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 القمح في مصرمحددات إنتاج واستيالك 
           

 2دينا محمد أحمد الشاعر - 1أحمد محمد فراج قاسم
                  

 معيد بحوث االقتصاد الزراعي -1

 جامعة اإلسكندرية -كمية الزراعة سابا باشا -2
 

 الممخص
يعتبر القمحح محن أىحم محاصحيل الحبحوذ الة اييحص فحي مصحر وردحم ال يحاد  

فححي إنتا ححو إه أنححو ه يكبححي لتمبيححص اهحتيا ححات اهسححتيالكيص ممححا أد  إلحح  الكبيححر  
 ياد  اهعتماد عم   استيراده من األسواق الخار يحص لسحد الب حو  الة اييحص وبالتحالي 
أد  إل  تشكيل عذء كبير عم  مي ان المدفوعات وتعرض األمحن الةح ايي المصحر  

يحص الحاليحصو وىح ا يحدعو إلح   حرور  لمخاطر كثير  وخاصحص فحي ظحل التةيحرات العالم
السعي وراء إي اد الحمول والسبل الممكنحص والمتاححص ل يحاد  إنتحاج القمحح فحي مصحر 
و لك لت يق الب حو  الة اييحص بحين اانتحاج واهسحتيالك وتخبيحء العحذء عحن ميح ان 

 المدفوعات.  
استيدء البحث التعرء عمح  مححددات إنتحاج واسحتيالك القمحح فحي مصحر 

ن خححالل دراسححص وتحميححل ألىححم المتةيححرات المرتبطححص بكنتححاج واسححتيالك القمححح و لححك محح
وكميححص الححواردات ونسححبص اهكتبححاء الحح اتي مححن القمححح وأىححم العوامححل المحححدد  انتححاج 
واستيالك القمح ومحاولص التوصل إل  بعض السبل الممكنص والتحي يمكحن أن تح د  

تيالك القمح ومن ثم تح د  إلح  من خالل تنبي ىا إل  ت يق الب و  بين إنتاج واس
 ياد  نسبص اهكتباء ال اتي منو. وقد اعتمد البحث في إ راءه عم  أسموذ التحميحل 
اهقتصاد  الوصبي لدراسص المشكمص مو ع البححث محع اهسحتعانص بوسحموذ التحميحل 
اهقتصححاد  القياسححي الكمححيو كمححا اعتمححد البحححث عمحح  البيانححات الثانويححص المنشححور  

الحصول عمييا من النشحرات اهقتصحاديص الرسحميص المحميحص والدوليحص والتحي والتي تم 
 يعتد بيا.
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قد توصل البحث إل  العديد من النتايج المرتبطص بمحددات إنتاج و 
( عم  1( وأىم ى ه النتايج ما يمي: )2007-1987واستيالك القمح خالل البتر  )

نويًا بمعدل أكبر من  ياد   ياد  المساحص الم روعص واانتاج من القمح سالردم 
إ مالي اهستيالك ومتوسط اهستيالك البرد  من القمح إه أن كميص الواردات من 
القمح والدقيق ما الت تت ايد وتقترذ من معدل ال ياد  في إنتاج القمح و لك بسبذ 

( تبين أن السعر الم رعي لمقمح والتكاليء 2ال ياد  المستمر  في عدد السكان )
يص لمبول البمد  من أىم العوامل المحدد  لممساحص الم روعص بالقمحو وتبين اانتا 

أن السعر الم رعي لمقمح وال من ال   يعكس األثر التقني من أىم العوامل 
المحدد  لإلنتا يص البدانيص لمقمحو كما تبين أن المساحص و السعر الم رعي لمقمح 

( تبين أن 3محدد  انتاج القمح )والمساحص الم روعص بالبصل من أىم العوامل ال
متوسط الدخل البرد  الحقيقي وعدد السكان من أىم العوامل المحدد  ا مالي 

( تبين أن إ مالي اهستيالك 4اهستيالك ومتوسط اهستيالك البرد  من القمح )
وسعر الواردات من القمح والدقيق من أىم العوامل المحدد  لكميص الواردات من 

تبين أن إنتاج القمح وكميص الواردات ومتوسط اهستيالك ( 5يق )القمح والدق
من أىم العوامل المحدد  لنسبص البرد  من القمح ومتوسط الدخل البرد  الحقيقي 

( تبين أنو يمكن التوصل إل  ت يق الب و  بين إنتاج 6) اهكتباء ال اتي من القمح
و لك عن  2017% عام 100واستيالك القمح وتحقيق اهكتباء ال اتي منو بنسبص 

خبض متوسط اهستيالك البشر  السنو  من خالل ترشيد استيالك القمح طريق 
ك مو وخبض نسبص الباقد والكميص المستخدمص من القمح كعمء  166لمبرد إل  

%و و لك في ظل معدهت النمو التي تم 25لتة يص الحيوانات والدوا ن بنسبص 
نتاج القمح.    لكل من مساح تقديرىا في الدراسص نتا يص وا   ص وا 

اهىتمححام بالعوامححل المحححدد  لممسححاحص الم روعححص بححالقمح وتوصححي الدراسححص ب ححرور  
وأىميا السعر الم رعحي لمقمحح و لحك محن خحالل رفحع سحعره بالقحدر الح   يتعحادل محع 
أسعار المحاصيل المنافسص باا افص إل   رور  توفير مستم مات اانتاج باألسعار 

 ميححع المحح ارعين و لححك لممحافظححص عمحح  مححا يمكححن تحقيقححو مححن  يححاد  فححي المناسححبص ل
 نسبص اهكتباء ال اتي.
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 تمييد: 
محاصيل الحبوو  الذااييوة  وي مصور ن ورات لدعتمواد عميوو  وي من أىم  القمحعتبر ي 

، الووودزم الحتياجووواا السوووكانتين و مصوووادر اللاقوووة والبووور الووونمل الذووواايي والحصوووول منوووو عمووو  
لمتراكي  المحصولية الشتوية إلو  زيوادا اإلنتوال المحموي مون  اإلحصاييةبياناا وتشير قواعد ال

مميوووون لووون سووودل ال تووورا  8.69محصوووول القموووح سووودل السووونواا اغسيووورا حيوووث بمووو  حووووالي 
عمووا كوووان % 6..6وتمثووول حوووالي مميووون لوون  2.09بزيووادا تقوودر بحووووالي  (2220 -2222)

الزيوووادا  وووي اإلنتوووال نتيجوووة زيوووادا المسووواحة  ، وقووود ترجووو (0660 -0662عميوووو سووودل ال تووورا )
( بزيوادا 2220 -2222سودل ال تورا ) مميون  دان 6.29المزروعة بالقمح حيث بمذا حوالي 

 -0662موا كانوا عمييوا سودل ال تورا )م% 26.6ألف  دان وتمثول حووالي  262تقدر بحوالي 
سوودل ن ووس ال توورا  ىوواا باإلفووا ة إلوو  تحقيوول تحسوون ممموووس  ووي إنتووال  وودان القمووح (،0660

 اقودر ( بزيوادا 2220 -2222دل ال تورا )سولون/  ودان  2.06المشار إلييا حيث بم  حووالي 
 -0662سوووودل ال توووورا ) % عمووووا كووووان عميووووو8.6/  وووودان وتمثوووول حوووووالي لوووون 2.22بحوووووالي 

ورغوم الزيووادا الكبيورا  ووي إنتوال القمووح إال أنوو ال يك ووي لسود االحتياجوواا االسووتيدكية  (.0660
 وي عودد السوكان وزيوادا االعتمواد عميوو  وي كثيور مون الصوناعاا  السريعةبسب  الزيادا والك 

سووتسدامو المتزايوود  ووي صووورا عمووف لتذايووة الحيوانوواا والوودواجن ممووا االذااييووة باإلفووا ة إلوو  
 لسد ال جوا الذاايية.  ه من اغسوال السارجيةستيرادترت  عميو زيادا االعتماد عم   ا

