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 امللخص 

ن  تاج والاقتصاد القويم وأأمه  اس هتدف هذا البحث دراسة أأثر تعديل الرتكيب الصنفي حملصول القمح، وذكل من خالل اقرتاح خريطة صنفية هل، عيل الكفاءة الاقتصادية لالإ

 Two Wayواملمتثةل يف حتليل التباين يف اجتاهني  ANOVA املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإنتاج الزراعي، وقد اعمتد البحث يف التحليل الاحصايئ عيل مناذج حتليل التباين

Anova  املقرون ابس تخدام اختبار أأقل فرق معنوي(L.S.D) ملقارنة متوسط الإنتاجية الفدانية للأصناف اخملتلفة حملصول ادلراسة، وذكل ابس تخدام برانمج ،Spss.   وقد أأوحضت

ويرتتب عيل تطبيق  (،2019-2017خالل متوسط الفرتة ) وفقًا لإنتاجيهتا الفدانية وفقًا للمساحات املزروعة مهنا وترتيهبا لقمح اعدم وجود توافق بني ترتيب أأصناف  يت:النتاجئ الآ 

ن ، و انية احلاليةمن متوسط الإنتاجية الفد % 2,7طن/فدان متثل حنو  0,074زايدة متوسط الإنتاجية الفدانية حملصول القمح يف مص بنحو الصنفية املقرتحة ابلبحث اخلريطة  تباع  ااإ

نتاج من  كل اخلريطة الصنفية املقرتحة سوف يكون هل تأأثري اجيايب عيل  حيث س يؤدي  ،الاقتصاد القويم وأأمه املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإنتاج الزراعيوالكفاءة الاقتصادية لالإ

يل زايدة كل  يل زايدة كل يس  كام  %11,5من صايف العائد الفداين والعائد عيل وحدة املياه بنحو  اإ نتاج اللكي  ؤدي اإ نتاج اللكي ونس بة الاكتفاء اذلايت من القمح بنحو و من الإ قمية الإ

ما   وءويف ض. يف ظل متوسط الإنتاجية الفدانية احلالية  ذكل، و من املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإنتاج الزراعي املس تخدمة  % 2,7سامه يف توفري حنو ي سوف أأيضًا  2,7%

ليه البحث من نتاجئ ف نتاجية حمصول   نه يويص مبا ييل: اإ توصل اإ تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حملصول القمح، والعمل عيل تشجيع املراكز واملعاهد البحثية املتخصصة للهنوض ابإ

نتاجية الأصناف اليت  نتاجية من انحية أأخري. القمح من خالل رفع اإ نتاج أأصناف جديدة أأعيل يف الإ  أأوصت هبا اخلريطة الصنفية املقرتحة من انحية، واإ

 . حتليل التباينحمصول القمح، التمنية الزراعية الرأأس ية )تكنولوجيا الأصناف(، خريطة صنفية مقرتحة، مناذج   اللكامت الاسرتشادية: 

 مقدمة: 

حدي وسائل التمنية الزراعية اليت هتمت بزايدة  اإ تعترب التمنية الرأأس ية 

نتاج الزراعي نتاجية للوحدة املساحية الأرضية  ، الإ عن طريق زايدة الإ

ابس تخدام املدخالت التكنولوجية املس تحدثة للحصول عيل أأقيص  

 .(10)انجت

القمح من أأمه حماصيل احلبوب الغذائية الهامة يف   ل ويعترب حمصو 

ماكنة ملموسة يف املقتصد الزراعي   هذا احملصول حيتلمص، حيث 

جاميل  يف ادل هسهاماإ سواء من حيث  خل الزراعي أأو من انحية اإ

املساحة املزروعة منه أأو اس تعابه جلانب كبري من العامةل الزراعية،  

يل اعتباره   ،ومشاركته يف العديد من الصناعات الغذائية الهامة ابلإضافة اإ

 . (7)املكون الرئيس لغذاء الشعب املصي

نتاج حمصول    القمحوتعاين مص من وجود جفوة كبرية بني اإ

نتاج احمليل  واحتياجات املس هتلكني الغذائية منه،  حيث بلغ متوسط الإ

من متوسط الاس هتالك   %43,4مليون طن ميثل حنو  8,9حوايل 

مليون طن، وذكل خالل الفرتة   20,5القويم املقدر حبوايل 

وتقوم ادلوةل بسد العجز وتعويض الفجوة عن  (، 2019_2015)

