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  معهد بحوث االقتصاد الزراعى - باحث

    
 لغذاءل الرئيسى المكون هى واألرز والقمح الرفيعة والذرة الشامية والذرة القمح الحبوب مجموعة تعتبر :مةدقم

 المتزايد واإلستهالك اإلنتاج بين الفجوة تقليلو منها المحلى اإلنتاج زيادة الزراعية ةالسياس تهدف و مصر، فى
 زيادة على سلباً تأثير لذلك أن شك وال ، الخارج من إلستيرادل الفجوة تلك لسد الدولة تلجأ و ، السكان بتزايد

 األمريكى لدوالرل المرتفعة الزيادة ظل في األجنبى النقد من الدولة حصيلة وإنخفاض المدفوعات ميزان إختالل
 األراضى تلك أن اإل الزراعية األراضى بجودة مصر تمتع من الرغم وعلى . المصرى الجنيه أمام سلبياً

 األمن تحقيق في تؤثر التى اإلستراتيجية الزراعية المحاصيل أهم إنتاج فى األمثل اإلستغالل تستغل لم الزراعية
 القمح من المستوردة الكمية بلغت حيث ، القمح وخاصة لغذاءل المستوردة الدول أهم من مصر وتعد ، الغذائى
 يشكل كما الخبز، لصناعة الرئيسية الغذائية المحاصيل من عتبري و .)١ مرجع(٢٠١٤ عام طن مليون ٨,١١ حوالى
 لكونه السكان غالبية عليه يعتمد حيث الدخلية، مستوياتهم اختالف علي المجتمع فئات لكافة كبيرة أهمية القمح

 الحرارية، السعرات من الفرد نصيب جملة من %٧٠-٥٠ الىحوب القمح يساهم كما ،والبروتين للطاقة مصدراً
   .)١٠ مرجع(النباتي البروتين من الفرد نصيب جملة من %٦٦ وحوالي الكلى، البروتين من %٤٥ الىوحو

 ،واإلفرنجى البلدى للخبز ئيسىالر المكون يمثل حيث الحبوب محاصيل أهم من القمح يعتبر :البحثية المشكلة
 مساحة بلغت وقد ، األخرى والحلويات كالمكرونة المختلفة الغذائية الصناعات من كثيرال فى دخوله إلى باإلضافة

 المساحة إجمالى من %١٠,٤ حوالى تمثل فدان ألف ٣٥٠,٣ حوالى البحيرة محافظة في المزروعة القمح
 الكلى اإلنتاج إجمالى بلغ حين فى ،٢٠١٤ عام فدان مليون ٣,٤ والىح والبالغة مصر في القمح من المزروعة

 الفجوة تلك ،وزيادة طن مليون ١٧,٨ حوالى المحلى لإلستهالك المتاح إجمالى وبلغ ، طن مليون ٩,٣ حوالى منه
 ردةالمستو الكمية زيادة يتطلب الذى األمر ، ٢٠١٤ عام طن مليون ٨,٥٥ حوالى إلى واإلستهالك اإلنتاج بين
 تحسين فى ممثال القمح لمحصول الرأسى فالتوسع ثم ومن ، ٢٠١٤ عام طن مليون ٦,٧ حوالى فبلغت القمح من

 مشكلة وتتمثل .الغذائى األمن وتحقيق القمح من الكلى االنتاج لزيادة يؤدى ان يمكن ، الفدانية االنتاجية وزيادة
 حوالى مثل متناقصاً عاماً إتجاهاً إتخذت حيث اإلنخفاض نحو القمح من الذاتى اإلكتفاء نسبة إتجاه فى الدراسة

 يضر قد مما ،)١٠( جدول - )٢٠١٤-٢٠٠١( الفترة متوسط خالل %٥٢,١ حوالى البالغ المتوسط من %١,٢
   .المصرى الغذائى األمن تحقيق بقضية

 كفر بمركز البحثية العينة فى القمح لولمحص اإلنتاجية الكفاءة قياس إلىيهدف هذا البحث : أهداف الدراسة
 بمصر القمح لومحص إلنتاج االقتصادية الكفاءة مؤشرات بعض تقدير -١ :خالل من البحيرة بمحافظة الدوار
 التقدير -٣ ، البحثية لعينةل والتكاليف االنتاج لدوال اإلحصائى التقدير -٢، )٢٠١٤-٢٠٠٠( فترةال خالل

 والتوزيعية )التقنية( الفنية الكفاءة تقدير -٤ ، البحثية لعينةبا قمحال محصول عرض إستجابة ةلدال اإلحصائي
 للبيانات المغلف المنحنى بإستخدام البحثية بالعينة القمح إنتاج في المستخدمة للموارد والسعوية واالقتصادية

 )DEA(  Analysis Envelopment Data ، اإلنتاج على تأثيراُ المستخدمة الموارد أكثر معرفة بهدف وذلك 
 اإلكتفاء نسبة لزيادة ؤدىي قد مما ، معاً األثنانأو اإلنتاجية لتكاليفل خفض تحقيق أو اإلنتاج زيادة إمكانية عرفةلم

 زراعمال دخل زيادة لتحقيق باإلضافة ، الغذائى األمن تحقيق في الهام اإلستراتيجى المحصول ذلك من الذاتى
 وإنتاج بمساحة التنبؤ -٥ .الزراعية التنمية عملية من المنشود الهدف وتحقيق معيشتة مستوى وتحسين المصرى
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٦٣٦ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
Box- " جينكيز– بوكس( نموذج بإستخدام ٢٠٢٠ عام حتى مصر في للقمح الذاتى اإلكتفاء ونسبة وإستهالك
Jenkins (" المتحرك المتوسط–الذاتي اإلنحدار تكامل " Average Moving Integrated Autoregressive" 

)ARIMA(السنوات خالل القمحى الغذائى األمن على تطرأ قد التى المحتملة التغيرات على عرفالت يمكن ،حتى 
  .القمح من ممكن ذاتى إكتفاء نسبة أعلى لتحقيق اإلنتاجية السياسات وضع في يفيد مما ، القادمة

ـ           تاعتمد: األسلوب البحثي ومصادر البيانات    ى ،   هذه الدراسة على أسلوب التحليل االحـصائى الوصـفى والكم
 ،واالنحدار البسيط ومعدالت النمو     حيث تم إستخدام بعض األساليب التحليلية اإلحصائية كتحليل السالسل الزمنية         

 فى محافظة البحيـرة بطريقـة       القمحل  ومحص إلنتاج   االقتصادية ، كما تم تقدير بعض مؤشرات الكفاءة         السنوية
 ،  Data Envelopment Analysis  (DEA) ناتمغلف البيا تحليل  ، أو Farrell Approachفاريل  منهجية

، الكفـاءة   Allocative Efficiencyة توزيعيالكفاءة ال ،  Technical Efficiencyلتقدير كل من الكفاءة الفنية 
أما بالنسبة للتنبؤ فقـد تـم إسـتخدام     .Scale Efficiencyوكفاءة السعة  ،Economic Efficiencyية قتصاداال

هو نموذج يعتمد على إستخالص المتوسط الحسابى للمتغير كنمـوذج      و  :Box-Jenkins(ARIMA)نمـاذج    
الخطـأ  (للتنبؤ المستقبلى ولكن بعد تسكين البيانات سواء من ناحية التباين أو من ناحية اإلتجاهية ثم تقدير البواقى               

  :بأسلوب اإلنحدار الذاتى مع المتوسط المتحرك كما فى المعادلة التالية) العشوائى
  

   Yit=β0+β1Yit-1+ β2 Yit-2+-------------+ βρ Yit-ρ+εi+ θ1εit-1+ θ2εit-2+----+ θ εit-q           
Moving Average term (MA)    Autoregressive term(AR) 

  

وقد اعتمدت الدراسة على البيانات األولية من خالل إستمارة اإلستبيان التى تم تجميعها من عينة 
بمحافظة البحيرة من خالل إجراء  الدوار كفر بمركز مزارع من مزارعى القمح ١٠٠غ عددها بل عشوائية

ألف  ٣٢,٨حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح بمركز كفر الدوار حوالى المقابالت الميدانية للمزارعين ،
ألف  ٢٧١,٣لغة حوالى من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة البحيرة والبا% ١٢,١فدان تمثل حوالى 

مثل الجهاز  البيانات الثانوية التى تصدرها الجهات المختلفةكما اعتمدت الدراسة على . ٢٠١٥فدان عام 
  .المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ونشرات اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى 

  :)٢٠١٤-٢٠٠١(فترة الخالل حصول القمح بمصر مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمتطور بعض : أوالً 
 )٢٠١٤-٢٠٠١(الرئيسية إلنتاج وإستهالك القمح بمصر خالل الفتـرة       تطور المعالم   تبين من إستعراض    

بالنسبة لمـساحة القمـح بمـصر ،        % ٢,٥ بلغ حوالى    أن جميع تلك المتغيرات قد إتخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً          
إلنتاج % ٢,٦بالنسبة إلنتاجية القمح ، وحوالى      % ٠,٢لمساحة القمح بمحافظة البحيرة ، وحوالى       % ٣,٦وحوالى  

للمتاح لإلسـتهالك   % ٣,٧لقيمة الواردات ، وحوالى     % ١٥,٦لكمية الواردات ، وحوالى     % ٥,١القمح ، وحوالى    
من القمح ، فيما عدا نسبة اإلكتفاء الذاتى ومتوسط نصيب الفرد من القمح فقد إتخذتا إتجاهاً عاماً تناقـصياً بلـغ                      

