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 السياسة السعرية والتسويقية وآثارمعالم 
 لمحاصيل الحبوب 

 
 ألفت عمى حسن مموك

 جامعة اإلسكندرية  -كمية الزراعة بدمنيور    -االقتصاد الزراعي  قسم
 
 مقدمة

يتأثر إيجابيا وسمبيا بمجموعةة مةن السياسةات االقتصةادية مما الشك فيو أن القطاع الزراعي       
ز دا ةةا االقتصةةاد القةةومي ولعةةا مةةن أبةةر لتسةةويو والتجةةارة الدا ميةةة وال ارجيةةة باالنتةةاج وا ةالمتعمقةة

الزراعيةة والتةي السياسةات السةعرية السياسات االقتصادية التي تساعد عمي تطوير القطاع الزراعي 
ناحية وتحريك القوي المؤثرة عمي االستيالك تؤدي دورا فعاال في تحريك قوي االنتاج الزراعي من 

 رشيد الطمب عميو .الغذائي وت
الزراعةةةةي كمةةةا تعتبةةةر سياسةةةة التركيةةةةب المحصةةةولي مةةةن أىةةةم السياسةةةةات المةةةؤثرة فةةةي القطةةةاع      

العوامةةةةا االجتماعيةةةةة فضةةةةال عةةةةن سةةةةيادة العديةةةةد مةةةةن المصةةةةري نظةةةةرا لمحدوديةةةةة ا رض الزراعيةةةةة 
كمةا .  ي سياسةة  اصةة بالتركيةب المحصةولي  اوالتي تمثةا قيةدواالقتصادية في الريف المصري 

تسةةعير الحاصةةالت الزراعيةةة وبصةة ة  اصةةة وسياسةةة المحصةةولي الزراعةةي المصةةري أن التركيةةب 
ة مةةن ناحيةةة واالقتصةةادية الدا ميةةإال تابعةةان لكافةةة المتغيةةرات السياسةةية ىمةةا  محاصةةيا الحبةةوب مةةا

 .سعار العالمية لمحاصالت الزراعية من ناحية أ ري والتطور الحادث في ا 
 

 :المشكمة البحثية 
الحبةوب مةن عديةد مةن السياسة السةعرية لمحاصةيا  ومشكمة ىذا البحث عمي ما تواجيتنطوي     

، كما  ا من الغذائي عمي مدي تحقيو سياسةاالقتصادية الدا مية وال ارجية التي تؤثر المتغيرات 
مةةةن زيةةةادة فةةةاتورة الةةةواردات فةةةي االسةةةواو العالميةةةة قةةةد أدي إلةةةي الغذائيةةةة السةةةم   أسةةةعارأن ارت ةةةاع 
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وكةةةةذا ميةةةةزان العجةةةةز فةةةةي الميةةةةزان التجةةةةاري الزراعةةةةي  زيةةةةادة الرئيسةةةةية وبالتةةةةاليمحاصةةةةيا الحبةةةةوب 
االسةةعار العالميةةة لمحاصةةيا الحبةةوب وتأثيرىةةا عمةةي  أن عةةدم اسةةتقرارالمصةةري . كمةةا المةةدفوعات 

مةةن محاصةةيا الحبةةوب تيةةا االمصةةري يضةةعف مةةن قةةدرة الدولةةة عمةةي ت طةةيط واردمةةن الغةةذائي ا 
 .ة النظر في التركيب المحصولي وفي الصادرات والواردات من محاصيا الحبوب ويتطمب إعاد

 :األهداف البحثية 
سواو محاصيا الحبوب الرئيسية أعمي التغيرات الحادثة في استيدفت ىذه الدراسة التعرف        

 سةعارىا المحميةة عةنألطمب لتمك المحاصيا ومدي انحةراف من  الا تأثيرىا عمي قوي العرض وا
 .السعرية عمي االقتصاد القوي المصري العالمية وتأثير التغير في تمك العالقات نظيرتيا 
 :البحثي  األسموب
اسةةموب االنحةةةدار الوصةة ي إلةةي اسةةت دام اسةةتندت الدراسةةة بجانةةب اسةةت دام اسةةموب التحميةةا      
الدراسةةة وقةةد تةةم  تناولتيةةاالمتغيةةرات االقتصةةادية التةةي لمتعةةرف عمةةي تةةأثير م تمةةف  والمتعةةدد البسةةيط

مةةن الوجيةةة االحصةةائية اسةةتنادام إلةةي قيمةةة عةةرض نتةةائد الدراسةةة فةةي صةةورة أفضةةا الةةدواا المقةةدرة 
دت الدراسةةةة فةةةي قمة . كمةةةا اسةةةتنسةةةتومعنويةةةة المتغيةةةرات الممعامةةا التحديةةةد ومعنويةةةة الدالةةةة المقةةةدرة 

إلةي تقةدير الحبةوب يا لمحميةة لمحاصةاسةعار ا سةعار العالميةة عمةي ات فةي ا قياسيا لتةأثير التقمبة
التةةد ا الحكةةومي عمةةي درجةةة التعةةرف مةةن  الليةةا السياسةةات الزراعيةةة التةةي أمكةةن تحميةةا مصة وفة 

كةال مةن  وذلةك مةن  ةالا حسةاببوجةو  ةاص والسياسةة السةعرية عةام  وفي السياسة الزراعيةة بوجة
عامةةا الحمايةةة وم، لمسةةتمزمات االنتةةاج االسةةمي ومعامةةا الحمايةةة  معامةا الحمايةةة االسةةمي لمنةةواتد،

الرئيسةةية باالضةةافة التةةي تتمتةة  بيةةا محاصةةيا الحبةةوب  لمتعةةرف عمةةي درجةةة الحمايةةةوذلةةك ،ال عةةاا 
المحاصةيا موضةة  المزايةا النسةبية التةي تتمتة  بيةا  حتكم ةة المةوارد المحميةة الةذي يوضة إلةي معامةا
 . الدراسة 

 
 :مصادر البيانات 
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أمكن الحصوا عمييا من لمنشورة وغير المنشورة التي استندت الدراسة إلي البيانات الثانوية ا     
لالقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصةالح   الا النشرات التي تصدرىا كال من اإلدارة المركزية

ومنظمةة االغذيةة والزراعيةة بةا مم المتحةدة  ،لمتعبئةة العامةة واالحصةا والجياز المركزي  ،ا راضي
 (F . A. O، )  الزراعيةة  بنةك المركةزي المصةري ، وشةركات تصةدير الحاصةالتذلك نشةرات الكةو

 البحث.باالضافة إلي م تمف الدراسات العممية ذات الصمة بموضوع 
 :التركيب المحصولي فى همية النسبية لمحاصيل الحبوب األ

الرفيعةةةة القمةةةح والةةةذرة الشةةةامية وا رز والشةةةعير والةةةذرة  تتضةةةمن محاصةةةيا الحبةةةوب كةةةا مةةةن      
 7006 – 0990ض ا ىمية النسةبية لمرقعةة المنزرعةة بمحاصةيا الحبةوب  ةالا ال تةرة ) وباستعرا

المسةةةةةةاحة جمةةةةةةالي إمةةةةةةن %  22.2، %  26.2انيةةةةةةا تمثةةةةةةا حةةةةةةوالي ( 0يتضةةةةةةح مةةةةةةن جةةةةةةدوا ) ( 
، كمةا عمةي التةوالي  ( 7006 – 7002) ، (0997 – 0990) الا متوسةط ال تةرتين المحصولية 

 09.2في ال تةرة الثانيةة عةن ال تةرة ا ولةي بنسةبة المحصولية يتضح أنو في حين تزايدات المساحة 
%  ةالا ن ةس ال تةرتين سةال تا  06.2لمرقعة المنزرعة بةالحبوب قةد تزايةدت بنسةبة يا تنظير  ن% فإ

 الذكر .
كةةا مةةن م تمةةف محاصةةيا الحبةةوب  ةةالا بعةةة المنزرعةةة رقالنسةةبية لم ا ىميةةةوباسةةتعراض        

% مةن إجمةالي  36.2النسةبية لمقمةح مةن نحةو  ا ىميةة( تزايةد 0ا )فترتي الدراسة يتضح من جدو 
%  23( إلةةةي نحةةةو 0997 – 0990الرقعةةةة المنزرعةةةة بمحاصةةةيا الحبةةةوب  ةةةالا متوسةةةط ال تةةةرة )

المحصةةولية % مةةن إجمةةالي المسةةاحة  06.9ومةةن نحةةو  .(7006 – 7002) ةةالا متوسةةط ال تةةرة 
عةةة رقلم، كمةةا تزايةةدت ا ىميةةة النسةةبية ثانيةةة %  ةةالا ال تةةرة ال 09.2فةةي ال تةةرة ا ولةةي إلةةي نحةةو 
% مةةةن إجمةةةالي المسةةةاحة المنزرعةةةة بمحاصةةةيا الحبةةةوب  ةةةالا  09.2المنزرعةةةة بةةةا رز مةةةن نحةةةو 

% مةةةن الرقعةةةة المحصةةةولية 9ومةةةن نحةةةو  ،%  ةةةالا ال تةةةرة الثانيةةةة  77.2ا ولةةةي إلةةةي نحةةةو ال تةةةرة 
الشةةامية فقةةد تراجعةةت تعمةةو بالةةذرة يا وفيمةة .%  ةةالا ال تةةرة الثانيةةة ..00 ةةالا ال تةةرة ا ولةةي إلةةي 
% مةةن رقعةةة محاصةةيا الحبةةوب  ةةالا  32.2مةةن حةةوالي البيضةةا  الشةةامية ا ىميةةة النسةةبية لمةةذرة 
% مةةةن الرقعةةةة المحصةةةولية  06.7 ةةةالا ال تةةةرة الثانيةةةة ، ومةةةن % منيةةةا  72.6ال تةةةرة ا ولةةةي إلةةةي 
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 ىميةةةة قةةت الةةذا تزايةةدت فيةةو ا لو %  ةةالا ال تةةةرة الثانيةةة فةةن ا03الةةن نحةةو    ةةالا ال تةةرة ا ولةةي
الحبةةوب  ةةالا محاصةةيا بة المنزرعةةة عةةرق% مةةن ال0.7مةةن نحةةو    لمةةذرة الشةةامية الصةة راالنسةةبية 

