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 أثر التغير في التركيب المحصولي علي العمالة الزراعية

 
 رحاب عطية هاشم

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االقتصاد الزراعي –باحث 

 مقدمة :

يلعب التركيب المحصوويلد راًاه ماًاه  د الاطوواق اادتصوواراء   ااياه الد مرا التركيب لحسر الماوواراع الم ًاام ًو ك  ًحصووييء ا التالد 

يمكو ًعر م رجم اانتاج المتيدع ًو ك  ًحصوووويي لما تًااتو ء الرهع ةمميم التا ج  حجم الاال  ًو ً تلم المحاكووووي  كيم مري المحاكووووي  

ك صااااع التحييليم. ايعت ر التاا س  يو المحا اد للميار ال ام الالتًم لل صسً الرئي اكامء االم اد لغراي ال صسً الرئي   الد يال ًاايم لمث  الم

ا سم ال ً ايا سيم ااس اضع ال سا ش و المحسارة اكرلك المياًر ال ًاايم األخرا ًو الميضيااع األ اايم ًارم األًض ال ًاايمء ا كميم المياي 

 للسالمء اًو ثم  انو يجب رصر الحلي  ًجميام المتغيراع "المحسراع" التد لجثر الد التركيب المحصيلد لل ًاام المصريم .

لد ناوو م ًاووارم األًض ال ًاايم الم صووصووم ل ًاام ك  ًحصوويي خالي الاووام ال ًاايم ريي ييضوو  التركيب يقصووس  التركيب المحصووي

اارم ال ًاًيم الد ال ًاع الا اليم الد ًساً العامء التمي  ال ًاام المصريم  أنها ًو ةكثر ال ًاااع لكثيفاه  د  لعالم ريي االمحصيلد ليتيع الم

.  9.1الطوو ر األك ر ًو الماووارم األًضوويم ةكثر ًو ًرة خالي الاووام ال ًاايمء الرا  ام ًعسي التكثيم يقتر  ًو يتم لعادب ال ًاع الا اليم الد 

يم ًث  الق و ستراليجالقس كام لتسخ  السالم  د الماضد  د لحسيس التركيب المحصيلد اإل ام ال ًاع  تافير راًة تًاايم ًعيام انتاج ال ًاع اال

ل ام ال ًاع  تيًيس ه ي ًو اانتاج ةا ك  اانتاج لمراك  إاًا كووووارب ملك ًو إرتكاً السالم لتاووووييز للك ال ًاع ا االقم  ااألًت االقصووووب

عاً ًحسرة امي ًا ةقلز اليو ناام التاووووييز التعااند األًر الرا ةرا الد إن فاض إنتاهيم للك ال  قاه ألسوووو لم الق و ا  را ما  د  ع . ًاالتجميع ك

سم رام  ايا ل عتها السالم  قس ةرا مرا الد الجاي ال ًاع الد تًاام ًااراع ك يرة  ال ًاع التد لتمي  إالماتهلك الد راا  المات  التد اكاتيجم ل

ايم  د الايق العالمد اًا نت  او ة اًلفاع  ام  مي ة لاا  ا يم ملك الد راا  تًاع ةخرا ًث  الق و االتد لت ً حيتها اليس لمصر  يها ًي ة ن

ع الفجية  يو الر حيم الفرريم االر حيم ااهتماايم امرا ةرا الد إن فاض كفاية ليهيو اًا قم اسووت سام المياًر ال ًاايم المتارم  د ملك ًو إلاووا

ء (9)7192لقري اه ًو دية العم  اام  %91انتاج ً تلم ال ًاع . األًر الرا سوووااس الد رهيً ًطوووكلم   الم  الق اع ال ًااد رتد اكووولا الد

اف الم اًايو او تًاام المحاكووي  كثيفم اسووت سام العمالم اسووااس الد ملك ةيهوواه إنهاي العالدم اايجاًيم  يو المالك االماووتأهر مرا نتيجم ا 

نتهاج السالم لاووياسووم التحرً األدتصووارا الرا ةكوو    مقتهوواما ال ييهس لركيب ًحصوويلد ًل م    ةكوو   التركيب المحصوويلد إ االضووا م الد 

شيرا لاعد ا لسالم  قط لتافيري  اليسائ  التاايميم االتحفي يم ًما ةستساد رًاسم راً التغير  د التركيب المحصيلد ااثري الد العمالم ال ًاايم لأ

  اات اًما ةرس ةمم اااكر االنتاج ال ًااد.

 مشكلة البحث :

ا         ب لهآي المااراع الم ًاام ًو المحاكي  كثيفم لاحصر ًطكلم ال حي  د اهير ًطكلم   الم ااضحم  د الق اع ال ًااد المصرا  

اسووت سام العم  ال طووراء  قس لير   د الاوواياع األخيرة ان فاض ًاوواراع ةمم المحاكووي  التد لاووتياب امالم  طووريم اًاها الد سوو ي  المثاي 

 خراةاةكوو   لركيب لأشوويرا ًو ناريم ًحصوويي الق و ًو ناريم ا ت  يز سووياسووم التحرً االدتصووارا االتد ةرع الد إلغاي التركيب المحصوويلد 

الم ماكرا لحرير العالدم  يو المالك االماوووتأهر لضًاضووود ال ًاايم ًو ناريم ثالثم االرا ةكووو   يهسر  تفادم للك المطوووكلم اخاكوووم ةم لطوووغي  الع

التكايليهيا الحسيثم ًما يجرا الد إن فاض ال ًاايم يتاووم  الميسووميم خالي شووهيً ًعيام ًو الاووام . كما لياهو العمالم ال ًاايم لحسياع اسووت سام 

 رالي اآلآلع  د ًعام العملياع ال ًاايم . إال لب الد العمالم ال طريم ا

 الهدف من البحث :

يهسف ال حي الد رًاسم راً لغير التركيب المحصيلد  د ال لب الد العمالم  هسف التعرف الد ةمم ًالً  التركيب المحصيلد اارتياهالو ًو    

عمالم االماوووارم المحصووويليم للمجميااع الم تلفم اارتياهالهاًو العمالم  هسف الت  يط ال ًااد الد الماوووتيا القيًد االد ًاوووتيا اليرسة ال

ست سام األا ز لتلك المياًر  كيي الد نمط اال كم العمالم ال ًاايم للي صاريم المتارم ا  ا ر   ك  داملاانتاهيم  ما يجرا الد ليتيع المياًر االدت

مساف ةا صووفم خاكووم  د د اع ال ًاام املك ًو خالي اسة  الاراف ااالًكانياع المتارم للماوواممم كأرس الحليي الم رارم لح  ًطووكلم ال  الم

  رايم لتمث   د اآللد : 
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 اليضع الرامو للتركيب المحصيلد. -9

 اليضع الرامو للعمالم القيًيم االعمالم ال ًاايم.-7

 للماارم االعمالم المات سًم لمجميااع المحاكي   د ًصر. األمميم الاا يم -3

 ةثرلغير التركيب المحصيلد الد العمالم ال ًاايم. -1

 لحسيس التركيب المحصيلد األا ز االمعام لصا د السخ ء ًع است سام ة ه  للعمالم ال طريم  هرا التركيب.  -5

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات:

ست سم ال حي        ات سًم  د إنتاج ةمم المحاكوي  ا صيًليو اليكوفيم االكميم القسير رجم العمالم الم ستقرائد  د التحلي  اادتصوارا   الماه  اا

مالم ال ًاايما كما لم اااتمار الد ةسوووولي  ال رًجم ال  يم كأرس األسوووواليب العمليم الل يب المحصوووويلد الد الع ام  للتعرف الد ةثر لغير الترك

لتعلز  ت صوويا المياًر  أ هوو  قريقم ًمكام املك لتعايم السالم االسووتهسا يم  د ر  القيير الميًريمء ةًا  الااوو م لل ياناع الالتًم  القراًاع التد

صيي اليها ًو الجهاع االمجسواواع الحكيًيم ًو خالي الجهات المرك ا للتع  م العاًم ااارصواي ااتاًة الت   ط يلتغ يم مسف ال حي  قس لم الح

ضد االح االراًا االمتا عمء اكرا ال ياناع الماطيًة اغير الماطيًة ًو األراًة المرك يم لإلدتصار ال ًااد  يتاًة ال ًاام ااستصالح االًاااك

 اكرلك السًاساع اال حيث ماع الصلم اليثيقم  ميضيع السًاسم.

 

 مناقشة النتائج:

 أوالً: مالمح التركيب المحصولي الراهن:

ام المصووريم إات اًاه ًو نهايم لاووعيااع القرم الماضوود ارتد اآلم  اووياسوواع لحرًيم   اكووم إنهاي العالدم  يو المالك االماووتأهر لتاووم ال ًا     

قاه لقيا العرض اال لب األًر الرا ةثر الد اهمالد التكاليم اكرلك األمميم الااوووو يم ل اير ها ًتحركم ا  جاًيم الرك مم االي يس  القي حس لتكاليم ا ال

لتركيب كوو   اةرًيم الد رساث لغيراع  د التركيب المحصوويلد ريي حكووي  ال ًاايم اًا يترلب اليها ًو اثاًء ادس ةرع للك الاووياسووم التللمحا

 المحصيلد  مثا م لركيب ًحصيلد لأشيرا اليس ًل م لاعد السالم الد لافير األاي  اليسائ  التحفي يم االتاايميم. 

 

 (7192-7119محصيليم  د همهيًيم ًصرالعر يم خالي الفترة )الماارم الم ًاام اال( 0جدول) 

 المساحة المحصولية )مليون فدان( )مليون فدان( المساحة المزروعة السنة

9110 2.15 91.11 

9119 5.95 91.11 

9112 5.99 91.51 

9114 5.75 91.11 

9117 5.31 91.11 

9112 5.91 91.11 

9115 5.19 95.71 

9112 5.17 95.71 

9112 5.13 95.31 

9101 5.25 95.51 

9100 5.21 95.11 

9109 5.21 95.15 

9102 5.15 95.11 

9104 5.17 95.11 

9107 1.11 95.11 

9102 1.91 95.59 

9105 1.51 91.11 

 07691 2629 المتوسط

 .ارصائيما الد ش كم المعليًاع الساليماتاًة الت  يط االمتا عم اااكالح ااراًاا دااسة ال ياناع ا همعا ارا ا - 1: المصدر

            www.mop-gov-eg. -2 

ء 7119ًلييم  سام اام  2.15( دسً رسمااألرند 7192-7119( ةم الماارم الم ًاام  د ًصرخالي الفترة )9يت يو ًو  ياناع الجساي ًدم )       

ًو ًتيسووووط الماووووارم الم ًاام  االمقسًة  %73.7ًلييم  سام لمث  نحي  7ء   يارة لقسً  حيالد 7192ًلييم  سام اام  1.15ا رسما األدصوووود

اارم المحصيليم دسً رسما األرند  حيالد 5.17 حيالد  سمء  د ريو ةم الم صد  7119ًلييم  سام اام  91ًلييم  سام خالي  ترة السًا ارسما األد

ًو ًتيسوووط الماوووارم المحصووويليم االمقسً  احي  %91.3ييم  سام لمث  ًل 7.11 مقساً تيارة دسً  حيالد  7192ًلييم  سام اام  91.11 حيالد 
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لكتاب رًاسم التركيب المحصيلد ةمميتها ًو خالي التعرف الد ةنياع المحاكي  الم تلفم التد يتم تًااتها ا ءًلييم  سام خالي نفس الفترة95.71

ًلييم  سام اام  1.15مالد ًاووارم االًض ال ًاايم  د ًصوور نحي  د ك  ًيسووم تًااد ًو المياسووم الاووائسة  د ال ًاام المصووريم ء ال ل  اه

اارم المعمراع ال ل   7192 سم الايلد  ااضا م الد ً صيفد االمي سم ال طتيا االمي سم ال سم تًاايم مد المي ال ًع االًض ال ًاايم ثالث ًيا

 .7192ًلييم  سام اام 91.11اهمالد الماارم المحصيليم نحي

 الموسم الشتوي :  

اارم الم ًاام ًاو       طتييم ريي  لغا الم كي  ال ًو اهمالد  %95.37ء% 17.3ًلييم  سام لمث  نحي7.135يعس ًحصيي القم  ًو ةمم المحا

طتيا    د ًصر ء يليو  د األمميم الاا يم ال رسيم الماتسيم إم لمث  ًاارتو 7192اام الترليب  الداهمالد الماارم المحصيليم  اًاارم الميسم ال

طتيا%99.71ء  71.11% ضا م  رسيم التحريش التد لمث   الد الترليب ء اهمالد الماارم المحصيليما ًو اهمالد ًاارم الميسم ال ا د رالم إ

طتيا %9.31ء  %3.19ًاارتو نحي   إم ًحصيي ال رسيم يطغ  ًاارم الد الترليب  اهمالد الماارم المحصيليما ًو اهمالد ًاارم الميسم ال

طتيا  %97.51ء %71.12لمث  نحي  سم ال اارم المحصيليم  اًو اهمالد المي اكر  د المرل م  الد الترليباهمالد الم ء ايألد ًحصيي  اجر ال

ًو اهمالد ًاوووارم %3.71ء  %2.5ةلم  سام لمث  نحي 573.3الثالثم  يو المحاكوووي  الطوووتييم التد يتجو اليها الم اًايو ريي ل ل  ًاوووارتو نحي

ء  %7.11الم  سام لمث  نحي 951.5ًحصووويي ال صوو  الرا  لغا ًاوووارتو  ثمء  الد الترليب الد الماوووارم المحصووويليماهم االميسووم الطوووتييم 

 خالي نفس العام.   الد الترليب اهمالد الماارم المحصيليم  اًو اهمالد ًاارم الميسم الطتيا 9.91%

 

  (.7191/7192)التركيب المحصيلد  جمهيًيم ًصر العر يم الميسم ال ًااد . (9جدول )