 .) ١(جدول-)٢٠١٤-٢٠٠١(على الترتيب خالل متوسط الفترة % ١,٩، وحوالى % ١,٢ حوالى
  :)٢٠١٤-٢٠٠٠(فترة خالل الحصول القمح بمصر مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمتطور بعض : اً ثاني

 القترة  خالل كوذلبمصر  القمح حصولمؤشرات الكفاءة االقتصادية لمبعض يتناول هذا الجزء تقدير   
نسبة ،السعر المزرعى ، الطن إنتاج تكلفة ،  التكاليف الفدانية ، العائد الفدانى صافىمن خالل ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(

  -:العائد الفدانى للتكاليف الفدانية وذلك كما يلى صافى 
 من حوالى   تقد زاد أنها  العائد الفدانى لمحصول القمح      صافى   تبين من إستعراض قيمة    : العائد الفدانى   صافى -١

 جنيهـاً تمثـل   ٣٥٢٠,٧ بزيادة بلغت حـوالى  ٢٠١٤عام  جنيهاً ٤٤٢٨إلى حوالى   ٢٠٠٠عام  يهاً   جن ٩٠٧,١
 ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام تبين إتجاه صافى          )٢(جدول  - ٢٠٠٠قيمتها عام   عن  %  ٣٨٨,١حوالى  



٦٣٧ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
 جنيهاً خـالل متوسـط   ٢٣٠٨من المتوسط البالغ حوالى   % ١١,٤العائد الفدانى للزيادة بمعدل نمو بلغ حوالى        

  .) ٣(جدول-فترة الدراسة
  )٢٠١٤-٢٠٠١(إلنتاج وإستهالك القمح بمصر خالل الفترةيسية ئالمعالم الرتطور ) : ١(جدول 

 السنة

مساحة 
القمح 

جمهورية 
بااللف 
 فدان

مساحة 
القمح 
البحيرة 
بااللف 

 فدان

% 
إنتاجية 
القمح  

 فدان/طن

االنتاج 
مليون 

 طن

كمية 
واردات ال

ن مليو
 طن

كمية 
المتاح 

لالستخدام 
 مليون طن

نسبة 
اإلكتفاء 

الذاتى من 
 القمح

متوسط 
نصيب 
الفرد 
 بالكجم

قيمة 
واردات ال

 مليار جنيه

2001 2341.8 218.1 9.3 2.671 6.26 4.41 10.51 59.5 152.1 2.66 
2002 2450.4 227.5 9.3 2.704 6.60 5.58 12.42 53.1 176.4 3.69 
2003 2528.0 229.5 9.1 2.730 6.80 4.06 10.96 62.1 152.5 3.62 
2004 2605.5 231.5 8.9 2.755 7.18 4.36 11.75 61.1 160.1 4.51 
2005 2985.3 277.0 9.3 2.727 8.14 5.69 13.31 61.2 177.9 5.35 
2006 3063.7 295.8 9.7 2.701 8.27 5.82 14.67 56.4 191.9 5.54 
2007 2715.5 260.2 9.6 2.717 7.38 5.92 13.79 53.5 177.0 8.83 
2008 2920.4 274.2 9.4 2.732 7.98 7.38 14.55 54.8 182.7 8.09 
2009 3147.0 332.1 10.6 2.708 8.52 9.12 11.45 74.4 140.9 11.51 
2010 3001.4 293.3 9.8 2.789 7.17 9.81 17.69 40.5 160.1 19.08 
2011 3048.6 317.6 10.4 2.746 8.37 9.80 17.15 48.8 152.1 19.08 
2012 3160.7 321.5 10.2 2.783 8.80 6.56 15.78 55.7 122.5 21.52 
2013 3377.9 345.4 10.2 2.801 9.46 6.79 16.68 56.7 126.5 20.25 
2014 3381.2 350.3 10.4 2.713 9.28 8.11 17.83 52.1 133.6 22.86 

 11.19 157.6 56.4 14.18 6.67 7.87 2.734 9.7 283.8 2909.1 المتوسط
b 72.63 10.22  0.005 0.206 0.338 0.519 -0.691 -2.971 1.744 

Growth 2.5* 3.6*  0.2** 2.6* 5.1* 3.7* -1.2** -1.9** 15.6* 
.٠,٠١المعامالت معنوية إحصائياً عند مستوى المعنوية *  .٠,٠٥المعامالت معنوية إحصائياً عند مستوى المعنوية  **          

  :جمعت وحسبت من  :المصدر
 . العربية، القاهرة، أعداد متفرقة رحصاء، نشرات استهالك السـلع في جمهورية مصجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل ال-١
نشرة االحصاءات الزارعي،  زية لالقتصادكادية، اإلدارة المروزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتص -٢

  .أعداد متفرقة ، الزراعية
إلى حوالى   ٢٠٠٠عام   جنيهاً   ١٥١٠,٤ من حوالى    ت قد زاد  يةالفدانتكاليف  تبين أن قيمة ال    :التكاليف الفدانية  -٢

- ٢٠٠٠قيمتها عام   عن  %  ٢٤١,٨ جنيهاً تمثل حوالى     ٣٦٥٢ بزيادة بلغت حوالى     ٢٠١٤عام   جنيهاً   ٥١٦٢
 للزيادة بمعدل نمـو بلـغ حـوالى    التكاليف الفدانيةين إتجاه  ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام تب   )٢(جدول  

  .) ٣(جدول- جنيهاً خالل متوسط فترة الدراسة٢٩٠٣من المتوسط البالغ حوالى % ٩,٦
إلـى   ٢٠٠٠عـام   جنيهـاً  ٨٤,٩ من حوالى ت قد زادتكلفة إنتاج األردب تبين أن قيمة     :إنتاج األردب  تكلفة   -٣

قيمتهـا عـام   عـن  %  ٢٣٦ جنيهاً تمثل حوالى ٢٠٠,٥زيادة بلغت حوالى  ب٢٠١٤عام  جنيهاً ٢٨٥,٤حوالى  
إنتاج األردب للزيادة بمعدل نمو بلغ      تكلفة   ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام تبين إتجاه          )٢(جدول  - ٢٠٠٠
  .) ٣(جدول- جنيهاً خالل متوسط فترة الدراسة١٥٩من المتوسط البالغ حوالى  % ٩,٤حوالى 

إلـى   ٢٠٠٠عام   أردب/ جنيه ١٠٤,٢ قد زاد من حوالى      سعر المزرعى كما تبين أن قيمة ال    :المزرعى السعر   -٤
عـن  %  ٢٨٣,٩ تمثل حـوالى     أردب/ جنيه ٢٩٥,٨ بزيادة بلغت حوالى     ٢٠١٤عام   أردب/ جنيه ٤٠٠حوالى  

 للزيادة بمعدل ىالسعر المزرع ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام تبين إتجاه          )٢(جدول  - ٢٠٠٠قيمتها عام   
  .) ٣(جدول- جنيه خالل متوسط فترة الدراسة٢٣٤,٧من المتوسط البالغ حوالى  % ١٠,٢نمو بلغ حوالى 

 مـن   تقد زاد  نسبة قيمة العائد الفدانى للتكاليف الفدانية      أن   تبين : العائد الفدانى للتكاليف الفدانية      صافىنسبة  -٥
 تمثـل حـوالى     % ٢٥,٧ بزيادة بلغت حوالى     ٢٠١٤م  عا % ٨٥,٨إلى حوالى    ٢٠٠٠عام   % ٦٠,١حوالى  
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٦٣٨ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
 صـافى نـسبة    ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام تبين إتجاه          )٢(جدول  - ٢٠٠٠قيمتها عام   عن  %  ٤٢,٨

خـالل  % ٧٥,٧من المتوسط البالغ حوالى  % ٢,٣للزيادة بمعدل نمو بلغ حوالى العائد الفدانى للتكاليف الفدانية   
  .) ٣(جدول-سةمتوسط فترة الدرا

 انخفـضت قد   للسعر المزرعىإنتاج األردبنسبة تكلفة    تبين أن    : للسعر المزرعى    إنتاج األردب نسبة تكلفة    -٦
مثل حوالى  ي % ١٠,٢ بلغ حوالى    إنخفاض ب ٢٠١٤عام   % ٧١,٤إلى حوالى    ٢٠٠٠عام   % ٨١,٥من حوالى   

إنتـاج  نسبة تكلفة ه الزمنى العام تبين إتجاه  ، وبتقدير معادلة اإلتجا  )٢(جدول  - ٢٠٠٠قيمته عام   عن  % ١٢,٥
% ٧٠من المتوسط البالغ حـوالى       % ١,٢لإلنخفاض بمعدل نمو متناقص بلغ حوالى        للسعر المزرعى    األردب

   .) ٣(جدول-خالل متوسط فترة الدراسة
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(فترة خالل البمصر  القمح حصولبعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية لم) : ٢(جدول رقم 
  صافى عائد السنة

  بالجنيهالفدان
   الكليةلتكاليفا

 بالجنيه
تكلفة 
األردب 
 بالجنيه

  لمزرعى اعرسال
 لألردب بالجنيه

نسبة العائد 
 للتكاليف

نسبة تكلفة الوحدة 
 للسعر المزرعى

2000 907.1 1510.4 84.9 104.2 60.1 81.5 
2001 896.8 1522.6 85.5 105.1 58.9 81.4 
2002 972.3 1558.4 86.4 107.7 62.4 80.3 
2003 1319 1731.2 95.1 128.9 76.2 73.8 
2004 1666 1904.0 103.7 150 87.5 69.1 
2005 1956 1981.0 109.0 168 98.7 64.9 
2006 1863 2143.0 119.0 169 86.9 70.4 
2007 1769 2444.0 134.9 173 72.4 78.0 
2008 2159 3145.0 172.7 383 68.6 45.1 
2009 2190 3459.0 191.6 242 63.3 79.2 
2010 1977 3680.0 198.0 272 53.7 72.8 
2011 3884 4069.0 222.3 352 95.5 63.2 
2012 4358 4425.0 238.5 378 98.5 63.1 
2013 4274 4808.0 257.5 387 88.9 66.5 
2014 4428 5162.4 285.4 400 85.8 71.4 

