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 دراسة اقتصادية لمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية

 *ممدوح السٌد محمود،**سوزان عبد المجٌد أبو المجد، *جمال الدٌن دمحم زكى

 جامعة أسٌوط –كلٌة الزراعة  لسم االلتصاد الزراعً*معهد بحوث االلتصاد الزراعً، **

 مقدمة:  

صر فحسب بل على مستوى ٌعتبر محصول الممح من أهم محاصٌل الحبوب لٌس فى م
محاصٌل ، وٌعد الثالث بٌن محاصٌلنا الهذه العالم إذ ٌشغل أكبر مساحة فى العالم بالنسبة ل

الزراعٌة من حٌث المساحة، وتشٌر األدلة األثرٌة التارٌخٌة على أن مصر من ألدم بلدان 
(9)أالف سنة 6 حوالى العالم زراعة له إذ أنه ٌزرع منذ

صول غذائً وترجع أهمٌته كمح 0
% من الوزن الكلى للغذاء 92إذ أنه ٌصنع منه الخبز والمشتمات األخرى للدلٌك الذي ٌمثل 

% من االستهالن الكلى للحبوب، وٌمد الجسم 20فى المجتمع المصرى وما ٌزٌد عن 
% من 29% من البروتٌن الكلى ونحو 52% من احتٌاجاته الحرارٌة وحوالً 73بحوالى 

  0مما ٌبرز أهمٌته كمحصول غذائً هام للسكان (9)وتٌن النباتىجملة نصٌبه من البر

 المشكلة البحثية:

تنحصر المشكلة األساسٌة للبحث فى عدم لدرة اإلنتاج المحلى من الممح على الوفاء 
للزٌادة السكانٌة  اإلنتاجالحادثة فى باالحتٌاجات االستهالكٌة المتزاٌدة وعدم مالحمة الزٌادة 

مٌزان وحدوث عجز ما ٌزٌد عن نصف احتٌاجاتها من الممح ٌراد مصر مما ادى الى است
  0المدفوعات باإلضافة إلى خطر التبعٌة للدول الكبرى التى لدٌها فائض لابل للتصدٌر 

 هدف البحث:

الممح محصول ٌستهدف البحث التعرف على أسباب الفجوة بٌن اإلنتاج واالستهالن من 
لذلن فمد  ، وتحمٌما  ى لد تؤدى إلى تملٌل حجم هذه الفجوةومحاولة الوصول إلى األسباب الت

تطور اإلنتاج واالستهالن ومدى تحمٌك االكتفاء الذاتً وذلن باستخدام داالت تم دراسة 
فى  منه التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعةكذا و العام الزمنى االتجاه

على  ، وكذا معرفة العوامل المؤثرةبة العرضاستجا العام السابك للزراعة باستخدام داالت
، كما تناولت الدراسة إلماء الضوء االستهالن بمٌاس دالة الطلب على الممح ودلٌمه المستورد

كافة المٌود وإزالة  إلغاءعلى أثر التحرر االلتصادى على أربحٌة المحصول والمتمثل فى 
سة التورٌد و العوامل المؤثرة التشوهات السعرٌة المفروضة إلى جانب التعرف على سٌا

  0اعلٌه

 األسلوب البحثي:

اعتمدت الدراسة فى تفسٌرها وتحلٌلها للظواهر المدروسة على األسلوب االستمرائً 
فٌما ٌتعلك بوصف المؤشرات اإلنتاجٌة وااللتصادٌة واألسلوب االستداللً فٌما ٌتعلك بتمدٌر 

ٌب اإلحصائٌة والرٌاضٌة فى تحلٌل واختبارات الفروض، إلى جانب العدٌد من األسال
تحلٌل العام ونماذج  الزمنى البٌانات والوصول إلى النتائج حٌث استخدمت داالت االتجاه

  0االنحدار واالرتباط واختبارات المعنوٌة 
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 مصادر البيانات:

بٌانات البحث من مصادر عدة والتى منها األبحاث العلمٌة السابمة المتعلمة  استمدت
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والنشرات التى ٌصدرها الدراسة، بموضوع 

  0اإلدارة المركزٌة لاللتصاد الزراعً والبنن األهلً المصرى

 نتائج البحث

ائيووة لمحصووول القمووح فووول الذتوور  أوالً: تطووور حجوون اجنتووات واالسووتهوة والذجووو  ال  
(0991 – 6116:) 

 9006-0220 ةالسددتهالن والفجددوة الغذائٌددة منهددا خددالل الفتددرعنددد دراسددة تطددور اإلنتدداج وا

 أمكن الحصول على ما ٌلً: 

 ألدف طدن 5968( نالحظ أن اإلنتاج الممحدً بلدح حدوالً 9،  0بمطالعة الجدولٌن رلم )
ألدف طدن ، بزٌدادة  8935حٌدث لددر بحدوالى  9006وتضاعف تمرٌبدا  فدى عدام  0220عام 

اإلنتاج الكلى خدالل فتدرة % من متوسط 7782تمثل  ألف طن 973738 بلغت سنوٌة معنوٌة
ترجع  % من التغٌرات الحادثة فى حجم االنتاج20ألف طن وأن  6000762البالح و الدراسة

   الى العوامل المسؤول عنها عنصر الزمن.  

