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 الزراعي المصري دراسة اقتصادية لممخاطرة في اإلنتاج
 

 أسامة عبد الحميد فكري سالم 
 جامعة بنيا –كمية التربية النوعية  -االقتصاد الزراعي  قسم

 
 الممخص

 

يعددد الاطدداع الزراعددي مددق اىددم الاطاعدداي االنتاجيددة وددي االقتصدداد الاددومي المصددر   
قتصدداديةي ويعتبددر الاطدداع الزراعددي اك ددر عر ددة واحددد العناصددر ايساسددية الحددداة التنميددة اال

عددق بايددة قطاعدداي االقتصدداد الاددومي لمم دداطرع سددوات الطبيعيددة كالتامبدداي المنا يددة والبي يددة او 
االقتصدددادية م دددب التيبددديا ودددي ايسدددعار المحميدددة والعالميدددة والمت،يدددراي االقتصدددادية اي دددر   

ميدة االنتداا الزراعدي ويمدا يتعمدع بنوعيدة وتؤ ر تمك الم اطر عمي ات داي الادراراي ال اصدة بعم
النشاط االنتاجي  المساحة المزروعة  الصنف المست دم وي الزراعة وكيا ايسدموا االنتداجي 
المسددت دم والتولي دددة المسددت دمة مدددق عناصددر االنتدددااي ويددنعكس كدددب ىدديا عمدددي كميددة االنتددداا 

 ماراي الموجيددددة لماطدددداع والتكدددداليف االنتاجيددددة والعا ددددد   كمددددا تددددؤ ر اي ددددا عمددددي حجددددم االسددددت
 الزراعيي
وقدد تزايدد عددات وتكم دة الم داطرع نتيجددة لتطبيدع سياسداي التحددرر االقتصداد   ممددا  

اد  إلي  رورع إدراا عنصر الم اطرع  مق نمايا ت طديط االنتداا الزراعديي حيدة يدؤد  
نتددااي إىماليدا إلددي تاددديراي متحيدزع لحجددم االنتدداا والم،داالع وددي تادددير قيمدة بعددض عناصددر اال

ومدددق  دددم ودددةق الدراسدددة تيددددف الوصدددوب إلدددي تركيدددا محصدددولي ي  دددي ودددي االعتبدددار الم ددداطر 
المحتممة لإلنتاا الزراعي ودي مصدر ويلدك لتحايدع اسدتارار عا دد الاطداع الزراعدي ممدا يشدج  
عمي اتجاه االست ماراي نحو ىيا الاطاعي ولتحايع ىدف الدراسة تم است دام اسداليا التحميدب 

ي (MOTAD)مي ك سموا االنحدار وكديا اسدموا البرمجدة ال طيدة المعدروف بددالوص ي والك
واعتمدددددي الدراسددددة عمددددي البياندددداي المنشددددورع وريددددر المنشددددورع مددددق االدارع المركزيددددة ل قتصدددداد 
الزراعي بدوزارع  الزراعدة  الجيداز المركدز  لمتعب دة العامدة واالحصدات  ووزارع ايشد،اب والمدوارد 

 0222-0222تزايدد قيمدة االنتداا الزراعدي  د ب ال تدرع  إلدي ي المتاحدةالما يةي وتشدير البياندا
بمتوسدط   0222مميار جنيدو عدام 111.872لنحو  0222مميار جنيو عام  71.117مق نحو 

مميدددار جنيدددو  وبمدددز معددددب الزيدددادع السدددنوية  ددد ب تمدددك ال تدددرع نحدددو  87.87سدددنو  ياددددر بنحدددو 
كبدددر مدددق قيمدددة االنتددداا الزراعدددي  حيدددة بمدددز %ي ويسددديم االنتددداا النبددداتي بالنصددديا اي11.9

% مدق متوسدط قيمدة 28.7مميار جنيو تم ب نحو  21.22متوسط قيمتو   ب تمك ال ترع نحو 
 االنتاا الزراعيي
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نشدداط محصددوليا  يادددر  71وت ددمق نمددويا تحميددب البرمجددة ال طيددة المسددت دم عمددي 
إجمدددالي المسددداحة % مدددق 81.77مميدددوق ودددداق تم دددب نحدددو  11.700إجمدددالي مسددداحتيا نحدددو 

(ي وتتكدددددوق 0222-2000مميدددددوق ودددددداق  ددددد ب ال تدددددرع   17.788المحصدددددولية البال،دددددة نحدددددو 
مميدوق  1.109محصدوال شدتويا تبمدز مسداحتيا نحدو  17اينشطة الزراعية مو   الدراسدة مدق 

محصددوال صددي يا ونيميددا  19% مددق إجمددالي المسدداحة الشددتويةي ونحددو 98.17وددداق تم ددب نحددو 
% مق إجمالي المسداحة الصدي ية 89.81مميوق وداق  تم ب نحو  2.297و يادر مساحتيا نح

والنيميددةي واشددتمب النمددويا عمددي قيددديق لمرقعددة الزراعيددة ايوب منيددا  دداص بةجمددالي مسدداحاي 
المحاصدديب الشددتوية و المحاصدديب الصددي ية والنيميددة  بحيددة ال تزيددد المسدداحة المزروعددة منيددا 

مميوق وداق لمموسم الصي ي والنيمديي  2.297   ونحو مميوق وداق لمموسم الشتو  1.109عق 
امددا الايددد ال دداني ويددو تحديددد الحددد ايعمددل والحددد ايدنددل لمسدداحاي المحاصدديب الزراعيددة ويلددك 

ي وكيلك اشدتمب النمدويا عمدي قيدد المدوارد الما يدة والدي  بمدز نحدو 0222-0222  ب ال ترع 
مددوارد الما يددة الزراعيددة المتاحددة والتددي % مددق إجمددالي ال82.77تم ددب نحددو  7مميددار م 72.171

  ويلددك بعددد اسددتبعاد كميددة الميدداه 0222-0222 دد ب ال تددرع  7مميددار م 77.228تادددر بنحددو 
المتاحدددددة لممحاصددددديب التدددددي لدددددم تت دددددمنيا نمدددددايا التحميبيوقددددددري الدراسدددددة كميدددددة ميددددداه الدددددر  

وىددي تزيددد عددق  7مميدار م  72.097المسدت دمة وددي التركيددا المحصدولي الماتددرن ايوب بنحددو 
% بينمددا قدددري 2.72ا  بنحددو  7مميددوق م 101م يمتيددا وددي التركيددا المحصددولي الددراىق بنحددو 

وىدي  7مميدار م 77.227كمية المياه المست دمة وي التركيا المحصولي ال اني الماتدرن بنحدو 
%  بينمددا 1.72ا  بنحددو  7مميددوق م 187تاددب عددق م يمددو لمتركيددا المحصددولي الددراىق بنحددو 

مميدار  77.177كمية المياه المست دمة وي التركيا المحصولي ال الة الماترن بنحدو  تبيق اق
ا  بنسدددبة  7مميدددوق م 277وىدددي تادددب عدددق م يمتيدددا ودددي التركيدددا المحصدددولي الدددراىق بنحدددو  7م

%ي واظيري الدراسة اق تكم ة الم اطرع وي النمويا الماتدرن ودي ظدب الياديق التدام نحدو 1.20
 922قدددري تكم ددة الم دداطرع وددي التركيددا المحصددولي الددراىق بنحددو  مميددار جنيددو بينمددا 7.707

 مميوق جنيوي 
وتشير نتدا   الدراسدة إلدي اق المحاصديب التدي تتسدم بان  داض درجدة الم داطرع ىدي  

الامددو والشددعير والدديرع الشددامية الصددي ي والدديرع الرويعددة والسمسددم ووددوب الصددويا ودوار الشددمس 
ل اصددوليا الجاوددة النيمددي  بينمددا تمددك التددي تتسددم بارت دداع درجددة والاطددق والدديرع الشددامية النيمددي وا

الم ددداطرع ىدددي ال دددوب البمدددد  والحمدددص والعددددس والحمبدددة والتدددرمس وال دددوم والبصدددب والكوسدددة 
والبسدمة ال  درات وايرز وال ددوب السدوداني وال يدار والباينجدداق  البطداطس الصدي ي  الطمدداطم 

يق اتسددم محصددوب الامددو  بال بدداي النسددبي الصددي ي والشددتو  والنيمددي  قصددا السددكري وددي حدد
لدرجة الم اطرعي واوصي الدراسة باتباع بعض السياساي ال عالة لمواجية الم داطر المتوقعدة 
اىميددا ض  ددرورع إعددادع النظددر وددي التركيددا المحصددولي السددا د بصدد ة دوريددة ك سددموا وقددا ي 

تمويميددددا مددددق عا ددددداي لمواجيددددة الم دددداطرع الزراعيددددة  إنشددددات مؤسسدددداي ت مينيددددة  زراعيددددة يددددتم 
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المحاصيب الزراعية   الت ميق االجبار  عمي المحاصيب التي تتسم بارت اع الم داطرع  تشدجي  
 وتنشيط صندوع الموازنة الزراعية ويلك لتاميب التامباي الحاد ة وي العوا د وايسعار الزراعيةي

 
 مقدمة
 

عمدة ل قتصداد الاددومي يعتبدر الاطداع الزراعدي مددق الاطاعداي االنتاجيدة الر يسددية الدا 
المصددر   واحددد العناصددر الر يسددية الحددداة التنميددة االقتصددادية وررددم تراجدد  ايىميددة النسددبية 

زادي لتصددب  لمسدداىمة ىدديا الاطدداع وددي النددات  الاددومي االجمددالي  إال اق قيمددة النددات  الزراعددي
مميددار  12  كمدا زاد الدد ب الزراعدي ليصدب إلدل حدوالي 0227مميدار جنيدة عدام  87إلدي نحدو 

تحايددع ايمددق ال،دديا ي وتمبيددة  احددد عناصددر الاطدداع الزراعددي يعددد  جنيددة  دد ب ن ددس العددامي و
ممددواد ال ددام لك يددر مددق الصددناعاي السددم  ال،يا يددة  ومصدددرا ر يسدديا ل االحتياجدداي المحميددة مددق