يجعل االعتمواد   إنو يراا االقتصادية والسياسية العالمية الحاليةو ي  ل وجود التذ 
عمو  اغسووال السارجيوة  وي توو ير جوز  كبيور مون االحتياجواا االسوتيدكية مون القموح ودقيقووو 

الوودول المصوودرا لمقمووح والوودقيل مثوول أمريكووا وكنوودا  أغموو أموورات مح و ووات بالمسووالر والووك التجوواه 
ل ووووواي  مووووون القموووووح واتجووووواه المسوووووزون العوووووالمي منوووووو نحوووووو وأسوووووتراليا و رنسوووووا إلووووو  تس وووووي  ا

ممووا قوود يترتوو  عميووو تعوور  الوودول المسووتوردا لمقمووح ومنيووا مصوور لمسووالر كبيوورا  ،االنس وا 
 ووي حالووة حوودوث تذيووراا اقتصووادية وسياسووية  جاييووة مذيوورا لموقووف الوودول الرييسووية المصوودرا 

س وووا  اإلنتووال العووالمي مووون توويدإ إلوو  انلمقمووح أو قوود يحوودث تذيوووراا مناسيووة غيوور مناسوووبة 
 القمح، ىاا باإلفا ة إل  زيادا اللم  المتوق  عم  القمح من جان  أغم  الدول النامية. 

 

 مشكمص البحث:
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تمبية االحتياجواا  م قدرا اإلنتال المحمي من القمح ع تتمثل مشكمة البحث  ي عدم 
سووال العالميوة لسود ال جووا االستيدكية لمسكان مموا يويدإ إلو  االعتمواد عمو  اسوتيراده مون اغ

القمووووح سوووودل ال توووورا مصوووور موووون وارداا  أنبووووين اإلنتووووال واالسووووتيدك وتشووووير البيانوووواا إلوووو  
% موون حجووم اإلنتوووال 96.9تمثووول حوووالي مميووون لوون  2.82 ( بمذووا حوووالي2220 -2222)

، ممووا يشووكل عوو   كبيوور إلييووامميووار دوالر سوودل ن ووس ال توورا المشووار المحمووي وتقوودر بحوووالي 
ميوووزان المووود وعاا وتعووور  اغمووون الذووواايي المصووورإ لمسوووالر كثيووورا وساصوووة  وووي  ووول  عموو 

وىاا يودعو إلو  فورورا السوعي ورا  إيجواد الحموول والسوبل الممكنوة  ،التذيراا العالمية الحالية
والمتاحة لزيادا إنتال القمح  وي مصور والوك لتفويل ال جووا الذااييوة بوين اإلنتوال واالسوتيدك 

 ميزان المد وعاا.وتس يف الع   عن 
 ىدء البحث:  

يدف البحووث التعوورف عموو  محوودداا إنتووال واسووتيدك القمووح  ووي مصوور ويمكوون سووتي 
إنتووال دراسووة وتحميوول غىووم المتذيووراا المرتبلووة ب( 0الووك موون سوودل دراسووة المحوواور التاليووة  )

ىوووم وأ  لمتعوورف عموو  لبيعوووة تمووك المتذيووراا واتجاىاتيووا ودرجووة تذيرىوواالقمووح والووك واسووتيدك 
 االكت ووا نسووبة و الوووارداا  دراسووة وتحميوول لكميووة( 2) إلنتووال واسووتيدك القمووحالعواموول المحووددا 

محاولوة ( 6) اوأىم العوامل المحوددا ليمو اوالك لمتعرف عمي لبيعة تذيراتيممن القمح الااتي 
تفويل ال جووا  التوصل إل  بع  السبل الممكنة والتي يمكن أن تيدإ من سدل تن ياىا إل 

 .الااتي منو االكت ا ومن ثم تيدإ إل  زيادا نسبة  إنتال واستيدك القمح بين
 أسموذ البحث ومصادر البيانات:

يعتمد البحث  ي إجرا ه عم  أسمو  التحميل االقتصوادإ الوصو ي لدراسوة المشوكمة  
الت كود مون صووحة و القياسوي الكمووي  االقتصوادإموفو  البحوث موو  االسوتعانة ب سومو  التحميوول 

المناسوبة وبموا يت ول مو  الن ريوة االقتصوادية.  اإلحصاييةج المتحصل عمييا باالستباراا النتاي
الثانويووة المنشووورا والتووي تووم الحصووول عمييووا موون  اإلحصوواييةكمووا يعتموود البحووث عموو  البيانوواا 

النشوورا نشوورا االقتصوواد الزراعووي، والمتمثمووة  وو  كوول موون  المحميووة والدوليووةالنشووراا االقتصووادية 
 ،واإلحصوووا الجيووواز المركوووزإ لمتعبيوووة العاموووة ونشوووراا  موووي المصووورإ،ة لمبنوووك اغىاالقتصوووادي

، شووبكة المعموموواا الدوليووة لمن مووة اغغايووة ارا التموووين والتجووارابوووز  اإلحصووا سووجدا إدارا 
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والك م  االستعانة بالدراسواا السوابقة والمجودا والنشوراا العمميوة المتسصصوة  وي  والزراعة
 ىاا المجال.

 البحثيصالنتايج 
 إنتاج القمح والعوامل المحدد  لو

دراسوووة وتقووودير العدقوووة االتجاىيوووة ( ل0باسوووتعرا  البيانووواا الوووواردا بالجووودول رقوووم ) 
نتوال القموح  وي مصور سودل ال تورا ) نتاجيوة وان ( تبوين 2220 -0680لتلور كل من مساحة وان
مميووون  وودان عووام  0.60أن المسوواحة المزروعووة بووالقمح قوود تراوحووا بووين حوود أدنووي بموو  حوووالي 

 بقرابووةوبمتوسوول سوونوإ قوودر  2220 مميووون  وودان عووام .6.0وحوود أقصووي بموو  حوووالي  0680
أسووا مقمووح أتفووح أنووو لممسوواحة المزروعووة لوبتقوودير االتجوواه العووام الزمنووي ، مميووون  وودان 2.62

 % سنويات.6.2ألف  دان وبمعدل نمو قدره  96.0اتجاىات تصاعديات بزيادا سنوية تقدر بحوالي
قرابوة بين أن اإلنتاجية ال دانية من القمح  ي مصر قد تراوحا بين حود أدنوي بمو  تو 

وبمتوسول سونوإ قودر  2220لون عوام  2.09وحود أقصوي بمو  حووالي  0680لن عام  0.66
أسوا أتفوح أنوو القموح إلنتاجية ال دانية مون ل وبتقدير االتجاه العام الزمني، لن 8..2بحوالي 

 % سنويات.0.9وبمعدل نمو قدره  لن .2.2وية تقدر بحوالي اتجاىات تصاعديات بزيادا سن
ألووف  2.06 بووين حوود أدنووي بموو  قرابووة القمووح  ووي مصوور قوود تووراو  إنتووالتبووين أن  كمووا  

وبمتوسول سونوإ قودر بحووالي  2220لون عوام  8.90 وحود أقصوي بمو  قرابوة 0680 لن عوام
اتجاىات تصاعديات  أسا تفح أنوألقمح انتال إل وبتقدير االتجاه العام الزمني، مميون لن 2.82

 % سنويات.8..وبمعدل نمو قدره  لنألف  229.6بزيادا سنوية تقدر بحوالي 
وممووا سووبل يتفووح أىميووة زيووادا معوودالا النمووو  ووي المسوواحة المزروعووة بووالقمح  ووي  

زيووادا التوسوو   ووي إنتووال القمووح وساصووة  ووي اغرافووي الجديوودا والتووي تجووود بيووا زراعووة القمووح، 
إل  زيادا معدالا النمو الحالية  ي اإلنتاجية ال دانية بزراعة أصناف عالية اإلنتال باإلفا ة 

 ومقاومة لألمرا .
 

