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  اقتصاديات إنتاج ومنافذ بيع صغار الزراع لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

  أمينة سعيد محمد فؤاد أحمد       أحمد إبراهيم محمد رجب
   مركز البحوث الزراعية-  معهد بحوث االقتصاد الزراعي-باحث 

  : مقدمة
تصادياً وزراعياً يعتبر محصول القمح من المحاصيل الزراعية االستراتيجية الهامة في مصر وذلك اق

كما يصنع من دقيقه  وغذائياً ويرجع ذلك لما تمثله المساحة المزروعة بالقمح من أهمية في العروة الشتوية،
رغيف الخبز البلدى المدعم والفالحى على السواء، باإلضافة إلى أن تبن القمح ومخلفات الطحن تعتبر من 

قوم على القمح أهم الصناعات الزراعية الغذائية فى مصر والتى أهم العالئق الحيوانية المالئة والمركزة، كما ت
يأتى فى مقدمتها صناعة طحن الغالل والخبز كما يستثمر فى تلك الصناعات العديد من المليارات من 

ورغم أهمية القمح إال أن االنتاج المحلى منه يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية . الجنيهات المصرية
 وجود فجوة غذائية قمحية يتم تدبيرها باإلستيراد من الخارج مما يتطلب توفير النقد األجنبى والذي مما يعنى

كما أن الدول المستوردة للقمح ومنها مصر تخضع بالتبعية . يعاني اإلقتصاد المصرى نقصاً ملحوظاً فيه
لحشرات واالمراض الضارة للدول المصدرة، هذا باإلضافة الى أن استيراد القمح يجلب معه العديد من ا

  .بالزراعات المصرية
  وبإستقراء نتائج الفئات الحيازية من حيث عدد الحائزين والمساحة الزراعية فقد تبين أن الغالبية العظمى 

وقد . من زراع القمح صغار زراع يعانون من العديد من المشاكل والعقبات أثناء إنتاج وبيع محصول القمح
صالح اإلقتصادى العديد من االثار اإلقتصادية منها ماهو إيجابى ومنها ما هو سلبى ترتب على سياسات اإل

 تم إلغاء الدعم عن مستلزمات اإلنتاج وتحرير ١٩٨٧ويأتى فى مقدمة اآلثار السلبية أنه اعتباراً من عام 
دى بدوره الى تجارتها مما أدى إلى إرتفاع أسعارها كما أن تحرير العالقة اإليجارية لألرض الزراعية أ

ارتفاع القيمة االيجارية لألرض الزراعية وبالتالى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية مع ضعف القدرة المالية لصغار 
  .الزراع وعدم إرتفاع االسعار المزرعية بمعدل إرتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعى

  

ن الجزء األكبر من رغم أهمية محصول القمح إقتصادياً وزراعياً وغذائياً فإ: مشكلة الدراسة
المساحة المزروعة به يحوزها صغار الزراع، وفى ظل الحرية االقتصادية للقطاع الزراعى وما نجم عنها 
من إرتفاع فى تكاليف انتاج المحاصيل الزراعية عامة والقمح خاصة والذى يرجع إلي ارتفاع أسعار 

انخفاض القدرة المالية لصغار الزراع لتمويل مستلزمات اإلنتاج والقيمة االيجارية لألرض الزراعية وكذلك 
كما تزداد . اإلنتاج مما يؤثر بدوره على كفاءة إنتاج وتسويق القمح وذلك على مستوى المزرعة والدولة ككل

األمور تعقيداً إذا ما تبين عدم قدرة االنتاج المحلى عن الوفاء باإلحتياجات االستهالكية من القمح وبالتالى 
  .ية تدفع الدولة الى إستيراد جزء هام من اإلستهالك المحلى للقمححدوث فجوة قمح

  

أستهدفت الدراسة التعرف على الوضع الحالى إلنتاج وتسويق صغار الزراع : هدف وأهمية الدراسة
للقمح وكذلك معرفة أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة فى كفاءة اآلداء اإلقتصادى النتاج وتسويق القمح 

ابى منها والحد من السلبي وذلك من خالل دراسة كل من أهم المتغيرات االقتصادية للقمح فى وتفعيل االيج
مصر، المساحة واإلنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى للقمح فى مصر ومحافظة الشرقية، اقتصاديات انتاج 

ة النتاج القمح بعينة محصول القمح شاملة تكاليف االنتاج وهيكل االيراد الكلي ومؤشرات الكفاءة االقتصادي
الدراسة، وأهم العوامل المؤثرة على إنتاج القمح بالعينة، وأخيراً منافذ بيع صغار الزراع من الفائض المسوق 

  .لمحصول القمح
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  :أعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات وهما: مصادر البيانات

راضي، قطاع الشؤؤن االقتصادية، بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصالح اال) ١(
وأخرى غير منشورة من . االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرتى االقتصاد الزراعى والميزان الغذائي

بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل استمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك ) ٢. (مديرية الزراعة بالشرقية
  .٢٠١٦/ ٢٠١٥ع صغار الزراع لمحصول القمح خالل الموسم الزراعى تم تجميعها بالمقابالت الشخصية م

  

 أعتمدت الدراسة فى تحليل البيانات وعرض ما تتوصل اليه من نتائج :األسلوب والطريقة البحثية
على االسلوبين الوصفى والكمى شاملة معدل النمو السنوى ومعامل االختالف ودالة إنتاج لوغاريتمية 

، وأخيراً مؤشرات كفاءة اآلداء االقتصادى النتاج محصول القمح بعينة )دوجالس–كوب (مزدوجة وأسية 
  .الدراسة الميدانية ومن أهمها العائد الكلى والتكاليف الكلية وصافي العائد للفدان وربحية الجنية وحافز المنتج

  : الفئات الحيازية وفقاً لعدد الحائزين والمساحة المزروعة
االهمية النسبية للفئات الحيازية وفقاً لعدد الزراع والمساحة المزروعة بمناطق ) ١(تشير نتائج جدول    

 الى وجود خمسة فئات حيازية رئيسية بمناطق ٢٠١٤/٢٠١٥اإلئتمان الزراعى بمحافظة الشرقية خالل 
  .اإلئتمان الزراعى بمحافظة الشرقية

اع والمساحة المزروعة بمناطق اإلئتمان االهمية النسبية للفئات الحيازية وفقاً لعدد الزر): ١(جدول 
  ٢٠١٤/٢٠١٥الزراعى بمحافظة الشرقية خالل 

  عدد الحائزين   ازيةئة الحيألف
  %  )فدان(المزروعة  المساحة  %  )حائز(

  ٨٥,٢٤  ١٤٦٨٣٠  ٩١,٦٨  ٣٧٥٦٢٣  أقل من فدان
  ٦٩,٣٣  ١٩٩٠٥٥  ١٠,٢٣  ١٢٥٨٦٤   فدان٣-١من 
  ٢٤,١٤  ٨٤١٣٢  ٤٤,٤  ٢٤٢٢٨   فدان٥ -٣من 
  ٤٨,١٥  ٩١٤٨٢  ٦٢,٢  ١٤٣٠٠   فدان١٠ -٥من 
  ٧٤,١١  ٦٩٣٨١  ٩٣,٠  ٥٠٥٨   فدان٢٠ -١٠من 

  ١٠٠  ٥٩٠٨٨٠  ١٠٠  ٥٤٥٠٧٣  لةالجم
مديرية الزراعة بالشرقية، ادارة الشئون الزراعية، قسم الحيازات الزراعية، بيانـات ثانويـة غيـر منـشورة                 : المصدر

)٢٠١٤/٢٠١٥.(  
 ألف ٧١٥,٥٢٥بلغ عدد الحائزين بها حوالي ) لحيازية الثالثة األولىالفئات ا(   وتبين أن صغار الزراع 

، فى %)٧٨,٧٢( ألف فدان تمثل حوالي ٠١٧,٤٣٠كما يحوزون حوالي%) ٤٥,٩٦(حائز يمثلون حوالي 
، كما %)٥٥,٣( ألف حائز يمثل ٣٥٨,١٩بلغ عددهم ) الفئة الحيازية الرابعة والخامسة(حين أن كبار الزراع 

وذلك من إجمالى عدد الزراع باأللف حائز %) ٢٢,٢٧( ألف فدان تمثل ٨٦٣,١٦٠ يحوزون حوالي
والمساحة المزروعة باأللف فدان على الترتيب، ومما سبق يتضح ان متوسط حجم الحيازة الزراعية لصغار 

 فدان لكبار الزراع، وعلى ضوء ذلك فإن الدراسة ٣٠,٨ فدان فى حين بلغ حوالي ٨١,٠الزراع بلغ حوالي 
  .تركز على صغار الزراع وذلك لعدد الحائزين والمساحة المزروعة لتلك الفئة

  : عينة الدراسة
نظراً لندرة البيانات الثانوية المنشورة وألن المتاح منها حالياً لسنوات سابقة كما أنها إجمالية وليست   

راسة ميدانية من خالل استمارة بالتفصيل وتمشياً مع مشكلة وهدف الدراسة تم االعتماد على بيانات أولية لد
استبيان صممت خصيصاً لذلك تم تجميعها بالمقابالت الشخصية مع صغار الزراع خالل الموسم الزراعى 

وعلى ضوء بيانات بمديرية الزراعة بالشرقية فقد تم اختيار أعلى مركز إدارى فى المساحة . ٢٠١٥/٢٠١٦
االدارى للمحافظة وكذلك أعلى قرية بكل مركز من المراكز المزروعة بالقمح بكل قطاع من قطاعات التقسيم 

قرية اإلخيوة بمركز الحسينية لتمثل قطاع شمال الشرقية، وقرية الصوة (المختارة وذلك على النحو التالى 
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وعلى ضوء ). بمركز أبو حماد لتمثل قطاع الوسط، وقرية بنى عامر بمركز الزقازيق لتمثل قطاع الجنوب

دمات من الجمعية التعاونية الزراعية للقرى السابقة وبعد عزل واستبعاد كبار الزراع تم من  خ٢بيانات سجل 
 مشاهدة من صغار الزراع بكل قرية ليصبح إجمالى حجم عينة الدراسة ٣٠خالل الجداول العشوائية اختيار 

  . مشاهدة٩٠الميدانية 
الخصائص والسمات )٢(تائج جدول  تشير ن:الخصائص والسمات اإلجتماعية واالقتصادية للمبحوثين

/ ٢٠١٥االجتماعية واالقتصادية للمبحوثين بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 
إناث، كما أن متوسط عمر % ٤٥,٣ذكور، % ٥٥,٩٦ الى أن التركيب النوعى للمبحوثين بلغ ٢٠١٦