مةن إجمةالي الرقعةة %  0.0نحةو منيةا  ةالا ال تةرة الثانيةة ، ومةن %  7.2ال ترة ا ولةي إلةي نحةو 
كمةةةا تراجعةةةت ا ىميةةةة  ،نيةةةةالثامنيةةةا  ةةةالا ال تةةةرة %  0.0المحصةةةولية  ةةةالا ال تةةةرة ا ولةةةي إلةةةي 

بمحاصةيا الحبةوب عة المزرعة رقال% من إجمالي  3.2بالشعير من نحو النسبية لمرقعة المنزرعة 
مةةن الرقعةةة المحصةةولية %  0.6ومةةن  ،% منيةةا  ةةالا ال تةةرة الثانيةةة 7.6 ةةالا ال تةةرة ا ولةةي إلةةي 
تراجعةةةت ا ىميةةةة النسةةةبية فةةةي حةةةين  .% منيةةةا  ةةةالا ال تةةةرة الثانيةةةة 0.7 ةةةالا ال تةةةرة ا ولةةةي إلةةةي 

الحبةوب  ةالا من اجمالي الرقعة المنزرعةة بمحاصةيا %  2.2بالذرة الرفيعة من  لمرقعة المنزرعة
% مةن المسةاحة المحصةولية  ةالا  7.2ومن نحةو  ،%  الا ال ترة الثانية 2.2ال ترة ا ولي إلي 

 .ثانية%  الا ال ترة ال 7.2ال ترة ا ولي إلي نحو 
( 7006 – 7002)ال تةرة من اسةتعراض التركيةب المحصةولي فةي متوسةط ما يستدا ك            

 ،المحاصيا الشتوية% من رقعة  26.7بمحاصيا الحبوب تمثا نحو أن إجمالي الرقعة المنزرعة 
كمةا  .يميةةن% مةن رقعةة المحاصةيا ال 22.2ونحو  ،الصي ية% من رقعة المحاصيا  26.7ونحو 

ي الالزمةةة لصةةناعة االعةةالف والتةةالمنزرعةةة بالةةذرة الشةةامية الصةة را   تجةةدر االشةةارة إلةةي أن الرقعةةة
% من إجمالي الرقعة المنزرعةة بالةذرة  2.7كبر منيا ال تمثا سوي تقوم الدولة باستيراد الشطر ا 

يميةة ، كمةا أن كةا نرقعة المنزرعة بالذرة الشةامية ال% من إجمالي ال 02.2ونحو الصي ية الشامية 
الشامية وا رز تمثا الشطر ا كبر من التركيب المحصولي لمزراعة المصرية في  من القمح والذرة
 .(2)عرواتو الثالثة 
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فى مصر خالل  لمرقعة المنزرعة بمحاصيل الحبوبالنسبية  األهمية( 1ول )جد
 (.1112-1112(،)1991-1991الفترتين)

 
 
 

 المحصول

 (  1112 – 1112)  الفترة  ( 1991 – 1991)  الفترة 
الرقعة المنزرعة 

 (ف فدانلاأل ب)
% من الرقعة 
المنزرعة 
بمحاصيل 
 الحبوب

لرقعة ا% من 
 المحصولية

الرقعة 
 المنزرعة
) باأللف 

 (فدان

% من الرقعة 
 المنزرعة

محاصيل ب
 الحبوب

% من الرقعة 
 المحصولية

 09.2 23 7222.2 06.29 36.36 7022.7 القمح
 0.09 7.67 029.3 0.6 3.2 092.2 الشعير 

الذذذذذذذذذيرة الشذذذذذذذذذامية 
 البيضاء 

7003.2 32.23 06.70 0970.7 72.62 07.99 

الذذذذذذذذذيرة الشذذذذذذذذذامية 
 الصفراء 

00.6 0.02 0.02 062.7 7.29 0.03 

 7.22 2.22 362.0 7.2 2.2 332.7 ة اليرة الرفيع
 00.32 77.27 0230 9.02 09.23 0002.7 األرز

 (  2: مرج  رقم ) المصدر 
 

 :لمحاصيل الحبوب الرئيسية  واإلنتاجيةتطور الرقعة 
( قةةةد 7006 – 0990 ةةةالا ال تةةةرة )لرقعةةةة المنزرعةةةة بةةةالقمح اأن ( 7يتضةةةح مةةةن جةةةدوا )       

ألةةف  22.6سةةنوي بمةةا حةةوالي ار دبمقةة 0.00إحصةةائيام عنةةد مسةةتوي ا معنةةوي يأ ةةذت اتجاىةةا تزايةةد
معنةةوي إحصةةائيا عنةةد  ديام يةةتزايةةة اتجاىةا نا دال تةةوانتاجي% سةةنويام ، كمةا أ ةةذت 0وبمعةةدا نمةةو فةدان 

كمةةا أ ةةذت الرقعةةة .% سةةنويام 7أردب وبمعةةدا نمةةو  0.37 سةةنوا بمةةا حةةوالنبمقدار  0.00مسةةتوي 
، وا ةذ احصةائيا غيةر معنةوي ا زايةدياتجاىةا ت معا مية البيضا  والص را لشاالكمية المنزرعة بالذرة ا

إحصةةائيا عنةةد زايةةديا معنةةوي اتجاىةةا توالصةة را  البيضةةا   ةيةةة لمةةذرة الشةةامي دانالمتوسةةط االنتاجيةةة 
فةي انةو كمةا تبةين  .% سةنويا 7.3وبمعدا نمةو أردب  0.2 سنوا بما حوالن بمقدار 0.00مستوي 

يا معنةوي احصةائيا عنةد مسةتوي صةاتجاىةا تناقبالذرة الشامية البيضةا   لرقعة المنزرعةا حين أ ذت
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الشةةامية الصةة را  لمةةذرة % سةةنويا فةةإن نظيرتيةةا 0.22قةةدار تسةةعة أالف فةةدان وبمعةةدا نمةةو بم 0.02
أالف فةةةدان وبمعةةةدا نمةةةو  00بمقةةةدار  0.00احصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوي  معنةةةواأ ةةةذت اتجاىةةةا تزايةةةديا 

 . % سنويا  70.2
وانتاجيتهذذذا لحبذذذوب الرئيسذذذية ااالتجذذذال العذذذام الزمنذذذي لمرقعذذذة المنزرعذذذة بمحاصذذذيل ( 1جذذذدول ) 

  (1112 – 1991)ية خالل الفترة الفدان
 
 البيان

 
 المعادلة

 

 ف

 

1ر  

معدل النمو 
 %السنوي

 الرقعة المنزرعة بالقمح 
 () ألف فدان 

 هذس28822 + 1982829 =ذه8ص
 (12852 ) **   (5858 )** 

21822** 18.5 11898 

 لمقمذذذذذذذذح فدانيذذذذذذذذةالاالنتاجيذذذذذذذذة 
 )باالردب(

 هذس11851  +  15828 =  هذ8ص
 (25812 ) **   (11851 ) ** 

112811** 188. 1892 

بالذيرة الشذامية  الرقعة المنزرعة
 البيضاء 

 ) ألف فدان (

 هذ س.9811  –  1122892=  هذ8ص
(12812) **   (-1822) * 

2892* 1818 1182. 

الرقعة المنزرعة بالذيرة الشذامية 
 ) ألف فدان (الصفراء 

 هذس 11818+    2829=   هذ8ص
 (11829 )-   (981. ) ** 

82812** 1882 118. 

 اميةالرقعة المنزرعة بالذيرة الشذ
) ألذف فذدان البيضاء والصفراء 

) 

 هذس .181  +  1128821=   هذ8ص
 (22882 ) **    (11812 )- 

11812- 18112 11812 

لميرة الشامية  الفدانيةاالنتاجية 
 )باالردب( البيضاء والصفراء

 هذس 1182  +  1.822=   هذ8ص
 (2285. ) **   (15811 ) ** 

1.2822** 1891 1819 

) ألذذذف رعذذذة بذذاألرزالرقعذذة المنز 
 فدان (

 هذس 12825  +  1122822=   هذ8ص
 (11821 ) **   (2882 ) ** 

15821** 1821 1811 

 لذذذذذذذذ رز الفدانيذذذذذذذذةاالنتاجيذذذذذذذذة 
  )بالطن(

 هذس 11818  +  1892=   هذ8ص
 (151815) **    (21891 ) ** 

58518.** 1899 1815 

غير معنوا     -         0.02 معنوا عند مستوا *       0.00معنوي عند مستوي  **    
   .( 8) جمعت وحسبت من مرج  رقم: المصدر 
 تزايةةديا ( اتجاىةةا7006 – 0990كمةةا أ ةةذت الرقعةةة المنزرعةةة بةةا رز  ةةالا ن ةةس ال تةةرة )        

وأ ةةذت  ،% سةةنويا7ألةةف فةةدان وبمعةةدا نمةةو  76.6بمقةةدار  0.00معنةةوي احصةةائيا عنةةد مسةةتوي 
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 0.02 سةنوا بمةا حةوالنبمقدار  0.00تزايةديا معنةوي احصةائيا عنةد مسةتوي  ية اتجاىا دانال توانتاجي
 % سنويام .  7.0طن وبمعدا نمو 

ويستدا ممةا سةبو عمةي أن التوسة  فةي الرقعةة المنزرعةة بكةا مةن الةذرة الشةامية الصة را           
قة بطبيعة العال البيضا  الذرة الشاميةبالرقعة المنزرعة  الا فترة الدراسةكان عمن حساب  وا رز

 التنافسية بينيم كمحاصيا صي ية .
 الحبوبلمحاصيل والعالمية تطور األسعار المزرعية 

 – 0990 ة )لقمةةةةح  ةةةةالا ال تةةةةر المطةةةةن مةةةةن ( أن السةةةةعر المزرعةةةةي 3)يتضةةةةح مةةةةن جةةةةدوا        
 37.2وبمقةدار سةنوي بمةا حةوالي  0.00معنةوي احصةائيا عنةد مسةتوي ( ا ةذ اتجاىةا تزايةديا 7006
مةةن القمةةح  ةةالا أن السةةعر العةةالمي لمطةةن % سةةنويا ، كمةةا  2.2 حةةوالن نمةةو بمةةاا وبمعةةدا جنييةة
بمقةدار سةنوي بمةا  0.00معنوي احصةائيا عنةد مسةتويأ ذ اتجاىا تزايديا  (7002 – 0990) ال ترة