حيث قدر متوسط وارداته  طريق الاس ترياد من الأسواق اخلارجية، 

  مليار جنيه خالل  37.5مليون طن قدرت قميته حبوايل  11,3حبوايل 

نتاج القويم من  نفس الفرتة،  كام تويل ادلوةل أأمهية كبرية لزايدة الإ

يل احلد الآ   من منه مع تقليل وارداته. احملصول لتضيق الفجوة اإ

  8,9ويف ظل حمدودية الأرايض الزراعية يف مص والبالغة حوايل 

 ،لت التعدي عيل الأرايض الزراعيةمليون فدان، ومع زايدة معد

واخنفاض معدلت اس تصالح الأرايض اجلديدة وارتفاع تلكفهتا، وكذكل  

  55,5حوايل  يف ظل حمدودية مكيات املياة املتاحة س نواًي والبالغة

مليار مرت مكعب، وأأيضًا مع ارتفاع أأجور العامل، وأأسعار الأمسدة،  

نتاج الزراعي، خاصة بعد حترير   واملبيدات، وغريها من مس تلزمات الإ

سعر الصف، أأصبح الاهامتم بتكنولوجيا الأصناف يف غاية الأمهية، 

نتاجية والتوسع يف زراعهتا   وأأصبح من الأمهية اختيار الأصناف الأعيل اإ

نتاجية الوحدة الأرضية،  نتاجية لزايدة اإ حمل الأصناف الأخري الأقل اإ

من هذه املوارد وعنارص   ووحدة املياه املس تخدمة، وتعظمي الاس تفادة 

نتاج اخملتلفة  .(9)ومس تلزمات الإ

  مفهوم  هو الأوفق أأو الأمثل الصنفي الرتكيب مفهوم أأنوحيث 

 هو  يكون  ل  قد  سابقة ظروف  يف  أأمثل  هو  مفا  للتغيري، قابل ديناميك 

نتاجية يف   ، ذلااليوم الأمثل يعد التعرف عيل أأمه أأصناف القمح والأعيل اإ

قطاعات امجلهورية اخملتلفة )وجه حبري_ مص الوسطي_ مص  

العليا_ خارج الوادي(، والتعرف عيل املاكسب واملزااي املتوقع حتقيقها  

للك من املزارعيني والاقتصاد القويم كلك من خالل التوسع يف زراعة  

نتاجية، ذو أأمهية كبرية  هذه الأصناف حمل الأصنا  ف الأخري الأقل اإ

لالًك من منتجي القمح ومتخذي القرار، وذكل من خالل تأأثريها  

الاجيايب عيل رحبية املزارعني، وتعظمي الاس تفادة من املوارد  

الاقتصادية، ومس تلزمات الإنتاج الزراعي، وزايدة كفاءة الإنتاج  

يض العجز يف املزيان  الزراعي، وختفيض واردات القمح، وابلتايل ختف

 .(6)التجاري الزراعي املصي

 : البحث مشلكة  

مشلكة البحث يف أأنه عيل الرمغ من اجلهود الكبرية اليت   ثلتمت 

نتاج حماصيل احلبوب يف مص،   تبذل يف جمال التمنية الزراعية لزايدة اإ
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نتاج اللكي منه مازال غري اكف ملواهجة   ل أأن الإ وخاصة حمصول القمح، اإ

يل تكوين جفوة غذائية فيه   الإحتياجات الاس هتالكية املزتايدة، مما أأدي اإ

آخر، الأمر اذلي تتفا خنفاض نس بة  انعكس عيل امق حدهتا عامًا بعد أ

يل الإ هالأكتفاء اذلايت من س ترياد من اخلارج للحد من  ، ذلا تلجأأ ادلوةل اإ

اتساع تكل الفجوة يف املدي القصري، مما يؤثر سلبًا عيل املزيان التجاري  

رتفاع الأسعار العاملية للسلع  اومزيان املدفوعات، خاصة يف ظل 

 غذائية.ال

 : هدف البحث 

يل  تقيمي دور التمنية الزراعية الرأأس ية يف تقليل   هيدف البحث اإ

الفجوة الغذائية حملصول القمح يف مص، وذكل من خالل دراسة: تأأثري  

نتاجية الفدانية حملصول القمح يف قطاعات   الأصناف املزروعة عىل الإ

نتاجية يف ك قطاع،   امجلهورية اخملتلفة، ومعرفة الأصناف الأعيل اإ

واس تخداهما يف وضع خريطة صنفية مقرتحة لهذا احملصول، مث دراسة  

الآاثر املتوقعة لتطبيق تكل اخلريطة عيل الًك من الكفاءة الاقتصادية  

نتاج   نتاج، الاقتصاد القويم، واملوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإ لالإ

 الزراعي. 

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت:  

واملمتثةل يف   ANOVAعمتد هذا البحث عيل مناذج حتليل التباين ا

س تخدام  املقرون اب Two Way Anovaحتليل التباين يف اجتاهني 

، ملقارنة متوسط الإنتاجية الفدانية (L.S.D)اختبار أأقل فرق معنوي 

  Spssللأصناف اخملتلفة حملصول ادلراسة، وذكل ابس تخدام برانمج 

 مت اس تخدام معايري الكفاءة الاقتصادية املطلقة  للتحليل الاحصايئ، كام

والنسبية كصايف العائد، العائد عيل اجلنية املستمثر، أأرحبية اجلنية 

يل اإجاميل التاكليف، وغريها   جاميل العائد اإ املنفق، هامش الرحب للمنتج، اإ

لتقيمي الآاثر الاقتصادية املتوقعة لتطبيق اخلريطة الصنفية  من املعايري

 .  حة حملصول ادلراسةاملقرت 

عمتد هذا البحث عيل البياانت الثانوية املنشورة وغري املنشورة  اكام 

س تصالح  ا: وزارة الزراعة و اليت تصدرها اجلهات العامة املتخصصة ويه

قتصاد  الإدارة العامة لال _ قتصاديةقطاع الش ئون الا _الأرايض

بكة املعلومات  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وش   الزراعي،

ادلولية )الإنرتنت(، كام مت الإس تعانة ببعض الأحباث والرسائل  

 . وادلراسات والكتب العلمية اليت لها صةل مبوضوع البحث

 

 

 :  نتاجئ البحث ومناقش هتا 

 :اخملتلفة  امجلهورية  قطاعات  بني  القمح  اجلغرايف حملصول  التوزيع 

 املزروعة  املساحاتسط الًك من ( متو 1يوحض اجلدول رمق ) 