تراوح ما بٌن  المومى تشٌر بٌانات الجدولٌن المذكورٌن أن حجم االستهالنكما 
بزٌادة سنوٌة  9006ألف طن فى عام  00693إلى  0220فى عام  ألف طن تمرٌبا   00252

حجم االستهالن المومى % من متوسط 0775ألف طن تمثل  055785معنوٌة تمدر بحوالى 
ترجع الى  % من التغٌرات الحادثة فى حجم االستهالن78ألف طن وأن  00322البالح 

   0 العوامل المسؤول عنها عنصر الزمن

ولٌن سالفً الذكر أن الفجوة الغذائٌة للمحصول لدرت بحوالى ٌتضح من الجدكما 
حٌث لدرت  0222ووصلت إلى أدنى مستوى لها فى عام  0220ألف طن فى عام  6980
ولم تثبت معنوٌة  9006ألف طن فى عام  2093ألف طن إال أنها ارتفعت  7260بحوالى 

  0متوسط فترة الدراسة ألف طن فى 5272736التغٌر فى حجم الفجوة والتى كانت حوالً 

كجم/سنة  02972متوسط استهالن الفرد لدر بحوالى  أنكما تبٌن من مطالعة البٌانات 
كجم/سنة، وبلح متوسط  90078حٌث بلح  0226ووصل ألصاه فى عام  0220فى عام 

كجم/سنة وهو ٌفوق المتوسط الذي ٌوصى به  036استهالن الفرد فى فترة الدراسة حوالً 
كجم/سنة باعتبار أن الفرد  020والممدر بحوالى  اإلنسانى مجال تغذٌة المتخصصٌن ف

جرام، وهذا ٌعنى أن نصٌب الفرد من الممح ٌزٌد كثٌرا  072أرغفة ٌومٌا  وزن  7ٌستهلن 

عن االحتٌاجات الغذائٌة وأن هنان إهدارا  وفمد فى كمٌات الخبز المنتج والراجع إلى عدم 
عدم ارتٌاح الكثٌر من المستهلكٌن لحالة الخبز من ناحٌة استهالن رغٌف الخبز بالكامل ل

هذا ولم تثبت معنوٌة التغٌر فى استهالن  0واستهالكه كغذاء للماشٌة من ناحٌة أخرى
   0الفرد

% 5072كما نستدل من البٌانات أن نسبة االكتفاء الذاتً فى تزاٌد حٌث بلغت حوالى 
وان هنان  0% 6578لدرت بحوالى  حٌث 9000وبلغت ألصاها فى عام  0220فى عام 

% من متوسط نسبة االكتفاء الذاتً فى 0723% تمثل 07083زٌادة سنوٌة معنوٌة حوالى 
% من التغٌرات، راجع 0760% وٌرجع إلى عنصر الزمن  25728فترة الدراسة والبالح 

  0(2( النموذج رلم )9الجدول رلم )
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ة الغذائٌددة ومتوسددط اسددتهالن الفددرد فددى حجددم اإلنتدداج واالسددتهالن والفجددو: (0جوودول رقوون )
 0(9006 -0220السنة لمحصول الممح خالل الفترة  )

 البٌان   
 السنة

 اإلنتاج
 (طن)ألف 

 االستهالن المومً
 )ألف طن(

 الفجوة الغذائٌة
 )ألف طن(

متوسط استهالن 
 الفرد )كجم / سنة(

% 
 االكتفاء الذاتً

0220 5968 00252 6980 02972 50756 

0220 5587 2293 2055 03077 53702 

0229 5608 2223 5272 03070 58779 

0227 5877 2666 5877 06276 20 

0225 5573 8787 7256 05272 29729 

0222 2399 00570 2302 025700 20706 

0226 2372 00262 6970 90078 53727 

0223 2852 00395 5832 03675 25725 

0228 3008 00788 5930 08773 69.50 

0222 6729 2205 7260 02870 65708 

9000 6620 00963 7603 02873 65733 

9000 6502 00027 5678 06679 28705 

9009 6322 09080 2986 03272 26792 

9007 6852 09909 2763 03278 26702 

9005 3082 00563 2702 08070 23758 

9002 8052 09388 5272 08079 67739 

9006 8935 00693 2093 08072 6076 

 25728 032732 5272736 00322 6000762 المتوسط

 : جمعت وحسبت من:المصدر
البنن االهلى المصرى، إدارة البحوث االلتصادٌة العامة، النشرة االلتصدادٌة، المداهرة،   -0

  0أعداد متفرلة 

عددداد الجهدداز المركددزي للتعبئددة العامددة واإلحصدداء، نشددرة اسددتهالن السددلع ، المدداهرة، أ  -9
  0متفرلة 

النماذج الممدرة لالتجاه الزمندً العدام لتطدور اإلنتداج واالسدتهالن والفجدوة (: 6جدول رقن )
الغذائٌة ومتوسط اسدتهالن الفدرد فدى السدنة لمحصدول الممدح خدالل الفتدرة 

(0220- 9006) 

ل
س
سل
م

 

متوسط  نموذج االتجاه الزمنً العام
 الظاهرة
 ألف طن

 F R2 التغٌر السنوي

 % طن ألف

 هـس 973738+  7260722=  هـص^ 0
                            
(00788)** 

6000762 973738 7782 050792
**
 0720 

 هـس 055785+  2526750=  هـص^ 6
                            

   (7702) ** 
00322723 055785 0775 2726

**
 0778 

 هـس 97709 – 2053782=  هـص^ 3
                           

(07286)  