كمةا اتجةو السةعر المزرعةي لمطةن .% سةنويا  2.26حةوالي جنييا وبمعةدا نمةو بمةا  30.22حوالي 
% 2حةوالي نمةو بمةا جنييةا وبمعةدا  37.2بمقدار سنوي بمةا حةوالي نحو الزيادة ية الشاممن الذرة 

 26.22الشةةامية فقةةد اتجةةو نحةةو الزيةةادة بمقةةدار سةةنوي بمةةا حةةوالي أمةةا السةةعر العةةالمي لمةةذرة  ،سةةنويا
وأ ةةذ السةةعر المزرعةةي لةةهرز اتجاىةةا تزايةةديا معنةةوي  . % سةةنويا2نمةةو بمةةا حةةوالي جنييةةا وبمعةةدا 
%  2.2جنييةةةا وبمعةةةدا نمةةةو بمةةةا حةةةوالي  32.0بمقةةةدار سةةةنوي بمةةةا حةةةوالي  0.00إحصةةةائيا عنةةةد 

أما السعر العالمي لهرز فقةد اتجةو نحةو الزيةادة بمقةدار سةنوي معنةوي احصةائيا بمةا حةوالي  ،سنويا
 % سنويا . 2.79جنييا وبمعدا نمو بما حوالي  22.62
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الفترة )  خالل الرئيسيةية لمحاصيل الحبوب ملسعار المزرعية والعا( االتجال الزمني العام ل 5دول )ج
1991 – 1112 ) 

 
 البيان

 
 المعادلة

 

 ف

 

1ر  

معدل 
النمو 
 %السنوي

 ىةس 37.2  +   367.93 =  ىة2ص لمقمحسعر المزرعي ال
        (9.77 )**    (2.26 )** 

 
20.22

** 
 

0.23 
 
2.2 

 ىةس  30.22  +  320.39=  ىة2ص لمقمحسعر العالمي ال
   (2.03 )**        (2.222 )** 

 
70.93

** 
 

0.60 
 

2.26 
السذذذذذذعر المزرعذذذذذذي لمذذذذذذيرة 

 الشامية 
 ىةس 37.27  +  303.02  =  ىة2ص

        (2.26 )**     ( 6.30 )** 
 

39.22
** 

 
0.23 

 
2.06 

السذذذذذذذعر العذذذذذذذالمى لمذذذذذذذيرة 
 الشامية

 ىةس  26.22+    792.22=   ىة2ص
 **( 2.922)  ٭٭(  7.000)             

 
32.22

** 
 

0.27 
 

2.03 
 ىةس 32.02+    373.22=   ىة2ص السعر المزرعي ل رز 

       (6.07 )**         (2.02 )** 
 

20.06
** 

 
0.22 

 
2.22 

 ىةس 22.62+    297.022=   ىة2ص السعر العالمي ل رز 
         (6.062 )**     (3.002 )** 

 
30.77

** 
 

0.277 
 

2.79 
      0.00 معنوي عند مستوي **
 ( 9( ، )8 )ارقام جمعت وحسبت من مراج   :المصدر 

 :لمحاصيل الحبوب الميزان الغيائي 
تقةدم الشةعوب بكميةة ويقةاس نمو ال رد ومصدر طاقتةو ونشةاطو  أساسيعتبر الغذا  المتوازن       
متوسةةط  ( يتضةةح أن2البيانةةات الةةواردة بجةةدوا ). وباسةةتعراض الةةذي يتناولةةو ا فةةراد وع الغةةذا  نةةو 

فةي مصةةر  ةةالا عميةةو ال ةرد فةةي السةةنة مةن إجمةةالي محاصةيا الحبةةوب الغةذا  الصةةافي المتحصةا 
فةي السةنة وىةو ي ةوو االحتياجةات كيمةو جةرام  762( يقدر بنحةو  7002 – 7003متوسط ال ترة ) 

بنسةبة المجموعةة مةن الغةذا  منظمة الصحة العالمية مةن تمةك الموصي بيا وفقا لمؤشرات الغذائية 
اسةةةتي ائيا فةةةي كةةةا مةةةن القمةةةح والةةةذرة الشةةةامية يجةةةري غذائيةةةة وذلةةةك فةةةي ظةةةا وجةةةود فجةةةوة  93%
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 60.2حةوالن منيما  ةالا ن ةس ال تةرة لكا الذاتي االكت ا  بمغت نسبة من ال ارج حيث باالستيراد 
والنشةويات ارت ةاع ا ىميةة النسةبية لمسةاىمة الحبةوب إلةي ويعزي ذلك  ،% عمي الترتيب %63 ، 

فةي %  62.32بنحةو  0999/7000فةي بحةث ميزانيةة ا سةرة عةام وجبة لم رد والمقةدرة في طاقة ال
االسةتيالك الةذاتي فةي يرجة  السةبب فةي ذلةك إلةي أثةر % في الحضر وربمةا  62.69الريف ونحو 
 . .(2)عمي الحبوببص ة اساسية اده الريف العتم

 
لف طن ) الوحدة باأل 1112 – 1115) الحبوب في متوسط الفترة محاصيل لالميزان الغيائي ( 2جدول )

) 
 

 المحصول
المتاح لمختمف  االنتاج

 اتاالستخدام
المتاح لغياء 
 االنسان

نصيب الفرد 
 ةكجم/سن

 االكتفاءالياتي%

 60.2 072.9 00020 07002.3 2322 القمح
الشذذذذامية البيضذذذذا الذذذذيرة 

 والصفراء 
6263 00202.2 2220.2 22.3 63 

 073 22.9 2237.2 2029.3 6700 األرز الشعير 
 92.3 00.0 07.00 029.2 022 الشعير 

 000 9.2 279.2 902.3 902 الرفيعة  يرةال

  (2)المرج  رقم المصدر : 
 

 :لمحاصيل الحبوب الرئيسية عرات الحرارية سمكاسب الموازنة الدولية لم
رات الحراريةةةة السةةةعسةةةعرات الحراريةةةة حسةةةبت نسةةةبة موازنةةةة لمالدوليةةةة الموازنةةةة ربحيةةةة لتقةةةدير       

الحراريةةة لمطةةن مةةن القمةةح فةةي السةةعرات مكةةاف  رب ضةةالدوليةةة بةةين ا رز والقمةةح بقسةةمة حاصةةا 
من ا رز فةي السعرات الحرارية لمطن لمطن من ا رز عمي حاصا ضرب مكاف  السعر العالمي 
والةذرة الدوليةة بةين ا رز ات الحراريةة ر عالسةوحسةبت نسةبة موازنةة  .لمطن من القمحالسعر العالمي 

لمطن من الذرة الشامية في السعر العالمي الشامية بقسمة حاصا ضرب مكاف  السعرات الحرارية 



 

 

 

 

 

 
 ( 7002)    ( 6 مجلد )   ( ( 3عدد )        ج. م. ع.  -، جبمعة اإلسكندرية جلة العلوم الزراعية والبيئية م

37 

فةةةي السةةةعر مضةةةروبا لمطةةةن مةةةن ا رز الحراريةةةة لمطةةةن مةةةن ا رز مقسةةةوما عمةةةي مكةةةاف  السةةةعرات 
نسةةةبة موازنةةةة السةةةعرات أن تكةةةون وشةةةرط تحقيةةةو مكاسةةةب ىةةةو  .الشةةةاميةالعةةةالمي لمطةةةن مةةةن الةةةذرة 

الصةحيح دا ذلةك قيمتيةا أكبةر مةن الواحةد الدولية أكبةر مةن الواحةد الصةحيح وكممةا كانةت ة الحراري
 .السمعتين بين المكاسب من موازنة السعرات الحرارية الدولية عمي وجود مجاا أوس  لتحقيو 

كمحصةةةوا تصةةةديري السةةةعرات الحراريةةةة لةةةهرز موازنةةةة أن نسةةةبة ( 2ويتضةةةح مةةةن جةةةدوا )        
الةةةةةذرة الشةةةةةامية مقابةةةةةا  لةةةةةهرز كمحصةةةةةوا تصةةةةةديرياسةةةةةتيرادا وكةةةةةذلك  صةةةةةواالقمةةةةةح كمحمقابةةةةةا 

الموضحة أكبر من الواحد الصةحيح ممةا كانت جميعيا  الا فترات الدراسة  كمحصوا استيرادي 
يشير إلي وجود مجاا أوس  لتحقيةو مكاسةب مةن موازنةة السةعرات الحراريةة بةين كةا سةمعتين عمةي 

السعرات الحرارية المتحصا عمييا من الطن من المحاصيا حيث يعنن ىذا انو فن ظا  .التوالي 
ثة سال ة الذكر وفن ظا أسعار تصدير ا رز وأسعار اإلستيراد لمقمح والذرة الشامية فإنو مةن الثال

ية حيةةث يعنةةن ذلةةك الحصةةوا عمةةن قةةدر رز مقابةةا اسةةتيراد القمةةح والةةذرة الشةةاما فضةةا تصةةدير ا 
  .ا من التكاليفقأكبر من السعرات الحرارية بقدر أ

 
 لقمح واليرة الشاميةال من األرز و بين كلمسعرات الحرارية نسبة الموازنة الدولية ( 2جدول )   

 األرز مقابل اليرة الشامية األرز مقابل القمح الفترة
(1991 -1991) 1892 1852 
(1992 – 1998) 1882 185. 
(1115 – 1112) 18.5 181. 

