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وأثرها علي األمن الغذائي  دراسة الكفاءة االقتصادية ألهم محاصيل الحبوب  
 د / غادة شلبي علي مهدي د / غادة عبدالفتاح مصطفي د / نشوي محمد سمير

مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث األقتصاد  
 

 المقدمــة :
تجهت الدولة منذ بداية الثمانينات شأنها شأن غيرها من الدول النامية التي تتسم مقتصداتها القومية بالضيق النسبي لرقعتها األرضية إ

المتاحة، إلي تبني سياسة زراعية تستهدف إحداث التنمية االقتصادية الزراعية بمعدالت مرتفعة، حيث أصبح الزراعية وندرة مواردها المائية الزراعية 
(، وبالتالي التزايد في المساحة 1122-1122فدان كمتوسط للفترة )( 1)مليون 87888التزايد في المساحة األرضية الزراعية والتي بلغت حوالي  

، ال يتناسب مع التزايد المضطرد في عدد 2782مليون فدان خالل نفس الفترة، حيث بلغ معامل التكثيف حوالي  227258المحصولية والبالغة نحو 
 (3)ألف طن 22858وما يستتبعها من التزايد في االستهالك وخاصة بالنسبة لمحصول القمح والبالغ نحو  (2)مليون نسمة 01السكان والمقدر بحوالي 

بينما بلغ اإلنتاج من الذرة  (11227-1122ألف طن كمتوسط للفترة ) 0158ذكر، بينما بلغ اإلنتاج من القمح نحو كمتوسط لنفس الفترة سالفة ال
 (7 1122-1122ألف طن كمتوسط للفترة ) 2222(7 بينما بلغ اإلنتاج من األرز نحو 1122-1122ألف طن كمتوسط للفترة ) 5800الشامية نحو 

األمر الذي استوجب حتمية العمل علي المواءمة بين العرض والطلب علي اإلنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية عن طريق التوسع في شقي 
ما يعرف ة وهو دالتنمية، سواء بتنمية الموارد الزراعية المستغلة فعال، وهو ما يعرف بالتنمية الزراعية الرأسية، أو بإضافة طاقات موردية زراعية جدي

 بالتنمية الزراعية األفقية7
نتاجية وتنطوى الكفاءة االقتصادية على كل من الكفاءة ) الفنية ( والكفاءة السعرية 7 حيث يفترض أن الكفاءة الفنية تعكس النسبة الموردية اإل

الكفاءة  وأن الكفاءة االقتصادية تكون محصلة كل من إلنتاج مستوى معين من الناتج ، وأن الكفاءة السعرية تعكس التوليفة الموردية المعظمة للربح ،
7ويتم تعظيم الناتج أو األستخدام األمثل للموارد عندما ال يمكن من خالل إعادة توجيه الموارد الحصول على زيادة فى الناتج  الفنية والكفاءة السعرية

وبمعنى أخر أنه إذا أمكن للمزارع تعظيم الربح التنافسى مع األخذ فى   الكلى وذلك فى ظل المتاح من الموارد واألسلوب التقني المستخدم 7 أى أن
 االعتبار الظروف السعرية لكل من الموارد واألنتجة فإن التوليفات المختلفة من تلك الموارد تتسم بالكفاءة االقتصادية 7

 مشكلة الدراسة:
محاصيل الحبوب الرئيسية عن الوفاء بحاجة االستهالك المحلي يواجه المقتصد الزراعي المصري مشكلة عجز اإلنتاج القومي لبعض 

-1122ألف طن كمتوسط للفترة ) 175211منها، األمر الذي يحتم علي الدولة االتجاه إلي سد الفجوة الغذائية حيث بلغت بالنسبة للقمح نحو 
وتغطية هذا العجز عن طريق االستيراد من ( ، 1122-1122ألف طن كمتوسط للفترة ) 582275، و بلغت بالنسبة لذرة الشامية نحو  (4)(1122

 الخارج، ومن ثم استنزاف حصيلة النقد األجنبي الالزم لدفع عجلة التنمية االقتصادية7
تيجية الغذائية تراأي أن المشكلة التي تقابل الزراع تتمثل في ظاهرة انخفاض مستوي اإلنتاجية الفدانية لبعض محاصيل الحبوب اإلس

علي مستوي الجمهورية7 وعلي هذا فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت الرئيسية التالية ماهي أفضل التوليفات الموردية والذرة الشامية كالقمح 
اعي لموردية المثلي علي الوضع االجتمالزراعية وما هو تاثير تلك التوليفات ا ستحدثاتستخدام المإالناجمة من  و المحققة ألعلي إنتاجية ممكنة

 للزراع مستخدمي تلك المستحدثات7
 لحبوباوبناءًا عليه يمكن عرض مشكلة الدراسة من خالل السؤال التالى: كيف يمكن تحقيق أعلى إنتاجية وأكبر عائد من محاصيل 

 في تلك المحاصيل7لتضييق حجم الفجوة 
 
 
 

 هدف الدراسة:

                                                           

اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة7(  2)     
 ) www.fao.org7 ) 1 موقع منظمة األغذية والزراعة علي االنترنت 2  

  (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة7(  3
 قة7الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفر (  2) 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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ى إنتاجية الحصول على أعلكيفية يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى اإلجابة على السؤال الذى من خالله تم عرض مشكلة الدراسة وهو 
فاءة استخدام رفع ككيف يتم فى مصر وفى نفس الوقت من محاصيل الحبوبللمساعدة فى تضييق حجم الفجوة  بوبحوأكبر عائد من محاصيل ال

 7 الموارد المستخدمة
والتى يجب دراستها وهى كالتالى:ولتحقيق الهدف الرئيسى للدراسة هناك بعض األهداف الفرعية  

 يل7صالمحلتلك افى مصر والطاقة اإلنتاجية لحبوب محاصيل الالتعرف على الوضع الراهن  -2
 7لمحاصيل الحبوب فى مصرالتعرف علىالكفاءة اإلنتاجية وتكاليف اإلنتاج -1
 باألمن الغذائي من تلك المحاصيل 7 عالقة الكفاءة االنتاجية -3
 تقدير مؤشرات األمن الغذائي لتلك المحاصيل 7 -5
 دراسة أهم العوامل االقتصادية المؤثرة علي االمن الغذائي في مصر7 -2

 
و مصادر البيانات: الطريقة البحثية  

ستخدمت الدراسة كل من أساليب التحليل اإلحصائية الوصفية والكمية مثل النسب المئوية والمتوسطات والعروض الجدولية والرسوم البيانية إ
 Stochastic وتقدير معادالت االتجاه الزمنى العام وتحليل الميزانية المزرعية، وكذلك استخدمت الدراسة أسلوب دوال اإلنتاج الحدودية العشوائية 

Frontier7دراسةاصيل الللتعرف على الكفاءة اإلنتاجية لمح 
 عتمدت الدراسة على مصدر رئيسيي للبيانات وهو البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتى تصدرها الجهات الحكومية كقطاع الشئونا  و 

العامة واإلحصاء ووزارة الموارد المائية والرى ومنظمة األغذية والزراعة االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز المركزى للتعبئة 
 )الفاو(، وأيضًا بيانات الدراسات واألبحاث السابقة والتى تتعلق بموضوع الدراسة7

 
 مناقشة أهم نتائج الدراسة : 

الطاقة اإلنتاجية ألهم محاصيل الحبوب فى مصر: -أوالا   
نتاجية وحدة المساحة، ومدى إمكانية التوسع في تلك المساحات، تعتمد الطاقة اإلنتاجية ألي محص ول على كل من المساحة المزروعة منه وا 

قاومة م باإلضافة إلى الدراسات والبحوث والتي يترتب عليها تحسين أساليب اإلنتاج واستنباط الجديد من األصناف ذات اإلنتاجية العالية واألكثر
على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة سواء المتعلقة بالتربة أو بالمناخ أو بنوعية مياه الري7 ولتوضيح تطور لألمراض واآلفات وذات المقدرة 

اجية، باإلضافة وكذلك اإلنت محاصيل الحبوب فى مصرمن فسوف يتم تناول تطور المساحة المزروعة بكال اصياللحبوبفى مصر الطاقة اإلنتاجية لمح
 ( على مستوى الجمهورية11287-1111خالل الفترة )محاصيل الحبوب فى مصر إلى تطور اإلنتاج الكلى من 

 (:1128-1111على مستوى الجمهورية خالل الفترة )أهم محاصيل الحبوب تطور المساحة المزروعة من  -2
ألف فدان عام  1351تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالى  القمح ( أن المساحة المنزرعة بمحصول 2توضح البيانات الواردة بالجدول رقم )

ألف فدان خالل فترة الدراسة7 ومن نتائج تقدير  1051بمتوسط يقدر بحوالى 1125ألف فدان عام  3303، وحد أقصى يبلغ نحو 1112
أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا سنويًا معنوى  القمح( يتبين أن المساحة المزروعة من محصول 1( بالجدول رقم )2رقم )معادلة االتجاه الزمنى 
 1051والبالغ نحو  القمحمن متوسط المساحة المزروعة من  %2705ألف فدان بمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى 25780احصائيًا يبلغ نحو 