% مددددق إجمدددالي قددددوع  العمددددب 07.8التحويميدددة وددددي مصدددر  ويسددددتوعا الاطدددداع الزراعدددي نحددددو 
مميدددوق مشدددت،بي ونظدددرا  2.71عددددد المشدددت،ميق بالاطددداع الزراعدددي حدددوالي ادر يالمصدددرية حيدددة 

تزايدددي حجددم االسددت ماراي الم صصددة لمزراعددة  واددد لألىميددة االقتصددادية ليدديا الاطدداع الحيددو 
مميددار  9بصددورع متسددارعة  دد ب ال تددرع الما ددية  وقددد بم،ددي قيمددة االسددت ماراي المن دديع نحددو 

ات  المحمي االجمالي لاطاع الزراعة  د ب ن دس العدام ي وقد حاع الن0227/0222جنية عام 
مميددددار جنيددددةي ويعددددد ىدددديا الاطدددداع اي ددددا مصدددددرا ىامددددا لحركددددة التجددددارع الدا ميددددة  77.1نحددددو 

مميدار جنيدة  2.8وال ارجية وال دماي المرتبطة بيا حية بم،ي قيمة الصادراي الزراعية نحدو 
 ي 0227/0222  ب عام 

عدق بايدة الاطاعداي لمم داطرع عر دة  الاطاعداي  دراكمدق ويعتبر الاطداع الزراعدي 
االقتصادية اي ر    حية يت  ر االنتاا الزراعي بالعديد مدق العوامدب والمت،يدراي الطبيعيدة و 
االقتصدادية او االجتماعيدةي واالنتداا الزراعدي يتعدرض لمعديدد مدق اي طدار ك  طدار التامبداي 

لحشدددرية وايمدددراض ال طريدددة وتجريدددف التربدددة باآلوددداي ا المنا يدددة والبي يدددة  وا طدددار االصدددابة
وتدددىور ال صددوبة او ايرا ددي الزراعيددة لظدداىرع التصددحر  باال دداوة إلددل التعددرض لمم دداطر 
االقتصدددادية والتكنولوجيدددة كالتامبددداي ودددي اسدددعار المحاصددديب وعناصدددر االنتددداا والتامبددداي ودددي 

روف المسددتابمية بالدرجددة إنتاجيدة المحاصدديب الزراعيددة وعدددم تددوور المعمومداي الكاممددة عددق الظدد
المطموبددة وريددر يلددك مددق العوامددب التددي يصددعا عمددي المنددت  الزراعددي تاددديرىا بدقددة او تحمددب 

تسددددبا ىدددديه المت،يددددراي وددددي ان  دددداض تا رىددددا بم ددددردع لصددددعوبة التنبددددؤ بيددددا او الددددتحكم وييدددداي و 
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د مددق االنتاجيددة وان  دداض عا ددد االنتدداا الزراعددي  ممددا يزيددد مددق م دداوف المنددت  الزراعددي ويحدد
 االست مار وي قطاع الزراعة والت  ير عمي الارار االنتاجيي 

 
 مشكمة البحث

نتيجة لتطبيع سياساي التحرر االقتصاد  سوات ويما ي تص بعدم تد ب الدولة وي  
تحديد التركيا المحصولي او تحديدد اسدعار مسدتمزماي االنتداا الزراعدي والندات  النيدا ي وكديا 

ع الزراعددي اد  يلددك إلددل تزايددد عددات وتكم ددة الم دداطرع ممددا يسددتمزم إل،ددات الدددعم الموجددو لماطددا
ا دددي عنصدددر الم ددداطرع ودددي االعتبدددار  دددمق نمدددايا ت طددديط االنتددداا الزراعدددي  حيدددة يدددؤد  
إىماليددا إلددل تاددديراي متحيددزع لحجددم الم رجدداي والم،دداالع وددي تادددير بعددض عناصددر االنتدداا  

ويشدددير اسدددتعراض الدراسددداي السددداباة  و ددد  عدددق  طددد  تاددددير ا تيدددار التكنولوجيدددا المطموبدددةي
ال اصدددة بالتركيدددا المحصدددولي إلدددل اق معظميدددا لدددم ي  دددي عنصدددر الم ددداطرع ودددي االعتبدددار  

ات اي ا  قدرار إنتداجي او تسدوياي او تمدويمي وريدر يلدك ودي حديق  دواوتر ي اليايق التام عن
ق الم يددد دراسددة اق الواقدد  العممددي ي ددرض الم دداطرع عنددد ات دداي م ددب ىدديه الاددراراي  لدديا كدداق مدد

الم اطرع وا يىا وي االعتبار عندد تحديدد وا تيدار اينشدطة الزراعيدة وتحديدد تكم تيدا وعا ددىا 
 حتل يمكق مواجيتيا وتدنية اآل ار الناجمة عنيا يقب مستو  ممكقي

  
 ىدف البحث

اصددبو إد دداب عنصددر الم دداطرع امددرا  دددروريا عنددد ات دداي الاددراراي االنتاجيددة ويمدددا  
يدف إلل التوصدب لتركيدا محصدولي ام دب ي البحة انتاا الزراعيي ومق  م واق ىييتعمع باال

ي  ددي وددي االعتبددار عنصددر الم دداطرع المحتمددب لإلنتدداا الزراعددي المصددر   ويراعددي عددددا  مددق 
ل ك دداتع ممكنددة تعظددم الددد ب وتحاددع االعتبدداراي م ددب توجيددو واسددت دام المددوارد المتاحددة ب قصدد

الدر  المتاحدة  باال داوة إلدل تاددير تكم دة الم داطرع المتوقعدة ودي ستارار ويو و اصدة ميداه اال
 داطرع مظب ظروف االنتاا الحالية  والتعرف عمي اىم المحاصيب التي تتسم بارت اع درجدة ال

وي إنتاجيا  وتحديد المحاصيب التي يمكق تعظيم صاوي العا د منيدا  وكي يدة تاميدب الم داطر 
ق لتحايدع تمدك ايىدداف السدداباة اكبدر اي در ودي اسددتارار المتوقعدة إلدل ادندي حدد ممكددقي ويكدو 

الاطاع الزراعي المصر   واستارار عا داتدو ممدا يشدج  اتجداه االسدت ماراي نحدو ىديا الاطداع  
ويزيدددد مدددق ودددرص تكدددويق وتدددراكم راس المددداب  ويحادددع ودددا ض اقتصددداد  يسدددت دم ودددي التنميدددة 

 االقتصادية لتحايع اىداوياي
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 ومصادر البيانات: الطريقة البحثية 
تددم اسددت دام اسدداليا التحميددب الوصدد ي والكمددي  سددوات المتوسددط الحسددابي واالنحددراف  

الددي  ي  ددي  MOTADالمعيددار   وكدديا اسددموا البرمجددة الريا ددية ال طيددة متعددددع ايىددداف 
ويلددك  وددي اعتبدداره الم دداطرع المصدداحبة لمددد ب مدد  الح دداظ عمددي مسددتو  مابددوب مددق الددد بي

لتولي دداي االنتاجيددة مددق اينشددطة الزراعيددة الم تم ددة مددق  دد ب بدددا ب ماترحددة او ددب ا لتحديددد
لألنشددطة الزراعيددة ت  ددي وددي اعتبارىددا تاميددب عنصددر الم دداطرع  وقيدداس تكم ددة الم دداطرع تحددي 
ظدددروف االنتددداا الحاليدددةي واعتمددددي الدراسدددة عمدددي البيانددداي المنشدددورع وريدددر المنشدددورع بددداالدارع 

ي بدددوزارع الزراعددددة  والجيددداز المركدددز  لمتعب دددة العامدددة واالحصددددات  المركزيدددة ل قتصددداد الزراعددد
 باال اوة إلل الدراساي والبحوة المتصمة بمو وع الدراسةي

 
 في البنيان االقتصادي المصري: أىمية القطاع الزراعي

يعدد الاطداع الزراعدي مدق اىدم الاطاعداي االنتاجيدة  كمدا اندو يم دب الااعددع ايساسدية  
% 27.1مميددوق نسددمة او نحددو  77.097ي ويلددك العتمدداد نحددو د  المصددر يلمبنيدداق االقتصددا

% مدق 07.1مميدوق عامدب بنسدبة  2.080مق إجمالي عدد السكاق عميدو  كمدا يعمدب بدو نحدو 
 9.227إجمددالي الاددوع العاممددة المصددرية  ويحظددل الاطدداع الزراعددي باسددت ماراي تادددر بحددوالي 

ت ماراي الاوميدددة  وتبمدددز إجمدددالي اجدددور % مدددق إجمدددالي االسددد12.29مميدددار جنيدددو تشدددكب نحدددو 
 %مدددق إجمدددالي اجدددور العمددداب10.8مميدددار جنيدددو تم دددب نحدددو  17.200العمالدددة الزراعيدددة نحدددو 

 ي(1  0227/0222ويلك وواا لبياناي عام  عمل مستو  الجميورية 
مدق نحدو  0222-0222( تزايد قيمة االنتداا الزراعدي  د ب ال تدرع 1ويبيق الجدوب رقم       

  بمتوسددط 0227مميددار جنيددو وددي عددام  111.872لحددوالي  0222مميددار جنيددو عددام  71.117
مميدددار جنيدددوي وبمدددز معددددب الزيدددادع السدددنوية  ددد ب تمدددك ال تدددرع نحدددو  87.87سدددنو  ياددددر بنحدددو 

مميار جنيوي ويسديم االنتداا النبداتي بالنصديا ايكبدر مدق  72.171% وبما يعادب نحو 11.9
 21.22متوسدط قيمدة االنتداا النبداتي  د ب تمدك ال تدرع نحدو  قيمة االنتاا الزراعي  حية يبمدز

ويميددو وددي المرتبددة ال انيددة  %مددق متوسددط قيمددة االنتدداا الزراعدديي28.7مميددار جنيددو تم ددب نحددو 
%  وودددل المرتبدددة ال ال دددة واي يدددرع 77مميدددار جنيدددو بنسدددبة  09.90االنتددداا الحيدددواني بمتوسدددط 
 % ي7.7بة مميار جنيو بنس 7.7االنتاا السمكي بمتوسط 

                                                 
 ي0222البنك ايىمي المصر   النشرع االقتصادية   1
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 (: قيمة اإلنتاج الزراعي ومكوناتو في جميورية مصر العربية 1جدول رقم )
 0222-0222خالل الفترة 