 (  2يانات المرج  رقم ) جمعت وحسبت من ب المصدر :
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 :لمحاصيل الحبوب الرئيسية التسويقية  السياسةمالمح 
ا مةةن الت طةةيط تةةم التحةةو  0997الكامةةا اعتبةةارام مةةن عةةام التحةةرر االقتصةةادي فةةي ظةةا            
سةعار وتحريةر ا  ،االجبةاري لمحاصةيا الحبةوبلي الت طيط التأشيري وتةم إلغةا  التوريةد إالمركزي 
محاولةة سةنويا وذلةك فةي وض  سعر تأشيري لمتوريةد اال تيةاري لتمةك المحاصةيا وكذلك  ،ةالمزرعي

القمةح  نعمي الواردات مبغية تقميا االعتماد  وذلك سعار العالميةم  ا سعار المزرعية لتمشي ا 
سةةةعار تمةةةك السياسةةة فةةةي رفةةة  ا سةةةاىمت وقةةد  .منيمةةةا الةةةذاتيوالةةذرة الشةةةامية ورفةةة  نسةةبة االكت ةةةا  

 .من نظيرتيا العالمية  رز حتي اقتربت واة لكا من القمح والذرة الشامية المزرعي
وفةةةةي ظةةةةا تمةةةةك السياسةةةةة أصةةةةبح لمقطةةةةاع ال ةةةةاص الةةةةدور ا كبةةةةر فةةةةي التسةةةةويو الةةةةدا مي         

7003لمحاصيا الحبوب حيث أوضحت إحدي الدراسةات عةام 
فةي التعاونيةات أن حجةم تعامةا  (2)

يمثا حجةم في حين  لمسوو سنويام اكمية المحصوا  % من30تسويو محصوا القمح يقدر بنسبة 
% ويمثةةا حجةةم تعةةامالت التجةةار المحميةةين نحةةو  02تعامةةا بنةةك التنميةةة واالئتمةةان الزراعةةي نحةةو 

يمثةةا حةةوالي ( كمةةا تبةةين أن تسةةويو ا رز مةةن  ةةالا التجةةار المحميةةين ) القطةةاع ال ةةاص ،% 22
حةالي فةي حةين بمةا حجةم تعامةا مضةارب وتسويو ا رز فةي مصةر فةي الوقةت المن تجارة % 22

لظروف العرض الشعير الذي يحصا عميو الزراع وفقا % من حجم ا رز 03حوالي العام القطاع 
طر ال اص أصبح حاليا ىو المسي، أي أن القطاع والطمب في المسمك ال اص بالتجار المحميين 

الالزمة لصغار وكبار تصنيعية العمميات الفي تكم ة م طاع التحكسواو ا رز المصرية واستأعمي 
فةي  إمكانيةة ت  ةيض تكةاليف تبةيض ا رزأصةبح لةو ميةزة نسةبية كبيةرة نظيةر ، وبالتالي مزارعين ال

مضةةةارب القطةةةاع العةةةام ، ا مةةةر الةةةذي ترتةةةب عميةةةو ال راكةةةات الصةةةغيرة عةةةن نظيرتيةةةا فةةةي شةةةركات 
الحةالي ي تعمةا فةي الوقةت والتةلشركات مضارب القطاع العام الم تم ة ان  اض الطاقة التشغيمية 

 .ال عمية طاقتيا  % من00بنحو 
كةةان  الحةةر حيةةثوفيمةةا يتعمةةو بالةةذرة الشةةامية فإنةةو ي ضةة  منةةذ زمةةن بعيةةد لنظةةام التسةةويو          

وقةةد ظةةا نظةةام  ،يةةد عةةن اسةةتيالكيم إلةةي التجةةار فةةي ا سةةواو المحميةةة بةةالقريز ع يبيعةةون مةةا يا الةةزر 
ة تةةفةي حقيق وىةذا 0922مةن عةام دأ تسةويقو تعاونيةا اعتبةارام بةتسةويو الةذرة عمةي ىةذا النحةو إلةي أن 
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وا لتوزيعيةةا عمةةي مصةةان  نظةةام توريةةد حكةةومي جزئةةي لضةةمان الحصةةوا عمةةي كميةةة مةةن المحصةة
 . نتةةاج ال بةةز البمةةدي المةةدعمتوريةةده لييئةةة السةةم  التموينيةةة إل نتةةاج العمةةف المصةةن  أوا عةةالف إل

نظةام تسةويو محصةوا الةذرة الشةامية حةرام مةرة أ ةري مرحمةة التحةرر االقتصةادي أصةبح بدايةة وم  
حيةث يقةوم المةزارع ببية  ، حيث أصبح توريةده ا تياريةام  وحيث عدلت الدولة عن التد ا في تسويق

ومراكةةز تجميةة  القةةري  نو شةةلمحمةةي أو بتوريةةده ا تياريةةام إلةةي ال ةةائض عةةن احتياجاتةةو فةةي السةةوو ا
 .لزراعي أو بيعو مباشرة إلي مصان  ا عالف التابعة لمبنك الرئيسي لمتنمية واالئتمان ا

 :ات السعرية لمحاصيل الحبوب قالعال
بةةالتغيرات التةةي تطةةرأ عمةةي سةةعار المزرعيةةة لمحاصةةيا الحبةةوب تتةةاثر مةةن المعةةروف أن ا         

بنةةةةود نتةةةاج وم تمةةةةف سةةةةعار مسةةةةتمزمات اإلأالتةةةةي تطةةةةرأ عمةةةي أسةةةعارىا العالميةةةةة وكةةةةذلك بةةةالتغيرات 
( أن 6ويتضةةةح مةةةن جةةةدوا ) .ممثمةةةة فةةةي تكم ةةةة انتةةةاج الوحةةةدة مةةةن المحصةةةوااجيةةةة نتاإلالتكةةةاليف 
السةةةةعر المزرعةةةةي لةةةةن س عمةةةةن مةةةةن القمةةةةح كمتغيةةةةر مسةةةةتقا ي لمطةةةةن مالسةةةةعر العةةةةالتةةةةاثير  معامةةةةا

عنةدما  مما يعنةي أنةو 0.23حوالي بما قد ( 7002 – 0990) المحصوا كمتغير تاب   الا ال ترة
حةةوالن بالمزرعةةي لةةو السةةعر  فةةان ىةةذا يةةؤدا الةةن تغيةةر واحةةد يةةر السةةعر العةةالمن لمقمةةح بجنيةةويتغ

 امةا تةاثيرأن معكمةا تبةين ،  0.00معنويةة التةأثير عنةد مسةتوي ىذا معنوية  توقد ثبت جنيو 0.23
قةد بمةا حةوالي  تةاب   السةعر المزرعةي لةو كمتغيةرعمن من القمح كمتغير مستقا تكم و انتاج الطن 

ان فةجنيةو واحةد انتةاج الطةن مةن القمةح ب و عنةدما تتغيةر تكم ةةمما يعني أنة الا ن س ال ترة  0.92
لتةةةأثير عنةةةد معنويةةةة ىةةةذا ات تةةةوقةةةد ثب جنييةةةا 0.92حةةةوالن بالمزرعةةةي  سةةةعرهيةةةؤدي إلةةةي تغييةةةر ىةةةذا 

 . 0.00مستوي
مةن الةذرة الشةامية السعر المزرعي لمطةن عمن السعر العالمي  اما تاثيركما تبين أن مع          

فةإن ىةذا جنيةو واحةد الشةامية بيتغيةر السةعر العةالمي لمةذرة ا يعني أنو عندما مم0.70 قد بما حوالي
ة ىةذا التةاثير عنةد مسةتوي معنويةت تةوقد ثب جنيو0.70بحوالن لو إلي تغيير السعر المزرعي يؤدي 
سةعره المزرعةي عمةن  و انتاج الطن من الذرة الشامية تكم اما تاثيرأن معكما تبين ، 0.00معنوية 
 جنيةو واحةدالشةامية بتتغيةر تكم ةة انتةاج الطةن مةن الةذرة  ممةا يعنةي أنةو عنةدما0.32  حةواليقد بما 
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ت معنويةةة ىةةذا التةةأثير عنةةد ثبتةةوقةةد  جنيةةو 0.32حةةوالنبالمزرعةةي لةةي تغييةةر سةةعره افةةإن ىةةذا يةةؤدي 
 . 0.00مستوي 
قةةد بمةةا  السةةعر المزرعةةي لمطةةن مةةن ا رزعمةةن السةةعر العةةالمي  امةةا تةةاثيرتبةةين أن مع كمةةا      
فةةإن ىةةذا يةةؤدي إلةةي جنيةةو واحةةد ب لةةهرزممةةا يعنةةي أنةةو عنةةدما يتغيةةر السةةعر العةةالمي 0.22حةةوالي 

 ، 0.00معنوية ىةذا التةأثير عنةد مسةتوي  توقد ثبت جنيو 0.22حوالن بلو   تغيير السعر المزرعي
 0.67 قةد بمةا حةواليسةعره المزرعةي عمةن مةن ا رز تكم ةو انتةاج الطةن اما تةاثير تبين أن معكما 
إلةةي تغييةةر يةةؤدي فةةإن ىةةذا جنيةةو واحةةد با يعنةةي أنةةو عنةةدما تتغيةةر تكم ةةو انتةةاج الطةةن مةةن ا رز ممةة

 . 0.0مستوي ىذا التأثير عند معنوية  توقد ثبت  جنيو 0.67حوالنبالمزرعي سعره 
 ( 1112 – 1991السعرية لمحاصيل الحبوب الرئيسية خالل الفترة ) العالقات (  2جدول ) 

 
 البيان

 
 المعادلة

 

 ف

 

1ر  

مستوي 
 المعنوية 

عمذذذذذي السذذذذذعر تذذذذذاثير السذذذذذعر العذذذذذالمي 
 المزرعي لمقمح

 هذس 1825  +  512812  = هذ8ص
         (5822  (    )5891 ) 

12825 
 

 ٭٭ 1825

 عمذذذذذي السذذذذذعر تذذذذذاثير السذذذذذعر العذذذذذالمي
 لميرة الشامية المزرعي 

 هذس 1811  +  .52281  = هذ8ص
         (2812   )    (5822 ) 

 ٭٭ .182 11828

عمذذذذذي السذذذذذعر تذذذذذاثير السذذذذذعر العذذذذذالمي 
 المزرعي ل رز

 هذس 1822  +  25891=  هذ8ص
         (1821)        (28.5  ) 

 ٭٭ .18 51882

تكمفذذة انتذذاج الوحذذدة عمذذي السذذعر تذذاثير 
  المزرعي لمقمح 

 هذس 1898  +  1.8812  = هذ8ص
         (1851  )       (2829 ) 