 ألف فدان خالل فترة الدراسة7
ألف فدان  2251( أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 1توضح بيانات الجدول رقم ) الذرة الشاميةوفيما يخص المساحة المنزرعة من محصول 

ألف فدان خالل فترة الدراسة7ومن نتائج تقدير معادلة  2052بمتوسط يقدر بحوالى 1122ألف فدان عام  1120، وحد أقصى يبلغ نحو م1125عام 
معنوى غير أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا سنويًا الذرة الشامية ( يتضح أن المساحة المزروعة من محصول 1( بالجدول رقم )5الزمنى رقم ) االتجاه

 2052والبالغ نحو الذرة الشامية من متوسط المساحة المزروعة من  %0878ألف فدان بمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى 2011711احصائياً يبلغ نحو 
 ألف فدان خالل نفس الفترة7

 
 
 
 
 

 م ( 1128 – 1111خالل الفترة )  الطاقة اإلنتاجية ألهم محاصيل الحبوب فى مصر  .1جدول 
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 السنوات

 

 محصول الذرة الشامية محصول القمح
المساحة باأللف 

 فدان
 االنتاجية
 بالطن

 االنتاج
 باأللف طن

المساحة باأللف 
 فدان

 االنتاجية
 بالطن

 االنتاج
 باأللف طن

1111 1553 1758 5255 2018 3712 5128 
1112 1351 1758 5122 2088 373 5228 
1111 1521 178 5512 2833 3715 0281 
1113 1215 1783 5855 2888 373 5132 
1115 1512 1785 5288 2888 3731 5135 
1112 1082 1783 8252 1158 3753 8182 
1115 3155 178 8185 2821 3721 5385 
1118 1825 1781 8380 2881 3758 5288 
1118 1011 1783 8088 2021 371 5253 
1110 3258 1782 8213 2003 3725 5515 
1121 3112 1738 8250 2008 3725 5182 
1122 3158 1785 8381 2828 3732 2882 
1121 3251 1788 8802 1228 3735 8112 
1123 3388 178 0551 1230 3731 8212 
1125 3303 1783 0180 1282 3732 8152 
1122 3558 1785 0518 1120 3721 8128 
1125 3323 1780 0351 2251 3715 2110 
1128 1011 1780 8512 2851 3733 5205 
 .799 9.04 1491 2211.0 0..0 0492 المتوسط

 (11287-1111الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة )وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد  المصدر:
 

 (:.021-0222تطور اإلنتاجية الفدانية من أهم محاصيل الحبوب على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) -0
، وحد أقصى يبلغ نحو م1121طن/فدان عام  1738( أن اإلنتاجية من محصول القمح تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 2يوضح الجدول رقم )

( بالجدول رقم 1طن/فدان خالل فترة الدراسة7 ومن تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام رقم ) 1781وبمتوسط يقدر بحوالى 1123طن/فدان عام  178
طن/فدان وبمعدل تغير سنوى يقدر  17112بلغ نحو احصائيًا ي القمح أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا معنوى( تبين أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول 1)

 طن/فدان خالل فترة الدراسة7 1781والمقدر  بحوالىلمحصواللقمح  من متوسط اإلنتاجية الفدانية %1728بحوالى
، وحد م1122طن/فدان عام  3721( أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 2أما عن إنتاجية محصول الذرة الشامية فيتضح من الجدول رقم )

طن/فدان خالل فترة الدراسة7 ومن تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام  3710وبمتوسط يقدر بحوالى م1115طن/فدان عام  3725أقصى يبلغ نحو 
 17115-احصائيًا يبلغ حوالى انخفضت بمقدار سنوى غير معنوىالذرة الشامية ( يتضح أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول 1( بالجدول رقم )2رقم )

طن/فدان خالل فترة  3710والمقدر بنحو لمحصول الذرة الشامية من متوسط اإلنتاجية الفدانية %1721 –طن/فدان وبمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى
 الدراسة7
 (:1128-1111تطور اإلنتاج الكلى من أهم محاصيل الحبوب على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) -3

، وحد أقصى م1115ألف طن عام  5288يتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالى  القمحن اإلنتاج الكلى لمحصول ( أ2توضح بيانات الجدول رقم )
ألف طن خالل فترة الدراسة7 ومن تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام  812271وبمتوسط سنوى يقدر بحوالى م1122ألف طن عام  0518يبلغ نحو 

ألف طن  285732-انخفض بمقدار سنوى غير مؤكد احصائيًا يقدر بحوالى  محصول القمح( يتبين أن اإلنتاج الكلى من 1( بالجدول رقم )3رقم )
 ألف طن7 812271الل فترة الدراسة والمقدر بحوالىمن متوسط اإلنتاج الكلى للقصب خ %1728 –وبمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى

( أن اإلنتاج الكلى لمحصول الذرة الشامية يتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 2وفيما يخص محصول الذرة الشامية فيتضح من بيانات الجدول رقم )
ألف طن خالل فترة الدراسة7  5558الى م  وبمتوسط سنوى يقدر بحو 1111ألف طن عام 0281، وحد أقصى يبلغ نحو 1125ألف طن عام  2110
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( يتضح أن اإلنتاج الكلى من محصول الذرة الشامية أخذ اتجاهًا عامًا تصاعديًا 1( بالجدول رقم )5ومن نتائج تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام رقم )
من متوسط اإلنتاج الكلى من محصول الذرة الشامية  %1721ألف طن وبمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى  8782سنويًا غير معنوى احصائيًا يبلغ نحو 

 ألف طن خالل فترة الدراسة7 5558والبالغ نحو 
 

معادالت االتجاه الزمنى العام للمساحة المنزرعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى ألهم محاصيل الحبوب فى مصر خالل الفترة   .0جدول رقم 
(1111-1128) 

رقم 
 معدل التغير Fقيمة  r 2 المتوسط المعادالت المتغير التابع المحصول المعادلة

 (1السنوى )%()

1 

مح
الق

 

المساحة 
 المنزرعة

Y^i = 2399.5 + 56.89 Xi 
(6.59) ** 

2940 0.73 43.44 1.94 

2 
اإلنتاجية 
 الفدانية

Y^i = 2.67+ 0.005 Xi 
(1.1) ** 

2.72 0.7 1.21 0.18 

 اإلنتاج الكلى 3
Y^i = 6354.89 – 174.35 Xi 

(6.99) 
8011.2 0.75 48.85 -2.18 

4 

مية
لشا
رة ا
الذ

 

المساحة 
 المنزرعة

Y^i = 4.53 + 1902.28 Xi 
(0.55) 

1945 0.02 0.31 97.8 

2 
اإلنتاجية 
 الفدانية

Y^i = 3.33- 0.004 Xi 
(- 0.72) 

3.29 0.03 0.51 -0.12 

 اإلنتاج الكلى 5
Y^i = 6372.73 + 7.85 Xi 

(0.3) 
6447 0.01 0.09 0.12 

 حيث أن:
Y^i( 7             1128-1111: القيم التقديرية للمتغير التابع خالل الفترة)Xi 7متغير الزمن خالل فترة الدراسة : 
(iالسنه = )7%72                    )**(: معنوى عند مستوى معنوية 11، 3،777777777777777777، 1، 2 

 7%2( المحسوبة لتقديرات معالم الدالة االنحدارية7  )*(: معنوى عند مستوى معنوية tقيمة )القيم بين األقواس تشير إلى 
 :  تشير إلى معامل التحديدx { 2117r27)مقدار التغير السنوى/المتوسط({معدل التغير السنوى =  (1)

 ( 7 2المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم ) 
 

 فى جمهورية مصر العربية: حاصيل الحبوبكل التكاليف اإلنتاجية لمهي -ثانياا 
فى مصر، واألهمية النسبية لبنود التكاليف موزعة على العمليات الزراعية، وموزعة  لمحاصيل الحبوبهذا الجزء تطور التكاليف اإلنتاجية  ويتناول

 إلى األجور والمستلزمات والتى حسبت بالجنيه/فدان7
 فى مصر: القمحتطور التكاليف اإلنتاجية لمحصول  -أ

جنيه/فدان  351871فى مصر يبلغ حوالى القمحيتبين أن متوسط إجمالى التكاليف اإلنتاجية لمحصول  (3رقم ) باستعراض بيانات الجدول
 % 20715جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر بحوالى 125172(، وأن متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة يبلغ نحو 1128-1111خالل فترة الدراسة )

خالل فترة الدراسة، فى حين أن متوسط التكاليف الثابتة والمتمثلة فى متوسط قيمة اإليجار يبلغ نحو  محمن متوسط جملة التكاليف اإلنتاجية للق
ت الخالل نفس الفترة7وتشير نتائج تقدير معاد للقمحمن متوسط جملة التكاليف اإلنتاجية  %51705جنيه/فدان بأهمية نسبية تقدر بحوالى258572

أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا سنويًا معنوى احصائيًا  القمح( إلى أن التكاليف اإلنتاجية لمحصول 5( بالجدول رقم )3( و)1( و)2االتجاه الزمنى رقم )
جية من متوسط التكاليف اإلنتا %1708و %2722و %5718جنيه/فدان وبمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى 218725و  25735و  02783يبلغ نحو 