 70.0 75.7 234.7 159.0 2903.0 2308 المتوسط
 10.2- 25.7 295.8 200.5 3652.0 3520.7 مقدار الزيادة أو اإلنخفاض

% 388.1 241.8 236.0 283.9 42.8 -12.5 
ـ   وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتـصادية، اإلدارة المرك          :جمعت وحسبت من     :المصدر  صادزيـة لالقت

  . ، أعداد متفرقةنشرة االحصاءات الزراعيةعي، الزار
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(مصر خالل الفترة بلمحصول القمح االقتصادية  للمتغيراتمعدالت اإلتجاه الزمنى العام ) : ٣(جدول 

معامل   الثابت  المتغير التابع
معدل النمو   المتوسط  اإلنحدار

 R2 F  السنوى
 *72.6 0.848 11.4 2308 263.6 199.52 صافى عائد الفدان بالجنيه

 *241.4 0.949 9.6 2903 279.4 667.5 التكاليف الكلية بالجنيه
 *230.4 0.947 9.4 159 15.02 38.78 تكلفة األردب بالجنيه

 *77.4 0.856 10.2 234.7 24.05 42.36 السـعر المزرعى لألردب بالجنيه 
 **5.7 0.310 2.3 75.7 1.74 65.58 (%)نسبة العائد للتكاليف 

 **6.7 0.339 1.2- 70.0 (0.861) 79.8 (%)نسبة تكلفة إنتاج األردب للسعر المزرعى
  . المحسوبة tالرقم بين القوسين يشير إلى قيمة : حيث 

 ٠,٠١ معنوى عند                      األرقام بين األقواس سالبة٠,٠٥ معنوى عند                   
  .لدراسة با)٢(حسبت من جدول  : المصدر

  العينة البحثية ب  القمح لو إنتاج محصةالتقدير اإلحصائي لدال:اً ثالث
إجمالى مساحة القمح في العينة البحثية قد بلغت حوالى  أن )٤(جدول -بين من إستعراض بيانات يت  

  فدان ، في حين بلغ إجمالى كمية القمح في العينة٥,٥ فدان و ٠,٢٥ فدان حيث تراوحت بين حوالى ٩٤,٥



٦٣٩ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
 أردب ، وقد بلغ ٩٩ أردب وحوالى ٥ أردب حيث تراوح إنتاج المزرعة بين حوالى ١٩٥٣البحثية حوالى 

   . أردب للفدان٢٤ أردب وحوالى ١٦ أردب حيث تراوح بين حوالى ١٩,٥متوسط إنتاجية الفدان حوالى 
  ٢٠١٤/٢٠١٥كز كفر الدوار موسم مربالقمح عينة دراسة  متغيرات توصيف) : ٤(جدول 

  أعلى قيمة  أقل قيمة  المتوسط    متغير التابعال
 - -  100   عدد المشاهدات

 5.5 0.25 4.5 فدان إجمالى مساحة القمح في العينة
 24 16 1953.0 أردب إجمالى كمية إنتاج القمح في العينة

 5.5 0.25 0.945 فدان مساحة المشاهدة
 99 5 18.4 أردب إنتاج المشاهدة

 24 16 19.5 أردب إنتاج الفدان
 10 8 8.5 كجم كمية التقاوى 

 251.3 50.3 62.6 وحدة فعالة %٣٣,٥كمية سماد النترات 
 37.5 7.5 26.0 وحدة فعالة %١٥كمية سماد سوبر فوسفات 
 30 12 28 عمل يوم رجل عدد ساعات العمل البشرى 

 20 14 18 ساعة عدد ساعات العمل اآللى 
 450 380 411 جنيه  عر المزرعى لألردبالس

 3299 3055 3126 جنيه التكاليف الكلية للفدان 
  . العينة البحثيةجمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان : المصدر

فـدان ،   / كجم ١٠ كجم و    ٨أما بالنسبة للموارد المستخدمة فقد تراوحت كمية التقاوى الفدانية بين حوالى            
 وحدة فعالة للفدان ، كما بلغ متوسط كميـة سـماد سـوبر        ٦٢,٦في حين بلغ متوسط كمية سماد النترات حوالى         

 يـوم عمـل حيـث       ٢٨فدان ،في حين بلغ عدد ساعات العمل البشرى حـوالى           / وحدة فعالة  ٢٦فوسفات حوالى   
فـدان  / ساعة عمل  ١٨ يوم عمل ، في حين بلغ عدد ساعات العمال اآللى حوالى             ٣٠ و ١٢تراوحت بين حوالى      

أما بالنسبة لمتوسط السعر المزرعى ألردب القمح فقـد         . فدان/ ساعة عمل    ٢٠ و   ١٤حيث تراوحت بين حوالى     
أردب ، فـي حـين بلـغ    / جنيـه ٤٥٠ جنيه وحوالى ٣٨٠أردب حيث تراوح بين حوالى      / جنيه ٤١١بلغ حوالى   

 جنيـه وحـوالى     ٣٠٥٥فدان حيث تراوحت بـين حـوالى        / جنيه ٣١٢٦متوسط التكاليف الكلية الفدانية حوالى      
  .دانف/جنيه ٣٢٩٩

 ةصر اإلنتاج المـستخدم اتم إجراء التقدير القياسى لداالت اإلنتاج للتعرف علي الكفاءة االقتصادية لعن       وقد  
سماد اليوريـا  كمية  سماد النترات ، كميةسماد السوبر فوسفات ،كمية  ،  مساحة القمح : (ىفي العملية اإلنتاجية وه   

المرحلة اإلنتاجية لكل عنصر إنتاجي، ثـم اشـتقاق النـاتج          ، وأيضاً التعرف علي     )، عدد العمال ، ثمن المبيدات     
الحدي والناتج المتوسط والمرونة اإلنتاجية لكل عنصر بعد استخدام الصور الرياضية المختلفة لـداالت اإلنتـاج                
 وهى الخطية والنصف لوغاريتمية واللوغاريتمية المزدوجة، حيث تم إختيار أفضل هذه الصور إستناداً إلى قـيم  

(t)          لمعامالت المتغيرات المستقلة التى تتضمنها الدالة باإلضافة إلى إختبارىF   و R-2. ـ متغيرات  تنطوى  و  ةالدال
 ومساحة القمـح كمتغير تابع ، القمح ل والعينة البحثية على كمية إنتاج الفدان من محص   القمح ب ل  ومحصلاإلنتاجية  

سـماد  كميـة  ، )X3 (بـالكجم % ٣٣,٥سماد النترات  كمية،)X2(بالكجمسماد السوبر فوسفات  كمية  ،  )X1(بالفدان
 بالجنيـه  )X6(، ثمن المبيـدات  )X5 ()رجل يوم عمل(، عدد العمال بعدد أيام العمل ) X4(  بالكجم%٤٦اليوريا 

  .كمتغيرات مستقلة
  يتوقـف علـى   (Y) بالعينة البحثية قمح  محصول ال تبين أن كمية إنتاج     قمح  وبتقدير دالة إنتاج محصول ال    

 المـستخدم مـن   و،  )X2 (بالكجم% ٣٣,٥ السوبر فوسفات  سماد   والمستخدم من كمية  ،  )X1(بالفدان القمحمساحة  
مـساحة  تبين من النموذج اللوغاريتمى المزدوج أن المتغير المستقل وهـو       ، فقد   )X3 (بالكجمكمية سماد النترات    
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٦٤٠ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
مساحة القمح  لأن كمية الناتج الحدى     ، حيث تبين     القمح على كمية اإلنتاج من      موجبله تأثير معنوى    ) X1 (القمح

،فى حـين بلغـت المرونـه        فـدان  ١٠,٣ ، كما بلغت كمية إنتاجيته المتوسطة حوالى         فدان ٠,٨٠١ بلغت حوالى 
 كمية اإلنتـاج مـن      زيادةتؤدى إلى   % ١٠بنسبة   مساحة القمح  ، وهذا يعنى أن زيادة       ٠,٠٧٧٩اإلنتاجيه حوالى   

له تأثير معنوى   ) X2 (سوبر الفوسفات كمية سماد    في حين تبين أن      . %٠,٧٧٩ حوالى   تبلغبنسبة   القمحمحصول  
 بلغـت حـوالى   سوبر الفوسفاتلكمية سماد ، حيث تبين أن كمية الناتج الحدى  القمحسالب على كمية اإلنتاج من  

الى  ،فى حين بلغت المرونه اإلنتاجيه حـو       كجم   ٠,٦٢ كجم ، كما بلغت كمية إنتاجيته المتوسطة حوالى          ٠,٠٢٧
تؤدى إلى إنخفاض كمية اإلنتـاج مـن        % ١٠بنسبة   سوبر الفوسفات كمية سماد    ، وهذا يعنى أن زيادة       ٠,٠٤٢٩
 سـالب له تأثير معنوى ) X3(كمية سماد النترات   فى حين تبين أن      %. ٠,٤٢٩ حوالى   تبلغبنسبة   القمحمحصول  