نتحاج  القمحح 1 دول رقم ) نتا يحص وا  (: أف ل النما ج المقدر  لمعالقص اهت اىيص لكل من مسحاحص وا 
 (.2007 -1987في مصر خالل البتر  )
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نتال القمح  ي مصر عم  الترتي ، بينما تشوير  Ŷ3, Ŷ2, Ŷ1تشير  - نتاجية وان إل  مساحة وان
T  قيمووة إلوو   اغقووواسوتشووير اغرقووام بووين  .20................6، 2، 0إلوو  الووزمن موون(T) 

 المحسوبة.
 ( بالممحل.0حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) المصدر:

نتاج القمح: أىم العوامل المحدد  نتا يص وا   لكل من مساحص وا 
ة بدراسوة اغثور النسوبي لوبع  العوامول التووي ي تور  ت ثيرىوا عمو  المتذيوراا المتعمقوو 

السعر المزرعي والتكواليف   والمتمثمة    كل من (2220 -0680بإنتال القمح سدل ال ترا )
بعووو  المحاصووويل المنا سوووة لوووو  وووي الووودورا و ال دانيوووة وصوووا ي العايووود ال وووداني لكووول مووون القموووح 

الزراعيوووة مثووول ال وووول البمووودإ والبرسووويم، العووودس، البصووول، سوووعر وارداا لووون القموووح والووودقيل، 
اصيل المنا سة لمقموح، والعدقواا النسوبية لمتكواليف ال دانيوة لمقموح وبعو  مساحة بع  المح

، ىوواا باإلفووا ة إلوو  اسووتسدام المسوواحة المزروعووة واإلنتاجيووة ال دانيووة المحاصوويل المنا سووة لووو
كوول موون  توو ثير كوول موون تمووك المتذيووراا لمقمووح كعواموول محووددا لإلنتووال. وقوود اسووتسدم  ووي قيوواس

 نصف لوغاريتمية والموغاريتمية المزدوجة.الصور الريافية السلية وال
بووواغلف  ووودان  القمووح مسووواحةالمقوودرا السوووتجابة  تبوووين مووون نتووايج تحميووول العدقوووةقوود و 

(Y1 ) أن أ فول النمواال  معالميوا بعد استبعاد المتذيراا التي لم تثبا معنويوة تو ثيرلمتذيراا
(  وي 0ادإ ىو النموال رقم )واالقتص اإلحصاييت ل م  المنلل ت يتمك العدقة والتل المقدرا

لمقموووح  وووي السووونة السوووعر المزرعوووي  متذيووورين مسوووتقمين ىموووايتفووومن  حيوووث( 2الجووودول رقوووم )
-X5) وبالجنيو ي السنة السوابقة  التكاليف ال دانية لم ول البمدإ ،(X1-1لن )/ والسابقة بالجني

ككوول اسووتنادات إلوو  ( معنويووة معادلووة االنحوودار 0وال اآلتووي  )موو، وقوود تبووين موون نتووايج ىوواا الن(1
السلوي  االزدوال( سموو النمووال مون مشواكل 2) 2.20( عنود مسوتوإ معنويوة Fقيمة استبوار )
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 ،2.0قول عون والتوي ت ين المسوتقمينالجزيي بين المتذير  االرتبال امعامد اااستنادات إل  تقدير 
أن حووالي  (6والسوون ) -و قوات الستبوار دربون بوين البوواقي ااتيالوعدم وجود مشكمة االرتبال 

و قوات  ىواين المتذيورين% من التذيراا التوي تحودث  وي مسواحة القموح يمكون أن تعوزإ إلو  .6
Rلمعاموول التحديوود )

( T) اربووتسااسووتنادات إلوو  المتذيوورين المسووتقمين ( معنويووة معووامدا .) ( 2-
حيووث يتفووح  ين المسووتقمينالمتذيوور  توو ثير( منلقيووة 2) 2.20عنوود مسووتوإ معنويووة  الكوول منيموو

السووتجابة مسوواحة القمووح لمتذيوور  ووي وتقوودر التذيووراا النسووبية الجزييووة  ابيووة إشووارا معالميمووإيجا
عمووووو   2.086، 2.266التكوووواليف ال دانيوووووة لم ووووول البمووووودإ بحوووووالي السووووعر المزرعووووي لمقموووووح و 

سووف يويدإ إلو  تذيور مقوداره  ىواين المتذيورين%  وي 02، مما يعني أن تذيورات مقوداره الترتي 
 قمح.%  ي مساحة ال88..

نتحاج  2 دول رقم )        نتا يحص وا  (: أف حل النمحا ج المقحدر  لمعوامحل المححدد  لكحل محن مسحاحص وا 
 (.2007 -1987القمح في مصر خالل البتر  )

D.W R
2

 F م المعادلص 

1.45 0.940 150.84 
LnŶ1 = 4.61 + 0.299 LnX1-1 + 0.189 LnX5-1 

(24.29)       (3.81)           (2.94) 
1 

1.36 0.875 67.77 
LnŶ2 = -18.48 + 0.108 LnX1-1 + 0.009 T 

(-3.25)           (2.28)        (3.14) 
2 

1.75 0.950 406.7 
LnŶ3 = -0.01 + 0.93 LnY1 + 0.182 LnX1-1 +0.078 LnX7-1 

(2.1)             (9.49)                  (-0.02)        (6.3) 
3 

0.277 0.995 180.89 
Ŷ3 = -5005.38 + 2.46 Y1 + 2076.63 Y2 

(-15.56)       (21.37)        (9.85) 
. 

نتوال القموح  وي مصور عمو  الترتيو . كموا تشوير Ŷ3, Ŷ2, Ŷ1تشوير  - نتاجيوة وان  X1-1 إلو  مسواحة وان
 ،بالجنيووو إلوو  التكوواليف ال دانيووة لم ووول البموودإ X5-1 وتشووير إلوو  السووعر المزرعووي لمقمووح بالجنيووو/ لوون،

    عكس اغثر التقني.من والاإ يالز إل   T وتشير بال دان، إل  مساحة البصلX7-1   وتشير
 ( بالممحل.0حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) المصدر:

بواللن كما تبين من نتوايج تحميول العدقوة المقودرا السوتجابة اإلنتاجيوة ال دانيوة لمقموح 
(Y2 ) أن أ فول النمواال معالميوا  لم تثبا معنويوة تو ثير بعد استبعاد المتذيراا التيلمتذيراا

(  وي 2واالقتصادإ ىو النموال رقم ) اإلحصاييلتمك العدقة والتي تت ل م  المنلل  المقدرا
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نة  وووي السووو لمقموووح السوووعر المزرعوووي متذيووورين مسوووتقمين ىموووا( حيوووث يتفووومن 2الجووودول رقوووم )
(، وقد تبين من نتايج ىواا T) لتقنيالزمن والاإ يعكس اغثر ا(، X1-1) / لنوالسابقة بالجني

( عنود مسوتوإ F( معنوية معادلة االنحدار ككل اسوتنادات إلو  قيموة استبوار )0وال اآلتي  )مالن
 اإلنتاجيوة ال دانيوة لمقموح% مون التذيوراا التوي تحودث  وي 80.2( أن حوالي 2) 2.20معنوية 

Rلمعاموووول التحديوووود ) يمكوووون أن تعووووزإ إلوووو  ىوووواين المتذيوووورين و قووووات 
( معنويووووة معووووامدا 6)( 2-

( .) 2.22عنووود مسوووتوإ معنويوووة  ا( لكووول منيموووT) استبووواراسوووتنادات إلووو   ين المسوووتقمينالمتذيووور 
وتقووودر التذيووووراا  احيوووث يتفوووح إيجابيوووة إشووووارا معالميمووو المسووووتقمين ينالمتذيووور  تووو ثيرمنلقيوووة 

