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التقدير القياسي الهم العوامل المؤثرة علي فجوة القمح في مصر
مراد ذكي موسي * ، اشرف عبداهلل الفتياني** و ياسمين عماد الدين احمد عبد الواحد*

* فرع اإلقتصاد الزراعي – قسم اإلقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ – مصر
** معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية – كفر الشيخ – مصر

يعتبر القمح احد محاصيل الحبوب الرئيسية ذات االهمية االستراتيجية الهامة في النمط الغذائي حيث يحصل منه الفرد علي 
جزء كبير من احتياجاتة الغذائية. وتتمثل مشكلة البحث في عجز االنتاج المحلي منه عن تلبية االحتياجات االستهالكية 
الي  الذاتي  االكتفاء  نسبة  وانخفاض  عام 2016  مليون طن  بلغت 10,07  غذائية  فجوة  وجود  في  تسبب  مما  المتزايدة، 
48,15%. ويستهدف البحث تقدير الفجوة القمحيه وتوقعاتها المستقبلية، كذلك التحليل القياسي ألهم العوامل المؤثرة على 
الفجوة الغذائية. اعتمد البحث على البيانات الثانوية. كما اعتمد علي اساليب التحليل الوصفي والكمي وبعض النماذج القياسية 
مثل )ARIMA( للتنبؤ بالقيم المستقبلية ونماذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة )ARDL(. وتشير النتائج 
الي انه من خالل دراسة تطور الوضع الراهن لكل من االنتاج واالستهالك المحلي من المحصول وتوقعاتها المستقبلية يتوقع 
ان تزداد الفجوة الغذائية عام 2025 بنسبة تقدر بنحو 17,4% عن عام 2016. كما تبين من التقدير القياسي الهم العوامل 
المؤثرة علي القمح  في المدي الطويل باستخدام )ARDL( ان زيادة االنتاج المحلي من القمح بنسبة 10% تؤدي الي انخفاض 
الفجوة الغذائية بنسبة 14,5%، وزياده كل من عدد السكان، متوسط نصيب الفرد والفاقد بنسبة 10% يؤدي الي زيادة الفجوة 
الغذائية بنسبة تبلغ نحو 19,8%، 33,1%، 19,5%. وبالنسبة للمدي القصير تبين ان زيادة االنتاج  بنسبة 10% يؤدي الي 
انخفاض الفجوة بنسبة 12,25%. وزيادة كل من عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد بنسبة 10% تؤدي الي زيادة الفجوة بنحو 
17,1%، 28,5% كما تبين عدم ثبوت المعنوية االحصائية لتاثير الفاقد علي الفجوة الغذائية. ويوصي البحث بضرورة ترشيد 
االستهالك الي 100كجم بدال من180 كجم /فرد في العام. والنهوض باالنتاج المحلي من المحصول بمعدالت اعلي من 

الزيادة في االستهالك.

الكلمات االفتتاحية: القمح، اإلنتاج، اإلستهالك، متوسط نصيب الفرد، الفجوة، اإلكتفاء الذاتي، العوامل المؤثرة علي الفجوة .

المقدمه                                                                               

تشغل قضية االمن الغذائي ركنا اساسيا في االقتصاد المصري، نظرا 
الرتباطها الوثيق بعملية التنمية االقتصادية من ناحية واالستقرار 
ذات جوانب  فهي قضية  أخرى،  ناحية  السياسي واالجتماعي من 
القطاعات  من  بعدد  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط  متعددة، 
رئيسية  بصفة  ترتبط  أنها  إال  الدولة،  في  المختلفة  والمؤسسات 
بالقطاع الزراعي، ومن ثم تجعل من التنمية االقتصاديه أمًرا حيويًا 
إلنتاج مزيد من الغذاء، خاصة في ضوء محدودية الموارد الطبيعية 

واستمرار الزيادة السكانية، ومن ثم زيادة الطلب على الغذاء.

الغذائية  الحبوب  محاصيل  احد  القمح  محصول  ويعتبر 
الرئيسية ذات االهمية االستراتيجية الهامة في النمط الغذائي كغذاء 
احتياجاتة  من  كبير  جزء  علي  الفرد  منه  يحصل  رئيسى  يومي 
مصر  في  المواطنين  من  العظمي  الغالبية  عليه  ويعتمد  الغذائية. 
سواء كان ذلك في الريف او الحضر، كما انه يدخل فى العديد من 
الغذائية ، حيث بلغت المساحة المزروعة  الصناعات والمنتجات 
منه نحو 3,4 مليون/فدان تمثل نحو 53,54% من اجمالي مساحة 
)نشرة  فدان  مليون   6,35 نحو  والبالغة  الشتوية  المحاصيل 

االقتصاد الزراعي: 2016).

مشكلة الدراسه                                                                                    

تتمثل مشكلة الدراسة في قصور وعجز االنتاج المحلي عن 

في  القمح  من محصول  المتزايدة   االستهالكية  االحتياجات  تلبية 
مصر، مما تسبب في وجود فجوة غذائية منه بلغت نحو 10,07 
الي نحو  الذاتي  االكتفاء  نسبة  مليون طن عام 2016 وانخفاض 
هذا  لسد  الخارج  علي  االعتماد  نسبة  زياده  ثم  ومن   .%48,15
العجز الغذائي بنسبة بلغت نحو 55,74% من استهالك القمح مما 
بعد تحرير سعر  الغذائيه خاصه  الواردات  قيمة  ارتفاع  الي  أدي 

الصرف ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي.