 كجـم ،  ٠,٠٤ بلغت حـوالى ة سماد النترات لكمي، حيث تبين أن كمية الناتج الحدى        القمحعلى كمية اإلنتاج من     
 ، وهـذا    ٠,٠٦٦ ،فى حين بلغت المرونه اإلنتاجيه حوالى        كجم   ٠,٦١كما بلغت كمية إنتاجيته المتوسطة حوالى       

 بالعينـة   القمـح  كمية اإلنتاج من محـصول       إنخفاضتؤدى إلى   % ١٠بنسبة  كمية سماد النترات    يعنى أن زيادة    
 .)٥(جدول –– %٠,٦٦بنسبة تبلغ حوالى البحثية 

المعنوية الكلية  :  بالعينة البحثية من خالل    القمحواستناداً لنموذج التقدير تبين صالحية دالة إنتاج محصول         
 ، فـي    ٠,٠١ وهي معنوية إحصائياً عند مـستوي        ٤,٥حوالي  ) F( ، حيث بلغت قيمة      قمحلدالة إنتاج محصول ال   

 مما يدل علي جودة توفيق نموذج التقـدير، أي  ٠,٦٩٦الي  حو) (R-2 بلغت قيمة معامل التحـديد المعـدلحين
إنتـاج  من التغيرات الحادثـة فـي        % ٦٩,٦أن المتغيرات التفسيرية التي يتضمنها النموذج مسئولة عن تفسير          

  . بالعينة البحثيةالقمحمحصول 
ثر من المعدل ويستنتج من تقدير دالة اإلنتاج أن عنصرى سماد النترات وسماد سوبر فوسفات تستخدم بأك             

المطلوب ، أى أن هناك إسراف فى إستخدامها ، ويجب تخفيض الكمية المستخدمة إلى المستوى الذى يحـد مـن             
  .هذا اإلسراف

   ٢٠١٤/٢٠١٥العينة البحثية للسنة الزراعية القمح بل ومحصدالة إنتاج لالتقدير اإلحصائي ) : ٥(جدول 
Crop   Function   R-2  F  

  *LnY = 3.567 + 0.0779 LnX1 - 0.0429 LnX2- 0.0660 LnX3                                                           (1.88) **                          (-1.89) **                  (-2.51) *  0.696  4.5 قمحال
    .٠,٠٥ معنوى عند مستوى إحتمالى **      .٠,٠١ معنوى عند مستوى إحتمالى *
  .يةعينة البحثالجمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي لبيانات : مصدرال

  العينة البحثية قمح ب التكاليف اإلنتاجية لمحصول الةالتقدير القياسى لدال: اًرابع
بإستعراض المحاوالت المختلفة ألختيار أنسب دوال التكاليف اإلنتاجية المقدرة ، فقد تبين أن أنسب هذه 

  :لصورة التكعيبية التالية النماذج جاءت على ا
بعينة الدراسة أنه يمكن الوصول لقمح بمزارع اومشتقاتها  التكاليف ةوقد تبين من خالل نتائج تحليل دال

لإلنتاج األمثل من خالل تحقق المساواة بين دالتى التكاليف الحدية والمتوسطة المقدرة عند أدنى نقطة لمتوسط 
 ، فى حين تبين عند مساواة التكاليف  طن للفدان٢,٦١نتاج األمثل حوالى اإلحجم التكاليف الكلية ، حيث بلغ 

طن تم الحصول لإلنتاج / جنيه٢٦٦٦ بعينة الدراسة والبالغ حوالى قمحالحدية مع متوسط سعر الطن من ال
، سعةعمل فى مرحلة تزايد العائد لل، حيث تبين أن تلك المزارع تفدان/ طن٣,٤٨١ربح حيث بلغ حوالى المعظم لل

  . الحدية أقل من الناتج الحدى لهاحيث أن التكاليف



٦٤١ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
  

 دالة التكاليف الكلية
    ĉ = 1680.3+ 923.8 y – 144.7 y2 + 75.7 y3 

                                        (5.51) *        (-5.25) *       (3.80) *                          
F = 26.1*                 R-2 = 0.637 

 M .C = 923.8 – 289.4 y +227.1 y2             دالة التكاليف الحدية
 A.C = 1680.3 y-1+ 923.8 – 144.7 y + 75.7 y٢ دالة التكاليف المتوسطة

        .٠,٠١ معنوى عند مستوى إحتمالى *
  .يةعينة البحثالجمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي لبيانات : المصدر

  لعينة البحثية با قمح إستجابة عرض محصول الةالتقدير اإلحصائي لدال :خامساُ
من منحنى التكاليف  الصاعد   بإعتبارها الجزء    بالعينة البحثية تم إشتقاق دالة إستجابة عرض محصول القمح        

  : على الصورة التالية الحدية بعد تقاطعه مع منحنى متوسط التكاليف الكلية المتغيرة
-b ± b2 -4 ac Qs =  2a 

 الكميات المعروضة من اإلنتاج عند مختلف األسعار : Qsحيث تمثل 
a, b, c : قيم متغيرات دالة التكاليف الحدية.  

P :  جنيه للعينة البحثية٢٦٦٦متوسط سعر طن القمح المزرعى بالجنيه و البالغ حوالى . 
  :الةتصبح الد) p(وبمساواة  معادلة التكاليف الحدية بالسعر المزرعي 

M .c = 923.8 – 289.4 y +227.1 y2   = p 

= 923.8 – 289.4 y +227.1 y2  - p =0  
 اإلنتاج المعظمة للربح عند مختلف األسعار المزرعية ةالعرض فقد تم إشتقاق كميإستجابة وإستناداً إلى دالة 

 )٦(  جدول –بالعينة البحثية  القمحومرونة العرض السعرية لمحصول 
 
P=  - (-289.4)      - (289.4)2 – 4 (22.71) (923.8 – p)  

227.1                                      ×2   
      

طـن بحـوالي    / جنيـه  ٢٦٦٦  المزرعى البالغ حـوالى    السعرمتوسط   حيث تقدر مرونة العرض السعرية عند       
  :   قدرت مرونة العرض السعرية بالمعادلة التالية، حيث ٠,٥٩٣

y  p  
p   X y  E = 

  :حيث
p    :ى تمثل متوسط السعر المزرع        .y    : اإلنتاجية الفدانيةتمثل .  

 ، مما يـشير إلـى أن        ٠,٥٩٣  حوالى  بلغت فقدحيث يتضح أن مرونة العرض السعرية أقل من الواحد الصحيح           
القمح أقل مـن نـسبة   أى أن نسبة التغير في الكمية المعروضة محصول    ،  ) ضعيف المرونة (العرض غير مرن    
تمثل فى خفـض تكـاليف      ت  بالعينة البحثية  شير إلى أن السياسة المثلى لزيادة إنتاج القمح       تكما  التغير في سعره ،     

زيادة سعر محصول القمح بنسبة معينة تؤدي إلي انخفاض الكمية المعروضة منـه بنـسبة               فى حين أن    اإلنتاج،  
 سياسـه  من محصول القمح يجب أن تستند علـى يادة الطاقة اإلنتاجية ن السياسة التي تستهدف ز، وبالتالى فإ  أكبر

  . سعريه تشجع الزراع علي التوسع في إنتاج محصول القمح أو خفض تكاليف اإلنتاج

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الثاني – يونيو ٢٠١٦ 
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  بالعينة البحثيةمحصول القمح دالة العرض المزرعية ل) ٦(جدول 

 لسعريةمرونة العرض ا *بالطنالمعروضة الكمية  لطن بالجنيه المزرعى لالسعر 
2667 3.4800  
2666 3.4793 0.594 
2665 3.4785 0.594 
2668 3.4808 0.593 
2669 3.4816 0.593 
2670 3.4824 0.593 
2672 3.4839 0.593 
2671 3.4831 0.593 
2667 3.4800 0.594 
2673 3.4847 0.593 
2677 3.4878 0.593 
2675 3.4862 0.593 
2676 3.4870 0.593 
2674 3.4854 0.593 
2662 3.4762 0.594 
2663 3.4769 0.594 
2664 3.4777 0.594 

 0.593 3.4819  المتوسط
فى ظل الحد األدنى من متوسط تكاليف محـصول القمـح           تمثل اإلنتاجية الفدانية المعظمة للربح عند مختلف األسعار المزرعية          * 

   .حى القمرعازمسيادة التنافس الحر بين بالعينة البحثية و
  .نتائج التقدير اإلحصائى لدالة تكاليف لمحصول القمح بالعينة البحثيةجمعت واحتسبت من : المصدر
ية للموارد المستخدمة فـي إنتـاج القمـح       روالتوزيعية واالقتصادية والسع  ) التقنية(تقدير الكفاءة الفنية    :سادساً  

   : بإستخدام المنحنى المغلف للبياناتبالعينة البحثية
التوزيعية والكفـاءة   ذا الجزء على تقدير معايير الكفاءة اإلنتاجية متمثلة في الكفاءة الفنية والكفاءة  يشتمل ه 

ية لكل الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح بالعينة البحثيـة خـالل الـسنة               راالقتصادية والكفاءة السع  
  .ادية المستخدمة في إنتاج القمح بالعينة البحثية، و تقدير الفوائض من الموارد اإلقتص) ٢٠١٤/٢٠١٥(الزراعية 

  :   الكفاءة الفنية للموارد المستخدمة في إنتاج القمح بالعينة البحثية -١
باستعراض تقديرات الكفاءة الفنية إلنتاج القمح بالعينة البحثية في ظل ثبات العائد للسعة تبين أنها تتراوح                