 المحصول

 الموسم الشتوي

 المحصول

 الموسم الصيفي

 المحصول

 الموسم النيلي

المساحة 

 )فدان(

من %

مساحة 

الموسم 

 الشتوي

من %

المساحة 

 المحصولية

المساحة 

 )فدان(

من %

مساحة 

الموسم 

 الصيفي

من %

المساحة 

 المحصولية

المساحة 

 )فدان(

من %

مساحة 

الموسم 

 النيلي

من %

 المساحة

 المحصولية

برسيم 

 مستديم
9511991 71.11 99.71 

ذرة 

 شامية
 9.15 11.11 731121 ذرة شامية 1.11 77.25 9152175

برسيم 

 تحريش
715511 3.19 9.31 

ذرة 

 رفيعة
 1.19 1.73 9917 ارز 7.75 5.11 311555

 5.95 71.13 9312111 أرز 95.37 17.31 7132515 قمح
الذرة 

 الرفيعة
9525 1.39 1.19 

 9.39 3.11 791355 شعير
فول 

 سوداني
 1.15 9.11 5132 البصل 1.12 7.11 951111

 1.31 1.12 19171 سمسم 1.21 9.57 971957 فول بلدي
الذرة 

 الصفراء
23297 91.53 1.11 

 1.17 1.11 7591 عدس
فول 

 صويا
 1.39 1.17 51335 البطاطس 1.91 1.15 31552

 1.95 5.23 71151 الطماطم 1.17 1.11 3192 بصل 1.17 1.15 3711 حلبة

 1.13 1.12 1577 حمص
دوار 

 شمس
91927 1.75 1.19 

الخضروات 

 األخري
11171 97.19 1.35 

 1.11 1.11 951 ترمس
ذرة 

 صفراء
517911 93.91 5.75 

المحاصيل 

 األخري
15331 5.11 1.75 

 1.53 7.11 933157 بطاطس 1.11 1.79 91112 كتان

إجمالي 

مساحة 

الموسم 

 النيلي

512715 911.11 3.91 

     9.73 3.11 912112 طماطم 9.91 7.11 951555 بصل

 1.91 1.15 31113 ثوم
الخضرات 

 أخري
511211 1.33 3.27     

بنجر 

 السكر
573357 2.55 3.71 

محاصيل 

 أخري
 93.23  7717173 المعمرات 1.31 95.51 9191555

 1.25  9515115 لحدائقا 7.13 5.91 371731 القصب 9.11 3.33 731513 بطاطس

 1.25  991115 النخيل 9.35 3.31 791151 القطن 9.15 7.11 915525 طماطم

الخضرات 

 أخري
199511 5.11 7.52 

البرسيم 

 الحجازي
55951 9.35 1.55     

محاصيل 

 أخري
11112 1.13 1.11         

مساحة 

الموسم 

 الشتوي

2221247 011 42690 

إجمالي 

مساحة 

الموسم 

 يالصيف

2225229 011 22622 

اجمالي 

المساحة 

 المحصولية

021122027   

 اتاًة ال ًاام ااستصالح األًاضدء د اع الط يم االدتصاريمء نطرة االدتصار ال ًاادء ااسار ً تلفم. : همعا ارا االمصدر
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اارم ك      صر  قس ًثلا ً طتييم  د ً كي  ال هر ال سم  %7.1ء  3.1ًاهما  ايعت ر ًحصيي ال ماقم اال  اقس ًو امم ًحا اارم المي ًو ً

طتيا الد الترليب ءانحي طتييم الهاًم ريي  %9.1ء 9.1ال كي  ال اارم المحصيليم لافس العام ء كما يعت ر ًحصيي الفيي ال لسا ًو المحا ًو الم

ء االضا م الد الترليب المحصيليم ًو اهمالد ًاارم الميسم الطتييم ا اهمالد الماارم %1.21ء  %9.5الم  سام لمث  نحي971.9 لغا ًاارتو 

اهمالد ًاووارم الميسووم الطووتيا ًو  %3.19إلد ًحاكووي   الطووعير االعسل االحل م االحما االترًس االكتام االتد لمث  اهمالد ًاووارتها نحي 

 . 7192ًو اهمالد الماارم المحصيليم اام  %9.15 انحي

 

 :  الموسم الصيفي

طاًيم ًو ةمم المحاك ًو اهمالد  ًاارم  %1.11 ء  %77.25ًلييم  سام لمث  نحي 9.11ي  الصيفيم ريي  لغا ًاارتها نحي لعت ر الرًة ال

ًلييم  سام لمث   9.39ء يليها ًحصوويي االًت الصوويفد ريي  لغا ًاووارتو نحي 7192العراة الصوويفيم االماووارم المحصوويليم الد الترليب اام 

الد الماوووارم المحصووويليم ء ايألد ًحصووويي الرًة الر يعم  د المرل م الثالثم ريي ل ل  ًو اهمالد ًاوووارم  العراة ااهم %5.1ء  % 71.1نحي

ًو اهمالد العراة الصيفيم االماارم المحصيليم ء ايألد ًحصيي دصب الاكر د المرل م  %7.75ء  % 5.1ةلم  سام لمث  نحي311ًاارتو نحي 

ها نحي   عم ريي ل ل  ًاووووارت ث  نحي ل 371.3الرا  ث  نحي ةلم  سام لم رم  %7.13%5.9م يم ا الماووووا رم العراة  الصوووويف ًو اهمالد ًاووووا

ًو اهمالد  %9.35 %3.31ةلم  سام لمث  نحي لمث  نحي 791.1المحصوووويليمء ياما يألد الق و  د المرل م ال اًاووووم ريي ل ل  ًاووووارتها نحي 

يم ًتمثلم  د ) يي سوويراند ءالاووماووم ء يي الصووييا ء رااً ًاووارم العراة  الصوويفيم ا الماووارم المحصوويليمالد الترليب ء يليها المحاكووي  ال يت

ًو اهمالد ًاارم العراة  الصيفيم ا الماارم المحصيليمء اًو ًحاكي  ال هر الهاًم  د الميسم الصيفد  %9.51ء %1.91الطمس( لمث  نحي 

يسم الصيفد الد الترليبء كرلك ًو المحاكي  ًو إهمالد ًاارم الم %9.73ء  1.53ًحصيلد ال ماقم اال  اقس ريي ًثلا ًاارم كال ًاهم  

ًو إهمالد ًاووارم   %5.75ء %93.91الصوويفيم الهاًم الرًة الصووفراي كينها ًو ًحاكووي  األاالف الصوويفيم الهاًم ريي ًثلا ًاووارتها نحي  

صيليم اام  اارم المح صيفيم ا إهمالد الم كي  مااك ًجميام ك ي 7192العراة ال ضا م الد مري المحا هر األخرا .  اال كي  اال  رة ًو المحا

ًو إهمالد الماووارم العراة  الصوويفيم اإهمالد الماووارم المحصوويليم لافس العام اناراه  %91.11ء %75.77االتد لمث  ًاووارتها ًجتمعم نحي 

 لكثرة اسرما ااهير ًاها ًحاكي  ماع ًااراع كغيرة لم يتم التعرض لها  التفاكي .

 الموسم النيلي :

ًو %9.15ء  %11.11ةلم  سام لمث  نحي 731.1لرًة الطوواًد الايلد ًو ةمم ًحاكووي  الميسووم الايلد  لغا الماووارمالم ًاام ًاها  لعت ر ا     

اارم المحصيليم اام  اارم العراة الايلد ااهمالد الم اارمالم ًاام ًاها  7192إهمالد ً صفراي  لغا الم الم  سام لمث  نحي  23.2لليها الرًة ال

اارم المحصيليم %1.11ء91.5% كي   ءالد الترليب إهمالد ًاارم العراة الايلد ااهمالد الم كي  ال ماقم اال  اقس ًو المحا كما لعت ر ًحا

 ًو إهمالد ًاارم الميسم الايلد الد الترليب .%  1.1ء %5.2الهاًم  د مرا الميسم ريي لمث  ًاارم كال ًاهما 

 المحاصيل المعمرة :

الطووم  مري المحاكووي  )المعمراع ءًحاكووي  الحسائز  7192ًلييم  سام  التركيب المحصوويلد اام  7.71المعمرة نحي  لغا ًاووارم المحاكووي    

 ًو اهمالد الماارم المحصيليم الد الترليب لافس العام . %1.25ء %1.25ء% 93.23االا ي  ( المث  نحي 

 ثانياً :الوضع الراهن للعمالة القومية والعمالة الزراعية :

( 7192-7111سًاسووم  ل يً العمالم القيًيم اال ًاايم ااألمميم الااوو يم لك  ًاهما اًعسي ال  الم القيًيم اال ًاايم  د ًصوور خالي الفترة )     

ًلييم ااً   71.12ارسما االدصوود  7111ًلييم ااً  اام  92.15( إم العمالم القيًيم  ل  رسما االرند نحي 1( ء )3ةلهوو  ًو  ياناع الجسااي )

ًلييم 73.111ًو ًتيسط رجم العمالم القيًيم خالي  ترة السًاسم االمقسً  احي  %15ًلييم ااً  لمث  نحي  99.57  يارة دسًع  احي  7192اام 

ااً   لمث   ًلييم 1.257ا قيال االلجاي ال ًاد العام لت يً العمالم القيًيم نجس إنها ةخرع الجاما ااًاه ًت ايساه ااايا إرصائياه دسً  احي  –ااً  

( ريي ام رجم العمالم يتأثر  ال يارة 1( هساي ًدم )9ًو ًتيسووووط العمالم الكليم خالي مري الفترة ء ء كما مي ًيضوووو   المعارلم ًدم ) %3.93نحي 

 د ريو  ل   7191اام  ًلييم ااً   كحس ارند خالي 1.5الاووكانيم امد تيارة ًهوو ررة سووايياهء اًا  الااوو م للعمالم ال ًاايم  اجس انها لترااح  يو 

اام  ما االدصوووود  دسًع  احي  1.1 احي  7192رس يارة      ً اا ًو ًتيسووووط رجم العمالم ال ًاايم  %71.15ًلييم ااً  لمث  نحي  9.1ًلييم 

 ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسم. 5.171االمقسً 

 



 9912          ال ًاايم العمالم الد المحصيلد التركيب  د التغير ةثر

 

 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (.71192-7111ر د الفترة ًو )ل يًالعمالم القيًيم اال ًاايم اًعسالع ال  الم لك  ًاها  د ًص 6(2جدول ) 

 

 السنة

عدد السكان 

 )مليون نسمة(

العمالة القومية 

 )مليون عامل (

العمالة الزراعية 

 )مليون عامل(

األهمية النسبية 

للعمالة الزراعية  

)%( 

العمالة الزراعية 

 لعدد السكان )%(

معدل البطالة 

 القومية)%(

معدل البطالة 

 الزراعية )%(

9111 22620 05627 4622 95612 5625 262 0961 

9110 27602 02602 4629 95612 5622 269 0267 

9119 22672 02622 4625 92622 5677 0160 0461 

9112 25620 02600 7619 92695 5622 0162 0467 

9114 22620 02655 7612 97651 5622 0162 0167 

9117 51657 91622 7602 97629 5692 0169 0967 

9112 59690 90622 7694 92622 5692 0162 0461 

9115 52624 92622 7622 99624 5694 262 0967 

9112 57605 94627 7642 99612 5622 265 267 

9112 52622 97627 7677 90622 5615 264 0161 

9101 52622 92602 7629 90645 2654 261 0167 

9100 21672 92672 7625 90625 2622 0961 0167 

9109 29677 95619 7652 90622 2697 0965 0062 

9102 22625 95629 7624 90604 5624 0269 0267 

9104 27652 95624 4621 05602 5620 0261 0969 

9107 25622 92642 7621 91641 5620 0962 0067 

9102 21612 92622 2691 90642 2622 0967 0162 

9105 29609 92645 2641 90659 2627 0062 0160 

 0062 0162 5672 99620 764 94611 52621 المتوسط

 .همعا ارا ا اتاًة الت  يط االمتا عم اااكالح ااراًاا دااسة ال ياناع اارصائيما الد ش كم المعليًاع الساليم- 1: المصدر

 www.mop-gov-eg. -2 

الفترة اهس ةنها لت ايس  مقساً ًعايا إرصووائيا ااس ًاووتيا ًعاييم  ا سًاسووم االجاي ال ًاد العام لحجم العمالم ال ًاايم  د ًصوور خالي نفس      

ًلييم ااً   5.171ًو ًتيسوووط رجم العمالم ال ًاايم خالي  ترة السًاسوووم االمقسً  احي %9.121ًلييم ااً  لمث  نحي  1.121دسً  احي  1.19

امرا  1.522ا ل  ًعاً  التحسيس المعسي  –م العمالم القيًيم ًو ًتيسوووط رج % 9.19( اكرا نحي 1( هساي ًدم )7كما مي ًيضووو   المعارلم ًدم )

 ًو التغيراع الحارثم  د العمالم ال ًاايم ًرل  م  ال ًو. %55يعاد ام 

 

 (7192-7111ًعارالع االجاي ال ًاد العام للعمالم القيًيم االعمالم ال ًاايم  د ًصر خالي الفترة ) 6(4جدول)

 9-ر قيمة"ف" قيمة "ت" المتوسط المعادلة البيان رقم المعادلة

 16222 **4226524 **996020 926222 هـ س16579+026274=هـ ^ص العمالة الكلية )مليون عامل ( 0

^ص العمالة الزراعية )مليون عامل( 9
 16755 **946921 **226221 76492 هـ س16222+956002=هـ

 (7را ا ًو  ياناع هساي ًدم )المصدر :

 ( الملييم ااً .7192-7111سيريم للعمالم الكليم  د ًصر خالي الفترة)القيمم التقهـ= ^ص

 ( الملييم ااً .7192-7111التقسيريم للعمالم ال ًاايم  د ًصر خالي الفترة) القيممهـ= ^ص

 111192ء3ء7ء9مو   ال ًوس هـ = 

 

  يارة  7193اام  %93.7ارسما االدصوود  7115العم   اام ًو دية % 5.2ا اسووتعراض ًعسي ال  الم القيًيم  ل  رسما االرند لمث  ريالد       

ا اسوووتعراض ًعسي ال  الم  – % 91.5ًو ًتيسووط ًعسي ال  الم القيًيم خالي  ترة السًاسووم االتد لمث  نحي  %19لمث  نحي  %1.5دسًع  احي 

ما االرند  ااوووو م لمث  نحي  رس غا  ها  ل اام  %91.1ياما  ل  رسما األدصوووود  ااوووو م لمث    7115اام  %1.5ال ًاايم خالي نفس الفترة ل يو ان

األًر الرا يطووير الد ةم ًتيسووط  ًعسي ال  الم ال ًاايم يفيق ًعسي ال  الم القيًيم  - %99.1 ياما دسً ًتيسووط ناوو م ال  الم ال ًاايم نحي 7113

 (.7192-7111الد الترليب  كمتيسط لفترة السًاسم ) %1ء99ء % 91.5 د ًصرريي ًثاللا نحي 

 

 ثالثاً:األهمية النسبية للمساحة والعمالة المستخدمة لمجموعات المحاصيل في مصر: 

ي رشوووهسع الفترة األخيرة العسيس ًو المتغيراع سوووياي اادتصووواريم اااهتماايم االاوووياسووويم االتد لم يت  ألا ًاها اليدا الكا د ارهاً ةثر م      

السًاسم إختال اه ك ير  يو ًعام السًاسيو ًغم اهير الجاي اام  يو الغال يم لتقايم  ترة السًاسم الد  لرا شكلا  ترة -المتغيراع الد الق اع ال ًااد 

ً اشوورةه ا يها كام اامتمام  الق اع ال ًااد دس يكيم ة هوو  ناوو يأء االفترة الثانيم  7199( لمث   ترة د   ثيًة يااير 7199-7115 ترليو : األالد )

( التد لعرض  يها الق اع ال ًااد للعسيس ًو المتغيراع اادتصوووواريم اااهتماايم االاووووياسوووويم هعلا 7192-7197امد )مد  ترة ًا  عس الثيًة 
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 مالق اع ال ياووت يع لحقيز الهسف الماطووير ًاو  د ر  ام التركيب المحصوويلد لركيب لأشوويرا ال لتسخ  السالم  يو سوويا   عل األرااع التحفي ي