لكل % ٧٩,١٣لى مؤهل جامعى واآلميين بلغت حوالي  سنة، كما أن نسبة الحاصلين ع٤٤,٥٢المزارع بلغ 
لكل منهما على حده، % ٥٩,٢٧منهما على حده، فى حين من يقرأون ويكتبون والتعليم المتوسط بلغت حوالي 

، وبالنسبة للحالة اإلجتماعية فكان الغالبية العظمى منهم %٢٤,١٧وأخيراً التعليم األساسي بلغت النسبة حوالي 
فى سن العمل يعمل % ٠٨,٧٧ فرد، منهم ٤١,٥النسبة لعدد أفراد األسرة فقد بلغ متوسطها متزوجون، أما ب
 فداناً للمزارع فإن متوسط ١٨,٢، وفى الوقت الذى بلغت جملة الحيازة الزراعية %٨٣,٦٢منهم بالزراعة 

  .من تلك المساحة والباقى لمحاصيل اخرى مثل البرسيم والخضر% ٤٦مساحة محصول القمح تمثل 
الخصائص والسمات االجتماعية واالقتصادية للمبحوثين بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة ): ٢(جدول 

 .٢٠١٦/ ٢٠١٥الشرقية خالل الموسم الزراعي 
  المتوسط الوحدة  البيان  المتوسط  الوحدة البيان

  ٣٧,١٧  %  عدد افراد األسرة العاملين خارج الزراعةنسبة   ٣,٤٥  %  أنثي  الجنس  ٦٢,٨٣  %  عدد افراد األسرة العاملين بالزراعةنسبة   ٩٦,٥٥  %  ذكر
  ١٠٠  %  الجملة  ١٠٠  %  الجملة

  ٢,١٠  فدان  تزرع على الذمةملك و  ٥٢,٤٤  سنوات  عمر المزارع
  ١٣,٧٩  %  أمي

 نمط الحيازة : ثانياً
  ٠,٠٧  فدان  مؤجرة نقداً  الزراعية

  ٢,١٨  انفد  الجملة  ٢٧,٥٩  %  يقرأ ويكتب
  ٤٦  %  قمح  ١٧,٢٤  %  تعليم أساسي

تعليم 
  ٤٤  %  برسيم  ٢٧,٥٩  %  متوسط

المستوي 
التعليمي 
  للمزارع

  ١٣,٧٩  %  جامعي
  المحاصيل الشتوية

  ١٠  %  خضر
  ١٠٠  %  الجملة  ١٠٠  %  الجملة

الحالة  ٨٢,٤٥  %  أرز  ٩٦,٥٥  %  متزوج
  ١٨,٢٤  %  رةذ  ٣,٤٥  %  أرمل  االجتماعية

  ١٨  %  دراوة  ١٠٠  %  الجملة
  ٥,٤١  فرد  عدد افراد األسرة فرد

  المحاصيل الصيفية
  ١٢  %  خضر

عدد افراد األسرة نسبة 
  ٧٧,٠٨  %  في سن العمل 

ثالثاً
 :

هيكل التركيب المحصولي
  

  ١٠٠  %  الجملة
عدد افراد األسرة نسبة 

   ٢٢,٩٢  %  دون سن العمل
  ٢٠١٥/٢٠١٦لموسم الزراعى حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية ل: المصدر

  : نتائج الدراسة
 أهم المتغيرات االقتصادية للقمح في مصر، المساحة واإلنتاجية الفدانية يتناول الجزء التالى تحليل وتقدير  

قمح فى مصر ومحافظة الشرقية، تكاليف إنتاج محصول القمح بالعينة، العائد لمحصول الواإلنتاج الكلى 
نتاج قمح بالعينة، اإلمحصول النتاج إ، العوامل المؤثرة على  بالعينةقمحالكلى النتاج محصول ال

نتاج محصول إلمؤشرات الكفاءة االقتصادية ، قمح والتبن بالعينةلمحصول الستخدامات والفائض المسوق واإل
  . بالعينة القمح محصول منافذ بيع الفائض المسوق منوأخيراً ،القمح بالعينة

 :االقتصادية للقمح في مصرأهم المتغيرات : أوالً
يهتم الجزء التالي بدراسة تطور أهم المتغيرات االقتصادية للقمح في مصر والتي تشمل اإلنتاج الكلى 

لفجوة الغذائية باأللف طن، ومعدل االكتفاء الذاتي، وأخيراً ا االستهالك القومي باأللف طن، طن،باأللف 
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 في االقتصادية للقمحتطور أهم المتغيرات ) ٣(ير نتائج جدول وتش. لفرد بالكيلو جرام سنوياًامتوسط نصيب 

، ٢٠٠٠ مليون طن عام ٤٥,٦ يإلى أن االنتاج الكلى للقمح بلغ حوال) ٢٠١٤-٢٠٠٠(لفترة امصر خالل 
 ٢٠٠٠ عن مثيلة عام ٢٠١٤نه زاد فى عام أى أ، ٢٠١٤ مليون طن عام ٢٨,٩ يرتفع ليصل إلى حوالا

 ٧٨,٧ يحوال) ٢٠١٤-٢٠٠٠ (فترة الدراسةتوسط االنتاج الكلى للقمح خالل كما بلغ م%. ٧٦,٤٣بحوالي 
 ينه بلغ حوالأستهالك القومي للقمح تبين وبدراسة اإل%. ٦,٢ يمليون طن، وبلغ معدل النمو السنوى حوال

نه زاد فى أى أ، ٢٠١٤ مليون طن عام ٥٧٧,١٣ ي حوالإلى ارتفع ليصل ،٢٠٠٠ مليون طن عام ٤٩,١٠
كما بلغ متوسط االستهالك القومى للقمح خالل فترة %. ٣٩,٢٩ بحوالي ٢٠٠٠عن مثيله عام  ٢٠١٤عام 

ما بالنسبة أ%. ٣,٢ يوبلغ معدل النمو السنوى حوال.  مليون طن٠٣,١٢ يحوال) ٢٠١٤-٢٠٠٠( الدراسة
 ٢٩,٤ ي، ارتفعت لتصل إلى حوال٢٠٠٠ مليون طن عام ٠٣,٤ ينها بلغت حوالأللفجوة الغذائية للقمح تبين 

متوسط ، كما بلغ %٤١,٦ بحوالي ٢٠٠٠ عن مثيلتها عام ٢٠١٤، اى انها زادت عام ٢٠١٤مليون طن عام 
  مليون طن، وبلغ معدل النمو٢٥,٤حوالي ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(لفجوة الغذائية للقمح خالل فترة الدراسة ا حجم

  %. ٦,١السنوى حوالي 
، ارتفع ليصل إلى ٢٠٠٠عام % ٥٢,٦١ انه بلغ حوالي أما فيما يتعلق بمعدل االكتفاء الذاتى للقمح تبين

كما بلغ %. ١٠,١١ بحوالي ٢٠٠٠ عن مثيله عام ٢٠١٤، اى انه زاد عام ٢٠١٤ عام% ٣٥,٦٨حوالي 
وبلغ معدل %.  ٦٣,٦٤حوالي ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(متوسط معدل االكتفاء الذاتى للقمح خالل فترة الدراسة 

 كيلو جراماً ٦,١٢٩لفرد من القمح بلغ حوالي امتوسط نصيب واخيراً فان %. ٣,٠النمو السنوى حوالي 
 كيلو جراماً سنوياً عام ٥٠,١٢٧، وتذبذب المتوسط بين الزيادة والنقصان حتى بلغ حوالي ٢٠٠٠سنوياً عام 

) ٢٠١٤-٢٠٠٠(لفرد من القمح بالكيلوجرام سنوياً خالل فترة الدراسة ا، كما بلغ متوسط نصيب ٢٠١٤
  %. ٤,٠وبلغ معدل النمو السنوى حوالي . و جراماً  سنوياً كيل٩٥,١٢٩حوالي 

  .)٢٠١٤-٢٠٠٠(لفترة اتطور أهم المتغيرات االقتصادية للقمح في مصر خالل  ):٣(جدول 
    الكلىاإلنتاج  واتـالسن

  )ألف طن(
   القومىاالستهالك

  )ألف طن(
   الغذائيةلفجوةا

  )ألف طن(
   )١(معدل االكتفاء

  (%)الذاتي 
  لفردامتوسط نصيب 

  )سنة/ كيلو جرام(
١٢٩,٦  ٦١,٥٢ ٤٠٣٨ ١٠٤٩٣ ٦٤٥٥  ٢٠٠٠ 
١١١,٥  ٦٩,٣٥ ٢٨٣٣ ٩٢٤٢ ٦٤٠٩  ٢٠٠١ 
١٢٨,٠  ٥٨,٤٩ ٤٥٧٠ ١١٠١٠ ٦٤٤٠  ٢٠٠٢ 
١٢١,٤  ٦٦,١٨ ٣٤٩٨ ١٠٣٤٣ ٦٨٤٥  ٢٠٠٣ 
١٢٧,٣  ٦٤,٦٤ ٣٩٢٧ ١١١٠٥ ٧١٧٨  ٢٠٠٤ 
١٣٥,٠  ٦٧,٨٣ ٣٨٦١ ١٢٠٠٢ ٨١٤١  ٢٠٠٥ 
١٤١,٢  ٦٥,١٣ ٤٤٣٠ ١٢٧٠٤ ٨٢٧٤  ٢٠٠٦ 
١٣٢,٩  ٦٠,٣٨ ٤٨٤٢ ١٢٢٢١ ٧٣٧٩  ٢٠٠٧ 
١٣٦,٦  ٦٢,٥٤ ٤٧٧٩ ١٢٧٥٦ ٧٩٧٧  ٢٠٠٨ 
١٣٥,٤  ٦٦,٥٥ ٤٢٨٤ ١٢٨٠٧ ٨٥٢٣  ٢٠٠٩ 
١٣٣,٩  ٥٥,٤٧ ٥٧٥٤ ١٢٩٢٣ ٧١٦٩  ٢٠١٠ 
١٣٥,٠  ٦٢,٨٨ ٤٩٤١ ١٣٣١٢ ٨٣٧١  ٢٠١١ 
١٢١,٧  ٧١,٣٨  ٣٥٢٧  ١٢٣٢٢  ٨٧٩٥  ٢٠١٢  
١٣٢,٣  ٦٨,٩٠  ٤٢٧٠  ١٣٧٣٠  ٩٤٦٠  ٢٠١٣  
١٢٧,٥  ٦٨,٣٥  ٤٢٩٧  ١٣٥٧٧  ٩٢٨٠  ٢٠١٤  
  ١٢٩,٩٥  ٦٤,٦٣٩  ٤٢٥٦,٧  ١٢٠٣٦ ٧٧٨٠  المتوسط