االهداف البحثية                                                                                      

يستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة العوامل المؤثرة على 
الفجوة القمحية فی مصر وذلك من خالل دراسة األهداف الفرعية 

التالية:
االقتصادية - 1 للمؤشرات  الراهن  الوضع  علي  الوقوف   

-2000 الفترة  خالل  مصر  في  القمح  بمحصول  المتعلقة 
2016 وتوقعاتها المستقبلية حتي عام 2025. 

من - 2 الذاتي  االكتفاء  ونسبة  الغذائية  الفجوة  حجم  تقدير 
المحصول خالل فترة الدراسة وتوقعاتها المستقبلية.

 التقدير القياسي ألهم العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية - 3
قد  ما  مواجهة  من  القرار  متخذى  لتمكين  المحصول  من 

يحدث في السنوات المقبلة.
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مصادر البيانات                                                                     

الثانوية  البيانات  على  الحصول  تم  البحث  هدف  لتحقيق 
كنشرات  الرسمية  المصادر  من  المنشورة  وغير  المنشورة 
قطاع  يصدرها  والتي  الغذائي  والميزان  الزراعي  االقتصاد 
الزراعي،  لالقتصاد  المركزية  لإلدارة  التابع  االقتصادية  الشئون 
والكتاب االحصائي السنوي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة 
 ،)FAO( العالمية  والزراعه  االغذيه  منظمة  واإلحصاء،  العامة 
باإلضافة الي البيانات التي يمكن الحصول عليها من مختلف الكتب 
والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة كما تم االستعانه 

بالمواقع االلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(.

االسلوب البحثي                                                                      

يعتمد البحث في تحقيق اهدافه علي اساليب التحليل الوصفي 
مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابيه، والتحليل الكمي باستخدام 
واللوغاريتميه  الخطيه  الصور  في  العام  الزمني  االتجاه  معادالت 
ومعادالت النمو واختيار افضلها وفقا لمعايير قياس كفاءة النماذج 
واهمها معامل التحديد )R2( وقيمة كل من (F ،T( ومعنوية كل 

منهما )مجدي الشوربجي، 1994(، كما تم استخدام بعض النماذج 
القياسية مثل نموذج (ARIMA( للتنبؤ بالقيم المستقبلية واختيار 
افضلها وفقا القل قيمة لمتوسط مربعات الخطأ )MSE(. باالضافه 
 .(ARDL( الي استخدام نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الموزع

النتائج البحثية                                                                                                                                                                                                                                                            

اوال: تطور اهم المؤشرات االقتصادية لمحصول القمح بجمهورية 
مصر العربية:

1- تطور المساحه :
بدراسة تطور مساحة محصول القمح خالل فترة الدراسة تبين من 
جدول )1( إنها تتراوح بين حد ادني بلغ نحو 2,23 مليون فدان في عام 
2000، وحد أقصى بلغ نحو 3,47 مليون فدان في عام 2015، وذلك 
بمتوسط سنوي بلغ نحو 2,93 مليون فدان. وانحراف معياري بلغ نحو 

0,386 مليون فدان ، وبمعامل اختالف بلغ نحو %13,20. 

القمح  مساحة  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
افضلية  تبين  المختلفه  الصور  في  الدراسة  فترة  في مصر خالل 
تبين  بالجدول )2(، حيث  المعادلة )1(  في  كما  الخطية  الصوره 

جدول 1. تطور كل من المساحة واالنتاج االستهالك الكلى من محصول القمح خالل الفتره 2016-2000.

السنوات
المساحه

الف فدان

االنتاج

 )الف طن(

االستهالك الكلي

)الف طن(

20002232,7645511114

20012341,864099819

20022450,4644011625

20032528684510936

20042605,5717811754

20052985,3814113353

20063063,7827414257

20072715,5739713773

20082920,4797714546

20093147852314592

20103001,4717014978

20113048,6837116878

20123160,7879515675

20133377,9946017210

20143381,2928017025

20153468,86960818411

20163353,15934519410

2928,37980,514433المتوسط

3468,86960819410الحد االعلي

2232,764099819الحد االدني

386,421109,932785االنحراف المعياري

13,213,9119معامل االختالف
المصدر : وزارة الزراعه و أستصالح األراضى قطاع الشئون األقتصاديه، نشرة األقتصاد الزراعى، أعداد مختلفه
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إنها اتخذت اتجاها عاماً تصاعدياً سنويا بمعدل نمو سنوي معنوي 
السنوي، كما تشير قيمة  المتوسط  بلغ نحو 2,46% من  إحصائياً 
في  الحادثة  التغيرات  من   %88,7 نحو  ان  )ر2(  التحديد  معامل 

مساحة القمح ترجع إلى عوامل يعكس اثارها عنصر الزمن.

2- تطور اإلنتاج  المحلي :
بدراسة تطور االنتاج المحلى من القمح في مصر خالل فترة 
الدراسة، تبين من جدول )1(. إنه يتراوح بين حد ادني بلغ نحو 
نحو 9,61  بلغ  أقصى  وحد  عام 2001،  في  مليون طن   6,41
مليون طن في عام 2015، وبمتوسط سنوي بلغ نحو7,98 مليون 
طن. وانحراف معياري بلغ 1,11 مليون طن ، وبمعامل اختالف 

بلغ نحو %13,91. 