 ًحاكي  ًعيام . االتاايميم لصال  ًحصيي ةا

 السًاسم ةثر لغير التركيب المحصيلد الد رجم العمالم ال ًاايم لم لقايم المحاكي  الد ًجميااع نيايم ء كما يلد :

 

 األمميم الاا يم للماارم االعمالم المات سًم لمجميااع المحاكي  ال ًاايم  د ًصر خالي  ترلد السًاسم. 76جدول 

 البيان
 المجموعة

 الفترة
 وبالحب

البقوليات 

 والزيتية

المحاصيل 

 السكرية
 الحدائق الخضر األعالف األلياف البصل

النباتات 

الطبية 

 والعطرية

 األجمالي

 

 

 المساحة

-2011األولي 

2005)) 
48.7 3.4 4.0 1.1 3.2 16.3 13.7 9.4 0.5 98.3 

-2012الثانية)

2017) 
49.3 2.4 5.3 1.3 1.7 15.9 13.1 11.2 0.5 99.9 

 99.0 0.5 10.5 13.6 16.5 2.6 1.2 4.7 3.0 50.0 ة ككلالفتر

معدل التغير بين 

 الفترتين
1.2 (33.3) 27.7 16.7 (57.7) (2.4) (4.4) 17.1 0.00  

 

 

 العمالة

 99.16 0.27 17.58 13.18 10.76 11.89 0.02 1.29 1.62 46.69 األولي

 99.53 0.26 19.17 15.22 10.12 11.73 0.02 1.60 1.10 45.62 الثانية

 99.35 0.27 18.38 14.28 10.42 11.80 0.02 1.46 1.34 46.11 الفترة ككل

معدل التغير بين 

 الفترتين
(2.29) 32.09)) 24.03 - (1.34) (5.95) 15.48 9.04 (3.70)  

 ديال لمث  ديم سال م.االًدام  يو األ) (          (  المالرز7را ا ًو هساي ًدم )المصدر:                           

 مجموعة محاصيل الحبوب : -0

ش و ث اع للمااراع الما ًام ًو ًحاكي  مري المجميام اام كانا دس تارع  د الفترة الثانيم  احي 5ل يو ًو  ياناع الجساي ًدم )        ( ام مااك 

الماوووارم المحصووويليم  ياما ث اع الماوووارم دس يرهع كينها  ًرهعها الد تيارة يكيم ًو ًاوووارتها خالي الفترة األالدء امد تيارة قفيفم دس 9.7%

او الفترة األالد ملك ان فاض  %7.71ًحاكووي  اسووتيراليجيم  د األًو الغرائد المصوورا ء  ياما ةلهوو  إن فاض رجم العمالم الماووت سًم  احي 

ل الماوووارم الما ًام ًاو للمحا ام الد المياي كينو ًو الماوووارم الما ًام  محاكوووي  كثيفم العمالم  كاألًت الصووويفد ناراه الجاي السالم لت في

-7115المحاكووي  شوورمم إسووت سام المياي. ا سًاسووم ًعارلم االجاي ال ًاد العام للماووارم الما ًام ًو ًحاكووي  مري الجميام خالي الفترة ًو )

ه  ًو المعارلم ًدم )7192 ساييم دسًع  1.111صائياه دسً  حيالد ( انها ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساًعايا إر1( هساي )9( ةل ًلييم  سام   يارة 

ًو ًتيسط الماارم الما ًام  محاكي  مري المجميام خالي  ترة السًاسمء ايع ا ملك الد ةم مري المجميام ًو المحاكي  ًا يلم %1.51 احي 

 يز األًو الغرائد القلي  الفجية ًو مري المحاكي  .  او ةغلب غراي الاكام اإلجاي السالم ل يارة الماارم الم ًاام ًو مري المجميام لتحق

 مجموعة محاصيل البقوليات والحبوب الزيتية : -9

خالي الفترة الثانيم كما ان فها العمالم  %33.3 مو  ياناع نفس الجساي اله  ان فاض الماارم الما ًام ًو ًحاكي  مري المجميام  احي       

و رجم العمالم الماوووت سًم  د الفترة األالد ةا ام مااك شووو و لماث   د إن فاض الماوووارم ارجم العمالم ً %37.11الماوووت سًم  ها ةيهووواه  احي 

اد مي  ا ب الرئي كي  ادس يكيم ال طسيس ًو مري المحا اس العج  ال ات سًم  الرغم ًو ةمميم مري المجميام التد للجأ السالم لضستيرار ل  فاض إنالم

ان فاض كا د العائس ًاو اإلجاي الم اًايو ل ًاام المحاكي  األكثر ً حيم اًسة ًكيثها  د األًض ةد ء  الماارم الم ًاام ًو ًحصيي الق و

( الد ام الماووارم الما ًام  محاكووي  مري المجميام دس ةخرع الجاما ااًا ًتاادصوواه اًعايا إرصووائياه 1(  الجساي ًدم )7لطووير  ياناع المعارلم)ا

ًو المتيسووط الاووايا للماووارم الما ًام ًو للك المجميام المقسً  احي %1.355ا معسي لغير سووايا دسً  احي ًلييم  سام  1.191دسً حيالد  

ًلييم  سام ءادس يع ا مرا التاادا  هري المجميام لتاادا الماووواراع الما ًام  محصووويي الفيي ال لسا  طوووك  ًلحير لتأثري  التغيراع  1.115

 الم ًاام  محاكي  ر ي  ال يتيم األخرا خالي  ترة السًاسم . المااخيمء اكرلك ان فاض  عل المااراع

 مجموعة المحاصيل السكرية: -2

او الفترة األالد ادس يع ا ملك ل يارة الماووارم الما ًام ًو %72.2ةلهوو  تيارة الماووارم الما ًام  مجميام المحاكووي  الاووكريم  احي       

او الفترة األالد إال ام ال يارة  د ناوو م الماووارم كانا  %71.13 سًم  هري المجميام  احي ًحصوويي  اجر الاووكر ء كما ل يو تيارة العمالم الماووت

اكر ء  مو المعارلم ًدم ) صب ال اارم د اكر ًع ث اع ً صيي  اجر ال اارم الم ًاام ًو ًح ا م العمالم ل يارة الم ( هساي 3ةك ر ًو ال يارة  د ن

 ًاام  المحاكووي  الاووكريم خالي  ترة السًاسووم ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعايياه ارصووائيا دسً ( ال اكووم  االلجاي ال ًاد العام للماووارم الم1)
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ًو ًتيسووط الماووارم الما ًام  تلك المجميامءادس يرهع ملك الد التيسووع  د  %1.15ًلييم  سام  ااوو م تيارة سوواييم لمث  نحي  1.135 حيالد  

 لسًاسم لإلاتمار اليو  د سس الفجية ًو الاكر رام التيسع  د تًاام دصب الاكر.تًاام ًحصيي  اجر الاكر  د ًصر خالي  ترة ا

 

 (7192-7115ًعارالع االجاي ال ًاد العام للمااراع الم ًاام ًو المجميااع المحصيليم  د ًصر خالي الفترة ) .6جدول 

رقم 

 المعادلة
 ر قيمة"ف" قيمة "ت" المعادلة المجموعات  المحصولية

 16202 26204 **9675 هـس16141+56024هـ=^ص محاصيل الحبوبمجموعة  0

9 
مجموعة محاصيل البقوليات والحبوب 

 الزيتية
 16527 076792 *26240 هـس16102 -16721هـ=^ص

 16254 9156002 **046229 هـس16127+16477هـ=^ص مجموعة المحاصيل السكرية 2

 16225 476794 **26255 هـس16112+16092هـ=^ص مجموعة محاصيل البصل 4

 16202 906240 *46252 هـس16122 -16204هـ=^ص مجموعة محاصيل األلياف 7

 16452 26050 06520 هـس16122+96912هـ=^ص مجموعة محاصيل األعالف 2

 16014 16090 16242 هـس16112+96102هـ=^ص مجموعة محاصيل الخضر 5

 16221 922622 **026944 هـس16142+06991هـ=^ص مجموعة محاصيل الفاكهة 2

2 
مجموعة محاصيل النباتات الطبية 

 والعطرية
 16452 26905 06522 هـس16110+161272هـ=^ص

 16279 0156920 **016272 هـس16121+046250هـ=^ص المساحة المحصولية ككل 01

 (  الملحز9: را ا ًو  ياناع هساي ًدم )المصدر

 1.15ًاتيا ًعاييم  )*(ء1.19ًاتيا ًعاييم  )**(

  الملييم  سام. (7192-7111) القيمم التقسيريم للماارم ًو المجميام  د ًصر خالي الفترةهـ= ^ص

 111192ء3ء7ء9ال ًو   مو س هـ =

 

 مجموعة محاصيل البصل: -4

م اماع اائس ًرلفع او الفترة األالد املك انها ًحاكي  نقسيم الصسيري %91.2 لغا ال يارة  د الماارم الما ًام ًو مري المجميام نحي        

عاً الم ًايم لها ًو سووووام ألخرا  ياما كام مااك ث اع  د العمالم الماووووت سًم  هري المجميامء  مو ًعارلم ًد لر ر  األسوووو ها  م الكو يجخر الي

ًلييم  سام لمث  1.115يالد ( ل يو ةم الماارم الما ًام  هري المجميام دس ةخسع الجاماه ااًاه ًت ايساه اًعايا إرصائياُ دسً  ح1( الجساي ًدم )1)

ًلييم  سام للفترة المسًاسووووم ء ادس لع ا للك ال يارة  هري 1.921ًو ًتيسووووط الماووووارم الما ًام  تلك المجميام االمقسً  حيالد  %1.12نحي 

صر التصسيريم الهاًمه  د ً المجميام للتيسع  د تًاام ًحصيي ال ص  االثيم ااًلفاع كا د العائس الفساند ًاهما ء كينهما يمثال ًو المحاكي  

 خالي الفترة األخيرة. 

 مجموعة  محاصيل األلياف : -7

ا م ك يرة لمث  نحي         او الماارم  د الفترة األالد املك يع ا الد اان فاض   %52.2ل يو ام الماارم الما ًام دس ةلجها الد األن فاض  ا

اارم الم ًاام  محصيي الق و الد اهو ال كي  األكثر الك ير  د الم كا د العائس ًاو االجاي الم اًايو ل ًاام المحا  صيص املك ان فاض 

( ام الماووووارم الما ًام  هري 1(  الجساي)5ًو الفترة األالدء ةلهوووو  ًو المعارلم ًدم ) %9.31اً حيم ًاو ء ا لاادا رجم العمالم ةيهووووا  احي 

ًو ًتيسووط الماووارم الما ًام خالي  %5.1ًلييم  سام يمث  نحي 1.133دسً  حيالد  المجميام دس ةل رع الجاماهااًاه ًتاادصوواه اًعايا ارصووائياه 

ًلييم  سامء ادس يرهع التاادا  د ًجميام االلياف الد لاادا الماوووارم الما ًام  محصووويي الق و ان فاض 1.351 ترة السًاسوووم اال ال  نحي 

 اام المحاكي  ماع االً حيم األالد اًسة ًكثها  د األًض ةد  ًو ًحصيي الق و. كا د العائس الفساند ًاو االجاي الم اًايو الد التيسع  د تً

 مجموعة محاصيل األعالف :  -2

ًو الماووارم  د الفترة األالدء اكرلك ان فهووا رجم العمالم  %7.1ل يو إن فاض  د الماووارم الما ًام ًو ًجميام مري المحاكووي   احي        

(  الجساي ًدم 1ًو المعارلم ًدم )األالد ايرهع ملك لكيم مري المجميام لياووا ًو المحاكووي  كثيفم العم ء او الفترة ا%5.15الماووت سًم  احي 

صائياه دسً  حيالد 1) اارم الما ًام  هري المجميام دسا اخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعايا ار ا م تيارة سواييم  1.131( ل يو ام الم ًلييم  سام ا ا

ًلييم  سام ءادس لرهع للك ال يارة الد  7.15ط الماوووارم الما ًام  هري المجميام خالي  ترة السًاسوووم اال ال  ريالد ًو ًتيسووو %9.11لمث  نحي 

 ل ايس الماارم التد ل ًع  محصيي ال رسيم الماتسيم االرا  يعتمس اليو الم اًايو  د لي ير العليقم ال هراي للثراة الحييانيم.
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 مجموعة محاصيل الخضر :  -5

مااراع إن فاض ال لضض را اع االتقل اع الاياسيم اان فاض الصارًاع ًما ةرا الد ناراه اءل المحاكي  كانا ل ًع للتصسير ع   

او الفترة األالدء املك  %1.1ي  لرا ةلجها الماووارم الما ًام  محاكووي  مري المجميام نحي اان فاض  احي كووالم ًاام ًو  عل مري المحا

تحسًم د العائس ًاها ء  ياما تارع رجم العمالم الما ااسم للتقل اع الاعريم االتغيراع المااخيم التد دس لأثر الد انتاهها اكاكينها ًو المحاكي  الح

(  الجساي 2او الفترة األالد كينها ًو المحاكووووي  كثيفم العم  ال ًع  د ةكثر ًو اراةء يت يو ًو المعارلم ًدم ) %95.15 هري المجميام  احي 

ةم الماووووارم الما ًام ًو مري المجميام دس اخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه اغير ًعايا إرصووووائياه ءًما يطووووير الد لأًه   للك ال يارة ريي  (1ًدم )

د  مري المجميام سريعم التأثر  تر ر  األسعاً اًسة ًكيثها  ةمًلييم  سام لتلك الفترةء ايع ا ملك الد 7.13ًتيس ها الحاا د االرا دسً  حيالد 

 األًض دليلم. 

 مجموعة محاصيل الحدائق : -2

كي  مري المجميام ل ايسع   احي      اارم الما ًام ًو ًحا كا د العائس ًو للك  %92.9ل يو ام  الم او الفترة األالد ادس يرهع ملك الد تيارة 

تل ًاع اانتاج اان فاض األسووعاً الم ًايم لها المجميام ًو المحاكووي  املك ان فاض كووا د العائس ًو المحاكووي  التقليسيم ألًلفاع ةسووعاً ًاوو

( ل يو ام الماووارم 1(  الجساي )5او الفترة األالدء ًو المعارلم ًدم ) %1.11خالي الفترة األخيرةء اكرلك تيارة رجم العمالم الماووت سًم  ها  احي 

صائياه دسًع  حيالد  كي  الحسائز لت ايس  مقساً ًعاييا ار ساييم لمث  نحي  1.111الما ًام ًو ًجميام ًحا ا م ل ايس  ًو %3.91ًلييم  سام  ا

اارم ال ال  ريالد  سط الم ااراع الما ًام  م9.51ًتي سع  د الم سم ء ادس يع ا ملك الد التي كم جًلييم  سام خالي  ترة السًا ميام الفاكهم اخا

  د االًاضد الجسيسة خالي اآلانم األخيرة .