5272736 - - 0775 0799 

 هـس 07025+  032770=  هـص^ 4
                           

(07032) 
032732 - - 07006 07000 

 هـس07083+ 52790= هـص^ 5
                         

(57205) ** 
25728 07083 0723 957020

**
 0760 

 %  2عنوي عند م * % و0معنوي عند   **      

" إلدى ترتٌدب هدـ" إلى المٌمة التمدٌرٌة لتطور المتغٌدرات ، وتشدٌر " س هـحٌث تشٌر " ص^ 
أسددفل  ، وتشددٌر األرلددام بددٌن الموسددٌن 03، .....، 7،  9،  0الددزمن ، حٌددث هددـ =  رعنصدد

 .معامالت االنحدار إلى لٌمة "ت" المحسوبة
  0( 0حسبت من بٌانات الجدول رلم ) :لمصدرا
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 :المساحة المزروعة من القمح استجابةداالت ثانياً: تقدير 
من األهمٌة بمكان التعرف على أهم العوامل التى ٌمكن أن تؤثر على المساحة المزروعة من 

، والتى من خاللها ٌمكن زٌادة (7وكما هو موضح بالجدول رلم ) محصول الممح فى العام التاًل
ططٌن وواضعً السٌاسات فى التعرف على كمٌة اإلنتاج المساحة المزروعة منه مما ٌفٌد المخ

وتشٌر النظرٌة االلتصادٌة إلى أن  0والكمٌات المطلوب استٌرادها لتغطٌة االحتٌاجات االستهالكٌة

األسعار الزراعٌة تعتبر من أهم المتغٌرات والتى ٌسترشد بها المزارعون عند اتخاذهم للمرارات 
   0اإلنتاجٌة

( لدراسة داالت االستجابة، وباستخدام أسلوب االنحدار Nearloveبنموذج )ولد تم االستعانة 

ٌتمٌة الكاملة والمتدرجة كان أنسبها الصورة الخطٌة للتعرف على أهم  فى صورته الخطٌة واللوغار
را  على المساحة المزروعة فى العام التالً،  أتضح من النموذج الخطى فى صورته المتغٌرات تأٌث

را  على المساحة فى العام المتدرجة أن أك تمثلت فى المساحة و السعر  الحاًلثر العوامل تأٌث
المزرعى للممح فى العام السابك للزراعة وانه بزٌادة المتغٌر األول بممدار ألف فدان تزٌد المساحة 

ه تزٌد  0.505فى العام التالى للزراعة بحوالى ألف فدان، وانه بزٌادة المتغٌر الثانً بممدار جٌن
ألف فدان وان هذٌن العاملٌن  07870لمساحة المزروعة من المحصول فى العام التالى بممدار ا

 0المساحة المزروعة من المحصول فى العام التاًل% من التغٌرات الحادثة فى 38ٌفسران حواًل 
    0(5راجع الجدول رلم )

 – 0220)      الفتدرةدالة استجابة المسداحة المزروعدة مدن محصدول الممدح خدالل (: 4جدول رقن )
9006)0 

  F     R2 الدالة النموذج

 ىاالنحدار الخط
 الكامل  

  9س 07022+  0س 07672+  5267235 -=  هـص^
                                        (97962            **)(97902                          *)

  
 2س7.436+  5س 637955 +  7س07995 –                

                           (-07209       )         (07562(           )07896              *) 

  3س 0697300+  6س 987333+                        
                            

 (07532(               )07539)
 

3798
**
 0782 

  9س 07870+  0س0.414+ 2787359=  هـص^   االنحدار المتدرج
                                          (97779(            *)97270*)

 
92783

**
 0738 

 %  2معنوي عند  * % و0معنوي عند   **
( 9( المسدداحة فددى عددام سددابك، )س0لمسدداحة المزروعددة، )سا" إلددى  هددـحٌددث تشددٌر " ص^ 

( العائدد علدى 5فدى عدام سدابك،  )س ( صدافى اإلٌدراد7السعر المزرعى فدى عدام سدابك، )س
( 3( صددافى عائددد الممددح/ المطددن، )س6(  سددعر الطددن العددالمً، )س2الجنٌدده المسددتثمر، )س

أسفل معدامالت االنحددار  صافى عائد الممح /صافى عائد الفول، وتشٌر األرلام بٌن الموسٌن
  0إلى لٌمة "ت" المحسوبة 

  0( 7حسبت من بٌانات الجدول رلم ) :المصدر
 

 الثاً: المؤشرات االقتصادية للعائد الكلى وصافى العائد من محصول القمح فى مصر: ث
ٌسعى المنتج الزراعً إلى تعظٌم دخله من جراء لٌامه بإنتاج المحاصٌل التى تدر علٌده 

تحمدك أفضدل األوضداع  التدًأو /أكبر صافى عائد وٌندرج تحتها المحاصٌل األلل تكدالٌف و
مددوم بتوجٌدده مددوارده نحددو المحاصددٌل التددى تحمددك اكبددر صددافى عائددد وعلٌدده فاندده ٌ ،السددعرٌة
ونظدرا  ألهمٌدة الددور الدذي ٌلعبده اإلٌدراد الكلدى، صدافى العائدد فدى عملٌدة اختٌدار  ،مزرعى

وزراعة محاصٌل معٌنة دون غٌرها خاصة فى ظل تطبٌك سٌاسدة التحدرر االلتصدادى فمدد 
 دات اإلجمالٌدة والصدافٌة فدى الفتدرةاستهدف هذا الجزء مدن الدراسدة عدرض وتحلٌدل اإلٌدرا

