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 امللخص العرب 

أ لف جرام   26,01أ لف سعر حرارى، وحواىل  902,33كجم ، وحواىل  254,18متوسط نصيب الفرد من حماصيل احلبوب الرئيس ية حواىل بلغ 

(. ومتثلت مشلكة البحث ىف تفامق الفجوة الغذائية من حماصيل احلبوب ىف ظل  2019-2017أ لف جرام دهن مكتوسط للفرتة ) 3,89بروتني، وحواىل 

نتاجية الفدانية ل مه حماصيل احلبوب يف املدى الطويل   ، وحمدودية املوارد الزراعية من أ رض، ومياه. وهدف البحث الزايدة الساكنية ىل دراسة مس تقبل ال  ا 

ة بني  العالقات الاحنداريعىل أ سلويب التحليل الاحصايئ الوصفى، والمكي، مع تقدير  البحثاعمتد نسبيًا ابس تخدام عدد من الصور ادلالية اخملتلفة. و 

نتاجية الفزييقية للفدان، وبني الزمن حملاصيل ادلراسة خالل الفرتة )  نتاجية الفدانية للقمح ىف الفرتة ) اتضح  (. 2019 -1920ال  ( اختذت  2019-1920أ ن ال 

  35,54( فاملتوقع أ ن تزداد من 2100 -2030، أ ردب/فدان. وابلنس بة للقمي املتوقعة لها من عام )0,059اجتاهًا عامًا خطيًا تصاعداًي بلغ معدهل الس نوى 

ىل 2030أ رداًب/ فدان عام  نتاجية الفدانية لل رز خالل الفرتة ) .2100أ رداًب/ فدان عام  39,30، ا  ( اتضح أ هنا اخذت اجتاهًا عامًا  2019-1920وابلنس بة لال 

طن/ فدان عام   6,11(، فاملتوقع أ ن تزداد من 2100 -2030)طن/ فدان. وابلنس بة للقمي املتوقعة لها من عام  0,024خطيًا صعوداًي بلغ معدهل الس نوى 

ىل 2030 نتاجية الفدانية لذلرة الشامية خالل الفرتة )2100طن/ فدان عام  6,67، ا  ( فقد اختذت اجتاهًا عامًا صعوداًي ىف لك ادلوال،  2019-1920. أ ما ال 

ىل  2030أ رداًب/ للفدان عام  26,95( فاملتوقع أ ن تزداد من 2100 -2030من عام )أ ردب/ فدان. وابلنس بة للقمي املتوقعة لها  0,16بلغ معدهل الس نوى  ، ا 

 . 2100أ رداًب/ للفدان عام  43,99

نتاجية الفدانية:  الاسرتشادية اللكامت   نتاجية الفدانية ,الاجتاه العام لال   .ادلاةل اللوجستية. ,التنبؤ ابل 

 مقدمة: 

قضية الغذاء وتوفري الاحتياجات الغذائية للمجمتع املـصي  تُعد 

تـم وضـع مجموعة  فقد ناع الس ياسات يف مص، علـي رأ س أ ولويـات ُص 

يل سد الفجوة بني الطلـب عيل   من الس ياسات ال قتصادية هتدف ا 

السلع الغذائية واملعروض مهنا مبا حيقق قدراً من الاكتفاء اذلايت يضع  

 ( 3).طريق ال من الغذايئ مص علـي بدايـة

ة  واذلر  ،زر وال  والشعري،  ،القمح)الرئيس يه احلبوب وتعترب حماصيل 

مه احملاصيل الغذائيه والاسرتاتيجيه يف  أ  من  الشامية، واذلرة الرفيعة(

وتعمتد الغالبيه  هل اليت متثل الغذاء الرئييس  احملاصيلمن  لكوهنا مص،

دقيق القمح منه، وخاصة املصنوع من عىل اخلزب املصنوع  هالعظمى من

، يهجل احلصول عىل الطاقه احلرار أ  مع اختالف طبقاهتم من 

نسان.  واملعادن ،الفيتاميناتو   ( 1)ال خرى الهامة لال 

وبلغ متوسط الاس هتالك اللكى الس نوى من أ مه حماصيل احلبوب  

ىل ما يقرب من   الرئيس ية واملمتثةل ىف )القمح، وال رز، واذلرة الشامية( ا 

مليون طن، ومتوسط نصيب الفرد مهنا بلغ حواىل   45,64حواىل 

  26,01أ لف سعر حرارى، وحواىل  902,33كجم، وحواىل  254,18

أ لف جرام دهن، ومتوسط نس بة  3,89أ لف جرام بروتني، وحواىل 

  -2017%، وذكل مكتوسط للفرتة ) 48,24الاكتفاء اذلاىت مهنا بلغ حنو 

2019.)(6 ) 

فهىى  املدى الطويل ىف اصيل تكل احملل الفدانية  ةنتاجيطور ال  أ ما ت 

سواء يف   ةتقني ال عوامل ال والىت مهنا حصيهل تطور كثري من العوامل  متثل

واس تنباط   ،والهتجني ال صناف،اجملال البيولويج اذلي هيمت بتحسني 

  ة نتاجيزايده ال  ب هيمتاذلي و و يف اجملال التكنولويج أ   ،صناف جديدهأ  

عن طريق اس تخدام املزيد من املكتشفات التكنولوجيه مثل  الفدانية 

و يف  أ   ة،مسده الكاميويه املناس ب وال   ،واملبيدات ،ت الزراعيه احلديثهلال  

عن طريق وضع  الفدانية نتاجيه زايده ال  ب هيمتاذلي و اجملال التنظميي 

وتنظمي   ،والتسويق ل،نتاج مثل تنظمي معليات المتويلال   ئةالتنظاميت الكف

   (3).كل وغري ذ ة،وحتديد املواعيد املناس به للزراع ة،ادلوره الزراعي 

من العوامل   عديد لل ةعرضل زال نتاج الزراعي ن ال  فضاًل عن أ  

وهذا ما حيدث   ة،معين  ةد من تطوره يف فرتات زمني الطبيعيه مما حيُ 

نطلق   اس نني ويه م  قد متتد لبضع ةمعين  ةيرت تقلبات ف ة ورصعاده يف 

دهور  قد حيدث ت ذكل ك ة.الزراعي  ةنتاجيعليه التقلبات العشوائيه يف ال  

حيدث  و  ة،قلميي ال   وأ   ة،بسبب احلروب العاملي الفدانية  ةنتاجييف ال  

بسبب نقص   ةنتاج الاكفيوسائل ال  ب ةمداد الزراعا  خاللها نقص يف 

يف املدى   ةالزراعي  ةنتاجيتتبع تطور ال  وب  . اس تريادها ةو صعوبأ   ،نتاهجاا  

ة.   التقلبات احلادثمغر صعودايً  عامًا  ًا خذ اجتاهأ  جندها ت  الطويل نسبيًا 

ل ىف املدى   حيث ل تؤثر مثل هذه العوامل الطبيعية، أ و احلروب ا 

 (4)القصري.