 والووزمنمقمووح لالسووعر المزرعووي مقمووح لمتذيوور  ووي اإلنتاجيووة ال دانيووة لالنسووبية الجزييووة السووتجابة 
%  ي ىاين المتذيورين 02مما يعني أن تذيرات مقداره  ،عم  الترتي  2.226، 2.028بحوالي 

      %  ي اإلنتاجية ال دانية لمقمح.0.00سوف ييدإ إل  تذير مقداره 
( Y3)بواغلف لون بينما تبين من نتايج تحميل العدقة المقدرا الستجابة إنتال القمح 

 المقودراالمتذيراا التي لم تثبا معنوية ت ثير معالميا أن أ فل النماال  بعد استبعادلمتذيراا 
(  وووي 3واالقتصوووادإ ىوووو النمووووال رقوووم ) اإلحصووواييلتموووك العدقوووة والتوووي تت ووول مووو  المنلووول 

(، Y1( حيوووث يتفووومن ثووودث متذيوووراا مسوووتقمة ىوووي مسووواحة القموووح بال ووودان )2الجووودول رقوووم )
(، مسوواحة البصوول  ووي السوونة X1-1/ لوون )وبالجنيووي لمقمووح  ووي السوونة السووابقة السووعر المزرعوو

( معنويوة معادلوة االنحودار ككول 0وال اآلتوي  )مو(، وقود تبوين مون نتوايج ىواا النX7-1السابقة )
( سموووو النمووووال مووون مشووواكل 2) 2.20( عنووود مسوووتوإ معنويوووة Fاسوووتنادات إلووو  قيموووة استبوووار )

جزيوووي بوووين المتذيوووراا المسوووتقمة ال االرتبوووالالسلوووي اسوووتنادات إلووو  تقوووديراا معوووامدا  االزدوال
( 6والسووون ) -، وعوودم وجووود مشووكمة االرتبوال الووااتي و قووات الستبووار دربوون2.0والتوي تقوول عوون 

% من التذيراا التي تحدث  ي إنتال القمح يمكن أن تعزإ إل  تمك المتذيراا 95أن حوالي 
Rالمسوتقمة و قوات لمعامول التحديود )

المسوتقمة اسوتنادات إلوو  ( معنويوة معوامدا المتذيوراا .(  )2-
ثير المتذيراا المسوتقمة حيوث ( منلقية ت 2) 2.22مستوإ معنوية  ( لكل منيم عندT) استبار

يتفووح إيجابيووة إشووارا معووالميم وتقوودر التذيووراا النسووبية الجزييووة السووتجابة إنتووال القمووح لمتذيوور 
 2.208، 2.082، 2.66 ي مسواحة القموح والسوعر المزرعوي لمقموح ومسواحة البصول بحووالي 

%  ووي تمووك المتذيووراا سوووف يوويدإ إلوو  تذيوور 02، ممووا يعنووي أن تذيوورات مقووداره عموو  الترتيوو 
 %  ي إنتال القمح.00.6مقداره 
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(  ووي ن ووس الجوودول السووابل إلوو  المعادلووة .وموون ناحيووة أسوور  يشووير النموووال رقووم ) 
وعووة بوووالقمح ( دالووة لممسووواحة المزر Y3أن إنتووال القمووح بووواغلف لوون )التعري يووة والتووي توفوووح 

ولقيوواس توو ثير كوول منيمووا  (Y2(، واإلنتاجيووة ال دانيووة لمقمووح بوواللن/  وودان )Y1) بوواغلف  وودان
عم  إنتال القمح تم حسوا  معامول االنحودار الجزيوي القياسوي لكول منيموا حيوث تبوين أنوو بمو  

 عموو  الترتيوو  ممووا 2.6، 2.0، واإلنتاجيووة ال دانيووة لمقمووح حوووالي المزروعووة لكوول موون المسوواحة
يعنووي أن المسوواحة المزروعووة بووالقمح تمثوول الجووز  اغكبوور  ووي التوو ثير عموو  اإلنتووال وىوواا يشووير 

 ثير المساحة. ثيره عم  اإلنتال مقارنة بت إل  تدني دور اغثر التقني  ي ت
 ووووي  أىووووم محوووودداا إنتووووال القمووووح  ووووي مصوووور يمكوووون حصوووورىا وممووووا سووووبل يتبووووين أن 

ليف ال دانيووووة لم ووووول البموووودإ ومسوووواحة البصوووول المسوووواحة المزروعووووة والسووووعر المزرعووووي والتكووووا
 التقني ودوره  ي زيادا اإلنتاجية ال دانية.  باإلفا ة إل  اغثر

 القمح والعوامل المحدد  لو استيالك 
دراسوووة وتقووودير العدقوووة االتجاىيوووة ل( 6باسوووتعرا  البيانووواا الوووواردا بالجووودول رقوووم )

سوودل   ووي مصوور ال ووردإ موون القمووحومتوسوول االسووتيدك  االسووتيدك إجموواليلتلووور كوول موون 
بووين حوود أدنووي بموو  تووراو   االسووتيدك موون القمووح قوود إجمووالي( تبووين أن 2220 -0680ال توورا )
 2222عوام  لونمميون  68..0وحد أقصي بم  حوالي  0662عام لن مميون  9..6حوالي 

 إلجمووووالي، وبتقووودير االتجوووواه العوووام الزمنوووي لووونمميوووون  00.28 بقرابووووةوبمتوسووول سووونوإ قووودر 
 .2.2.9 أتفووح أنووو أسووا اتجاىووات تصوواعديات بزيووادا سوونوية تقوودر بحوووالياالسووتيدك موون القمووح 

 % سنويات.2.0وبمعدل نمو قدره  لنألف 
بووين توراو   أن متوسوول االسوتيدك ال ووردإ مون القموح قوود كموا تبوين سوودل ن وس ال تورا  

 ل اغعووامسود كجوم 222وحد أقصي بمو  حووالي  0662عام كجم  099حد أدني بم  حوالي 
، وبتقووودير االتجووواه العوووام كجوووم 089.09وبمتوسووول سووونوإ قووودر بحووووالي  2222,0660,0686

أتفووح أنووو أسووا اتجاىووات تصوواعديات بزيووادا سوونوية تقوودر االسووتيدك موون القمووح  إلجموواليالزمنووي 
 % سنويات.0.00وبمعدل نمو قدره  كجم 2.08 بحوالي

 

 القمح: ومتوسط اهستيالك البرد  من اهستيالك إ ماليأىم العوامل المحدد  لكل من 
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 إجمواليتو ثير عمو  أن يكوون ليوا دراسة اغثر النسبي لبع  العوامل التوي ي تور  ل 
أن ا تور   (2220 -0680القموح سودل ال تورا ) االستيدك ومتوسل االسوتيدك ال وردإ مون

ردإ الحقيقوي متوسل سعر الوحدا لممستيمك بالجنيو، متوسل الودسل ال وىي  أىم تمك العوامل 
. وقد اسوتسدم  وي بالجنيو، المستوإ العام لألسعار)الرقم القياسي لن قة المعيشة(، عدد السكان

اريتميوووة والموغاريتميوووة قيووواس ىووواه العدقووواا كووول مووون الصوووور الريافوووية السليوووة والنصوووف لوغ
 المزدوجة.