من التغيرات التى تطرأ  %88و %85و %03على الترتيب لكل منهم7 ويشير معامل التحديد إلى أن حوالى   القمحالمتغيرة والثابتة والكلية لمحصول 
توضح األجزاء و على الترتيب ترجع إلى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن7  لمحصول القمحعلى كل من التكاليف اإلنتاجية المتغيرة والثابتة والكلية 

 7التالية األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية وفقًا للعمليات الزراعية 
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 13575و 28578وفقًا للعمليات الزراعية يبلغ نحو  القمح( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول 3يتضح من بيانات الجدول رقم )
 %5758و %5758و %5781جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر بحوالى 20573و 23573و 52878و 23871و 85702و 58572و  15270و
من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية لكٍل من عمليات تحضير األرض للزراعة  %2752و %378و %21755و %3782و %1721و %23752و

ب ل والمصاريف األخرى لكٍل منهم على الترتيوتحضير التقاوى والزراعة والرى والتسميد وخدمة المحصول ومقاومة اآلفات والحصاد ونقل المحصو 
 (11287-1111خالل الفترة )

 تطور التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية فى مصر: -ب
 352075( يتبين أن متوسط إجمالى التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية فى مصر يبلغ حوالى 5باستعراض بيانات الجدول رقم )

جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر  110572(، وأن متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة يبلغ نحو 1128-1111جنيه/فدان خالل فترة الدراسة )
 من متوسط جملة التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة، فى حين أن متوسط التكاليف الثابتة والمتمثلة فى % 5872بحوالى

من متوسط جملة التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية  %3170جنيه/فدان بأهمية نسبية تقدر بحوالى 221275متوسط قيمة اإليجار يبلغ نحو 
ذرة الشامية ( إلى أن التكاليف اإلنتاجية لمحصول ال5( بالجدول رقم )5( و)2( و)5خالل نفس الفترة7وتشير نتائج تقدير معادالت االتجاه الزمنى رقم )

 %25780جنيه/فدان وبمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى 12572و  220738و  352723أخذت اتجاهاً عاماً تصاعدياً سنوياً معنوى احصائياً يبلغ نحو 
عامل التحديد م من متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة والثابتة والكلية لمحصول الذرة الشامية على الترتيب لكل منهم7 ويشير %8753و %2175و

من التغيرات التى تطرأ على كل من التكاليف اإلنتاجية المتغيرة والثابتة والكلية لمحصول الذرة الشامية على  %05و %85و %08إلى أن حوالى  
 ًا للعمليات الزراعية 7وفق الترتيب ترجع إلى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن7 وتوضح األجزاء التالية األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية

 
 (م1128-1111وفقًا للعمليات الزراعية فى مصر خالل الفترة ) لقمح التكاليف اإلنتاجية )جنيه/فدان( لمحصوال .9جدول رقم 

تحضير  السنوات
 األرض

 التقاوى
 خدمة التسميد الرى والزراعة

 المحصول
 مقاومة
 اآلفات

نقل  الحصاد
 المحصول

مصاريف 
 أخرى

 التكاليف
 المتغيرة

التكاليف 
الثابتة 
 )االيجار(

إجمالى 
 التكاليف

1111 8873 8172 0571 11875 1178 3073 113 5171 8575 88571 53571 222175 
1112 8275 8075 0878 20278 1878 5171 11575 2878 8570 88578 55278 221175 
1111 8878 0375 21172 11070 31 3072 12173 2875 0175 02278 555758 222875 
1113 01 218 218 135 51 58 113 28 211 2122 815 2822 
1115 01 212 222 151 52 28 150 52 211 2212 800 2015 
1112 08 255 215 122 22 20 128 51 212 2223 818 2082 
1115 211 221 255 101 52 82 188 55 222 2182 881 1253 
1118 222 228 252 358 28 88 311 81 235 2550 082 1555 
1118 255 112 205 558 82 223 388 05 282 2882 2151 3252 
1110 221 125 128 222 88 215 528 213 281 1113 2525 3520 
1121 285 131 132 230 81 251 530 222 288 1231 2221 3581 
1122 208 120 151 205 85 258 218 210 111 1553 2515 5150 
1121 121 101 108 533 03 285 518 255 158 1821 2823 5512 
1123 155 333 325 551 221 110 508 252 188 3122 2823 5818 
1125 183 381 305 821 225 113 853 111 315 3382 2011 2182 
1122 105 305 513 881 222 158 801 121 332 3551 2088 2518 
1125 312 53271 525 821 215 150 812 102 321 3850 3112 8125 
1128 512 23271 258 2132 111 315 853 532 551 5808 5203 8002 
 351871 258572 125172 20573 23573 52878 23871 85702 58572 15270 13575 28578 المتوسط
األهمية 
 النسبية

5781 5758 5758 23752 1721 3782 21755 378 2752 20715 51705 211 

 (11287-1111وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة )المصدر:  
 م(1128-1111التكاليف اإلنتاجية )جنيه/فدان( لمحصول الذرة الشامية وفقًا للعمليات الزراعية فى مصر خالل الفترة )  .9جدول رقم 
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 السنوات
تحضير 

 األرض

 التقاوى

 والزراعة
 التسميد الرى

 خدمة

 المحصول

 مقاومة

 اآلفات
 الحصاد

نقل 

 المحصول

مصاريف 

 أخرى

التكاليف 

 المتغيرة

التكاليف 

الثابتة 

 )االيجار(

إجمالى 

 التكاليف

1111 0.71 01171 01171 1107. ..78 1171 0171 1.70 .870 0107. 10.71 011170 

1110 0117. 01071 00070 182 0071 127. 0171 1072 .17. 0..71 10178 01.070 

1111 011 018 012 128 011 1. .0 21 .0 0.1 211 01.1 

1111 001 011 018 118 000 20 010 2. 08 0080 21. 0.10 

1111 001 022 018 1.0 010 28 00. 21 011 012. 2.. 0.18 

1112 018 0.8 082 102 01. 81 010 81 00. 0101 811 1122 

1118 010 001 0.. 1.1 081 21 018 2. 018 0210 8.2 1118 

111. 020 10. 111 201 0.0 88 080 8. 01. 0..8 .1. 1811 

111. 0.2 11. 11. .8. 112 81 11. .1 0.0 10.0 0018 110. 

1110 0.. 118 1.1 802 0.. .. 110 01 0.. 1018 002. 1111 

1101 111 1.1 111 .81 101 01. 101 010 11. 1202 0002 1.01 

1100 12. 11. 1.0 ..1 181 .. 122 011 110 1.0. 01.2 11.1 

1101 100 1.8 1.0 ..1 1.1 00 101 011 111 1021 0101 1111 

1101 11. 101 100 .11 100 01. 121 08. 1.1 1102 0111 1.12 

1101 10. 11. 118 .1. 112 080 121 0.0 1.2 1121 01.2 101. 

1102 122 181 121 00. 181 0.1 10. 10. 101 1.81 021. 218. 

1108 10. 11. 10. 28. 102 28 10. 1.. 12. 1001 1212 881. 

110. 11. 10. 282 .08 18. 101 112 1.1 18. 111. 11.1 8110 
 340816 009716 998410 09619 00618 97910 8319 90319 78319 99910 95914 90017 المتوسط

األهمية 

 النسبية

6109 5185 9194 05137 6193 9154 5177 3149 7146 6510 3918 011 

 المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة
(1111-11287) 

 
 (1128-1111فى مصر خالل الفترة )اصيل الحبوب معادالت االتجاه الزمنى العام للتكاليف اإلنتاجية لمح .7جدول رقم 

رقم 

 المعادلة
 Fقيمة  r 2 المتوسط المعادالت المتغير التابع المحصول

معدل 

 التغير

السنوى 

()%(0) 

1 

ح
قم

ال
 

التكاليف 

 المتغيرة

Y^i = 215.83 + 91.73 Xi 

(14.35) ** 
2142.1 0.93 205.9 121. 

2 

التكاليف 

 الثابتة

 )اإليجار(

Y^i = 154.7+16.43 Xi 

(21.54) ** 
1486.09 0.76 51.6 0700 

3 
التكاليف 

 الكلية

Y^i = 370.5+108.14 Xi 

(34.7) ** 
3628.19 0.88 114.3 120. 

