل الفترة   الخطية  

  ) السنة/دان، ومتوسط نصيب الفرد بالكجمبالمليون ف
 α  β  T(β)  F  R-2 VIF D.W المتغیرات المستقلة

 )11.34**(  0.0003 عدد السكان

  )3.36**(  -2.68   بالقمحالمساحة المزروعة

 متوسط نصیب الفرد من القمح
15.35-  

0.040 ) 1.20( 

)**139.4( 0.96 2.88  1.55 

 ،DL =0.77 ،0.01تشير إلى معنوية معامل االنحدار أو معنوية النموذج ككل عند مستوى ) **:(حيث 
Du=1.41  عند درجات حریةk=3  وعدد مشاهدات ،N = 20 0.01 ومستوى معنویة .   
  .Minitabبالدراسة باستخدام برنامج ) 4(، )1(جمعت وحسبت من الجدولين رقمي  : المصدر

  



Assiut J. Agric. Sci., 52 (2) 2021 (144-162)                                     ISSN: 1110-0486 
Website:www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php      E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 160 

حجم الفجـوة   ى   أكثر العوامل تأثيراً عل    تبين أن  )stepwise )17 التحليلطريقة   وباستخدام
ومتوسط نصيب الفرد من    ،  والمساحة المزروعة بالقمح  ،  عدد السكان  تتمثل في    الغذائية من القمح  

ـ  يترتب علي  )األلف نسمة  (بمقدار الوحدة  عدد السكان حيث أن زيادة    ،   في السنة  القمح زيـادة   اه

 بمقدار الوحـدة  المساحة المزروعة بالقمح    بزيادة  في حين أنه     طن،   300ار   بمقد الفجوة القمحية 

 خالل فتـرة الدراسـة   مليون طن 2.68 بمقدار   الفجوة القمحية  يترتب عليها نقص     )مليون فدان (
كما أن زيادة نصيب الفرد من القمح بمقدار واحد كجم في السنة يترتب عليه زيادة               المشار إليها،   

  واالحـصائي وهذه النتائج تتفق والمنطق االقتـصادي  ، ألف طن40ة بمقدار حجم الفجوة القمحي  
 كمـا   ،إال أنه لم تثبت معنوية متغير متوسط نصيب الفرد من القمح احـصائياً            من حيث اإلشارة    

أشـارت قيمـة    و ،0.01عند مستوى     المستخدم  معنوية النموذج  المحسوبة إلى ) F(أشارت قيمة   

ـ حجم الفجوة القمحية بمصرمن التغيرات في  % 96 أن حوالي    )R-2(معامل التحديد المعدل     ا  إنم
  . خالل فترة الدراسةالمذكورة في النموذج تُعزى إلى المتغيرات

 :قمح في مصرلل القياسي للعوامل المؤثرة على معامل األمن الغذائي التقدير .14
ـ   كمتغير تابع   ) yi( معامل األمن الغذائي للقمح   م دراسة العالقة بين     ت اإلنتـاج   :نوكـل م

والمساحة  القمح بالمليون طن، وحجم المخزون االستراتيجي من القمح بالمليون طن،         المحلي من   
وكميـة  ،  )الـسنة /كجم للفرد (القمح  من    الفرد نصيبومتوسط  المزروعة بالقمح بالمليون فدان،     

 خـالل  )x,s()17( كمتغيرات مستقلة  الواردات من القمح بالمليون طن، وعدد السكان باأللف نسمة        

 نـصف   النمـوذج  أفـضلية  وأوضحت نتـائج التحليـل اإلحـصائي         ،)2019-2000(الفترة  
  T(β)من حيث معنوية المتغيرات المستقلة استناداً إلى قيمـة   Semi Log Model اللوغاريتمي

مة معامل التحديـد  قيباإلضافة إلى  ،المحسوبةF) ( قيمة  ومعنوية النموذج استناداً إلى،المحسوبة

   ).12( بالجدول  كما هو موضح،)R-2(المعدل 
  

 خالل الفترة معامل األمن الغذائي من القمح في مصر نتائج التقدير اإلحصائي للعوامل المؤثرة على .12 جدول
  )  %واالكتفاء الذاتي  طن، الكمية بالمليون). (2019- 2000(

 α  β  T(β)  F  R-2 VIF D.W المتغیرات المستقلة
 )17.1**(  0.183 لوغاریتم حجم المخزون

  نسبة االكتفاء الذاتي لوغاریتم 
1.05-  

0.270   **)5.8(  
)**146.8( 0.94 1.23  1.48 

، DL =0.952 ،0.01تــشیر إلــى معنویــة معامــل االنحــدار أو معنویــة النمــوذج ككــل عنــد مــستوى ) **:(حیــث 
Du=1.147 یة عند درجات حرk=2  وعدد مشاهدات ،N = 20 0.01 ومستوى معنویة .   