 
لكل من إ مالي  من القمح في مصر(: أف ل النما ج المقدر  لمعالقص اهت اىيص 3 دول رقم )
 (.2007 -1987ومتوسط اهستيالك البرد  خالل البتر  ) اهستيالك

R
2

 F المسمسل المعادلص 

0.87 123.53 
Ŷ4 = 9113.3 e 

0.021 T  
(42.29)   (11.11)      

1 

0.41 3.88 

Ŷ5 = 208.48 - 10.53 T + 1.07 T
2
 – 0.03 T

3
    

       
(2.89)   (-2.66)          (22.56)   (-2.96)           

2 

 وي مصور القموح  مون ومتوسول االسوتيدك ال وردإ، سوتيدكالا إجمواليإلو   Ŷ5, Ŷ4تشير  -
 .20................6، 2، 0إل  الزمن من  Tعم  الترتي ، بينما تشير 

 ( بالممحل.0حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) المصدر:
 

االسوتيدك مون القموح  إجمواليالمقودرا السوتجابة  اتبين من نتايج تحميل العدقاوقد 
بعوود اسووتبعاد المتذيووراا التووي لووم تثبووا معنويووة توو ثير معالميووا أن لمتذيووراا ( Y4بوواغلف لوون )

( حيث .(  ي الجدول رقم )0واالقتصادإ ىو النموال رقم ) اإلحصاييممنلل ل و قات  ياأ فم
عوودد السووكان  (،X13) وحقيقووي بالجنيووسول الوودسل ال وردإ المتيتفومن متذيوورين مسوتقمين ىمووا 

ككووول  الدالوووة( معنويوووة 0وال اآلتوووي  )مووو(، وقووود تبوووين مووون نتوووايج ىووواا النX14) بوووالمميون نسووومة
( سموووو النمووووال مووون مشووواكل 2) 2.20( عنووود مسوووتوإ معنويوووة Fاسوووتنادات إلووو  قيموووة استبوووار )

ذيوووراا المسوووتقمة الجزيوووي بوووين المت االرتبوووالالسلوووي اسوووتنادات إلووو  تقوووديراا معوووامدا  االزدوال
 -و قووات الستبووار دربوون بووين البووواقي ، وعوودم وجووود مشووكمة االرتبووال الووااتي2.0والتووي تقوول عوون 
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القموح  االسوتيدك مون إجموالي% من التذيراا التي تحدث  ي ..86( أن حوالي 6والسون )
Rو قوووات لمعامووول التحديووود ) ينالمتذيووور  ىووواينيمكووون أن تعوووزإ إلووو  

ويوووة معوووامدا ( معن.(  )2-
( 2) 2.22عنووود مسوووتوإ معنويوووة  ا( لكووول منيموووT) استبوووارالمتذيووورين المسوووتقمين اسوووتنادات إلووو  

ثير المتذيووورين المسووووتقمين حيوووث يتفوووح إيجابيوووة إشووووارا معالميموووا وتقووودر التذيووووراا منلقيوووة تووو 
متوسوول الوودسل ال ووردإ القمووح لمتذيوور  ووي  اجمووالي االسووتيدك موونالنسووبية الجزييووة السووتجابة 

عمووو  الترتيووو ، مموووا يعنوووي أن تذيووورات مقوووداره  20..2، 2.290بحووووالي  وعووودد السوووكانيقوووي الحق
 اسوووتيدك إجموووالي%  وووي .0.2%  وووي ىووواين المتذيووورين سووووف يووويدإ إلووو  تذيووور مقوووداره 02

 القمح.
كما تبين من نتايج تحميول العدقوة المقودرا السوتجابة متوسول االسوتيدك ال وردإ مون 

يراا بعد استبعاد المتذيراا التي لم تثبا معنويوة تو ثير معالميوا لمتذ (Y5م )راجيمو القمح بالك
(  ووي 2واالقتصووادإ ىووو النموووال رقووم ) اإلحصوواييأن أ فوول النموواال المتوا قووة موو  المنلوول 

 ووسول الودسل ال وردإ الحقيقوي بالجنيو( حيث يتفمن متذيرين مستقمين ىموا مت.الجدول رقم )
(X13،) عوودد السووكان بووالمميون نسوومة (X14)( 0وال اآلتووي  )موو، وقوود تبووين موون نتووايج ىوواا الن

( سمو النموال 2) 2.20( عند مستوإ معنوية Fمعنوية الدالة ككل استنادات إل  قيمة استبار )
الجزيووي بووين المتذيووراا  االرتبووالالسلووي اسووتنادات إلوو  تقووديراا معووامدا  االزدوالموون مشوواكل 

رتبووال الووااتي بووين البووواقي و قووات الستبووار ، وعوودم وجووود مشووكمة اال2.0المسووتقمة والتووي تقوول عوون 
 االسووتيدك متوسوول% موون التذيووراا التووي تحوودث  ووي 60.9( أن حوووالي 6والسووون ) -دربوون

Rمووون القموووح يمكووون أن تعوووزإ إلووو  ىووواين المتذيووورين و قوووات لمعامووول التحديووود ) ال وووردإ
-2(  ). )

مستوإ معنويوة  منيما عند( لكل T) استبارمعنوية معامدا المتذيرين المستقمين استنادات إل  
لمتذيوور متوسوول  التوو ثير اإليجووابيثير المتذيوورين المسووتقمين حيووث يتفووح ( منلقيووة توو 2) 2.22

الدسل ال ردإ الحقيقي والت ثير العكسي لمتذير عودد السوكان عمو  متوسول االسوتيدك ال وردإ 
موون القمووح  إال وورد االسووتيدكمتوسوول وتقوودر التذيووراا النسووبية الجزييووة السووتجابة موون القمووح 

 .عم  الترتي  2.2.6، 2.290بحوالي   ي ىاين المتذيرينلمتذير 
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(: أف ححل النمححا ج المقححدر  لمعوامححل المحححدد  لكححل مححن إ مححالي اهسححتيالك ومتوسححط 4 ححدول رقححم )
 (.2007 -1987اهستيالك البرد  من القمح في مصر خالل البتر  )

D.W R
2

 F م المعادلص 

1.25 0.894 85.75 
LnŶ4 = 5.56 + 0.267 LnX13 + 0.543 LnX14 

(13.34)       (3.57)           (2.28) 
1 

1.23 0.376 7.03 
LnŶ5 = 5.56 + 0.267 LnX13 - 0.457 LnX14 

(13.34)       (3.57)           (2.70) 
2 

القمووح  وي مصوور  اجمووالي االسوتيدك ومتوسول االسووتيدك ال وردإ مونإلو   Ŷ5, Ŷ4تشوير  -
إلو   X14بالجنيوو، وتشوير  متوسول الودسل ال وردإ الحقيقوي إلو  X13. كما تشير  عم  الترتي

 عدد السكان بالمميون نسمة.
 ( بالممحل.0حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) المصدر:

 
 ليا المحدد واردات القمح والعوامل 

التجاىيوووة دراسوووة وتقووودير العدقوووة ال( 2باسوووتعرا  البيانووواا الوووواردا بالجووودول رقوووم )
( تبوين أنيوا تراوحوا 2220 -0680كمية الوارداا من القمح  ي مصور سودل ال تورا )لتلور 

 لنمميون  0.68 قرابةوحد أقصي بم   0666عام لن مميون  62.. قرابةبين حد أدني بم  
، وبتقوودير االتجوواه العووام الزمنووي لوونمميووون  2.06وبمتوسوول سوونوإ قوودر بحوووالي  0686عووام 

 أتفوووح أنووووو أسوووا اتجاىووووات تصووواعديات بزيووووادا سووونوية تقوووودر بحووووواليمووون القمووووح  لكميوووة الوووووارداا
 % سنويات..6.2وبمعدل نمو قدره  لنألف  9..082

كميوة تو ثير عمو  أن يكوون ليوا دراسة اغثر النسبي لبع  العوامل التوي ي تور  وب 
بعاد وبعوود اسووت (2220 -0680سودل ال توورا )( Y6بوواغلف لوون ) والودقيل القمووح نموو الووارداا