القمح  انتاج  لتطور  العام  الزمني  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير 
افضلية  تبين  المختلفة  الصور  في  الدراسة  فترة  في مصر خالل 
الصورة الخطية كما في المعادلة )2( بجدول )2(، حيث تبين إنه 
اتخذ اتجاها عاماً تصاعدياً بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً بلغ 
نحو 2.51% من المتوسط السنوي، كما تشير قيمة معامل التحديد 
في مصر  المحلى  االنتاج  في  التغيرات  من   %83 نحو  ان  )ر2( 

ترجع إلى عوامل يعكس اثارها عامل الزمن. 

3- تطور المتاح االستهالك  المحلي :
بمصر  القمح  من  المحلي  لإلستهالك  المتاح  تطور  بدراسة 
خالل فترة الدراسة، جدول )3( تبين إنه يتذبذب بين حد ادني بلغ 
نحو 9,82 مليون طن في عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 19,4 
 14,33 نحو  بلغ  سنوي  وبمتوسط   ،2016 عام  في  طن  مليون 
مليون طن. وانحراف معياري بلغ 2,79 مليون طن ، وبمعامل 

اختالف بلغ نحو %19. 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمتاح لالستهالك خالل 
الخطية  الصورة  افضلية  تبين  المختلفة  بالصور  الدراسة  فترة 
معادلة )1( )جدول 4(. حيث تبين إنه اتخذ إتجاها عاماً تصاعدياً 
من  نحو%3,72  بلغ  إحصائياً  معنوي  سنوي  نمو  وبمعدل  سنويا 
نحو  ان  )ر2(  التحديد  معامل  قيمة  تشير  كما  السنوي،  المتوسط 
94.5% من التغيرات الحادثة في المتاح لالستهالك من القمح في 

مصر ترجع إلى عوامل يعكس اثارها عامل الزمن. 

4- تطور الفجوة الغذائية:
بدراسة الوضع الراهن للفجوة الغذائية من القمح في مصر خالل 
فترة الدراسة جدول )3(. تبين إنها تتراوح بين حد ادني بلغ نحو 3,4 
مليون طن عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 10.07 مليون طن في 
عام 2016، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 6,45 مليون طن. وانحراف 

معياري بلغ 1,83 مليون طن ، وبمعامل اختالف بلغ نحو %28. 

جدول 2. المعادالت االتجاهية لتطور كل من المساحة واالنتاج واالستهالك من محصول القمح خالل الفتره 2016-2000

البيان

المتغيرات

رقم 
المعادلة

نوع 
النموذج

معادلة االتجاه الزمني العام
المتوسط 
السنوي

معدل 
التغير

معدل النمو 
السنوي%

فر2

المؤشرات 
األنتاجيه

مساحة
باالف 
الفدان

المتاح 
لالستهالك
الف طن

خطى1
Y^ t = 2279.72 + 72.07 X t

(33.50)**   (10.85)**
2928,372,072,460,887**117,75

خطى2
Y^ t = 6178.18 + 200.25 X t

(25.77)**   (8.56)**
7980,5200,252,510,830**73,27

خطي1
Y^ t = 9606.19 + 536.82 X t

(28.19)**   (16.12)**
14433536,283,720,945**259,96

المصدر:  نتائج تحليل جدول )1).
** معنوية احصائيا عند %1.

رسم يوضح اثر زيادة معدالت االستهالك المحلي عن االنتاج علي الفجوة الغذائية من القمح في مصر خالل الفترة )2016-2000(
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وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للفجوة الغذائية من القمح 
افضلية  تبين  المختلفة  الصور  في  الدراسة  فترة  في مصر خالل 
اتخذت  إنها  تبين  )جدول 4(. حيث   )1( معادلة  الخطية  الصورة 
اتجاها عاماً تصاعدياً سنويا وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً بلغ 
نحو 5,21% من المتوسط السنوي، كما تشير قيمة معامل التحديد 
)ر2( ان نحو 86,5% من التغيرات الحادثة في الفجوه الغذائية من 

القمح في مصر ترجع إلى عوامل يعكس اثارها عامل الزمن.

5- تطور نسبة االكتفاء الذاتي:
في  القمح  من  الذاتي  االكتفاء  لنسبة  الراهن  الوضع  بدراسة 
بين  تتراوح  إنها  تبين   ،)3 )جدول  الدراسة  فترة  خالل  مصر 
نحو  بلغ  أقصى  نحو 47,87 % عام 2010، وحد  بلغ  ادني  حد 
65.27% في عام 2001، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 55,99 %. 

وانحراف معياري بلغ 5 % ، وبمعامل اختالف بلغ نحو %9. 

االكتفاء  نسبة  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
الذاتي من القمح في مصر خالل فترة الدراسة في الصور المختلفة 
تبين افضلية الصورة الخطية معادلة )2( )جدول 4(. حيث تبين 
انخفاض سنوي  وبمعدل  تناقصيا سنويا  اتجاها عاماً  اتخذت  إنها 
معنوي إحصائياً بلغ نحو 1,25% من المتوسط السنوي، كما تشير 
قيمة معامل التحديد )ر2( ان نحو 51% من التغيرات الحادثة في 
نسبة االكتفاء الذاتي من القمح في مصر ترجع إلى عوامل يعكس 

اثارها عامل الزمن. 