نتاجية نتاج الفدانية والإ   قطاعات امجلهورية  يف القمح حملصول  اللكي والإ

تبني أأن   ومنه ، (2019-2017)  الفرتة  يف مصـــر خالل اخملتلفة

نتاج متوسط الًك من  حملصول القمح قد  اللكي املساحة املزروعة والإ

توسط  مل  %51,7 حنو يف حمافظات الوجه البحري بنس بة بلغت  ا تركز 

نتاج اللكيملتوسط  % 51,9 حنو ساحة املزروعة، و امل    حنو ، بيامن تركز الإ

من املساحة املزروعة  الكً عيل الرتتيب من متوسط  19.1%، 18,6%

نتاج اللكي من القمح يف مص الوسطي، يف حني تركز    حنو والإ

من املساحة املزروعة  الكً ب من متوسط عيل الرتتي % 19,9، 19,9%

نتاج اللكي من القمح يف مص العليا، بيامن تركز    % 9,1، %9,8 حنووالإ

املساحة املزروعة والإنتاج اللكي من  من  الكً عيل الرتتيب من متوسط 

نتاجية الفدانية ابلوجه القمح خارج الوادي ، كام تبني أأن متوسط الإ

طن/فدان، بيامن بلغت يف مص   2,763البحري قد بلغت حوايل 

طن/فدان، يف حني بلغت يف الًك من مص   2,806الوسطي حوايل 

طن/فدان للك مهنام   2,555، 2,756العليا، وخارج الوادي حوايل 

 عيل الرتتيب. 

 تأأثري قطاعات امجلهورية عيل الإنتاجية الفدانية حملصول القمح: 

جراء اختبار تأأثري الًك من املوقع اجل  غرايف ممثاًل يف قطاعات  ابإ

نتاجية الفدانية  امجلهورية، والزمن ممثاًل يف س نوات ادلراسة عيل الإ

( ابس تخدام حتليل التباين  2019-2017حملصول القمح خالل الفرتة )

ختالفات (، 2واملوحض ابجلدول رمق )، يف اجتاهني معنوية   تبني وجود اإ

نتاجية يف ختالفات  كام تبني وجود ، امجلهورية قطاعات الفدانية بني الإ اإ

نتاجية الفدانية معنوية يف  .ادلراسة س نوات بني الإ

جراء اختبار  معنوية لإختبار (L.S.D)معنوي  فرق  أأقل وابإ

، كام هو موحض ابجلدول رمق  اخملتلفة من القطاعات  الكً  الفروق بني 

قطاع مص الوسطي   من  الكً  بني  معنوية فروق  وجود عدم تبني (، 3)

والوجه البحري، والذلين جاءا يف املركزين الأول والثاين عيل الرتتيب  

نتاجية الفدانية، بيامن جاءت مص العليا يف املركز   كأعيل القطاعات يف الإ

نتاجية الفدانية، وقد   فروق وجود عدم  أأيضاً  تبنيالثالث من حيث الإ

جاء   يف حني ،جه البحريوالو مص الوسطي  من  بني الكً بيهنا و  معنوية

نتاجية  قطاع خارج الوادي يف املركز الأخري كأقل القطاعات يف الإ

وقد تبني وجود فروق معنوية بينه وبني ك القطاعات الأخري  ، الفدانية

 للجمهورية. 

 أأمه احملافظات املنتجة للقمح: 

أأمه احملافظات املنتجة حملصول القمح يف ( 4) رمق دول اجل يوحض

تركز املساحة املزروعة  (، ومنه تبني 2019-2017مص خالل الفرتة )

نتاج يف حمافظات الشــــــــــرقية، البحيـــــــــرة، املنيـــــــــــــــــــا،   والإ

ســــــــــــوهاج،   الشـــيخ، ادلقهـــــــــلية، كفر أأســـــــــــيوط،

، بين سويف، الغربية ،املنوفيةاجلديد،  الوادي يـــــــــــــوم،الف

،  %85.6 حنو حيث تبني أأن تكل احملافظات مثلت  النوابريــــــــــــة، 

جاميل املساحة املزروعة   %85,9 حنوو  عيل الرتتيب من متوسط اإ

نتاج، يف حني مثلت ابيق احملافظات النس بة الباقية  جاميل الإ ومتوسط اإ

جاميل املساحة  %14,1 وحنو ، %14.4 والبالغة حنو من متوسط اإ

جاميل الإنتاج من حمصول القمح خالل الفرتة   املزروعة ومتوسط اإ

(2017-2019 .) 
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نتاج حمصول  يف ية حمافظة الرشق وجاءت املركز الأول يف زراعة واإ