 جنيو( ن)القيمة بالمميو                
االىمية النسبية 

 %لكل مكون
 البيان 0222 0221 0220 0222 0222 المتوسط

 نتاا النباتيقيمة اال 65:74 66966 6:758 77759 ;;875 75775 7:89

 قيمة االنتاا الحيواني 44548 46555 778;4 56858 :55;5 45;;4 5685

 قيمة االنتاا السمكي 78:8 5;;7 ::85 8955 :964 8655 985

555 :9:95 555:57 ;8:75 :6485 96965 95886 
إجمالي قيمة االنتاا 

 الزراعي

 معدب الزيادع السنو  - 685 5489 ;568 5787 ;558 -

الزراعددي   الددد بوزارع الزراعددة واستصدد ن ايرا ددي  قطدداع الشدد وق االقتصددادية  نشددراي  صدددر:الم 
 ياعداد مت رقة

مددق نحددو  0222-0222( تزايددد المسدداحة المحصددولية  دد ب ال تددرع 0ويبدديق الجدددوب رقددم      
  بمتوسددط سددنو  0222مميددوق وددداق عددام  17.922لنحددو  0222مميددوق وددداق عددام  17.900

%  د ب 7.1نحدو  بمدز  معددب زيدادع سدنو بمميوق وداق   ب تمك ال تدرع   و  79ي17بنحوقدر 
 الف وداق ي 987 نحو تمك ال ترع وبما يواز 

وتشددكب الحاصدد ي الشددتوية والصددي ية اىددم الحاصدد ي المحصددولية حيددة بمددز متوسددط        
ا  نحددو مميددوق وددداق  2.129  1.017المسدداحة المنزرعددة بكددب منيددا  دد ب تمددك ال تددرع نحددو 

% عمدددل الترتيدددا مدددق متوسدددط المسددداحة المحصدددولية  ددد ب تمدددك ال تدددرعي %78.98  77.19
مميدوق ودداق بنسدبة  0.188 بمدز نحدو وي تي بعد يلك عمل الترتيا كب مدق المعمدراي بمتوسدط

الددف وددداق  111 ددم الحاصدد ي النيميددة بمتوسددط  مدق إجمددالي المسدداحة المحصددولية% 12.01
 %ي7.08بنسبة 
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(: متوسددط المسدداحة المزروعددة وااىميددة النسددبية اىددم الحاصددالت الزراعيددة 0جدددول رقددم )
 (0222-0222الفترة ) بجميورية مصر العربية خالل 

 )المساحة باالف فدان(
 5000 5002 5005 5002 5002 5002 المتوسط %

العروة 
 والمحصول

العروع  8676 84:8 ;869 ;;;7 89;7 8555 8456 ;6585
 الشتويةض

 الامو 4685 4564 4675 4758 4857 7:;4 ;477 :5989

548;; 5:8; 5855 5;58 5;88 5;;8 5;57 5:55 
البرسيم 
 المستديم

58:5 775 758 757 795 78; 786 79; 
البرسيم 
 التحريش

4859 4;; 445 495 4:4 565 58: 559 
ال وب 
 البمد 

 العدس 7 7 7 6 6 5 6 5855

 الحمص 45 59 59 57 55 57 58 5855

 الترمس 8 8 ; 8 7 6 8 5856

 الحمبة 75 ;5 58 56 54 57 45 5857

 الكتاق 55 :5 45 55 65 58 45 5858
 الشعير 455 458 ;44 458 468 :46 456 5885

 الطماطم 599 :57 595 ;59 :;5 457 5:5 5849

 البطاطس 85 99 4: 5: 5; 564 5; 5884

 الكوسة 48 44 47 46 45 45 45 5858

5855 65 58 5: 87 77 75 74 
ال اصوليا 
 ال  رات

5864 85 78 85 7: 75 78 :5 
البسمة 
 ال  رات

 الكرنا 54 54 55 54 54 49 55 5845

 ال وم ;4 44 45 45 45 59 44 5857

5855 567 589 565 555 576 565 558 
بنجر 
 السكر

 البصب 5: 5: 4: 85 97 :55 4: 5879

5:8;: 785; 765: 7559 7578 8554 8558 7979 
العروع 
 الصي يةض

5585; 585; 59;6 5795 57:5 5774 5955 5845 
اليرع 
 الشامية

 ايرز ;578 5565 5769 :575 5759 ;567 5;56 :5585

4876 587 575 577 5;5 587 576 598 
اليرع 
 الرويعة

 الطماطم 455 455 455 456 ;;5 457 457 5865
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المزروعدددة وااىميدددة النسدددبية اىدددم الحاصدددالت (: متوسدددط المسددداحة 0جددددول رقدددم )تددداب : 
 (0222-0222الزراعية بجميورية مصر العربية خالل ) الفترة 

 )المساحة باالف فدان(
 5000 5002 5005 5002 5002 5002 المتوسط %

العروة 
 والمحصول

 البطاطس :8 88 88 ;8 9; 55 85 5866

 الكوسة 85 85 :768 95 85 :8 85 5866

 ال يار 88;5 6587 6886 :7 66 ;6 68 5854

 الباينجاق 59 6584 ;668 46 85 88 67 5854

5855 568 56: 566 56984 565 575 566 
ال وب 
 السودانل

 السمسم 94 :8 94 94 95 89 95 ;586

5855 5: 45 56 45 56 55 ; 
ووب 
 الصويا

5848 59 54 68 54 59 68 4: 
دوار 
 الشمس

 ةالكركدي 6 5 5 8 : ; 8 5856

5889 ;8 575 556 9: 559 85 78 
اليرع 
 الص رات

684: 858 858 865 854 858 7;5 845 
العروع 
 النيميةض

4855 4;4 499 559 559 4:5 499 557 
اليرع 
 الشامية

5845 4; 65 64 45 45 4: 44 
اليرع 
 الص رات

 الكرنا 6 9 ; ; 9 9 9 5857

5854 59 5; 55 54 5584 ;87 45 
ال اصوليا 

 وةالجا

 البطاطس 66 :6 :6 67 85 68 ;6 5856

 الطماطم 99 94 ;9 99 89 87 95 5875

 المعمراي 4:;5 4457 4469 4557 4555 4485 ::45 57845

 الاطق :75 955 958 757 957 879 866 6869

 الاصا ;55 554 545 549 544 545 545 4845

 الحدا ع ;555 5589 4;55 ;555 :555 5586 5555 9886

 الن يب ;8 95 95 :9 4: 8: 98 75ي5

5855 6: 54875: 658:89 6789;; 778647 768956 7888;5 
البرسيم 
 الحجاز 

555855 565:; 56;57 56775 56696 56575 56555 55;44 
المساحة 
 المحصولية

المصدددددر: جمعددددت وحسددددبت مددددن بيانددددات  وزارة الزراعددددة واستصددددالح اارا ددددي  قطدددداع الشدددد ون 
 ات االقتصاد الزراعي  أعداد متفرقة.االقتصادية  نشر 
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MOTADتوصيف نموذج الموتاد
(1) : 

يشمب توصيف نمويا الموتاد عمل كب مق دالة اليدف  والمحدداي او الايود سوات 
كانددددي قيددددود ويزيايددددة او تنظيميددددة وددددي تحديددددد او ددددب تركيددددا محصددددولي ي  ددددي الم دددداطرع وددددي 

 االعتبار  م  تادير تكم ة الم اطرع المتوقعة ي
                                        _ s                  ( ويما يمدي ض MOTADيتم ب نمويا  و 

                                      
Minimize Z=∑ yh                                                                                                                               
              h=1     
                   n                   _                                                                       

                          , s) all h=1,... (For +yh ≥0 -gh)xj (ch j   Such that   

  j=1                                                                                                                                                 
                     n                                                                                          

               =λ        (λ=0 to unbound)                            fjxj            ∑  
                   j=1                                                                                          
       n    m                                                                                       

                                             ,m) all j=1,... ≤bi (for aij x j ∑ ∑ 
i=1    j=1                                                                                                                   
                 _                                                                                                 

                                                  ) all h , j (for xj , yh≥0  
             _حيةض         

Z      دالدددددة اليددددددف=yh  ال دددددروع المطمادددددة او اال ت وددددداي المطمادددددة =        ابدددددي =xj 
 ب=النشاط او المحصو 

n              
-gh) (c

h
j  = ∑ مجموع الايم المطماة النحراف اليامش الكمل لكب سنة عدق متوسدط اليدامش
 الكمل 

                                                 
(1) 

Hazel -P. B. R., "A linear Alternative to Quadratic and Semi variance 

Programming for Farm Planning Under Uncertainty "American Journal of 

Agricultural economics. Volume 53 Number 1, February 1971.    
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j=1                         
                        ي   ب وترع الدراسة

bi   حجم الايد=aij  ال نية لمنشاط    ي=االحتياجاfj  اليامش الكمل المتوق  لمنشاط= 
     n 

∑fjxj   إجمالي اليامش الكمل= 
   j=1  
 

 أوال: اانشطة الزراعية المستخدمة في نموذج الموتاد:
 يمكق تحديد اينشطة االنتاجية البديمة وي مجاب االنتاا الزراعي بعدع طرع منياض

وتش،ميا لمدع سنة زراعية واحدع  اعتبار مجموع الزروع النباتية التي تتعاقا وي ايرض-ا
نشاطا إنتاجيا من ص  يمكق ماارنتو بالمجامي  اي ر   باعتبار اق كب منيا نشاطا إنتاجيا 

 مناوساي
اعتبار كب زرع بم ابة نشاطا إنتاجيا من ص  يمكق ماارنتو بالزروع النباتية اي ر  -ا

ع النباتية وي دوراي  نا ية او    ية باعتبارىا انشطة إنتاجية بديمة  كما يمكق توليف الزرو 
 واعتبارىا بدا ب إنتاجيةي 

وقد اعتمدي الدراسة عمل الطرياة ال انية وي تحديد اينشطة االنتاجية  وىل اعتبار كب 
نشاطا  36زرع بم ابة نشاط إنتاجي من صبي وت مني نمايا تحميب البرمجة ال طية 

% مق 81.77مميوق وداق  تم ب نحو  11.700محصوليا   يادر إجمالي مساحتيا بنحو 
-0222مميوق وداق كمتوسط ال ترع  17.788إجمالي المساحة المحصولية البال،ة نحو 