6- تطور متوسط نصيب الفرد:
القمح في  الفرد من  لمتوسط نصيب  الراهن  الوضع  بدراسة 
مصر خالل فترة الدراسة ، )جدول 3(، تبين إنه تراوح بين حد 
ادني بلغ نحو 128,8 كجم في عام 2015، وحد أقصى بلغ نحو 
191,9 كجم في عام 2006، ، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 160 
كجم. وانحراف معياري بلغ 18 كجم/سنه ، وبمعامل اختالف بلغ 

نحو %11. 

الفرد  نصيب  لمتوسط  العام  الزمني  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير 
افضلية  تبين  المختلفة  الصور  في  الدراسة  فترة  القمح خالل  من 
الصورة الخطية معادلة )3( )جدول 4(. حيث تبين إنه اتخذ اتجاها 
عاماً تناقصيا سنويا وبمعدل انخفاض سنوي معنوي إحصائياً عند 
مستوي المعنوية 5% بلغ نحو 1,35% من المتوسط السنوي، كما 
التغيرات  من   %36,2 نحو  ان  )ر2(  التحديد  معامل  قيمة  تشير 
إلى  القمح في مصر ترجع  الفرد من  الحادثة في متوسط نصيب 

عوامل يعكس اثارها عامل الزمن.

7- تطور الفاقد :
بدراسة الوضع الراهن للفاقد من القمح في مصر خالل الفترة 
(2000-2016( )جدول 3(، تبين إنه يتراوح بين حد ادني بلغ 
نحو 0,39 مليون طن عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 4,52 
مليون طن في عام 2014، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 1,66 مليون 
طن. وانحراف معياري بلغ 1,59 مليون طن ، وبمعامل اختالف 

بلغ نحو %96.

جدول 3. تطور كل من الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد والفاقد من محصول القمح خالل الفتره 2016-2000

السنوات
الفجوةالغذائية

الف طن
االكتفاء الذاتي

%
متوسط نصيب الفرد

كجم
الفاقد

2000465958,08178,75445

2001341065,27152,1393

2002518555,4176,21465

2003409162,59152,48437
2004457661,07160,09470

2005521260,97177,7532

2006598358,03191,9586

2007637653,71176,9551

2008656954,84182,7581
2009606958,41140,9450
2010780847,87160,21945
2011850749,6148,53367

2012688056,11152,93157

2013775054,97157,83335
2014774554,51149,34520
2015880352,19128,84142
20161006548,151334367
645255,991601662المتوسط

1006565,27191,94520الحد االعلي
341047,87128,8393الحد االدني

18255181592االنحراف المعياري
2891196معامل االختالف

المصدر : وزارة الزراعه و أستصالح األراضى قطاع الشئون األقتصاديه، نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفه.
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وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للفاقد من القمح في مصر 
نموذج  افضلية  تبين  المختلفة  الصور  في  الدراسة  فترة  خالل 
النمو معادلة )4( )جدول 4(. حيث نجد إنها اتخذت اتجاها عاماً 
نحو  بلغ  إحصائياً  معنوي  سنوي  نمو  وبمعدل  سنويا  تصاعدياً 
17,7% من المتوسط السنوي، كما تشير قيمة معامل التحديد )ر2) 
ان نحو 83% من التغيرات الحادثة في الفاقد من القمح في مصر 

ترجع إلى عوامل يعكس اثارها عامل الزمن.

ثانيا : التنبؤ بالفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح في 
جمهورية مصر العربية 

سوف يتناول هذا الجزء من البحث تقدير القيم التنبؤية لكل االنتاج 
القمح في مصر  الكلي من محصول  المحلي واالستهالك المحلي 
بمقدار  للتنبؤ  القيم  الفترة )2019-2025(، واستخدام هذه  خالل 

الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي  .

1- التنبؤ باالنتاج المحلي من القمح في مصر:
الفتره  خالل  مصر  في  القمح  من  المحلي  باالنتاج  للتنبؤ   
 .(ARIMA( تم تقدير اكثر من نموذج من نماذج )2019-2025)
وبفحص النماذج االحصائية المختلفه لتحليل (ARIMA( اتضح 
ان افضل نموذج للسلسلة هو  )ARIMA )0.1.2 حيث تبين أن 
  )195775=MSE( مؤشرات النموذج مقبولة من حيث اقل قيمه
وهوا ما يعني ان الفرق بين النموذج الفعلي والتقديري اقل ما يمكن.  

وباستعراض القيم التنبؤية لالنتاج المحلي من القمح في مصر 
انتاج  الفترة )2019-2025( )جدول 5(. يتوقع ان يزداد  خالل 
تقدر  زيادة  بنسبة  عام 2019  مليون طن   10,3 نحو  الي  القمح 
بنحو 10.17% عن االنتاج الكلي عام 2016 والبالغ 9,35 مليون 
طن كما يتوقع ان يزداد الي نحو 11.63 مليون طن عام 2025 
بنسبة زياده تقدر بنحو 24.45%، 12.95% عن 2016، 2019 

علي الترتيب. 