أألف فدان   363,9حيث بلغت املساحة املزروعة منه حوايل  ،القمح

جاميل مساحة القمح البالغة حوايل  %11,9 حنوثل مت    3.1من متوسط اإ

أألف طن  973,4مليون فدان، يف حني بلغ متوسط الإنتاج حوايل 

نتاج الق %11,5 حنو ميثل  جاميل اإ   8,4مح البالغ حوايل من متوسط اإ

 .  ادلراسة مليون طن خالل متوسط فرتة 

من   %11,2، %11,0 حنويلهيا حمافظة البحرية بنس بة متثل 

نتاج املزروعة املساحة    املنيا عيل الرتتيب، مث حمافظة للك مهنام والإ

  حنو بنس بة متثل أأس يوط ، يلهيا حمافظة %7,7، %7.4 حنو بنس بة متثل 

،  %7,1 حنوكفر الش يخ بنس بة متثل ، مث حمافظة 7.4%، 7.2%

، مث  %7,7، %7,1 حنوبنس بة متثل  ادلقهلية، يلهيا حمافظة 6.7%

  الفيوم ، يلهيا حمافظة %6,5، % 6.5 حنو بنس بة متثل  سوهاجحمافظة 

، مث حمافظة الوادي اجلديد بنس بة متثل  %5.9، %6,1 حنو بنس بة متثل 

،  %4.1 حنوبنس بة متثل  املنوفية، يلهيا حمافظة %5,3، %5.8 حنو

، يلهيا حمافظة  %4.0، %4.0 حنو بنس بة متثل  الغربية، مث حمافظة 4.5%

بنس بة   منطقة النوابرية، مث %4.1، %3,9 حنو بين سويف بنس بة متثل 

نتاج القمح يف   % 3,4، %3,5 حنومتثل  عيل الرتتيب من مساحة واإ

 ادلراسة.  مص خالل متوسط فرتة

نتاجية الفدانيةوابلنس بة  جاءت فقد تبني أأن حمافظة املنوفية  ،لالإ

نتاجية حبوايل  يف طن/فدان خالل   3.064املركز الأول كأعيل اإ

  2,976(، يلهيا ادلقهلية حبوايل 2019-2017متوسط الفرتة ) 

طن/فدان، يلهيا املنيا   2,890طن/فدان، مث بين سويف حبوايل 

طن/فدان،   2.825حبوايل  أأس يوط طن/فدان، مث  2.844حبوايل 

  2.773حبوايل  سوهاج طن/فدان، مث  2.802يلهيا البحرية حبوايل 

  الغربية طن/فدان، مث  2.708حبوايل  منطقة النوابريةطن/فدان، يلهيا 

طن/فدان،   2.675حبوايل  الرشقيةطن/فدان، يلهيا  2.679حبوايل 

  2.573حبوايل  كفر الش يخطن/فدان، يلهيا  2.660حبوايل  الفيوممث 

حتلت الوادي اجلديد املرتبة الأخرية كأقل  اطن/فدان، يف حني 

نتاجية حمصول القمح حبوايل  طن/فدان خالل   2.484احملافظات يف اإ

 متوسط فرتة ادلراسة. 

  القمح يف مص  صولحملتبني من دراسة أأمه احملافظات املنتجة كام 

  ترتيب  بني توافق وجود عدم، (2019-2017) خالل متوسط الفرتة

املزروعة  املساحة من حيث  حملصول القمح املنتجة احملافظات تكل 

نتاجية  ًً وفقا وترتيهبا  يف   الرشقية حمافظة جاءت، حيث الفدانية لالإ

املساحة املزروعة من حمصول القمح خالل   حيث من املرتبة الأويل

ل متوسط فرتة ادلراسة  حيث   من العارش  املركز  جاءت يفأأهنا  اإ

من  العارشة املرتبة يف  املنوفية حمافظة  جاءت يف حني الفدانية، نتاجيةالإ 

ل املساحة املزروعة حيث   حيث  من  الأول املركز يف أأهنا جاءت اإ

 من السادسة  يف املرتبة حمافظة ادلقهلية جاءت  بيامن نتاجية الفدانية،الإ 

ل  املزروعة املساحة حيث من حيث   الثاين املركز  يف  أأهنا جاءت  اإ

 الثانية عرش يف املرتبة بين سويف كام جاءت حمافظة الفدانية، نتاجيةالإ 

ل  املزروعة املساحة حيث  من    حيث  من  الثالث  يف املركز  أأهنا جاءت اإ

نتاجية الفدانية، كام  حيث   الثانية من  يف املرتبة البحرية حمافظة جاءتالإ

ل املساحة املزروعة   الإنتاجية  حيث من السادس  يف املركز  أأهنا جاءت اإ

 حيث  من  اخلامسة كفر الش يخ يف املرتبة جاءت حمافظة أأيضًا  الفدانية،

ل املساحة املزروعة   حيث  من   عرشيناث ال  يف املركز  أأهنا جاءت  اإ

نتاجية  صول القمح خالل متوسط فرتة ادلراسة. الفدانية حمل الإ

 تأأثري املوقع اجلغرايف عيل الإنتاجية الفدانية حملصول القمح: 

 املوقع من  الكً  تأأثريملعرفة  اجتاهني  يف التباين  حتليل اختبار جراءابإ 

 يف ممثالً  والزمنأأمه احملافظات املنتجة حملصول القمح،  يف ممثالً  اجلغرايف

نتاجية عيل( 2019-2017) ادلراسةس نوات    حملصول الفدانية الإ

 يف معنوية ختالفاتاوجود  (، تبني5واملوحض ابجلدول رمق ) القمح، 

نتاجية وكذا وجود  ، نتجة حملصول القمحامل  أأمه احملافظات الفدانية بني الإ

نتاجية ختالفات معنوية يفا  . ادلراسة س نوات بني الفدانية الإ

 معنوية ختبارل (L.S.D) يمعنو  فرق  أأقل جراء اختباروابإ 

أأمه احملافظات املنتجة حملصول القمح يف مص، كام هو  بني  الفروق

نتاجية يف معنوية فروق تبني وجود(، 6) موحض ابجلدول رمق الفدانية  الإ

حمافظة املنوفية ومجيع احملافظات املنتجة حملصول القمح فامي عدا   بني

حمافظة ادلقهلية بني  معنوية فروق  وجود  تبني حمافظة ادلقهلية، كام 

ومجيع احملافظات املنتجة حملصول القمح فامي عدا حمافظات: املنوفية، بين  

 سويف، املنيا، وأأس يوط.