 طرية :مجموعة محاصيل النباتات الطبية والع -2

و ًل يو ث اع  الماووارم الما ًام ًو ًحاكووي  مري المجميام خالي الفترليو ا دس يع ا  ملك لكينها ًو المحاكووي  التد دس يتم التعادس اليها 

 عل  او الفترة األالد املك اسووت سام %3.2د   المصووانع ا كمياع اًاوواراع ًاووتهس م ء  ياما ةلهوو  لاادا رجم العمالم الماووت سًم  ها  احي 

لمعارلم ا األسوواليب التكايليهيم  د لجهي   عل مري المحاكووي   سياله للعمالم ال طووريم االحصوويي الد هيرة ةالد ًما دل  ةسووت سام العمالم ء ل يو ًو

أًه  ريي ًتيسوو ها ( ام الماووارم الما ًام  هري المجميام لت ايس  مقساًغير ًعاييم ارصووائياه ًما يطووير الد ةم مري ال يارة لت1(  الجساي)1ًدم )

ًلييم  سام خالي  ترة السًاسوووم ء الرهع للك ال يارة اًلفاع كوووا د العائس ل عل ًحاكوووي  للك المجميام املك 1.112الحاوووا د المقسً  حيالد 

 لسخيلها  د كااااع التجمي  االصااااع الساائيم االصااااع التحييليم األخرا .

( الد ام الماارم المحصيليم دس ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعاييا ارصائياه 1(  الجساي ًدم )91لم ًدم ):  لطير المعار المساحة المحصولية ككل-91

ساييم لمث  نحي  1.151دسً  حيالد  ا م تيارة  ًلييم  سام خالي الفترة  95.13ًو ًتيسط الماارم المحصيليم ال ال  نحي  %1.57ًلييم  سام ا ا

ًلييم  سام اكرا تيارة ًعاً   9.5يسووع  د ًااقز ااسووتصووالح ا صووفم خاكووم المطووراع القيًد اسووتصووالح (ادس يرهع ملك للت7115-7192)

 التكثيم ال ًااد  األًاضد القسيمم اًلفاع القيمم اايجاًيم للفسام  د الفترة األخيرة .

 

 ية المختلفة:رابعاً: أثر تغير التركيب المحصولي علي حجم العمالة المستخدمة  بالمجموعات المحصول 

 بأستعراض حجم العمالة المستخدمة بالمجموعات المحصولية المختلفة أتضح اآلتي :

 مجموعة الحبوب : -0

( الد ةم رجم العمالم الماووت سًم  د مري المجميام دس ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعايا ارصووائياه ء ل  2(  الجساي ًدم )9لطووير ًعارلم ًدم )       

ًو ًتيسووط رجم العمالم الماووت سًم  هري المجميام %1.193( ا ااوو م تيارة سوواييم نحي 7192-7115  خالي الفترة السًاسووم )ًلييم ااً 7.71

ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسووووما ًما يسي الد ل ايس رجم العمالم  هري المجميام ريي لمث  للك المجميام ًو المحاكووووي   191.12اال ال  ريالد 

 حاكي  القم ء ااألًت.كثيفم العم  اخاكم ً

 مجموعة البقوليات والحبوب الزيتية : -9

( الد ام رجم العمالم الماووت سًم  د مري المجميام دس ةخرع الجاماه ااًاه ًتاادصووا ًعايا ارصووائياه دسً 2(  الجساي )7ل يو ًو ًعارلم ًدم )       

ًلييم ااً  خالي  97.11رجم العمالم لهري المجميام ال ال  نحي  ًو ًتيسووط%3.13ًلييم ااً ء ا معسي لاادا سوايا يمث  نحي  1.135 حيالد
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 ترة السًاسوووومء ادس يرهع ملك التاادا كيم مري المجميام لاادصووووا الماووووارم الما ًام ًاها خاكووووم ًحصوووويي الفيي ال لسا اكرلك كينها ًو 

 المجميااع غير كثيفم العم .

 (.7192-7115 سًم  د المجميااع الم تلفم  د ًصرخالي الفترة )ًعارالع االجاي ال ًاد العام للعمالم المات 5جدول 

 ر قيمة"ف" قيمة "ت" المعادلة المجموعات  المحصولية رقم المعادلة

 16209 26202 *9675 هـس96972+4106052هـ=^ص مجموعة محاصيل الحبوب 0

9 
مجموعة محاصيل البقوليات والحبوب 

 الزيتية
 16527 07679 *26241 هـس16422-076092هـ=^ص

 16254 9156020 **046219 هـس46902+74612هـ=^ص مجموعة المحاصيل السكرية 2

 16227 416122 **26292 هـس16720+26029هـ=^ص مجموعة محاصيل البصل 4

 16207 90652 **46222 هـس26222-526402هـ=^ص مجموعة محاصيل األلياف 7

 16452 26027 0655 هـس06777+276225هـ=^ص مجموعة محاصيل األعالف 2

 16019 76005 16249 هـس16002+226272هـ=^ص مجموعة محاصيل الخضر 5

 16252 929622 **026025 هـس46177+0106057هـ=^ص مجموعة محاصيل الفاكهة 2

2 
مجموعة محاصيل النباتات الطبية 

 والعطرية
 16457 2691 0652 هـس16147+96125هـ=^ص

 16272 0156429 **016227 هـس26212+092169ـ=ه^ص المساحة المحصولية ككل 01

 1.15ء)*(ًاتيا ًعاييم 1.19)**(ًاتيا ًعاييم  (  الملحز.7: را ا ًو  يانا الجساي ًدم ) المصدر     

 ( الملييم ااً .7192-7111القيمم التقسيريم للعمالم المات سًم  د ًصر خالي الفترة)هـ= ^ص

 111192ء3ء7ء9ال ًو   مو س هـ =

 

 وعة المحاصيل السكرية :مجم -2

( الد ام رجم العمالم الماووووت سًم  د ًحاكووووي  مري المجميام دس اخرع الجاما ااًا ًت ايسا ًعايا 2(  الجساي ًدم )3الطووووير ًعارلم ًدم )     

صائيا دسً  حيالد  ساييم لمث  نحي  1.795ار ا م تيارة  ات سًم  د ً %5.11ًلييم ااً  ا ا سط رجم العمالم الم كي  للك المجميام ًو ًتي حا

ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسووومء ادس لع ا للك ال يارة  د رجم العمالم الماوووت سًم  تلك المجميام كينها ًو المحاكوووي   53.17االمقسً  حيالد 

 كثيفم العم ء اكرلك تيارة المااراع الما ًام ًو ًحصيي  اجر الاكر ضمو للك المجميام.

 مجموعة محاصيل البصل :  -4

عارلم ًدم )       ( ام رجم العمالم الماووووت سًم  هري المجميام دس ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعايا ارصووووائياه  دسً 2(  الجساي ًدم )1يت يو ًو الم

يم لمث  نحي  1.519 حيالد  يارة سوووواي ً  ا ااوووو م ت اا ًو ًتيسووووط رجم العمالم الماووووت سًم  د مري المجميام اال ال  ريالد  %2.92ًلييم 

راع الما ًام  تلك المجميام لكينها ضوووومو راكووووالع 93.72 يارة الماووووا يارة الد ت لك ال  دس لع ا ل لسًاسووووم ء ا ً  ء خالي  ترة ا اا ًلييم 

ما يكيم مااك را عاه للم اًع للتيسع  د تًاام مري المحاكي  الد راا  المحاكي  التقليسيم .  التصسيراماع اائساه ًرلفعاًه

 مجموعة محاصيل األلياف : -7

طير المعارلم ًدم )        صاهاًعايا ارصائياه 2( الجساي )5ل كي  مري المجميام دس ةل رع الجاماه ااًاه ًتااد ات سًم  محا ( الد ام رجم العمالم الم

ًو ًتيسوووط للعمالم الماوووت سًم  د ًحاكوووي  مري  %2.51ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسووم ا ااووو م لاادا سووواييم لمث  نحي 3.131دسً  حيالد 

ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسمء امرا التاادا  حجم العمالم المات سًم  هري المجميام دس يرهع الد التاادا الملحير 11.51لمجميام اال ال  نحي ا

  المااراع الما ًام  هري المجميام ا  اكمه ًحصيي الق و االرا يمث  ًو ةمم المحاكي  كثيفم العم  .

 مجموعة محاصيل األعالف :  -2

( الد ام رجم العمالم الماووت سًم  هري المجميام دس ال رع الجاماه ااًاه ًت ايسا غير ًعايا ارصووائياه 2( الجساي ًدم )1يت يو ًو ًعارلم ًدم )       

لااوو د  د ا ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسووم ءادس يرهع ملك الد الث اع 911.55ًما يطوويرإلد لأًه  ال يارة ريي ًتيسوو ها الحاووا د ال ال  ريالد 

 المااراع الما ًام ًو ًحاكي  مري المجميام اًل اقها  الثراة الحييانيم. 

 مجموعة محاصيل الخضر :  -5

( الد ام رجم العمالم الماووت سًم  هري المجميام دس ال رع الجاماه ااًاه ًت ايسا غير ًعايا ارصووائياه 2(  الجساي ًدم )2يت يو ًو ًعارلم ًدم )      

ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسوومء ادس يرهع  11.92ال يارة  د رجم العمالم الماووت سًم  ها ريي ًتيسوو ها الحاووا د ال ال  ريالد  ًما يعاد لأًه 

اع ملك الد ةم الماوووواراع الما ًام ًو مري المجميام دصوووويرة  د ًسة المكيث  د التر م كما دس يع ا مرا الت ايس الد ام  عل  للك المجميام م

 اائس ًر   .
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 مجموعة محاصيل الحدائق :  -2

عارلم ًدم )       ( ام رجم العمالم الماووووت سًم  هري المجميام دس ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساه ًعايا ارصووووائياه  دسً 2(  الجساي ًدم )5يت يو ًو الم

يم لمث  نحي  1.155 حيالد  يارة سوووواي ً  ا ااوووو م ت اا ري المجميام اال ال  ريالد ًو ًتيسووووط رجم العمالم الماووووت سًم  د م %3.93ًلييم 

 ًلييم ااً  ء خالي  ترة السًاسم ء دس لرهع للك ال يارة لكينها ماع اائساه ًرلفعاه. 971.51

 مجموعة محاصيل النباتات الطبية والعطرية :  -2

ااًاه ًت ايساه غيرًعايا ارصوووائياه  ًما ( ام رجم العمالم الماوووت سًم  هري المجميام دس ةخرع الجاماه 2(  الجساي ًدم )1يت يو ًو المعارلم ًدم )    

ًلييم ااً  ء خالي  ترة 7.19يطووووير الد لأًه  ال يارة  د رجم العمالم الماووووت سًم  د مري المجميام ريي ًتيسوووو ها الحاووووا د اال ال  ريالد 

 ع التد لسخ   د الصووااااع التحييليمالسًاسووم ء دس لرهع للك ال يارة للتيسووع  م الماوواراع الما ًام  تلك المجميام كينها لسخ  ضوومو الحاكووال

  مصانع االرايم اًاتحهراع التجمي  ء امد كرلك ضمو راكالع التصسير .

 

 علي مستوي التركيب المحصولي:  

ًلييم  1.511( الد ام رجم العمالم الماوت سًم دس ةخرع الجاماه ااًاه ًت ايساهاًعايا إرصوائياه دسً  حيالد 2(  الجساي )91لطوير المعارلم ًدم )   

ًلييم ااً  خالي  ترة السًاسوومء ادس يرهع  9312.52ًو المتيسووط لحجم العمالم المقسً  حيالد  %1.579ااً ء ا ااوو م تيارة سوواييم لمث  نحي 

 (.7192-7115ملك الد تيارة الماارم المحصيليم  د ًصر خالي الفترة )

 خامساُ: التراكيب المحصولية البديلة:

سًاسوووم الد اليكووويي الد ةكثرًو نميمج  سي  للتركيب المحصووويلد الرامو ا قاه لقيير ً تلفم ل تلم  إختالف الامامج  د ر  لاوووتهسف مري ال      

سيف  سم الد اسة لراكيب ًحصيليم ك  ًاها يعت ر ةا ز دد ر  القيير الميضيام ا كلا السًا طغي  العمالم ء ادس لي سم امي لكثيم ل مسف السًا

الرامو ًو ريي الماوووارم الما ًام اكميم المياي الماوووتهلكم  د تًااتها الكاليم تًااتها اكوووا د السخ  الم ًاد ارجم  يتم ًقاًنتها  التركيب

 العمالم المات سًم  د التركيب المحصيلد .

 النموذج األول : 

صيي القم  او         اارم ًح همو مرا الاميمج اسة ديير ًاها االلق  ً ط3.7يت اارم األًت ال  9.5اًيم او ًلييم  سامء االرًي ال ًلييم  سامء اً

 311الم  سام املك اات اًاع ًحساريم المياي الماوووتهلكم ا قاه لما ةل رلو السالم ًو اهراياع لاايميم ء اًاووووارم الق و ال لق  او  211ل يس او 

( الد 2نتائ  الاميمج الميضووحم  الجساي ًدم ) ةلم  سامء الطووير 371ةلم  سام ء ادصووب الاووكر ال ل يس او 111ةلم  سامء اال رسوويم الماووتسيم 

و ًالمحا ام الد ديير الاميمج ريي لم الحفار الد الماووواراع الم ًاام ًو المحاكوووي  االسوووتيراليجيم الات اًاع المحا ام الد األًو الغرائد 

لعليقم ال هووراي للثراة الحييانيمء كما لطووير نتائ  ًحاكووي  القم  ااالًت االرًة الطوواًد ء كرلك الق و اال رسوويم ااألخير لساااد المحا ام الد ا

او الماووارم  %711ةلم  سام لمث   ال يارة  9117الاميمج  الجساي الد  تيارة  د ًاووارم  اجر الاووكرريي  لغا ًاووارتو  هرا الاميممج ريالد 

اكرالرا لم اارتفار  ماارم 511 اليضع الرامو اال ال  نحي  ريي دسًع ًاارتو ءةلم  سام  اليضع الرامو  371ةلم  سامء الد راا  دصب ال

سم  اليضع الرامو للتركيب المحصيلدء األًر الرا يطير الد ام الماارم االهماليم  هرا الاميمج  لغا  372ريالد  ةلم  سام ااس ًتيسط  ترة السًا

 ياما لم يتهووومو مرا الاميمج ةا ًاووواراع ًو   ًلييم  سام ء يقتر  ًو ًتيسوووط الماوووارم  اليضوووع الرامو للتركيب المحصووويلد ء 99.15ريالد 

ًحصيي ال  اقسء كما لم يتهمو ةا ًااراع ًو ًحاكي  استيراليجيم ةخرا  كمحصيي الثيم  اات اًي )ًحصيي لصسيرا(ءا ًحصيلد الفيي 

 ال لسا ا يي الصييا ًو ًحاكي  ال قيلياع اال يتيم اكرلك الكتام .