( ممثلددة 9006 – 0220)( ممثلددة لفتددرة مددا لبددل التحددرر وممارنتهددا بددالفترة 0286- 0232)
  0التوصل إلى النتائج التالٌة أمكن، ولد لفترة التحرر

 تطور العائد الكلى: -0
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 حدررلبل الت ( أن متوسط اجمالى اإلٌرادات فى مرحلة6،  2ٌتضح من الجدولٌن رلما )
، االنحددراف المعٌدداري  جنٌدده للفدددان 55738، معامددل االنحدددار جنٌدده للفدددان 939779بلددح 

% أمدا 69760، معامدل االخدتالف ) التشدتت( جنٌه للفددان 52799، الخطأ المٌاسً 030729
جمالى اإلٌرادات للمحصدول مدا بدٌن إ( تتراوح  9006 – 0220فى مرحلة ما بعد التحرر )

 0كحدد ألصدى 9002جنٌه للفددان عدام  7273كحد أدنى  0220ام جنٌه للفدان ع 0755760
% مددن متوسددط السلسددلة 3جنٌدده للفدددان تمثددل 022وان هنددان زٌددادة سددنوٌة معنوٌددة لدددرها 

% مددن التغٌددرات 82جنٌدده للفدددان وان عنصددر الددزمن مسددئول عددن  970573الزمنٌددة البددالح 
  0الحادثة فى العائد الكلى

-0232)    لى وصافى العائد لمحصول الممح خالل الفترة تطور العائد الك: (5جدول رقن )
 0(9006 – 0220( و)0286

 السنة
 العائد الكلى
 جنٌه/فدان

 صافى العائد
 جنٌه/فدان

اجمالى 
 التكالٌف
 جنٌه/فدان

 العائد الكلى
 اجمالى التكالٌف

 صافى عائد
 الجنٌه

0232 009773 57705 22777 07392 07392 

0236 20787 96760 62797 07508 07508 

0233 096705 20775 32780 07665 07665 

0238 069733 35777 88755 07850 07850 

0232 056726 78799 008775 07727 07727 

0280 905793 39762 050769 07207 07207 

0280 937792 090722 029730 07382 07382 

0289 939789 26769 036702 07258 07258 

0287 775720 002.32 992708 07560 07560 

0285 726786 079792 965723 07200 07200 

0282 290756 998726 929720 07837 07387 

0286 692709 923709 798 07206 07206 

 07695 07695 0627028 0037067 9397790 المتوسط

0220 072078 868790 58776 97322 07322 

0220 0755760 389790 26975 97720 07720 

0229 057572 330700 665750 97022 07022 

0227 0280760 650720 250730 07680 07680 

0225 0266 282 280 07226 07226 

0222 0303750 608730 0072.70 07628 07628 

0226 900272 297 0086720 07852 07852 

0223 9020790 26776 0096760 07822 07822 

0228 992875 30272 0229720 07525 07525 

0222 9502 836770 0279730 07239 07239 

9000 9532 265760 0200750 07672 07672 

9000 9502750 866780 0229760 07228 07228 

9009 9270730 239770 0228750 07695 07695 

9007 9370 0006 0302 07229 07229 

9005 7230 0666 0205 07832 07832 

9002 7273 0226 0280 07832 07283 

9006 732772 0228 029572 07832 07270 

 0766 0787 0700732 0003785 9705730 المتوسط

وزارة الزراعة واستصالح االراضى، لطاع الشئون االلتصادٌة، نشرة االلتصاد  :المصدر
  0الزراعً، أعداد متفرلة
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، جنٌه للفدان 22778، الخطأ المٌاسً  جنٌه للفدان 890705بحوالى  المٌاسًولدر االنحراف 
التغٌدر فدى  متوسدطً وبممارندة، %72.69تت النسدبً( فمدد بلدح أما معامدل االخدتالف )التشد

، هندددان فدددرق معندددوى بدددٌن هددداتٌن المدددرحلتٌن أن أتضدددح( tاختبدددار ) مباسدددتخداالمدددرحلتٌن 
ممددددار التغٌدددر فدددى العائدددد الكلدددى فدددى ( للتعدددرف علدددى معنوٌدددة Fchowوباسدددتخدام اختبدددار ) 

الزٌدادة فدى العائدد الكلدى فدى  نأهنان فرق معنوى بٌنهما مما ٌدل على  أن أتضحالمرحلتٌن 
ممدا ٌشدٌر إلدى اٌجابٌدات التحدرر وق نظٌرتها فى مرحلدة لبدل التحدرر مرحلة بعد التحرر تف

بنظائرها فى مرحلة لبدل  المٌاسًوالخطأ  المٌاسًلٌم االنحراف ، وبممارنة على العائد الكلى
مرحلة بعد التحدرر هنان تطورات حدثت فى العائد الكلى من عام آلخر فى ان  تبٌن التحرر

0  

 تطور صافى العائد: -6

جنٌه  003706صافى العائد فى مرحلة لبل التحرر ن أ من الجدولٌن سالفى الذكر ٌتضح
، االنحددراف المٌاسددى، الخطددأ المٌاسددى،  جنٌدده للفدددان 027565وأن معامددل االنحدددار  للفدددان