المتذيوراا التوي لوم تثبوا معنويوة تو ثير معالميوا تبوين أن أ فول النمواال المقودرا والمتوا قوة مو  
( حيووث يتفوومن 2(  ووي الجوودول رقووم )2واالقتصووادإ ىووو النموووال رقووم ) اإلحصوواييالمنلوول 

االسوتيدك مون  إجموالي (،X2)دوالر/ لن  سعر وارداا القمح والدقيلمتذيرين مستقمين ىما 
( معنويووة الدالووة ككوول 0اآلتووي  ) النموووال، وقوود تبووين موون نتووايج ىوواا (Y4لف لوون )القمووح بوواغ

( سموووو النمووووال مووون مشووواكل 2) 2.20( عنووود مسوووتوإ معنويوووة Fاسوووتنادات إلووو  قيموووة استبوووار )
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الجزيوووي بوووين المتذيوووراا المسوووتقمة  االرتبوووالالسلوووي اسوووتنادات إلووو  تقوووديراا معوووامدا  االزدوال
 -ود مشووكمة االرتبووال الووااتي بووين البووواقي و قووات الستبووار دربوون، وعوودم وجوو2.0والتووي تقوول عوون 

مون القموح يمكون  كميوة الووارداا% من التذيراا التوي تحودث  وي 92( أن حوالي 6والسون )
Rأن تعوزإ إلو  ىواين المتذيوورين و قوات لمعامول التحديوود )

( معنويوة معوامدا المتذيوورين .(  )2-
ثير منلقيووة توو ( 2) 2.22منيمووا عنود مسووتوإ معنويوة ( لكول T) استبووارالمسوتقمين اسووتنادات إلو  

االستيدك والت ثير العكسوي  إجماليالمتذيرين المستقمين حيث يتفح الت ثير اإليجابي لمتذير 
لمتذيوور سووعر وارداا القمووح والوودقيل عموو  كميووة الوووارداا موون القمووح والوودقيل وتقوودر التذيووراا 

لقمح والدقيل لمتذير  ي ىاين المتذيرين بحوالي النسبية الجزيية الستجابة كمية الوارداا من ا
 عم  الترتي . 2.686، .2.62

 
في مصر والدقيق من القمح كميص الواردات  لتطور(: أف ل النما ج المقدر  5 دول رقم )

 (.2007 -1987خالل البتر  )المحدد  ليا  والعوامل
D.W R

2
 F م المعادلص 

 0.66 11.13 
Ŷ6 = 8644.65- 1153.98 T + 110.73 T

2
 – 3.02 T

3
           

(5.17)          (-4.71)                 (16.19)      (-5.62)      
1 

1.26 0.65 7.82 
LnŶ6 = 7.55 - 0.383 LnX2 + 0.324 LnY4           

      (2.43)                    (3.28)       (-2.27)           
2 

 ي مصر عم  الترتي ، بينما والدقيل باغلف لن القمح  من كمية الواردااإل   Ŷ6تشير  -
إلوووو  سووووعر وارداا  X2كمووووا تشووووير  .20................6، 2، 0إلوووو  الووووزمن موووون  Tتشووووير 

 (Y4االستيدك من القمح باغلف لن ) إجماليإل   Y4وتشير  القمح والدقيل بالدوالر/ لن،

 ( بالممحل.0قم )حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول ر  المصدر: -
 

 لو المحدد ال اتي من القمح والعوامل  اهكتباء
الووااتي موون  االكت ووا نسووبة بووالممحل ان  (0)البيانوواا الووواردا بالجوودول رقووم تبووين موون 

 %28.29بوين حود أدنوي بمو  حووالي ( تراوحوا 2220 -0680القمح  ي مصر سدل ال ترا )
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وبمتوسووول سووونوإ قووودر بحووووالي  2220عوووام  %96.20وحووود أقصوووي بمووو  حووووالي  0680عوووام 
.6.8%. 

عمو  نسوبي تو ثير أن يكوون ليوا دراسة اغثر النسبي لبع  العوامل التي ي تر  وب 
تبووووين أن أ فوووول  (2220 -0680سوووودل ال توووورا )( Y7) والوووودقيل القمووووح نموووو الووووااتي االكت ووووا 

 وووي ( 2واالقتصوووادإ ىوووو النمووووال رقوووم ) اإلحصووواييالنمووواال المقووودرا والمتوا قوووة مووو  المنلووول 
يتفوومن والوك بعود اسوتبعاد المتذيوراا التووي لوم تثبوا معنويوة تو ثير معالميوا و ( 9الجودول رقوم )

متوسوول  (،Y3القمووح بوواغلف لوون ) إنتووال إجمووالي ىوويالنموووال المقوودر أربوو  متذيووراا مسووتقمة 
بواغلف  ( ، كميوة الووارداا مون القموح والودقيلY5م )راجويمو االستيدك ال ردإ مون القموح بوالك

وال مووقود تبوين مون نتوايج ىواا الن(، X13) بالجنيوو متوسل الدسل ال ردإ الحقيقي، (Y6)لن 
( 2) 2.20( عنود مسوتوإ معنويوة F( معنوية الدالة ككل استنادات إلو  قيموة استبوار )0اآلتي  )

الجزيي بين  االرتبالالسلي استنادات إل  تقديراا معامدا  االزدوالسمو النموال من مشاكل 
، وعدم وجوود مشوكمة االرتبوال الوااتي بوين البوواقي و قوات 2.0ستقمة والتي تقل عن المتذيراا الم
 االكت وا  نسوبة% من التذيراا التي تحدث  وي 66.2( أن حوالي 6والسون ) -الستبار دربن

Rو قوات لمعامول التحديوود ) التذيوراا  وي تموك العوامولمون القموح يمكون أن تعوزإ إلو   الوااتي
-2  )

مسووتوإ  عنوود ( لكوول موونيمT) استبوواراسووتنادات إلوو   اا المسووتقمةالمتذيوور  ( معنويووة معووامدا.)
حيووث يتفووح التوو ثير اإليجووابي لمتذيوور  اا المسووتقمةثير المتذيوور ( منلقيووة توو 2) 2.22معنويووة 

اا متوسوول االسووتيدك ال ووردإ موون القمووح، كميووة متذيوور لكوول موون  والتوو ثير العكسووي إنتووال القمووح
تقووودر التذيوووراا النسوووبية حيوووث  ل الووودسل ال وووردإ الحقيقووويمتوسوووالووووارداا مووون القموووح والووودقيل، 

بحوووالي  ااالمتذيور  تمووكموون القموح والوودقيل لمتذيور  وي  الوااتي االكت وا نسووبة الجزييوة السوتجابة 
 عم  الترتي . 2.289، 2.6.2، 2.682، 2.990
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 ح في مصرنسبص اهكتباء ال اتي من القمل معوامل المحدد ل(: أف ل النما ج المقدر  6 دول رقم )
 (.2007 -1987خالل البتر  )

D.W R
2

 F المعادلص 

1.15 0.995 1044.1 
LnŶ7 = 3.74 + 0.667 LnY3 - 0.385 LnY5 – 0.345 LnY6 – 0.086 LnX13 

(8.56)    (19.42)          (-2.82)          (-4.72)               (-2.6) 

إلو  إنتوال القموح  Y3بينما تشوير  ،ي مصرالقمح   الااتي من االكت ا إل  نسبة  Ŷ7 تشير -
 Y6م، وتشوير راجويمو متوسول االسوتيدك ال وردإ مون القموح بوالكإل   Y5باغلف لن، وتشير 

 متوسوول الوودسل ال ووردإ الحقيقووي إلوو  X13كمووا تشووير إلوو  كميووة الوووارداا موون القمووح والوودقيل، 
  .بالجنيو

 بالممحل. (0حسبا من البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) المصدر:
 

 ت يق الب و  بين إنتاج واستيالك القمح في مصر إمكانيات
 والنماال السابل تقديرىا بالدراسة وو قات لمعدالا النمو الحاليوةاستنادات إل  العدقاا  