حمافظة بين سويف ومجيع بني  معنوية فروق وجود تبني أأيضاً 

احملافظات املنتجة حملصول القمح فامي عدا حمافظات: ادلقهلية، املنيا، 

حمافظة   بني معنوية فروق وجود تبنية، وسوهاج، كام أأس يوط، البحري 

املنيا وحمافظات: املنوفية، الفيوم، كفر الش يخ، الوادي اجلديد، يف حني 

حمافظة أأس يوط وحمافظات: املنوفية، كفر  بني  معنوية فروق  وجود  تبني

حمافظة   بني معنوية فروق وجود تبني كذكلالش يخ، والوادي اجلديد، 

 ت: املنوفية، ادلقهلية، كفر الش يخ، والوادي اجلديد، كام البحرية وحمافظا

حمافظة سوهاج وحمافظات: املنوفية،  بني معنوية فروق  وجود  تبني

 ادلقهلية، كفر الش يخ، والوادي اجلديد.  

منطقة النوابرية وحمافظات:   بني معنوية فروق وجود تبنيكذكل 

 وجود تبني املنوفية، ادلقهلية، بين سويف، والوادي اجلديد، أأيضًا 

حمافظة الغربية وحمافظات: املنوفية، ادلقهلية، بين   بني معنوية فروق

  بني  معنوية فروق  وجود  تبنيسويف، والوادي اجلديد، يف حني 

 سويف، والوادي  حمافظة الرشقية وحمافظات: املنوفية، ادلقهلية، بين 

حمافظة الفيوم وحمافظات:   بني معنوية فروق وجود تبنياجلديد، كام 

تبني  املنوفية، ادلقهلية، بين سويف، املنيا، الوادي اجلديد، يف حني 

نتاجية يف  معنوية فروق وجود  حمافظة كفر الش يخ    الفدانية بني  الإ

ت: منطقة  ومجيع احملافظات املنتجة حملصول القمح فامي عدا حمافظا

  تبني وجود النوابرية، الغربية، الرشقية، الفيوم، والوادي اجلديد، أأيضًا 

حمافظة الوادي اجلديد ومجيع   الفدانية بني  الإنتاجية يف  معنوية فروق 

 احملافظات املنتجة حملصول القمح فامي عدا حمافظة كفر الش يخ. 

 أأمه أأصناف حمصول القمح املزروعة يف مص: 

 البحري: الوجه  
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املرتبة   جاء يفقد  1أأن الصنف مص ،(7)  رمق  دولاجل  يوحض

حيث بلغ متوسط املساحة  ه،املساحة املزروعة من من حيث الأويل 

من   % 27,1 حنوأألف فدان ميثل  430,8املزروعة منه حوايل 

متوسط اإجاميل املساحة املزروعة من حمصول القمح ابلوجه البحري  

(،  2019-2017)الفرتة أألف فدان خالل  1586,3والبالغة حوايل 

جاميل املساحة   %21,5 بنحو 11 يليه صنف مجزية من متوسط اإ

سدس  ، مث صنف %10,5 بنحو  171جزية املزروعة، يليه صنف 

جزية  ، مث صنف %8.7 نحوب  2مص ، يليه صنف %9,2 نحو ب  12

خسا  ، مث صنف %6,0 نحو ب  9مجزية ، يليه صنف %7,0 نحو ب  168

، يليه صنف  %1,9 نحو ب  12مجزية ، يليه صنف %4,2 نحوب  93

من متوسط   %0.9 نحوب  94خسا ، مث صنف %1.2 نحوش ندويل ب 

جاميل املساحة املزروعة من حمصول القمح ابلوجه البحري خالل   اإ

 متوسط فرتة ادلراسة. 

نتاجية الفدانية قد   12سدس أأن صنف فقد تبني  ،وابلنس بة لالإ

نتاجية الفدانية مبتوسط بلغ حوايل   من حيثاملرتبة الأويل يف  جاء الإ

  (، يليه صنف مجزية 2019-2017فرتة )الطن/فدان خالل  2.839

  2.825حبوايل  9مجزية طن/فدان، يليه صنف  2.837حبوايل  12

طن/فدان، يليه صنف   2.801حبوايل  94خسا طن/فدان، مث صنف 

حبوايل   11مجزية  طن/فدان، مث صنف 2.798حبوايل  93خسا 

مث   ، طن/فدان  2.762حبوايل   2مص طن/فدان، يليه  2.776

جزية  طن/فدان، يليه صنف  2.759حبوايل  14سدس صنف صنف 

  2.723حبوايل  1مص طن/فدان، مث صنف  2.730حبوايل  171

طن/فدان، مث   2.710حبوايل  168 طن/فدان، يليه صنف جزية

  متوسط  ، يف حني بلغطن/فدان 2.527حبوايل  ش ندويل صنف

نتاجية ابلوجه البحري خالل متوسط فرتة ادلراسة حوايل    2.763الإ

 طن/فدان.  