 1.109محصوال شتويا يبمز إجمالي مساحتيا نحو  17  وتتكوق ىيه اينشطة مق 0222
ميوق م 1.017% مق إجمالي المساحة الشتوية والبال،ة نحو 98.17مميوق وداق  تم ب نحو 

مميوق وداق  تم ب  2.297ا بنحو ممحصوال صي يا ونيميا يادر إجمالي مساحتي 19وداق  و
 مميوق وداقي  1.002% مق إجمالي المساحة الصي ية والنيمية والبال،ة نحو 89.81نحو 
 دالة اليدف:  -ثانيا

ن طر تم   لألنشطة وي النمويا Gross marginولتحايع دالة اليدف حسا اليامش الكمل 
 نمويامق  يتم إعداد   ة سيناريوىاقد و التكاليف المت،يرع مق جممة االيراد لكب محصوب  

( وي تدنية اال ت واي (MOTADباست دام اسموا البرمجة ال طية  البرمجة الريا ية
   2005-2000اياس تكم ة الم اطرع   ب ال ترع المطماة الكمية وي اليامش الكمل  ل
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 السيناريو ااول: 
ستيدف تعظيم اليامش الكمل لم داق لم تمف المحاصيب الزراعية وي ظب اليايق ي

 التام وبدوق ا ي الم اطرع االنتاجية وي االعتباري 
 السيناريو الثاني :

يحاع ن س الد ب الي  يحااو التركيا المحصولل الراىق م  ا ي مستو  معيق 
 مق الم اطرع وي ظب قيود ومحدداي النموياي

 الثالث : السيناريو 
 ي  ي اقصل مستو  محتمب مق الم اطرع وي ظب قيود ومحدداي النموياي   

 ثالثا: قيود نماذج البرمجة الخطية:
ت مني اينشطة المحصولية الزراعية التي تت منيا النمايا الريا ية عمدل الايدود 

 التاليةض
 القيود الخاصة بالرقعة الزراعية المتاحة:-1

اعيددة نوعدداق مدق الايددود  ايوب  دداص بةجمددالي المسدداحاي ت دمني قيددود الرقعددة الزر 
مميدددوق ودددداق  1.109المزروعدددة لمعدددرواي الددد  ة   بحيدددة ال تزيدددد المسددداحة المزروعدددة عدددق 

مميدددوق ودددداق لمعدددروع الصدددي ية والنيميدددة  وال ددداني ىدددو قيدددد الحدددد  2.297لمعدددروع الشدددتوية  ونحدددو 
ي كمدا ىدو 0222 - 0222ب ال تدرع  ايعمل والحد ايدنل لمساحاي المحاصديب الزراعيدة  د 

 (ي7مو و وي جدوب رقم  
 :(1)القيود الخاصة بالموارد الما ية المتاحة -0

حسبي االحتياجداي الما يدة ووادا لمماننداي التدي توصدل بيدا الجيداي البح يدة  وعمدل  
مميار  171ي72ىيا بمز إجمالي حجم الموارد الما ية المتاحة لممحاصيب مو   الدراسة نحو 

% مق إجمالي الموارد الما ية الزراعية المتاحة والمادرع بنحو  77ي82تر مكعا  تم ب نحو م
  وتتدددوزع تمدددك الكميدددة 0222 – 0222مميدددوق متدددر مكعدددا  ويلدددك لمتوسدددط ال تدددرع  228ي77
مميار متر مكعا ويلدك لمعدروع الشدتوية  والعدروع  00.811مميار متر مكعا   10.272بنحو 

 الترتيايالصي ية والنيمية عمي 
(: قيود الحد ااقصى والحد اادنى واالحتياجات الفدانية من المياه واليامش 2جدول رقم )

 ( 0222-0222الحدي لمفدان اىم المحاصيل الزراعية خالل الفترة ) 

                                                 
جمعي وحسبي مق بياناي الجياز المركز  لمتعب ة العامة واالحصات  نشرع الر  والموارد الما ية   (1 

 اعداد مت رقةي 
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متوسط اليامش 

الحدي 
 )جنيو/فدان(

متوسط كمية 
مياه الري 

 (2لمفدان)م

 ىالحد اادن
لممساحة )ألف 

 فدان(

 ىقصالحد اا
لممساحة )ألف 

 فدان(
 المحاصيل

 العروع الشتويةض       

 الامو 7:;4 4564 55;5 4565

 البرسيم المستديم 8;;5 5855 4857 5695

 البرسيم التحريش ;79 758 5579 5959

 ال وب البمد  :58 445 ;575 5687

 العدس 7 5 5875 ::55

 الحمص 45 55 8;59 5555

 الترمس ; 6 5:85 5454

 الحمبة 75 54 5978 ;574

 الشعير :46 458 5759 5555

 الطماطم 457 :57 5959 7956

 بنجر السكر 589 555 4555 5954

 الكتاق 65 55 ::58 5679

 الكوسة  48 45 5:;5 4645

 البسمة ال  رات 5: 75 5:;5 5967

 الكرنا  54 49 5:;5 44:5

 ال وم ;4 59 :574 ;555

 صبالب :55 85 5895 5688
 العروع الصي ية والنيميةض       

 اليرع الشامية الصي ي 6;59 5774 5568 5999

 اليرع الرويعة 5;5 575 4845 5546

 ايرز ;578 5565 5;85 4558

 ال وب السودانل 575 565 ;589 97;5
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(: قيود الحد ااقصى والحد اادنى واالحتياجات الفدانية من المياه 2جدول رقم )تاب : 
 ( 0222-0222واليامش الحدي لمفدان اىم المحاصيل الزراعية خالل الفترة ) 

متوسط اليامش 
الحدي 

 )جنيو/فدان(

متوسط كمية 
مياه الري 

 (2لمفدان)م

 ىالحد اادن
لممساحة )ألف 

 فدان(

 ىالحد ااقص
لممساحة )ألف 

 فدان(
 المحاصيل

 السمسم 94 89 :474 5645

 ووب الصويا 56 ; ;554 ;:;

 دوار الشمس 68 :4 :455 957

 البطاطس الصي ي 9; 55 5676 5795

 الطماطم الصي ي 457 ;;5 45:7 6767

 الاطق 955 :75 4995 45:6

 الاصا 549 554 59:; 5654

 اليرع الشامية النيمي 559 499 4995 5447

 البطاطس النيمي 85 66 5676 5466

 الطماطم النيمي ;9 87 45:7 4::6

 الكرنا النيمي ; 6 4768 4595

 الكوسة الصي ي  95 77 4768 4554

 ال يار الصي ي :7 65 4768 4979

 الباينجاق الصي ي 88 46 4768 4675

 ال اصوليا الجاوة النيمي  ;5 55 4768 75;4

 المصدر : جمعت وحسبت من : 
 داد مت رقة ي     وزارع الزراعة واستص ن ايرا ي  االدارع المركزية ل قتصاد الزراعي  اع-1 
 الجياز المركز  لمتعب ة العامة واالحصات  نشرع الر  والموارد الما ية  اعداد م تم ة ي -0
   
 القيود الخاصة بمخاطرة اإلنتاج الزراعي: -2

وتشددددددمب االنحراودددددداي المطماددددددة الكميددددددة لميددددددوامش الكميددددددة عددددددق متوسددددددطاتيا لجميدددددد  
  عمددل اق 0222 – 0222سددنواي ال تددرع  المحاصدديب الزراعيددة مو دد  الدراسددة لكددب سددنو مددق

يكوق مجموع انحراواي قيم اليوامش الكمية لكب المحاصيب الزراعية وي ا  مدق ىديه السدنواي  
 الص ري ≤
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 نتا ج تحميل نماذج البرمجة الخطية:
( إلدددددي    دددددة تراكيدددددا MOTADتوصدددددمي الدراسدددددة باسدددددت دام البرمجدددددة ال طيدددددة  

كددددب منيددددا يعددددد امدددد   وددددي  ددددوت الايددددود والمحدددددداي محصددددولية ماترحددددة لمزراعددددة المصددددرية 
المو وعة  وىدي التركيدا المحصدولل الماتدرن ودي ظدب الياديق التدام والدي  يحادع اعمدي د دب 
بدوق إد اب عنصر الم اطرع وي االعتبار  والتركيا المحصولل الماترن ال اني  الي  يحاع 

كيدا المحصدولل الماتدرن ال الدة ن س الد ب الي  يحااو التركيا المحصولل الدراىق  امدا التر 
الددي  ي  ددي اقصددل مسددتو  محتمددب مددق الم دداطرعي و تددم ماارنددة كددب تركيددا ماتددرن بالتركيددا 
جمدددالي اليدددامش الكمدددل ويلدددك عمدددي  المحصدددولي الدددراىق مدددق حيدددة كميدددة الميددداه المسدددتيمكة واذ

ة حيدة اق المسدداحة المزروعدة بالتراكيدا المحصددولي مسدتو  االجمدالي والعددرواي والمحاصديبي
سددددوات عمددددي المسددددتو  االجمدددددالي والعددددرواي لكددددب نمددددويا تكدددددوق مسدددداوية لنظيرتيددددا لمتركيدددددا 

 المحصولي الراىقي
 :لنتا ج تحميل السيناريو ااو

التركيددا المحصددولل الماتددرن وددي ظددب اليادديق الددي  يحاددع اعمددي د ددب بدددوق إد دداب 
ا حيدددة اق ( نتدددا   تحميدددب النمدددوي7يو دددو الجددددوب رقدددم  و عنصدددر الم ددداطرع ودددي االعتبددداري 

مميددار  72.079إجمددالي كميددة ميدداه الددر  المادددر اسددتي كيا لممحاصدديب بددالنمويا بم،ددي نحددو 
 عجدزا  % مق نظيرتيا بالتركيا المحصولل الراىق  ا  تحادع 122.72متر مكعا تم ب نحو 
مميدار  10.072متدر مكعدا  وي دص العدروع الشدتوية نحدو  مميدوق 101مق المياه ياددر بنحدو 
% مدددق م يمتيدددا بالتركيدددا المحصدددولل الدددراىقي امدددا العدددروع 27ي121نحدددو  متدددر مكعدددا تدددواز 