تمتثل مشلكة البحث ىف تفامق الفجوة الغذائية عامًا   البحث: مشلكة 

بعد أ خر ىف ظل الزايدة الساكنية، وحمدودية املوارد الزراعية من  

ييق الفجوة من تكل احملاصيل عن  أ رض، ومياه، جتعل من الصعوبة تض 

طريق التوسع ال فقى، مع وجود عدد كبري من أ صناف تكل احملاصيل  

نتاجية ل يتناسب مع املساحات املزروعة مهنا، وابلتاىل يصبح  خمتلفة ال 

ال مل معقوداً عىل التوسع الرأ ىس واس تخدام أ صناف ُمحس نّة من تكل  
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يل اس ترياد   ويقل  ،حيت يمت حتقيق ال كتفاء اذلايت احملاصيل الاحتياج ا 

 مثل هذه احملاصيل الهامة. 

نتاجية   التعرف عىل مس تقبلالبحث يس هتدف  : هدف البحث  ال 

  ،القمحواملمتثةل ىف )يف مص  ةاحلبوب الرئيس ي الفدانية ل مه حماصيل 

  ة ي خطأ  ن أ  حيث  ،يف املدى الطويل نسبياً  ة( الشامي ة واذلر  ،رزوال  

ن تعمتد عىل تقديرات  أ  بد و  و الاس هتالك لأ  نتاج يف جمال ال   ةلي ب مس تق 

 .  يف ذكل الوقتالفدانية  ةنتاجيال  

أ مه   ةنتاجيا  تطور و تحقيق هذا الهدف حتليل وتقدير ويس تلزم ل 

  -1920من ) نسبياً  طويةل ةزمني  ةيف فرت موضع ادلراسة  حماصيل احلبوب

  ةاملقارناخملتلفة لىك يمت  ةالي وذكل ابس تخدام عدد من الصور ادل (2019

  ات، يف مثل هذا النوع من ادلراس فضلها اس تخداماً أ  وتوضيح  ،بيهنا

موعة جمل ةاملس تقبلي  ةنتاجيلس تخداهما يف التنبؤ بقمي ال   وذكل متهيداً 

  .حلبوبا

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

،  (الوصفى، والمكيالاحصايئ )التحليل اعمتد البحث عىل أ سلويب 

الاقتصادية  والرايضية، وبعض الامنذج الاحصائية،  من خاللوذكل 

الاقتصادية املس تخدمة  القياس ية، لقياس وتقدير بعض املتغريات 

نتاجية  وكذكل  ل جزاء البحث، ل جياد العالقات الاحندارية بني ال 

حماصيل احلبوب موضع ادلراسة  الفزييقية للفدان وبني الزمن للك من 

 وذكل ىف الصور ادلالية التالية:

 Y= a + bT  ( ىف الصورةLinear Functionادلاةل اخلطية ) 

 bY = a T( ىف الصورة  Potential Functionداةل القوة )

 Y = a ىف الصورة ( Exponential Function)  ادلاةل ال س ية
bTe 

 = Y ىف الصورة ( Logistic Function) ادلاةل اللوجستية 
bT –a e) –y/(i o 

القمية   yoال ساس للوغاريمت الطبيعى،  eعن الزمن،  Tتُعرب حيث

نتاجية ىف حاةل ادلاةل اللوجستية.   التقديرية للهناية العظمى لال 

املنشورة، وغري  عىل البياانت الثانوية أ يضًا عمتد البحث ا كام

املركزى   اجلهازاملنشورة، والىت تصدر من اجلهات املتخصصة مثل 

، ووزارة الزراعة واس تصالح ال راىض،  للتعبئة العامة وال حصاء

ادلولية عىل ش بكة املعلومات  املنشورة دلورايت واوالنرشات 

ىل جانب ادلراسات والنرشات ال خرى وثيقة  الصةل   ،نرتنت()ال   ا 

 . حثمبوضوع الب 

   نتاجئ البحث ومناقش هتا: 

نتاجية الفدانية ل مه حماصيل احلبوب موضع   تقدير الاجتاه العام لال 

 ادلراسة ىف املدى الطويل. 

نتاجية  نتاجية أ مه حماصيل احلبوب والتنبؤ ابل  لتقدير الاجتاه العام ل 

الفدانية ىف املدى الطويل نسبيًا، مت تقدير دوال الاجتاه العام للفرتة  

( وىه فرتة تبلغ مائة عام لىك متثل املدى الطويل، ولىك  1920-2019)

نتاجية الفدانية لفرتات طويةل مس تقبلية جيب أ ن نأ خذ ىف   يمت التنبؤ ابل 

 ال عتبار ال ىت: 

اختيار الشلك املناسب لدلاةل الىت متثل تطور ال نتاجية ىف  

اه العام  س نوات ادلراسة، وذلكل فقد روعى ىف هذا البحث تقدير الاجت

نتاجية الفدانية بعدة صور خمتلفة من ادلوال هبدف املقارنة بيهنا،   لال 

نتاجية الفدانية، وذلكل فقد   وحتديد أ كرثها كفاءة ىف التعبري عن تطور ال 

مت اس تخدام لك من ادلوال "اخلطية، والقوة، وال س ية". وملا اكن  

نتاجية الفدانية ىف  املدى الطويل الهدف الرئيىس للبحث هو التنبؤ ابل 

نسبيًا من حماصيل ادلراسة، فا ن البحث قد اعمتد ىف ذكل عىل ادلاةل  

اللوجستية بصفة أ ساس ية، حيث يُعتقد بأ هنا أ كرث أ نواع ادلوال متثياًل  

 (5) لهذا النوع من البياانت.

نتاجية الفدانية ىف املدى الطويل  وبتقدير ال جتاه الزمىن العام لال 

( ابس تخدام أ مه ادلوال  2019-1920ة ) نسبيًا، أ ى خالل الفرت 

"اخلطية، وغري اخلطية" وىه ابلتحديد ادلاةل "اخلطية، وداةل القوة،  

وادلاةل ال س ية"، فقد اتضح ثبوت معنوية لك من هذه ادلوال الثالث،  

نتاجية ىف املدى   ل أ ن هذه ادلوال الثالث ليس منوطًا هبا تقدير ال  ا 

والىت مهنا أ ن ادلاةل اخلطية ابلتحديد  الطويل نسبيًا لعدد من ال س باب

نتاجية حمصول   ليس لها هناية عظمى، وذلكل ل تُعرب عن تطور ا 

زراعى، أ ى أ ن أ ى اكئن ىح حيوى من املتوقع أ ن تتوقف الهناية  

وابلنس بة لدلاةل ال س ية، وداةل   (2)العظمى ل نتاجيته عند حد معني.