، وهـذا يعنـى أن       % ٧٧,٥بمتوسط بلغ حـوالى      % ١٠٠حوالي  وحد أقصي بلغ     % ٣١,٨بين حد أدني بلغ     
دون أى زيادة في كمية المـوارد        % ٢٢,٥منتجي القمح بالعينة البحثية يمكنهم زيادة إنتاجهم بنسبة تقدر بحوالى           

تخدمة المستخدمة إلنتاج القمح بالعينة البحثية، وبذلك فإن منتجى القمح  يفقدون قدراً من الموارد اإلقتصادية المس               
أما فى ظل تغير العائد للسعة فقـد تراوحـت    % . ٢٢,٥مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر بحوالي      

بمتوسـط   % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي  % ٣٨,٣الكفاءة الفنية إلنتاج القمح فى العينة البحثية بين حد أدني بلغ     
 ١٦,٦ينة البحثية يمكنهم زيادة إنتاجهم بنسبة تقدر بحوالى         ، وهذا يعنى أن منتجي القمح بالع       % ٨٣,٤بلغ حوالى   

دون أى زيادة في كمية الموارد المستخدمة إلنتاج القمح بالعينة البحثية، وبذلك فإن منتجى القمح  يفقدون قدراً                  % 
 ويمكـن    % .١٦,٦من الموارد اإلقتصادية المستخدمة مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر بحـوالي               

إنـشاء جهـاز   ) ٢(استخدام األساليب الحديثة في زراعة القمح ،) ١ (:زيادة إنتاج القمح بالعينة البحثية من خالل     
إسـتنباط  ) ٤(إرشادى جيد لتوعية المزارعين وتدريبهم على كيفية اإلنتاج الذى يحقق لهم أقصى ربـح ممكـن،               

  ).٧( جدول -أصناف من القمح عالية اإلنتاجية
  ءة التوزيعية للموارد المستخدمة في إنتاج القمح بالعينة البحثية  الكفا-٢

في ظل ثبات العائد للسعة تبـين أنهـا          باستعراض تقديرات الكفاءة التوزيعية إلنتاج القمح بالعينة البحثية       
، وهذا يعنـى     % ٣٩,٤ بمتوسط بلغ حوالى   % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي      % ١٠,٦تتراوح بين حد أدني بلغ      



٦٤٣ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
من تكلفة إنتـاج القمـح    % ٦٠,٦ة توليف الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح سوف يوفر حوالى   إعاد

 ١٢,٥ العائد للسعة فقد تراوحت الكفاءة التوزيعية إلنتاج القمح بين حد أدني بلـغ               تغيرأما فى ظل    .بالعينة البحثية 
هذا يعنى إعادة توليف الموارد اإلقتـصادية  ، و  % ٤٤,٩ بمتوسط بلغ حوالى   % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي     % 

من تكلفة إنتاج القمح بالعينة البحثيـة وبالتـالى يمكـن            % ٥٥,١المستخدمة في إنتاج القمح سوف يوفر حوالى        
  ).٧( جدول -) نقطة التوازن(اإلنتقال لنقطة التماس بين منحنى الناتج المتماثل وخط التكاليف المتماثل 

   إلنتاج القمح بالعينة البحثية  الكفاءة االقتصادية-٣
بإستعراض تقديرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج القمح بالعينة البحثية في ظل ثبات العائد للسعة تبين أنهـا                

، وهذا يعنـى     % ٣٠,٧ بمتوسط بلغ حوالى   % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي      % ٧,٦تراوحت بين حد أدني بلغ      
يعون تحقيق نفس المستوى من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف إنتاج بنـسبة  أن منتجي  القمح بالعينة البحثية يستط  

أما فى ظل تغير العائد للـسعة فقـد تراوحـت الكفـاءة     .من التكاليف الحالية إلنتاج القمح      % ٦٩,٣تبلغ حوالى   
، وهذا يعنـى   % ٣٧,٤ بمتوسط بلغ حوالى % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي  % ١٠االقتصادية بين حد أدني بلغ    

ـ      ـوى من اإلنت  ـق نفس المست  ـأن منتجي  القمح بالعينة البحثية يستطيعون تحقي        اليف ـاج في ظل تخفـيض تك
  ).٧( جدول -من التكاليف الحالية إلنتاج القمح بالعينة البحثية % ٦٢,٦والى ـة تبلغ حـاإلنتاج بنسب

  ية إلنتاج القمح بالعينة البحثية ر الكفاءة السع-٤
ية قد تراوحت بين حد     رأن الكفاءة السع  إستعراض تقديرات كفاءة السعة إلنتاج القمح بالعينة البحثية تبين          ب
، وهذا يعنى أن بعض مـزارع        % ٩٢,٧ بمتوسط بلغ حوالى   % ١٠٠وحد أقصي بلغ حوالي      % ٧٥أدني بلغ   

يها من خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقـدر        ية المثلى و يمكنها الوصول إل     رالقمح بالعينة البحثية لم تصل للكفاءة السع      
وذلك من خالل العمل على اإلنتاج عند الحجم األمثل عند أدنى نقطـة علـى منحنـى متوسـط                   % ٧,٣بحوالى  

  ).  ٧( جدول -) م.ت=ح.ت(التكاليف اإلنتاجية المتوسطة 
المختلفة إلنتـاج القمـح     إجراء التحليل اإلقتصادى المقارن للكفاءات اإلنتاجية بأنواعها        خالل  ويتبين من      

 في ظـل  ٨٣,٤في ظل ثبات العائد للسعة إلى حوالى % ٧٧,٥بالعينة البحثية أن الكفاءة الفنية إزدادت من حوالى    
في ظـل   % ٣٩,٤كما ازدادت الكفاءة التوزيعية من حوالى       . تغير العائد للسعة وهذا يعنى وجود وفورات السعة         

كما ازدات الكفاءة   . ل تغيرالعائد للسعة وهذا يعنى وجود وفورات السعة       في ظ % ٤٤,٩ثبات العائد للسعة لحوالى     
في ظل تغيرالعائد للـسعة ، ممـا   % ٣٧,٤في ظل ثبات العائد للسعة إلى حوالى      % ٣٠,٧االقتصادية من حوالى    

  ).٧( جدول - وفورات السعة في إنتاج القمح بالعينة البحثيةوجوديؤكد 
الفنية والتوزيعية واالقتصادية للموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح تقديرات الكفاءة ): ٧(جدول رقم 

  ٢٠١٥ /٢٠١٤بالعينة البحثية للسنة الزراعية 
  االقتصادية  التوزيعية  الفنية  االقتصادية  التوزيعية  الفنية    الكفاءة في ظل تغير العائد للسعة  الكفاءة في ظل ثبات العائد للسعة

الكفاءة 
  يةرالسع

 0.75 0.1 0.125 0.383 0.076 0.106 0.318 حد األدنيال
 1 1 1 1 1 1 1 حد األقصيال

 0.927 0.374 0.449 0.834 0.307 0.394 0.775 المتوسط
 0.073 0.626 0.551 0.166 0.693 0.606 0.225  عدم الكفاءة

  .من بيانات إستمارة اإلستبيان ) DEA(جمعت وحسبت من نتائج تحليل  : المصدر
    بالعينة البحثية تقديرات فوائض الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح-٥

اتضح من خالل استعراض مقدار الفوائض في الموارد االقتصادية المستخدمة في إنتاج القمـح بالعينـة                
كمية سـماد   ) ٣ (فدان ، /كمية سماد السوبر فوسفات مقدرة بالكجم     ) ٢(المساحة مقدرة بالفدان ،     ) ١(البحثية وهي   
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٦٤٤ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
. عمـل /يوم/رجلالعمل مقدر أيام عدد ) ٥(فدان /كمية سماد اليوريا مقدرة بالكجم  ) ٤(فدان  /النترات مقدرة بالكجم  

 ٠,١٢وقد تبين وجود فائض في المساحة الفدانية المزروعة بالقمح في العينة البحثية بلغت في المتوسط حـوالى                  
بينما تبين وجود فائض في استخدام      . إلستغالل األمثل في زراعة القمح    ااألرض الزراعية    ، حيث لم تستغل      اًفدان

فدان ، في حين تبين وجود فائض في اسـتخدام   / كجم ٢٣,٥كمية سماد السوبر فوسفات بلغت في المتوسط حوالى         
فدان ، كما تبين وجود فائض في استخدام كمية سـماد           / كجم ١٦,٤كمية سماد النترات بلغت في المتوسط حوالى        

 بلغ متوسـطه  أيام العملفدان ، في حين تبين وجود فائض في عدد         / كجم ٣٧,٣ليوريا بلغت في المتوسط حوالى      ا
 ،وهذا القدر من العمالة يمكن توفيره عند نفس القدر من اإلنتاج األمـر الـذي يعنـي                  عمل/يوم/رجل   ٢حوالى  

 يجب تخصيص عدد العمالة الذي يتناسب       لذلك ، وجود  عمالة زائدة ومايترتب عليه من انخفاض في إنتاج القمح          
  ).٨( جدول -مع حجم المزرعة

  تقديرات فوائض الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح بالعينة البحثية): ٨(جدول رقم 
  المساحة  

 فدان
كمية سوبر فوسفات 

 بالكجم
  كمية سماد النترات

  بالكجم
كمية سماد اليوريا 

 بالكجم
أيام عدد 

 العمل
لمتوسطا  0.12 23.5 16.4 37.3 2 

  .من بيانات إستمارة اإلستبيان ) DEA(جمعت وحسبت من نتائج تحليل  : المصدر
 بإسـتخدام   ٢٠٢٠بمساحة وإنتاج وإستهالك ونسبة اإلكتفاء الذاتى للقمح في مصر حتـى عـام               التنبؤ:سابعاً  