2- التنبؤ باالستهالك المحلي من القمح في مصر :
الفتره  القمح في مصر خالل  الكلي من  باالستهالك   وللتنبؤ 
 (ARIMA( تم تقدير اكثر من نموذج من نماذج )2019-2025)
  ARIMA )0.1.3(وقد تبين ان أفضل نموذج يمثل السلسلة هو
 MSE( اقل  حيث  من  مقبولة  النموذج  مؤشرات  أن  تبين  حيث 

الفعلي  النموذج  بين  الفرق  ان  يعني  ما  وهوا   .)342798=
والتقديري اقل ما يمكن.

 وباستعراض القيم التنبؤية لالستهالك المحلي من القمح في 
يزداد  ان  يتوقع   .)5 )جدول   2025-2019 الفترة  خالل  مصر 
استهالك مصر من القمح الي نحو 20,25 مليون طن عام 2019 
بنسبة زيادة تقدر بنحو 4.35% عن االستهالك الكلي عام 2016 
نحو  الي  يزداد  ان  يتوقع  كما  طن  مليون   19,41 نحو  والبالغ 
23,45 مليون طن عام 2025 بنسبة زياده بلغت نحو %20,8، 

15.76% عن عامي 2016، 2019 علي الترتيب. 

3- التنبؤ بالفجوة الغذائية من القمح في مصر 
 وباستعراض القيم التنبؤية لكل من االنتاج المحلي واالستهالك 
المحلي من القمح في مصر خالل الفترة )2019-2025( جدول 
(5(، امكن التنبؤ بالفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي له خالل 
نفس الفترة. حيث يتوقع انخفاض الفجوة الغذائية من نحو 10,07 
عام 2019  مليون طن  نحو 9,96  الي  عام 2016  مليون طن 
بنسبة انخفاض بلغت نحو 1,6% كما يتوقع ان تتزداد مره اخري 
الي ان تصل الي نحو 11,82 مليون طن عام 2025 بنسبة زيادة 
عام  عن   %17,4 وبنحو   2019 عام  عن   %18,66 نحو  بلغت 

 .2016

باستخدام  القمح  من  الغذائية  الفجوة  علي  المؤثرة  العوامل  ثالثا: 
اختبار التكامل المشترك وفقا لمنهجية نموذج االنحدار الذاتي 

(ARDL( لإلبطاء الموزع
يختص هذا الجزء من البحث بتقدير اهم العوامل المؤثرة علي 
االنتاج  والمتمثلة في كل من  القمح  الغذائية من محصول  الفجوة 
المحلي، متوسط نصيب الفرد، الفاقد، عدد السكان، متوسط نصيب 

الفرد من الدخل.كما في النموذج التالي:

Y=F(X1, X2, X3, X4, x5)

حيث ان:

 Y: تشير الي الفجوة من القمح بااللف طن.

البيان
المتغيرات

رقم 
المعادلة

نوع 
النموذج

معادلة االتجاه الزمني العام
المتوسط 
السنوي

معدل التغير 
معدل )النمو/
التدهور( 
السنوي%

فر2

الفجوة 
الغذائية
الف طن

خطي1
Y^ t = 3428.02 + 336.03 X t

             (9.75)**   (9.79)**
6452336,035,210,865**95,90

االكتفاء 
الذاتي

%
خطي2

Y^ t = 62.25 - 0.70 X t

             (34.50)**   (-3.95)**
560,70-1,25-0,510**15,63

متوسط 
نصيب الفرد

كجم
خطي3

Y^ t = 179.42 - 2.16 X t

                             (23.7)**   (-2.92)*
1602,16-1,35-0,362*8,53

الفاقد
الف طن

73,22**1662294,1717,70,830نمو4

المصدر:  نتائج تحليل جدول )3).
** معنوية احصائيا عند %1.
* معنوية احصائيا عند %5.

جدول 4. المعادالت االتجاهية لتطور كل من االستهالك الكلي والفجوة الغذائية ونسبةاالكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من محصول القمح خالل الفتره 
2016-2000
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X1: تشير الي االنتاج الكلي من القمح بااللف طن. 

X2 : تشير الي عدد السكان بالمليون نسمة.

X3:  تشير الي متوسط نصيب الفرد من القمح بالكجم. 

X4: تشير الي الفاقد من القمح بااللف طن.

X5: تشير الى متوسط نصيب الفرد من الدخل. 

ويتطلب تقدير هذا النموذج ضرورة اختبار استقرار السالسل 
الزمنية المعتمد عليها هذا التقدير ويتمثل ذلك في االختبارات التالية:

( (unit root test 1- إختبار جذر الوحدة

جدول 5. التنبؤ بالفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح خالل الفترة 2025-2019

السنوات
االنتاج الكلي
)الف طن(

االستهالك
)الف طن(

الفجوه*
)الف طن(

االكتفاء الذاتي* )%(

20191029620254995850,80

202010518207861026851,20

202110740213181057850,38

202210963218501088850,20

202311185223821119850,10

202411407229141150749,78

202511629234471181749,61
. Minitab باستخدام برنامج ARIMA المصدر: حسبت من نتائج تحليل نماذج

*حسبت من توقعات االنتاج واالستهالك.