 ٭٭ 18.2 21818

ر تكمفذذة انتذذاج الوحذذدة عمذذي السذذعر تذذاثي
 المزرعي لميرة الشامية 

 هذس 1858  +  858.2  = هذ8ص
          (1811 )        (2821 ) 

 ٭٭ 18.2 21851

تذذاثير تكمفذذة انتذذاج الوحذذدة عمذذي السذذعر 
 المزرعي ل رز 

 هذس 1821  +  5.821  = هذ8ص
            (1822  )      (9822 ) 

 ٭٭ 1882 91892

 0.00معنوية عند مستوي ٭٭، ويلممتغير المستقا بالجنالتقديرية القيمة =  هذس، ولممتغير التاب  بالجنيالتقديرية القيمة =  هذ8ص
 (  9( ، ) 2: حسبت من مراج  ارقام ) المصدر 

 :استجابة عرض محاصيل الحبوب الغيائية الرئيسية 



 

 

 

 

 

 
 ( 7002)    ( 6 مجلد )   ( ( 3عدد )        ج. م. ع.  -، جبمعة اإلسكندرية جلة العلوم الزراعية والبيئية م

36 

سةةةتجابة العةةةرض وذلةةةك لدراسةةةة ميكي إل( الةةدنيا Nerlove) لةةةوفير اسةةتندت الدراسةةةة إلةةةي نمةةةوذج ن
) كمتغير تاب  ( وأىم المتغيرات الت سةيريو  ھحة المزروعة بالمحصوا في السنة العالقة بين المسا

والتةةي ي تةةرض تأثيرىةةا عمةةي المتغيةةر التةةاب  ، كمةةا اسةةتندت الدراسةةة إلةةي تقةةدير السةةابقة  فةةي السةةنة
موقةةةوف عمةةةي مةةةدي وجةةةود ظةةةاىرة االزدواج مصةةة وفة االرتبةةةاط الجزئةةةي بةةةين المتغيةةةرات المسةةةتقمة ل

المرحمةةي لتقةةدير أكثةةر المتغيةةرات  نحةةدار المتعةةددواسةةت دم اسةةموب اال ،المتغيةةراتال طةةي بةةين تمةةك 
تةةةأثيرا عمةةةي المتغيةةةر التةةةاب  ، كمةةةا تةةةم تقةةةدير الةةةدواا فةةةي الصةةةور ال طيةةةة والموغارتميةةةة والنصةةةف 

 :حصائية عمي النحو التالياإلا النماذج المقدرة من الناحية الموغارتمية وتم عرض أفض
 استجابة عرض محصول القمح : دالة 

كمتغيةةر تةةاب  دالةةة   ھسةةاحة المزروعةةة بةةالقمح فةةي السةةنة اعتبةةار الم إلةةناسةةتندت الدراسةةة         
السةعر المزرعةي لمقمةح نتاجية ال دانية لمقمح ،اإلوىي التالية في السنة السابقة  يرات لكا من المتغ
وال ةةوا وبةةين سةةعار النسةةبية بةةين القمةةح ، ا ربحيةةة ال دانيةةة لمقمةةح ،ا اجيةةة لمقمةةح نت، التكةةاليف اإل

وذلةةةك  ةةةالا ال تةةةرة مةةةن  بةةةين القمةةةح وكةةةا منيمةةةا ، النسةةةبية حيةةةةبالقمةةةح والبرسةةةيم المسةةةتديم ، وا ر 
 :حصائية ىي الدالة التاليةة اإلوكانت أفضا الدوا المقدرة من الناحي .( 7006 - 0990)

  0-ىة 7س 0.222+  ..0222  = ىة 2ص
            (03.22)**    (9.236) **  

 00.26=  7ر             ** 90.972  ف = 
 0.00تشير الن مستوا المعنوية  **حيث االرقام بين االقواس تشير الن قيمة )ت( المحسوبة ،

توي معنويةة نموذج ككا عند مسةويالحظ من النموذج معنوية المتغير المستقا ومعنوية ال         
تغيةةرات التةةي تحةةدث فةةي المسةةاحة % مةةن ال26التحديةةد إلةةي أن حةةوالي  معامةةا ، كمةةا يشةةير 0.00

( فةي السةنة  7)سلتةي تحةدث فةي السةعر المزرعةي لمقمةحالمنزرعةة مةن القمةح ترجة  إلةي التغيةرات ا
مةة  المنطةةو  وت ةةوىةةو ا مةةر الةةذي ي موجبةةة (7كمةةا تبةةين أن إشةةارة معامةةا السةةعر ) س . السةةابقة

العام السابو  أن زيادة السعر المزرعي لمقمح في مرونةوقد تبين من  الا معاما ال. االقتصادي 
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تضةةح مةةن ذلةةك % وي2زيةةادة المسةةاحة المنزرعةةة فةةي العةةام الحةةالي بنسةةبة  إلةةن % يةةؤدي00بنسةةبة 
 لمتغيرات الحادثة في ا سعار المزرعية في العام السابو . نمدي استجابة المزراعي

 اليرة الشامية  استجابة عرض محصولدالة 
كمتغيةر تةاب    ھ استندت الدراسة إلي اعتبار المساحة المزروعةة بالةذرة الشةامية فةي السةنة        

، السةعر لمةذرة الشةامية يةة  داننتاجيةة اللمستقمة فةي السةنة السةابقة وىةي اإلدالة لكا من المتغيرات ا
ا سةعار النسةبية ،ية لمةذرة الشةامية  دانا ربحية اللمذرة ،ة نتاجيالتكاليف اإل ،المزرعي لمذرة الشامية

القطن وكذلك ا ربحية النسةبية بةين الةذرة الشةامية  ،الذرة الرفيعة،بين الذرة الشامية وكا من ا رز 
ضةا وكانةت أف، (  7006-0990الذرة الرفيعةة ، القطةن وذلةك  ةالا ال تةرة مةن ) ،وكا من ا رز

 حصائية ىي الدالة التالية :حية اإلالدواا المقدرة من النا
  0-ىة6س 0.270  +  0--ىة7س 0.702+  0323.002=  ىة 2ص

          (07.922) **       (7.229 ) *    (7.700 ) *  
  0.20=  7ر                             ** 6.22ف =                      

د نةمعنويةة ع*  ، 0.00عنةد معنويةة  **سةوبة ،المح )ت(لةي قيمةةإحيث ا رقام بين ا قةواس تشةير 
0.02  

ومعنويةةةة  0.02يةةةرات المسةةةتقمة عنةةةد مسةةةتوي معنويةةةة ويتضةةةح مةةةن النمةةةوذج معنويةةةة المتغ        
% مةةن التغيةةرات 20كمةةا يشةةير معامةةا التحديةةد إلةةي أن حةةوالي  0.00كةةا عنةةد مسةةتوي النمةةوذج ك

  إلةي التغيةرات التةي تحةدث فةي كةا مةن التي تحدث في المساحة المنزرعة مةن الةذرة الشةامية ترجة
(  6ا ربحيةةة النسةبية بةةين الةةذرة الشةةامية والةةذرة الرفيعةةة )س ،( 7السةعر المزرعةةي لمةةذرة الشةةامية ) س

موجبة وىو ا مر الذي يت و م  المنطو  6، س 7كما تبين أن إشارة معاما س ،في السنة السابقة
لمذرة الشامية في العةام   زيادة السعر المزرعي أن مرونةوقد تبين من  الا معاما ال .االقتصادي

كمةا تبةين أن زيةادة ا ربحيةة  % 0.22لزيادة المساحة المنزرعةة بنسةبة  % يؤدي00السابو بنسبة 
% يةةؤدي لزيةةادة المسةةاحة المنزرعةةة مةةن الةةذرة  00لشةةامية والةةذرة الرفيعةةة بنسةةبة النسةةبية بةةين الةةذرة ا

 % .0.79الشامية بنسبة 
 عرض محصول األرز :دالة استجابة 
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دالةة لكةا  بةا رز فةي السةنة ىةة كمتغيةر تةاب استندت الدراسة إلي اعتبار المساحة المنزرعة        
، السةعر المزرعةي لةهرز ،يةة لةهرز داننتاجيةة الالسةنة السةابقة وىةي اإل مة فةيقمن المتغيرات المست

بةةين ا رز وكةةا مةةن الةةذرة ار النسةةبية يةةة لةةهرز ، وا سةةع دانا ربحيةةة ال،نتاجيةةة لةةهرز التكةةاليف اإل
وكةةةذلك  رز وكةةةا مةةةن الةةةذرة الشةةةامية والقطةةةن ،بةةةين ا  وكةةةذلك ا ربحيةةةة النسةةةبية القطةةةن،الشةةةامية 

 ، ( 7006-0990 ةةةالا ال تةةرة مةةةن ) وذلةةك والةةذرة الشةةةامية القطةةةنسةةعار المزروعةةة لكةةةا مةةن اا 
 التالية :حصائية ىي الدالة ضا الدواا المقدرة من الناحية اإلوكانت أف

 0-ىة00س 0.060 - 0-ىة0س 0022.00+  0966.222  =  ىة 2ص
          (- 3.626) **       (2.92) **        (- 7.209 ) * 

 0.22=  7ر  ** 72.00 = ف 
   ، 0.00عنةةد معنويةةة  **  المحسةةوبة ، )ت(لةةي قيمةةةإحيةةث ا رقةةام بةةين ا قةةواس تشةةير 

معنويةةة  *
  0.02 دنع

كمةةا يشةةير معامةةا  ،كةةاكلمعةةالم المقةةدرة ومعنويةةة النمةةوذج ن النمةةوذج معنويةةة اويتضةةح مةة        
% مةةةن التغيةةةرات الحادثةةةة فةةةي المسةةةاحة المزروعةةةة بةةةا رز ترجةةة  إلةةةي 22لةةةي أن حةةةوالي إالتحديةةةد 

( فةةن السةةنة السةةابقة ،وسةةعر 0س)يةةة مةةن ا رز  داننتاجيةةة  الرات التةةي تحةةدث فةةي كةةا مةةن اإلالتغيةة
كمةا تبةين أن  رز فةن الةدورة الزراعيةة .كمحصةوا بةديا لةه ن السنة السابقة( ف00الذرة الشامية )س