فدى مرحلدة  أمداتٌدب، لدى التر% ع32785، جنٌده للفددان 97756،  80793التشتت فمد بلغوا 
واخدذ فدى التزاٌدد إلدى أن  0220فدى عدام  جنٌده للفددان868التحرر بلدح صدافى عائدد الفددان 

ٌمثددل  جنٌده للفدددان 65782بمعدددل زٌددادة سدنوي معنددوي بلددح  9006فددى عدام  0228وصدل  
ولدر االنحراف المٌاسدى، الخطدأ  جنٌه للفدان 0003.870% من متوسط السلسلة البالح 675

% علددى 59737،  جنٌدده للفدددان 005727،  570.63معامددل االخددتالف بحددوالى المٌاسددى و
معنوٌدة الفدارق  أتضدح( tصافى العائد فى المدرحلتٌن باسدتخدام اختبدار )وبممارنة  0الترتٌب

االنحدار بٌنهما مما ٌددل  معاملًهنان فرق معنوى فى  أن(  Fchowلٌمة ) أفادتبٌنهما، كما 

 أمدائد فى مرحلة التحرر تفدوق الزٌدادة فدى المرحلدة السدابمة، الزٌادة فى صافى العا أنعلى 
 األولدىهندان اسدتمرار نسدبى فدى المرحلدة  أنفتفٌد  المٌاسً والخطأ المعٌاريلٌم االنحراف 

 اسدتمرارهندان  أنلٌمة معامل االخدتالف  أوضحتفى حٌن عن نظٌرتها فى المرحلة الثانٌة 
متوسدط العائدد نظدرا  الخدتالف  األدقوهذا هو  لىاألونسبى فى المرحلة الثانٌة عن المرحلة 

  0فى المرحلتٌن 

 تطور العائد الكلى / للتكاليف الكلية: -3

 لتكالٌف الكلٌدة بلدحا باستعراض النتائج الخاصة بفترة لبل التحرر نجد أن العائد الكلى/و
ف فددى حددٌن كددان االنحددرا جنٌدده للفدددان 0700والتغٌددر السددنوي  جنٌدده للفدددان 0769 حددوالى

أمددا فددى مرحلددة  % علددى الترتٌددب0077،  0702،  0708المٌاسددى، الخطددأ المٌاسددى والتشددتت 
كحدد أدندى  جنٌده للفددان 07525التحرر فمد تراوحت نسبة العائد الكلى / التكالٌف الكلٌة بٌن 

وان هنان نمص سدنوى  0 0220كحد ألصى فى عام  جنٌه للفدان 97322 و 0228فى عام 
جنٌه  0787من متوسط السلسلة الزمنٌة البالح % 0782ٌمثل   07075فى هذا المتغٌر بممدار 

كما لددر االنحدراف المٌاسدى  0% من هذه التغٌرات90وانه ٌرجع إلى عنصر الزمن  للفدان
عامدل ، فى حدٌن لددر مجنٌه للفدان 0708بحوالى  المٌاسًالخطأ و جنٌه للفدان 0775بحوالى 

 0لهدذا المتغٌدر مرحلتٌنتمارب نسبى فى ال هنان أنومن ثم نجد % 08.3االختالف بحوالى 
المدرحلتٌن بالنسدبة لهدذا المتغٌدر، ومدن  هداتٌن متوسدطًعددم معنوٌدة الفدرق بدٌن  أتضحكما 

كاندت تفدوق التغٌدرات فدى المرحلدة  األخٌدرة المرحلدةالتغٌرات فدى  أن أتضح( Fchowلٌمة )
  0 المتغٌرلهذا  بالنسبة األولى
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 تثمر:تطور صافى العائد على الجنيه المس -4
ده فدى هدذه المرحلدة بلدح  ةمن النتائج الخاصة بمرحلو لبل التحرر نجد أن صافى العائد على الجٌن
ه ، وأن ممدار التغٌدر السدنوي  0.695 بحدوالى  المٌاسًدوالخطدأ  المٌاسًد، لددر االنحدراف  0700جٌن
ه عل 0702،  0708 أمدا فدى مرحلدة  0%92ٌمة التشدتت النسدبً بنحدو فى حٌن كانت لى التوالى، جٌن

ده  التحرر فنجد أن صافى عائدد ده0766بلدح نحدو الجٌن ، ولددرت لٌمدة االنحدراف المٌاسدى والخطدأ جٌن
ده ،  0790المٌاسدى بحدوالى  ٌنمدا بلغددت لٌمد 0702جٌن دده علدى التدوالى ب بلددح و 0% 77.2التشدتت  ةجٌن
ه،  0766% من متوسط السلسة البالح 7 ٌمثل لذيا 0709معامل االنحدار  صدافى العائدد وبممارنة جٌن

ن  ٌته مما ٌدل على عدم  أتضحفى المرحلٌت ن فدى  أنمعنو س هنان فدارق لهدذا المتغٌدر فدى المدرحلٌت ٌل
ده التغٌرات  ( أنFchow)نتائج  أوضحتحٌن  تفدوق  األخٌدرةفدى المرحلدة فى صافى العائد علدى الجٌن

 أنومعامدل االخدتالف تفٌدد  المٌاسًد والخطدألٌم االنحراف المٌاسى  أما،  األولىحلة نظٌرتها فى المر
ن بالنسبة لهذا المتغٌر    0هنان تمارب نسبى فى المرحلٌت