4 

ة 
ر
لذ

ا
 

  

ية
ام

ش
ال

 

التكاليف 

 المتغيرة

Y^i = 205.53+341.53 Xi 

(25) ** 
2294 0.97 625.1 012.0 

2 

التكاليف 

 الثابتة

 )اإليجار(

Y^i = 105.91+119.37 Xi 

(9.95) ** 
1126 0.86 99.02 0128 

8 
التكاليف 

 الكلية

Y^i = 460.89+254.1 Xi 

(18.77) ** 
3420 0.96 352.43 .211 

 حيث أن:
Y^i( 7            1128-1111: القيم التقديرية للمتغير التابع خالل الفترة)Xi 7متغير الزمن خالل فترة الدراسة : 
(i= )7%72                                  )**(: معنوى عند مستوى معنوية 11، 3،777777777777777777، 1، 2 السنه 
 :  تشير إلى معامل التحديدr27( المحسوبة لتقديرات معالم الدالة االنحداريةt  7القيم بين األقواس تشير إلى قيمة ) (1)

 x  2117التغير السنوى = )مقدار التغير السنوى/المتوسط( معدل
 ( 7 2، ) (  5، ) (  3ول رقم ) االمصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجد
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 12272( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية وفقًا للعمليات الزراعية يبلغ نحو 5يتضح من بيانات الجدول رقم )
 %8715و %8708و %5728جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر بحوالى  28578و22570و 12872و 0378و 12371و 20371و  18172و 18175و
من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية لكٍل من عمليات تحضير األرض للزراعة  %2755و %3751و %8722و %1785و %5713و %28732و

صول ومقاومة اآلفات والحصاد ونقل المحصول والمصاريف األخرى لكٍل منهم على الترتيب وتحضير التقاوى والزراعة والرى والتسميد وخدمة المح
 (11287-1111خالل الفترة )

 :مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحاصيل الحبوب فى مصر -ثالثا 
 (:م 1128-1111لجارية خالل الفترة )فى مصر باألسعار االقمحمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول  -أ
 تطور السعر المزرعى: -2

فى جمهورية مصر العربية، حيث يتضح من تلك البيانات أن متوسط السعر القمح( إلى تطور السعر المزرعى لمحصول 8تشير بيانات الجدول رقم )
( 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111خالل الفترات )جنيه/طن  322728و 122783و 210يبلغ نحو لمحصول القمح المزرعى

 (11287-1111جنيه/طن خالل فترة الدراسة ) 133733لكٍل منهم على الترتيب، وبمتوسط عام يبلغ حوالى 
 

تطور السعر المزرعى واإليراد الكلى والتكاليف الكلية وصافى العائد الفدانى والعائد على الجنيه المنفق وصافى العائد على الجنيه   ..جدول رقم 
 (1128-1111ى مصر خالل الفترة )فالقمحفى الشهر باألسعار الجارية لمحصول 

 البيان
 السنوات

 السعر المزرعى
 )جنيه/طن(

 اإليراد الكلى
 )جنيه/فدان(

 التكاليف الكلية
 )جنيه/فدان(

 صافى العائد*
 )جنيه/فدان(

العائد على الجنيه 
 المنفق**)جنيه(

صلفى العائد على 
 الجنيه فى الشهر***

1111 21571 152872 88571 01872 1751 218722 
1112 21272 152075 88578 805778 1720 212738 
1111 21878 123178 02278 08173 1751 23875 
1113 225 1832 2122 2125 1720 25172 
1115 221 3281 2212 2555 1788 31172 
1112 258 3038 2223 2025 1700 31372 

 203718 1758 2238 2111782 105375 210 متوسط الفترة
1115 250 5115 2182 2853 1788 32172 
1118 283 5123 2550 2850 1781 105733 
1118 383 8315 2882 2220 2755 820783 
1110 151 2550 1113 1201 1753 352 
1121 181 2528 1231 2082 1732 310728 
1122 321 8023 1553 3885 102 558733 

 558750 1781 1131758 1225 2535733 122783 متوسط الفترة
1121 388 8883 1821 5328 1708 815733 
1123 388 0181 3122 5185 1780 821733 
1125 522 0328 2182 5158 1725 58572 
1122 523 0258 2518 3052 1722 525783 
1125 525 0518 8125 1283 1783 518733 
1128 255 21822 8002 3815 1788 538733 

 510750 1785 1288728 2228728 8058 322728 متوسط الفترة
 353758 1782 1222718 1838708 2558755 133733 المتوسط العام

 التكاليف الكلية(7     ** العائد على الجنيه المنفق = )صافى العائد/التكاليف الكلية(7 –العائد = )اإليراد الكلى * صافى 
 7ورشه 5باألرض هىالقمح *** صافى العائد على الجنيه فى الشهر = )صافى العائد/مدة مكث المحصول باألرض(، وباعتبار أن مدة مكث محصول قصب 

 م(11287-1111الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة )المصدر: وزارة 
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 اإليراد الكلى:- 0
( إلى تطور قيمة اإليراد الكلى لمحصول القمح فى مصر والتى يتبين منها أن متوسط قيمة اإليرادات الكلية 8وتشير بيانات نفس الجدول رقم ) 

-1121( و)1122-1115( و)1112-1111جنيه/فدان كمتوسط خالل الفترات )8058و 2535733و 105375لمحصول القمح يبلغ حوالى 
 جنيه/فدان7 2558755( يقدر بنحو 1128-1111الترتيب، وبمتوسط عام لفترة الدراسة )( لكٍل منهم على 1128

 التكاليف الكلية:-9
( أيضًا إلى تطور التكاليف الكلية لمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية، حيث يتبين منها 8كما تشير البيانات الوارده بالجدول رقم )

 1225و 2111782(  يبلغ نحو 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111ح خالل الفترات )أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول القم
 (11287-1111جنيه/فدان خالل فترة الدراسة ) 1838708جنيه/فدان على الترتيب لكٍل منهم، وبمتوسط عام يقدر بحوالى2228728و
 صافى العائد الفدانى: -9

لى تطور صافى العائد الفدانىلمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية، حيث يتضح من تلك ( والتى تشير إ8ومن بيانات نفس الجدول رقم )
 2238( يبلغ حوالى 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111البيانات أن متوسط صافى العائد الفدانىلمحصول القمح خالل الفترات )

 جنيه/فدان7 1222718( يقدر بحوالى1128-1111جنيه/فدان، وبمتوسط عام لفترة الدراسة ) 1288728و 1131758و
 العائد على الجنيه المنفق:-1

( إلى تطور العائد على الجنيه المنفق لمحصول القمح فى مصر، والتى يتبين منها أن متوسط العائد 8كما تشير بيانات الجدول رقم )
( لكلٍ  منهم على 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111جنيهًا خالل الفترات ) 1785و 178و 1758على الجنيه المنفق يبلغ نحو 

 (11287-1111جنيهًا خالل فترة الدراسة ) 1782الترتيب، وبمتوسط عام يقدر بحوالى
 العائد على الجنيه فى الشهر:-7

ح منها أن ض( والتى تشير إلى تطور العائد على الجنيه فى الشهر لمحصول القمح فى مصر، والتى يت8ومن بيانات نفس الجدول رقم )
 203718( يبلغ حوالى 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111متوسط العائد على الجنيه فى الشهر لمحصول القمح خالل الفترات )

 (11287-1111جنيه/شهر خالل فترة الدراسة ) 353758جنيه/شهر لكلٍ  منهم على الترتيب، وبمتوسط عام يقدر بنحو  510750و 558750و
 
 (:م.021-0222لجارية خالل الفترة )فى مصر باألسعار االذرة الشاميةمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول  -ب
 تطور السعر المزرعى:- 1

فى جمهورية مصر العربية، حيث يتضح من تلك الذرة الشامية ( إلى تطور السعر المزرعى لمحصول 0تشير بيانات الجدول رقم )
-1115( و)1112-1111خالل الفترات )جنيه/طن  322728و 122783و 21878يبلغ نحو للذرة الشامية متوسط السعر المزرعىالبيانات أن 

 (11287-1111جنيه/طن خالل فترة الدراسة ) 115713لكٍل منهم على الترتيب، وبمتوسط عام يبلغ حوالى ( 1128-1121( و)1122
 اإليراد الكلى: -0

فى مصر والتى يتبين منها أن متوسط قيمة الذرة الشامية ( إلى تطور قيمة اإليراد الكلى لمحصول 0رقم )وتشير بيانات نفس الجدول 
( 1122-1115( و)1112-1111خالل الفترات )جنيه/فدان كمتوسط 8058و 2535733و 1813758يبلغ حوالى للذرة الشامية اإليرادات الكلية 

 جنيه/فدان7 2518758يقدر بنحو  (1128-1111)ط عام لفترة الدراسة لكٍل منهم على الترتيب، وبمتوس( 1128-1121و)
 التكاليف الكلية: -9

فى جمهورية مصر العربية، حيث الذرة الشامية ( أيضًا إلى تطور التكاليف الكلية لمحصول 0كما تشير البيانات الوارده بالجدول رقم )
 2211يبلغ نحو  ( 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111خالل الفترات )للذرة الشامية يتبين منها أن متوسط التكاليف الكلية 

 7(1128-1111)جنيه/فدان خالل فترة الدراسة  1822730جنيه/فدان على الترتيب لكٍل منهم، وبمتوسط عام يقدر بحوالى2228728و 1225و
 صافى العائد الفدانى: -9

 فى جمهورية مصر العربية، حيثالذرة الشامية( والتى تشير إلى تطور صافى العائد الفدانى لمحصول 0ومن بيانات نفس الجدول رقم )
يبلغ ( 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111خالل الفترات )للذرة الشاميةيتضح من تلك البيانات أن متوسط صافى العائد الفدانى