إشةةةةارة كمةةةةا أن ،وىةةةةو ا مةةةةر الةةةةذي يت ةةةةو مةةةة  المنطةةةةو االقتصةةةةادي  بةةةةة موج(  0سشةةةةارة عامةةةةا )إ
الا  ةةةةوقةةةةد تبةةةةين مةةةةن ، سةةةةالبة وىةةةةو ا مةةةةر الةةةةذي يت ةةةةو مةةةة  المنطةةةةو االقتصةةةةادي ( 00)سمعامةةةةا

% يةةةؤدي 00يةةةة مةةةن ا رز فةةةي العةةةام السةةةابو بمقةةةدار ل دانانتاجيةةةة معةةةامالت المرونةةةة أن زيةةةادة اإل
لمةةذرة الشةةامية فةةي %،  كمةةا أن زيةادة السةةعر المزرعةةن 76.9منةةو بنسةةبة  لزيةادة المسةةاحة المزروعةةة

 % . 2.32إلي ان  اض المساحة المنزرعة با رز بنسبة يؤدا % 00العام السابو بنسبة 
 

 يل الحبوب :الزراعية لمحاصالسياسات  مصفوفة تحميلقياس 
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بعةةض التغيةةرات  اثعيةةة فةةي مصةةر فةةي السةةنوات ا  يةةرة إلةةي احةةدا تجةةاه السياسةةة الزر نظةةرا إل     
الييكميةةةة بيةةةدف تعظةةةيم العائةةةد االقتصةةةادي وفةةةي ظةةةا االمكانيةةةات ال نيةةةة والمحةةةددات االقتصةةةادية 

المحميةة مة  سةعار تقةارب ا إمكانيةة تحقيقيةا عمةي مةدي العالميةة والتةي تتوقةف المحمية والمتغيرات 
القةةةيم العالميةةةة تمثةةةا تكم ةةةة ال رصةةةة البديمةةةة لالنتةةةاج أو مسةةةتمزماتو ،  ن تيةةةا العالميةةةة سةةةوا  ر ينظ

ن مةة، فقةةد تمكنةةت الدراسةةة الكاممةةة فةةي السةةوو المنافسةةة لالقتصةةاد القةةومي وذلةةك فةةي ظةةا شةةروط 
الدراسةة  موضة  الحبةوب لمحاصةيا تحميا السياسةات الزراعيةة مص وفة   الا االستناد إلي قياس

سةةةعار السةةةوو لكةةةا مةةةن تمةةةك المحاصةةةيا عةةةن ا سةةةعار أإطةةةار لقيةةةاس مةةةدي انحةةةراف وضةةة    مةةة
 . عدم توظيف المواردفي سوو كا منيا ودرجة ومستوي التشوىات االقتصادية 

نتةاج وعناصةر اإلسةعار االقتصةادية لكةا مةن النةاتد النيةائي حسةاب ا وقد تم في الدراسة         
بالنسةبة لكةا مةن   ةداننالالقتصةاد احيةث تةم تقةدير العائةد  سةتوي ال ةدان لمحاصيا الحبوب عمي م

فةي سةعر حصةوا ملم  دانيةة الاالنتاجيةة بضةرب متوسةط استيرادية الشامية كمحاصيا القمح والذرة 
لنقةةا مةةن مينةةا  او والت ريةةا الشةةحن تكةةاليف الصةةرف و صةةم فةةي سةةعر ثةةم الضةةرب  )سةةيف(االستيراد
إلةي وذلك لموصوا  الذرة لمصن  في حالةوافي حالة القمح المطحن وحتي الوصوا إلي االستيراد 

دير العائةةةد قةةةحصةةةوا تصةةةديري فقةةةد تةةةم تموبالنسةةةبة لمحصةةةوا ا رز ك. لالسةةةتيراد سةةةعر المسةةةاواة 
في سعر التصدير ) فوب ( وذلك عن طريةو  صةم االنتاجية بضرب متوسط   داننال االقتصادي
موصةوا لرب فةي سةعر الصةرف ضةم الثةقيمةة المشةتقات  ضةافةا  و  النقا والتسويو والتصني تكاليف 

 .إلي سعر المساواة لمتصدير
) ال تةرة (  ةالا سةعار الظةا ) التقيةيم االقتصةادي أقيمةة بمنتاجيةة اإلولموصوا إلي التكم ة        
معيةةةةد بحةةةةوث فقةةةةد تةةةةم االسةةةةتناد إلةةةةي معةةةةامالت التحويةةةةا التةةةةي قةةةةام باعةةةةدادىا (  7002 – 7000

 وااقالتلتكاليف  0.02حيث قدرت تمك المعامالت بنحو  0992في مصر عام االقتصاد الزراعي 
لعنصةةةةر العمةةةةا  0.62، المبيةةةةدات لتكةةةةاليف اسةةةةت دام  0.7، يةةةةة و الكيمالتكةةةةاليف ا سةةةةمدة  0.0، 

 .باقي المد الت ا  ري عمي حاليا أي معاما تحويميا الواحد الصحيح  ظمت في حين ،البشري
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ثةةةةار سياسةةةات الزراعيةةةةة إلةةةةي أربعةةةة معةةةةامالت لكةةةةا منيةةةا ت سةةةةيره آتحميةةةةا الوتسةةةتند مصةةةة وفة     
 السياسة عمي النحو التالي :

 Nominal Protection Coefficient Of:سمي لممنتجات معامل الحماية اإل -1

Output          
السةوو والعائةد أو السةعر م بسةعر أو السةعر مقةيالعائةد ة بةين ويشير ىذا المعاما إلةي النسةب       

سةةةعار ا أو بعةةةد مةةةدي تقةةةارب ىةةةذا المعيةةةار  عكةةةسوي ،أو السةةةعر االقتصةةةاديمةةةا بسةةةعر الظةةةا مقي
دعةم يضا مدي تحمةا الدولةة عةب  أويعكس  ، المحميةمقيمة بالعممة العالمية يا تالمحمية عن مثيم
عمةةةي المنتجةةين ، وقةةةد تشةةير زيةةةادة قيمةةةة ىةةذا المعامةةةا عةةةن مباشةةةرة ضةةرائب ض فةةةر المحصةةوا أو 

نتةةةاجيم فةةةي حةةةين يشةةةير نقصةةةو عةةةن الواحةةةد العمةةةي دعةةةم لةةةي حصةةةوا المنتجةةةين إالواحةةةد الصةةةحيح 
إلةةةي وجةةةود الصةةحيح ضةةمنية ، بينمةةةا تشةةير قيمتةةةو إذا بمغةةت الواحةةةد لةةةي وجةةود ضةةةرائب إالصةةحيح 
 .انتاجية عادلة سياسة 
 Resource   Nominalاالنتذذذاج :لمسذذذتمزمات  سذذذمياإلمعامذذذل الحمايذذذة  -1

Protection Coefficient of 
سةةعارىا أر المسةةتمزمات مقيمةةة بسةةعر السةةوو و سةةعاأىةةذا المعامةةا إلةةي النسةةبة بةةين يشةةير و         

، وتشةةير زيةةادة قيمةةة ىةةذا المعامةةا عةةن الواحةةد الصةةحيح إلةةي عةةدم وجةةود دعةةم ة بسةةعر الظةةا مقيمةة
 ،االنتةاجإلي وجود دعم لمسةتمزمات و عن الواحد الصحيح صنقين يشير االنتاج في حلمستمزمات 

 الواحد الصحيح فإنو يشير إلي وجود سياسة انتاجية عادلة . وتتبما قيموعندما 
               Effective Protection Coefficientمعامل الحماية الفعال : -5
فةةي السةةائدة سةةعار المحميةةة لةةي النسةةبة بةةين القيمةةة المضةةافة عنةةد ا إويشةةير ىةةذا المعامةةا         

المعامةا عةن الواحةد إلةي ارت ةاع قيمةة ىةذا ث يشةير سةعار العالميةة ، حيةيا مقاسة با السوو ومثيمت
 .أن ىذه السمعة تتمت  بحماية وأن ىذا النشاط االنتاجي يحصا عمي حوافز 

 Domestic Resources:)معامذل الميذزة النسذبية( تكمفذة المذوارد المحميذة معامذل -2

cost Coefficient        ميةة د المحر بةين قيمةة المةواة إلةي النسةبويشةير ىةذا المعامةا
عنةي ان  ةاض يالظميةة . و سةعار مقيمة با حصوا ملمالظمية والقيمة المضافة سعار با 
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فةةةةي انتةةةةاج قيمةةةةة ىةةةةذا المعامةةةةا عةةةةن الواحةةةةد الصةةةةحيح إلةةةةي وجةةةةود ميةةةةزة نسةةةةبية لمدولةةةةة 
محميةةة فةةي العمميةةةة اقةةةا مةةن وحةةدة مةةوارد نسةةت دم المحصةةوا حيةةث أن ىةةذا يعنةةي أننةةا 

 .ذا زاد عن الواحد كان العكس وا  ي باالنتاجية لتوليد وحدة نقد أجن
 :قياس مصفوفة تحميل السياسات الزراعية لمحصول القمح نتائج 

لالنتةةةاج لمحصةةةوا القمةةةح سةةةمي ( أن معامةةةا الحمايةةةة اال07يتضةةةح مةةةن جةةةدوا )                
لمقمةةح وىةةو يشةةير إلةةي ت ةةوو السةةعر المحمةةي  0.00بمةةا حةةوالي (  7002 – 7000الا ال تةةرة )  ةة

.  % مةةن قيمةةة إنتةةاجيم 00عةةم نسةةبتو مةةي دعةةالمي وبالتةةالي حصةةوا منتجةةي القمةةح ععةةن نظيةةره ال
لمقمح كان في صالح المنتجين حيث ت ةوو الزراعية السياسات  ( أن أثر2كما يتضح من جدوا ) 