 رابعاً: دالة الطلب المصرية على القمح ودقيقه المستورد:
العوامدل أهدم  التعدرف علدى األهمٌدةن مدن إبحاجة االستهالن فد ٌفًالمحلى ال  اإلنتاجألن نظرا  
دل المسدتوردة  تدؤثر علدى الكمٌدة أنالتى ٌمكن  كمٌدات مدن الممدح ودلٌمده والتدى مدن خاللهدا ٌمكدن تمٌل

تم تمدٌر دالدة الطلدب المصدرٌة فمد  ،(3فى ضوء ذلن وأعتمادا  على الجدول رلم )والممح المستوردة 

متغٌدر هدذا التدؤثر علدى  أن جمٌع المتغٌدرات المسدتملة والتدى مدن المكدن إدخالوتم  على الممح ودلٌمه
راد  اإلنتاجعدد السكان، الكمٌة المستهلكة من الممح ودلٌمه، وهى  ممدح، السدعر للالمحلى، سدعر االسدٌت

المددة، النداتج  أخدر، مخدزون لألرز، السعر المزرعى الشامًالمزرعى للممح/السعر المزرعى للذرة 
السعر المزرعدى للدذرة  (المومًعلى الدخل  كمؤشر للدراسة) اإلنتاجالمحلى االجمالى بتكلفة عوامل 

را  علدددى الكمٌدددة الرفٌعدددة،  وباسدددتخدام أسدددلوب االنحددددار لتحدٌدددد أي مدددن هدددذه المتغٌدددرات أكثدددر تدددأٌث
ددل (،  9006 – 0220المسددتوردة مددن الممددح ودلٌمدده وذلددن فددى الفتددرة )  فددى ٌتضددح مددن نتددائج التحٌل

را  علدى الكمٌدة  ،(8وكما هو موضح بالجدول رلم) صورته الخطٌة المتدرجة أن أكثر المتغٌدرات تدأٌث

السدعر المزرعدى للدذرة الرفٌعدة، وانده بزٌدادة المتغٌدر السدكان و دهدو عددالمستوردة من الممح ودلٌمه 
ون نسمة ه زٌادة الكمٌة المستوردة من الممدح ودلٌمده بممددار  األول بممدار مٌل  ألدف 95872ٌترتب عٌل

ده زٌدادة الكمٌدة المسدتوردة مدن الممدح ودلٌمدة بممددا الثانًغٌر تطن، وانه بزٌادة الم ٌترتدب عٌل ده  ر جٌن
ٌتفك مع المنطك االلتصادى  ألف 6773 ٌسدتخدمون الممدح ومنتجاتده  المواشًدمربى  أن إذاطن وهذا 
ن ،  أسعارها ارتفاععند  لألعالفكبدٌل  همدٌرجدع وان هذٌن العامٌل % مدن التغٌدرات الحادثدة 60 اإٌل

  0فى المتغٌر التابع 
 – 0220) خدددالل الفتدددرةالطلدددب المصدددرٌة علدددى الممدددح ودلٌمددده المسدددتورد  دالدددة(: 8ل رقووون )جووودو

9006)0   
  F     R2 الدالة النموذج

االنحدار 
  ىالخط

 الكامل 

5س 07233 - 7س07963+  9س 592792 + 0س 07605+08376728=  هـص^
                                                      

(07623    )          (- 97266 (           **)07205  )              (-07023)      

 2س 53709+  8س 27208 – 3س 07580 -  6س 07505- 2س 292792+ 
       (07707)           

 
 (07032     )            (07600)                (07222  )       (97227 )*

 

5703
*
 0785 

االنحدار 
 المتدرج

 2س 677392+  9س 958783 – 02229739=  هـص^      
                                                        (97779(            **)97270**)

 
09789

**
 0.65 

      
* % و0معنوي عند   **

 %  2معنوي عند  

ر " ص^هدـد " إلددى المٌمددة التمدٌرٌددة  ٌمدده، عدددد السددكان للكمٌددة المسددتوردة مددن الممددح ودلحٌددث تشدٌد
راد للممددح (7)س، الكمٌددة المسددتهلكة مددن الممددح ودلٌمدده ( 9)سالمحلددى  اإلنتدداج، (0)س ، سددعر االسددٌت
، ( 6)س( ، سدددعر األرز المزرعدددى 2، السدددعر المزرعدددى للممدددح / سدددعر الدددذرة الشدددامٌة )س(5)س

لسدعر المزرعدى ( ، ا8)س ( ، الناتج المحلدى االجمدالى بتكلفدة عوامدل اإلنتداج3مخزون أخر المدة )س
ن الموسٌن( ، 2للذرة الرفٌعة )س  0النحدار إلى لٌمة "ت" المحسوبة أسفل معامالت ا األرلام ٌب

انات الجدول رلم ) المصدر:            0( 3حسبت من ٌب
 ً  : تطور حجن التوريد: فامسا
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كتفداء تنهج الدولة سٌاسة التورٌد سواء أكان إجبارٌا  أو اختٌارٌا  كوسدٌلة لزٌدادة حجدم اال
أو /و لمنزرعدة مندهالذاتً وتملٌل حجم الفجوة الممحٌدة وذلدن عدن طرٌدك تحدٌدد المسداحات ا

وللتعرف على العوامل التى تؤثر على حجم التورٌد تدم اسدتخدام أسدلوب  رفع سعر التورٌد،
 أن الثدانً( النمدوذج 00و 2) رلدم ٌنمدن الجددول أتضدححٌدث  االنحدار فى صدورته الخطٌدة