مميدددار متدددر مكعدددا مدددق ميددداه الدددر  تم دددب  07.211الصدددي ية والنيميدددة وياددددر اسدددتي كيا بنحدددو 
 % مق م يمتيا بالتركيا المحصولل الراىقي122.78نحو

كمدددا تشدددير النتدددا   ال اصدددة بةجمدددالي اليدددامش الكمدددل إلدددل اق التركيدددا المحصدددولل 
% مدق 127.2مميار جنيو يم دب نحدو  08.079الماترن يحاع إجمالي ىامش كمل يادر بنحو 

مميددار جنيددو  ا  بمادددار زيددادع  07.097نظيددرع وددي التركيددا المحصددولل الددراىق  والبددالز نحددو 
مميددار جنيددو تم ددب نحددو  12.277جنيددو  وي ددص العددروع الشددتوية نحددو  مميددوق 922بمددز نحددو 
ا المحصولل الراىقي اما العروع الصي ية والنيمية ويادر إجمالي % مق نظيرع بالتركي120.11

% مددددق نظيددددرع 127.22مميددددار جنيددددو  يددددواز  نحددددو  10.710اليددددامش الكمددددل المتحاددددع بنحددددو 
 بالتركيا المحصولل الراىقي

( بالنسددددبة 2وقددددد او ددددحي نتددددا   تحميددددب النمددددويا كمددددا ىددددو مبدددديق بالجدددددوب رقددددم  
% والكتدددداق بنسددددبة 178.1الحمبددددة بنسددددبة لمحاصدددديب العددددروع الشددددتوية زيددددادع مسدددداحة كددددب مددددق 
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%  70.78 %71.71 نحدددددو نسدددددبة الزيدددددادع  بم،دددددي% بينمدددددا 22% والتدددددرمس بنسدددددبة 79.17
لكددب مددق  % 17.18  %17.91%  %12.78  %17.07  %07.08  %07.71  70.72

والبصددب وال دددوم والحمددص وال دددوب البمددد  والطمددداطم والعدددس وبنجدددر السدددكر البسددمة ال  دددرات 
و  التحدددريشالبرسددديم % لكدددب مدددق 7.27%  2.28والكوسدددة عمدددي الترتيدددا بينمدددا بم،دددي نحدددو 

ويلك بالماارنة بم يمتيا بالتركيا المحصولل الراىقي وان  داض  عمي الترتيا  الكرنا الشتو 
بنسدددبة  البرسددديم المسدددتديم%  7.70%  الشدددعير بنسدددبة 8.71حة كدددب مدددق الامدددو بنسدددبة مسدددا

 ي1.10%
 ال اصددوليا الجاوددةامددا بالنسددبة لمحاصدديب العددروع الصددي ية والنيميددة واددد زادي مسدداحة كددب مددق 

بينمددا %ي72.77بنسددبة  الباينجدداق%  27.78بنسددبة  ةالصددي ي البطدداطس%  107.02بنسددبة 
% لكب الكرنا النيمي وال يدار 12.29%  12.71%  02.00%  02.87بم،ي نسبة الزيادع 

والكوسدة الصدي ي عمدي التدوالي  ودي حديق م مدي نسدبة الزيدادع نحدو الصي ي والبطداطس النيمدي 
% لكددب مددق الطمدداطم النيمددي وايرز والطمدداطم %1.92  %7.20 %7.17  %2.28  8.79

ن   دي مسداحة كددب مدق وددوب الصدي ي وال دوب السددوداني وقصدا السدكر عمددي الترتيداي كمددا ا
%  الددديرع 11.09%  والاطدددق بنسدددبة 07.77%  دوار الشدددمس بنسدددبة 22.89الصدددويا بنسدددبة 

%  السمسدددددم بنسدددددبة 2.07%  الدددديرع الشدددددامية النيمدددددي بنسددددبة 2.08الشددددامية الصدددددي ي بنسدددددبة 
 %ي7.88%  اليرع الرويعة بنسبة 7.09

 نتا ج تحميل السيناريو الثاني:
يع ن س الد ب الي  يحااو التركيا المحصولل الراىق م  ي ترض ىيا النمويا تحا 

 ا ي مستو  معيق مق الم اطرعي
( إلددل نتددا   تحميددب السدديناريو ال دداني والتددي يمكددق تو دديحيا 7ويشددير الجدددوب رقددم  

 ويما يميض
 225222أن إجمددالي كميددة ميدداه الددري المقدددر اسددتيالكيا لممحاصدديل بددالنموذج بم ددت نحددو 

% مددن نريرتيددا بالتركيدد  المحصددولى الددراىن  أي أن 52502ل نحددو مميددار متددر مكعدد  تمثدد
ىددذا التركيدد  يحقددً وفددراه فددي كميددو الميدداه عددن مثيمتيددا بالتركيدد  المحصددولى الددراىن بنحددو 

مميدار متدر مكعد   تمثدل  105222مميون متدر مكعد   ويخدص العدروة الشدتوية نحدو  716
أمددا العددروة الصدديفية والنيميددة % مددن مثيمتيددا بالتركيدد  المحصددولى الددراىن. 120512نحددو 

% مدق 97.09مميار متدر مكعدا  تدواز  نحدو  00.071ويادر استي كيا مق مياه الر  بنحو 
 م يمتيا بالتركيا المحصولل الراىقي



 

 

 

 

 

 
 ( 0228)    ( 7 مجلد )   ( ( 1عدد )        ج. م. ع.  -لوم الزراعية والبيئية ، جبمعة اإلسكندرية جلة العم
 

20 

جمددالي اليددامش الكمددى وتكمفددة 2جددول رقددم ) (: النتددا ج اإلجماليددة لكميددة الميدداه وال
 فةالمخاطرة المتوقعة لمتراكي  المحصولية المختم

 السيناريو ااول  السيناريو الثاني السيناريو الثالث
التركي  المحصولى 

 الراىن
 البيان

  
 كمية مياه الر  المست دمةض 

  مميار متر مكعا(

 شتو  10.272 10.072 10.728 10.007
 صي ي ونيمي 00.811 07.211 00.071 00.712
 إجمالي 72.171 72.097 77.227 77.177

   
 امش الكميض إجمالي الي

  مميار جنيو(
 شتو  12.172 12.277 12.027 17.007
 صي ي ونيمي 10.129 10.710 10.277 12.120
 إجمالي 07.097 08.079 07.097 07.802

  
 ( وتكم ة الم اطرعض  مميار جني
 بالنسبة لنمويا اليايق التامض

 شتو  2.720 _ 082ي2 0.717
 صي ي ونيمي 2.227 _ 2.172 0.112
 إجمالي 2.922 _ 2.922 7.707

 (.MOTADالمصدر:نتا ج تحميل البرمجة الريا ية الخطية )
 

كمدددا تشدددير النتدددا   ال اصدددة بةجمدددالي اليدددامش الكمدددل إلدددل اق النمدددويا الماتدددرن يحادددع ن دددس 
 07.097إجمددالي اليددامش الكمددل الددي  يحااددو التركيددا المحصددولل الددراىق والددي  يادددر بنحددو 

% مدق 122.79مميدار جنيدو  يعدادب نحدو  12.027روع الشتوية نحدو مميار جنيو  وي ص الع
نظيرع بالتركيا المحصولل الراىقي امدا العدروع الصدي ية والنيميدة وياددر إجمدالي اليدامش الكمدل 

% مدددق نظيدددرع بالتركيدددا المحصدددولل 99مميدددار جنيدددو  يدددواز  نحدددو  10.277المتحادددع بنحدددو 
 الراىقي
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مقترحة وفقا لنماذج التحميل الريا دية لجميوريدة مصدر (: التراكي  المحصولية ال2جدول )  العربية لفترة الدراسة
 المساحة باالف فدان
 %
 لمت ير

السيناريو 
السيناريو  % لمت ير الثالث

السيناريو  % لمت ير الثاني
 ااول

التركي  
المحصولى 

 الراىن
 البيان

 العروع الشتوية      
58889 4;:7 -:868  4564 -:868  الامو ;477 4564 
-

55845 5885 5859 5;54 -5884  5:5; 5:8; 
البرسيم 
 المستديم

-:859  758 785: 79; 785: 79; 775 
البرسيم 
 التحريش

-
478;8 445 4584: 58: 4584: 58: 4;; 

ال وب 
 البمد 

-
 العدس 6 7 :5785 7 :5785 5 55899
-

 الحمص 58 45 45895 45 45895 55 ;87;5
-

 الترمس 8 ; ..ي75 ; 75855 6 55855
-

648:8 54 
-

 الحمبة 45 75 55:855 54 648:8
78;7 46: 78;7 46: -9894  الشعير 456 458 
-

 الطماطم 5:5 457 59849 458 54857 :57 558:4

-;8:8  555 568;5 589 568;5 589 567 
بنجر 
 السكر

-
78855 55 

-
 الكتاق 45 65 859;9 55 78855

-
 الكوسة  45 48 :5588 48 :5588 45 54878
-

548;5 75 58858 :5 58858 :5 85 
البسمة 
 ال  رات

-
 الكرنا  55 54 5875 54 5875 49 54887
-

 ال وم 44 ;4 54857 ;4 54857 59 44864
-

47845 85 
-

 البصب  4: :55 :5485 85 47845

_ 854; _ 854; _ 854; 1109 
إجمالي 
 العروع

 العروع الصي ي والنيمي      

:784- 5988 .7ي9 6;59 ;86;  5774 585; 

اليرع 
الشامية 
 الصي ي

88:5 5;5 88:5 5;5 -58::  575 587 

اليرع 
الرويعة 
 الصي ي

-
55848 5565 

-
 ايرز 5;56 ;578 :785 5565 55848
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 مصر العربية لفترة الدراسة(: التراكي  المحصولية المقترحة وفقا لنمداذج التحميدل الريا دية لجميوريدة 2جدول )تاب : 