  ٠,٤  ٠,٣  ١,٦  ٢,٣  ٢,٦  (*)معدل النمو السنوي
(%)معامل االختالف   ٥,٧٤  ٦,٨٣  ١٦,٥٠  ١٠,٩٥ ١٣,١٣  

  .١٠٠*االستهالك القومى للقمح باألف طن/ اإلنتاج الكلى للقمح باأللف طن) ١ (
 القيمة  s القيمة النهائية،F معدل النمو السنوى، Pحيث  ،  =F\ S)1\y[( P [ - 1 معدل النمو السنوى يساوى  (*)

   .  عدد السنوات yاالولية، 
  االدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى، نشرةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشؤؤن االقتصادية، :المصدر

  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(، أعداد متفرقة، ألفترة الغذائي بجمهورية مصر العربية الميزان



  اقتصاديات إنتاج ومنافذ بيع صغار الزراع لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 

٢٢١١
مل ان معاولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابى للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة ف

، %)١٣,١٣(، يليها االنتاج الكلى للقمح %)٥٠,١٦(لفجوة الغذائية ااإلختالف يشير إلى انها اكثر تشتتاً فى 
 حول  كانت القيم أقل تشتتاًوأخيراً%) ٨٣,٦(، ومعدل االكتفاء الذاتى %)٩٥,١٠( يليها االستهالك القومىثم 

  ).٣(كما هو موضح بجدول %) ٧٤,٥(لفرد امتوسطها الحسابي فى متوسط نصيب 
 :قمح فى مصر ومحافظة الشرقيةلمحصول الالمساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى : ثانياً

دانية بالطن واإلنتاج  فدان واالنتاجية الفباأللفيهتم الجزء التالي بدراسة تطور المساحة المزروعة 
) ٤( جدول بياناتوتشير . محافظة الشرقية وقمح وذلك على مستوى مصرلمحصول ال طن أللفالكلى با

تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى لمحصول القمح في مصر ومحافظة الشرقية خالل ألفترة 
 مليون فدان عام ٤٦٣,٢مصر بلغت حوالي لقمح في المزروعة بمحصول اإلى أن المساحة ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(

 عن ٢٠١٤، اى انها زادت فى عام ٢٠١٤ مليون فدان عام ٣٩٣,٣، أرتفعت لتصل إلى حوالي ٢٠٠٠
 خالل فترةبمحصول القمح كما بلغ متوسط المساحة المزروعة %. ٧٤,٣٧ بحوالي ٢٠٠٠مثيلتها عام 

أما بالنسبة %. ٥,٢ل النمو السنوى حوالي  مليون فدان، وبلغ معد٨٧,٢حوالي ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(الدراسة 
، ٢٠٠٠ طناً للفدان عام ٦٢,٢نها بلغت حوالي أقمح بالطن فى مصر تبين لمحصول اللالنتاجية الفدانية 

 عن مثيلتها عام ٢٠١٤، اى انها زادت فى عام ٢٠١٤ طناً للفدان عام ٧٤,٢أرتفعت لتصل إلى حوالي 
قمح فى مصر خالل فترة الدراسة لمحصول النتاجية الفدانية كما بلغ متوسط اال%. ٥٨,٤ بحوالي ٢٠٠٠

 ذلكولقد ترتب على %. ١,٠ وبلغ معدل النمو السنوى حوالي ، طناً للفدان٧٠,٢حوالي ) ٢٠١٤- ٢٠٠٠(
  ، ارتفع ليصل إلى حوالي ٢٠٠٠ مليون طن عام ٤٥,٦قمح فى مصر بلغ حوالي لمحصول الان االنتاج الكلى 

ساحة واإلنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى للقمح في مصر ومحافظة الشرقية خالل تطور الم): ٤(جدول 
  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(ألفترة 

  )٢(محافظة الشرقية  )١(مصر
المساحة باأللف   السنوات

  فدان
اإلنتاجية    

  فدان/طن
اإلنتاج الكلي    

  ألف طن
المساحة باأللف 

  فدان
اإلنتاجية    

  فدان/طن
اإلنتاج الكلي    

  طنألف 
٧٦٦,٨  ٢,٧٢  ٢٨١,٩ ٦٤٥٥ ٢,٦٢ ٢٤٦٣,٣  ٢٠٠٠  
٧٦٢,٤  ٢,٦٤  ٢٨٨,٨  ٦٤٠٩  ٢,٧٤ ٢٣٤١,٨  ٢٠٠١  
٦٩١,٦  ٢,٥٥  ٢٧١,٢  ٦٤٤٠  ٢,٦٣ ٢٤٥٠,٤  ٢٠٠٢  
٧٧٠,١  ٢,٧٣  ٢٨٢,١  ٦٨٤٥  ٢,٧٣ ٢٥٠٦,٢  ٢٠٠٣  
٨٨٨,٤  ٢,٨٨  ٣٠٨,٥  ٧١٧٨  ٢,٧٥ ٢٦٠٥,٥  ٢٠٠٤  
٨٩٤,٧  ٢,٩  ٣٠٨,٥  ٨١٤١  ٢,٧٣ ٢٩٨٥,٣  ٢٠٠٥  
٩٩٦,٧  ٢,٨١  ٣٥٤,٧  ٨٢٧٤  ٢,٧٠ ٣٠٦٣,٧  ٢٠٠٦  
١٠٥٦,٥  ٣,٠٥  ٣٤٦,٤  ٧٣٧٩  ٢,٧٢ ٢٧١٥,٥  ٢٠٠٧  
١٠٧٠,٢  ٣,٠٥  ٣٥٠,٩  ٧٩٧٧  ٢,٧٣ ٢٩٢٠,٤  ٢٠٠٨  
١٠٠٤  ٢,٩٩  ٣٣٥,٨  ٨٥٢٣  ٢,٧١ ٣١٤٧,٠  ٢٠٠٩  
١٠٨٧  ٣,٢  ٣٣٩,٧  ٧١٦٩  ٢,٣٩ ٣٠٠١,٤  ٢٠١٠  
١٠٤٠,٣  ٣,١  ٣٣٥,٦  ٨٣٧١  ٢,٧٥ ٣٠٤٨,٦  ٢٠١١  
١١٤٤,٦  ٢,٦٩  ٤٢٥,٠٤  ٨٧٩٥  ٢,٧٨  ٣١٦٠,٧  ٢٠١٢  
١١٦٨,٢ ٢,٧٠ ٤٣٢,٤٣  ٩٤٦٠  ٢,٨٠  ٣٣٧٧,٩  ٢٠١٣ 
١١٠٠,٣  ٢,٥٩  ٤٢٤,٥  ٩٢٨٠  ٢,٧٤  ٣٣٩٣,٠  ٢٠١٤  
  ٩٦٣,٠٤  ٢,٨٤  ٣٣٩,١  ٧٧٨٠  ٢,٧٠ ٢٨٧٨,٧١  المتوسط

  ٣,٥  ٠,٤  ٣,١  ٢,٦  ٠,١  ٢,٥  (*)معدل النمو السنوي
  ١٦,١٤٢٦  ٧,٠٩٩٨٦  ١٥,٦٤٢٢  ١٣,١٣  ٣,٤٨٩٦ ١١,٨٩٢١  (%)معامل االختالف 

يمة االولية،  الق s القيمة النهائية،F معدل النمو السنوى، P ،  حيث =F\ S)1\y[( P [ - 1معدل النمو السنوى يساوى (*) 
y  عدد السنوات    

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتـصاد الزراعـى،        -١ :المصدر
  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(، ألفترة نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة

 .)٢٠١٤ -٢٠٠٠(الفترة      مديرية الزراعة بالشرقية، قسم اإلحصاء، بيانات ثانوية غير منشورة، -٢

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



  اقتصاديات إنتاج ومنافذ بيع صغار الزراع لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 

٢٢١٢
، كما بلغ %٧٦,٤٣ بحوالي ٢٠٠٠ عن مثيله عام ٢٠١٤، اى انه زاد عام ٢٠١٤ مليون طن عام ٢٨,٩

 مليون طن، وبلغ معدل ٧٨٠,٧حوالي ) ٢٠١٤ -٢٠٠٠( لفترة امتوسط االنتاج الكلى للقمح فى مصرخالل 
  %. ٦,٢السنوى حوالي  النمو

لمحصول القمح ا الحسابى للمساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى ولمعرفة توزيع القيم حول متوسطه
 تشتتاً حول متوسطها الحسابي فى االنتاج الكلي أكثرفإن معامل اإلختالف يشير إلى انها فى مصر 

، كما كانت أقل تشتتاً حول متوسطها الحسابي فى %)٨٩,١١(، يليها المساحة المزروعة %)١٣,١٣(
  %).٤٨,٣(نية االنتاجية الفدا

بلغت حوالي قمح فى محافظة الشرقية باأللف فدان تبين انها بمحصول الوبدراسة المساحة المزروعة 
، اى انها زادت فى ٢٠١٤ فدان عام ألف ٥,٤٢٤، أرتفعت لتصل إلى حوالي ٢٠٠٠ فدان عام ألف ٩,٢٨١

لقمح بمحصول االمزروعة كما بلغ متوسط المساحة %. ٥٨,٥٠ بحوالي ٢٠٠٠ عن مثيلتها عام ٢٠١٤عام 
من % ٧٧,١١ ألف فدان، يمثل حوالي ١,٣٣٩حوالي ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(بمحافظة الشرقية خالل فترة الدراسة 

أما %. ١,٣وبلغ معدل النمو السنوى حوالي . قمح فى مصر خالل نفس ألفترةبمحصول المثيلتها المزروعة 
 طناً للفدان عام ٧٢,٢رقية تبين انها بلغت حوالي قمح بالطن فى الشلمحصول البالنسبة لالنتاجية الفدانية 

 ٢,٥٩إلنخفاض خالل فترة الدراسة حتى وصلت إلى حوالي ا، تذبذبت االنتاجية الفدانية باإلرتفاع و٢٠٠٠
- ٢٠٠٠( كما بلغ متوسط االنتاجية الفدانية للقمح فى الشرقية خالل فترة الدراسة. ٢٠١٤طناً للفدان عام 

وبلغ معدل %. ١٨,٥ على مستوى الجمهورية بحوالي هيرتفع عن مثيل. ناً للفدان ط٨٤,٢حوالي ) ٢٠١٤
قمح بمحافظة الشرقية بلغ لمحصول الترتب على ما سبق ان االنتاج الكلى ، %٤,٠النمو السنوى حوالي 