نتاجية الفدانية القوة، فال تعرب أ ى مهنام تعبرياً صادقًا ع  ن التطور ىف ال 

ل ى فرتة مس تقبلية، فقد يكون معدل التطور منخفضًا جداً، أ و يكون  

مرتفعًا جداً ل يعرب عن الواقع، وذكل وفقًا لشلك ادلاةل، وهل ىه متثل  

تزايد مبعدل مزتايد، أ م تزايد مبعدل متناقص. أ ما ادلاةل اللوجستية  

فدانية ىف املدى الطويل نسبيًا بصفة  فُصممت لىك تعرب عن ال نتاجية ال

خاصة وذكل لس ببني، متثل ال ول مهنام ىف أ هنا تتخطى التقلبات  

ادلورية، والعشوائية ىف املدى الطويل، ومتثل الثاىن ىف أ هنا تصل  

ىل هناية عظمى تثبت عندها قمي ادلاةل فال تزيد أ و   نتاجية الفدانية ا  ابل 

ة الىت ميكن من خاللها التنبؤ ابلهناية  تنقص، وابلتاىل فهىى ادلاةل الوحيد

نتاجية الفدانية ىف املدى الطويل.  ( 7)العظمى لال 

من املتوقع حدوث تزايد مس متر ىف ال نتاجية الفدانية ابعتبارها  

ل أ نه   انعاكسًا مبارشاً للتطور التقىن احلادث ىف العامل بصفة مس مترة، ا 

نتاجية الفدانية ىف فرتة طوي -1920ةل نسبيًا اكلفرتة ) مبتابعة تطور ال 

نتاجية الفدانية خالل فرتات احلروب  2019 ( تعرتضنا مشلكة تردى ال 

الىت اجتاحت العامل ىف فرتات سابقة مثل فرتىت احلرب العامليتني  

ال وىل، والثانية، ومثل هذه الفرتات جيب أ خذها ىف الاعتبار عند  

نتاجية الفدانية، ومن الطرق الهامة ذلكل  ىه طريقة اس تخدام  تقدير ال 

(. كام مت اس تخدام طريقة  Dummy Variablesاملتغريات الصورية ) 

زاحة  أ خرى وىه طريقة استبعاد الفرتة الزمنية لتأ ثري احلروب وذكل اب 

حداث   احملور الصادى )املتغري التابع( وهو ال نتاجية الفدانية يساراً دون ا 
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لزمن، وبذكل يمت  قفزات ىف احملور السيىن )املتغري املس تقل( وهو ا

حتييد تأ ثري مثل هذه الفرتة، ومت ذكل لصعوبة اس تخدام املتغريات  

  (8) الصورية مع ادلاةل اللوجستية.

نتاجية الفدانية ل مه حماصيل احلبوب ىف مص.   تطور ال 

نتاجية الفدانية ل مه حماصيل   لقاء الضوء عىل تطور ال  سوف يمت ا 

 اكلتاىل: احلبوب موضع ادلراسة 

 . تطور ال نتاجية الفدانية حملصول القمح 

نتاجية حمصول القمح ىف الفرتة ) ( كام  2019-1920بتتبع تطور ا 

 ( يتضح أ هنا قد مرت بثالثة مراحل: 1ابمللحق رمق )

( وقد اتسمت هذه  1939-1920متثلت املرحةل ال وىل ىف الفرتة )

ادة للتغريات ىف  الفرتة ابلتقلبات العشوائية الشديدة والىت تُعزى ع 

الظروف الطبيعية، وىف الظروف الاقتصادية، والس ياس ية العاملية، كام  

ىل دوةل ش يوعية  شهدت هذه الفرتة أ يضًا حتول روس يا القيصية ا 

ىل مرحةل الكساد العاملى العظمي واذلى بدأ    )الثورة البلشفية(، ابل ضافة ا 

ر عىل ال نتاجية  ، ال مر اذلى أ ث1931، واكنت ذروته ىف عام 1929عام 

-1940الفدانية بقدر كبري. أ ما املرحةل الثانية والىت اكنت ىف الفرتة )

نتاجية الفدانية حملصول القمح. ويعزى ذكل  1948 ( وخاللها تأ ثرت ال 

ىل تأ ثري احلرب العاملية الثانية، وما حدث خاللها من نقص ىف   ا 

ية الفدانية اس تخدام مس تلزمات ال نتاج الزراعى. وقد اختذت ال نتاج

خالل الفرتتني ال وىل، والثانية اجتاهًا عامًا خطيًا صعوداًي طفيفًا بلغ  

 أ ردب/فدان.  0,01معدهل الس نوى حواىل 

(،  2019-1949وابلنس بة للمرحةل الثالثة والىت اكنت ىف الفرتة ) 

نتاجية الفدانية حملصول القمح ببعض التقلبات العشوائية  وقد تأ ثرت ال 

صاعات والزناعات ال هلية، والس ياس ية، وال زمات  الس نوية مثل ال

نتاجية الفدانية خالل هذه الفرتة اجتاهاً   املالية العاملية. وقد اختذت ال 

 أ ردب/فدان.  0,22عامًا خطيًا صعوداًي بلغ معدهل الس نوى حواىل 

نتاجية الفدانية ىف املدى الطويل أ ى   وبتقدير ال جتاه الزمىن العام لال 

( ابس تخدام أ مه ادلوال اخلطية، وغري  2019-1920خالل الفرتة )

اخلطية، وىه ابلتحديد ادلاةل "اخلطية، وداةل القوة، وادلاةل ال س ية"،  

(، ووفقًا للك مــن الصور ادلالية سابقة الــذكر نالحظ  1كام ابجلدول )

أ ن أ كرث ادلوال متثياًل  R-2مــن خــالل قمي معـامل التحديــد املعدل 

للبياانت ىه ادلاةل ال س ية، يلهيا ادلاةل اخلطية، مث داةل القوة. وقد ثبتت  

الثوابت للك تكل ادلوال، كام لوحظ أ يضًا من خالل   معنوية تقدير 

نتاجية حمصول القمح قد   الصورة اخلطية أ ن معدل الزايدة الس نوية ىف ا 

 الفرتة. أ ردب/ فدان خالل هذه  0.168بلغ حواىل 

 تطور ال نتاجية الفدانية حملصول ال رز. 

نتاجية ال رز خالل الفرتة ) ( كام  2019-1920بتقدير تطور ا 

(، جند أ هنا قد اختذت اجتاهًا عامًا خطيًا صعوداًي بلغ  2ابمللحق رمق ) 

نتاجيته  0,024معدهل الس نوى حواىل  ل أ نه لوحظ أ ن ا  طن/ فدان، ا 

ري من التقلبات الس نوية والفرتية، مما  خالل هذه الفرتة قد انتاهبا كث 

يدعو للقول بأ ن حمصول ال رز اكن من أ كرث احملاصيل الزراعية تأ ثرياً  

نشاء   ابلعوامل الطبيعية، والىت اكن من أ مهها مياه فيضان النيل قبل ا 

 السد العاىل. 