 جنيه/فدان11107057يقدر بحوالى( 1128-1111)م لفترة الدراسة جنيه/فدان، وبمتوسط عا1288728و 113178و 2812حوالى 
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تطور السعر المزرعى واإليراد الكلى والتكاليف الكلية وصافى العائد الفدانى والعائد على الجنيه المنفق وصافى العائد على الجنيه  . 4جدول رقم
 (1128-1111فى الشهر باألسعار الجارية لمحصول الذرة الشامية فى مصر خالل الفترة )

 البيان
 

 السنوات

 السعر المزرعى
 )جنيه/طن(

 اإليراد الكلى
 جنيه/فدان()

 التكاليف الكلية
 )جنيه/فدان(

 صافى العائد*
 )جنيه/فدان(

العائد على 
 الجنيه المنفق**

 )جنيه(

صلفى العائد 
على الجنيه فى 
 الشهر***

1111 8272 1203 03278 85170 1723 201783 
1112 8278 111572 08873 82171 1722 288712 
1111 8872 1315 081 81575 1725 11572 
1113 08 1255 2252 822 1721 123782 
1115 252 3882 2128 2032 2712 583782 
1112 252 3885 2521 2812 1780 522712 

 180751 1758 2228751 2211 1813758 21878 متوسط الفترة
1115 222 5188 2212 2882 1782 581712 
1118 112 2582 2885 3122 2725 851782 
1118 208 2121 1282 2823 1723 538712 
1110 203 5025 1255 2522 1750 511782 
1121 151 5251 1222 1531 1752 51872 
1122 181 5851 1808 1528 1752 55572 

 22878 1781 113178 1225 2535733 122783 متوسط الفترة
1121 313 8251 1021 3111 1785 812 
1123 325 8883 5832 3138 1755 82072 
1125 328 8858 5018 1012 1720 831712 
1122 311 8211 2158 1135 1751 22872 
1125 353 8158 5538 2510 1712 518712 
1128 231 8828 5532 1518 1712 515782 

 555725 1758 1288728 2228728 8058 322728 متوسط الفترة
 22172 178 1110705 1822730 2518758 115713 المتوسط العام

 التكاليف الكلية(7     ** العائد على الجنيه المنفق = )صافى العائد/التكاليف الكلية(7 –صافى العائد = )اإليراد الكلى * 
 7ورشه 5باألرض هى الذرة الشامية*** صافى العائد على الجنيه فى الشهر = )صافى العائد/مدة مكث المحصول باألرض(، وباعتبار أن مدة مكث محصول 

 م(11287-1111وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة )المصدر: 
 
 العائد على الجنيه المنفق: -1

 تى يتبين منها أن متوسط( إلى تطور العائد على الجنيه المنفق لمحصول الذرة الشامية فى مصر، وال0كما تشير بيانات الجدول رقم )
-1121( و)1122-1115( و)1112-1111جنيهًا خالل الفترات ) 1758و 1781و 1758العائد على الجنيه المنفق للذرة الشامية يبلغ نحو 

 (11287-1111جنيهًا خالل فترة الدراسة ) 178( لكلٍ  منهم على الترتيب، وبمتوسط عام يقدر بحوالى 1128
 الشهر: العائد على الجنيه فى -7

ح فى مصر، والتى يتضالذرة الشامية( والتى تشير إلى تطور العائد على الجنيه فى الشهر لمحصول 0ومن بيانات نفس الجدول رقم )
يبلغ ( 1128-1121( و)1122-1115( و)1112-1111خالل الفترات )الذرة الشامية منها أن متوسط العائد على الجنيه فى الشهر لمحصول 

-1111)جنيه/شهر خالل فترة الدراسة  22172جنيه/شهر لكلٍ  منهم على الترتيب، وبمتوسط عام يقدر بنحو 555725و 22878و 522712حوالى 
11287 ) 
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 م(:.021-0222مؤشرات األمن الغذائي لمحاصيل الدراسة فى مصر خالل الفترة ) -رابعا
 محصول القمح : -أ

 األستهالك : -1
رتفاعا حول المتوسط   (  21من بيانات الجدول رقم )  تبين ألف طن ، بحد  2382172أن المتاح لالستهالك القومي يتذبذب إنخفاضاوا 
  م11287ألف طن عام  20211، وحد أقصي بلغ نحو  م1111ألف طن عام  0111أدني بلغ حوالي 

 الفجوة الغذائية : -1
ألف طن ، بحد أدني بلغ  2852أن الفجوة الغذائية من القمح تتجه نحو الزيادة حول المتوسط (  21من بيانات الجدول رقم ) تبين 

  م11287ألف طن عام  22180، وحد أقصي بلغ نحو  م1112ألف طن عام  1510حوالي 
 نسبة االكتفاء الذاتي :  -3

خالل فترة الدراسة ، وقد  % 5173قمح بلغ حوالي  ( ، تبين أن متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من ال 21بإستعراض بيانات الجدول رقم ) 
من متوسط حجم الفجوة خالل نفس الفترة ،  % 21752، بنسبة إنخفاض قدرت بنحو  م1121عام   % 58780ترواحت بين حد أدني بلغ حوالي 

 فس الفترة 7 عن متوسطها السنوي خالل ن % 25788بنسبة زيادة بلغت نحو    م1112عام % 88728وحد أقصي بلغ حوالي 
 

 – 1111 فىمصرخالل الفترة )ستهالك القومي وحجم الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من محصول القمح تطور االنتاج الكلي واال . 12جدول 
 م ( 1128

 االنتاج السنوات 
 باأللف طن

االستهالك الكلي 
 باأللف طن 

حجم الفجوة باأللف 
 طن

 اكتفاء ذاتي
% 

1111 5255 0111  (1525) 82720 
1112 5122 0051  (3582)  51703 
1111 5512 0511  (1082)  50712 
1113 5855 0511  (1225)  81782 
1115 5288 0821  (1283)  83752 
1112 8252 21221  (1510)  88728 
1115 8185 22811  (3515)  81781 
1118 8380 21321  (5082)  20782 
1118 8088 21825  (5880)  51725 
1110 8213 23582  (2221)  51733 
1121 8250 25058  (8800)  58780 
1122 8381 25888  (8218)  50720 
1121 8802 22582  (5881)  25722 
1123 0551 28121  (8821)  25708 
1125 0180 28321  (0183)  21725 
1122 0518 28522  (8815)  21728 
1125 0351 20521  (21158)  58723 
1128 8512 20211  (22180)  53728 
(2852)  2382172 812271 المتوسط  51715 

-1111) المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة
11287) 
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 محصول الذرة الشامية : -ب
 األستهالك : -1

رتفاعا حول المتوسط    22بيانات الجدول رقم ) تبين من  ألف طن ،  21350758( أن المتاح لالستهالك القومي يتذبذب إنخفاضاوا 
  م11227ألف طن عام  25888م ، وحد أقصي بلغ نحو 1115ألف طن عام  21528بحد أدني بلغ حوالي 

 الفجوة الغذائية : -0
ألف طن ، بحد أدني بلغ  2811733غذائية من القمح تتجه نحو الزيادة حول المتوسط ( أن الفجوة ال 22تبين من بيانات الجدول رقم ) 

  م11257ألف طن عام  8881م ، وحد أقصي بلغ نحو 1111ألف طن عام  2055حوالي 
 

ل الفترة ) مصرخال الشامية فىستهالك القومي وحجم الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من محصول الذرة تطور االنتاج الكلي واال  .11جدول 
 م ( 1128 – 1111

 االنتاج السنوات 
 باأللف طن

االستهالك الكلي باأللف 
 طن 

 حجم الفجوة
 باأللف طن

 اكتفاء ذاتي
% 

1111 5128 22182  (5818)  25752 
1112 5228 22120  (5811)  28715 
1111 0281 22215  (2055)  83721 
1113 5132 21035  (5812)  28712 
1115 5135 21528  (5112)  20753 
1112 8182 22851  (5888)  20783 
1115 5385 22581  (2218)  22722 
1118 5288 22301  (2112)  25732 
1118 5253 21035  (5303)  20783 
1110 5515 22058  (2352)  2271 
1121 5182 21553  (5388)  50722 
1122 2882 25185  (8280)  52782 
1121 8112 23382  (5285)  23782 
1123 8212 23012  (5815)  21700 
1125 8152 21323  (2158)  28785 
1122 8128 25888  (8811)  58755 
1125 2110 23010  (8881)  35725 
1128 5205 25121  (8125)  53758 
(2811733)  21350758 5558 المتوسط  25722 

-1111األراضى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، خالل الفترة )المصدر: وزارة الزراعة واستصالح 
11287) 

 نسبة االكتفاء الذاتي :  -9
خالل فترة  % 25722( ، تبين أن متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من الذرة الشامية بلغ حوالي   22بإستعراض بيانات الجدول رقم ) 

من متوسط حجم الفجوة خالل  % 28732م ، بنسبة إنخفاض قدرت بنحو 1125عام   % 35725الدراسة ، وقد ترواحت بين حد أدني بلغ حوالي 
 عن متوسطها السنوي خالل نفس الفترة 7  % 18752م   بنسبة زيادة بلغت نحو 1111عام % 83721صي بلغ حوالي نفس الفترة ، وحد أق
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(م021.-0222أهم العوامل االقتصادية المؤثرة علي االمن الغذائي في مصر خالل الفترة )-خامسا  