تائ  نفس الاميمج ا      ما لطووووير ن غا ريالد ك هرا الاميمج  ل كم   ياي الماووووتهل يم الم ياً م31.217لد ام كم ث  نحي  3ًل يم المياي %11.1لم ًو كم

اتهلكم  د التركيب الرامو ال الغم ريالد  طير الاتائ  الياًرة  الاميمج 3ًلياً م  2.31ا مقساً ا ر ريالد  3ًلياً م  32.111الم ًو المياي ء كرلك ل

ًو لكاليم اليضووع الرامو %12.5ًلييم هايو لمث  نحي12.255ميمج دس ان فهووا او اليضووع الرامو ريي  لغا ريالد ةم ًتيسووط التكاليم  الا

ًو ًتيسووووط  %1.111ًلييم هايو لمث  ناوووو م اان فاض  لمث   7.11ًلييم هايو ء ان فاض  د اهمالد التكاليم دسً  احي  11.157ال ال  ريالد 

موء كما لطووير الاتائ  الياًرة  افس الجساي ام العائس الصووا د االهمالد للتركيب المحصوويلد  الاميمج المقترح  ل  التكاليم االهماليم  د اليضوع الرا

ًلييم  17.119ًلييم هايو او ًتيسوووط اهمالد كوووا د العائس  اليضوووع الرامو اال ال  نحي  5.11ًلييم هايو ا  يارة دسًع نحي 11.912ريالد 

ةلم ااً ء إال ةم رجم  157.173مات سًم  هرا الاميمج لماث  رجم العمالم المات سًم  اليضع الرامو اال الغم ريالد هايوء كما ةله  ام العمالم ال
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ًلييم ااً   الاميمج  1.1العمالم الماوت سًم  الاميمج ةلجها لمحاكوي  كثيفم العم  كقصوب الاوكر لكو ليتاا  طوك  ً تلم ريي  لغا ريالد 

ًلييم  1.79ًلييم ااً ء  اقا  د رجم العمالم الماوووت سًم دسً  حيالد 1.1ًم  افس المحصووويي  د اليضوووع الرامو  ياما رجم العمالم الماوووت س

ات سًم  محصيي األًت  ل  ريالد  ه  ام رجم العمالم الم ات سًم  اليضع  11211ااً ءادس ةل ةلم ااً   ياما  اليضع الرامو  لغا العمالم الم

 ء  ياما لم يتهووومو الاميمج ًحصووويي الفيي ال لساء إهمااله يمكو القيي  أم الاتائ  المتحصووو  اليها   الاميمج الم ااً 19211الرامو  ل  ريالد 

امرا يتي  اًكانيم  التيسوووع األ قد ء كرلك ةن فهوووا التكاليم  3ًلياً م 2.31األاي دس ةرهر ا راه  د كميم المياي الماوووتهلكم  الاميمج المقترح  احي 

ًلييم هايو لصووال  الم اًعء ادس ةلهوو  ام رجم  5.11هايوء كما ةضوواف التركيب المحصوويي تيارة  د كووا د العائس  حيالد ًلييم  7.11 حيالد 

العمالم دس ليتاا لصووال  المحاكووي  كثيفم العم  كقصووب الاووكر ا اجر الاووكر ًو المحاكووي  الاووكريم اكرلك  د المحاكووي  االسووتيراليجيم  د 

او اليضوووع الرامو %57.1ةلم ااً    يارة لمث  نحي  11.511 مقساً  ملاكرلك  محصووويي الق و كثيم العم ًجميام ًحاكوووي  الح ي  كالقم ء

ةيهووا  وللتركيب المحصوويلدء ايعا  الد مرا الاميمج اسم تيارة رجم العمالم الماووت سًم إال انها لتيتع  يو المحاكووي  كثيفم العم ء كما يعا  الي

 ميم كالفيي ال لساء االثيمء اًحاكي  ةخرا كالرًة الر يعم الايلد.اسم اهير ًااراع ًو ًحاكي  ماع ةم

 النموذج الثاني :

اا قم  مو  ياناع الجساي ًدم )       ضا م ديس كميم المياي الماتهلكم  االضا م الد القيير ال ( يته  ام الماارم المحصيليم 5يتهمو الاميمج الثاند إ

ي  ًلييم  سام تيارة قفيفم او الماوارم  اليضووع الرامو اانو لهوومو ًاوواراع ًو ًحاكووي  ماع كووا د اائس ًرلفع ًث  ًحاكوو99.195دس  لغا 

ساي جالرًة الر يعم اًحصيي  يي الصييا االرا لم يتهماو الاميمج األايء كما لهمو كرلك ًحصيي الرًة الطاًد الايلد ءكما ةله  ًو  ياناع ال

الهووو  ام ًو ًثيلتها  د التركيب الراموء كرلك  %11.1لمث  نحي 3ًلياً م 35.1( ام كميم المياي الماوووتهلكم  د مرا الاميمج لقسً  حيالد 5ًدم )

ًو التكاليم المقسًة  اليضووع الرامو للتركيب المحصوويلدء االهوو  ةيهوواه ام  %11.7ًلييم هايو لمث   11.532التكلفم  هرا الاميمج لقسً  حيالد 

دسً  حيالد  دس  ئس  الاميمج  عا ث  نحي  13.517كووووا د ال يو يم ما لم يتغيراهمالد رجم %919.2ًلييم ها يب الراموء  يا لو  الترك العمالم  او ًثي

ه ضع الراموء ايت كا د اائس ًرلفع اكثيفم العم  اكانا كمثيلتها االهماليم  الي كي  ماع  ات سًم  هرا الاميمج اانما ليتاا  يو المحا ًما   الم

 د كميم  اتارع ايهووا او الاميمج األايء كما رقز ا را %7.2سوو ز ام مرا الاميمج دس تارع  و الماووارم الم ًاام او اليضووع الرامو  حيالد 

او كميم المياي الماووووتهلكم  اليضووووع الراموء يمكو اسووووتغاللها  د التيسووووع األ ز ادس ًااد مرا الاميمج االرتفار %5.59المياي الماووووتهلكم  احي

اكر الات اًاع التصايع القائمم الد مرا المحصيي  الرغم ًو كينو ًحصيي ياتهلك كميم ك يري ًو المياي ء كما  له  ام ة المااراع ًو دصب ال

او اليضووع  التركيب الراموء  %9.21او التركيب الرامو اكرلك تيارة  د كووا د العائس  احي  %3.22مرا الاميمج دس لاادصووا  و التكاليم  احي 

ها ليتاا الد ًحاكووووي  كثيفم العم  اًر حمء كما يعا  الد مرا الاميمج لااد ًم لكا لم الماووووت س ما مرا الاميمج ث اع رجم الع عا  الد  ا اي

الماووارم الم ًاام   اجر الاووكر االرا يتجو اليو ً اًاد المحاكووي  الاووكريم ريي ان فهووا الماووارم المقترح تًااتها  هرا الاميمج ًاو الد 

و لم لد اناالم  سام او الماووارم الم ًاام ًاو  الاميمج األايءةال انها ًاتالا اك ر ًو ًثيلتها  التركيب الراموء كما يعا  ايهوواه  هرا الاميمج 113

 ميتهمو ًحاكي  ال ص  االثيم االتد لعت ر ًو المحاكي  التد لها نصيب  د التجاًة ال اًهيم ريي لعت ر ًو ًحاكي  التصسير خاكم  د األان

 األخيرة.

 النموذج  الثالث :

ضا م الد القيير األخراء لحقيقاه لالمساف         يم نالرئيايم ًو االستفارة الكاًلم لعااكر االنتاج السيتهمو مرا الاميمج ًحاالم إرخاي ديس التكاليم ا

لتركيب االتكاليم ام ةًكو لتعايم الر  ء العايم كوووا د العائسء القس ل يو ًو نتائ  الاميمج ام الماوووارم الم ًاام  الاميمج لمث  نفس الماوووارم  

اليجيم  التركيبء لكاو لم يتهمو اا ًااراع ًو ًحاكي  الفيي الرامو ادس را    الاميمج الد المااراع الما ًام  مااراع المحاكي  األستير

ال لسا ا يي الصييا كما انو ضاام الماارم ًو ًحصيي  اجر الاكر ًع االرتفار  ماارم دصب الاكرء ريي تارع الماارم ًو  اجرالاكر الد 

ااراع ًو ًحاكي  لصسيريم اماع ةً حيم كمحصيلد ال ص  الهعم ًو ًثيلتها  التركيب الراموء ايتمي  الاميمج  انو اال  ًطكلم اسم رهيً ً

ةلم  سام الد الترليبء كما ام الاميمج دس ة قد الد ًاووووارم ال  اقس الطووووتيا كما  التركيب الرامو االتد  39ء 922االثيم ريي دسًع  حيالد 

ست 735دسًع  حيالد  كي  التصسير إم لعت ر ًحصيي ا هاه ًو ًحا يراليجد ًو مري اليههمء ا هرا يكيم الاميمج دس اال  ةلم  سام االتد لعت ر ةي

 31.5لد اًطووووكلم اسم رهيً ال  اقس  د كال ًو الاميمج األاي االثاندء كما ل يو ًو نتائ  ال ياناع ام كميم المياي الماووووتهلكم  الاميمج لقسً  حي

ًلييم  15.121 د ريو دسًع ًتيسووووط التكاليم  الاميمج  حيالد ًو الكميم الماوووتهلكم ًو المياي  التركيب الرامو ء %17.99لمث  نحي  3ًلياً م

ًلييم هايو ايمث  نحي  11.217ًو ًثيلتها  التركيب الراموء كرلك ةلهوو  ًو الاتائ  ةم كووا د العائس  الاميمج دسً  حيالد %15.5هايوء لمث  نحي
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طير الد ةم مرا الاميمج د911.11% شاًع الاتائ  او ًثيلو  التركيب الراموء األًر الرا ي كي  ماع ةً حيم االيمء ادس ة صال  ًحا س الجو إيجا ياه ل

ثالي ة قد الد رجم العمالم الماووووت سًم  د التركيب الرامو الد ةنو ارهر ًشووووساه  د ليتيع رجم العمالم الماووووت سًم  جساي ام الاميمج ال  الد ال

ةلم ااً   11511العمالم الماوووت سًم  محصووويي الق و كثيم العم  ريالد  المحاكوووي  الكثيفم العم  االتد لتمي   أً حيم االيمء ريي دسًع رجم

اكر ادصب الاكر %957.1لمث  نحي  35777ريي دسًا  حيالد  ًو ًثيلها  التركيب الراموء كما كثفا رجم العم  المات سًم  محصيلد  اجر ال

الاوووكر لعت ر ًو المحاكوووي   الرامو ريي ةم ًحصووويي  اجر ًو ًثيلتها  التركيب %12.13ء %711ةلم ااً  الد الترليب ثمث  نحي  11111ء

 ماع الر حيم  ياما يعت ر ًحصيي دصب الاكر ًو المحاكي  كثيفم العمالم.

 : للتراكيب المحصيليم المقتررم 26جدول رقم 

 المساحة باأللف فدان 
زيادة .5%

 العمالة

زيادة .10%
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التركيب 
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 النموذج 

 الرابع

 النموذج

الخامس   

النموذج 

السادس 

* 

النموذج 

 السابع**

 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 قمح

 0 90 164 164 164 164 164 82 شعير

 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 ذرة شامية صيفي

 0 184 0 0 0 184 0 184 ذرة شامية نيلي

 0 356 241 180 178 356 209 356 ذرة رفيعة

 700 700 700 700 700 700 700 1293 أرز

 0 0 0 95 0 0 0 95 فول بلدي

 4 4 4 2 4 4 4 2 عدس

 0 32 0 0 0 32 0 32 فول صويا

 301 301 180 0 152 301 301 151 فول سوداني

 145 145 145 0 145 145 145 72 سمسم

 9 9 9 4 9 9 9 4 حلبة

 1 1 1 0 1 1 1 0 ترمس

 6 6 6 3 6 6 6 3 حمص

 32 32 32 0 32 32 32 16 عباد شمس

 23 0 0 11 0 0 0 11 كتان

 300 300 300 366 300 300 300 197 قطن

 2744 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 برسيم مستديم

 0 424 424 424 424 424 424 212 برسيم تحريش

 354 354 354 177 177 0 354 177 بصل

 61 0 0 31 31 0 0 31 ثوم

 0 546 1092 1092 1092 993 1092 546 بنجر السكر

 320 320 320 320 320 320 320 327 قصب السكر

 203 388 222 443 222 222 132 222 الطماطم الصيفي

 374 374 374 187 374 374 374 187 الطماطم الشتوي

 0 0 0 129 0 0 0 129 لبطاطس الصيفي

 476 0 0 238 238 0 0 238 البطاطس الشتوي

 االجمالي
1101

7 
11018 11018 11017 11017 11017 11017 11017 

 همعا ارا ا ًو نتائ  ال رًجم ال  يم.المصدر:
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 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 التراكيب المحصولية المقترحة  26تابع جدول رقم 

2المياه المستهلكة بالمليون م   
زيادة 

 %5العمالة

زيادة 10%

 العمالة

 المحصول
التركيب 

 الراهن

النموذج 

 األول

النموذج 

 الثاني

النموذج 

 الثالث

النموذج 

 الرابع

النموذج 

 الخامس

النموذج 

 السادس

النموذج 

 السابع

 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 قمح

 0 131 238 238 238 238 238 119 شعير

ذرة شامية 

 صيفي
6920 6920 6920 6920 6920 6920 6920 6920 

 0 587 0 0 0 587 0 587 ذرة شامية نيلي

 0 1594 1079 806 797 1594 936 1594 ذرة رفيعة

 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 8348 أرز

 0 0 0 149 0 0 0 149 فول بلدي

 4 4 4 2 4 4 4 2 عدس

 0 149 0 0 0 149 0 149 فول صويا

 1003 1003 599 0 505 1003 1003 502 فول سوداني

 498 498 498 0 498 498 498 249 سمسم

 20 20 20 10 20 20 20 10 حلبة

 2 2 2 1 2 2 2 1 ترمس

 14 14 14 7 14 14 14 7 حمص

 103 103 103 0 103 103 103 52 عباد شمس

 29 0 0 15 0 0 0 15 كتان

 1098 1098 1098 1339 1098 1098 1098 719 قطن

 7476 4049 4049 4049 4049 4049 4049 4049 مستديمبرسيم 

 0 448 448 448 448 448 448 224 برسيم تحريش

 721 721 721 360 360 0 721 360 بصل

 156 0 0 78 78 0 0 78 ثوم

 0 1408 2816 2816 2816 2561 2816 1408 بنجر السكر

 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3492 قصب السكر

 645 1232 703 1405 703 704 420 703 اطم الصيفيالطم

 856 856 856 428 856 856 856 428 الطماطم الشتوي

لبطاطس 

 الصيفي
241 0 0 0 241 0 0 0 

البطاطس 

 الشتوي
449 0 0 449 449 0 0 897 

 34999 35395 34724 34316 34514 35404 34702 37469 االجمالي

 ل رًجم ال  يم .همعا ارا ا ًو نتائ  االمصسً: 
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 التراكيب المحصيليم المقتررم (:2جدول ) تابع