نتاجية الفدانية أ يضًا ببعض ال حداث العاملية اخملتلفة،  كام تأ ثرت ال 

نتاجية الفدانية اخنفاضًا طفيفًا خالل فرتة الكساد العاملى  فقد اخنفض  ت ال 

( وقُدر هذا ال خنفاض  1933-1930العظمي واذلى اكن خالل الفرتة ) 

نتاجية حمصول ال رز أ يضًا ىف   0,007بنحو  طن/ فدان، كام تدهورت ا 

( وىه فرتة احلرب العاملية الثانية، وقد اخنفضت  1946-1940الفرتة )

نتاجية  طن/ فدان، كام لوحظ   0,02الفدانية من حمصول ال رز بنحو ال 

نتاجية الفدانية للمحصول خالل الفرتة ) (  1953-1951أ يضًا تدهور ال 

نتاجية الفدانية   والىت صادفت أ حداث احلرب الكورية وقد اخنفضت ال 

طن/ فدان، ولكن البحث مل يتطرق   0,06من حمصول ال رز بنحو 

جياد عالقة مب نتاجية ال رز وأ حداث  للبحث عن ا  ارشة بني اخنفاض ا 

 هذه احلرب بصفة خاصة. 

نتاجية حمصول ال رز خالل   وبتقدير معادلت ال جتاه الزمىن العام ل 

(، ووفقًا للك من الصور ادلالية 2( كام ابجلدول )2019-1920الفرتة )

أ ن أ كرث   R-2سابقة اذلكر نالحظ من خالل قمي معامل التحديد املعدل 

ثياًل للبياانت ىه ادلاةل ال س ية، يلهيا ادلاةل اخلطية، مث داةل  ادلوال مت 

القوة. وقد ثبتت معنوية تقدير الثوابت للك تكل ادلوال، كام لوحظ  

نتاجية  أ يضًا من خالل الصورة اخلطية أ ن معدل الزايدة الس نوية ىف ا 

 أ ردب/ فدان خالل هذه الفرتة.  0.032حمصول ال رز بلغت حواىل 

 ال نتاجية الفدانية حملصول اذلرة الشامية. تطور  

نتاجية حمصول اذلرة الشامية خالل الفرتة ) (  2019-1920بتتبع ا 

( يتضح أ هنا قد اختذت اجتاهًا عامًا صعوداًي ىف لك  3كام ابمللحق ) 

أ ردب/ فدان. وميكن تقس مي   0,16ادلوال، مبعدل س نوى بلغ حواىل 

نتاجية حمصول اذلرة الشامية خال ىل ثالث  تطور ا  ل فرتة ادلراسة ا 

( اجتاهًا عامًا صعوداًي مبعدل  1939-1920فرتات، اختذت الفرتة ال وىل ) 

أ ردب/فدان، واكنت التقلبات الس نوية  0,009منو س نوى بلغ حواىل 

خاللها ضئيةل ومل تظهر تأ ثريات سلبية لتأ ثري فرتة احلرب العاملية ال وىل  

( وىه فرتة تقع خاللها  1944-1940أ و لغريها. ومتثلت الفرتة الثانية )

نتاجية حمصول اذلرة الشامية   احلرب العاملية الثانية، وفهيا اخنفضت ا 

  7,09ل دىن معدلهتا، حيث اخنفضت ال نتاجية الفدانية من حواىل 

ىل حواىل  1940أ ردب/ فدان عام  ،  1944أ ردب/ فدان عام  5,89ا 

لنس بة للفرتة  أ ردب/فدان، واب 0,3بنس بة اخنفاض س نوى قدر حبواىل 

نتاجية الفدانية لذلرة الشامية 2019-1945الثالثة ) (، وفهيا اختذت ال 

 أ ردب/ فدان.  0,23اجتاهًا عامًا صعوداًي مبعدل منو س نوى بلغ حواىل 

نتاجية الفدانية حملصول   وبتقدير معادلت ال جتاه الزمىن العام لال 

(، ووفقاً  3)  ( كام ابجلدول2019-1920اذلرة الشامية خالل الفرتة ) 

للك من الصور ادلالية سابقة اذلكر نالحظ من خالل قمي معامل  

أ ن أ كرث ادلوال متثياًل للبياانت ىه ادلاةل ال س ية،   R-2التحديد املعدل 

يلهيا ادلاةل اخلطية، مث داةل القوة. وقد ثبتت معنوية تقدير الثوابت للك  

ة أ ن معدل  تكل ادلوال، كام لوحظ أ يضًا من خالل الصورة اخلطي 
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نتاجية حمصول القمح قد بلغ حواىل  أ ردب/   0.225الزايدة الس نوية ىف ا 

 فدان خالل هذه الفرتة. 

نتاجية الفدانية ل مه حماصيل احلبوب ىف املدى الطويل   مس تقبل ال 

 )تقدير ادلاةل اللوجستية(. 

 طريقة التقدير: 

نتاجية أ مه حماصيل احلبوب موضع ادلراسة ىف  املدى للتنبؤ اب 

 Logisticالطويل، فقد اعمتد البحث عىل ادلاةل اللوجستية )

Function  بصفة أ ساس ية، وادلاةل اللوجستية حتتل أ مهية كبرية فامي )

يتعلق بتحليل السالسل الزمنية من انحية، وفامي يتعلق ابدلراسات  

البيولوجية من انحية أ خرى حيث تُس تخدم ادلاةل اللوجستية عادة  

نتاج الاكئنات احلية سواء ابلنس بة للنبات، أ و لتقدير منو أ   و تطور ا 

احليوان، أ و ال نسان، وتفرتض ادلاةل اللوجستية أ ن معلية المنو أ و  

  ( Saturation Level)التطور هذه سوف تصل ملس توى ال ش باع 

كام اس تخدم الاقتصاديون ادلاةل اللوجستية  (2)عند وقت زمىن معني.

ىل التوقف أ يضًا ىف تقدير بعض املنتجا نتاهجا ا  ت الصناعية الىت مييل ا 

نتاج بعض ال هجزة عند احلد اذلى   عند درجة تش بع معينة مثل توقف ا 

يفى مبقدار الطلب علهيا، فهناك منتجات يزيد الطلب علهيا ابلتدرجي منذ  

نتاهجا بوفرة لخنفاض   اخرتاعها أ و بداية اس تخداهما حىت يأ ىت وقت ا 

نتاج فزييد العر  ض ويبدأ  الطلب بعد ذكل ىف ال خنفاض  تاكليف ال 

نتاج ىف التباطؤ  التدرجيى بسبب اقتناء معظم ال شخاص لها، فيبدأ  ال 

وكذكل هناك افرتاض بأ ن هناك حد   (7)التدرجيى حىت ياكد يتوقف.