    ")Box-Jenkins" جينكيز –بوكس (نموذج 
 حتى عام لقمح في مصرمن ابمساحة وإنتاج وإستهالك ونسبة اإلكتفاء الذاتى لى التنبؤ       يهدف هذا الجزء إ

-Box" جينكيز –بوكس ( بإستخدام نموذج من خالل تحديد أفضل األساليب القياسية المستخدمة في التنبؤ ٢٠٢٠
Jenkins (" المتوسط المتحرك –تكامل اإلنحدار الذاتي  "Autoregressive Integrated Moving 

Average "(ARIMA) حتى يمكن التعرف على التغيرات المحتملة خالل السنوات القادمة ، مما يفيد في ، 
 نموذج التنبؤ رتب إنحدار ذاتي ضميحيث .ويساعد على تحقيق األمن الغذائى المصرى  نتاجيةرسم السياسات اال

Autoregressive من الدرجة [AR(P)] وسط متحرك ، Moving Average  لحد الخطأ من الدرجة 
[MA(q)] ،  وفروقDifference من الدرجة )d. (  ويتكون تقدير نموذج[ARIMA (p,d,q)] من أربع 

  :مراحل يمكن توضيحها كالتالي 
Identification Stage -1:  

 يتضح   في مصر  مساحة وإنتاج وإستهالك ونسبة اإلكتفاء الذاتى للقمح      لبإجراء الرسم البياني للبيانات األصلية       -١
 .بيانات غير ساكنة من ناحية التباينتلك الأن 

مـساحة  ل ،PAC  ، والذاتية الجزئية   AC لإلرتباطات الرجعية الذاتيةCorrelogramبإجراء الرسم البيانى  -٢
 معامل اإلرتباط الـذاتى الجزئـى       ، تبين أن  )٤:١( األشكال   – وإنتاج وإستهالك ونسبة اإلكتفاء الذاتى للقمح     

PAC    ، وهذا يعنى رفض الفرض اإلساسى بأن مجموع مربعات معـامالت اإلرتباطـات المفـردة               معنوى
 .معنوية، أى يوجد إرتباط متسلسل 

وهو إختبار يوضح ما إذا كان اإلرتبط الذاتى المعنوى السابق إكتشافه   :Unit Roots اختبار وحدة الجذور  -٣
   ويعتبر هذا اإلختبار مكمل لإلختبـار  Ho : ρ1 – 1 = λ=0 يكافئ الواحد أم ال، حيث Correlogramفى 

السابق ، على أساسه يتم إختيار اإلختالف األول للسلسلة الزمنية وذلك فى حالة قبـول الفـرض األساسـى                   



٦٤٥ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
بوجود جـذر   يتم قبول الفرض االساسي) ٩(الموضح بالجدول رقم  ADF لإلختبار، ومن خالل نتائج اختبار
 . تعتبر غير ساكنة الوحدة وبالتالي البيانات األصلية

 
 وفى هذه المرحلة يتم تقدير المعادالت كالتالى :ARIMA 2-Estimation Stageاسم نموذج 

 (0,1,2)  D(LOG(X1)) = 0.0212 + [MA(2)=-0.9036]  
 (1,1,2)  D(LOG(X2)) = 0.0229 + [AR(1)=-0.766,MA(2)=-0.9064] 
 (0,1,1)  D(LOG(X3)) = 0.03604 + [MA(1)=-0.9969] 
 (2,0,2)  LOG(X4) = 3.939 + [AR(2)=0.694,MA(2)=-0.9495] 

  

    
 القمحلنموذج إنتاج رتباطات الذاتية اإل) ٢(الشكل  لنموذج مساحة القمحرتباطات الذاتية اإل) ١(الشكل 

    
 اإلكتفاء الذاتى  بةنسلنموذج رتباطات الذاتية اإل) ٤(الشكل  القمح ستهالكلنموذج إرتباطات الذاتية اإل) ٣(الشكل 

  

  Augmented Dickey Fuller (ADF) نتائج إختبار) ٩(جدول رقم 
D(2)  D(1)  Level Variable 
  مساحة القمح 1.26- 4.99- 5.76-
  إنتاج القمح 1.5- 4.55- 3.38-
  إستهالك القمح 1.74- 3.51- 3.29-
  نسبة اإلكتفاء الذاتى  4.12- 3.75- 3.79-
-3.21 -3.14 -3.17 Test critical values:5%  

D(1) = الفرق األول           D(2) = ثانىالفرق ال  
   .E-views 6بالبحث بإستخدام برنامج  )١(بيانات جدول : جمعت وحسبت من: المصدر
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٦٤٦ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
Diagnostic Stage-3:  

العشوائي من خالل فحص النماذج بأخذ البواقي للنماذج المقدرة إتضح أن اإلرتباط الذاتي بين حدود الحد                
  . ةذج مالئماكون النمتغير معنوي وبالتالي 

 من القمح فى    ، إستهالك ونسبة اإلكتفاء الذاتى     إنتاجمساحة ،   من خالل فحص النماذج التي تم تقديرها من         و     
مـة  ءأكثر مال ARIMA   (0,1,2)، (1,1,2)، (0,1,1)، (2,0,2)على الترتيب ذج االنمتلك مصر ، إتضح أن 

وكذلك من خالل أخذ البواقي للنموذج المقدر والـذي         ) ١٠(ل نتائج االختبارات الموضحة بالجدول      وذلك من خال  
يبين أن معامل االرتباط الذاتي ومعامل االرتباط الجزئي وشكل االرتباط الذاتي لهذه البواقي جميعها يقـع داخـل         

  .وي وبالتالي يكون النموذج مالئماير معنبما يعني أن اإلرتباط الذاتي بين حدود الحد العشوائي غ% ٩٥فترة ثقة 
  المعايير واالختبارات إلختيار أفضل نماذج  التنبؤ) 10(جدول رقم 

Measures – statistical tests 
Variable Model 

RMSE* U. Theil Inequality Coefficient 
 0.022 131.2  (0,1,2)  مساحة القمح
 0.030 0.51  (1,1,2)  إنتاج القمح

 0.046 1.34  (0,1,1)  الك القمحإسته
 0.061 7.30  (2,0,2)  نسبة اإلكتفاء الذاتى 

RMSE* Root Mean Square Error:  
تهـا مـع واقـع    ا مع القيم الفعلية ومدى محاكFitted Values إلختبار مدى مطابقة القيم المقدرة U-Theilتستخدم إختبارية و

  :، حيث البيانات 
h :  تعبر عن طول السلسة  
u :  0(تتراوح قيمتها بين ≤ u ≤ 1 ( ويكون هناك تنبؤ تام عندما ،u =0   

   .E-views 6بالبحث بإستخدام برنامج  )١(بيانات جدول : جمعت وحسبت من: المصدر
Forecasting Stage-4:   

 ٣,٥٣ حـوالى    سـتبلغ  ا، أنه ) ١١(مصر الواردة بالجدول رقم     مساحة القمح فى    يتضح من نتائج التنبؤ ب    
 بزيادة تقـدر بحـوالى   ٢٠٢٠خالل عام   مليون فدان    ٣,٧٦اد إلى حوالي    دزست ثم   ٢٠١٧ خالل عام    ون فدان ملي

 ثـم   ٢٠١٧طن خالل عـام     مليون   ٩,٨٣ حوالى   ، فى حين تبين أن إنتاج القمح سيبلغ       ٢٠١٤من عام    % ١١,٣
، فى حين   ٢٠١٤ام  من ع  % ١٣,٤ بزيادة تقدر بحوالى     ٢٠٢٠طن خالل عام     مليون   ١٠,٥٢ إلى حوالي    يدزسي

 إلـى حـوالي     يدزسـي  ثم   ٢٠١٧طن خالل عام     مليون   ١٩,٨٥ حوالى   سيبلغمصر  تبين أن إستهالك القمح فى      
نسبة اإلكتفاء   ، كما تبين أن     ٢٠١٤من عام    % ٢٤,١ بزيادة تقدر بحوالى     ٢٠٢٠طن خالل عام     مليون   ٢٢,١٢

 ٢٠٢٠ خالل عـام     %٥١,٥إلى حوالي   فض  ستنخ ثم   ٢٠١٧ خالل عام    % ٥٢,٥ حوالى   الذاتى من القمح ستبلغ   
  . ٢٠١٤من عام  % ١,١بإنخفاض يقدر بحوالى 

  Box-Jenkins " جينكيز  –لنماذج الديناميكية بإستخدام منهجية بوكس لنتائج أفضل تنبؤ ) ١١(جدول رقم 
  نسبة اإلكتفاء الذاتى  إستهالك القمح  إنتاج القمح  مساحة القمح  السنة
2017 3530.4 9.83 19.85 52.5 
2018 3606.1 10.05 20.58 52.1 
2019 3683.3 10.29 21.34 51.6 
2020 3762.2 10.52 22.12 51.5 

   .E-views 6بالبحث بإستخدام برنامج  )١(بيانات جدول : جمعت وحسبت من : المصدر



٦٤٧ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
 

ة القمـح  مساحب  للتنبؤهو أفضل النماذج بالنسبة) ARIMA) 0,1,2وقد أوضحت النتائج الى أن النموذج     
نتاج القمح ، في حـين تبـين أن       إب للتنبؤهو أفضل النماذج بالنسبة     ) ARIMA) 1,1,2وأن النموذج    ، مصر   فى