: نتائج تقديرات نموذج تحليل أهم العوامل المؤثرة علي االمن الغذائي  
هم العوامل المؤثرة على كل من المتاح أهم العوامل المؤثرة علي االمن الغذائي ، و ذلك من خالل تحديد أيستهدف هذا الجزء التعرف على 

7لالستهالك من السلعتين في الدراسة وهما القمح والذرة الشامية ، و لتحقيق ذلك تم تصميم نموذج قياسىيتالئم مع هدف الدراسة   
وصيف الرياضى للمعادالت السلوكية والهيكلية بالنموذج :وفيما يلى الت  

Y1t   = x1t,x4t, x7t, x10t, x14t, x15t,                      (1) 

Y2t   = x2t,x5t, x8t, x11t, x14t, x15t,                      (2) 
 حيث أن:

 Y1t= تعبر عن المتاح لالستهالك من القمح بالطن في السنة
 Y2t= تعبر عن المتاح لالستهالك من الذرة بالطن في السنة 
 x1t= تعبر عن المساحة المزروعة بالقمح بالهكتار في السنة 
 x2t =تعبر عن المساحة المزروعة بالذرة بالهكتار في السنة 

 x3t= تعبر عن إنتاجية القمح بالطن هكتار في السنة 
تعبر عن إنتاجية الذرة بالطن هكتار في السنة =   x4t 

 x5t =تعبر عن السعر العالمي للقمح بالدوالر للطن في السنة 
 x6t=تعبر عن السعر العالمي للذرة بالدوالر للطن في السنة 
 x7t=تعبر عن السعر المحلي للقمح بالدوالر للطن في السنة 

طن في السنة عبر عن السعر المحلي للذرة  بالدوالر لل= ت x8t 
تعبر عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر في  السنة =  x9t 

 x10t =تعبر عن سعر الصرف  السنة 
 x11t= تعبر عن معدل التضخم في السنة 

 العوامل المؤثرة على المتاح من االستهالك من القمح والذرة الشامية :
7حيث تبين وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتصادى بين المتاح من االستهالك من القمح والذرة الشامية   

العوامل المؤثرة على المتاح من االستهالك من القمح :) أ (    
ساحة ة من القمح  تتمثل فىالممعادلة المتاح لالستهالك من القمح  : حيث افترض أنأهم العوامل التى تؤثر على الكمية المستهلكة المتاح

(، وسعر الصرف  21x(، والسعر المحلي للقمح ) 8x(، والسعر العالمي من القمح )  x 5( واإلنتاج من القمح ) x1المزروعة من القمح )
(25x( معدل التضخم ،)22 x 7) 

معدل و يتضح من نتائج تقدير المعادلة االولى وهى المعبرة عن العالقة بين كل المساحة المزروعة قمحا، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ، 
متاح لالتضخم كمتغيرات مستقلة ، وبين المتاح لالستهالك من القمح كمتغير تابع ، حيث أن زيادة المساحة المزروعة من القمح تؤدى الى زيادة ا

عادل بما يلالستهالك من القمح ، وذلك من خالل االشارة الموجبة لمعامل المساحة المزروعة من القمح، كما يتبين أن زيادة المساحة المزروعة قمحا 
زيادة المساحة ، وبعبارة اخرى فأن  x1طن وذلك من خالل قيمة  27355هكتار ستؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من القمح بما يعادل حوالى  2

و ذلك وفقا لمعامل المرونة عند المتوسطات 7 كما تشير نتائج  %178ستؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من القمح بنسبة  % 2المزروعة قمحا
،  x 23عامل مالتقدير الى أنأنخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى سيؤدى الى نقص المتاح لالستهالك من القمح وفقا لالشارةالسالبة ل
طن  210121كما أن نقص متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ما قيمته الف دوالر ستؤدى الى نقص المتاح لالستهالك من القمح بما يعادل 

ح ، وذلك م7 كما يتضح أن من نتائج تقدير النموذج أن ارتفاع معدل التضخم سيؤدى الى أنخفاض المتاح لالستهالك من الق x23وفقا لقيمة معامل 
دى بدوره ؤ نتيجة سالبة لمعدل التضخم ، ويمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع المستوى العام لالسعار المحلية يؤدى الى ارتفاع السعر المحلى للقمح الذى ي

رتفاع حيث أن ا الى غياب احد ركائز االمن الغذائى بمفهومه الشامل و هو إمكأنية الحصول على الغذاء وينخفض بذلك المتاح لالستهالك منه
 7االسعار المحلية سيؤدى الى أنخفاض الدخول الحقيقية 

الف طن وفقا لقيمة معامل  827522ستؤدى الى أنخفاض المتاح لالستهالك من القمح بما يعادل  %2كما يتبين أن زيادة معدل التضخم بنسبة  
x22 ذلك  بين المتغيرات المستقلة التي تشتمل عليها المعادلة والمتغير التابع ، ، كما تبين من نتائج التقدير أن هناك عالقة معنوية قوية إحصائيا

  t-Ratio، حيث بلغت قيم  %2ومستوى معنوية   n-kالجدولية عند درجات حرية   tالمحسوبة ب t، و ذلك بمقارنة قيمة  t-Ratioمن خالل قيم 
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توسط نصيب الفرد من الدخل القومى ومعدل التضخم على التوالى ، كما لكل من المساحة المزروعة قمحا وم 07882، 17121،  17028حوالى 
، أى  17121لهذه المتغيرات اقل من  p-valueلكل متغير مستقل حيث نجد أن جميع قيم   p-valueيتضح معنوية التأثير احصائيا خالل قيم 

ة فى ك من القمح( 7 كما يتضح من نتائج التقدير أن المتغيرات المستقلأن جميعها ذات تأثير معنوى احصائيا على المتغير التابع ) المتاح لالستهال
وهو يرجع الى العوامل االخرى غير المدروسة 7  %8( ، والباقى يعادل حوالى R2من التغير فى المتغير التابع) %01هذه المعادلة تفسر حوالى 

 7 2721سون بنحو دربن واط –ارتباط  ذاتىموجب بين االخطاء ، حيث قدر معامل  كما تبين من تقويم نتائج التقدير وفقا للمعايير القياسية عدم وجود
 

م (1128 -1111خالل الفترة )  هم العوامل المؤثرة علي المتاح من االستهالك من محصول القمحالنموذج االول أل .10جدول  
Y1 =6879768,95 +1,344 x1 -129050,34x13 81651,02x15 

t-Ratio 4,396 17012 -2,052 6,875 

Probability 171110 0,617 049 00 

Means     

R2 0,923    

F –Ratio 123,39    

Probability 1711110    

D, W 1,52    

 
 ) ب ( العوامل المؤثرة على المتاح من االستهالك من الذرة الشامية :

التى تؤثر على الكمية المستهلكة المتاحة من الذرة  تتمثل فىالمساحة المزروعة من معادلة المتاح لالستهالك من الذرة  : حيث افترض أنأهم العوامل 
(، معدل التضخم 25x(، وسعر الصرف ) 22x(، والسعر المحلي للذرة ) 8x(، والسعر العالمي من الذرة )  x 2( واإلنتاج من الذرة ) x2الذرة )

(22 x 7) 
، معدل التضخم x8، والسعر العالمى للقمح x23العالقة بين كل من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومىوأما المعادلة الثأنيةفهى المعبرة عن 

x15 كمتغيرات مستقلة وبين المتاح لالستهالك من الذرةy2   كمتغير تابع ، فيتضح من نتائج التقدير أن زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل
، وأن زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ما   x4القومى ستؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من الذرة وذلك وفقا لالشارة الموجبة لمعامل 

7 كما تبين من نتائج التقدير أن x23طن وفقا لقيمة معامل 48190,55ك من الذرة قيمتهقيمته ألف دوالر سوف تؤدى الى زيادة المتاح لالستهال
، كما أن زيادة معدل التضخم  ما نسبته  x15زيادة معدل التضخم تؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من الذرة وذلك وفقا لالشارة الموجبة لمعامل 

و بتعبير اخر فأن زيادة معدل التضخم  x22طن وفقا لقيمة معامل  23283781بما يعادل حوالى  تؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من الذرة % 2
عند المتوسطات 7 كما تشير نتائج  x22و ذلك من خالل معامل المرونة  %5708ستؤدى الى زيادة المتاح لالستهالك من الذرة بنسبة  %2بنسبة 

، ويمكن تفسير x8الى زيادة المتاح لالستهالك من الذرة و ذلك من خالل االشارة السالبة لمعامل  أن زيادة السعر العالمى للقمح تؤدىالتقدير الى 
الك منه، هذلك بأن ارتفاع هذا السعر يعنى ارتفاع قيمة فاتورة واردات القمح مما يؤدى الى التقليل من واردات الذرة و بالتالى يقل المتاح لالست