، اى انه زاد ٢٠١٤ مليون طن عام ١٠٠,١، ارتفع ليصل إلى حوالي ٢٠٠٠ ألف طن عام ٨,٧٦٦حوالي 
قمح فى لمحصول ال، كما بلغ متوسط االنتاج الكلى %٤٩,٤٣ بحوالي ٢٠٠٠ عن مثيله عام ٢٠١٤عام 

من مثيله % ٣٥,١٢ ألف طن، يمثل حوالي ٠٤,٩٦٣ حوالي) ٢٠١٤-٢٠٠٠(الشرقية خالل فترة الدراسة 
  %.٥,٣على مستوى الجمهورية خالل نفس فترة الدراسة، وبلغ معدل النمو السنوى 

 قمحلمحصول الحول متوسطها الحسابى للمساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى ولمعرفة توزيع القيم 
ج الكلي ا تشتتاً حول متوسطها الحسابي فى االنتأكثرإلختالف يشير الى انها ا فإن معامل بمحافظة الشرقية

 فى ، كما كانت أقل تشتتاً حول متوسطها الحسابي%)٦٤,١٥(، يليها المساحة المزروعة %)١٤,١٦(
  %).٠٩,٧(االنتاجية الفدانية 

  :  إنتاج محصول القمح بالعينةاليفتك: ثالثاً
تشمل تكاليف انتاج محصول القمح بالعينة كل من تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعى وتكلفة عمليات 
 الخدمة الزراعية للقمح، وهما معاً تكاليف متغيرة، والقيمة اإليجارية لألرض الزراعية عن فترة مكث

ويهتم الجزء التالى بإلقاء الضوء على تلك ). وهما معاً تكاليف ثابتة(المحصول بها والمصروفات األخرى 
  .البنود بشئ من اإليجاز

 واألهمية النسبية لبنود التكلفة) ٥(تشير بيانات جدول  : تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعى-
ة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي مستلزمات اإلنتاج الزراعي لمحصول القمح بعينة الدراس

سمدة الكيماوية  الى ان مستلزمات االنتاج الزراعي لمحصول القمح تشمل التقاوي واأل٢٠١٦/ ٢٠١٥
نها أنتاج تبين همية النسبية لبنود مستلزمات اإلوبدراسة التكلفة واأل .والمبيدات) االزوتية، والفوسفاتية(

 للفدان  جنيها٩٩,٣٧٢ً( جنيهاً للفدان ٤٧,٤٧٨سمدة الكيماوية حيث بلغت فى األقصاها أارتفعت لتصل 
% ٦٩,٥٥ حوالي وتبلغ االسمدة الكيماوية معاً ) للفدان لألسمدة الفوسفاتية جنيها٤٨,١٠٥ً اآلزوتية،لألسمدة 

تكلفة التقاوى  يليها ).لألسمدة الفوسفاتية% ٢٨,١٢لألسمدة االزوتية، % ٤١,٤٣ (تمثل كل منهما على حدة
دناها فى المبيدات حيث أ وانخفضت التكلفة لتصل .%٠٩,٣٦ حوالي جنيها للفدان تمثل ١٥,٣١٠غت لحيث ب



  اقتصاديات إنتاج ومنافذ بيع صغار الزراع لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 

٢٢١٣
وذلك من جملة تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعى للقمح والتى بلغت % ٢٢,٨ جنيهاً للفدان تمثل ٦٨,٧٠بلغت 
  .  جنيهاً للفدان٣١,٨٥٩ حوالي

 تشتتاً حول أكثر  فإن معامل االختالف يشير الى أنهامتوسطها الحسابىولمعرفة توزيع القيم حول 
سمدة  يليها األ، ثم%)٧٨,١٠٦(، يليها االسمدة الفوسفاتية %)٨٢,١٢٧(متوسطها الحسابي فى المبيدات 

  %).٧٣,٣٠( حول متوسطها الحسابي فى التقاوى وأقل تشتتاً%) ٨٨,٣١(زوتية اآل
 بعينة الدراسة لنسبية لبنود مستلزمات اإلنتاج الزراعي لمحصول القمحالتكلفة واألهمية ا): ٥(جدول 

 .)٢٠١٦/ ٢٠١٥(الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 
  معامل اإلختالف  )١(%  )فدان/جنية (التكلفة المستلزم

  ٣٠,٧٣  ٣٦,٠٩  ٣١٠,١٥   التقاوي
  ٣١,٨٨  ٤٣,٤١  ٣٧٢,٩٩   األسمدة األزوتية

  ١٠٦,٧٨  ١٢,٢٨  ١٠٥,٤٨  األسمدة فوسفاتية
  ٤٤,٠٣  ٥٥,٦٩  ٤٧٨,٤٧  جملة االسمدة الكيماوية

  بنود 
مستلزمات 

  اإلنتاج
  ١٢٧,٨٢  ٨,٢٢  ٧٠,٦٨  المبيدات
  ٣٣,٥٥  ١٠٠,٠٠  ٨٥٩,٣١  إجمالي مستلزمات اإلنتاج

  .تكلفة كل مستلزم منسوبة لجملة تكاليف مستلزمات االنتاج الزراعى) ١(
  ٢٠١٥/٢٠١٦أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى حسبت من بيانات : المصدر

  

التكلفة واألهمية النسبية لبنود عمليات ) ٦(توضح نتائج جدول  :تكلفة عمليات الخدمة الزراعية -
/ ٢٠١٥الخدمة الزراعية لمحصول القمح بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 

ن عمليات الخدمة الزراعية تبدأ بإعداد االرض للزراعة ثم الزراعة ثم خدمة المحصول القائم أ ٢٠١٦
الحصاد، تجميع وتربيط، (ثم العمليات الفنية السابقة للتسويق )  مقاومة الحشائش، التسميدالرى،(رض باأل

االهمية النسبية لعمليات الخدمة وبدراسة التكلفة و.  نقل المحصول لمنزل المزارعخيراًأو) دراس وتذرية
 جنيه ٨٥,٧٠٠ حيث بلغت الدراس والتذريةقصاها في أنها ارتفعت لتصل أالزراعية لمحصول القمح تبين 

  جنيها للفدان تمثل حوالي٥٨٨ ,١٠غت ل حيث بإعداد األرض للزراعة، يليها عملية %١٥,٢٤للفدان تمثل 
 الرى، وعملية %٢٦,٢٠  جنيها للفدان تمثل حوالي٠٩,٥٨٨ ، يليها عملية الحصاد حيث بلغت%٢٠,٢٧

 حيث بلغت عملية التجميع والتربيط، الى جانب %٥٩,١٩ للفدان تمثل حواليجنيهاً ٣٧,٥٦٨حيث بلغت 
 جنيهاً ٧٣,٨٢وعملية التسميد حيث بلغت حوالي ، %١٩,٨  حواليلفدان تمثلل  جنيها٧٥,٢٣٧ً التكلفة حوالي

مقاومة دناها فى عملية ألزراعية لتصل ا وانخفضت تكلفة عمليات الخدمة %.٨٥,٢للفدان وتمثل حوالي 
وذلك من جملة تكلفة عمليات الخدمة % ٧٣,٠ حوالي للفدان تمثل  جنيها٩١,٢٠ً حيث بلغت الحشائش
  . للفدان جنيها٩٧,٢٩٠١ًلتى بلغت ا ولمحصول القمحالزراعية 

بعينة الدراسة لمحصول القمح   الخدمة الزراعيةالتكلفة واألهمية النسبية لبنود عمليات): ٦(جدول 
 .٢٠١٦/ ٢٠١٥الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 

  %االختالف معامل   )١(%  )فدان/جنية (التكلفة العملية الزراعية
 ٣٧,٩١ ٢٠,٢٧ ٥٨٨,١٠  إعداد األرض للزراعة

  ١٧,٨٣  ٢,٠٧  ٦٠,١٧  الزراعة
  ٩٢,٠٥  ١٩,٥٩  ٥٦٨,٣٧  الري

  ٨١,٠٣  ٠,٧٣  ٢٠,٩١  مقاومة الحشائش
  ٧٧,٧١  ٢,٨٥  ٨٢,٧٣  التسميد
  ٣٦,٨٨  ٢٠,٢٦  ٥٨٨,٠٩  الحصاد

  ٩٤,٣٠  ٨,١٩  ٢٣٧,٧٥  تجميع وتربيط
  ١٨,٤١  ٢٤,١٥  ٧٠٠,٨٥  دراسة وتذرية

بنود عمليات الخدمة 
الزراعية

  

  ٩٠,٤٧  ١,٨٩  ٥٤,٩٩  النقل
  ٢٧,١٨  ١٠٠  ٢٩٠١,٩٧  جملة العمليات الزراعية

  .لفة كل عملية زراعية منسوبة لجملة تكاليف عمليات الخدمة الزراعيةتك) ١(
  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



  اقتصاديات إنتاج ومنافذ بيع صغار الزراع لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

 

٢٢١٤
 تشتتاً حول أكثر  فإن معمل االختالف يشير إلى أنهاولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابى

 الى  يليها النقل، ثم%)٠٥,٩٢(، يليها عملية الرى %)٣٠,٩٤(الحسابي لعملية التجميع والتربيط متوسطها 
%). ٨٣,١٧(الزراعة كما أن القيم أقل تشتتاً حول متوسطها الحسابي فى عملية %) ٤٧,٩٠( منزل المزارع

  )٦(كما هو موضح بجدول 
إجمالى تكاليف إنتاج محصول القمح  )٧( بيانات جدول توضح :انتاج محصول القمحتكاليف  إجمالي -

 الى ان اجمالى تكلفة إنتاج. ٢٠١٦/ ٢٠١٥بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 
، ) تكلفة عمليات الخدمة الزراعية، مستلزمات االنتاج الزراعىتكلفة( القمح تشمل التكاليف المتغيرة محصول

وبدراسة ). خرىرض مضافاً اليها المصروفات األة االيجارية لفترة مكث القمح باألالقيم(والتكاليف الثابتة 
ن أ، كما تبين %١٩,١٢ حواليمثل ت جنيهاً للفدان ٣١,٨٥٩نها بلغت أتكلفة مستلزمات االنتاج الزراعى تبين 
لك فإن  وبذ،%١٧,٤١ جنيها للفدان تمثل حوالي ٩٧,٢٩٠١ حواليتكلفة عمليات الخدمة الزراعية بلغت 
 فان التكاليف خيراًأو%. ٣٤,٥٣ للفدان تمثل حوالي  جنيها٢٨,٣٧٦١ًجملة التكاليف المتغيرة بلغت حوالي 