ومما س بق فقد أأتضح، عدم وجود توافق بني ترتيب الأصناف وفقًا  

للمساحات املزروعة مهنا وترتيهبا وفقًا لإنتاجيهتا الفدانية، فالصنف مص  

املزروعة يأأيت يف املركز العارش من حيث  الأعيل من حيث املساحة  1

نتاجية، وكذكل الصنف مجزية  الثاين من حيث املساحة املزروعة  11الإ

جاء يف املركز السادس من حيث الإنتاجية الفدانية، يف حني أأن 

جاءا يف املركزين الأول والثاين كأعيل   12، ومجزية 12الصنفني سدس 

نتاجية الفدانية  وجاءا يف املركزين الرابع والتاسع الأصناف من حيث الإ

 عيل الرتتيب من حيث املساحة املزروعة. 

تأأثري الأصناف املزروعة عيل الإنتاجية الفدانية حملصول القمح ابلوجه 
 البحري:

جراء  من  الكً  ملعرفة تأأثري  جتاهنيا يف  التباين حتليل  ختبار ا ابإ

  س نوات ادلراسة  والزمن ممثاًل يفمن حمصول القمح  الأصناف املزروعة

نتاجية (2017-2019) القمح ابلوجه  الفدانية حملصول عيل الإ

 معنوية يف ختالفاتاوجود ، (8)فقد تبني من اجلدول رمق  ،البحري

نتاجية الفدانية بني ختالفات معنوية  اوجود وعدم ، الأصناف وبعضها الإ

نتاجية الفدانية يف اف  ، الأمر اذلي يوحض أأن الأصن ادلراسة لس نوات الإ

نتاجية الفدانية حملصول القمح   املزروعة لها تأأثري جوهري عيل اختالف الإ

 ابلوجه البحري.

جراء اختبار  معنوية ختبارل (L.S.D)معنوي  فرق  أأقل وابإ

، الفروق بني أأمه الأصناف املزروعة من حمصول القمح ابلوجه البحري

نتاجية   يف  معنوية فروق  وجود (، 9من اجلدول رمق )تبني فقد  الإ

، بيامن مل يثبت معنوية 14وصنف سدس  12مجزية صنف  الفدانية بني

 الفروق بني ابيق الأصناف الأخري خالل فرتة ادلراسة. 

 مص الوسطي: 

يل أأن الصنف بين سويف ) 10يشري اجلدول رمق ) ( قد جاء  5( اإ

يف املرتبة الأويل من حيث املساحة املزروعة مبحصول القمح، حيث بلغ  

أألف فدان ميثل حنو   198,2املساحة املزروعة منه حوايل متوسط 

جاميل املساحة املزروعة من حمصول القمح مبص   % 34,7 من متوسط اإ

-2017أألف فدان خالل الفرتة ) 570,8الوسطي والبالغة حوايل 

جاميل   % 16,9بنحو  12(، يليه صنف سدس2019 من متوسط اإ

، مث صنف  %11,2بنحو  1املساحة املزروعة، يليه صنف بين سويف

، مث صنف     %6,5بنحو  168، يليه صنف جزية %9,8بنحو  1مص 

، مث  %2,9بنحو  94أأيضًا، يليه صنف خسا  %6,5بنحو  11مجزية 

، مث  %2.1بنحو  2، يليه صنف مص%2.3بنحو  171صنف جزية 

،  %1.1بنحو  6، يليه صنف بين سويف %1.6بنحو  93صنف خسا 

جاميل املساحة املزروعة   % 0.8بنحو  10مث صنف مجزية  من متوسط اإ

 من حمصول القمح مبص الوسطي خالل متوسط فرتة ادلراسة. 

نتاجية الفدانية قد   168جزية أأن صنف ، فقد أأتضح وابلنس بة لالإ

نتاجية الفدانية مبتوسط بلغ حوايل   من حيثاملرتبة الأويل  جاء يف الإ

صنف بين  يليه (، 2019-2017)  فرتةالطن/فدان خالل  2,953

حبوايل   6، مث صنف بين سويف طن/فدان 2,923حبوايل  1سويف 

  2,853حبوايل  171 يليه صنف جزية، طن/فدان 2,864

طن/فدان، مث صنف   2,812حبوايل  11مجزية صنف مث طن/فدان، 

حبوايل   2مص طن/فدان، يليه صنف  2,811حبوايل  12سدس 

  2.779حبوايل  (5) طن/فدان، مث صنف بين سويف 2.797

طن/فدان، يليه   2.732حبوايل  1 مص طن/فدان، يليه صنف

  93 طن/فدان، يليه صنف خسا  2.724حبوايل   94 صنف خسا 

  2.669حبوايل  10 طن/فدان، مث صنف مجزية 2.709حبوايل 

طن/فدان، يف حني بلغ متوسط الإنتاجية مبص الوسطي خالل  

 طن/فدان.  2.806حوايل   متوسط فرتة ادلراسة

ومما س بق فقد أأتضح، عدم وجود توافق بني ترتيب الأصناف وفقًا  

للمساحات املزروعة مهنا وترتيهبا وفقًا لإنتاجيهتا الفدانية، فالصنف بين  

وعة جاء يف املركز الثامن من  الأعيل من حيث املساحة املزر 5سويف 

نتاجية، يف حني ان الصنف جزية  واذلي جاء يف املركز   168حيث الإ

نتاجية الفدانية جاء يف املركز  الأول كأعيل الأصناف من حيث الإ

 اخلامس من حيث املساحة املزروعة. 