 المساحة باالف فدان
 %
 لمت ير

السيناريو 
السيناريو  % لمت ير الثالث

السيناريو  % لمت ير الثاني
 ااول

التركي  
المحصولى 

 الراىن
 البيان

5874 575 5874 575 5874 575 568 
ال وب 
 السوداني

48:8 94 48:8 94 -684;  السمسم 95 89 

:7876 56 -758:;  ; -758:;  ; 5: 
ووب 
 الصويا

47845 68 47845 68 -45899  4: 59 
دوار 
 الشمس

-
:486; 55 7685: ;9 7685: ;9 85 

البطاطس 
 الصي ي

-5856  5;; 6886 457 6886 457 457 
الطماطم 
 الصي ي

58:7 877 -5;875  75: -5584;  الاطق 866 795 

-4894  554 -4894  554 58;7 549 545 
قصا 
 السكر

7856 559 7856 559 -7845  499 4;4 

ليرع ا
الشامية 
 النيمي

47885 85 47885 85 57868 78 6; 
البطاطس 
 النيمي

-
558:4 87 -558:4  87 :85; 9; 95 

الطماطم 
 االنيمي

478:9 ; 478:9 ; 478:9 ; 9 
الكرنا 
 النيمي

5785; 95 5785; 95 5785; 95 85 
الكوسة 
 الصي ي

-
55886 65 47844 7: 47844 7: 68 

ال يار 
 الصي ي

-
68854 47 67859 88 67859 88 67 

الباينجاق 
 الصي ي

-
64875 55 546847 5; 546847 5; 59 

ال اصوليا 
الجاوة 
 النيمي

_ 77;6 _ 77;6 _ 77;6 77;6 
إجمالي 
 العروع

_ 55945 _ 55945 _ 55945 55945 
إجمالي 
المساحة 
 المحصولية

 . MOTADالمصدر : نتا ج تحميل نموذج البرمجة الريا ية الخطية 
( بالنسدددبة لمحاصددديب العدددروع 2ا او دددحي النتدددا   كمدددا ىدددو مبددديق بالجددددوب رقدددم  كمددد

%  71.71%  البسدمة ال  درات بنسدبة 22التدرمس بنسدبة الشتوية إلل زيدادع مسداحة كدب مدق 
%  والعددس 02.08بنسدبة  البمدد %  ال دوب 07.71%   الحمص بنسدبة 70.72ال وم بنسبة 
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%  الطمداطم بنسددبة 17.18  الكوسدة بنسدبة %17.91%  بنجدر السدكر بنسدبة 12.78بنسدبة 
% الشددددعير  7.77%  7.27%  2.28%  2.92%بينمددددا بم،ددددي نسددددبة الزيددددادع نحددددو 10.12

البرسدديم التحددريش  الكرنددا  البرسدديم المسددتديم عمددي التددواليي بينمددا ان   ددي مسدداحة كددب مددق 
% عمددددددي 8.71%  02.07%  70.81%  21.7الكتدددددداق  الحمبددددددة  البصددددددب الامددددددو بنسددددددبة 

 رتيايالت
ال اصدوليا النيمدي بالنسبة لممحاصيب الصي ية والنيمية  واد زادي مساحة كب مدق اما 
%  72.77%  الباينجداق بنسدبة 27.78%  البطاطس الصي ي بنسبة 107.02الجاوة بنسبة 

%  دوار الشدددددمس بنحدددددو 02.1%  البطددددداطس النيمدددددي بنسدددددبة 02.87الكرندددددا النيمدددددي بنسدددددبة 
%  الددديرع الشدددامية الصدددي ي بنحدددو 12.29الكوسدددة بنحدددو %  02.00%ال يدددار بنحدددو 02.07
 ةالطماطم الصدي ي%  2.27%  واليرع الشامية النيمي بنحو 1.8اليرع الرويعة بنحو %  7.78
وجات وي المرتبة اي يرع محصوب السمسم  %  7.20ال وب السودانل بنسبة  % 7.17بنسبة 

وودددوب الصددددويا بنسددددبة مددددق  بينمددددا ان   ددددي مسددداحة كددددب%ي 0.81بنسدددبة زيددددادع بم،ددددي نحدددو 
ايرز بنسددددددبة   %12.80النيمددددددي بنسددددددبة %  الطمدددددداطم 19.21%  والاطددددددق بنسددددددبة 22.89
  %ي  0.70%  وقصا السكر بنسبة 12.01

 نتا ج تحميل السيناريو الثالث:
 ضي تددرض ىدديا النمددويا وجددود اقصددل مسددتو  محتمددب مددق الم دداطرع التددي قددد يتعددر  

 ليا االنتاا الزراعي المصر ي 
 ( نتا   تحميب السيناريو ال الة  وقد اظيري النتا   ما يميض7يق الجدوب رقم  ويب

مميار  77.177اق إجمالي كمية مياه الر  المادر استي كيا لممحاصيب بالنمويا بم،ي نحو 
% مق نظيرتيا بالتركيدا المحصدولل الدراىق  ا  تحادع ودا ض 98.78متر مكعا تم ب نحو 
مميددار  10.007متددر مكعددا  ي ددص العددروع الشددتوية نحددو  ميددوقم 277مددق الميدداه يادددر بنحددو 

% مدددق م يمتيدددا بالتركيدددا المحصدددولل الدددراىقي امدددا العدددروع 121.21متدددر مكعدددا تدددواز  نحدددو 
مميار متر مكعا تم ب نحدو  00.712الصي ية والنيمية ويادر كمية المياه المستيمكة بيا بنحو 

 % مق م يمتيا بالتركيا المحصولل الراىقي98.21
مدددا تشدددير النتدددا   ال اصدددة بةجمدددالي اليدددامش الكمدددل إلدددل اق التركيدددا المحصدددولل ك

% 87.09مميددار جنيددو يم ددب نحددو  07.802الماتددرن يحاددع إجمددالي ىددامش كمددل  يادددر بنحددو 
مميددار جنيددوي  17.007مددق نظيددرع بالتركيددا المحصددولل الددراىقي وي ددص العددروع الشددتوية نحددو 

 مميار جنيوي 12.120مالي اليامش الكمل المتحاع بنحو اما العروع الصي ية والنيمية ويادر إج
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( بالنسدددبة لمحاصددديب العدددروع 2كمدددا او دددحي النتدددا   كمدددا ىدددو مبددديق بالجددددوب رقدددم  
ي وان  اض %2.92%  الشعير بنسبة 16.67الشتوية إلل زيادع مساحة كب مق الامو بنسبة 

البرسدديم التحددريش  بم،ددي ادناىددا لمحصددوببدداقي المحاصدديب الشددتوية بنسددبة ان  دداض  مسدداحة
  لمحصوب الكتاقي %21.7% وي حيق بم،ي اع ىا نحو  8.17نحو

محصدددوب ودددوب وبالنسدددبة لممحاصددديب الصدددي ية والنيميدددة  وادددد زادي مسددداحة كدددب مدددق 
%  02.1%  البطاطس النيمدي بنسدبة 02.87%  الكرنا النيمي بنسبة 82.27الصويا بنسبة 

%  2.27%  1.8%  9.79%  12.29%  وبم،ددددددددي نحددددددددو 02.07ودوار الشددددددددمس بنسددددددددبة 
% لكددب مددق الكوسددة   الدديرع الشددامية الصددي ي  الدديرع الرويعددة  الدديرع الشددامية %0.81  7.20

النيمي  ال وب السوداني عمي التوالي  وي حديق جدات ودي المرتبدة اي يدرع مدق حيدة الزيدادع ودي 
نيمدي  البطداطس ال بينمدا ان   دي مسداحة كدب مدق %ي1.82المساحة محصوب الاطق بنسبة 

  قصددا السددكر بنسددبة الباينجدداق  وال اصددوليا الجاوددة النيمددي  ال يددار  الطمدداطم النيمددي  ايرز
80.79  %71.20  %70.2  %17.17  %12.80  %12.01  %7.17  %0.70 %

 يعمي الترتيا
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 تكمفة المخاطرة الزراعية المتوقعة لمتراكي  المحصولية المقترحة:  
ية تم ماارنة إجمالي اليامش الكمل لمتراكيا لتادير تكم ة الم اطرع الزراع

المحصولية وي السيناريو الي  ي ترض اقصل مستو  محتمب مق الم اطرع والتركيا 
المحصولل الي  يحاع ن س الد ب الي  يحااو التركيا المحصولل الراىق م  ا ي مستو  

رن وي ظب اليايق معيق مق الم اطرع والتركيا المحصولل الراىق بالتركيا المحصولل المات
( اق إجمالي 7التامي ويلك عمي المستو  االجمالي ومستو  كب عروعي ويبيق الجدوب رقم  

مميار جنيو بالنسبة لمتركيا المحصولل الراىق  2.922تكم ة الم اطرع بم،ي حوالي 
مميار جنيو لمتركيا  7.707والتركيا المحصولل الماترن وي السيناريو ال اني  وبم،ي نحو 

% عمل 12.11%  7.78حصولل الماترن وي السيناريو ال الة  وتم ب تمك الايم نحو الم
الترتيا ويلك بالنسبة الجمالي اليامش الكمل لمتركيا المحصولل الماترن وي ظب اليايق 

 التامي
وويما يتعمع بتكم ة الم اطرع عمل مستو  العرواي يت و اق قيمة الم اطرع 

 2.227مميار جنيو لمعروع الشتوية   2.720اىق بم،ي نحو بالنسبة لمتركيا المحصولل الر 
% ويلك الجمالي اليامش 7.72%  0.29مميار جنيو لمعروع الصي ية والنيمية وتم ب نحو 

 الكمل بكب عروع عمل الترتيا لمتركيا المحصولل الماترن وي ظب اليايق التامي
ل الماترن وي السيناريو وويما يتعمع بتكم ة الم اطرع لمعرواي ول التركيا المحصول

مميار جنيو لمعروع  2.172مميار جنيو لمعروع الشتوية   082ي2ال اني واد بم،ي نحو 
% عمل الترتيا مق التركيا المحصولل الماترن 2.21%  1.8الصي ية والنيمية وتم ب نحو 

ترن ول ظب اليايق التامي وحيق قدري تكم ة الم اطرع لمعرواي ول التركيا المحصولل الما
مميار  0.112مميار جنيو لمعروع الشتوية   0.717وي ظب اعمل مستو  لمم اطرع بنحو 
% عمل الترتيا لكب عروع مق 11.1%  17.89جنيو لمعروع الصي ية والنيمية وتم ب نحو