% ٦٥,٤٦ حوالي للفدان تمثل  جنيها٢٨,٣٢٨٨ً حواليبلغت ) خرىالقيمة االيجارية والمصروفات األ(الثابتة 
  . للفدان جنيها٥٦,٧٠٤٩ًلي ج لمحصول القمح والتى بلغت حوااوذلك من اجمالى تكاليف االنت

 تشتتاً حول أكثر  فإن معمل االختالف يشير إلى أنهاولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابى   
، يليها جملة التكاليف المتغيرة %)٥٥,٣٣(عى امتوسطها الحسابي فى تكاليف مستلزمات االنتاج الزر

  %).٤٦,٢ (القيمة اإليجارية للفدان بالجنيةى  تشتتاً حول متوسطها الحسابي ف، والقيم أقل%)٧٦,١٥(
 بعينة الدراسة الميدانية التكلفة واألهمية النسبية لبنود تكاليف اإلنتاج الزراعي لمحصول القمح): ٧(جدول 

 .)٢٠١٦/ ٢٠١٥ (بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي
  االختالفمعامل   )١(%  التكلفة التكلفة

  ٣٣,٥٥  ١٢,١٩ ٨٥٩,٣١  ة مستلزمات اإلنتاجتكلف
  ٢٧,١٨  ٤١,١٧  ٢٩٠١,٩٧  تكلفة عمليات الخدمة الزراعية

  ١٥,٧٦  ٥٣,٣٤  ٣٧٦١,٢٨  جملة التكاليف المتغيرة
  ٢,٤٦  ٤٦,٦٥  ٣٢٨٨,٢٨  )التكاليف الثابتة(تكلفة القيمة اإليجارية 

إجمالي تكلفة 
اإلنتاج

  

  ٨,٧٢  ١٠٠  ٧٠٤٩,٥٦  إجمالي التكاليف للفدان
  . منسوبة إلجمالى التكاليف للفدانتكلفة كل بند) ١(

  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر
  

 يتوقف العائد الكلى لمحصول القمح على كل من كمية وسعر كل :نتاج محصول القمحالعائد الكلى إل: رابعاً  
 الكلي لفدان القمح بعينة الدراسة العائدهيكل بنود ) ٨(وتشير نتائج جدول . ثانوىتج الامن الناتج الرئيسي والن

 ٥,١٨ن كمية الناتج الرئيسي بلغت أالى .٢٠١٦/ ٢٠١٥الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 
لغت حوالي ردب، وهذا يعنى أن قيمة الناتج الرئيسي بأل ل جنيها٣٤,٤٠٦ًأردباً للفدان بمتوسط سعر بلغ 

 ٦٤,١١ من الناتج الثانوى الفدانج افى حين بلغ متوسط انت% ٧٤,٨٣ للفدان تمثل حوالي  جنيها٢٩,٧٥١٧ً
 اً جنيه٩٦,١٤٥٨تج الثانوى بلغ حوالي ان قيمة النأى أ ، للحمل جنيها٣٤,١٢٥ًحمل تبن بمتوسط سعر بلغ 

  .لفدانل  جنيها٢٥,٨٩٧٦ً والذى بلغ حوالي ه بالجنيالعائد الكلى للفدانمن اجمالى %) ٢٦,١٦(مثل يلفدان ل
بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم هيكل بنود العائد الكلي لفدان القمح ): ٨(جدول 

 ).٢٠١٦/ ٢٠١٥(الزراعي 
  االختالفمعامل   قيمة الناتج بالجنية  سعر الوحدة بالجنية  المتوسط  الوحدة الناتج

  ١٩,١٧  ٧٥١٧,٢٩  ٤٠٦,٣٤  ١٨,٥  أردب  الرئيسي
  ٣٠,٤٨  ١٤٥٨,٩٦  ١٢٥,٣٤  ١١,٦٤  حمل  الثانوي

  ٢٥,٧ ٨٩٧٦,٢٥ -  -  جنبة  إجمالي اإليراد للفدان 
  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر
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٢٢١٥
 متوسطها  تشتتاً حول  أكثر ختالف يشير إلى أنها    فإن معامل اال   ولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابى      

  %).١٧,١٩(، وأقل تشتتاً حول متوسطها الحسابي فى الناتج الرئيسي %)٤٨,٣٠(نوى االحسابي فى الناتج الث
  : العوامل المؤثرة على إنتاج محصول القمح بالعينة: خامساً

ة بمحافظة الشرقية موسم يتناول الجزء التالى توصيف متغيرات إنتاج القمح  بعينة الدراس
 ثم تقدير أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة على إنتاج محصول القمح وذلك من خالل تقدير ٢٠١٥/٢٠١٦

  . دوجالس لمحصول القمح–دالة إنتاج كوب 
 توصيف) ٩( تشير بيانات جدول : توصيف متغيرات إنتاج القمح بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية-

المشاهدات بعينة   إلى أن عدد٢٠١٥/٢٠١٦ح بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية موسم متغيرات إنتاج القم
 فدان وهذا يعنى ٩٠ مشاهدة، فى حين بلغ إجمالى مساحة محصول القمح بالعينة ٩٠الدراسة الميدانية بلغت 

دب وهذا يعنى  أر١٦٦٥كما أن اجمالى إنتاج القمح بالعينة بلغ . أن متوسط مساحة القمح بلغت فدان للمشاهدة
وتوضح بيانات الجدول ان مستلزمات االنتاج الزراعى .  أردب٥,١٨أن متوسط إنتاج الفدان بلغ حوالى 
كما ان الكميات المستخدمة منها بلغ . المبيدات) اآلزوتية، الفوسفاتية(تشمل التقاوى، االسمدة الكيماوية 

 كجم وحدة فعالة سماد آزوتى ٩٣,٨٢ كيلو جرام تقاوى للمشاهدة، وحوالى ٨٩,٦٦متوسطها حوالى 
 لتر مبيدات ٧٢,١ كجم وحدة فعالة سماد فوسفاتى للمشاهدة، باإلضافة الى حوالى ٨٥,١٦للمشاهدة، وحوالى 

 ساعة ٩٣,٧٠فقد بلغ متوسطها حوالى ) عمل آلى، عمل بشرى(أما بالنسبة لطاقة التشغيل . للمشاهدة
  .يوم عمل للمشاهدة للعمل البشري رجل ٢٥,٢٦للمشاهدة للعمل اآللى، وحوالى 

  ٢٠١٥/٢٠١٦توصيف متغيرات إنتاج القمح بعينة الدراسة  بمحافظة الشرقية موسم  )٩(جدول 
  القيم  المتغيرات  القيم  المتغيرات

  ٨٩,٦٦  )كجم(متوسط كمية التقاوى للمشاهدة   ٩٠  عدد المشاهدات
  ٩٣,٨٢  )كجم/وحدة فعالة (سماد اآلزوتى للمشاهدة متوسط كمية ال  ٩٠  )بالفدان(إجمالى مساحة القمح بالعينة 
  ٨٥,١٦  )كجم/وحدة فعالة (متوسط كمية السماد الفوسفاتى للمشاهدة   ١  )١()بالفدان(متوسط مساحة القمح للمشاهدة 
  ٧٢,١  )لتر(متوسط كمية المبيدات المستخدمة للمشاهدة   ١٦٦٥  )أردب(إجمالى إنتاج القمح بالعينة 

  ٩٣,٧٠  )ساعة(متوسط عدد ساعات العمل اآللى للمشاهدة   ١٨,٥  )أردب(شاهدة متوسط إنتاج الم
  ٢٥,٢٦  )رجل يوم عمل(متوسط عدد أيام العمل البشرى للمشاهدة   ٥,١٨  )أردب(متوسط إنتاج الفدان 

اجمالى / ةاجمالى انتاج القمح باالردب للعين) ٢(عدد المشاهدات بالعينة، / إجمالى مساحة القمح بالفدان للعينة) ١(
  . جنيه١٥=مكينة رى / حسبت على اساس تكلفة ساعة) ٣(مساحة القمح بالفدان بالعينة،

  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر   
  

  لمعرفة أهم:لشرقيةلمحصول القمح بعينة الدراسة بمحافظة ا)  دوجالس-كوب( تقدير دالة انتاج -
العوامل والمتغيرات التى تؤثر فى كمية انتاج محصول القمح للمساحة المزروعة بالعينة فقد تم إجراء العديد 

ولقد تبين أن أهم الصور الرياضية . من المحاوالت على المتغيرات التى تم الحصول عليها من عينة الدراسة
دالة لوغاريتمية (نطقية اقتصادية دالة انتاج كوب دوجالس التى أعطت أدق النتائج إحصائياً وأفضلها م

  :وقد تم التوصل الى تلك النتائج) مزدوجة وأسية
Lny = Ln - 1.071 + 0.496 Lnx1 – 0.088 Lnx2 – 0.039Lnx3 – 0.061 Lnx4 + 0.697 Lnx5 + 0.077 Lnx5  

                (-5.021)** (2.814)* (-0.386)    (-0.993)     (-0.564)     (2.846)** (1.854)* 
R/2 = 89.1         F=38.975**                                                             

  :      حيث أن
 Y ln =الكمية المقدرة إلنتاج محصول القمح باألردب فى المشاهدة هـ.  
X1 ln = كمية التقاوي بالكيلو جرام فى المشاهدة هـ.  

Ln X2= كمية السماد األزوتي بالكجم عنصر فعال فى المشاهدة هـ .  
X3 ln = كمية السماد الفوسفاتي بالكجم عنصر فعال فى المشاهدة هـ.  
X4 ln =  فى المشاهدة هـ) باللتر(كمية المبيدات المستخدمة.  
X5 ln =  فى المشاهدة هـ) ماكينة ري/ ساعة (عدد ساعات العمل اآللى.  
X6 ln =  فى المشاهدة هـ) يوم/ رجل (العمل البشرى عدد أيام.  