نتاجية أ ى انجت زراعى وفقًا للعوامل البيولوجية املعروفة.   أ قىص لزايدة ا 

  = bT –a e) –y/(1 oYلعامة التالية  وادلاةل اللوجستية تأ خذ الصورة ا

القمية  y oاملتغري التابع املراد تقدير تطوره، ومتثل  Y، حيث متثل 

ليه هذا املتغري،  القصوى )مس توى الاش باع اذلى ميكن أ ن يصل ا 

  eابعتبار أ ن هناك عوامل معينة متنع زايدته عن هذه القمية، ومتثل 

زمن مكتغري مس تقل ىف ادلاةل، أ ما  متثل ال Tال ساس الطبيعى للوغاريمت، 

a ،b،  فميثالن معy o  ثوابت ادلاةل. كام ميثل الثابتa   احلد ال قىص

ىل ال ش باع الاكمل، وميكن احلصول   Yأ ى قمية  yoلقمية  عند الوصول ا 

   b. كام ميكن احلصول عىل قمية الثابت  c/dعلهيا من خالل قسمة 

  :اليةابملعادةل الت   Rhodesابس تخدام طريقة 

 -1) + c t-y -lnb = ln (a/ . وابلتطبيق ىف ادلاةل التالية ميكن

 ىف املتنبأ  هبا  Y احلصول عىل قمية

. أ ما املنحىن    CT–Y = a (1 + b e(-1  س نوات التوقع اكلتاىل:

( فهو منحىن يأ خذ ىف الزتايد مبعدل  Logistic Curveاللوجس ىت ) 

ىل ما يسمى بنقطة الانقالب أ و   مزتايد ىف مرحلته ال وىل حىت يصل ا 

مث يأ خذ ىف الزتايد مبعدل متناقص   (Critical Point)النقطة احلرجة 

ىل القمية القصوى فيثبت عندها.   ( 2) حىت يصل ا 

 تقدير الهناية العظمى لال نتاجية:  

نتاجية الفدانية حملاصيل احلبوب الرئيس ية موضع   لتقدير تطور ال 

ادلراسة ابس تخدام ادلاةل اللوجستية، يلزم معل تقدير نظرى للقمية  

نتاجية، ولقد اعترب أ ن القمية  لهيا ال  القصوى الىت ميكن أ ن تصل ا 

نتاجية القمح ىه حواىل  أ ردب/فدان، ولل رز حواىل   39,30القصوى ل 

أ ردب/للفدان،   43,99ان، ولذلرة الشامية حواىل طن/ فد 6,67

نتاجية قد حتققت فعاًل ىف بعض مناطق من العامل،   ابعتبار أ ن هذه ال 

حدى ادلراسات حيث اتضح أ نه بتوفري املناخ   وذكل وفقًا ملا أ جرته ا 

املناسب، والعوامل البيولوجية املالمئة لمنو احملاصيل سوف تبلغ  

نتاجية الفدانية هذا ال     (8)قدر.ال 

نتاجية الفدانية حملصول القمح:  نتاجية الفدانية حملصول   التنبؤ ابل  للتنبؤ ابل 

1DY/Y  0.0490 =–  :يةادلاةل اللوجستية التال القمح ابس تخدام 

10.00124 Y 

نتاجية  4من خالل بياانت اجلدول ) ( واذلى يوحض القمي املتوقعة ل 

(، حيث  2100 -2030حمصول القمح ىف الفرتة املس تقبلية من عام )

يعمتد التقدير أ ساسًا عىل اس تخدام ادلاةل اللوجستية، ومنه يتضح أ ن  

التنبؤ ابس تخدام ادلوال ال خرى املس تخدمة ابلبحث قد ل يبدوا منطقيًا  

ل ىف فرتة قصرية نسبيًا قد ل تتعدى عرشون عامًا، وابلتأ كيد عىل   ا 

ادلالتني )اخلطية، وال س ية( بصفة خاصة جند أ نه رمغ متثيلهام اجليد  

ل أ نه ل ميكن اس تخداهمام  2019-1920للبياانت خالل الفرتة ) (، ا 

نتاجية الفدانية ىف املدى الطويل نسبيًا، خصوصًا فامي يتعلق   للتنبؤ ابل 

 تغريات البيولوجية، والىت مهنا تطور ال نتاجية الفدانية. ابمل 

نتاجية حمصول   ووفقًا لتقديرات ادلاةل اللوجستية، فاملتوقع أ ن تبلغ ا 

  37,88، وحواىل 2030أ رداًب/ فدان ىف  عام  35,54القمح حواىل 

أ رداًب/ فدان ىف عام   38,84، وحواىل 2050أ رداًب/ فدان ىف عام 

أ رداًب/ فدان   39,30ىف الزايدة حىت تبلغ حواىل ، وهكذا تس متر 2070

نتاجية حواىل 2100ىف عام  % من  213، وىف هذا العام متثل هذه ال 

نتاجية الفرتة )   18,45( والبالغة حواىل 2019-2015متوسط ا 

 أ رداًب/فدان. 

نتاجية حمصول القمح من نقطة التش بع أ ى   ومن املتوقع أ ن تقرتب ا 

نتاجية  2200عام القمية القصوى النظرية ىف  تقريبًا، حيث تصل ال 

ىل حواىل   أ رداًب للفدان.  39,44الفدانية ىف ذكل العام ا 

(، أ ن التنبؤ ابل نتاجية  4كام يالحظ أ يضًا من خالل اجلدول ) 

تقريبًا يكون   2030الفدانية حملصول القمح للمدى القصري وحىت عام 

وال س ية، متقاراًب حلد كبري ابس تخدام لك من ادلوال اخلطية، 

ننا سوف نالحظ أ ن ادلالتان   واللوجستية، أ ما ىف املدى الطويل فا 

 اخلطية، وال س ية تصبحان غري مناس بتني للتنبؤ. 

نتاجية الفدانية حملصول ال رز:  نتاجية الفدانية حملصول التنبؤ ابل  للتنبؤ ابل 

1DY/Y  0.04894 =–  :يةادلاةل اللوجستية التال ال رز ابس تخدام 

10.00731 Y 

نتاجية حمصول ال رز سوف تبلغ  5تشري بياانت اجلدول رمق ) ( أ ن ا 

% من  160,37، أ ى حواىل 2030طن/ فدان ىف عام  6,11حواىل 

نتاجية للفرتة )    3,81( والبالغة حواىل 2019-2015متوسط ال 

طن/فدان، وذكل ابس تخدام ادلاةل اللوجستية للتنبؤ. وسوف تصل  
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نتاجية  ىل حواىل المكية املقدرة لهذه ال  طن/ فدان ىف عام   6,32ا 

ىل حواىل 2040 ، وهكذا حىت  2070طن/ فدان ىف عام  6,61، وا 

طن/ فدان بعد عام   6,67تصل هنايهتا القصوى املقدرة ومقدارها حواىل 

 تقريبًا.  2100

نتاجية حمصول ال رز من نقطة التش بع أ ى   ومن املتوقع أ ن تقرتب ا 

نتاجية  2200القمية القصوى النظرية ىف عام  تقريبًا، حيث تصل ال 

ىل حواىل   طن/ فدان.  6,69الفدانية ىف ذكل العام ا 

نتاجية  5كام يالحظ أ يضًا من خالل اجلدول )  ( أ ن التنبؤ ابل 

تقريبًا يكون   2030الفدانية حملصول ال رز للمدى القصري وحىت عام 

ىف  متقاراًب حلد كبري ابس تخدام لك من ادلوال اخلطية، واللوجستية، أ ما 

ننا سوف نالحظ أ ن ادلالتان اخلطية، وال س ية  املدى الطويل فا 

 تصبحان غري مناس بتني للتنبؤ. 