جدول 6. اهم العوامل المؤثرة علي الفجوة الغذائية من القمح في مصر )2016-2000(
عدد السكان مليون االنتاج الف طنالسنة

نسمة
متوسط نصيب الفرد 

كجم
الدخل الفردي* السنوي الفاقد

بالجنية

20006455641304455017

2001640965.31123935814

2002644066.51284656192

2003684567.9121.44377767

2004717869.3127.34707698

2005814170.7135.15327236

2006827472.2141.25867760

2007739773.7132.95518805

2008797775.2136.658110250

2009852376.8135.445015910

2010717078.7133.9194513697

2011837180.4135188615522

2012879582.6121.7315715248

2013946084.6132.3333515650

2014928087.8127.5452010482

2015960890.5128.8414210215

2016934591133436710687
المصدر : وزارة الزراعه و أستصالح األراضى قطاع الشئون األقتصاديه، نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفه.

يهدف اختبار السكون الي فحص خصائص السالسل الزمنيه ورغم 
 (Augmented( تعدد اختبارات السكون إال انه تم استخدام اختبار
Dickey-Fuller ويتضح من الجدول )7( ان كل من الفجوة الغذائية 
واالنتاج المحلي والفاقد من محصول القمح وعدد السكان ومتوسط 
نصيب الفرد من الدخل سالسل زمنيه مستقره عند الفرق االول في 
حين اتضح استقرار متوسط نصيب الفرد من القمح عند المستوى ومن 
ثم يمكن فقط اجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية الحدود 

 .( ARDL )

تكون  أن  تتطلب  ال  حديثة  منهجية   (ARDL) منهجية  وتعد 
تطبيقها  يمكن  انه  كما  الدرجة.  نفس  متكاملة من  الزمنية  السالسل 
إذا كانت مستقرة  الزمنية ما  النظر عن خصائص السالسل  بغض 
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جدول 7. نتائج اختبار Augmented Dickey-Fulle الستقرار السالسل الزمنية

المتغير
*Level**1st

Intercept
 Trend and
Intercept

***NoneIntercept
 Trend and
Intercept

***None

Y0.31681 --2.91571.185670**6.255227-**6.058315**5.023595-

X11.2612-3.3506-0.93846**5.1883-**4.9758-**4.1839-

X22.625681.7446611.83801*2.13717-*3.56427-1.52360

X3*2.92197*3.07088-0.77309**8.625308-**8.8828-**8.74234-

X41.4203-2.31161-0.785116-417320.-**5.7462491.11865-

X51.63778-1.257305-0.075586**4.08374-**4.279564-**4.134915-

.Eviews المصدر: نتائج تحليل بيانات السالسل الزمنية باستخدام برنامج
.None Trend and Intercept ***     1: الفرق االول للسلسلةst **          .السلسلة االصلية : level*

أو   )1d=( األولى  الدرجة  من  متكاملة  أو   )0d=( مستوياتها  عند 
خليط من االثنين, الشرط الوحيد لتطبيق هذا االختبار هو أن ال تكون 
السالسل الزمنية متكاملة من الدرجه الثانية )d=2( كما أن طريقة ) 
Pesaran et al ( تتمتع بخصائص أفضل في حالة السالسل الزمنية  
القصيرة مقارنة بالطرق األخرى المعتادة في اختبار التكامل المشترك 
مثل طريقة جرانجر )Engle- Granger,1987( ذات المرحلتين و 
اختبار التكامل المشترك بداللة دربن واتسن أو اختبار التكامل المشترك 
 .(Vactor Autoregression Model( لجوهانسن فى إطار نموذج

2- اختبار الحدود )Bound Test( للسالسل الزمنية:
بين  االجل  توازنيه طويلة  اختبار المكانية وجود عالقة  هو 
المتغير التابع )Y( والمتغيرات المستقلة )Xn( عن طريق مقارنة 
قيمة احصائية )F( المحسوبة مع الحد االعلى والحد االدنى للقيم 
الحرجة، ويتبين من جدول )8( ان القيمة المحسوبة ل )F( اكبر 
مستويات  عند  النموذج  في  الحرجه  للقيم  االعلي  الحد  قيمه  من 
ونقبل  العدم  الفرض  نرفض  وبالتالي   )%10  ،%5( المعنوية 
الفرض البديل والذي يؤكد علي وجود عالقه توازنيه طويلة االجل 
بين الفجوة الغذائية من محصول القمح واهم العوامل المؤثرة عليه 
والمتمثلة في كل من االنتاج المحلي والفاقد ومتوسط نصيب الفرد 

من القمح وعدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الدخل.

بعد التاكد من وجود عالقه تكامل مشترك بين الفجوة الغذائية 
من القمح واهم العوامل المؤثرة عليه تم قياس العالقه طويلة االجل 
الحصول  المرحله  هذه  وتتضمن   )  ARDL  ( نموذج  اطار  في 
علي المقدرات في االجل الطويل ، كما هو موضح بجدول )9) 
 Schwarz لمعيار  وفقا  التباطؤ  فترات  علي  االعتماد  تم  وقد 

.(Bayesian Criterion)

حيث ان : 

LY: تشير الي لوغاريتم الفجوة الغذائية من القمح بااللف طن.

LX1: تشير الي لوغاريتم االنتاج المحلي من القمح بااللف طن. 