استمرارىا  ي السنواا المستقبمية تم تقدير كول مون إنتوال القموح  وبا ترا لممتذيراا المستقمة 
جمالي قود و  2200، 2202القمح  ي مصر باغلف لن لمسنواا المستقبمية  االستيدك من وان

زادا إلوووو  نحووووو  2202% عووووام 02.88الووووااتي قوووودرا بنحووووو  االكت ووووا تبووووين منيووووا أن نسووووبة 
 إل الااتي  االكت ا نسبة  ي زيادا تعز  ىاه ال وقد(. 0جدول رقم ) – 2200% عام 2..86

تموك الزيوادا ن ورات غن ويمكون تحقيول  يدكالنمو  وي اإلنتوال عون ن يوره  وي االسوتت ول معدل 
سلوة وزارا الزراعوة نحوو زيوادا استصود  موا تسوتيد و لملمو  زيادتيا سونويات تقول عالمساحة ا

استنبال أصوناف جديودا أنو تم ، ىاا باإلفا ة إل  ألف  دان سنويات  022اغرافي بما يعادل 
  زيوادا اإلنتاجيوة ال دانيوة إلو  أكثور التحسيناا التكنولوجية والتي أدا إل من سدلمن القمح 

تتناسو  مو  ىواه الزيوادا و  ي كثير مون محا  واا الجميوريوة لن  6بما يعادل أرد   22من 
الوااتي مون القموح  االكت وا زيوادا نسوبة  إمكانيةالزيادا الملموبة  ي اإلنتاجية. وعم  الرغم من 

ة السوايدا بوودون تذيور سودل ال توورا بقووا  ال وروف الحاليو وي  ول و  و قوات لمعودالا النموو الحاليووة
 .%022إال أنيا لم تصل إل   المستقبمية
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و ووي  وول تمووك النتووايج السووابقة التووي تووم التوصوول إلييووا موون سوودل الدراسووة تووم وفوو   
لمعودالا النموو المقودرا سوابقات  واسوتنادات اسوتيدك القموح بترشويد ثدثة مقترحاا رييسوية مرتبلوة 
نتا نتاجية وان تفويل ال جووا بوين اإلنتوال واالسوتيدك ومون ثوم ل والوكل القموح لكل من مساحة وان

 الااتي وىي كاآلتي  االكت ا زيادا نسبة 
االسوتيدك السوونوإ لم وورد  متوسوولموون القموح موون سوودل س و   آلدمو ترشويد االسووتيدك ا( 0)

موون الحجووم أكبوور ىوواا المتوسوول يعتبوور و  0662كجووم كحوود أقصووي و قووات لبيانوواا عووام  099إلوو  
عممووات بوو ن كيمووو جوورام  وو  السوونة  02والمقوودر بنحووو  صووي بووو من مووة الصووحة العالميووةتو الوواإ 

مميوون  2..6ي حووالبمو  ( 2220 -0680من القمح سدل ال ترا ) دم متوسل االستيدك اآل
اد عم  معودل مستيدك ال اىرإ من القمح واالعتاال إجمالي% من 80.96لن يمثل حوالي 
 X14 استنادات لممعادلوة التاليوة  % سنويات 0.89 قرابةلاإ يبم  ل ن س ال ترا وانمو السكان سد

= 50.15 e 
0.01858 T                                                                                                         (2  س و )
عتموووواد عموووو  % واال22كميووووة القمووووح المسووووتسدمة كعمووووف لتذايووووة الحيوانوووواا والوووودواجن بنسووووبة 

محاصوويل اغعوودف  ووي تذايووة الحيوانوواا والوودواجن عممووات بوو ن متوسوول الكميووة المسووتيمكة موون 
مثوووول حوووووالي تألووووف لوووون  0220( حوووووالي 2220 -0680القمووووح كعمووووف يبموووو  سوووودل ال توووورا )

 % من إجمالي االستيدك ال اىرإ من القمح.02.26
% عمموات 22التسوزين واللحون بنسوبة ( س   نسبة ال اقد  ي القمح أثنا  عمميواا اإلنتوال و 6)

ألوف لون  ..0( حووالي2220 -0680ب ن متوسل كمية ال اقد مون القموح يبمو  سودل ال تورا )
 % من إجمالي االستيدك ال اىرإ من القمح. 6..9يمثل قرابة 
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و 2012ال اتي المتوقعص من القمحح فحي مصحر خحالل عحامي  اهكتباء(: تقديرات نسبص 7 دول رقم )
 وفقًا لمعدهت النمو الحاليص وفي ظل مقترحات الدراسص. 2017

 السنص البنود
 المساحص

 )ألء فدان(

 اانتا يص
 (/فدان)طن

    إنتاج
 )ألء طن(

 إ مالي
)ألء  اهستيالك
 طن(

 اهكتباءنسبص 
 % ال اتي

و قات لمعدالا 
 النمو الحالية

2202 6922.2 6.02 00.62 0298..0 02.88 

2200 .286.8 6..0 0.262.. 00.00.0 86..2 

و قات لممقتر  
 اغول

2202 6922.2 6.02 00.62 06200.2 80..2 

2200 .286.8 6..0 0.262.. 0.622 020.29 

و قات لممقتر  
 الثاني

2202 6922.2 6.02 00.62 02296.6 0..82 

2200 .286.8 6..0 0.262.. 09620.2 82.02 

و قات لممقتر  
 الثالث

2202 6922.2 6.02 00.62 02.2..6 0..02 

2200 .286.8 6..0 0.262.. 0002. 8..82 

و قات 
لممقترحاا 
 الثدثة

2202 6922.2 6.02 00.62 02202.2 60.66 

2200 .286.8 6..0 0.262.. 06066.6 022.82 

ن المعووادالا معوودالا النمووو الحاليووة موولالقوويم المتوقعووة و قووات تمووك التقووديراا اسووتنادات إلوو  حسووبا  - المصححدر: 
 .(6( بالجدول رقم )0( والمعادلة رقم )0( بالجدول رقم )6، 2، 0أرقام )

 ( بالممحل.2، 0حسبا استنادات إل  البياناا الواردا  ي الجدول رقم ) -               
   

رىا سابقات  ي يتم تقد التيوو قات لمعدالا النمو استنادات إل  المقترحاا السابقة 
نتال القمحلكل من  الدراسة نتاجية وان االستيدك من القمح ومنو تم  إجماليتم تقدير  مساحة وان

كما ىو وافح  ي الجدول رقم  2200، 2202الااتي سدل عامي  االكت ا حسا  نسبة 
الااتي  االكت ا زيادا نسبة ( ييدإ تلبيل المقتر  اغول إل  0منو اآلتي  ) ( حيث تبين0)

( ييدإ 2. )2200% عام 020.29وحوالي ، 2202 % عام..80من القمح إل  حوالي 
% عام 82..0الااتي من القمح إل  حوالي  االكت ا تلبيل المقتر  الثاني إل  زيادا نسبة 

( ييدإ تلبيل المقتر  الثالث إل  زيادا نسبة 6. )2200% عام 82.02، وحوالي 2202



 

 

 

89 

 

     

 ( 2202)   (  6مجلد )    ((  2ج. م. ع. عدد )  -مجلة العلوم الزراعية والبيئية ، جبمعة اإلسكندرية 

 

. 2200% عام 82..8، وحوالي 2202% عام 0..0الااتي من القمح إل  حوالي  االكت ا 
الااتي من القمح إل  حوالي  االكت ا ( ييدإ تلبيل المقترحاا الثدثة معات إل  زيادا نسبة .)