  .Minitabبالدراسة باستخدام برنامج ) 6(، )4(جمعت وحسبت من الجدولین رقمي  : المصدر
  

معامـل األمـن     تبين أن أكثر العوامل تأثيراً علـى         stepwiseوباستخدام طريقة التحليل    
، حيث أنه   ه من ونسبة االكتفاء الذاتي  ،  لقمححجم المخزون من ا    تتمثل في    الغذائي للقمح في مصر   

، 0.18 معامل األمن الغذائي للقمـح بمقـدار   يترتب عليه زيادة %1بنسبة   حجم المخزون بزيادة  
معامل األمـن الغـذائي      يترتب عليه زيادة     %1نسبة االكتفاء الذاتي من القمح بنسبة        زيادة   بينما

 المتغيـرين  معنويـة    وقـد ثبتـت   ق االقتصادي،    وهذه النتائج تتفق والمنط    ،0.27للقمح بمقدار   
إلى عـدم وجـود     ) VIF(كما أشارت قيمة معامل التضخم للتباين        ،0.01 عند مستوى    احصائياً
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، ربن واتسون عدم وجود ارتبـاط ذاتـي  وأوضحت قيمة اختبار دامشكلة عالقات خطية متعددة،   
معامـل  من التغيـرات فـي   % 94 أن حوالي إلى) R-2(كما أشارت قيمة معامل التحديد المعدل  

نـسبة االكتفـاء    ،  حجم المخزون من القمـح    (إنما تُعزى إلى هذين العاملين      األمن الغذائي للقمح    
  .خالل فترة الدراسة المشار إليها) الذاتي منه

 سياسة زراعية  ي الدولةبضرورة تبن :التوصية يمكن البحث إليها توصل التي النتائج ضوء وفي
 : في المدى القصير:هاولوياتأتكون من 

  . القمح كمحصول استراتيجي ة مساحبما يحقق زيادة يعادة النظر فى التركيب المحصولإ .1
 ودعم  من خالل رفع سعر التوريدالقمحمحصول  المزارعين على زراعة  وتحفيزتشجيع .2

 . للمزارعينالدولة 
سر األولى  باستخدام الكروت الذكية في توزيع الخدمات والدعم لألترشيد االستهالك .3

لمواجهة الزيادة السكانية وتقليل الفجوة  وتقليل الفاقد والتالف ،)مستحقي الدعم(بالرعاية 
  .الغذائية من القمح

  
  
 : المتوسط والطويلالمديينفي و
،  لزيادة حجم المخزون االستراتيجي من القمحتعزيز الطاقة التخزينية لصوامع الغالل  .1

خلط دقيق الذرة البيضاء مع دقيق القمح بنسبة ع إجراءات  اتبا:وزيادة إنتاج القمح من خالل

 اًزيادة الرقعة المنزرعة قمح، %10، وضبط الفاقد في التخزين والذى يصل إلى 20%

، ويمكن أن يتحقق ذلك الموسم القادم  على األقل مليون فدان4إلى )  مليون فدان1.3 اًحالي(
 .لتوريدسعر افي ضوء الزيادة المقترحة ل

) طن للفدان 2.8(  إردب للفدان18 في أحسن األحوال  بلغتة اإلنتاجية الفدانية التي زياد .2
ويتحقق ذلك من خالل تعميم استخدام التقاوى المنتقاة، ، على مدى العقدين الماضيين

خدمات (وتحسين العمليات الزراعية  ،)بحوث القمح( األصناف عالية اإلنتاجية واستنباط
 واإلجراءات تقدر الكمية المتاحة من  تم تنفيذ هذه السياساتما  إذاف ،)اإلرشاد الزراعى

 ما يقترب من  االكتفاء الذاتي إلىنسبةيرفع   مليون طن سنويا، وهو ما15.7 بحواليالقمح 