 المحصول

 متوسط التكلفة بالمليون جنيه

التركيب 

 الراهن

النموذج 

 األول

النموذج 

 الثاني

النموذج 

 الثالث

النموذج 

 الرابع

النموذج 

 الخامس

النموذج 

السادس 

زيادة 

العمالة 

5% 

النموذج 

السابع 

زيادة 

عمالة ال

10% 

 5 17881 17881 17881 17881 17881 17881 17881 قمح

 37 310 561 561 561 561 561 280 شعير

 123 11346 11346 11346 11346 11346 11346 11346 ذرة شامية صيفي

 144 563 0 0 0 563 0 563 ذرة شامية نيلي 

 2950 1800 1218 910 899 1800 1056 1800 ذرة رفيعة

 13340 4894 4894 4894 4894 4894 4894 9036 أرز

 0 0 0 646 0 0 0 646 فول بلدي

 2418 24 24 12 24 24 24 12 عدس

 511 170 0 0 0 170 0 170 فول صويا

 0 1988 1188 0 1000 1988 1988 994 فول سوداني

 3922 677 677 0 677 677 677 338 سمسم

 1519 45 45 23 45 45 45 23 حلبة

 2919 5 5 3 5 5 5 3 ترمس

 0 37 37 19 37 37 37 19 حمص

 4300 123 123 0 123 123 123 61 عباد شمس 

 5 0 0 72 0 0 0 72 كتان 

 37 2950 2950 3596 2950 2950 2950 1932 قطن

 123 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 برسيم مستديم

 144 1574 1574 1574 1574 1574 1574 787 برسيم تحريش

 2950 2418 2418 1209 1209 0 2418 1209 بصل 

 13340 0 0 256 256 0 0 256 ثوم

 0 3561 7121 7121 7121 6475 7121 3561 بنجر السكر 

 2418 3922 3922 3922 3922 3922 3922 4004 قصب السكر

 511 2901 1654 3309 1654 1657 988 1654 الطماطم الصيفي

 0 2919 2919 1460 2919 2919 2919 1460 الطماطم الشتوي

 3922 0 0 1968 0 0 0 1968 لبطاطس الصيفي

 1519 0 0 2150 2150 0 0 2150 البطاطس الشتوي

 69043 67334 67783 70155 68474 66837 67755 69452 االجمالي

 المصدر:جمعت وحسبت من نتائج البرمجة الخطية 6
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 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  لمقتررمالتراكيب المحصيليم ا6 2 جدول رقم تابع

 المحصول

 صافي العائد بالمليون جنيه

التركيب 

 الراهن

النموذج 

 األول

النموذج 

 الثاني

النموذج 

 الثالث

النموذج 

 الرابع

النموذج 

 الخامس

النموذج 

السادس 

زيادة 

العمالة 

5% 

النموذج 

السابع 

زيادة 

العمالة 

10% 

 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 قمح

 0 160 290 290 290 290 290 145 رشعي

 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 ذرة شامية صيفي

 0 321 0 0 0 321 0 321 ذرة شامية نيلي 

 0 535 362 270 267 535 314 535 ذرة رفيعة

 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 4550 أرز

 0 0 0 222 0 0 0 222 فول بلدي

 9 9 9 5 9 9 9 5 عدس

 0 54 0 0 0 54 0 54 فول صويا

 2569 2569 1535 0 1293 2569 2569 1285 فول سوداني

 433 433 433 0 433 433 433 216 سمسم

 13 13 13 6 13 13 13 6 حلبة

 1 1 1 0 1 1 1 0 ترمس

 28 28 28 14 28 28 28 14 حمص

 47 47 47 0 47 47 47 24 عباد شمس 

 63 0 0 32 0 0 0 32 كتان 

 1221 1221 1221 1488 1221 1221 1221 800 قطن

 33016 17883 17883 17883 17883 17883 17883 17883 برسيم مستديم

 0 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1002 برسيم تحريش

 4668 4668 4668 2334 2334 0 4668 2334 بصل 

 884 0 0 442 442 0 0 442 ثوم

 0 1901 3802 3802 3802 3457 3802 1901 بنجر السكر 

 4899 4899 4899 4899 4899 4899 4899 5002 قصب السكر

 4119 7867 4486 8971 4486 4492 2679 4486 الطماطم الصيفي

 8357 8357 8357 4179 8357 8357 8357 4179 الطماطم الشتوي

 0 0 0 475 0 0 0 475 لبطاطس الصيفي

 4126 0 0 2063 2063 0 0 2063 البطاطس الشتوي

 81345 69860 66927 66270 66762 63502 66107 62401 االجمالي 

 المصسً:همعا ارا ا ًو نتائ  ال رًجم ال  يم.
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 التراكيب المحصولية المقترحة  .8جدول رقم  تابع

 حجم العمالة باأللف رجل المحصيي

التركيب 

 الراهن

النموذج 

 األول

النموذج 

 الثاني

النموذج 

 الثالث

النموذج 

 الرابع

النموذج 

 الخامس

النموذج 

السادس 

زيادة 

العمالة 

5% 

النموذج 

 بعالسا

زيادة 

العمالة 

10% 

 139758 139758 139758 139758 139758 139758 139758 139758 قمح

 0 3163 5729 5729 5729 5729 5729 2865 شعير

 82275 82275 82275 82275 82275 82275 82275 82275 ذرة شامية صيفي

 0 8634 0 0 0 8634 0 8634 ذرة شامية نيلي 

 0 12832 8685 6484 6412 12832 7530 12832 ذرة رفيعة

 49700 49700 49700 49700 49700 49700 49700 91769 أرز

 0 0 0 4963 0 0 0 4963 فول بلدي

 356 356 356 178 356 356 356 178 عدس

 0 1642 0 0 0 1642 0 1642 فول صويا

 37662 37662 22501 0 18952 37662 37662 18831 فول سوداني

 18110 18110 18110 0 18110 18110 18110 9055 سمسم

 789 789 789 395 789 789 789 395 حلبة

 91 91 91 45 91 91 91 45 ترمس

 551 551 551 276 551 551 551 276 حمص

 3950 3950 3950 0 3950 3950 3950 1975 عباد شمس 

 1666 0 0 833 0 0 0 833 كتان 

 49800 49800 49800 60711 49800 49800 49800 32623 قطن

 172901 93652 93652 93652 93652 93652 93652 93652 برسيم مستديم

 0 10166 10166 10166 10166 10166 10166 5083 برسيم تحريش

 26164 26164 26164 13082 13082 0 26164 13082 بصل 

 4519 0 0 2259 2259 0 0 2259 ثوم

 0 19111 38222 38222 38222 34752 38222 19111 بنجر السكر 

 64960 64960 64960 64960 64960 64960 64960 66331 قصب السكر

 31938 60993 34778 69556 34778 34828 20772 34778 الطماطم الصيفي

 32187 32187 32187 16094 32187 32187 32187 16094 الطماطم الشتوي

 0 0 0 6442 0 0 0 6442 لبطاطس الصيفي

 33289 0 0 16644 16644 0 0 16644 البطاطس الشتوي

 750665 716544 682423 682423 682423 682423 682423 682423 االجمالي 

 : همعا ارا ا ًو نتائ  ال رًجم ال  يم.المصدر

 

 

 

 



 9921          ال ًاايم العمالم الد المحصيلد التركيب  د التغير ةثر

 

 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

امرا  %2.51لاميمج الثالي ًمي ة لكينو ان فهوووا  يو الكميم الماوووتهلكم ًو المياي او التركيب الرامو  احي إهمااله اًما سووو ز يعت ر ا       

ًو ًثيلتها  %13ء9يعاد ةًكانيم ليهيو مري المياي المتي رة الد التيسووع اال قدء كما ةم مرا الاميمج لهوومو لاسيم  د التكاليم  قسً ياووير ًثلا نحي 

ستيراليجيم اًر حم لم لاهر  الاميمهيو األاي االثاند كالل ص  االثيم ء اةله  ةيها ًو الاتائ   التركيب الرامو الهمو  ًحاكي  لصسيريم اا

ًو ًثيلو  اليضع الرامو امرا يعت ر الهسف الرئياد الرا ياعد اليو الم اًايو  صفم  %1.11ةم الاميمج دس رقز تيارة  د كا د اائس يمث  نحي

مرا الاميمج انو لم يحقز مسف تيارة رجم  العمالم الماوووت سًم    رقز مسف يمكو إات اًي مس اه ةكثر ًا قيم اًشوووارة امي ااًمء الكو يعا  الد 

لد يليتيع العمالم الد المحاكي  األكثر  د كثا م العم  كالقصب اال اجر االق و االقم  اال رسيم ءايعا  اليو انو لم يتهمو ًااراع ًو ًحص

 م امي الفيي ال لسا ا يي الصييا.  ال قيلياع اال يتي

 النموذج الرابع :

جساي )         تائ  ال رم المحصوووويليم  الاميمج لم لتغير او التركيب الرامو ريي لقسً  حيالد 5ًو ن ًلييم  سام  99.192(يت يو ام الماووووا

ًو الماارم  التركيب الراموء %711لمث   9117ايته  ًو نتائ  الاميمج انو لهمو ًااراع ةك ر ًو ًحصيي  اجر الاكر ريي لقسً  حيالد

ًو ًثيلو  التركيب الرامو %955.2الم  سام يمث  311كما لهمو ًااراع ةك ر ًو ًحصيي الق و  االرا يعس ًحصيي استراليجد دسً  حيالد 

دس لهوومو مرا الاميمج ًحصوويي الفيي ء امي ًو ًحاكووي  كثيفم العمالم ةيهوواه ًما يع د مرا الاميمج ًي ة لتحقيز مسف لكثيم ااصوور العمالم ءا

ةلم  سام  د ريو  لم يتهماها الامامج األخرا ء ياما لم يتهمو مرا الاميمج ًحاكي  كفيي الصييا ء ا يي سيراند  15ال لسا االرا دسً  حيالد 

امام امد لعس ًو المحاكي  ال يتيم التد لاتيًر ًاهاًصر نا م ك يرة ًما يطك  ابي الد المي ام  التجاًا ال ًاادء ادس ة قا ًااراع ء اال

كي  الاقسيم ماع  اكر االمحا صب ال ك  الح ي  اًحصيي د س ها  التركيب الرامو كمعام ًجميام ًحا ستيراليجيم ااس ًتي كي  األ ًو المحا

اتهلكم اا ست سم  د كميم المياي الم ه  ًو نتائ  ةم الاميمج ة ص  االثيم ء  ياما ةل كي  ال   3ًلياًم 13.391لتد لقسً  حيالد العائس المرلفع كمحا

ث  نحي  يلتها ثًو ً %919.19ًلييم هايو لمث  نحي  21.955ًو ناريتها  د التركيب الرامو ء إال ةم ًتيسووووط التكاليم  ل  ريالد  %995.1لم

اائس يقسً  حيالد  مرا الاميمج كووووا د  ما رقز  يب الرامو ء  يا ًو ًثيلو  التركيب الراموء %911.71ًلييم هايو يمث  ريالد  11.721 د الترك

ايع ا ملك ام مرا الاميمج لهوومو لركي  الد تًاام ًحاكووي  ال هوور) ال ماقم اال  اقس (ريي دسً ًتيسووط كووا د  العائس ًو ًحصوويي  

يرة  د ًسة ًو ًثيلها  التركيب الرامو إم لعس ماع اائس ًر   ادصووو%911.52ًلييم هايو لمث  نحي  5.129ال ماقم الصووويفد   الاميمج ريالد  

د ام رجم لًكيثها  د التر مء  ياما ةرتف   ماتيا ًتيسط كا د العائس ًو ال  اقس  الاميمج  مثيلو  التركيب الراموءالطير نتائ  الاميمج ةيهاه ا

 األًت يقسً  حيالدالعمالم الماووووت سم  الاميمج ااس نفس ًثيلو  التركيب الراموء كما يطووووير الاميمج الد ام رجم العمالم الماووووت سًم  محصوووويي 

ًو ًثيلو  التركيب الراموء ادس يع ا ملك الد إاارة ليتيع رجم العمالم الماوووت سًم لصوووال  المحاكوووي   %51.95ةلم ااً  يمث  نحي  11211

اكر  اًحاكي  ال هر كال ماقم اك طك  الرا يحقز لكثيم رجم العمالم  د ًحاكي  ك اجر ال لك القم  ركثيفم العم  اماع كا د اائس االد  ال

االق وء ًما سووو ز يتهووو  ام مرا الاميمج دس لهووومو نفس الماوووارم المحصووويليم  التركيب الرامو الد انو لهووومو الماووواراع ًو المحاكوووي  

ًو الكميم الماووتهلكم  المياي %5.17األسووتيراليجيمء الهوومو الاميمج ًحصوويي الفيي ال لساء ايتمي  مرا الاميمج ام يي ر كميم ًو المياي ريالد 

او كووا د  %1.71 التركيب الرامو االتد دس لاووتغ  لصووال  التيسووع األ قدء كما يتهوو  ًو مرا الاميمج ام رقز تيارة  صووا د العائس لمث  نحي 

العائس  التركيب الراموء ادس يع ا ملك الد ام الاميمج لهمو ًحاكي  ماع اائس كا د ًرلفع كمحاكي  ال هرء كما لهمو ًحاكي  ال  اقس 

 مماع العائس الاوووريع االتد لم لاهر  الامامج األاي ا الثاند االثاليء ايعا  الد مرا الاميمج ام اهمالد التكاليم  الاميمج ةتراع  ااووو  اال ماقم

 ًو ًثيلتها  التركيب الرامو .كما ام الاميمج لم يتهمو ًحاكي  اسة ًو ةممها ًعام ًحاكي  المجميام ال يتيم . %9.19تيارة لمث  نحي 

 وذج الخامس :النم

اارم  التركيب الرامو        اارم المحصيليم  الاميمج لماث  الم ه  ام اهمالد الم اارم  99.192يت ًلييم  سامء ادس ل ايسع  هرا الاميمج ً

امام  اات اًمما ًو ًحاكي  الهاًم ًو ًحاكي  المجميام ال يتيمء ريي دسًع ًاارتهما  حيالد  ايراند اال ةلم  915ء 951ًحصيي  يي ال

ًو ًثيلتهما  التركيب المحصوويلد الرامو الد الترليبءكما لتهوومو ل ايس لماوواراع  اجر الاووكر الد ريالد  %719.1ء %991.7 سام لمثال نحي 

ًو ًثيلتها  التركيب الرامو اكرلك لتهووومو ل ايس  ماوووارم ًحصووويي ال صووو  امي ًحصووويي نقسا ريي يقسً  %711ةلم  سام لمث  نحي 9117

ًو ًثيلتها  التركيب الراموء  ياما لم يتهوومو الاميمج اا ًاوواراع ًو ًحاكووي  الفيي ال لسا ا يي %711م  سام  الاميمج ا لمث ةل351 حيالد 