 التركيا المحصولل الماترن ول ظب اليايق التامي
 

 مقارنة نتا ج تحميل نماذج البرمجة الريا ية:
تددددددا   تحميددددددب السدددددديناريوىاي الدددددد  ة السدددددداباة  يت ددددددو اق التركيددددددا باسددددددتعراض ن 

المحصولل الماترن وي السيناريو ايوب لتعظيم اليامش الكمدل لم دداق ىدو او دب النمدايا مدق 
حية زيادع إجمالي اليامش الكمل بالنسبة لمنمايا اي ر   إال انو لم ي  دي عنصدر الم داطرع 

 وي االعتباري
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الماتدددرن ودددي السددديناريو ال الدددة وعمدددل الدددررم مدددق اندددو ي  دددي  امدددا التركيدددا المحصدددولل 
اقصددل مسددتو  محتمددب لمم دداطرع وددي االعتبددار إال انددو لددم يحاددع الددد ب الددي  يحااددو التركيددا 
المحصولل الراىقي وي حيق اق التركيا المحصولل الماترن وي السيناريو ال داني يحادع ن دس 

  دددي مسدددتو  معددديق مدددق الم ددداطرع قددددره الدددد ب الدددي  يحاادددو التركيدددا المحصدددولل الدددراىق  وي
 او ب التراكيا المحصولية الماترحةي و%  مما يجعم7.78

يسددت دم  التركيدا المحصدولي الماتدرن وددي السديناريو ال دانيوبالنسدبة لميداه الدر  ودداق  
 اقب قدر مق المياه يميو السيناريو ال الةي

معظم  يت مق ان  اض ويتبيق مق التحميب اق التركيا المحصولل لمسيناريو ايوب  
الامو والشعير واليرع الشامية والرويعة ومحاصيب  مساحة محاصيب الحبوا و اصة محصوب

  ويشددمب وزيددادع محاصدديب الباددوبالزيددوي  والاطددق وزيددادع محاصدديب ال  ددار قصددا السددكر 
ومعظددددم  محاصدددديب الحبددددوابعددددض مسدددداحة    التركيددددا المحصددددولل لمسدددديناريو ال دددداني زيددددادع

وىديا مدا تيددف قصا السكر بنجر السكر وان  اض مساحة وزيادع مساحة   محاصيب الباوب
إليددددو اسددددتراتيجية وزارع الزراعددددة لزيددددادع ك دددداتع اسددددت دام مددددورد الميدددداه وزيددددادع معظددددم محاصدددديب 
ال  ار والمحاصيب الزيتية وىو ما يعطيو ميزع لتاميب الوارداي مق الزيوي وزيادع الصادراي 

س وال اصدددوليا ممدددا يددؤد  إلدددي تحسدديق الميدددزاق التجدددار  مددق محاصددديب ال  ددر م دددب البطدداط
بينمدددا يشدددمب التركيدددا المحصدددولل لمسددديناريو ال الدددة زيدددادع معظدددم مسددداحة محاصددديب لمدولدددةي 

الحبددوا والمحاصددديب الزيتيدددة بجاندددا زيددادع الاطدددق ممدددا يعطيدددو ميددزع نسدددبية لتدددووير احتياجددداي 
 النسي  وتووير احتياجاي التصديريمصان  ال،زب و 

 
 صيل التي تتسم بالمخاطرة:المحا

المحاصدددديب التددددي تتسددددم بارت دددداع درجددددة الم دددداطرع ىددددي التددددي ان   ددددي مسدددداحتيا 
بالتراكيا المحصولية الماترحة  ماارنة بالتركيا المحصولل الماترن وي ظب اليايق التامي اما 
( 1المحاصيب التي زادي مساحتيا ويعنل يلك ان  اض درجة م اطرتياي ويبيق الجدوب رقم  

البرسدديم التحريش ال ددوب البمددد   العدددس  الحمددص  التددرمس  الحمبددة  الطمدداطم  اق محاصدديب 
بنجددددر السددددكر  الكتدددداق  الكوسددددة  البسددددمة ال  ددددرات  الكرنددددا  ال ددددوم  البصددددب ايرز  ال ددددوب 
السودانل   البطاطس الصي ي  الطماطم الصي ي  قصا السكر  البطاطس النيمي  الطماطم 

ىدي المحاصديب التدي ان   ددي   الكوسدة الصدي ي  وال يدار والباينجداق النيمدي  الكرندا النيمدي
المسدداحة المزروعددة منيددا وددل التراكيددا المحصددولية الم تم ددة بالماارنددة بالتركيددا المحصددولل 

ويدي المحاصديب ايك در م داطرع ودي الزراعدة المصدريةي الماترن وي ظب اليايق التام  ومق  دم 
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المسددددتديم  الشدددعير الددديرع الشددددامل الصدددي ي  الدددديرع الامو البرسددديم ودددل حددديق كانددددي محاصددديب 
الرويعة  السمسم  ووب الصويا  دوار الشمس  الاطق   اليرع الشامل النيمل  ال اصوليا الجاوة 

ىددددي المحاصدددديب التددددي زادي مسدددداحتيا وددددي التراكيددددا المحصددددولية الم تم ددددة بالماارنددددة  النيمددددي
المحاصديب ايقدب م داطرع ودي الزراعدة  بالتركيا المحصولل وي ظب اليايق التام ومق  م ويي

 المصريةي 
( المحاصددديب التدددي ا تم دددي درجدددة م اطرتيدددا بالنسدددبة لكدددب 1ويبددديق الجددددوب رقدددم  

 تركيا عمي حده بالماارنة م  النمويا وي ظب اليايق التامي
وبص ة عامة يمكق است  ص اق محاصيب ال  در تتسدم بارت داع درجدة الم داطرع 

حاميددة التاميديددة  وقددد يرجدد  يلددك إلددل التبايندداي الوا ددحة لإلنتاجيدداي بالماارنددة بالمحاصدديب ال
وايسعار لمحاصيب ال  ر اك ر مدق المحاصديب الحاميدة  د ب وتدرع الدراسدة  ىديا باال داوة 
إلددل اق محاصدديب ال  ددر اك ددر تعر ددا لمحشددراي و الظددروف الجويددة  باال دداوة إلددل سددرعة 

محاصدديب بارت دداع درجددة الم دداطرع عددق ريرىددا العطددا وصددعوبة الت ددزيق  ولدديلك تتسددم ىدديه ال
 والعكس صحيو بالنسبة لممحاصيب ياي الم اطرع ايقبي 

وووادددا لمنتدددا   المتحصدددب عمييدددا وةندددو يمكدددق توزيددد  المحاصددديب عندددد اقتدددران وسدددا ب  
التدددد ميق وواددددا لدرجددددة م اطرتيدددداي عمددددي اسدددداس اق المحاصدددديب ياي الم دددداطرع المرت عددددة يددددتم 

ق االجبار   اما المحاصيب ياي الم اطرع المن   دة ويدتم و دعيا و عيا تحي مظمة الت مي
تحي مظمة الت ميق اال تيار   وي حيق يدتم و د  المحاصديب ياي ال بداي النسدبي ودل درجدة 

 الم اطرع ويتم و عيا تحي مظمة الت ميق شبة االجبار ي
 

لمختمفددة (: توزيدد  المحاصدديل وفقددا لدرجددة المخدداطرة فددي التراكيدد  المحصددولية ا7جدددول )
 بالمقارنة بالتركي  المحصولى المقترح في رل اليقين التام

محاصيب تتسم بال باي النسبي لدرجة 
الم اطرع  لم تت،ير المساحة المنزرعة 

 منيا( 

محاصيب تتسم بان  اض 
مستو  م اطرتيا  زيادع 
 المساحة المنزرعة منيا(

محاصيب تتسم بارت اع مستو  
م اطرتيا ان  اض المساحة 

 منزرعة منيا(ال

 البياق

 
التركيا المحصولل 

 الراىق

_ 
 البرسيم المستديم الامو 

 الشعير

ال وب البمد    التحريشالبرسيم 
العدس  الحمص  الترمس  

الحمبة  الطماطم  بنجر السكر  
الكوسة  البسمة ال  رات    الكتاق

 الكرنا  ال وم  البصب

 شتو 
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_ 

اليرع الشامل الصي ي  اليرع 
السمسم  ووب   الرويعة
الشمس   دوارالصويا  
  اليرع الشامل  الاطق
ال اصوليا الجاوة النيمل  

 النيمي

ايرز  ال وب السودانل   
البطاطس الصي ي  الطماطم 

قصا السكر  الصي ي  
البطاطس النيمي  الطماطم النيمي  
الكرنا النيمي  الكوسة الصي ي  

 وال يار والباينجاق

 صي ي ونيمي

 ا ال اني النموي   
الامو  البرسيم التحريش  ال وب البمد   
العدس  الحمص  الترمس  بنجر 
  السكر  الكوسة  البسمة ال  رات 

 ال وم الكرنا 

 شتو  الطماطم  الكتاق  البصب الحمبة   الشعير  البرسيم المستديم 

البطاطس  ال وب السودانل  ووب الصويا 
الكرنا الطماطم الصي ي   الصي ي  

نيمي الكوسة الصي ي  ال يار ال
الصي ي  الباينجاق الصي ي  ال اصوليا 

 الجاوة

اليرع الشامل الصي ي  اليرع 
الرويعة  السمسم  دوار 
الشمس  اليرع الشامل 
 النيمل  البطاطس النيمل

الاطق  قصا السكر   ايرز 
 الطماطم النيمي

 صي ي ونيمي
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ة المخددداطرة فدددي التراكيددد  المحصدددولية (: توزيددد  المحاصددديل وفقدددا لدرجددد7جددددول )تددداب : 
 المختمفة بالمقارنة بالتركي  المحصولى المقترح في رل اليقين التام

محاصيب تتسم بال باي النسبي لدرجة 
الم اطرع  لم تت،ير المساحة المنزرعة 

 منيا( 

محاصيب تتسم بان  اض 
مستو  م اطرتيا  زيادع 
 المساحة المنزرعة منيا(

ع مستو  محاصيب تتسم بارت ا
م اطرتيا ان  اض المساحة 

 المنزرعة منيا(

 البياق

 النمويا ال الة   

 الامو   الشعير   _

البرسيم  البرسيم المستديم 
التحريش  ال وب البمد   العدس  

   الحمبة  الحمص  الترمس 
  الكتاق    الطماطمبنجر السكر

الكوسة  البسمة ال  رات  
 الكرنا  ال وم  البصب

 شتو 

   الكرنا النيمي  الكوسة  وب السودانلال

اليرع الشامل الصي ي  اليرع 
الرويعة  السمسم  ووب 

الشمس    دوارالصويا  
الاطق  اليرع الشامل النيمل  

 البطاطس النيمل

البطاطس الصي ي  ايرز 
الطماطم الصي ي  وصا السكر  

  ال يار  الطماطم النيمل
 الباينجاق  ال اصوليا الجاوة

 نيميصي ي و 

 (2المصدر:  الجدول رقم )
 