جنييا  الا فترة الدراسةة  303ي بالتقييم المالي عن نظيره بالتقييم االقتصادي بحوالي ال دانالعائد 
 .%00أا بنسبة 
ال تةرة قةد بمةا لمسةتمزمات االنتةاج لمقمةح  ةالا ن ةس  االسميان معاما الحماية كما يتضح        
االنتةةاج المسةةت دمة فةةي انتةةاج القمةةح عةةن سةةعار مسةةتمزمات أوىةةو يشةةير إلةةي ان  ةةاض  0.92نحةةو 

 الدراسةةة نحةةو ةةالا فتةةرة ليةةذه المةةد الت بمغةةت نسةةبتو  دعمةةاأي أن الدولةةة قةةدمت قيمتيةةا العالميةةة 
وذلةةك كمةةا ىةةو موضةةح جنييةةام  226.72والبةةالا مقةةداره سةةتمزمات ليةةذه الم% مةةن السةةعر العةةالمي 6

 .( 2بجدوا )
القيمةة وىو يشةير إلةي زيةادة  0.02حوالي  بما لمقمح الحماية ال عااكما يتضح أن معاما         

نتاجية السياسة االن أالعالمية ، وىذا يعني يا تسعار المحمية عن مثيمالمضافة ليذا المحصوا با 
 .أصبحت  الا فترة الدراسة في صالح منتجي القمح 

( بمةةةا ة النسةةةبية يةةةة  ) الميةةةز تكم ةةةة المةةةوارد المحم( أن معامةةةا 07كمةةةا يتضةةةح مةةةن جةةةدوا )        
وحةةدة مةةوارد  0.2القمةةح بمعنةةي أنةةو يمةةزم ة نسةةبية لمحصةةوا ز يةةوىةةذا يعنةةي أن ىنةةاك م 0.2الي حةةو 

 .بي قد أجننمحمية لتوليد وحدة 
 

مقيمذذة اقتصذذاديا يذذرادات إلسذذعار الحذذدود ومتوسذذط المكافئذذة ألاسذذعار المزرعيذذة ( متوسذذط األ.)جذذدول 
                     )الوحدة بالجنيه( ( . 1112 – 1111لمحصولي القمح واليرة الشامية خالل الفترة ) 
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 اليرة الشامية القمح البيان
 667 270 (متوسط سعر االستيراد ) سيف 

 32.6 32.6 وسط تكاليف النقل من الميناء إلي المصنعمت
 672.2 222.2   *سعر الحدود بالمطحن أو المصنع

 22.32 22.32 التسويق والنقل لممزرعة متوسط تكاليف 
 269.06 272.06 لسعر الحدودمتوسط السعر المزرعي المكافئ 

 3.222 7.222 ية من المحصول الرئيسيفدانمتوسط االنتاجية ال
 0960.20 7072.03 متوسط العائد لممحصول الرئيسي بالتقييم االقتصادي 

 022.92 202.22 ي بالتقييم االقتصادي ثانو متوسط العائد من المحصول ال
سذعار ي مقيمذا باألثانو لرئيسي والا متوسط العائد من المحصول

 االقتصادية 
7279.2 7039.32 

 حالة الذرة الشامية  ح ومصان  االعالف فيمطحن في حالة القمال*
  ( 9،  2،  6،  2جمعت وحسبت من مراج  أرقام ) المصدر :        

 
 
 
 
 
 

 .( 1112 – 1111السياسات لمحصول القمح خالل الفترة )  تحميل( مصفوفة 8)جدول 
  (الوحدة بالجنيه) 

 
 البيان

 
 اجمالي العائد

المستمزمات تكمفة
 التجارية

 عائدصافي ال تكمفة المواردالمحمية
جممة عنصر 

 العمل
 االرض

 1192828 12828. 291818 211822 5151828 التقييم المالي 
 1151822 12828. 21.81 222818 .1.198التقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم 
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 االقتصادي
 122892 ذ 125888 12882 511898 ثر السياسة أ

 (   9،  8،  2 المصدر : جمعت وحسبت من مراجع ارقام  )
 
 ميل السياسات الزراعية لمحصول اليرة الشامية .تحج قياس مصفوفة ئنتا

لمحصةةوا الةةذرة الشةةامية نتةةاج سةةمي لإالحمايةةة اال ( أن معامةةا07مةةن جةةدوا )  يتضةةح         
المحمةي ليةذا وىةو يشةير إلةي ت ةوو السةعر  0.32( قةد بمةا حةوالي  7002 – 7000 الا ال ترة ) 

عمةي دعةم مقةدارة الةذرة الشةامية ا ي ومةن ثةم حصةوا منتجةي محصةو العةالم هوا عمي نظيةر المحص
% مةةن  032ن عمةةي أو بمعنةةي أ ةةر أن منتجةةي الةةذرة الشةةامية يحصةةمو  مةةن قيمةةة انتةةاجيم  32%

كمةا  ةالا فتةرة الدراسةة لم ةدان  وجنية 7039.32سعار العالمية والذي بمةا حةوالي قيمة انتاجيم با 
  .(9جدوا )يتضح من 

سةمي لمسةتمزمات االنتةاج قةد بمةا  ةالا حمايةة االن معامةا ال( أ 07كما يتضح من جةدوا )      
نتةاج المسةت دمة سعار مسةتمزمات اإلأوىو يشير إلي ان  اض  0.92ن س ال ترة سال ة الذكر نحو 

ليذه المد الت بمغةت نسةبتو نتاج الذرة الشامية عن قيمتيا العالمية أي أن الدولة قدمت دعما إفي 
جنييةةا  262.22حةةو نوالبةةالا لمي ليةةذه المسةةتمزمات % مةةن السةةعر العةةا6 ةةالا فتةةرة الدراسةةة نحةةو 

 .( 9)لم دان جدوا 
الحمايةةة ال عةةاا لمحصةةوا الةةذرة الشةةامية قةةد بمةةا ( أن معامةةا 07كمةةا يتضةةح مةةن جةةدوا )         
سةعار المحميةة عةن نظيرتيةا القيمة المضافة ليذا المحصةوا با وىو يشير إلي زيادة  0.23حوالي 
)  ةالا فتةرة الدراسةة  وىذا يعنن ان السياسةة االنتاجيةة لمحصةوا الةذرةسة  الا فترة الدراالعالمية 

  .( في صالح منتجي ىذا المحصوا  7002 -7000
زة النسبية ( بمةا حةوالي يالموارد المحمية ) المكما يتضح من ن س الجدوا أن معاما تكم و        
 . انتاج ىذا المحصوا  فن زة نسبيةيوىو يشير إلي وجود م 0.67

 



 

 

 

 

 

 
 ( 7002)    ( 6 مجلد )   ( ( 3عدد )        ج. م. ع.  -، جبمعة اإلسكندرية جلة العلوم الزراعية والبيئية م

22 

 ( 1112-1111خالل الفترة ) تحميل السياسات لمحصول اليرة الشامية ( مصفوفة  9) جدول 
                                                                              )الوحدة بالجنيه(

تكمفة  اجمالي العائد البيان
المستمزمات 
 التجارية

 صافي العائد تكمفة الموارد المحمية
 االرض جممة عنصر العمل

 115.881 2228.1 21282 251812 ..1921 لماليالتقييم ا
 211852 2228.1 .21988 222822 1159858 التقييم االقتصادي 

 25.828 ذ 5.2899 98819 - 811881 اثر السياسة 

  ( 9،  2،  2)  جمعت وحسبت من المراج  ارقام :ر المصد
 

 .ات الزراعية لمحصول االرز ل السياسنتائج قياس مصفوفة تحمي
 ةالا لالنتةاج لمحصةوا ا رز االسةمي  ةان معامةا الحماية( 07يتضح مةن جةدوا )             

رز عن نظيره و يشير إلي ت وو السعر المحمي لهوى 0.7قد بما حوالي (  7002-7000) ال ترة 
% مةةةن قيمةةةة 70دعةةةم نسةةةبتو الدراسةةةة عمةةةي العةةةالمي وبالتةةةالي حصةةةوا منتجةةةي االرز  ةةةالا فتةةةرة 

سةةةعار % مةةةن قيمةةةة انتةةةاجيم با 070ون عمةةةي رز يحصةةةما أو بمعنةةةي أ ةةةر أن منتجةةةي  ،انتةةةاجيم
 . (00) الا فترة الدراسة جدوا  وجني 3029.27العالمية والذي بما حوالي 

بمةةةا االنتةةةاج ( أن معامةةةا الحمايةةةة االسةةةمي لمسةةةتمزمات 07كمةةةا يتضةةةح مةةةن جةةةدوا )             
محصةةوا سةعار مسةتمزمات االنتةةاج المسةت دمة فةي انتةاج أ وىةو يشةير إلةةي ان  ةاص .0.9حةوالي 

 الت بمغةةةت نسةةةبتو  ةةةالا فتةةةرة دليةةةذه المةةة مةةةاعدرز عةةةن قيمتيةةةا العالميةةةة أي أن الدولةةةة قةةةدمت ا 
لم ةدان جةدوا  وجني 207.32البالا نحو و ليذه المستمزمات من السعر العالمي % 2الدراسة نحو 

(00 ). 
وىةو يشةةير إلةةي زيةةادة  0.72قةد بمةةا حةةوالي  رزالحمايةة ال عةةاا لةةهكمةا يتضةةح أن معامةةا          

العالميةةة وىةةذا يعنةةي أن السياسةةة سةةعار المحميةةة عةةن نظيرتيةةا ا بليةةذا المحصةةوا القيمةةة المضةةافة 
 . الدراسة في صالح منتجي ىذا المحصوا لمحصوا ا رز  الا فترة االنتاجية 
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وىةةو  0.22بمةةا حةةوالي زة النسةةبية ( يةةمةةا تكم ةةة المةةوارد المحميةةة ) الممعاكمةةا تبةةين أن             
 .في انتاج ىذا المحصوا زة نسبية يمإلي وجود يشير 

مقيمة يردات إلسعار الحدود ومتوسط ا( متوسط األسعار المزرعية المكافئة أل11جدول )         
 .( 1112 – 1111خالل الفترة ) رز لمحصول األ  اقتصاديا

 القيمة بالجنيه انالبي
 269.27 رز الشعيرالسعر المزرعي ل  

 0790 رز االبيض( ل  ) فوب سعر التصدير 
 776.2 ) ذ (تكاليف التصنيع 
 72.2 تكاليف النقل ) ذ (