لكميات المستوردة من الذرة مما يؤدى الى انخفاض المتاح لالستهالك من الذرة ، ومن ثم فأن العالقة تكون سالبة ويترتب عليه االتجاه نحو زيادة ا
 ما بين السعر العالمى

 
 7هم العوامل المؤثرة علي المتاح من االستهالك من محصول الذرةأل النموذج الثاني 237جدول 

م (1128 -1111خالل الفترة )    
Y2= 5730594,095 -9759,753x7 48190,55x13 53173,716x15 

t-Ratio 10,268 -2,507 2,861 6,691 

Probability 171110 -0,018 0,014 0,000 

Means     

R2 0,957    

F –Ratio 000   1 

Probability 171110    

D, W 1,604    

 
الك من للقمح والمتاح لالستهالك من الذرة، كما يتضح أن زيادة السعر العالمى للقمح بما يعادل واحد دوالر سوف تؤدى الى زيادة المتاح لالسته

xطن وفقا لقيمة معامل  9759,753الذرة بما يعادل  ستؤدى الى نقص المتاح  %2، و بعبارة اخرى فأن زيادة السعر العالمى للقمح بنسبة  8
، ويستدل على ذلك من معامل مرونة  %2715لالستهالك من الذرة بنسبة  x عند المتوسطات 7 8  
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كما تبين من نتائج تقدير أن جميع المتغيرات التفسيرية ذات تأثير معنوى احصائيا على المتغير التابع و ذلك من خالل   t-Ratio و بمقارنة  
المحسوبة ب    tقيمة  t الجدولية عند درجات حرية   n-k   حيث أن قيم  %2و مستوى معنوية ، t-Ratio   17852، 17218-قدرت بنحو ،

، لكل من السعر العالمى للقمح ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ومعدل التضخم على الترتيب ، ويتضح ايضا التأثير المعنوى  57502
، كما تشير  17112لكل متغير مستقل ، ونالحظ أن جميع هذه القيم لكل المتغيرات اقل من    p-valueاحصائيا لهذه المتغيرات من خالل قيم 

) %0278نتائج التقدير الى أن المتغيرات التفسيرية تشرح حوالى  R2 وهو يرجع الى العوامل  %573من المتغير التابع والباقى يعادل حوالى (  
ج التقدير وفقا للمعايير القياسية عدم وجود ارتباط ذاتىموجب بين االخطاء ، حيث قدر معامل االخرى غير المدروسة 7 كما يتبين من تقويم نتائ

275157دربن واطسون بنحو   

 م(: 1128 -1111خامسًا: أهم العوامل اإلقتصادية المؤثرة على األمن الغذائى من محاصيل الدراسة خالل الفترة )

ؤثرة على األمن الغذائى ، وذلك من خالل تحديد أهم العوامل المؤثرة على كل من يستهدف هذا الجزء التعرف على أهم العوامل الم
 الذرة الشامية(  -المتاح لإلستهالك من محاصيل الدراسة ) القمح

 وذلك تم عمل نموذج قياسى يفسر تلك العوامل حيث يتكون النموذج من المعادالت التالية:

71t = x1t , x3t , x5t , 7t , x9t , x10 t , 11t 

Y2t = x2t , x4t , x6t , x8t , x9t , x 10 t , 6 x1H 

 حيث أن:

Y1t  تعبر عن المتاح من اإلستهالك من القمح بالطن في السنة =t 

2tY  =  تعبر عن المتاح من اإلستهالك من الذرة بالطن في السنةt 

1tX=  تعبر عن المساحة المزروعة بالقمح بالفدان في السنةt 

2tX تعتبر عن المساحة المزروعة بالذرة الشامية بالفدان في السنة =t 

1tY تعبر عن المتاح من اإلستهالك من القمح بالطن في السنة =t 

=  2tY تعبر عن المتاح من اإلستهالك من الذره بالطن في السنةt 

1tx  تعبر عن المساحة المزروعة بالقمح بالفدان في السنة =t 

2tX احة المزروعة بالذرة الشامية بالفدان في السنة = تعبر عن المسt 

3tX  تعبر عن إنتاجية القمح  بالطن للفدان في السنة =t 

X4t  تعبر عن إنتاجية الذرة الشامية بالطن للفدان في السنة =t 

X4t  تعبر عن السعر العالمى للقمح  بالدوالر للطن في السنة =t 

X6t شامية بالدوالر للطن في السنة = تعبر عن السعر العالمي للذرة الt 

X7t  تعبر عن السعر المحلي للقمح بالدوالر للطن في السنة =t 

X8t  تعتبر عن السعر المحلي للذرة الشامية بالدوالر للطن في السنة =t 

X9  تعتبر عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالدوال في السنة =t 

X10  تعبر عن سعر الصرف في السنة =t 

X11  تعتبر عن معدل التضخم في السنة =t 
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 العوامل المؤثرة على المتاح من اإلستهالك من القمح  -أ

( x3( ، واإلنتاجية من القمح)x1تبين أن أهم العوامل المؤثرة على الكمية المستهلكه من القمح في مصر تتمثل في المساحة المزروعة من القمح ) 
( ، ومعدل التضخم ) 10X( ، وسعر الصرف ) X9( ، ونصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر ) 7Xبالدوالر للطن )، والسعر العالمى من القمح 

11X) 

، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ) X)1وهي المعبرة عن العالقة بين كل من المساحة المزروعة قمحًا )1tYأوضحت نتائج تقدير المعادلة 
9X ( ومعدل التضخم  )11X ( والسعر المحلي من القمح ، )X كمتغيرات مستقلة وبين  المتاح لإلستهالك من القمح كمتغير تابع 7 حيث تبين أن )

( تؤدي إلي زيادة المتاح لإلستهالك من القمح وذلك  من خالل العالقة الطردية بينهم 7 حيث أن زيادة 1xزيادة المساحة  المزروعة من القمح )
طن7 كما توضح التقدير  2752ن القمح بمعدل واحد فدان سوف تؤدي إلي زيادة المتاح من اإلستهالك للقمح بمعدل يبلغ نحو المساحة المزروعة م

 X)7(طن وفقًا لقيمة  272أن إنخفاض السعر المحلي من القمح  سيؤدى إلي الزيادة المتاح من اإلستهالك للقمح بمعدل 

( سيؤدي إلي زيادة املتاحلإلستهالك من القمح 9Xي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ) كما تبين أن زيادة القيمة من الدخل القوم
حيث ان نقص متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ما قيمته ألف دوالر ستؤدي إلي نقص المتاح من اإلستهالك من القمح بمعا يبلغ حوالى 

 طن7 23815175

ألف طن 7 وفقًا  82705سيؤدي إلي إنخفاض المتاح لإلستهالك من المقح بمعدل يبلغ نحو  %2كما تبين أن زيادة معدل التضخم بنسبة 
مما  1702حوالى  72R وقد بلغت قيمة  (F) 121.4( وقد أثبتت معنوية النموذج ككل وكذلك المتغيرات المدروسة حيث بلغت قيمة  11Xلمعامل ) 

( 7 كما تبين من تقويم نتائج التقدير وفقًا للمعاير 1Yمن المتغير في المتغير التابع )  %02يعنى أن المتغيرات المستقلة المدروسة تفسر حوالى 
  2728القياسية عدم وجود إرتباطذاتى موجب بين األخطاء وحيث قدر معامل درين واطون بنحو 

 م(11287-1111تقدير العوامل المؤثرة على المتاح من اإلستهالك من محصول القمح خالل الفترة )  .  12جدول رقم
Y1 7279678.8 11.65X 71500X 91380424X 8203272 - X11 

t-Ration 5.22 2.85 2.07 3.24 7.67- 
Pnobability 0.001 0.05 0.043 0.001 0.000 

R2 0.91     
F-Ratio 121.4     

Pnobability 0.0001     
D,W 1.58     

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

ستصالحاألراضى اإلدارة المركزية ، قطاع الشئون اإلقتصادية ، نشرة اإلحصائيات الزراعية ، أعداد مختلفة  -2  وزارة الزراعة وا 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة األسعار الزراعية  -1

 العوامل المؤثرة على المتاح من اإلستهالك من الذرة الشامية: -ب

،  X)2(م العوامل المؤثرة على الكمية المستهلكة من الذرة الشامية في مصر تتمثل في المساحة المزروعة من الذرة الشامية تبين أن أه
(  ، والسعر المحلى من الذرة الشامية  بالدوالر للطن ) 6X، والسعر العالمي من الذرة الشامية بالدوالر للطن )  X)4(واإلنتاجية من الذرة الشامية 

8X، ) (9ونصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر(X   وسعر الصرف ،)10(X  ومعدل التضخم ،)11(X 

( ، والسعر 2X( وهي المعبرة عن العالقة بين كل من المساحة المزروعة بالذرة الشامية ) 23بالجدول رقم )2tYأوضحت نتائج المعادلة 
كمتغيرات مستقلة وبين المتاح لإلستهالك من الذرة الشامية  X)11، ومعدل التضخم) X)9((، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 6Xالعالمي للذرة )