طاًد الايلدء اًحصيي الثيمء الم يتهمو كرلك ًحصيي ال  اقسء كما ل يو ًو الاتائ  ام كميم المي ي االصييا اكرلك لم يتهمو ًحصيي الرًة ال

كم  ال ء %2.33ًو ًثيلتها  التركيب الرامو ايطووووير ملك انو مااك ا راه يمث  %17.12لمث  نحي  3ًلياً م 31.271اميمج لقسً  حيالد الماووووتهل
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ي   الاميمج دسًع  حيالد  كاليم للمحاكوووو تائ  الاميمج ام ةهمالد الت لك يتهوووو  ًو ن كر ًو ًثيلتها %12.51ًلييم هايو لمث  نحي  12.253ا

او  %7.1ًلييم هايوء ًما يعاد إلد ةم الاميمج لتسند  يو التكاليم  الاميمج او التركيب الرامو  ااوو م  11.157  ريالد  التركيب الرامو اال ال

كا د العائس  الاميمج دسً  حيالد  طير الاتائ  ام  ه  ًو نتائ   %2.75ًلييم هايو ء  يارة لمث   11.172ًثيلتها ءكما ل او التركيب الراموء ايت

هاه  ام رجم العمالم المات سًم  الاميمج دس رلا ًث  ًثليها  التركيب الرامو اال انها لرك ع  د المحاكي  كثيفم العم  كمحصيي ريي  الاميمج ةي

ًلييم ااً  ءاكرلك  الرًة الطوواًد الصوويفد ء ريي  ل  رجم العمالم الماووت سًم   931.255ارتف  ًحصوويي القم   افس رجم الماووت سًم  و ااس 

ااً   مجميام ًحاكي  الح ي  ء  ياما لم يتهمو الاميمج ًحصيي الرًة الطاًيم الايلد ء  ياما ةن فها رجم العمالم المات سًم ًلييم  57.725

ًو ًثيلو  التركيب الرامو ء كما لهمو الاميمج ل ايس لحجم العمالم المات سًم  محصيي الق و الرا يعس %51.95 الاميمج  محصيي األًت  احي 

ًو ًثيلو  التركيب الراموء كما ل يو ًو الاتائ  لكثيم %957.15ًلييم ااً  لمث  نحي  11.511كثيفم العم  ريي يقسً  حيالد ًو المحاكووووي  

ًو ًثيلو  التركيب الرامو. ايعا  الد مرا  %711ًلييم ااً  يمث  نحي  35.777لحجم العمالم الماووت سًم  محصوويي  اجر الاووكر دسً  حيالد 

مو ًحاكووي  ال قيلياع كالفيي ال لسا ا  يي الصووييا االرا يعس ًو المحاكووي  المر حم  ترة  د اآلانم األخيرةء الم يتهوومو الاميمج انو لم يتهوو

 ًحصيي الثيم االرا يعت ر ةيهاه ًو المحاكي  ماع الر حيم العاليم. 

 النموذج  السادس والسابع :

لها  الق اع ال ًااد لم إدتراح نميمج للتركيب المحصووويلد يحقز تيارة رجم العمالم لتحقيز ةمساف السًاسوووم امي الحس ًو ال  الم ةا لقلي       

او اليضووع الراموء اق قاه لتلك األمساف  قس ل يو ًو نتائ  الجساي ةم الماووارم  الاميمهيو الاووارل االاووا ع لم %91ةا %5الماووت سًم  مقساً 

اميمهيو ًحاكوووي  الفيي ال لسا ا يي الصوووييا ًو ًجميام ًحاكوووي  ال قيلياع لتعسا الماوووارم المحصووويليم  التركيب الراموء الم يتهووومو ال

اا ع ًحصيي مام  د ًجميام المحاكي  الاكريم امي ًحصيي  اجر الاكر ةال انو را   الد نفس الماار  ماال يتيمء  ياما لم يتهمو الاميمج ال

اكر إم يعس ًو المحاكي  كثيفم العمالم ء  د ريو اكر ادصب  لقري اه ًو دصب ال اارل  الماارم الما ًام  كليهما امما  اجرال ارتف  الاميمج ال

ء  35.315الاوووكر ء ةًا  الااووو م اهمالد الكميم المياي الماوووتهلكم  التركيب المحصووويلد المقترح  الاميمهيو الاوووارل االاوووا ع  قس دسًع  حيالد

ث  ريالد  3ًلييم م 31.111 ما  التر %13.19ء  %11.11لم ياي ًو ًثيلته يم الم دس ةرتف  الاميمج الاووووارل  كم يب ءا يب الرامو الد الترل ك

ي األًت يالماتهلكم  المحاكي  االستيراليجيم  د ًجميام الح ي  كالقم  االرًة الطاًد االرًة الر يعم ء ياما دسًع كميم المياة الماتهلكم  محص

يب المحصوووويلد المقترح  الاميمهيو الاووووارل االاووووا ع ريالد  ًو ًثيلتها  التركيب الرامو الد  %51.7لمث  نحي  3ًلييم م 1.579 د الترك

اا ع دسًع  حيالد  اارل اال اارم األًت التد لقترح  التركيب المحصيلد ال  %51.9ةلم  سام لمث  نحي  211الترليب ء ادس يع ا ملك الد ام ً

ستيراليجيم التاميم ائ  ال ًاايم الفترة القارًم ءكينو ًو المحاكي  الطرمم للمياي ءكما لطير الات ًو ًثيلتها  التركيب الراموء ق قاه لتيههاع السالم اا

ء %11.15ًلييم هايو لمث  نحي  11.113ء 12.331الياًرة  الجساي ام ًتيسووووط إهمالد التكلفم  الاميمهيو الاووووارل االاووووا ع دسًع  حيالد 

غم ريالد 11.19% يب الرامو اال ال ها  الترك يب  ًلييم 11.157ًو ًثيلت ئس  الترك عا جساي ام كووووا د ال تائ  الياًرة  ال ما لطووووير الا يو ءك ها

ًو ًثيلو  %931.31ء  %999.15ًلييم هايو لمث  نحي 59.315ء  11.511المحصوويلد للاميمهيو الاووارل االاووا ع دس تارء ريي دسً  حيالد 

د المقترح  الاميمج الاوووارل ًحاكوووي  ماع اائس نقسا ًلييم هايوء ريي لهووومو التركيب المحصووويل 17.119 التركيب الرامو اال ال  ريالد 

ًلييم هايو كما  7.331ًو ًثيلو  التركيب الرامو اال ال  نحي  %711ًلييم هايو لمث  نحي  1.115كمحصوووويي ال صوووو  دسً ًتيسووووط العائس  و 

و ًو الاتائ  ام رجم العمالم الماووت سًم لهوومو التركيب المقترح تيارة  د كووا د العائس  د ًحاكووي  ًو ًجميام ال هوور كال ماقمء  ياما ل ي

ضيم تيارة  ًلييم 251.115ًلييم ااً ء 291.511ًو رجم العمالم  التركيب الراموء انها دسًع  حيالد  %91ء  %5 التركيب المقترح  افس  ر

عمالم ًيي ل يو انو  ا تراض تيارة رجم الااً   الترليب   التركيب المحصوويلد المقترح  الاميمج الاووارل االاووا عء إهمااله اًما سوو ز  هرا الاووياا

ا م  ات سًم  التركيب المحصيلد المقترح  ا ضا م الد القيير  %91ء  %5الم اا ع  اال اارل اال همو الاميمهيو المقترريو ال الد الترليب  قس ل

اب ا ر لماتهلكم  التركيب المحصيلد المقترح  ااألخراء انو لم يتعسا نفس الماارم  التركيب المحصيلد الراموء  ياما رققا ا راه  كميم المياي ا

 %1.51ء  %3.15او التركيب الرامو ءاالتد يمكو اسووت ساًها  التيسووع األ قدء كما لحقز لاسيم  د التكاليم لمث   %1.51ء  %5.51لمث  نحي 

ال ًاامءكما د ر  اًلفاع اسعاً ًاتل ًاع االنتاج  او التركيب ًثيلتها  التركيب الراموء الد اات اً ام لاسيم التكاليم دس لعت ر ضراًة رتميم  

اا ع الد الترليب  ااب لمث  نحي  اارل اال او التركيب  %31.31ء  %99.15ل يو كرلك ام كا د العائس  التركيب المقترح دس ل ايس  الاميمج ال

 التركيب المحصوويلد المقترح  الاميمج الاووارل   ااوو م  الراموء  االضووا م الد لحقز الهسف الرئياوود للسًاسووم امي تيارة رجم العمالم الماووت سًم 

 او التركيب المحصيلد الرامو . %91او التركيب الراموء اتيارلها  الاميمج الاا ع  اا م 5%



 9959          ال ًاايم العمالم الد المحصيلد التركيب  د التغير ةثر

 

 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ست الص ام الاميمج االاي را   الد ًاارم التركيب المحصيلد الرامو الكاو رقز ا راه  د كميم المياي الماتهلكم ء   س ز يمكو إ  ًما 

اووت سًم مارقز لسنيم  د التكاليم ااهماليم للتركيب المحصوويلد ء رقز كووا د اائس ةك ر ًو التركيب الرامو  ياما لم يحسث لغيراه  حجم العمالم ال

المحاكي    التركيب المحصيلد او التركيب الرامو إال انو اتع للك العمالم المات سًم  ال ريقم التد لتمطد ًع مسف السًاسم اال امد ليتيعها  

رقز ا راه  اكثيفم العم  اماع العائس الصووا د األالد ء اًا الاميمج الثاند  قس تارع  و الماووارم المحصوويليم تيارة قفيفم او التركيب الرامو ء  يام

اتهلكم  الاميمج الثاند ةكثر ًو التركيب الرامو الكو مرا الي ر كام ةد  ًو الامامج األً عم األ ثاند  خرا ء   ياما رقز الاميمج ال د كميم المياي الم

قس  لسنيم  د اهمالد ًتيسووط التكاليم  التركيب المحصوويلد لصووال  مرا الاميمج او  ادد الامامج األخرا للتراكيب المحصوويليم ء  الرغم ًو ملك 

الثالي  قس ث تا  و الماووارم المحصوويليم  رقز مرا الاميمج كووا د اائس ةالد ًو التركيب الرامو الكو ةد  ًو  ادد الامامجء ةًا  الااوو م للاميمج

نو دس رقز ا راه  كميم المياي ةالد ًو  التركيب الرامو ااالد ًو  ادد الامامج األخرا ء يب الرامو إال ا كالترك لو  يب المحصوووويلد  كرلك ا  الترك

دس رقز و ًثيلتها  الاميمج األاي االثاند اال اًس ء ارقز لسنيو  متيسط اهمالد التكاليم او التركيب الرامو اكانا للك التسنيم  د التكاليم ةد  ً

م ث تا ماووت سًالاميمج الثالي ةيهوواه كووا د اائس ةك ر ًو التركيب الرامو اًو ًثيلها  الامامج األاي االثاند االرا ع ءاال ام اهمالد رجم العمالم ال

ثالي لصال  المحاكي  كثيفم العمالم اماع األً حيم العاليم ء اًا الاميمج او ًاتياما  التركيب الرامو ا الامامج األخرا لكاها ليتاا  الاميمج ال

حقز لسنيم يالرا ع  قس ث تا  و ةيهوواه الماووارم المحصوويليم ارقز ا راه  د كميم المياي ةك ر ًو التركيب الرامو اًو  ادد الامامج األخرا ءلكاو لم 

ًو %9.7ط التكاليم  الاميمج الرا ع او التركيب الرامو لكاها تيارة قفيفم ال لتعسا  اهمالد ًتيسووووط التكاليم  الاميمج    تار اهمالد ًتيسوووو

هووومو ل التركيب الرامو ء  ياما رقز كوووا د اائس ةك ر ًو التركيب الرامو اةالد ًو الاميمج االاي االثاند ادس يع ا ملك الد ام الاميمج الرا ع

ام يكيم الي ر  د كميم المياي الرا لمي  مرا الاميمج  تحقيقو دس انعكس الد كووا د العائس  ًحاكووي  نقسيم ماع اائس ًر   اسووريع كما يمكو ةيهووا

ث تا  نهاالرا رققو الاميمج الرا ع ء كما ليتاا رجم العمالم المات سًم  هرا الاميمج الد ًحاكي  ال هر االمحاكي  ماع األً حيم العاليم اال ة

امج ء ااو الاميمج ال اًس  قس ارتف   افس ًاووووارم التركيب الرامو اًعام الامامج ااس نفس ًتيسووووط ااس رجمها  التركيب الرامو ا  ادد الام

همالد او الالماووارم المحصوويليم إال انو رقز ا راه  د كميم المياي الماووتهلك او التركيب الرامو ااو الاميمج الثاند ء  ياما رقز لسنيم للتكاليم ا

ه يب الرامو القتر  او ًثيلت اائس ًقاًنمه الترك ما رقز الاميمج ال اًس ةالد كووووا د  لي ء  يا ثا ها  الاميمج ال ا  الاميمج األاي ال يس او ًثيلت

ات سًم  هرا الاميمج اال انها ليتاا الد  ك الامامج األخرا اةالد    يعم الحاي ًو التركيب الرامو ء الم ل يس ةهمالد رجم العمالم الم ي  المحا

ااسووتيراليجيم  الاميمج ال اًس او ًثيلتها  التركيب الرامو . ةًا الاميمهيو الاووارل االاووا ع  قس لم إرخاي مسف   يارة  كثيفم العم   االمحاكووي 

الد التيالد  حجم العمالم الماووت سًم  التركيب المحصوويلد المقترح ًقاًنمه  التركيب الرامو  االضووا م للقيير األخرا ء الحقز %91ء  %5ناوو م 

اارل اًو التركيب المحصيلد الرامو  ء كما لحقز كرلك لاسيم  د التكاليم كرلك ا را  د ك اا ع اكثر ا راه ًو الاميمج ال ميم المياي  د الاميمج ال

اا ع ء  ياما لحقز كا د اائسة  التركيب المحصيلد المقترح  الام اارل ًتفيداه او الاميمج ال  مج الاا عياانتاهيم او التركيب الرامو  الاميمج ال

او ًثيلو  التركيب الرامو الفيق كرلك او التركيب المحصووويلد المقترح  الاميمج الاوووارل ا التركيب  %31.3ريي ًث  ال يارة  صوووا د العائس 

او  يالمحصيلد  الامامج األخراء لرا لقترح السًاسم العم  الد ليهيو الم اًايو نحيالاميمج ال اًس االاا ع او قريز اليسائ  التحفي يم سيا

سعاً ً ًايم لتاييز مري المحاكي  ا  اكم اما كانا السالم  د  قريز رام  عل ًاتل ًاع االنتاج ارام  عل العملياع ال ًاايم ةا ضمام ة

 الم.سراهم ل يارة االنتاج ًو ًحاكي  ًعيام ًث  المحاكي  ال يتيم لتقلي  الياًراع ًاهاء ا التالد لحاو المي ام التجاًا ال ًااد لصال  ال

 -لملخص:ا

اتهلكم ا م - صيلد الرامو الكاو رقز ا راه  د كميم المياي الم اارم التركيب المح طير ةمم الاتائ  الد ةم الاميمج االاي لحقز ًعو نفس ً ساً قل

ياً م  2.31 ل  ريالد  يم  حيالد 3ًل كاليم ااهمال يم  د الت لسن ما رقز  ما ك التركيب ًلييم هايوء ادس رقز كووووا د اائس ةك ر ًو  7.11ء  يا

ًلييم هايوا  ياما لم يحقز لغيراه  حجم العمالم المات سًم  التركيب المحصيلد او التركيب الرامو إال انو اتع للك العمالم  5.11الرامو نحي 

 المات سًم  ال ريقم التد لتمطد ًع مسف ال حي اليتيعها   المحاكي  كثيفم العم  اماع العائس الصا د األالد.