LX2: تشير الي لوغاريتم عدد السكان بالمليون نسمة.

LX3: تشير الي لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من القمح بالكجم. 

LX4 : تشير الي لوغاريتم الفاقد من القمح بااللف طن.

LX5: تشير الى لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الدخل بالجنيه.

ويتضح من بيانات جدول )9( ان بزيادة االنتاج المحلي من 
محصول القمح بنسبة 10% يؤدي ذلك الي انخفاض الفجوة الغذائية 
منه بنسبة 14,5% وذلك عند مستوي المعنوية 1%، في حين نجد 
ان زياده كل من عدد السكان، متوسط نصيب الفرد والفاقد بنسبة 
بنسبة  القمح  من  الغذائية  الفجوة  زيادة  الي  ذلك  سيؤدي   %10
المعنوية  تبلغ نحو 19,8%، 33,1%،1,95% وذلك عند مستوي 

المألوفة بلغ نحو %1،%5. 

ويتبين من حد تصحيح الخطأ )Ecm )-1 والذي يشير الي 
في  تحدث  انحرافات  اي  نتيجة  التابع  المتغير  في  التغير  مقدار 
فى  التوازنية  قيمتها  عن  القصير  االجل  في  المستقلة  المتغيرات 
باشارة سالبه    Coint q)-1( قيمته الطويل. وقد ظهرت  االجل 
توازنيه  عالقه  وجود  علي  يؤكد  مما   %1 المعنويه  مستوي  عند 
النموذج  ان  علي  منه  يستدل  كما   .)10 )جدول  االجل  طويله 
يستغرق حوالي 8,6 عام باتجاه قيمته التوازنية بعد اثر اي صدمه 

في النموذج نتيجة التغير في العوامل الموثرة عليه.

حيث ان :

Dlx 1 : تشير الي لوغاريتم االنتاج المحلي عند الفرق االول.

Dlx 2 : تشير الي لوغاريتم عدد السكان عند الفرق االول.

Dlx 3: تشير الي لوغاريتم متوسط نصيب الفرد عند الفرق االول.
Dlx 4 : تشير الي لوغاريتم الفاقد عند الفرق االول.

Dlx 5 : تشير الي لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الدخل عند 
الفرق االول.

تختلف  النتائج  ان  نجد  الخطأ  تصحيح  حد  لنموذج  وبالنسبة 
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.)Bound Test( الختبار التكامل المشترك باستخدام )F(  جدول 8. نتائج حساب احصائية

النتيجةاالحتمال F المحسوبهالبيان

3,875النموذج

وجود عالقه تكامل مشترك القيم الحرجة

عند المستوي 10%

عند المستوي %5

الحد االعلي

3,35

3,68

الحد االدني

2,26

2,60

.Eviews المصدر: نتائج التقدير القياسي لجدول )6( باستخدام برنامج

جدول 9. عالقة المدي الطويل بين الفجوة الغذائية من القمح واهم العوامل المؤثرة عليه

CoefficientT,Probالمتغير

C4,611485-2,423573-0,0416

Lx11,448093-3,719601-0,0059

Lx21,9849693,0416690,016

Lx33,3110494,3402830,0025

Lx40.1951362,4998320,037

Lx50,0332560,4571010,6598

.Eviews المصدر: نتائج التقدير القياسي باستخدام برنامج

.) ARDL ( جدول 10. نتائج تقديرات نموذج تصحيح الخطأ في نموذج

CoefficientT,Probالمتغير

Dlx11.249938-4.541142-0.0019

Dlx 21.7133482.592590.032

Dlx 32.8579697.9301230

Dlx 40.061431.2492990.2469

Dlx50.0287050.442150.6701

Coint q(-1)-0.863161-6.6762400.0002

.Eviews المصدر : نتائج التقدير القياسي باستخدام برنامج
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من  يتضح  حيث  الطويل  المدي  في  القياس  نتائج  عن  ما  نوعا 
الجدول رقم )10( ان بزيادة كل من االنتاج  بنسبة 10% سيؤدي 
ذلك الي انخفاض في الفجوة بنسبة 12,25% فى حين زيادة كل 
من عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من القمح بنسبة 10% يؤدي 
ذلك لزيادة الفجوة من القمح بنحو17,1  و 28,5 % عند مستوى 
المعنوية 5%، 1% لكل منها على التوالى في حين تبين عدم ثبوت 
الفجوة  علي  القصير  المدي  في  الفاقد  لتاثير  االحصائية  المعنوية 

الغذائية من محصول القمح.

الخالصة                                                                        

 تشير النتائج المتحصل عليها من البحث :-
الغذائية -  والفجوة  واالستهالك  المحلي  االنتاج  من  كل  ان 

والفاقد من القمح اتخذت اتجاها عاما تزايديا سنويا معنوي 
احصائيا بمعدل بلغ نحو %2,51,%3,72,%5,21، %17,7 

لكل منهم علي الترتيب .

كما تشير النتائج ان كل من نسبة االكتفاء الذاتي , ومتوسط - 
تناقصيا سنويا  اتجاها عاما  اتخذت  القمح  الفرد من  نصيب 
معنوي احصائيا بمعدل انخفاض بلغ نحو %1,25,%1,35, 

لكل منهم علي التوالي خالل فترة الدراسة .