 20.0 تكاليف التسويق ) ذ (
 96 قيمة المشتقات ) + (

 0022 رز ابيض () أسعر الحدود 
 276.92 *رز شعير (سعر الحدود ) أ
 2.022 انتاجية الفدان

 7929.66 رزإجمالي العائد من األ 
 99.26 رزإجمالي العائد من قش األ 

 3029.27 رز والقشي من األ ي العائد الفداناجمال

 رز شعير طن أ 0.2االرز ا بيض ينتد من طن *        
  ( 9،  2،  6،  2جمعت وحسبت من مراج  ارقام ) : المصدر        

 
 ( 1112 – 1111) رز خالل الفترة مصفوفة تحميل السياسات لمحصول األ ( 11جدول ) 

 ( ) الوحدة بالجنيه   
 

 البيان
المستمزمات تكمفة اجمالي العائد

 التجارية
 صافي العائد تكمفة الموارد المحمية

جممة عنصر 
 العمل

 االرض
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 0222.22 202.6 292.26 266.06 3620.0 التقييم المالي
 0022.06 202.6 622.29 207.32 3029.27 االقتصادي التقييم

 202.22 ة 030.32 36.70- 600.22 اثر السياسة 

 (  9،  8،  2من مراجع ارقام ) : جمعت وحسبت المصدر  
 

 ( 1112 – 1111خالل الفترة ) لمحاصيل الحبوب ( نتائج مصفوفة تحميل السياسات  11جدول  )
 رزاأل  اليرة الشامية القمح البيان

 0.7 0.32 0.00 معامل الحماية االسمي لالنتاج
 0.93 0.92 0.92 االنتاجمعامل الحماية االسمي لمستمزمات 

 0.72 0.23 0.02 لحماية الفعال امعامل 
زة مذذذذذل تكمفذذذذذة المذذذذذوارد المحميذذذذذة ) الميذذذذذمعا

 (النسبية 
0.20 0.67 0.22 

 ( 07،  00، 9من جداوا ارقام ) جمعت وحسبت المصدر : 
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 الممخص
 

الرئيسةةية سةةواو محاصةيا الحبةةوب أالتعةةرف عمةي التغيةةرات الحادثةةة فةي اسةتيدفت ىةةذه الدراسةة     
سعارىا أمدي انحراف ذلك كرز و لقمح والذرة الشامية الصي ية وا والمتمثمة في كا من افي مصر 

 . تيا العالمية ر يالمحمية عن نظ
مةةةن   % 22نحةةةو تمثةةةا  بمحاصةةةيا الحبةةةوب ةالرقعةةةة المنزرعةةةن أوقةةةد تبةةةين مةةةن الدراسةةةة        

( ورغم ذلك  7006 – 7002ال ترة ) ي متوسط ة المصرية فالرقعة المحصولية في الزراعإجمالي 
ي تقوم الدولة باسةتيراد عالف والتا فإن الرقعة المنزرعة بالذرة الشامية الص را  والالزمة لصناعة 

الشةةامية الصةةي ية بالةةذرة الرقعةةة المنزرعةةة لي مةةن إجمةةا%  2.7كبةةر منيةةا ال تمثةةا سةةوي الشةةطر ا 
 .يمية ن% من إجمالي الرقعة المنزرعة بالذرة الشامية ال 0.2ونحو 

في السةنة الغذا  الصافي المتحصا عميو ال رد المصري أن متوسط من الدراسة كما تبين         
حتياجةةةةات ( ي ةةةةوو اال 7002 – 7003محاصةةةةيا الحبةةةةوب  ةةةةالا متوسةةةةط ال تةةةةرة ) مةةةةن إجمةةةةالي 

مةن تمةك المجموعةة مةن الغةذا  بنسةبة منظمة الصحة العالمية الموصي بيا وفقا لمؤشرات الغذائية 
بةةةةين ا رز كمحصةةةةوا لمسةةةةعرات الحراريةةةةة ير ربحيةةةةة الموازنةةةةة الدوليةةةةة دكمةةةةا تبةةةةين مةةةةن تقةةةة،% 93

 كمحاصيا استيرادية  الا ال ترة تصديري مقابا كا من القمح والذرة الشامية 
( أنيا تحقو مكاسب حيث انيا كانةت جميعيةا  ةالا فتةرات الدراسةة أكبةر مةن  7002 – 0990) 

 . الواحد الصحيح 
لكةةا سةةعار العالميةةة % فةةي ا 00سةةعرية أن تغيةةرا نسةةبتو كمةةا تبةةين مةةن دراسةةة العالقةةات ال        

% ،  3.9% ،  2.0نسبتو سعارىا المزرعية أفي رز يؤدي إلي تغيرا وا من القمح والذرة الشامية 
 00كمةةا أن تغيةةرا نسةةبتو  ،(7002 – 0990)عمةةي التةةوالي  ةةالا فتةةرة الدراسةةة لكةةا مةةنيم %  9.3

 2.6، %  2.3إلةي ارت ةاع اسةعارىا المزرعيةة بنسةبة % في تكم ة انتاج الطن من كا منيةا يةؤدي 
 .لكا منيا عمي التوالي % %9.2 ، 
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أن زيادة السةعر المزرعةي لمقمةح  مح كما تبين من دالة استجابة العرض لمحصوا الق            
 %2في العام الحالي بنسبة  منو زيادة المساحة المنزرعة إلن % يؤدي00في العام السابو بنسبة 

لمةةذرة   أن زيةةادة السةةعر المزرعةةيمةةن دالةةة اسةةتجابة العةةرض لمحصةةوا الةةذرة الشةةامية ،كمةةا اتضةةح 
كمةةا أن  % 0.22المنزرعةةة بنسةةبة  % يةةؤدي لزيةةادة المسةةاحة00الشةةامية فةةي العةةام السةةابو بنسةةبة 

% يةةةؤدي لزيةةةادة المسةةةاحة  00زيةةةادة ا ربحيةةةة النسةةةبية بةةةين الةةةذرة الشةةةامية والةةةذرة الرفيعةةةة بنسةةةبة 
كما تبين من دالةة اسةتجابة العةرض لمحصةوا ا رز  % .0.79المنزرعة من الذرة الشامية بنسبة 

% يةةةةؤدي لزيةةةةادة المسةةةةاحة 00قةةةةدار يةةةةة مةةةةن ا رز فةةةةي العةةةةام السةةةةابو بمل داننتاجيةةةةة ازيةةةةادة اإل أن
لمةةذرة الشةةامية فةةي العةةام السةةابو %،  كمةةا أن زيةةادة السةةعر المزرعةةن 76.9منةةو بنسةةبة  المزروعةةة
 .%  2.32إلي ان  اض المساحة المنزرعة با رز بنسبة يؤدا % 00بنسبة 

رز ية وا قمةح والةذرة الشةاملكةا مةن الكما تبين من نتائد قياس مص وفة تحميا السياسةات بالنسةبة 
لكةا مةنيم عمةي التةوالي وىةو  0.70،  0.32،  0.00أن معاما الحماية االسمي لالنتاج بمةا نحةو 

 7000 الا فتةرة الدراسةة ) المحاصيا عن اسعارىا العالمية لي ت وو السعر المحمي لتمك إيشير 
،  0.92 ، 0.92لكةا منيةا نحةو زمات االنتاج ماالسمي لمستماية حاما العمكما بما  ،( 7002 –

فةي انتةاج تمةك سةعار مسةتمزمات االنتةاج المسةت دمة أعمي التوالي وىي تشير إلةي ان  ةاض  0.93
،  0.23،  0.02نحةةو ، وبمةةا معامةةا الحمايةةة ال عةةاا لكةةا منيةةا  المحاصةةيا عةةن قيمتيةةا العالميةةة

سةةةعار اصةةةيا با المضةةةافة لكةةةا مةةةن تمةةةك المحالقيمةةةة لةةةي زيةةةادة إعمةةةي التةةةوالي وىةةةي تشةةةير  0.72
( لكةا منيةا ) الميةزة النسةبية ، كمةا بمةا معامةا تكم ةو المةوارد المحميةة محمية عن مثيمتيا العالميةة ال
 .يعني أن ىناك ميزة نسبية في انتاج تمك المحاصيا  ووى 0.22،  0.67،  0.20 ونح
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       This study aimed at recognizing the present changes in markets of the 

main   corn crops in Egypt and represented in each of wheat maize and 

rice , and deviation of  its local prices about its world counterpart.                                                                                

As it shown from studying the pricing relations, there is a change in esti-

mated by 10% in the world prices for each of wheat maize and rice, this 

change results in a change in its farm prices in percentage 5.1% , 

3.9%,9.3% for each of them respectively during the study period (1990-

2005). As the change percentage is 10% in the cost of ton production for 

each of them resulted in increasing its farm prices in percentage 7.3%, 

8.6% , 9.4% for each of them respectively . 

      The results of estimating the supply response functions for each of the 

wheat ,the maize and the rice during the period (1990-2006) showed that 

,the increase in the cultivated area of wheat is due to the increase in farm 

price of wheat in the previous year.  But the increase in the cultivated area 

of maize is due to the increase in farm price of maize in the previous year, 

and the  increase in the relative profitability of maize and sorghum in the 

previous year. And the increase in the cultivated area of rice is due to the 

increase in rice productivity in the previous year, and the decrease in the 

farm price of maize in the previous year.                                                                 

       As it is shown from results of measuring the matrix of policies analy-

sis for each of the wheat ,the maize and the rice , the nominal protection 

coefficient of output attained 1.11 ,1.38 ,1.20 for each of them respective-

ly, and this refers to exceeding the local price of these crops in about its 
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world prices during the study period (2001-2005). As nominal protection 

coefficient of resource attained for each of them in about 0.94, 0.94, 0.93 

respectively and this refers to decrease prices of production inputs used in 

producing these crops about its world value. And the effective protection 

coefficient attained for each of them in about 1.14, 1.53, 1.25, respective-

ly. And this refers to increasing the added value of these crops by local 

prices about its world counterpart, as domestic resources cost coefficient 

(relative advantage) for each of them attained 0.5, 0.62, 0.58 and this 

means relative advantage in producing these crops.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