 ARIMA وأن النمـوذج   القمـح ، سـتهالك إب للتنبـؤ هو أفضل النماذج بالنـسبة      ) ARIMA) 0,1,1النموذج  
، وقد دلت النتائج علـى كفـاءة هـذه           القمح   كتفاء الذاتى من  باإل للتنبؤنسبة  هو أفضل النماذج بالنسبة ل    ) 2,0,2(

وقد كانت النتائج أقرب ما تكون إلـى  ) الخطأ(النماذج وتقديرات معالمها في عملية التنبؤ بناءآ على تحليل البواقي   
  .الواقع 

  الملخص والتوصيات
: من خالل رةبمركز كفر الدوار بمحافظة البحيالقمح  تقدير الكفاءة اإلنتاجية لمزارع يستهدف هذا البحث

 التقدير ،)٢٠١٤-٢٠٠٠( فترةال خالل بمصر القمح حصوللم االقتصادية الكفاءة مؤشرات بعض تقدير
 قمحال لمحصول اإلنتاجية التكاليف ةلدال القياسى التقدير،البحثية العينةب  القمح لومحص إنتاج لداالت اإلحصائي

   ،البحثية العينةب
 والتوزيعية )التقنية( الفنية الكفاءة تقدير، البحثية لعينةبا قمحال محصول عرض إستجابة ةلدال اإلحصائي التقدير

 للبيانات، المغلف المنحنى بإستخدام البحثية بالعينة القمح إنتاج في المستخدمة للموارد والسعوية واالقتصادية
 بوكس( نموذج إستخدامب ٢٠٢٠ عام حتى مصر في للقمح الذاتى اإلكتفاء ونسبة وإستهالك وإنتاج بمساحة والتنبؤ

   ") Jenkins-Box " جينكيز–
فتـرة  خـالل ال  حصول القمـح بمـصر      مؤشرات الكفاءة االقتصادية لم   وقد أوضحت نتائج تقدير بعض      

السعر المزرعى  ،   إنتاج األردب تكلفة  ،   التكاليف الفدانية    ، العائد الفدانى    زيادة كل من صافى   :)٢٠١٤-٢٠٠٠(
 للسعر المزرعـى مـن      األردبنسبة تكلفة   ، فى حين تبين إنخفاض      لتكاليف الفدانية    العائد الفدانى ل   صافىنسبة  ،

 ١٢,٥مثل حوالى   ي % ١٠,٢ بلغ حوالى    إنخفاض ب ٢٠١٤عام   % ٧١,٤إلى حوالى    ٢٠٠٠عام   %٨١,٥حوالى  
  . ٢٠٠٠قيمته عام عن % 

ـ  لخـال العينة البحثيـة   فى القمحالتقدير القياسى لدالة إنتاج أوضحت نتائج فى حين   سنة الزراعيـة ال
ركـز كفـر الـدوار      فـى م  قمح بالعينة البحثية    الأن أهم العوامل المؤثرة على زيادة إنتاج         : )٢٠١٥-٢٠١٤(

 المستخدم مـن  و،  بالكجم السوبر فوسفات  سماد   والمستخدم من كمية  ،  بالفدان مساحة القمح :  هى   بمحافظة البحيرة 
من محصول  نتاج  اإل كمية لزيادةيؤدى  % ١٠بنسبة   مساحة القمح زيادة  حيث تبين أن    ،  بالكجمكمية سماد النترات    

  ، كمية سـماد النتـرات  السوبر فوسفات سماد  كمية زيادة، في حين تبين أن   % ٠,٧٧٩قمح بنسبة تبلغ حوالى     ال
من ) % ٠,٦٦ ،  %٠,٤٢٩(بنسبة  قمح  بالعينة البحثية     المن محصول   نتاج  اإل كمية إلنخفاضيؤدى  % ١٠بنسبة  
  .تغيرات على الترتيبهذه الم

أن اإلنتاج األمثـل بلـغ    : العينة البحثية  فى   القمحإنتاج  تكاليف  التقدير القياسى لدالة    وقد أوضحت نتائج    
فدان ، حيـث تبـين أن تلـك         / طن ٣,٤٨١ ، فى حين بلغ اإلنتاج المعظم للربح حوالى          طن للفدان  ٢,٦١حوالى  

  .ث أن التكاليف الحدية أقل من الناتج الحدى لهاالمزارع تعمل فى مرحلة تزايد العائد للسعة ، حي
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٦٤٨ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
أن مرونة : لعينة البحثيةبا قمحالتقدير القياسى لدالة إستجابة عرض محصول ال أوضحت نتائج كما

السياسة أى أن ، ) ضعيف المرونة( ، مما يشير إلى أن العرض غير مرن ٠,٥٩٣  حوالىالعرض السعرية بلغت
 يجب أن تستند على  سياسه سعريه تشجع الزراع علي التوسع في إنتاج لعينة البحثية باالمثلى لزيادة إنتاج القمح

  . محصول القمح أو خفض تكاليف اإلنتاج
 وفقاً لنموذج تغير العائد )DEA(البيانات  مغلف تحليل ة بطريقالفنية تقدير الكفاءة وقد أوضحت نتائج

، وهذا يعنى أن منتجي  % ٨٣,٤حوالى   بلغالفنيةءة الكفامتوسط أن  بالعينة البحثية القمحل وللسعة لمحص
دون أى زيادة في كمية الموارد  % ١٦,٦القمح بالعينة البحثية يمكنهم زيادة إنتاجهم بنسبة تقدر بحوالى 

 يفقدون قدراً من الموارد المستخدمة مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر همالمستخدمة ، وبذلك فإن
، وهذا يعنى إعادة توليف الموارد  % ٤٤,٩ الكفاءة التوزيعية حوالىمتوسط  فى حين بلغ % . ١٦,٦بحوالي 

كما . من تكلفة إنتاج القمح بالعينة البحثية  % ٥٥,١اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمح سوف يوفر حوالى 
قمح بالعينة البحثية يستطيعون تحقيق ، وهذا يعنى أن منتجي  ال % ٣٧,٤ الكفاءة االقتصادية حوالىبلغ متوسط 

من التكاليف الحالية إلنتاج  % ٦٢,٦نفس المستوى من اإلنتاج في ظل تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة تبلغ حوالى 
، وهذا يعنى أن بعض مزارع القمح  % ٩٢,٧ حوالىة ويسعالالكفاءة متوسط  كما بلغ. القمح بالعينة البحثية

للكفاءة السعوية المثلى و يمكنها الوصول إليها من خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقدر بحوالى بالعينة البحثية لم تصل 
٧,٣% .  

إجراء التحليل اإلقتصادى المقارن للكفاءات اإلنتاجية بأنواعها المختلفة إلنتاج القمـح     خالل  تبين من   كما     
في ظـل   %  ٨٣,٤حوالى  لت العائد للسعة    في ظل ثبا  % ٧٧,٥دت من حوالى    اأن الكفاءة الفنية ز   بالعينة البحثية   

في ظـل   % ٣٩,٤كما ازدادت الكفاءة التوزيعية من حوالى       . تغير العائد للسعة وهذا يعنى وجود وفورات السعة         
دت الكفـاءة  اكما ز. في ظل تغيرالعائد للسعة وهذا يعنى وجود وفورات السعة% ٤٤,٩ثبات العائد للسعة لحوالى  

في ظل تغيرالعائد للسعة ، مما يؤكـد  % ٣٧,٤حوالى  لفي ظل ثبات العائد للسعة      % ٣٠,٧االقتصادية من حوالى    
وقد تبين وجود فائض في المساحة الفدانية المزروعة بالقمح          . وفورات السعة في إنتاج القمح بالعينة البحثية       وجود

الل األمثـل فـي زراعـة       اإلستغاألرض الزراعية    ، حيث لم تستغل      اً فدان ٠,١٢في العينة البحثية بلغت حوالى      
فدان ، في حـين     / كجم ٢٣,٥بينما تبين وجود فائض في استخدام كمية سماد السوبر فوسفات بلغت حوالى             . القمح

فدان ، كما تبين وجـود فـائض فـي    / كجم١٦,٤تبين وجود فائض في استخدام كمية سماد النترات بلغت حوالى   
فدان ، في حين تبين وجود فائض في عدد العمالة بلغ حوالى            / كجم ٣٧,٣استخدام كمية سماد اليوريا بلغت حوالى       

  .لذلك يجب تخصيص عدد العمالة الذي يتناسب مع حجم المزرعة ، عمل/يوم/رجل ٢
ونسبة اإلكتفاء الذاتى مـن القمـح       نتاج وإستهالك   مساحة وإ لتنبؤ ب القياسى ل   التقدير  أوضحت نتائج  وقد

أنه من المتوقـع    ) ٢٠٢٠-٢٠١٧( خالل الفترة    Box-Jenkins" جينكيز  –في مصر بإستخدام منهجية بوكس    
  :حدوث

عـام   مليـون فـدان     ٣,٧٦اد إلى حوالي    دزستثم  ، ٢٠١٧ عام   مليون فدان  ٣,٥٣حوالى  زيادة مساحة القمح ل    .١
  .٢٠١٤من عام  % ١١,٣ بزيادة تقدر بحوالى ٢٠٢٠
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 ٢٠٢٠طن عام    مليون   ١٠,٥٢لي   إلى حوا  يدزسيثم  ، ٢٠١٧طن عام   مليون   ٩,٨٣حوالى  زيادة إنتاج القمح ل    .٢

  .٢٠١٤من عام  % ١٣,٤بزيادة تقدر بحوالى 
طن عـام    مليون   ٢٢,١٢ إلى حوالي    يدزسيثم  ، ٢٠١٧طن عام    مليون   ١٩,٨٥حوالى  ل زيادة إستهالك القمح     .٣