يتوقع ان تزداد الفجوة الغذائية عام 2025 بنسبة تقدر بنحو - 
17,4% عن عام 2016.

المدي -  في  القمح   من  المحلي  االنتاج  زيادة  ان  تبين  كما 
الطويل بنسبة 10% تؤدي الي انخفاض الفجوة الغذائية بنسبة 
14,5%، وزياده كل من عدد السكان، متوسط نصيب الفرد 
بنسبة  الغذائية  الفجوة  زيادة  الي  يؤدي  بنسبة %10  والفاقد 

تبلغ نحو %19,8، %33,1، %19,5.

 وبالنسبة للمدي القصير تبين ان زيادة االنتاج  بنسبة %10 - 
يؤدي الي انخفاض الفجوة الغذائية بنسبة 12,25%. وزيادة 
كل من عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد بنسبة 10% تؤدي 
الي زيادة الفجوة بنحو 17,1%، 28,5% كما تبين عدم ثبوت 

المعنوية االحصائية لتاثير الفاقد علي الفجوة الغذائية

التوصيات                                                                             

استمرار مشروعات استصالح واستزراع 1,5 مليون فدان.- 1

االهتمام باستنباط اصناف جديده عالية االنتاجية تتحمل الحراره - 2
والجفاف وذلك للنهوض باالنتاج المحلي من القمح بمعدالت تزيد 
عن معدل الزيادة السنوية فى االستهالك حيث تبين ان معدل 
الزيادة السنوية لالستهالك بلغت نحو 3,75% وهو اعلي من 

معدل النمو السنوي لالنتاج والذي بلغ نحو %2,5.

من - 3 100بدال  الي  يصل  بمعدل  االستهالك  وتقليل  ترشيد 
160 كجم /فرد في العام. 

ضرورة العمل علي تقليل كمية الفاقد من القمح حيث تبين - 4
انها تتزايد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو %17,7.

المراجع                                                                                          

1- بديوي، ايمان محمد احمد: دور انتاج القمح في تحقيق االمن الغذائي 
الخامس  المجلد  الزراعي،  لالقتصاد  المصرية  المجلة   ، المصري 

والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 2015.

2- محمود: حنان عبد المجيد ، دراسة اقتصادية تحليلية للوضع الراهن 
المصرية  المجلة  مصر،  فى  القمح  من  الذاتى  االكتفاء  ومستقبل 

للبحوث الزراعية ، 92 (2( ، 2014.

3- مجدي الشوربجي، االقتصاد القياسي )النظرية والتطبيق( ، قسم التجارة 
الخارجية ، كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة حلوان، 1994.

4- موسى: مراد زكى، دراسة اقتصادية قياسية للوضع الراهن والمستقبلي 
مجلة  العربية،  مصر  جمهورية  في  الشامية  واالذرة  القمح  لفجوة 
اإلسكندرية للبحوث الزراعية مجلد )56( ، العدد )2( ، أغسطس 2011.

5- موسي: مراد زكي، عبد التواب: محمد مهنى ، عبد الواحد : ياسمين 
عماد الدين احمد ، دراسة تحليلية النتاج محصول القمح ومحددات 
الثامن  الدولي  المؤتمر  المشترك،  التكامل  لمنهجية  وفقا  تسعيرة 

للتنمية ازراعية المتواصلة 2018.

6- القزاز، نصر محمد : العوامل االقتصادية المؤثرة علي حجم الفجوة 
الزراعي،  لالقتصاد  المصرية  القمح في مصر،المجلة  العذائية من 

المجلد الخامس والعشرون، العدد الرابع،  ديسمبر 2015.

األقتصاديه،  الشئون  قطاع  األراضى  أستصالح  و  وزارة الزراعه   -7
نشرة األقتصاد الزراعى، أعداد مختلفه.

األقتصاديه،  الشئون  قطاع  األراضى  أستصالح  و  وزارة الزراعه   -8
نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفه.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع2  )2019(

مراد ذكي موسي و آخرون 100

THE WHEAT crop is one of the main food crops with an strategic importance in the 
food pattern .In 2016, local production was not able to cover consumption needs from 

the wheat, resulting in a food gap of about 10.07 million tons and a self-sufficiency decrease 
to about 48.15%. The main objective is to identify the current status of wheat food gap in 
Egypt during the period (2000-2016) and its future forecasting up to 2025 The results indicated 
that Egypt’s wheat production is expected to increase in 2019 with 10.17% from the current 
production in 2016 and is expected to increase in 2025 with 24.45%. Egypt’s consumption of 
wheat is expected to increase in 2019, with 4.35% over the total consumption in 2016 and is 
expected to increase about 20.8% in 2025. The food gap in 2025 is expected to increase about 
17.4% from 2016. The average estimates of the most important factors affecting wheat shows 
that increasing the local production of wheat crop about 10% leads to a decrease in the food 
gap about 14.5% at the level of significant )1%(, while increasing it The average population per 
capita and the loss of 10% increases the wheat gap about 19.8%, 33.1% and 19.5% at the usual 
level of significant. The study recommends that production should be increase 150.9% from the 
wheat production in 2016 to overcome food gap in 2025, furthermore decreasing the annual 
wheat consumption from 160 to 100 kg /person is important.

Keywords: Wheat production, consumption, desirable level of production, consumption, 
average per capita income.
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