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢١٦
تشير نتائج الدالة السابقة الى وجود عالقة طردية موجبة بين كمية انتاج محصول القمح باألردب، 

وعدد أيام العمل ) ماكينة رى/ ساعة(وكل من كمية التقاوى المستخدمة بالكيلوجرام، عدد ساعات العمل االلى 
وهذا يعنى ان زيادة هذه المتغيرات او احداها يؤدى بدورة الى زيادة .  اخر، من جانب)يوم/ رجل (البشرى 

فى حين يوجد عالقة عكسية بين كمية انتاج محصول القمح باألردب، من . انتاج محصول القمح باالردب
و وكالً من كمية السماد االزوتى الصافى بالكيلو جرام عنصر فعال والسماد ألفوسفاتى الصافى بالكيل. جانب

وهذا يعنى ان زيادة هذه المتغيرات او . جرام عنصر فعال وكمية المبيدات المستخدمة باللتر من جانب اخر
مما يشير إلى االسراف . احداهما يؤدى بدورة الى نقص كمية انتاج محصول القمح باألردب فى نفس العام

 الى ان الدالة تعمل فى ظل ٠٨٢,١ويشير مجموع المرونات االنتاجية والذي بلغ . فى استخدام هذه العناصر
  .فى اإلنتاج %٨٢,١٠فى المدخالت يؤدى بدورة الى زيادة % ١٠وفورات السعة المتزايدة حيث ان زيادة 

 القمح فان معنوية  محصول  ولمعرفة أهمية تاثير المتغيرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة على انتاج
/ ساعة(لى اهمية كل من كمية التقاوى بالكيلو جرام والعمل االلى معامالت االنحدار لتلك المتغيرات تشير ا

 يليها العمل ٠١,٠حيث ثبتت المعنوية االحصائية لمعامالت االنحدار لهما عند مستوى معنوية ) ماكينة ري
 ويشير معامل ٠٥,٠حيث ثبتت المعنوية االحصائية لمعامل االنحدار عند مستوى معنوية ) يوم/رجل (البشري

من % ٨٩ الى ان المتغيرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة تفسر حوالي ٨٩,٠ديد المعدل والذى بلغ التح
 ويؤكد دروسة،فيرجع لعوامل اخرى غير م%) ١١(ما الباقى أ القمح باألردب  محصولالتغير فى كمية إنتاج

  ٠١,٠ وهى معنوية عند مستوى معنوية ٩٧,٣٨المحسوبة حيث بلغت ) ف(ما سبق قيمة 
  : بالعينةقمح والتبنلمحصول ال المسوق الفائض االنتاج واالستخدامات و:سادساً

 لمحصول القمح بعينة الفائض اإلنتاج الكلي واالستخدامات العائلية ومنافذ بيع )١٠(تشير بيانات جدول    
 ج الفدان مننتاإن متوسط ألى إ. ٢٠١٦/ ٢٠١٥الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 

 أردباً يمثل ١٥,٤ أردباً للفدان فى حين بلغ االستخدام العائلى حوالي ٥٠,١٨ القمح بلغ حوالي محصول
ه ، تم توجي%٥٧,٧٧ أردباً يمثل حوالي ٣٥,١٤، فى حين الفائض المسوق وبلغ حوالي %٤٣,٢٢حوالي 

قى تم بيعه وتوريده افى حين الب%. ٦٧,٥٥ أردباً يمثل حوالي ٣٠,١٠حوالي بلغ ى التاجر إل بالبيع جزء منه
القمح للفدان محصول نتاج إجمالى إوذلك من % ٨٩,٢١ حوالي أردباً يمثل ٠٥,٤ حواليللحكومة وبلغ 

ومما سبق يتضح انخفاض الكمية المباعة والموردة من القمح للحكومة مقارنة . ردباًأ ٥٠,١٨والذي بلغ 
  ).١٣(ابه فى جدول  وهو ما سوف يتم ذكر أسب.بمثيلتها للتاجر

 تشتتاً حول أكثر  فإن معامل االختالف يشير إلى أنهاولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابى  
، ثم يليه البيع %)٦,٩٩(، يليها االستخدام العائلى للقمح %)٠٢,١٨٤(متوسطها الحسابي فى التوريد للحكومة 

  .%)٥٥,٧٢(للتاجر 
بعينة الدراسة خدامات العائلية ومنافذ بيع الفائض لمحصول القمح والتبن اإلنتاج الكلي واالست): ١٠(جدول 

 .)٢٠١٦/ ٢٠١٥ (الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي
  معامل االختالف  المتوسط  الوحدة  توزيع اإلنتاج  اإلنتاج

  القمح
  كمية انتاج الفدان
  االستخدام العائلى

  بيع للتاجر
  توريد للحكومة

  أردب
  بأرد

  أردب
  أردب

٥٠,١٨  
١٥,٤  
٣٠,١٠  
٠٥,٤  

٦,١٨  
٦,٩٩  
٥٥,٧٢  
٠٢,١٨٤  

  التبن
  كمية انتاج الفدان
  االستخدام العائلى

  بيع للتاجر أو األهالى
  حمل
  حمل
  حمل

٦٤,١١  
٣٧,٦  
٢٧,٥  

١٩,١٧  
٠٣,١٠٧  
٧٧,١٠٦  

  ٢٠١٥/٢٠١٦ حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى: المصدر
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 حمل للفدان فى حين بلغ ٦٤,١١ حوالينتاج الفدان من التبن إما بالنسبة لتبن القمح فقد بلغ متوسط     أ

، والباقى تم بيعه %٧٢,٥٤ حوالي يمثل  حمال٣٧,٦ً حواليت المزارع انااالستخدام لتبن القمح فى غذاء حيو
 حمل ٦٤,١١القمح والذي بلغ نتاج تبن إملة من ج% ٢٨,٤٥ حوالي حمالً تمثل ٢٧,٥ حواليللتاجر وبلغ 

 تكاد  لتبن القمح فإن معامل االختالف يشير إلى أنها ولمعرفة توزيع القيم حول متوسطها الحسابي.للفدان
  .%)٧٧,١٠٦(والبيع للتاجر %) ٠٣,١٠٧(تكون متساوية فى كل من االستخدام العائلى 

  :ول القمح بالعينةنتاج محصمؤشرات الكفاءة االقتصادية إل: سابعاً
 القمح بعينة الدراسة الميدانية إلنتاج محصولمؤشرات الكفاءة االقتصادية ) ١١(تشير بيانات جدول    

 حوالين االيراد الكلى لمحصول القمح بلغ ألى إ. ٢٠١٦/ ٢٠١٥بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي 
 جنيهاً للفدان، وهذا يعنى ٥٥,٧٠٤٩ حوالي  الكليةةنتاجي للفدان، فى حين بلغت التكاليف اإل جنيها٢٥,٨٩٧٦ً
  قرشا١٩ًربحية الجنية المستثمر بلغت حوالي أن أ ا للفدان، كم جنيها٧,١٩٣٠ً حوالي العائد الفدانى بلغ أن
 حوالىردب نتاج األإتكلفة بلغ متوسط  أردباً ٥٠,١٨نتاج الفدان حوالي إوفى ظل متوسط ،  جنية مستثمرللك

 ين صافإ ف جنيها٠٣,٤٠٦ًردب بالجنية سعر األمتوسط ردب وبطرح تلك التكلفة من  لألاً جنيه٧٤,٣٠٢
  %.٤٤,٢٥ن حافز المنتج بلغ أ ا كم جنيها٢٩,١٠٣ًردب لألعائد لا

  ومما سبق يتضح أن محصول القمح يعتبر من المحاصيل المربحة خاصة فى ظل تحرير الدولة لسعر 
  .اع على زيادة المساحة المزروعة لمحصول القمح من عام إلى آخرالضمان قبل زراعتها مما يشجع الزر

بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول القمح ): ١١(جدول 
 .)٢٠١٦/ ٢٠١٥(خالل الموسم الزراعي 

  القيمة  الوحدة يانالبـ
  ٨٩٧٦,٢٥  فدان/جنية  الكليالعائد

  ٧٠٤٩,٥٥  فدان/جنية  ليةالتكاليف الك
  ١٩٣٠,٧٠  فدان/جنية  صافي العائد الفداني

  ٠,١٩   جنيةجنية  أربحية الجنية
  ١٨,٥٠  فدان/أردب  متوسط إنتاج الفدان

  ٣٠٢,٧٤  لألردب/جنية  متوسط تكلفة إنتاج األردب
  ٤٠٦,٠٣  لألردب /جنية  سعر األردب

  ١٠٣,٢٩  لألردب/ جنية  صافي العائد لألردب
  ٢٥,٤٤  %  حافز المنتج

  )١٠٠*سعر األردب بالجنية / صافى العائد لألردب بالجنية= (حافز المنتج
  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر

  

  :منافذ بيع الفائض المسوق من القمح: ثامناً
  :ائض من محصول القمح وهمايوجد منفذين رئيسيين لبيع صغار الزراع للف

سباب ومبررات ومشاكل بيع صغار أ ويهتم الجزء التالى بدراسة ةلحكوملالبيع للتاجر والبيع بالتوريد   
  .الزراع لتلك المنافذ

محصول القمح لاألهمية النسبية ألسباب ومشاكل بيع الزراع ) ١٢( تشير نتائج جدول :للتجاربيع القمح  - 
سباب أن ألى إ. ٢٠١٦/ ٢٠١٥ة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي للتجار بعينة الدراس

 البيع والتوريد للحكومة مشاكلتى في مقدمتها أنه يأال إن تعددت ألقمح للتجار ولومبررات بيع صغار الزراع 
 بالبيع ءلى اللجوإثناء التعامل مما دفعهم أوذلك لوجود تعقيدات روتينية وضياع للوقت في التوريد للحكومة و

لتاجر يقوم باستالم القمح من الحقل مباشرة وبالتالى يتحمل ان أ يليها ،راءمن اآل% ٥٢,٢٩لى التجار وتمثل إ
ن أيها ل من االراء ، ثم ي%٥٩,٢٤و بالتوريد للحكومة ويمثل حوالي أ مخازنة وذلك إما إلى هفة نقللتك

 اليها مثل الشون والصوامع والمطاحن بعيدة وبالتالى فان لتوريداالمسافة بين القري واالماكن التي يتم 

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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٢٢١٨
ن أ، يضاف لما سبق من اآلراء% ٠٣,١٨ الى البيع للتجار ويمثل هالمزارع يتحمل تكلفة عالية مما يدفع

لقمح وسعر التوريد للحكومة بسيط وال يشجع على التوريد للحكومة ويمثل للفرق بين سعر شراء التاجر ا
 إذا احتاج إلى محصوللء عمليات خدمة ااثنأان التاجر يقوم بتمويل الزراع ف خيراًأ و.اءمن االر%) ٧٥,١٤(

بالمال وى خاصة كما يقوم بامداد الزراع اج عامة والسماد الكيمانتمداد الزراع بمستلزمات اإلإ من خالل ذلك
لزراع الى بيع القمح لتذرية وغيرها مما يدفع اا مثل الحصاد والدراس وأثناء عمليات التسويق للمحصول