نتاجية الفدانية حملصول اذلرة الشامية:  للتنبؤ ابل نتاجية الفدانية التنبؤ ابل 

 :يةادلاةل اللوجستية التال حملصول اذلرة الشامية ابس تخدام 

10.00032 Y –= 0.01855  1DY/Y 

نتاجية حمصول اذلرة الشامية 6بياانت اجلدول )وتشري  ( أ ن ا 

وفقًا للتنبؤ ابدلاةل   2030أ رداًب/ للفدان عام  26,95سوف تبلغ حواىل 

ىل حواىل  نتاجية ا    32,28اللوجستية، وسوف يرتفع مقدار هذه ال 

ىل حواىل 2050أ رداًب/ للفدان ىف عام  أ رداًب/ للفدان ىف عام   39,75، وا 

نتاجية ىف الزتايد ولكن مبعدل بطيء حىت   ، وهكذا تأ خذ 2080 هذه ال 

. أ ما فامي يتعلق ابلهناية  2100أ رداًب/ للفدان ىف عام  43,99تبلغ حواىل 

نتاجية اذلرة الشامية ومقدارها حواىل  أ ردب/ للفدان،   55القصوى ل 

ل بعد عام   تقريبًا.  2200فاملتوقع لها أ ل تتحقق ا 

 امللخص: 

الاس هتالك الس نوى من أ مه حماصيل احلبوب بلغ متوسط 

مليون طن، ومتوسط نصيب الفرد مهنا بلغ   46,65الرئيس ية حواىل 

أ لف سعر حرارى، وحواىل   902,33كجم ، وحواىل  254,18حواىل 

أ لف جرام دهن، أ ما نس بة   3,89أ لف جرام بروتني، وحواىل  26

-2017ة )%، مكتوسط للفرت 48,24الاكتفاء اذلاىت مهنا فبلغت حنو 

2019 .) 

متثلت مشلكة البحث ىف تفامق الفجوة الغذائية من حماصيل احلبوب 

عامًا بعد أ خر ىف ظل الزايدة الساكنية، وحمدودية املوارد الزراعية من  

أ رض، ومياه، مع وجود عدد كبري من أ صناف تكل احملاصيل خمتلفة  

نتاجية ل يتناسب مع املساحات املزروعة مهنا.    ال 

ىل دراسة مس تقبل ال   بحث ال هيدف  الفدانية ل مه حماصيل  ةجيا نت ا 

 ةالي ابس تخدام عدد من الصور ادل ، احلبوب يف املدى الطويل نسبياً 

  ات يف مثل هذا النوع من ادلراس  فضلها اس تخداماً أ  وتوضيح  اخملتلفة،

 (. 2019  -1920خالل الفرتة )

، والمكي،  الوصفىالاحصايئ عىل أ سلويب التحليل  البحثاعمتد 

 الاقتصادية املس تخدمة ل جزاء البحث، مع تقدير بعض املتغريات 

نتاجية الفزييقية للفدان، وبني  وكذكل  ل جياد العالقات الاحندارية بني ال 

 الزمن للك حماصيل ادلراسة. 

نتاجية الفدانية للقمح ىف الفرتة ) اتضح ( قد  2019-1920أ ن ال 

نتاجية  الفدانية ىف املرحةل ال وىل،   مرت بثالثة مراحل، اختذت ال 

والثانية اجتاهًا عامًا خطيًا صعوداًي طفيفًا بلغ معدهل الس نوى حواىل  

نتاجية الفدانية اجتاهًا   0,01 أ ردب/فدان. أ ما املرحةل الثالثة فاختذت ال 

أ ردب/فدان.   0,22عامًا خطيًا تصاعداًي بلغ معدهل الس نوى حواىل 

نتاجية الفدانية خالل الفرتة   وبتقدير معادلت ال جتاه الزمىن العام لال 

( لوحظ من خالل ادلاةل اخلطية أ ن معدل الزايدة  1920-2019)

أ ردب/ فدان. وابلنس بة للقمي املتوقعة   0,17الس نوي بلغ حواىل 

نتاجية الفدانية من عام ) (، ووفقًا لتقديرات ادلاةل  2100 -2030لال 

أ رداًب/ فدان عام   35,54اللوجستية، فاملتوقع أ ن تزداد من حواىل 

ىل حواىل 2030  . 2100أ رداًب/ فدان عام  39,30، ا 

نتاجية الفدانية لل رز خالل الفرتة ) (  2019-1920وابلنس بة لال 

اتضح أ هنا اخذت اجتاهًا عامًا خطيًا صعوداًي بلغ معدهل الس نوى حواىل  

طن/ فدان. كام تأ ثرت أ يضًا ببعض ال حداث العاملية اخملتلفة،  0,024

ىل اخنفاضها حبواىل والىت طن/ فدان.   0,06،  0,02،  0,007 أ دت ا 

(  2019-1920وبتقدير معادلت ال جتاه الزمىن العام خالل الفرتة )

لوحظ من خالل ادلاةل اخلطية أ ن معدل الزايدة الس نوي ىف ال نتاجية  

نتاجية  0,032الفدانية بلغ حواىل  طن/ فدان. وابلنس بة للقمي املتوقعة لال 

( يتضح أ نه وفقًا لتقديرات ادلاةل  2100 -2030ة من عام )الفداني 

،  2030طن/ فدان عام  6,11اللوجستية أ هنا سوف تزيد من حواىل 

ىل حواىل   .  2100طن/ فدان عام  6,67ا 

نتاجية الفدانية لذلرة الشامية خالل الفرتة )  (  2019-1920أ ما ال 

معدهل الس نوى فقد اختذت اجتاهًا عامًا صعوداًي ىف لك ادلوال، بلغ 

أ ردب/ فدان. كام مرت بثالثة فرتات، اختذت ىف الفرتة   0,16حواىل 

ال وىل، والثالثة اجتاهًا عامًا صعوداًي مبعدل منو س نوى بلغ حواىل  

أ ردب/فدان، أ ما الفرتة الثانية فاخنفضت فهيا بنس بة   0,23، 0,009

 العام  أ ردب/فدان. وبتقدير معادلت ال جتاه الزمىن  0,3قُدرت حبواىل 

( لوحظ من خالل ادلاةل اخلطية أ ن معدل  2019-1920خالل الفرتة )