 .   2200% عام 022.8، وحوالي 2202% عام 60.66

الوواإ اغموور لتحقيوول االكت ووا  الووااتي موون القمووح  إمكانيووةوممووا سووبل تبووين أن ىنوواك   
القمووح والوودقيل موون وارداا الووقيمووة متوسوول دوالر وىووي  مميووون 600تووو ير نحووو  إمكانيووةيعنووي 

تحقيل  مما يس ف الع   عن ميزان المد وعاا باإلفا ة إل ( 2220 -2226سدل ال ترا )
ي  وول المتذيووراا العالميووة الحاليووة، وىوواا ال يمكوون تحقيقووو اغموون الذوواايي لممجتموو  ساصووة  وو

لعوامووول المحوووددا لممسووواحة المزروعوووة والمحا  وووة عمووو  موووا يتحقووول منوووو إال إاا توووم االىتموووام با
بووالقمح وأىميووا السووعر المزرعووي لمقمووح والووك موون سوودل ر وو  سووعره بالقوودر الوواإ يتعووادل موو  

مووون  وغيرىوووا أسوووعار المحاصووويل المنا سوووة )البرسووويم، ال وووول البمووودإ، العووودس، البصووول الشوووتوإ
مجوووزإ المحاصووويل المنا سوووة اغسووور ( بحيوووث تعلوووي  رصوووة لمموووزارعين لتحقيووول صوووا ي عايووود 

يشوووجعيم عمووو  االسوووتمرار  وووي زراعوووة القموووح، ىووواا باإلفوووا ة إلووو  فووورورا توووو ير مسوووتمزماا 
 باغسعار المناسبة لجمي  المزارعين.( اإلنتال )التقاوإ، اغسمدا، المبيداا

 

 المرا ع:
 -0680أعووداد مستم ووة سوودل ال توورا ) ،النشححر  اهقتصححاديصالبنووك اغىمووي المصوورإ،  (0)

2220.) 

، أعوووداد السحححنو  ااحصحححاييالكتحححاذ ، واإلحصوووا لمتعبيوووة العاموووة الجيووواز المركوووزإ  (2)
 (.2220 -0680مستم ة سدل ال ترا )

، اامكانيات اهقتصاديص لحل مشحكمص القمحح فحي مصحرالصوالح  )دكتور(،  حمدإ (6)
المجموووة المصووورية لدقتصووواد الزراعوووي، المجمووود الثالوووث عشووور، العووودد الثووواني، يونيوووو 

2226. 

سياسححححص التوريححححد اهختيححححار  )دكتووووور( ونسوووورون، تقيوووويم  سوووويام عبوووود العزيووووز مووووروان (.)
، المجمووة المصوورية لدقتصوواد الزراعووي، المجموود الرابوو  لمحصححول القمححح فححي مصححر
 ..222عشر، العدد الراب ، ديسمبر 
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دراسحص تحميميحص لم حدار  اانتا يحص نور الودين )دكتوور(،  إسماعيلعبد الحكيم محمد  (2)
مصورية لدقتصواد الزراعوي، المجمود السوامس ، المجمة الوالتسويقيص لمحصول القمح
 .2222عشر، العدد الثالث، سبتمبر 

محددات إنتاج واستيالك ال ر  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السازندار )دكتور(،  (9)
، مجمة الجديد  ي البحوث الزراعية، كمية الزراعوة الشاميص ب ميوريص مصر العربيص

 .2222اني، يونيو )سابا باشا(، المجمد الساب ، العدد الث

موق  شبكة المعمومواا الدوليوة  لمن مة اغغاية والزراعة، اإلحصاييةقاعدا البياناا  (0)
 ، أعداد مت رقة. www. FAO. org( )اإلنترنا

قيحححاس أثحححر بعحححض محمووود شووووقي الروينوووي )دكتوووور(، ىووود  محمووود رجووو  )دكتوووور(،  (8)
لدقتصوواد  ، المجمووة المصووريةالسياسححات اهقتصححاديص عمحح  إنتححاج القمححح فححي مصححر
 .2229الزراعي، المجمد السادس عشر، العدد اغول، مارس 

، أعوووووداد مستم وووووة سووووودل ال تووووورا ااحصحححححاءسححححح الت إدار  ارا التمووووووين والتجوووووارا، وز  (6)

(0680- 2220.) 

تصوادية، اإلدارا المركزيوة وزارا الزراعة واستصد  اغرافي، قلاع الشويون االِل ِ ( 02)
 -0680، أعووووداد مستم ووووة سوووودل ال توووورا )د ال راعححححينشححححر  اهقتصححححالدقتصوووواد الزراعووووي، 

2220.) 

 

 (11) Heady, Earl, O., Economics of Agricultural Production and 

Resource Use, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc., 1952. 

(12) Henderson, J.M. and Quandt, R.E., Microeconomic Theory: A 

mathematical Approach, MC Grow Hill Book Company, Inc, 

New York, U.S.A., 1980. 
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 تابع: الممحق
اهستيالك الظاىر  من القمح في مصر خالل البتر   إ مالي(: مكونات 2 دول رقم )

(1987- 2007.) 

 السنوات
اهستيالك  إ مالي

 الظاىر  )ألء طن(

الة اء 
اانساني )ألء 

 طن(

الباقد       
 )ألء طن(

التقاو        
 )ألء طن(

العمء   
 )ألء طن(

1987 9711 7846 767 132 966 

1988 9952 8054 784 136 978 

1989 10560 8629 801 140 990 

1990 10064 8100 818 144 1002 

1991 9374 7359 854 140 1021 

1992 9362 7368 797 146 1051 

1993 9603 7640 809 150 1004 

1994 10308 8329 785 140 1054 

1995 10956 8753 858 190 1155 

1996 11359 9196 752 185 1226 

1997 12380 10052 795 185 1348 

1998 12191 9812 849 182 1348 

1999 11863 9667 670 178 1348 

2000 12422 10239 650 185 1348 

2001 12118 9885 659 176 1398 

2002 12510 10283 662 167 1398 

2003 12788 10574 681 135 1398 

2004 13466 11262 640 140 1423 

2005 14380 12161 653 143 1423 

2006 14079 11821 666 150 1442 

2007 13715 11455 679 139 1442 

 1227 156 744 9452 11579.07 المتوسل

موق  شبكة المعموماا الدولية  ،راعةلمن مة اغغاية والز  اإلحصاييةقاعدا البياناا  المصدر:
  ، أعداد مت رقة.             www. FAO. org( )اإلنترنا
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to recognize the determinants of 

Wheat production and consumption in Egypt during the period of 

(1987-2007), in addition decrease the gab between production and 

consumption. 

The study was based on several published data which had been 

subjected to description and statistical analysis. 

The obtained results indicated the following: (1) That annual rate 

of growth of wheat area was about 3.2%, the productivity per feddan 

was about 1.6%, and total production was about 4.8% (2) The 

determinants of cultivated are farm price and productivity costs of 

Fabba Bean (3) The determinants of yield of feddan are farm price and 

time (4) The determinants of Wheat production are cultivated area, 

 farm price and  cultivated area of onion (5) That annual rate of 

growth of total consumption was about 2.1% and per capita 

consumption was about 1.17% (6) The determinants of  total 

consumption and per capita consumption are number population and 

per capita real income (7) That annual rate of growth of import was 

about 3.24% (8) The determinants of import quantity of Wheat and 

flour are total consumption and import price (9) That annual rate of 

growth of self-sufficiency ratio was about 2.7% (10) The determinants 

of self-sufficiency ratio are Wheat production, per capita 

consumption, import quantity and per capita real income (11) The 

possibility of increasing percentage of self-sufficiency ratio for Wheat  

more 100% in 2017 when deceasing the per capita consumption 

human a bout 166 kg and decreasing the Wheat for feed and losses 

percentage of 25% with annual rates of growth for cultivated area, 

productivity and Wheat production. 
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        Study recommends the necessity of important the determinants 

factors for Wheat production and cultivated area importance of farm 

price by increasing price until to equal with prices of competing 

winter crops and necessity of supplying increase of material 

production with suitable prices and quantity.    