ألدف الكلى وانه بزٌادة هذا المتغٌر بممدار  اإلنتاجعلى حجم التورٌد هو  ثٌرا  تأالعوامل  أكثر
 إلٌدهطدن وأن هدذا المتغٌدر ٌرجدع  ألدف 07989ٌترتب علٌه زٌادة حجدم التورٌدد بممددار  طن
   0% من التغٌرات الحادثة فى حجم التورٌد27

 علٌهالعوامل وحجم التورٌد االختٌاري والعوامل المؤثرة  :(9جدول رقن )

 حجم التورٌد السنة    

 )ألف طن (

 المساحة
 المزروعة

 )ألف فدان(

اإلنتاج 
 الكلى

 )ألف طن(

 سعر
 التورٌد

 )طن/جنٌه(

السعر 
 المزرعى

 )طن/جنٌه(

صافى عائد 
 الفدان باألسعار
 المزرعٌة

0220 27679 0222 5968 56676 537792 38279 

0220 29279 9902 5587 56676 528707 33070 

0229 30372 9029 5608 200 29678 65072 

0227 003670 9030 9877 200 292 282 

0225 83875 9000 5573 200 277 60873 

0222 82975 9909 2399 27777 260 297 

0226 89077 9590 2372 67777 650 29776 

0223 002973 9586 2852 67777 665 30272 

0228 008270 9590 3008 67777 680 83678 

0222 032273 9732 6729 67777 682 20370 

9000 975372 9567 6620 67777 627 86678 

9000 082073 9759 6502 67777 300 23979 

9009 066878 9520 6322 66676 308 0006 

9007 0363 920679 6852 37976 800 0666 

9005 0322 960272 3082 679 322 0006 

9002 0832 928277 8052 222 0008 0226 

9006 0872 706773 8935 0079 0066 9072 

 0002736 620703 659782 2285700 9505767 0775788 المتوسط

 المصدر: 

وزارة الزراعددة واستصددالح االراضددى، لطدداع الشددئون االلتصددادٌة، نشددرة االلتصدداد   -0
  0الزراعً، أعداد متفرلة

تهالن السددلع ، المدداهرة، أعددداد الجهدداز المركددزي للتعبئددة العامددة واإلحصدداء، نشددرة اسدد  -9
  0متفرلة 

 

 

 

 

 

  0(9006 – 0220الممح خالل الفترة ) التورٌد لمحصول دالة (: 01جدول رقن )
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  F     R2 الدالة النموذج

االنحدار 
 ىالخط

 الكامل  

 7س 27222 – 9س 07053+  0س 07020 – 0096763ص^هـ =  
                                      
(-0.392(       )07023(      )-07650           ) 

   2س07328 – 5س 27687+                   
                   (97020*)    (07956) 
  7س07963+  9س 592792 - 0س 07605+  08376728ص^هـ =  

(07623(       )- 97266 (    **)07205              ) 
   2س292792+  5س 07233 -
 (-0.023(      )07707            ) 
 2س 53709+  8س 27208 – 3س 07580 -  6س 07505-  
   (07032  )    (07600 (       )07222(       )97227** ) 

3798
**
 0782 

االنحدار 
 المتدرج

  9س 07989+  7207932ص^هـ =           
                                  (57022** ) 

03722
**
 0.27 

 %  2معنوي عند  * % و0معنوي عند   **        

 المسداحة المزروعدةمن الممح ودلٌمه، لحجم التورٌد حٌث تشٌر " ص^هـ " إلى المٌمة التمدٌرٌة 
صدافى عائدد (، 5للممدح )سالمزرعى  سعرال(، 7)س سعر التورٌد( ، 9)س الكلى (، اإلنتاج0)س

الموسدٌن )  ( أسدفل معدامالت االنحددار إلدى لٌمدة األرلام بٌن ، (2)سالفدان باألسعار المزرعٌة 
  0"ت" المحسوبة 

  0( 2حسبت من بٌانات الجدول رلم ) :المصدر

 الملفص

محاصددٌل الحبددوب واندده ٌعددد الثالددث بددٌن  أهددمٌعتبددر محصددول الممددح فددى مصددر مددن 
السددتخدامه فددى  غدذائًكمحصددول  أهمٌتددهمحاصدٌلنا الزراعٌددة مدن حٌددث المسدداحة، وترجدع 

وتنحصدر المشددكلة ، لغدذاء الطبمددات الكادحدة األدندىهدو الحددد  والدذيٌدف الخبددز صدناعة رغ
المحلددى مددن المحصددول علددى الوفدداء باالحتٌاجددات  اإلنتدداجللبحددث فددى عدددم لدددرة  األساسددٌة

التعدرف علدى أسدباب الفجدوة الغذائٌدة مدن الممدح مدن وٌستهدف البحدث ، االستهالكٌة للسكان
مددن  الددذاتًواالسددتهالن ومدددى تحمٌددك االكتفدداء  اإلنتدداجالضددوء علددى تطددور  إلمدداءخددالل 

دوال االتجدداه العددام، التعددرف علددى العوامددل المددؤثرة علددى المسدداحة  باسددتخدامالمحصددول 
المنزرعددة مددن الممددح فددى العددام السددابك للزراعددة مددن خددالل دوال االسددتجابة، التعددرف علددى 