نتاجية الفدانية بلغ حواىل  أ ردب/ فدان.   0,225الزايدة الس نوي لال 

نتاجية الفدانية من عام ) (،  2100 -2030وابلنس بة للقمي املتوقعة لال 

  يتضح أ نه وفقًا لتقديرات ادلاةل اللوجستية أ هنا سوف تزيد من حواىل 

ىل حواىل  2030أ رداًب/ للفدان عام  26,95 أ رداًب/ للفدان   43,99، ا 

 . 2100عام 

ويوىص البحث برضورة تكثيف ادلراسات وال حباث املهمتة  

مبحاصيل احلبوب الرئيس ية وخاصة القمح، وال رز، واذلرة الشامية، 

والعمل عىل اختيار التوليفة املثىل، واخلريطة الصنفية للك حمصول حىت  

نتاج متوقع مهنم، وابلتاىل احلصول عىل أ عىل عائد.  يتحق  ق أ عىل ا 
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 . متفرقة الاقتصاد الزراعى،اعداد  نرشة
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David W., Hosmer, Stanley Lemeshow," Applied 

Logistic Regression", Third Edition , New York 
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 .www. Faostat .org ش بكة املعلومات ادلولية )ال نرتنت( من املوقع:

نتاجية الفدانية حملصول القمح خالل الفرتة )  : 1جدول   نتاجية: أ ردب/فدان((  2019-1920معادلت الاجتاه الزمىن العام لال   )ال 

 a b T 2-R F نوع ادلاةل 
 **(715,19) 0,878 **(26,74) 0,168 1,558 اخلطية

 **(163,32) 0,621 **(12,78) 0,436 1,802 القوة
 **(560,74) 0,920 **(23,68) 0,170 3,707 ال س ية

 . ( ابمللحق 1املصدر: مجعت وحسبت من اجلدول رمق )    0.01)**(  معنوية عند املس توى الاحامتىل 

نتاجية الفدانية حملصول ال رز خالل الفرتة )   : 2جدول    ( )ال نتاجية: طن/فدان( 2019-1920معادلت الاجتاه الزمىن العام لال 
 a b T 2-R F نوع ادلاةل 

 **(763,97) 0,885 **(27,64) 0,032 0,790 اخلطية
 **(198,81) 0,666 **(14,10) 0,365 0,588 القوة

 ** (1015,69) 0,911 **(31,87) 0,014 1,114 ال س ية
 0.01)**(  معنوية عند املس توى الاحامتىل 

نتاجية الفدانية حملصول اذلرة الشامية خالل الفرتة    : 3جدول   نتاجية: أ ردب/فدان( 2019-1920)معادلت الاجتاه الزمىن العام لال   ( )ال 
 a b T 2-R F نوع ادلاةل 

 **(482,24) 0,829 **(21,96) 0,225 1,656 اخلطية
 **(109,37) 0,523 **(10,46) 0,422 2,416 القوة

 **(592,92) 0,857 **(24,35) 0,172 4,702 ال س ية
 ( 2وحسبت من اجلدول رمق )املصدر: مجعت  0.01)**(معنوية عند املس توى الاحامتىل 

نتاجية املتوقعة: أ ردب/فدان( 2100 -2030ال نتاجية الفدانية املتوقعة حملصول القمح خالل الفرتة )  : 4جدول    (  )ال 
نتاجية  لفدان( ل)أ ردب  ال 

 ىف س نوات التوقع
 ادلوال املس تخدمة ىف التقدير 

 اللوجستية ال س ية اخلطية
2030 20,21 22,58 35,54 
2040 21,89 24,28 36,95 
2050 23,57 25,98 37,88 
2060 25,25 27,68 38,47 
2070 26,93 29,38 38,84 
2080 28,61 31,10 39,10 
2090 30,29 32,78 39,30 
2100 31,97 34,48 39,30 

 ( ابمللحق 1مجعت وحسبت من بياانت اجلدول رمق ) 
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نتاجية املتوقعة: طن/فدان(  ( 2100 -2030حملصول ال رز خالل الفرتة )ال نتاجية الفدانية املتوقعة   : 5جدول    )ال 
نتاجية  لفدان( ل طن ) ال 

 ىف س نوات التوقع
 ادلوال املس تخدمة ىف التقدير 

 اللوجستية ال س ية اخلطية
2030 4,34 2,62 6,11 
2040 4,66 2,76 6,32 
2050 4,98 2,89 6,46 
2060 5,30 3,03 6,55 
2070 5,62 3,17 6,61 
2080 5,94 3,30 6,64 
2090 6,26 3,44 6,66 
2100 6,58 3,58 6,67 

 .   ( ابمللحق 2مجعت وحسبت من بياانت اجلدول رمق ) 

نتاجية املتوقعة: أ ردب/فدان( 2100 -2030ال نتاجية الفدانية املتوقعة حملصول اذلرة الشامية خالل الفرتة )  : 6جدول    ( )ال 
نتاجية  لفدان( ل)أ ردب  ال 

 ىف س نوات التوقع
 ادلوال املس تخدمة ىف التقدير 

 اللوجستية ال س ية اخلطية
2030 26,63 23,79 26,95 
2040 28,88 25,51 29,62 
2050 31,13 27,23 32,28 
2060 33,38 28,95 34,88 
2070 35,63 30,67 37,38 
2080 37,88 32,39 39,75 
2090 40,13 34,11 41,96 
2100 42,38 35,83 43,99 

 ( ابمللحق. 3مجعت وحسبت من بياانت اجلدول رمق ) 

نتاجية الفدانية حملصول القمح ىف الفرتة ) : 1ملحق   نتاجية: أ ردب/ فدان( 2019-1920ال   ( )ال 
نتاجية الس نوات نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال   ال 

1920 5.02 1946 4.89 1972 8.69 1998 16.72 
1921 4.87 1947 4.37 1973 9.82 1999 17.74 
1922 4.47 1948 4.75 1974 9.17 2000 17.73 
1923 4.98 1949 5.49 1975 9.72 2001 17.77 
1924 4.55 1950 4.95 1976 9.36 2002 18.0 
1925 4.95 1951 5.39 1977 9.37 2003 18.17 
1926 4.58 1952 5.18 1978 9.33 2004 18.33 
1927 5.05 1953 5.76 1979 8.90 2005 18.14 
1928 4.42 1954 6.42 1980 9.03 2006 18.0 
1929 5.83 1955 6.35 1981 9.23 2007 18.10 
1930 4.92 1956 6.57 1982 9.79 2008 18.18 
1931 5.26 1957 6.46 1983 10.08 2009 18.02 
1932 5.62 1958 6.61 1984 10.27 2010 15.89 
1933 5.28 1959 6.52 1985 10.53 2011 18.27 
1934 4.87 1960 6.86 1986 10.66 2012 18.52 
1935 5.56 1961 6.92 1987 13.32 2013 18.64 
1936 5.88 1962 7.30 1988 13.31 2014 18.20 
1937 6.01 1963 7.40 1989 13.85 2015 18.43 
1938 5.88 1964 7.72 1990 14.56 2016 18.96 
1939 6.15 1965 7.41 1991 13.49 2017 19.16 
1940 6.02 1966 7.57 1992 14.72 2018 17.56 
1941 4.99 1967 6.91 1993 14.84 2019 18.16 
 متوسط الفرتة  17.33 1994 7.16 1968 5.34 1942
1943 4.49 1969 6.79 1995 15.19 (2015-2019 ) 
1944 3.82 1970 7.75 1996 15.72 18,45 
1945 4.79 1971 8.55 1997 15.69  