راء الزراع من جملة اآلراء وذلك من جملة التكرار النسبى آل% ١١,١٣ لديونهم ويمثل حوالي للتجار سداداً
  .سباب ومبررات بيع القمح للتجار بالعينةأحول 

نه يوجد العديد من أال إسباب ومبررات تشجع الزراع على بيع القمح للتجار أوعلى الرغم من وجود 
طلة فى سداد ثمن ار والمما التج بعضخرأتى فى مقدمتها تألزراع اثناء البيع للتجار يال التى يقابلها المشاك

 يليها استغالل بعض التجار للزراع وذلك من خالل سرقة ، راء من اآل%٩٩,٣٦القمح للزراع ويمثل ذلك 
نظافة فى االعتبار لدرجات ا لمراعاة التجارراء ثم يليها عدم ، من اآل%١٣,٣٠فى الموازين يمثل حوالي 

 للشراء به من الزراع ويمثل حوالي ريةقمح وتحديد سعر واحد بين التجار على مستوى القلاثناء تقدير سعر ا
يو ل ك١٥٠ردب القمح بحولى الى أه فى الوقت الذى يحدد وزن أنمن االراء، يضاف لما سبق % ٨١,١٧

  كيلو جراما١٥٥ً حواليرغ الفوالقمح باتساب وزن اردب  فان التجار يقومون باستغالل الزراع باحجراماً
 فان خيراًأراء، ومن اآل% ٩٥,١٠ جرام فقط وتمثل حوالي ١٢٥يزيد وزنها عن  لفارغة الواحدة الان أ باًعلم

سعار أكبر قدر ممكن من الربح والمكسب عند البيع بأق يرع لتحقاالتاجر يحاول خفض سعر الشراء من المز
راء الزراع  وذلك من جملة التكرار النسبي آل،ء رامن اآل% ١٢,٤ للدولة ويمثل حوالي هريدثناء توأعلى أ

  .حول مشاكل بيع القمح للتجار بالعينة
بعينة الدراسة الميدانية األهمية النسبية ألسباب ومشاكل بيع الزراع محصول القمح للتجار ): ١٢(جدول 

  .)٢٠١٦ /٢٠١٥ (بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي
  مشاكل وعيوب البيع للتجار  أسباب ومبررات البيع للتجار

  %  العدد  المشكلـة  %  العدد  ـببالسـ
  ٩٩,٣٦  ٢٧  التأخر والمماطلة فى سداد ثمن القمح  ٥٩,٢٤  ١٥  تحمل التاجر لتكاليف النقل

  ١٣,٣٠  ٢٢  السرقة فى الموازين  ١١,١٣  ٨  تمويل التاجر للزراع
اع للوقت فى وجود تعقيدات روتينية وضي
  ١٢,٤  ٣  وجود فرق سعر بين التاجر والتوريد للدولة  ٥٢,٢٩  ١٨  التوريد للحكومة

  ٨١,١٧  ١٣  عدم أخذ درجات النظافة فى اإلعتبار  ٧٥,١٤  ٩  الفرق بين سعر التجر والحكومة بسيط
  ٩٥,١٠  ٨   كيلو جراما١٥٥ًاحتساب االردب القمح   ٠٣,١٨  ١١  بعد الشونة وارتفاع تكلفة النقل

  ١٠٠  ٧٣  الجملة  ١٠٠  ٦١  الجملة
  ٢٠١٥/٢٠١٦حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى : المصدر

  

األهمية النسبية ألسباب ومشاكل بيع الزراع محصول ) ١٣(تشير نتائج جدول  : توريد القمح للحكومة-
 إلى أن .٢٠١٦/ ٢٠١٥محافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي بعينة الدراسة الميدانية بالقمح للحكومة 

األسباب والمبررات التى تشجع  صغار الزراع على توريد القمح للحكومة يأتى في مقدمتها إرتفاع سعر 
من اآلراء، يليها أخذ درجات % ٢٣,٣٦توريد القمح للحكومة مقارنة بمثيله عند البيع للتجار وتمثل حوالي 

عتبار عند تقدير سعر القمح حيث يزداد السعر بزيادة نقاوة ونظافة القمح ويمثل حوالي النظافة فى اال
من اآلراء، ثم يليها حصول الزراع على ثمن ما تم توريده للحكومة من قمح نقداً ومرة واحدة % ٦٤,٢٤

ود مراقبين من اآلراء، يضاف لما سبق الدقة وعدم السرقة فى الموازين وذلك لوج % ٨٤,١٨ويمثل حوالي  
من اآلراء، وأخيراً حساب سعر القمح على أساس أن األردب يزن % ٠٥,١٣على تلك الموازين  ويمثل 

وذلك من جملة التكرار النسبى آلراء صغار الزراع حول أسباب % ٢٤,٧ كيلو جرام ويمثل حوالي ١٥٠
  .ومبررات توريد القمح للحكومة بالعينة
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وريد القمح للحكومة  إال أنه يوجد العديد من المشاكل التى تعوق وعلى الرغم من قيام بعض الزراع بت

التوريد أو تشجع صغار الزراع على العزوف عن توريد القمح للحكومة  يأتى فى مقدمتها أن المسافة بين 
بعيدة وبالتالى إرتفاع تكاليف نقل القمح ) الشون، الصوامع، المطاحن(القري وبين مناطق توريد الزراع للقمح 

من اآلراء، يليها وجود العديد من التعقيدات اإلدارية الروتينية أثناء % ٤٨,٣٠لتلك المناطق ويمثل حوالي 
، ثم يليها إلزام الزراع أثناء % ٠٥,٢٨التوريد مما يؤدى إلى ضياع وقت الزراع أثناء التوريد ويمثل حوالي 
 جنية لألردب وتمثل حوالي ٣ بواقع التوريد على دفع عمولة توريد أو رسوم توريد عن كل أردب يورد

من اآلراء يضاف لما سبق وجود مجاملة لكبار الزراع أثناء عملية التوريد على حساب إهدار % ٢٩,١٨
من اآلراء وأخيراً ضرورة وجود الحيازة الزراعية عند توريد % ٢١,١٢حقوق صغار الزراع وتمثل حوالي 

عية حالياً مؤقتة وأن الحيازة بحوزة المالك لألرض مما يؤدى إلى القمح مع إغفال أن العالقة االيجارية الزرا
وذلك من جملة التكرار النسبي الراء % ٩٧,١٠صعوبة التوريد للحكومة لعدم وجود الحيازة وتمثل حوالي 

  .الزراع حول مشاكل وعقبات توريد القمح للحكومة بالعينة
بعينة الدراسة الميدانية اع محصول القمح للحكومة األهمية النسبية ألسباب ومشاكل بيع الزر): ١٣(جدول 

  .)٢٠١٦/ ٢٠١٥ (بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي
  مشاكل وعيوب البيع للحكومة  أسباب ومبررات البيع للحكومة

  %  العدد  المشكلــة  %  العدد  ـببالسـ
ي وأماكن التوريد بعد المسافة بين القر  ٢٣,٣٦  ٢٥  إرتفاع سعر توريد القمح مقارناً بالتجار

  للحكومة
٤٨,٣٠  ٢٥  

أخذ درجات النظافة فى اإلعتبار عند تقدير 
  السعر

  ٩٧,١٠  ٩  ضرورة وجود الحيازة عند تسليم المحصول  ٦٤,٢٤  ١٧
 جنية ٣إلزام الزراع بدفع عمولة توريد بواقع   ٨٤,١٨  ١٣  الحصول على ثمن القمح نقداً ودفعة واحدة

  لألردب
٢٩,١٨  ١٥  

  ٠٥,٢٨  ٢٣  وجود تعقيدات إدارية وروتينية وضياع للوقت  ٠٥,١٣  ٩  لسرقة فى الموازينالدقة وعدم ا
  ٢١,١٢  ١٠  وجود مجاملة لكبار الزراع  ٢٤,٧  ٥  كيلو جرام١٥٠حساب أردب القمح على أساس

  ١٠٠  ٨٢  الجملة  ١٠٠  ٦٩  الجملة
  ٢٠١٥/٢٠١٦للموسم الزراعى حسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية : المصدر

  

ولتذليل ما سبق من مشاكل وعقبات أثناء توريد القمح للحكومة فان صغار الزراع يقترحون زيادة 
أعداد مناطق استالم الحكومة للقمح وذلك باإلضافة إلى الصوامع والشون والمطاحن وذلك من خالل عمل 

راء، وإلغاء الرسوم المفروضة على الزراع من اآل% ٦٧,٢٦نقاط تجميع لمحصول القمح بكل قرية وتمثل 
من اآلراء، ثم يليها أهمية تبسيط االجراءات االدارية والمالية % ٣٣,٢٣أثناء توريد القمح للحكومة وتمثل 

% ٣٣,١٨اثناء تسليم الزراع للقمح للحكومة وكذلك عند صرف مستحقاتهم المالية عن القمح المورد وتمثل 
 عدم اشتراط وجود حيازة زراعية عند توريد القمح للحكومة وذلك لألسباب من االراء، يضاف لما سبق

من اآلراء، وأخيراً المساواة وعدم التفرقة فى المعاملة بين كبار وصغار الزراع % ١٥السابقة وتمثل حوالي 
 وذلك من جملة التكرار النسبى آلراء الزراع حول مقترحات تذليل مشاكل وعقبات توريد% ٦٧,١٦وتمثل 

  ).١٤(صغار الزراع القمح الى الحكومة كما فى جدول 
بعينة الدراسة األهمية النسبية لمقترحات بيع وتوريد الزراع محصول القمح للحكومة ): ١٤(جدول 

  .)٢٠١٦/ ٢٠١٥ (الميدانية بمحافظة الشرقية خالل الموسم الزراعي
  %  العدد  مقترحات البيع والتوريد للحكومة

  ٦٧,٢٦  ١٦  تغطية جميع توريدات ألفالحين  زيادة أعداد الشون ل
  ٣٣,١٨  ١١  تسهيل االجراءات اإلدارية والبعد عن الروتين

  ٣٣,٢٣  ١٤  عدم فرض رسوم على الفالحين
  ١٥,٠٠  ٩  عدم اشتراط وجود الحيازات عند التسليم

  ٦٧,١٦  ١٠  المساواة فى التعامل مع كبار وصغار الزراع
  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالى

  ٢٠١٥/٢٠١٦ من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى حسبت: المصدر
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 الملخص والتوصيات

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في مصر وذلك لما تمثله المساحة   
 الخبز البلدى المدعم المزروعة بالمحصول من أهمية في العروة الشتوية، كما أن القمح يصنع من دقيقة