 .ويجعل البالد في وضع آمن في مواجهة كورونا وغيرها من األزمات العالمية% 80
كة مع بعض الدول المجاورة كالسودان لسد  قيام الدولة بإطالق مشروعات زراعية مشتر .3

 .الفجوة الغذائية من القمح
   :الملخص

، )2019-2000( خـالل الفتـرة      القمحية في مـصر   استهدف البحث تقدير حجم الفجوة      
 بعـض   عتمد البحث في التحليل االحـصائي علـى        أهم العوامل التي تؤثر عليها، حيث ا       وتقدير

وأوضحت النتائج تزايد كل من مساحة القمـح والكميـة          . ةاألساليب اإلحصائية الوصفية والكمي   

لكـل منهمـا    % 1.71،  %1.62المنتجة منه خالل فترة الدراسة بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي           
على الترتيب، كما تبين تزايد كل من كمية الواردات وحجم االستهالك والفجوة القمحية بمعدالت              

% 5.3، %3.4، %5.2 طن تمثـل نحـو     مليون 0.385،  0.523،  0.44سنوية بلغت حوالي    

 مليون طن لكل منها علـى الترتيـب خـالل    7.23، 15.32،  8.52من المتوسط البالغ حوالي     
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-2006( كمتوسـط للفتـرة      0.35وتراجع معامل األمن الغذائي من       ).2019-2000(الفترة  

وربما يعزى ذلك النخفاض سـعر      ) 2019-2013( كمتوسط للفترة    0.28ليصل إلى   ) 2012
التوريد وعدم مواكبة السياسة الزراعية لمستوى النمو السكاني، وارتفاع األسعار والتـي أثـرت              

 تبين وجود أمن غذائي نسبي لمحصول القمح في مصر، إال أنه            .بشكل سلبي على األمن الغذائي    
  . زيادة االعتماد على الواردات ما زال يشكل عبء على الميزان التجاري الزراعي

 هو أهم المتغيرات التي تؤثر على  في الموسم السابقعائد الفدان من القمحصافي  أن تبين
 السياسة السعرية الزراعية كانت في غير صالح منتجي القمح وأن. المساحة المزروعة من القمح

على الفجوة القمحية هي عدد السكان،  أكثر العوامل تأثيراً وأن، )2020-2015(خالل الفترة 
 أكثر العوامل تأثيراً ومتوسط نصيب الفرد من القمح، في حين أن، بالقمحوالمساحة المزروعة 

 لذا  .ى معامل األمن الغذائي تتمثل في حجم المخزون من القمح، ونسبة االكتفاء الذاتي منهعل

القمح  ة مساحبما يحقق زيادة يعادة النظر فى التركيب المحصولإبضرورة  البحث يوصي
  . للمزارعين ودعم الدولة رفع سعر التوريدكمحصول استراتيجي من خالل 

  
  
  

  :المراجع
  :العربية المراجع :أوالً

 تقدير وتحليل دالة استجابة القمـح فـي         .)2016(إبراهيم سليمان، محمد جابر عامر، مها صفوت أحمد       
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Summary: 
The research aimed at estimating the size of the food gap of wheat in Egypt 

during (2000-2019), where the research relied in statistical analysis on some 
descriptive and quantitative statistical methods. 

The results showed an increase in the area of wheat and the quantity 
produced during (2000-2019) with an annual growth rate of about 1.62%, 1.71% 
respectively, an increase in the quantity of imports, consumption and the wheat 
gap at annual rates of about 0.44, 0.523, 0.385 million tons, representing about 
5.2%, 3.4%, 5.3% of the average of about 8.52, 15.32, 7.23 million tons 
respectively, during (2000-2019). The food security coefficient declined from 
0.35 as an average for (2006-2012) to 0.28 as an average for (2013-2019). This 
may be due to low supply price, which negatively affected on food security 
during that period. 

The results showed that the net yield of feddan of wheat in the previous 
season was the most important variable affecting the cultivated area of wheat. 
Also found that the agricultural price policy was in the disadvantage of wheat 
producers during (2015-2020). The most influential factors on the wheat gap are 
size of population, the area planted with wheat, and per capita share of wheat, 
while the most influential factors on the food security factor are size of the wheat 
stock and self-sufficiency rate. Therefore, the research recommends the need to 
reconsider the crop pattern in order to achieve an increase in the area of wheat by 
raising the supply price and state support for farmers. 
Keywords: Wheat gap; Food security; Supply response, price policy. 

 