 أربحٌدةلتصدادى علدى الضدوء علدى اثدر التحدرر اال إلمداءالعوامل المؤثرة على االسدتهالن، 
 األسددلوبتحلٌلهددا للظددواهر االلتصددادٌة علددى اعتمدددت الدراسددة فددى تفسددٌرها والمحصددول، 

كتحلٌل االنحدار واالرتباط والنسب المئوٌة واختبدارات المعنوٌدة للوصدول  ىالوصفالكمى و
فدى االتدى: هندان زٌدادة سدنوٌة  إٌجازهداوالتى تم ( 9006 – 0220للنتائج وذلن فى الفترة )

% مدن 7782طدن سدنوٌا  تمددر بحدوالى  ألدف 973738تمدر بحوالى  اإلنتاجعنوٌة فى حجم م
طن، كما زاد حجدم االسدتهالن سدنوٌا  بممددار  ألف 6000.62متوسط السلسلة الزمنٌة البالح 

طدن ،  ألدف 00322% مدن متوسدط السلسدلة الزمنٌدة البدالح 0775طدن تمثدل  ألدف 055785
 أنمدن تمدددٌر دالدة االسددتجابة  وأتضددح% 0723بحدوالى  ذاتًالددزادت نسددبة االكتفداء  وأٌضدا  

والسدعر المساحة  هً التالًمن الممح فى العام  المزروعة العوامل تاثٌرا  على المساحة أكثر
وان  0ن هنددان اٌجابٌددة بٌنهددا وبددٌن هددذه المتغٌددراتوا، فددى العددام السددابك للزراعددةالمزرعددى 

جنٌه/فددان، وأن هدذه الزٌدادة  62للممدح بلغدت هنان زٌدادة سدنوٌة فدى صدافى العائدد الفددانى 
المسدتوى  الطلدب لمحصدول الممدح علدى وبتمددٌر دالدة 0تفوق نظٌرتها فى فترة لبل التحرر 

على الكمٌة المستوردة من الممح ودلٌمده  تأثٌرا  المتغٌرات  أكثر أنوضحت الدراسة أالمومً 
اللدة اٌجابٌدة بٌنده وبدٌن هدذه عدد السكان والسعر المزرعدى للدذرة الرفٌعدة وان هندان ع هً

    0الكلى للمحصول اإلنتاجزٌادة حجم التورٌد بزٌادة  الدراسةكما تبٌن من  0المتغٌرات

 :باالتيفى ضوء النتائج السابقة فان الدراسة توصى 
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   0الممحً اإلنتاجفى زٌادة  األمل هًالتوسع فى استصالح االراضى الصحراوٌة حٌث  -0

  0من الممح  اإلنتاجلٌة عا وأصنافاستنباط سالالت  -9

  0جانب خفض معدالت الزٌادة السكانٌة إلىترشٌد االستهالن من الممح  -7

زٌددادة فاعلٌددة التحدرر االلتصددادى ممددا  إلدىتددؤدى  أننها أالتددى مدن شدد اإلجددراءاتاتخداذ  -5
    0تملٌل حجم الفجوة الغذائٌة وبالتالً الممحً اإلنتاجزٌادة  إلىٌؤدى 

دعدم سدعر الددلٌك  أنمناسدبة حٌدث  وبأسعارالسماد  وباألخص اإلنتاجتوفٌر مستلزمات  -2
  اإلنتاجٌجعل السعر المزرعى للممح ال ٌتناسب مع تكالٌف 

 ( الذرة الشامٌة – األرزتشجٌع الزراع على زراعة بدائل للممح )  -6

ال ٌتجده  لكدًالحٌوانٌة والتوسع فى مسداحات الدذرة الرفٌعدة  األعالفالعمل على توفٌر  -3
  0زٌادة الكمٌة المستوردة منه وبالتالً حٌوانًالستخدام الممح كعلف  ًالمواشمربى 

المحلٌدة والتدى  األسدعارعلدى زٌدادة  تدأثٌرالعمل على رفع سعر تورٌد الممح لما له من   -8
   0نها زٌادة المساحة المزروعة من المحصول أمن ش
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Summary 

Wheat is considered  one of the most important crop, and the 

essential food products in Egypt. So, it take the attention of economic 

policy makers to overcome the food gap between production and 

consumption . 

The study aims mainly to analyze the impacts of some domestic 

and international policies on production, consumption and imports of 

wheat. For this purpose data of each of cultivated area, productivity, 

farm gate price, production costs, net return, consumption and imports 

of wheat are used during the study period (1990-2006) . 

The results indicated that the production of wheat during (1990-

2006) tends to increase by 238 thousand tons annually, representing 

3.89% of the average production which was about 6012 thousand tons. 

In addition , the consumption of wheat during the some period tends 

to increase by 147 thousand tons annually, representing 1.34% of the 

average consumption, which was a bout 10800 thousand tons. The 

study estimated the wheat food gap by 4940 thousand tons during the 

same period . 

The results obtained from the suitable supply response function of 

wheat in Egypt during the period (1990-2006) indicated that the wheat 

cultivated area was affected positively by the farm price and the 

cultivated area lagged by one year(t-1) . 

The results obtained showed that the annual increase in the net 

return of wheat estimated by 66 L.E per feddan annually . 

The domestic demand function of Egyptian wheat was estimated. 

The results showed that the imported quantity of wheat was affected 

positively by the increasing population and the sorghum price. 

Several recommendations have been discussed in the study to 

improve the Egyptian wheat production and imports.  
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