  .٢٠١٤من عام  % ٢٤,١ بزيادة تقدر بحوالى ٢٠٢٠
 عـام  %٥١,٥إلى حوالي ستنخفض ثم ، ٢٠١٧ عام   % ٥٢,٥حوالى  إنخفاض نسبة اإلكتفاء الذاتى من القمح ل       .٤

  . ٢٠١٤من عام  % ١,١ بإنخفاض يقدر بحوالى ٢٠٢٠
  :وفى ضوء النتائج المتحصل عليها فإن البحث يوصى بضرورة 

إنشاء جهاز إرشادى جيد ) ب(استخدام األساليب الحديثة في زراعة القمح ،) أ (:زيادة إنتاج القمح من خالل  -١
إستنباط أصناف من ) ج(تدريبهم على كيفية اإلنتاج الذى يحقق لهم أقصى ربح ممكن،لتوعية المزارعين و
 الموارد القمح أن هناك فقداً فىل و لمحصالفنيةتقدير الكفاءة  ، حيث تبين من نتائج القمح عالية اإلنتاجية

  .  % ١٦,٦نتاج بنسبة تقدر بحوالي اإلالمستخدمة يترتب عليه زيادة تكلفة 
 يوفر ، ألن ذلك سإعادة توليف الموارد اإلقتصادية المستخدمة في إنتاج القمحمزارعين بضرورة  توعية ال-٢

  .  %٤٤,٩الكفاءة التوزيعية حوالى متوسط  حيث بلغمن تكلفة إنتاج القمح ، % ٥٥,١ حوالى لهم
،  % ٣٧,٤لى الكفاءة االقتصادية حواحيث بلغ متوسط تخفيض تكاليف اإلنتاج  توعية المزارعين بضرورة -٣

من التكاليف  % ٦٢,٦تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة تبلغ حوالى ب تحقيق نفس اإلنتاج يمكنهم هأنمعنى ذلك و
  .الحالية

وضع سياسة إنتاجية هدفها ترشيد إستخدام الموارد االقتصادية المستخدمة فى إنتاج القمح ، خاصة وقد بينت  -٤
فدان ، / كجم٢٣,٢سماد السوبر فوسفات بلغت حوالى (اتكميخدام نتائج العينة البحثية وجود فائض فى إست

 .)فدان/ كجم٣٦,٣فدان ، سماد اليوريا بلغت حوالى / كجم٢٠,٣سماد النترات بلغت حوالى 
 ضرورة وضع سياسات مقترحة للتوسع الرأسى واألفقى فى إنتاج القمح لسد الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك -٥

   .٢٠٢٠اإلكتفاء الذاتى من القمح بحلول عام حيث تبين إنخفاض نسبة 
  :المراجع

 eg.gov.capmas.www  الموقع اإللكترونى للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء .١
ع للـشركة   قياس الكفاءة الفنية لقطاع تصنيع الزيوت النباتيـة التـاب         "  -جابر أحمد بسيونى ، ممدوح البدرى      .٢

 - "Stochastic Frontier Analyses (SFA)القابضة للصناعات الغذائية بإستخدام المنهجيـة الحدوديـة  
مؤتمر إستراتيجية التنمية الزراعية وتحديات األمن الغذائى المصرى ، جامعة اإلسكندرية ، كلية الزراعـة ،        

 .٢٠١٠ يوليو ٢٩ – ٢٨ قسم االقتصاد الزراعى وإدارة األعمال الزراعية ، الفترة من
 قياس كفاءة االقتصاد الكلى لدول حوض النيل بإستخدام المنهجية الحدودية         " -محمود حنفى ، ممدوح البدرى       .٣

Data Envelopment Analysis (DEA)  "     المؤتمر الدولى الـسادس والثالثـون لإلحـصاء وعلـوم، 
لمركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء ،الفترة مـن  الحاسب وتطبيقاتها ، الجمعية اإلحصائية المصرية و الجهاز ا       

 . ٢٠١١ أبريل ٢٢ – ١١
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٦٥٠ البحيرة بمحافظة القمح إنتاج لمزارع اإلنتاجية الكفاءة تقدير
التنافـسية  (األجنبى المباشرعلى كفاءة االقتصاد الكلـى        اإلستثمار   أثر–محمد حمدى سالم ، تيسير فؤاد حاتم       .٤

دوديـة  وتحديد أفضل النماذج القياسية الممثلة لكفاءة االقتصاديات الدوليـة بإسـتخدام المنهجيـة الح         ) الدولية
 .٢٠١٠العشوائية ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ، المجلد العشرون ، العدد األول ، مارس 
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Estimating the Production Efficiency for the wheat farms in 
Beheira Governorate 

Summary  
The purpose of this research is estimating the productive efficiency of the wheat 

farms in Kafr El-Dawar Beheira Governorate County through: Estimating for the some 
of the economic efficiency indicators to wheat crop during the period (2000-2014), 
statistical estimating for the wheat function production, estimating the wheat production 
costs function, estimating the wheat supply response function , estimating the technical 
efficiency ,Allocative, economic, and scale efficiency for the resources which are used 
in the wheat production, by using the data envelopment analysis (DEA), forecasting for 
the cultivation area, production, consumption, and the proportion of self-sufficiency to 

wheat in Egypt up to 2020 by using ARIMA Model "Box-Jenkins" 
The results of economic efficiency indicators for wheat in Egypt during the period 

(2000-2014) has shown: Increasing both of the value of faddan yield, cost value, the cost 
per ton, the farm price, the proportion of the value of faddan yield of costs, while 
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showing low percentage of unit cost the price of farm, from about 81.5 percent in 2000 
to around 71.4% in 2014, down about 10.2% represents about 12.5% of the value in 

2000. 
While the results of the estimation for the wheat production function in the 

research sample during the agricultural year (2014-2015) were showed: The most 
important factors affecting to increase of wheat production for this research sample in 
Kafr El Dawar Beheira: Wheat area, the amount of superphosphate fertilizer, amount of 
nitrate fertilizer, where it was found that an increasing in Wheat area leads to increases 
the production quantity of wheat in about 0.779%, where it was found that an increasing 
in each of amount of superphosphate fertilizer and amount of nitrate fertilizer which 
10% leads to lower production quantity of wheat research sample rate (0.429%, 0.66%), 

respectively. 
The results of the assessment for the wheat production costs function has shown: 

the optimal production is about 2.61 tons per faddan, the production is bulks for profit is 
about 3.481 tons/faddan , it was found the farms work in increasing returns to scale 

stage, where the marginal costs are lower than the marginal product of her. 
The results of the assessment for the supply response function for wheat crop also 

showed: the price supply elasticity of about 0.593, which indicates that the supply is 
inelastic (weak elasticity), that is the optimum policy to increase the wheat production, 
must be based on price policy to encourage the farmers to increase wheat production, or 
reduce costs of production 

The results of estimating the technical efficiency by (DEA) according to variable 
returns to scale for wheat has shown: The average of technical efficiency is about 
83.4%, which means that the wheat producers can increase the production to about 
16.6%, without any increase in the amount of resources, and so they lose a bit of 
resources therefore leads to increasing the cost of production to about 16.6%. The 
average of Allocative efficiency is about 44.9%, this means re-tune the resources which 
used in the wheat production are will provide about 55.1% of the cost of wheat 
production. Average of economic efficiency was about 37.4%, this means that the wheat 
producers can achieve the same production, and reduce production costs by about 62.6% 
of the cost of wheat production. The average of scale efficiency was about 92.7%, this 
means that the some wheat farms did not reach the optimal scale efficiency, and can be 

accessed through increasing production by about 7.3%. 
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As it turns through the comparative economic analysis of production efficiencies 

for wheat production: the technical efficiency has increased from about 77.5% were held 
constant returns to scale, to about 83.4 under variable returns to scale, this means the 
existence of the saves of scale. The Allocative efficiency has increased from about 
39.4% according to constant returns to scale, to about 44.9% under variable returns to 
scale, this means the existence of the saves of scale. Economic efficiency also increased 
from about 30.7% according to constant returns to scale, to about 37.4% under variable 

returns to scale , this confirms the fact that the saves of scale in the production of wheat. 
There are surpluses in the wheat area planted to about 0.12 faddan, where 

agricultural land did not take the optimal exploitation in wheat cultivation. Surplus in 
uses of superphosphate fertilizer amounted to about 23.5 kg / faddan, surplus in uses of 
fertilizer nitrates reached about 16.4 kg / faddan, surplus in uses of the amount of urea 
reached about 37.3 kg /faddan, a surplus in the number of workers was about  2 workers 
/day/work , so you must customize the number of workers commensurate with the size 
of the farm. The results for forecasting estimated to the wheat area, production, 
consumption and the proportion of self-sufficiency for wheat in Egypt using the "Box-

Jenkins” during the period (2017-2020) is expected to occur: 
1- Increasing the wheat area to about 3.53 million faddan in 2017, then will be increase 

to about 3.76 million faddan in 2020 an increase to about 11.3% from 2014. 
2- Increasing the wheat production to about 9.83 million tons in 2017, then will be 

increase to about 10.52 million tons in 2020 an increase to about 13.4% from 2014. 
3- Increasing the wheat consumption to about 19.85 million tons in 2017, and then will 

increase to about 22.12 million tons in 2020 an increase of about 24.1% from 2014. 
4- Low rate of self-sufficiency in wheat to about 52.5% in 2017, then will be drop to 

about 51.5 percent in 2020, down an estimated 1.1% from 2014. 
 