  .متفرقة ،اعدادالاقتصاد الزراعى نرشة الزراعى،  املركزية لالقتصاد  ، الادارة الاراىض واس تصالح  الزراعة وزارة املصدر:  
 .w.w.w Faostat .org ومن املوقع الالكرتوىن:  
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نتاجية الفدانية حملصول ال رز ىف الفرتة ) : 2ملحق    ( )ال نتاجية: طن/ فدان( 2019-1920ال 
نتاجية الس نوات نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال   ال 

1920 1.32 1947 1.64 1974 2.12 2001 3.90 
1921 1.12 1948 1.66 1975 2.30 2002 3.95 
1922 1.85 1949 1.66 1976 2.13 2003 4.10 
1923 1.26 1950 1.77 1977 2.18 2004 4.13 
1924 1.24 1951 1.27 1978 2.28 2005 4.20 
1925 1.28 1952 1.38 1979 2.41 2006 4.23 
1926 1.30 1953 1.54 1980 2.45 2007 4.11 
1927 1.28 1954 1.83 1981 2.33 2008 4.10 
1928 1.33 1955 2.18 1982 2.38 2009 4.03 
1929 1.33 1956 2.37 1983 2.40 2010 3.96 
1930 1.31 1957 2.33 1984 2.28 2011 4.02 
1931 1.12 1958 2.08 1985 2.45 2012 4.01 
1932 1.18 1959 2.21 1986 2.45 2013 4.03 
1933 1.28 1960 2.02 1987 2.31 2014 4.00 
1934 1.32 1961 2.12 1988 2.54 2015 3.96 
1935 1.51 1962 2.45 1989 2.72 2016 3.92 
1936 1.48 1963 2.31 1990 3.05 2017 3.84 
1937 1.43 1964 2.11 1991 3.13 2018 3.64 
1938 1.53 1965 2.10 1992 3.21 2019 3.68 
 متوسط الفرتة  3.24 1993 1.98 1966 1.64 1939
1940 1.31 1967 2.12 1994 3.02 (2015-2019 ) 
1941 1.27 1968 2.14 1995 3.12 3,81 
1942 1.39 1969 2.14 1996 3.22 

 
1943 1.06 1970 2.28 1997 3.52 
1944 1.31 1971 2.22 1998 3.63 
1945 1.37 1972 2.18 1999 3.73 
1946 1.48 1973 2.28 2000 3.82 

 w.w.w Faostat .orgومن املوقع الالكرتوىن:  .متفرقة ،اعدادالاقتصاد الزراعى نرشةالزراعى،  املركزية لالقتصاد الادارة،  الاراىض واس تصالح الزراعة وزارةاملصدر: 
نتاجية الفدانية حملصول اذلرة الشامية ىف الفرتة ) : 3ملحق   نتاجية: أ ردب/ فدان( 2019-1920ال   ( )ال 

نتاجية الس نوات نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال  نتاجية الس نوات ال   ال 
1920 6.86 1946 6.15 1972 11.28 1998 22.81 
1921 6.48 1947 6.23 1973 10.82 1999 23.57 
1922 6.58 1948 6.29 1974 10.75 2000 24.03 
1923 6.78 1949 5.98 1975 10.85 2001 24.53 
1924 6.78 1950 6.43 1976 11.51 2002 24.29 
1925 7.0 1951 6.13 1977 11.02 2003 24.47 
1926 7.01 1952 6.31 1978 11.73 2004 24.75 
1927 6.97 1953 6.57 1979 11.14 2005 25.27 
1928 6.92 1954 6.57 1980 12.11 2006 25.70 
1929 7.52 1955 6.68 1981 12.28 2007 24.60 
1930 6.94 1956 6.43 1982 12.36 2008 24.20 
1931 6.71 1957 6.04 1983 12.84 2009 24.0 
1932 7.01 1958 6.42 1984 13.37 2010 22.43 
1933 6.86 1959 5.76 1985 13.80 2011 23.90 
1934 7.14 1960 6.63 1986 14.0 2012 23.85 
1935 7.66 1961 7.21 1987 14.04 2013 23.70 
1936 7.49 1962 7.81 1988 16.0 2014 23.67 
1937 7.56 1963 7.75 1989 17.45 2015 22.30 
1938 7.49 1964 8.32 1990 18.69 2016 23.27 
1939 7.03 1965 10.54 1991 18.75 2017 23.95 
1940 7.09 1966 10.78 1992 19.20 2018 22.93 
1941 6.0 1967 10.40 1993 21.67 2019 23.10 
 متوسط الفرتة  22.78 1994 10.56 1968 5.23 1942
1943 5.04 1969 11.39 1995 21.12 (2015-2019 ) 
1944 5.89 1970 11.37 1996 23.53 18,46 
1945 6.45 1971 10.99 1997 22.43  

 w.w.w Faostat .org.ومن املوقع الالكرتوىن:  .متفرقة ،اعدادالاقتصاد الزراعى نرشةالزراعى،  املركزية لالقتصاد الاراىض، الادارة واس تصالح الزراعة وزارةاملصدر: 
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An economic study to the future of productivity per feddan for The most 
important cereal crops in Egypt in the long run. 

E. M. Shaban  

Economic Department, Faculty of Agriculture, Al-Azhar University, Cairo 
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ABSTRACT: 

The average per capita share of major cereal crops was about 254.18 kg, 902.33 thousand calories, 
26.01 thousand grams of protein, and 3.89 thousand grams of fat as an average for the period (2017-
2019). The research problem was represented in the exacerbation of food gap in grain crops in light of 
population increase, against limited agricultural resources of land and water. The aim of research is to 
study the future feddan productivity of the most important grain crops in the relatively long term, 
using a number of different indicative charts. The research relied on both descriptive and quantitative 
statistical analysis methods, with an estimate of regressive relationships between feddan physical 
productivity and time of crops under study during the period (1920-2019). It became clear that the 
productivity of wheat per feddan in the period (1920-2019) took a general linear upward trend, with 
an annual average of 0.059 ardab/ feddan. As for the expected values for it from the year 2030 to 2100, 
it is expected to increase from 35.54 ardab/ feddan in 2030, to 39.30 ardab/ feddan in 2100. As for 
feddan productivity of rice during the period (1920-2019), it clearly took a general linear upward 
trend, with an annual average of 0.024 ton/ feddan. As for the expected values for it from the year 2030 
to 2100, it is expected to increase from 6.11 tons / feddan in 2030, to 6.67 tons / feddan in 2100. As for 
feddan productivity of maize during the period (1920-2019), it took a general upward trend in all 
functions, with an annual average of 0.16 ardab/ feddan. As for the expected values from the year 2030 
- 2100, it is expected to increase from 26.95 ardab/ feddan in 2030, to 43.99 ardab/ feddan in 2100. 

Key words: General trend of feddan productivity, Feddan productivity prediction,Logistic 
function.  

 