تأأثري الأصناف املزروعة عيل الإنتاجية الفدانية حملصول القمح مبص  
 الوسطي: 
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 من  الكً  تأأثري ملعرفة  جتاهنياإ  يف  التباين حتليل  اختبار اء جر ابإ 

  ادلراسة س نوات  يف ممثالً  والزمنمن حمصول القمح  صناف املزروعةالأ 

نتاجية عيل (2017-2019) ،  القمح مبص الوسطي حملصول الفدانية الإ

نتاجية يف معنوية ختالفاتا وجود ، (11)فقد تبني من اجلدول رمق   الإ

 ختالفات معنوية يفوكذكل وجود اإ ، الأصناف وبعضها الفدانية بني

نتاجية ، الأمر اذلي يوحض أأن الأصناف  ادلراسة س نواتل  الفدانية الإ

نتاجية الفدانية حملصول القمح   املزروعة لها تأأثري جوهري عيل اختالف الإ

 يف مص الوسطي. 

جراء اختبارو   معنوية ختبارل (L.S.D) يمعنو  فرق أأقل ابإ

أأمه الأصناف املزروعة من حمصول القمح مبص الوسطي،  بني  الفروق

نتاجية  يف معنوية فروق وجود(، 12من اجلدول رمق ) تبني فقد    الإ

، بيامن  1وبين سويف  168والصنفني جزية  1صنف مص  الفدانية بني

 مل يثبت معنوية الفروق بني ابيق الأصناف الأخري خالل فرتة ادلراسة. 

 مص العليا: 

قد جاء يف   12( أأن الصنف سدس13يتبني من اجلدول رمق ) 

املرتبة الأويل من حيث املساحة املزروعة مبحصول القمح، حيث بلغ  

أألف فدان ميثل حنو   239,8متوسط املساحة املزروعة منه حوايل 

جاميل املساحة املزروعة من حمصول القمح مبص   % 39,3 من متوسط اإ

-2017) الل الفرتة أألف فدان خ 610,7والبالغة حوايل العليا 

جاميل   % 26,2بنحو  168(، يليه صنف جزية 2019 من متوسط اإ

، مث  %11.6( بنحو 5املساحة املزروعة، يليه صنف بين سويف )

، مث صنف  %4.0بنحو   1، يليه مص %5,7بنحو  171صنف جزية 

، مث  %3,1بنحو  1، يليه صنف بين سويف %3,8بنحو  11مجزية 

، مث  %0,9بنحو  4، يليه صنف سوهاج %3,0بنحو  2صنف مص 

، مث  %0,5بنحو  9، يليه صنف مجزية %0,8بنحو  94صنف خسا 

جاميل املساحة املزروعة   %0.3بنحو  14صنف سدس  من متوسط اإ

 من حمصول القمح مبص العليا خالل متوسط فرتة ادلراسة. 

نتاجية الفدانية قد   11الصنف مجزية أأن ، فقد أأتضح وابلنس بة لالإ

نتاجية الفدانية مبتوسط بلغ حوايل   من حيثاملرتبة الأويل  جاء يف الإ

بين  (، يليه صنف 2019-2017فرتة ) الطن/فدان خالل  2.853

  12سدس طن/فدان، يليه صنف  2.791حبوايل ( 5سويف ) 

  2,787حبوايل  1بين سويف طن/فدان، مث صنف  2.790حبوايل 

طن/فدان، مث صنف   2.784حبوايل  1مصطن/فدان، يليه صنف 

حبوايل   14سدس طن/فدان، يليه صنف  2.759حبوايل  4سوهاج 

طن/فدان،   2.724حبوايل  171طن/فدان، مث صنف جزية  2.737

  2مص طن/فدان، مث صنف  2.723حبوايل  94خسا  يليه صنف

  2.680حبوايل  168جزية صنف  طن/فدان، يليه  2.714حبوايل 

يف حني بلغ   طن/فدان، 2.621حبوايل  9مجزية  صنف مث طن/فدان، 

متوسط الإنتاجية مبص العليا خالل متوسط فرتة ادلراسة حوايل  

 طن/فدان.  2.756

ومما س بق فقد أأتضح، عدم وجود توافق بني ترتيب الأصناف وفقًا  

نتاجيهتا الفدانية، فالصنف   للمساحات املزروعة مهنا وترتيهبا وفقًا لإ

الأعيل من حيث املساحة املزروعة يأأيت يف املركز الثالث   12دس س

نتاجية، يف حني أأن الصنف مجزية  واذلي جاء يف   11من حيث الإ

نتاجية الفدانية جاء يف املركز   املركز الأول كأعيل الأصناف من حيث الإ

 السادس من حيث املساحة املزروعة.   

دانية حملصول القمح مبص  تأأثري الأصناف املزروعة عيل الإنتاجية الف
 العليا: 

 من  الكً  تأأثري ملعرفة  جتاهنياإ  يف  التباين حتليل  اختبار  جراءابإ 

  ادلراسة س نوات  يف ممثالً  والزمنمن حمصول القمح صناف املزروعة الأ 

نتاجية عيل  (2017-2019) القمح مبص العليا،   حملصول الفدانية الإ

نتاجية يف معنوية ختالفاتا وجود ، (14)فقد تبني من اجلدول رمق   الإ

  ختالفات معنوية يف وكذكل وجود ا، الأصناف وبعضها الفدانية بني

نتاجية ، الأمر اذلي يوحض أأن الأصناف  ادلراسة س نواتل  الفدانية الإ

نتاجية الفداني  ة حملصول القمح  املزروعة لها تأأثري جوهري عيل اختالف الإ

 يف مص العليا. 