وتقوم على القمح العديد من االنشطة والصناعات منها صناعة الطحن والخبز باإلضافة . لفالحي وغيرهمااو
 تعتبر مكوناً رئيسياً في صناعة العلف هكما أن مخلفات طحن. الى ان تبن القمح يعتبر غذاء للحيوانات

كلى للقمح يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية منه وتكمن مشكلة الدراسة في أن االنتاج ال. الحيواني
مما يعنى وجود فجوة غذائية قمحية يتم تدبيرها باالستيراد من الخارج مما يحمل الخزانة العامة للدولة المزيد 

زراع والذين يعانون لكما أن معظم المساحة المزروعة بالقمح يديرها وتحت سيطرة صغار ا. عباءمن األ
  . من إنتاج وتسويق القمحمشاكل كل
 في إلنتاج القمحهم المتغيرات االقتصادية ولقد استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الحالى أل  

هم العوامل المؤثرة في االنتاج الى جانب أباإلضافة الى اقتصاديات انتاج القمح بمحافظة الشرقية و. مصر
  . للقمح لكل من التجار والتوريد الى الدولةسباب ومبررات ومشاكل بيع الزراع للفائض التسويقىأ

خرى غير منشورة باإلضافة الى بيانات أولية أولقد اعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة و  
لدراسة ميدانية، كما استخدمت االسلوبين الوصفي والكمى في تحليل البيانات وعرض ما توصلت اليه من 

  :نتائج أهمها
 ٠٣,١٢ حوالي مليون طن، في حين بلغ االستهالك القومى ٧,٧ حواليالكلى للقمح  بلغ متوسط االنتاج -

كما أن معدل االكتفاء الذتى .  مليون طن٢٥٦,٤مليون طن، وهذا يعنى وجود فجوة غذائية قدرت بحوالي 
 كيلو جراماً سنوياً وذلك لمتوسط فترة ٩٥,١٢٩ حواليلفرد بلغ اوأن متوسط نصيب % ٦٣,٦٤للقمح بلغ 

  .لدراسةا
وتكلفة عمليات %) ١٩,١٢( للفدان  جنيها٣١,٨٥٩ً حوالي بلغ متوسط تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعي -

، وهذا يعنى أن جملة التكاليف المتغيرة  %)١٧,٤١( للفدان  جنيها٩٧,٢٩٠١ً حواليالخدمة الزراعية 
 ٢٨,٣٢٨٨ف الثابتة بلغ حوالي ، وأخيراً متوسط التكالي%)٣٥,٥٣( للفدان  جنيها٢٨,٣٧٦١ًبلغت حوالي 

  . للفدان جنيها٥٥,٧٠٤٩ًوذلك من إجمالي تكاليف انتاج الفدان والتي بغت %) ٦٥,٤٦( للفدان جنيهاً
 للفدان يمثل متوسط قيمة الناتج الرئيسي حوالي  جنيها٢٥,٨٩٧٦ً بلغ العائد الكلى لفدان القمح حوالي -

  .ناتج الثانويلقيمة ال%) ٢٥,١٦(، في حين الباقي %)٧٤,٨٣(
نه يأتى في مقدمتها كمية أال إ تبين أن أهم العوامل التي تؤثر على انتاج محصول القمح وإن تعددت -

لى، وعدد أيام العمل البشرى، حيث ثبتت معنوية التقاوي المستخدمة بالكيلو جرام، وعدد ساعات العمل اآل
  .معامالت تلك المتغيرات دون غيرها من المتغيرات االخرى

فائضاً تسويقياً يتم %) ٥٧,٧٧(، في حين الباقى %)٤٣,٢٢ (حوالي تمثل كمية القمح المستخدمة عائلياً -
وذلك %) ٨٩,٢١( بالتوريد الى الحكومة ويمثل ه، والباقى يتم بيع%)٦٧,٥٥(بيعة إما الى التاجر بنسبة 

  . اردبا٥,١٨ًنتاج الفدان والتى بلغت إمن جملة 
 للفدان،  جنيها٥٥,٧٠٤٩ً حوالي للفدان، والتكاليف الكلية  جنيها٢٥,٨٩٧٦ً حواليدان  بلغ العائد الكلى للف-

 قرش ١٩ن ربحية الجنية بلغت أ للفدان هذا باإلضافة الى  جنيها٧٠,١٩٣٠ً حواليصافي العائد الفدانى 
  %.٤٤,٢٥وحافز المنتج بلغ 

انحصرت في البيع للتجار والبيع بالتوريد هم منافذ بيع صغار الزراع للفائض التسويقى للقمح أن أبين  تَ-
نه يوجد مشاكل ومعوقات إ يوجد اسباب ومبررات للبيع لكل منفذ فينه في الوقت الذأللحكومة، كما 

  .للتعامل مع المنفذين السابقين
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وعلى ضوء ما سبق فان الدراسة توصى بأهمية أخذ مقترحات الزراع للنهوض واالرتقاء بمستوى   

ت والبرامج المستقبلية لشراء الدولة لقمح من الزرع اقمح للحكومة في االعتبار عند رسم السياسكفاءة توريد ال
همية تنشيط وتفعيل دور التعاونيات الزراعية خاصة في مجال التعامل مع صغار الزراع ألى إباالضافة 

ر اسعأاتجار بشراء القمح بداء العمليات الزراعية وذلك للحد من استغالل أبتقديم القروض الالزمة لهم اثناء 
 وليس مالك تلك رض فعالً بزراعة األين القائمالمزارعينمنخفضة باالضافة الى تعامل الجمعية مع 

  . اضىراأل
  :المراجع

  :مراجع باللغة العربية: أوالً
دراسة اقتصادية لزراعة محصول القمح فى االحواض ): "دكتور( تهانى صالح محمد بيومى يوسف-١

، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد " مصرالسمكية فى
  . ٢٠١٦، يونيو )ب٢(، العدد)٢٦(

اقتصاديات إنتاج القمح فى ظل ): دكتور(، سعيد محمد فؤاد أحمد )دكتور( سامية محمود عبد العظيم الديب-٢
، العدد )١٥( التطبيقية، جامعة الزقازيق، المجلد ، المجلة المصرية للعلوم"سياسات اإلصالح االقتصادى

  .٢٠٠٠، ديسمبر )١٢(
اقتصاديات اإلنتاج واالستهالك ): "دكتور(، محمد محمد سليمان محمد )دكتور( سعيد محمد فؤاد أحمد -٣

،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى، "لمحصول القمح فى سعات مزرعية متباينة بمحافظة الشرقية
  .٢٠٠٧، يونيه )٢(، العدد )١٧(صرية لالقتصاد الزراعى، المجلد المجلة الم

نوية غير منشورة،  مديرية الزراعة بالشرقية، االدارة العامة للشؤؤن الزراعية، قسم اإلحصاء، بيانات ثا-٤
  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(الفترة 

عى، أعداد  وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشؤؤن االقتصادية، نشرة اإلقتصاد الزرا-٥
  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(متفرقة، الفترة 

 أعداد متفرقة،  وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشؤؤن االقتصادية، نشرة الميزان الغذائي،-٦
  ).٢٠١٤-٢٠٠٠(الفترة 
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Summary and recommendations Of the study 

Wheat crop is considered the most important food crops in wheat area has a 
great importance in the winter season, and bread is made from wheat flour. There are 
many activities and industries such as milling and baking industry depend on wheat, 
in addition, wheat straw is used as feed for the animals. The remnants and residuals 
of grinding is considered a key component in the animal feed industry. The study 
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problem lies in that the total wheat production is unable to meet consumer needs, 
which means existence of wheat gap, which fulfilled by imports from abroad. Wheat 
imports made big burden on treasury. Most of the area planted with wheat is 
administered under the control of young farmers and those who suffer the problems 
of wheat production and marketing. 

The study aimed to identify the current status of the most important economic 
variable which have link with wheat in Egypt. In addition to the economics of wheat 
production in Sharkia governorate and the most important factors affecting the 
production, along with the reasons and justifications and problems of sell wheat 
surplus of to each of the traders and the supply to the state. 

The study is based on secondary data published and other unpublished data in 
addition to the primary field study. The methodology includes two modes, the 
descriptive and the quantitative methods to analyze data and to present its findings, 
including: 
- The average production of wheat reached about 7.7 million tons, while national 

consumption reached about 12.03 million tons, thus food gap was estimated at 
4.652 million tons. The rate of self-sufficiency of wheat was 64.63% and the 
average per capita reached about 129,95 kilograms per year, as an average for the 
period of study. 

- The average cost of agricultural production inputs amounted to about 859,31 pounds 
per acre (12.19%) and the cost of agricultural service operations around 2901.97 
pounds per acre (41.17%), this means that the variable costs amounted to about 
3761.28 pounds per acre (53.35%), and finally the average fixed cost around 
3288.28 pounds per acre (46.65%), and that of the total per acra production costs, 
which amounted about 7049.55 pounds per acre. 

- The total return was about 8976.25 pounds per acre, from which the main output 
value of about (83.74%), while the rest (16.25%) of the value of by product. 

- The most important factors affecting wheat production include the quantity of seeds 
which coms comes at the forefront, and the number of mechanical working hours, 
and the number of days of human labor. Only all these factors have significant 
coefficients. 

- The amount of wheat used to run around by the family amounted (22.43%), while 
the rest (77.57%), was marketing surplus is sold either to the merchant by 
(55.67%), and the rest is sold to the government procurement represents (21.89%) 
and that of the total production per acre, which amounted to 15.5 ardeb. 

- The total return per acre was about 8976.25 pounds per acre, and the total costs of 
about 7049.55 pounds per acre, the net return of about 1930.70 pounds per acre, in 
addition the profit per pound reached 19 pound, incentive for the product reached 
25.44%. 

- The most important outlets for sale of small farmers surplus of wheat confined in 
sales to traders and sales to the government procurement. There are reasons and 
justifications for sale for each outlet; it is found the problems and obstacles to deal 
with two outlets. 

In light of the foregoing, the study recommends the importance of taking 
farmers, proposals to rise up and raise the level of efficiency of the supply of wheat to 
the government into consideration when drawing the policies and future programs for 
the State to purchase for wheat, in addition to the importance to activate the role of 
agricultural cooperatives, especially in the area of dealing with small farmers, to 
provide them with the necessary loans during the performance of agricultural 
operations, so as to reduce the exploitation by traders who buy wheat low which 
prices in addition the cooperatives must deal with farmers cultivating the land with 
wheat and not actually owners of those lands. 