 قس تارع  و الماوووارم المحصووويليم تيارة قفيفم او التركيب الرامو ا ادس رقز ا راه  د كميم المياي الماوووتهلكم  النموذج الثانيبا يما يتعلز   -

ء السنيم  د ًتيسووط التكاليم  احي %9.21او كميم المياي الماووتهلكم  اليضووع الراموا  اكووا د العائس ًو التركيب الرامو  احي %5.59 احي

 الرامو. او التركيب  3.22%

 %13ء9ء اكرلك رقز لسنيو  متيسووط اهمالد التكاليم  ااوو م لمث  نحي %2.51 قس رقز ا راه  د كميم المياي  احي  للنموذج الثالثةًا  الااوو م  -

ا د اائس كوو او التركيب الرامو اكانا للك التسنيم  د التكاليم ةد  ًو ًثيلتها  الاميمج األاي االثاند اال اًسء ادس رقز مرا الاميمج ةيهوواه 
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او ًثيلو  التركيب المحصووويلد الراموا اةيهووواه او ًثيلها  الامامج األاي االثاند االرا ع  %1.11ةك ر ًو التركيب الرامو   يارة  لغا نحي

حاكي  ل  المءاال ام اهمالد رجم العمالم المات سًم ث تا او ًاتياما  التركيب الرامو ا الامامج األخرا لكاها ليتاا  الاميمج الثالي لصا

 كثيفم العمالم اماع األً حيم العاليم.

 قس ث تا الماووووارم المحصوووويليم ارقز ا راه  د كميم المياي ةك ر ًو التركيب الرامو اًو  ادد الامامج األخرا ريي ا ر  النموذج الرابعاًا  -

الد ًتيسوووط التكاليم  الاميمج    تار اهمالد ًتيسوووط ًو الكميم الماوووتهلكم  المياي  التركيب الراموء لكاو لم يحقز لسنيم  اهم %5.17ريالد 

ًو التركيب الراموء  ياما رقز كوووا د اائس ةك ر ًو التركيب %9.7التكاليم  الاميمج الرا ع او التركيب الرامو لكاها تيارة قفيفم ال لتعسا 

الد ام الاميمج الرا ع لهووومو ًحاكوووي  نقسيم ماع  ا اةيهووواه ةالد ًو الاميمج االاي االثاند ادس يع ا ملك%1.71الرامو   يارة لمث  نحي 

اائس ًر   اسووووريع كما يمكو ةيهووووا ام يكيم الي ر  د كميم المياي الرا لمي  مرا الاميمج  تحقيقو دس انعكس الد كووووا د العائس الرا رققو 

  ماع األً حيم العاليم اال ةنها ث تا ااس الاميمج الرا ع ء كما ليتاا رجم العمالم الماوت سًم  هرا الاميمج الد ًحاكوي  ال هور االمحاكوي

 رجمها  التركيب الرامو ا  ادد الامامج.

 قس ارتف   افس ًاووارم التركيب الرامو اًعام الامامج ااس نفس ًتيسووط الماووارم المحصوويليم إال ةنو رقز ا راه  د كميم  النموذج الخامس  -

 %7.1ااو الاميمج الثاندء  ياما رقز لسنيم للتكاليم االهمالد ريي  ل  نحي  %2.33المياي الماووووتهلك او التركيب الرامو ريي دسًع  احي 

يي راو التركيب الرامو القتر  او ًثيلتها  الاميمج األاي ال يس او ًثيلتها  الاميمج الثاليء  ياما رقز الاميمج ال اًس ةالد كووا د اائس 

رجم العمالم الماووت سًم  هرا الاميمج إال ةنها ليتاا الد المحاكووي  كثيفم العم   ًقاًنمه  الامامج األخراء الم ل يس ةهمالد  %2.75 ل  نحي 

 االمحاكي  ااستيراليجيم  الاميمج ال اًس او ًثيلتها  التركيب الرامو.

محصووويلد الد التيالد  حجم العمالم الماوووت سًم  التركيب ال%91ء %5 قس لم إرخاي مسف   يارة ناووو م  النموذجين الســـادس والســـابعةًا  

نمه  التركيب الرامو  االضووووا م للقيير األخراء الحقز كرلك ا را  د كميم المياي  ااووووب ا ر لمث  نحي  قاً او  %1.51ء %5.51المقترح ً

م يالتركيب الرامو  د الاميمج  الاوووارل االاوووا عا ال يو ام الاميمج الاوووا ع رقز ا راه اكثر ًو الاميمج الاوووارلا كما لحقز لاسيم  د التكال

تاهيم  احي  او الاميمج الاووووا عء  ياما لحقز كووووا د اائسة م  او ًثيلتها  التركيب الرامو  الاميمج الاووووارل ًتفيداه  %1.51ء %3.15اان

او ًثيلو  التركيب الرامو الفيق كرلك او التركيب  %31.3 التركيب المحصوويلد المقترح  الاميمج الاووا ع   يارة كوووا د العائس  لغا نحي 

 مقترح  الاميمج الاارل االتركيب المحصيلد  الامامج األخرا. المحصيلد ال

 وأخيراً توصي الدراسة :

 ضراًة ًراهعم ناام التركيب المحصيلد لر ع كفاية اليرسة األًضيم المائيم ال يارة كا د العائس. -9

   ًاا ر لاوووييقيم لها كتصوووسير مريلطوووجيع الم اًايو الد تًاام المحاكوووي  كثيفم العمالم ًث  الق و اال صووو ء املك  العم  الد  ت -7

 الماتجاع ا التالد الحس ًو ًطكلم ال  الم.

كما ليكووود السًاسوووم العم  الد ليهيو الم اًايو نحيالاميمج ال اًس االاوووا ع للتركيب المحصووويلد المقترح او قريز اليسوووائ   -3

ةا ضوووومام ةسووووعاً ً ًايم لتاووووييز مري  التحفي يم سووووياي او قريز رام  عل ًاووووتل ًاع االنتاج ارام  عل العملياع ال ًاايم

 المحاكي  ا  اكم .

 

 المراهع:

 .رصائيما الد ش كم المعليًاع الساليماراًاا دااسة ال ياناع ااا كالحااتاًة الت  يط االمتا عم اا -9

 ا ااسار ً تلفم.اددتصار ال ًاالدتصاريما نطرة االًاضدا د اع الط يم األح اصالاتاًة ال ًاام ااست -7

وس -3 و ود ًحم وواما  يحو وس اثم و ًجلم هاًعم الماصيًة ا راً لغيوور التركيووب المحصوويلد الوود ال لووب  وود العمالووم ال ًاايما (ركتوويً (ارم

 .7111(5(ءالعسر)39ءًجلس )

4- www.mop-gov-eg. 
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  المالحق

 

 (.7192-7115رة ) يام  المااراع للمجميااع الم تلفم ًو التركيب المحصيلد  د ًصر خالي الفت  06جدول

 )الماارم  الفسام(                                                                                                                            

 السنة

مجموعة 

 الحبوب

م6البقوليات 

 والزيتية

م6 

 السكرية

م6البصل 

 والثوم

م6األلي

 الفاكهةم6 م6الخضر م6اإلعالف اف 

م6الطبية 

 والعطرية

المساحة 

 المحصولية 

200

5 7313726 523861 488710 143366 

67293

1 

210948

3 

183700

9 

125000

3 68440 14904979 

200

6 7239718 492161 513271 110772 

55200

9 

212707

0 

198717

7 

130782

9 52841 14920461 

200

7 7063941 541771 583371 142158 

59538

6 

232202

1 

205507

6 

136414

5 77614 15175925 

200

8 7476781 454190 581257 163737 

33281

0 

245784

3 

204224

8 

143780

8 69561 15236977 

200

9 7460697 579500 581308 169784 

29721

8 

263934

1 

215139

4 

149498

6 86478 15494564 

201

0 7119425 550114 706015 189331 

37709

2 

268483

9 

211174

6 

147668

2 84756 15334480 

201

1 7126475 443041 687394 192754 

52819

0 

269903

3 

206545

1 

150267

2 72843 15353508 

201

2 7674134 360860 749498 182543 

34354

1 

243921

1 

207853

6 

163345

4 70246 15565353 

201

3 7801942 370023 789641 166068 

29012

9 

227764

7 

198863

8 

171454

2 61458 15490123 

201

4 7751368 348698 836324 205220 

37606

3 

217801

9 

212863

4 

175743

1 71049 15689633 

201

5 7671009 372663 883057 232519 

24831

1 

222082

8 

212290

3 

178995

0 75923 15637093 

201

6 7665535 368273 885656 203512 

14413

0 

265386

4 

199261

2 

178714

1 81578 15800699 

201

7 7432896 401338 849618 229935 

23135

7 

312365

3 

187995

9 

179062

8 98811 16038195 

 : اتاًة ال ًاام ااستصالح األًاضدء د اع الط يم االدتصاريمء نطرة االدتصار ال ًاادء ااسار ً تلفم.المصدر

 

 .   (7192-7115ر خالي الفترة ) يام  العمالم المات سًم  د المجميااع الم تلفم ًو التركيب المحصيلد  د ًص. 9جدول 

 العسر:ًلييم ااً 
 السنة

 م6الطبية والعطرية م6الفاكهة م6الخضر م6اإلعالف م6األلياف  م6البصل والثوم م6 السكرية م6البقوليات والزيتية مجموعة الحبوب

2005 409.569 14.144 58.156 10.609 80.415 91.763 85.054 103.675 2.206 

2006 405.424 13.288 61.079 8.197 65.965 92.528 92.006 108.471 1.703 

2007 395.581 14.628 69.421 10.520 71.149 101.008 95.150 113.142 2.501 

2008 418.700 12.263 69.170 12.117 39.771 106.916 94.556 119.252 2.242 

2009 417.799 15.647 69.176 12.564 35.518 114.811 99.610 123.994 2.787 

2010 398.688 14.853 84.016 14.010 45.062 116.790 97.774 122.476 2.732 

2011 399.083 11.962 81.800 14.264 63.119 117.408 95.630 124.632 2.348 

2012 429.752 9.743 89.190 13.508 41.053 106.106 96.236 135.479 2.264 

2013 436.909 9.991 93.967 12.289 34.670 99.078 92.074 142.204 1.981 

2014 434.077 9.415 99.523 15.186 44.940 94.744 98.556 145.761 2.290 

2015 429.577 10.062 105.084 17.206 29.673 96.606 98.290 148.458 2.447 

2016 429.270 9.943 105.393 15.060 17.224 115.443 92.258 148.225 2.629 

2017 416.242 10.836 101.105 17.015 27.647 135.879 87.042 148.515 3.185 

 : اتاًة ال ًاام ااستصالح األًاضدء د اع الط يم االدتصاريمء نطرة االدتصار ال ًاادء ااسار ً تلفم.المصدر
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The effect of the change Crop Composition in Agricultural employment 
 

Dr. Rehab Attia Hashem Awad 

Agri. Economic Research Institute. Economic Research center 
 

-The most important results indicate that the first model achieved with it the same area of the current crop 

composition, but it achieved a saving in the amount of water consumed and amounted to about 7.39 billion m 3, 

while it also achieved a decrease in the total costs by about 2.44 million pounds, and has achieved a greater net 

return from the current installation About 5.94 million pounds, while he did not achieve a change in the size of 

the labor used in crop composition from the current composition, but he distributed that used labor in a way that 

is consistent with the goal of research and distribute it with crops that are labor-intensive and have a higher net 

return. 

-With regard to the second model, the crop area increased slightly of the current composition, and it achieved a 

saving in the amount of water consumed by about 5.51% over the amount of water consumed in the current 

situation, the net return from the current composition by 1.76%, and a decrease in average costs About 3.77% 

from the current composition. 

- As for the third model, it achieved a saving in the amount of water by about 7.89%. Likewise, it achieved a 

decrease in the average total costs by a rate of about 1.43% from the current installation. This decrease in costs 

was less than that of the first, second and fifth models. This model has also achieved a net A greater return from 

the current composition, an increase of about 6.99% compared to that of the current crop composition, and also 

from that of the first, second and fourth models, but the total volume of employment used has been proven from 

its level with the current installation and other models, but it has been distributed in the third model in favor of 

labor-intensive and highly profitable crops. 

- As for the fourth model, the crop area proved and achieved a saving in the amount of water greater than the 

current installation and from the rest of the other models, as it saved about 8.42% of the water consumed in the 

current installation. The current, but a slight increase that does not exceed 1.2% of the current composition, 

while achieving a net return greater than the current installation, with an increase representing about 6.20%, and 

also higher than the first and second model. This may be attributed to the fact that the fourth model included 

cash crops with a profitable and fast return. It can also be Be saving in The amount of water that this model was 

distinguished by its achievement was reflected in the net return achieved by the fourth model, and the volume 

of labor used in this model was distributed among vegetable crops and crops with high profitability, but they 

were fixed at their current size and the rest of the models. 

- The fifth model has retained the same area of the current installation and most of the models at the same average 

crop area, but it achieved a saving in the amount of water consumed from the current installation, where it was 

estimated at 7.33% and the second model, while it achieved a decrease in the total costs, as it reached about 

2.4% on the current installation and approached On the other hand, the fifth model achieved the highest net 

return, which amounted to about 7.25% compared to other models, and the total labor volume used in this model 

did not exceed except that it was distributed among labor-intensive crops and strategic crops in the fifth model 

from m Its core is the current installation. 

- As for the sixth and seventh models, a goal has been introduced to increase the rate of 5%, 10%, respectively, 

by the size of the labor used for the proposed crop composition compared to the current composition in addition 

to other restrictions, and also achieved a savings in the amount of water with savings rates that represent about 

5.54%, 6.59% over the current installation in The sixth and seventh model, and it was found that the seventh 

model achieved more savings than the sixth model, as Tendia achieved the production costs by about 3.05%, 

0.59% compared to the current installation of the sixth model, which is consistent with the seventh model, while 

the net return was achieved by the proposed crop composition in the seventh model with a net increase The yield 

amounted to us 30.3% higher than the current composition and excellence as well as the crop structure proposed 

model VI and crop structure other models. 

 

 

 

 