 السياسات المقترحة لمواجية المخاطرة :
عمدددل مسددداحاي السدددعرية واالنتاجيدددة لعامدددب الم ددداطرع  رمدددق الوا دددو التددد  ير الكبيددد

م تمف المحاصيب الزراعية بالتركيا المحصولل المصر   مما يتطما و   سياساي وعالو 
السياسددداي عميددو ويزيددد مدددق  هكدددق اق تركددز ىدديلمواجيددة الم دداطرع المتوقعددة  ولعدددب اىددم مددا يم

 واعميتيا ما يمي ض
يددتم تمويمددو و دد  نظددام تدد ميني لممحاصدديب الزراعيددة  ددد الم دداطر الطبيعيددة والمنا يددة   – 1

% سدددنويا  يدددتم تحصددديميا 1مدددق عا دددداي المحاصددديب الزراعيدددة التدددي ينتجيدددا المزارعدددوق بواقددد  
وي الار  والمراكز  وياتصر دورىا عمدل تعدويض بمعروة البنوك الزراعية والجمعياي الزراعية 

 المزارعيق الييق يتعرض إنتاجيم الزراعي لأل طار الم تم ة  ويلك وواا ل وابط محددعي
التددد ميق االجبدددار  عمدددل المحاصددديب الزراعيدددة التدددي تتسدددم بارت ددداع درجدددة الم ددداطرع م دددب  – 0

والطمددداطم اصددديب البادددوب ومحوالبصدددب وال دددوم  والنيمدددي  البطددداطس الصدددي يايرز و محاصددديب 
 وقصا السكري والنيمي الصي ي الشتو  و 
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التركيددا المحصددولل السددا د بصدد ة دوريددة ومسددتمرع   ك سددموا  ي ددرورع إعددادع النظددر ودد – 7
وقا ي لمواجية الم داطرع الزراعيدة  بحيدة يدتم التوسد  ودي مسداحاي المحاصديب التدي ال تتسدم 

مق مساحاي المحاصيب التي تتسدم بارت داع درجدة   والحد رت اع درجة الم اطرع عند إنتاجيابا
 الم اطرع وي التركيا المحصوللي

الزراعيددة التددي يتزايددد تعر دديا الحتمدداالي الم دداطرع بصدد ة  بمراجعددة وتحديددد المحاصددي – 7
سنواي  لو عيا تحي مظمة الت ميق االجبدار   مد  و د  المحاصديب التدي يادب  2دورية كب 

ي مظمدددة التددد ميق اال تيدددار    امدددا المحاصددديب التدددي تتسدددم تعر ددديا الحتمددداالي الم ددداطرع تحددد
 بال باي النسبي لدرجة الم اطرع ويتم و عيا تحي مظمة الت ميق شبو اال تيار ي 

ت عيددددب دور السياسدددداي الزراعيددددة  اصددددة السياسدددداي السددددعرية وتوجيددددو المددددوارد االنتاجيددددة  – 2
لمدولددددو  م دددب محاصدددديب الامددددو الزراعيدددة نحددددو زراعدددة المحاصدددديب ياي ايىميددددة االسدددتراتيجية 

والاطق وقصا السكر وبنجر السكر والبطاطس  ويلك لتعظيم الك اتع االنتاجيدة واالقتصدادية 
 لمموارد الزراعية المتاحةي

 يةالت كيد عمل اىمية دور صندوع التكاوب الزراعي لمواجية الم اطر والكوارة الطبيعي-1
ك لتاميددددب التامبدددداي الحاد ددددة وددددي العوا ددددد تشددددجي  وتنشدددديط صددددندوع الموازنددددة الزراعيددددة ويلدددد-7

 وايسعار الزراعيةي
  
 مراج  بالم ة العربية:ال

 ي 0222البنك ايىمي المصر    النشرع االقتصادية    -1
الجيدددداز المركددددز  لمتعب ددددة العامددددة واالحصددددات  نشددددرع الددددر  والمددددوارد الما يددددة  اعددددداد  -0

 م تم ةي

وددددي ت طدددديط التركيددددا المحصددددولل المندددددوه توويددددع الحسدددديني ال واجددددو  دور االدارع  -7
المصدددر  ودددي ظدددب سياسدددة التحدددرر االقتصددداد   رسدددالة ماجسدددتير  كميدددة الزراعدددة  

 ي   0220جامعة الااىرع  

 ندددات إبدددراىيم  مي دددة حسدددق  دكتدددورع(  ا دددر الم ددداطرع االنتاجيدددة عمدددل تحايدددع ايمدددق  -7
ل داني  ال،يا ي  المجمة المصدرية ل قتصداد الزراعدي  المجمدد إلحداد  عشدر  العددد ا

 ي0221سبتمبر 
جدداد محمددد  دكتددور( التركيددا  مسدديير محمددد الاا ددي  دكتددورع(  محمددود عبددد الحمددي -2

المحصددددولل لمحاوظددددة الدقيميددددة وددددي ظددددب الم دددداطرع  المجمددددة المصددددرية ل قتصدددداد 
 ي1999الزراعي المجمد التاس   العدد ال اني  سبتمبر 
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نتاجيدددددة والم ددددداطرع عدددددادب محمدددددد  مي دددددة ردددددانم  التحميدددددب االقتصددددداد  لمتكددددداليف اال -1
لمحصدددوب الامدددو باريدددة السدددوالم قبمدددي بمركدددز ايتدددا  البدددارود  مجمدددة جامعدددة الممدددك 

 ي0221سعود  العموم الزراعية  المجمد ال الة عشر  
طددارع محمددود محمددد عبدددالمطيف  دراسددة اقتصددادية لمم دداطرع وال يادديق وددي االنتدداا  -7

اعدي  كميدة الزراعدة  جامعدة الزراعي المصر   رسدالة ماجسدتير  قسدم االقتصداد الزر 
 ي0227عيق شمس  

محمدد سدديد شددحاتو  دراسدة اقتصددادية السددت دام الميدداه ودي الزراعددة المصددرية  رسددالة  -8
 ي1997دكتوراه  قسم االقتصاد الزراعي  كمية الزراعة  جامعة عيق شمس  

محمدددود عبدددد الحمددديم جددداد محمدددد  دراسدددة تحميميدددة لمم ددداطرع وال ياددديق ودددي التركيدددا  -9
لل المصر   رسالة دكتوراه  قسم االقتصاد الزراعي  كميدة الزراعدة  جامعدة المحصو 
 ي1998الااىرع  

محمددددود عبددددد الحمدددديم جدددداد محمددددد دكتور(  التايدددديم االقتصدددداد  لمم دددداطرع -12
وات دددداي الاددددرار وددددي ظددددب الت طدددديط الزراعددددي  مجمددددة العمددددوم الزراعيددددة  جامعددددة 

 ي0220  يونيو 1  العدد  07المنصورع  مجمد 
وزارع الزراعددة  االدارع المركزيددة ل قتصدداد الزراعددي  نشددرع االقتصدداد الزراعددي  اعددداد  -11   

 م تم ةي

 مراج  بالم ة اإلنجميزية:ال  
Economics of Agricultural Production and Resource Earl o. Heady, -1

, Prentice Hall, 1952.Use 
o Quadratic and Semi A linear Alternative tP. B. R., "-Hazel  -2

 variance Programming for Farm Planning Under Uncertainty

"American Journal of Agricultural economics. Volume 53 Number 1, 

February 1971. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

AN ECONOMIC STUDY OF RISK 

IN EGYPTIAN AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

By 
OSAMA ABD ELHAMEED FEKRY SALEM 

 

The agricultural sector is considered one of the most important 

production sectors in Egyptian Economy. The agricultural sector is 

faced with various types of risks compared with other sectors of the 

economy. Agriculture is faced with natural risks such as climatic and 

environmental fluctuations, economic risks such as Price fluctuation 

in addition to losses in agricultural crops and uncertainty of 

technology.Such risks affect decisions taken in agricultural production 

in many ways; the type of production activity, area cultivated, the 

variety used, production technique, in addition to production methods. 

 These factors are reflected in the size of production, 

production costs, revenue, and targeted investment of agricultural 

sector.The application of economic liberalization policies led to an 

increase in risk involved in agricultural production such risk must be 

taken into consideration, so that the estimation of inputs and output 

will be accurate. It is the objective of this study therefore, is to attain 

cropping pattern taking into consideration the possible risks of 

Egyptian agricultural production. Such cropping pattern will lead to 

stable agricultural production which will encourage investment in this 

sector.The study used descriptive and quantities analysis, such as 

regression analysis, linear programming method (MOTAD). The 

study used published and unpublished data produced by the Ministry 

of agriculture, CAPMAS, in addition to the Ministry of water resource 

during the period (2000-2005).The Study shows that the value of 

Agricultural production has increased from L.E. 71.664 billion in 

2000 to L.E. 111.835 billion in 2004 with an average of L.E. 87.87 

billion; the rate of increase during the period was 11.9%.Crop 

production contributes about 61% of total agricultural production 

during the studied period. 
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The linear programming model used, include 36 crop activity, of 

which 17 winter crop activity and 19 summer and nili activity, total 

area of which is 11.772 million feddan or 81-47% of total cropped 

area in Egypt. The most important constraints assumed were total 

area, maximum and minimum area to be cultivated and water 

resources available.The study found that crops such wheat and barely, 

are less risky while other crops such as potatoes, tomatoes, garlic, 

sugar cane are high risky. While crops such as onion and peanuts are 

faced with moderate degree of risk.The study suggest some policies, 

to compensate expected risk such policies include agricultural 

insurance, diversification in cropping pattern, adoption of less risk 

crops, encouragement and activation of agricultural price fund.  

 