( تؤدي إلي زيادة المتاح لإلستهالك  من الذرة الشامية وذلك من 2Xكمتغير تابع 7 حيث تبين أن زيادة المساحة المزروعة  من الذرة الشامةي ) 
 القة الطردية بينهم 7 حيث ان زيادة المساحة  المزروعة من االذرة الشامية بمعدل واحد فدان سوف تؤدي إلي زيادة المتاح من  اإلستهالكخالل الع

ة يؤدي إلي نقص المتاح لإلستهالك من الذرة الشامي  X)6(طن 7 كما تبين أن زيادة السعر العالمي من الذرة الشامية  175للذرة يمعدل يبلغ نحو 
 طن 8018078حيث أن زيادة السعر العالمي من الذرة يعادل واحد دوالر سوف يؤدي إلي نقص المتاح لإلستهالك من الذرة بنحو 
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قيمته  ألف دوالر سوف يؤدي إلي زيادة المتاح لإلستهالك من الذرة  X)9 (كما تبين أن زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
 طن7 25181751ن7 وأن زيادة معدل التضخم سوف تؤدي إلي نقص المتاح من اإلستهالك من الذرة الشامية بمقدار ط 3010272الشامية  بنحو 

 م( 1128رة الشامية خالل الفترة ) 2تقدير العوامل المؤثرة على المتاح من اإلستهالك من محصول ال .  13جدول رقم
Y2 2542482.3 2.4 X2 -890798X6 392915X9 -56272.6X11 
t. ratio 10.33 3.66 -2.61 2.931 -7.58 
Pnobability 0.0001 0.001 0.01 0.011 0.001 
R2 0.93     
F-Rato 96.5     
Probability 0.0001     
D,W 1.72     

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

ستصالحاألراضى اإلدارة المركزية ، قطاع الشئون اإلقتصادية ، نشرة اإلحصائيات الزراعية ، أعداد مختلفة  -2  وزارة الزراعة وا 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة األسعار الزراعية  -1
 

 الملخص
ة النامية التي تتسم مقتصداتها القومية بالضيق النسبي لرقعتها األرضيتجهت الدولة منذ بداية الثمانينات شأنها شأن غيرها من الدول إ

، حيث أصبح ةالزراعية وندرة مواردها المائية الزراعية المتاحة، إلي تبني سياسة زراعية تستهدف إحداث التنمية االقتصادية الزراعية بمعدالت مرتفع
(، وبالتالي التزايد في المساحة 1122-1122مليون فدان كمتوسط للفترة ) 87888 التزايد في المساحة األرضية الزراعية والتي بلغت حوالي 

، ال يتناسب مع التزايد المضطرد في عدد 2782مليون فدان خالل نفس الفترة، حيث بلغ معامل التكثيف حوالي  227258المحصولية والبالغة نحو 
 زايد في االستهالك7مليون نسمة وما يستتبعها من الت 01السكان والمقدر بحوالي 

ألف فدان بمعدل  25780يتبين أن المساحة المزروعة من محصول القمح أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا سنويًا معنوى احصائيًا يبلغ نحو 
 ألف فدان خالل فترة الدراسة7وفيما يخص 1051من متوسط المساحة المزروعة من القمح والبالغ نحو  %2705تغير سنوى يقدر بحوالى 

م، وحد أقصى يبلغ نحو 1125ألف فدان عام  2251المساحة المنزرعة من محصول الذرة الشامية وجد أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 
ألف فدان خالل فترة الدراسة7كما تبين أن المساحة المزروعة من محصول الذرة  2052بمتوسط يقدر بحوالى  1122ألف فدان عام  1120

من  %0878ألف فدان بمعدل تغير سنوى يقدر بحوالى  2011711هًا عامًا تصاعديًا سنويًا غير معنوى احصائيًا يبلغ نحو الشامية أخذت اتجا
 ألف فدان خالل نفس الفترة7 2052متوسط المساحة المزروعة من الذرة الشامية والبالغ نحو 

 20371و  18172و 18175و 12272ليات الزراعية يبلغ نحو وجد أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول الذرة الشامية وفقًا للعم  
 %5713و %28732و %8715و %8708و %5728جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر بحوالى  28578و22570و 12872و 0378و 12371و
الزراعة ضير التقاوى و من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية لكٍل من عمليات تحضير األرض للزراعة وتح %2755و %3751و %8722و %1785و

-1111والرى والتسميد وخدمة المحصول ومقاومة اآلفات والحصاد ونقل المحصول والمصاريف األخرى لكٍل منهم على الترتيب خالل الفترة )
11287) 

 85702و 58572و  15270و 13575و 28578أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول القمح وفقًا للعمليات الزراعية يبلغ نحو  أتضح
 %3782و %1721و %23752و %5758و %5758و %5781جنيه/فدان وبأهمية نسبية تقدر بحوالى  20573و 23573و 52878و 23871و
من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية لكٍل من عمليات تحضير األرض للزراعة وتحضير التقاوى والزراعة والرى  %2752و %378و %21755و

 (11287-1111ل ومقاومة اآلفات والحصاد ونقل المحصول والمصاريف األخرى لكٍل منهم على الترتيب خالل الفترة )والتسميد وخدمة المحصو 
 58780خالل فترة الدراسة ، وقد ترواحت بين حد أدني بلغ حوالي  % 5173تبين أن متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من القمح بلغ حوالي  

 % 88728من متوسط حجم الفجوة خالل نفس الفترة ، وحد أقصي بلغ حوالي  % 21752بنحو م ، بنسبة إنخفاض قدرت 1121عام   %
عن متوسطها السنوي خالل نفس الفترة 7 كما تبين أن متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من الذرة  % 25788م   بنسبة زيادة بلغت نحو 1112عام

م ، بنسبة إنخفاض قدرت بنحو 1125عام   % 35725احت بين حد أدني بلغ حوالي خالل فترة الدراسة ، وقد ترو  % 25722الشامية بلغ حوالي  
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عن  % 18752م   بنسبة زيادة بلغت نحو 1111عام % 83721من متوسط حجم الفجوة خالل نفس الفترة ، وحد أقصي بلغ حوالي  % 28732
 متوسطها السنوي خالل نفس الفترة 7 
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A study of the economic efficiency of the most important cereal crops and their impact on food security 
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Summary 

Like the other developing countries whose national economies are characterized by the relative narrowness of 

their agricultural land area and the scarcity of their available agricultural water resources, the state has moved, 

since the early 1980s, to adopt an agricultural policy aimed at bringing about agricultural economic 

development at high rates, where the increase in the agricultural land area which has reached about 8,877 

million Feddans as an average for the period (2011-2015), and thus the increase in the crop area of about 15,548 

million feddans during the same period, where the condensation factor reached about 1.75, not commensurate 

with the steady increase in the population estimated at about 90 million people and what It will be followed by 

an increase in consumption7 

It turns out that the cultivated area of wheat crop has taken a general annual upward trend of statistical significance 

of about 56,89 thousand feddans with an annual change rate estimated at about 1.94% of the average cultivated 

area of wheat, which is about 2940 thousand feddans during the study period. Maize yield was found to range 

from a minimum of about 1542 thousand feddans in 2016 AD, and a maximum of about 2259 thousand feddans 

in 2015 with an average estimated at 1945 thousand feddans during the study period. It was also found that the 

cultivated area of maize crop took an annual general upward trend with no statistically significant amount of about 

1902.22 thousand feddans with an annual change rate estimated at 97.8% of the average cultivated area of maize, 

which amounted to 1945 thousand feddans during the same period7 

It was found that the average productive costs of maize crop according to agricultural operations amounted to 

about 211.5, 272.4, 282.1, 593.2, 213.2, 93.8, 258.1, 116.9, and 186.8 pounds / acre, with relative importance 

estimated at about 6,18  % 2.20.% 2.211% 20.212% 28211% 217.1% 2.222% 21711% and 5.46% of the average total 

production costs for each of the land preparation operations for agriculture, seed preparation, agriculture, 

irrigation, fertilization, and serviceYield, pest resistance, harvest, crop transfer and other expenses for each 

respectively, during the period (2000-20177) 

It turns out that the average production costs of wheat, according to agricultural operations, are about 174.8, 234.6, 

241.9, 486.5, 76.91, 138.2, 458.7, 134.3 and 196.3 pounds / acre, and with relative importance estimated at about 

4.82 %, 6,47%, 6,67%, 13,41%, 2,12%, 3,81%, 12,64%, 3,7% and 5,41% of the average total production costs 

for each of the land preparation operations for agriculture, seed preparation, agriculture, irrigation, fertilization, 

and service Yield, pest resistance, harvest, crop transfer and other expenses, respectively, during the period (2000-

2017). 

It turned out that the average percentage of self-sufficiency in wheat reached about 60.3% during the study period, 

and it ranged between a minimum of about 47.89% in 2010, with a decrease of about 12.41% of the average gap 

size during the same period, and a maximum It reached about 77,17% in 2005, an increase of about 16,87% over 

its annual average during the same period. It also turned out that the average percentage of self-sufficiency in corn 

was 54.51% during the study period, and it ranged between a minimum of 36.16% in 2016, with a decrease of 

about 18.35% of the average gap size during the same period. A maximum of about 83.12% in 2002, an increase 

of about 28.61% over its annual average during the same period. 