جراء اختبار  لختبار معنوية (L.S.D)معنوي  فرق  أأقل وابإ

الفروق بني أأمه الأصناف املزروعة من حمصول القمح مبص العليا، فقد 

نتاجية الفدانية  يف  معنوية (، وجود فروق15تبني من اجلدول رمق )  الإ

العليا فامي عدا  ومجيع الأصناف املزروعة مبص  94خسا صنف  بني

بيامن مل يثبت معنوية الفروق بني ابيق  ، 14وسدس  4الصنفني سوهاج 

 الأصناف الأخري خالل فرتة ادلراسة. 

 خارج الوادي: 

يل أأن الصنف مص16يشري اجلدول رمق ) قد جاء يف املرتبة   1( اإ

الأويل من حيث املساحة املزروعة مبحصول القمح، حيث بلغ متوسط  

  % 42,1أألف فدان ميثل حنو  381,6املزروعة منه حوايل املساحة 

من متوسط اإجاميل املساحة املزروعة من حمصول القمح خارج الوادي  

(،  2019-2017أألف فدان خالل الفرتة ) 907,1والبالغة حوايل 

جاميل املساحة   % 10,7بنحو  168يليه صنف جزية  من متوسط اإ

  12مث صنف سدس ، %9,3بنحو  171املزروعة، يليه صنف جزية 

  11، مث صنف مجزية %7,9بنحو  2، يليه صنف مص %9,0بنحو 

، مث صنف خسا  %3,6بنحو  1، يليه صنف بين سويف %4,8بنحو 

، مث صنف بين  %2,6، يليه صنف ش ندويل بنحو %3,0بنحو  94

، مث  %1,8، يليه صنف اجياس يد بنحو %2,4( بنحو 5سويف )

جام %1,4بنحو  93صنف خسا  يل املساحة املزروعة من متوسط اإ

 مبحصول القمح خارج الوادي خالل متوسط فرتة ادلراسة. 

جياس يد قد جاء   نتاجية الفدانية، فقد وجد أأن صنف اإ وابلنس بة لالإ

نتاجية الفدانية مبتوسط بلغ حوايل   يف املرتبة الأويل من حيث الإ

(، يليه صنف  2019-2017طن/فدان خالل الفرتة )  2.850

حبوايل   11طن/فدان، يليه صنف مجزية  2.667ش ندويل حبوايل 

طن/فدان،   2.615حبوايل  94طن/فدان، مث صنف خسا  2.636

  2طن/فدان، مث صنف مص  2.592حبوايل  12يليه صنف سدس 

  2.578حبوايل  168طن/فدان، يليه صنف جزية  2.587حبوايل 

طن/فدان، يليه   2.532حبوايل  171طن/فدان، مث صنف جزية 
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  1طن/فدان، مث صنف بين سويف  2.525وايل حب 1صنف مص 

( حبوايل  5طن/فدان، يليه صنف بين سويف )  2.476حبوايل 

يف  طن/فدان،  2.213حبوايل   93طن/فدان، مث صنف خسا   2.456

نتاجية  متوسط حني بلغ   خالل متوسط فرتة ادلراسةخلارج الوادي الإ

 طن/فدان.  2,555حوايل 

فق بني ترتيب الأصناف وفقًا  ومما س بق فقد أأتضح، عدم وجود توا

للمساحات املزروعة مهنا وترتيهبا وفقًا لإنتاجيهتا الفدانية، فالصنف مص  

الأعيل من حيث املساحة املزروعة جاء يف املركز التاسع من حيث   1

نتاجية، يف حني أأن الصنف اجياس يد واذلي جاء يف املركز الأول   الإ

نتاجية الفدان  ية جاء يف املركز احلادي  كأعيل الأصناف من حيث الإ

 عرش من حيث املساحة املزروعة.    

تأأثري الأصناف املزروعة عيل الإنتاجية الفدانية حملصول القمح خبارج  
 الوادي:

جراء جتاهني يف  التباين حتليل  ختبار ا ابإ  من  الكً  ملعرفة تأأثري  اإ

  ادلراسة س نوات  والزمن ممثاًل يفمن حمصول القمح  الأصناف املزروعة

  ، القمح خارج الوادي الفدانية حملصول  عيل الإنتاجية (2017-2019)

 معنوية يف ختالفاتاوجود عدم  ،(17)فقد تبني من اجلدول رمق 

نتاجية الفدانية بني ختالفات   يف حني تبني، الأصناف وبعضها الإ وجود اإ

نتاجية الفدانية معنوية يف  ادلراسة. لس نوات الإ

 رتحة حملصول القمح بقطاعات امجلهورية: اخلريطة الصنفية املق

(، اخلريطة الصنفية املقرتحة حملصول القمح 19يوحض اجلدول رمق )

 بقطاعات امجلهورية الأربعة، ويه اكلأيت: 

 الوجه البحري: 

يف  ابلوجه البحري  القمح حملصول املقرتحة الصنفية اخلريطة متثلت

  94خسا ، 9مجزية ،  12، مجزية12سدس  : من الأصناف زراعة الكً 

 عيل البحري، حيث يرتتب ابلوجه املزروعة الأخري الأصناف ك حمل

تباع حملصول   الفدانية الإنتاجية زايدة متوسط الصنفية هذه اخلريطة اإ

يل طن/فدان 2.767 حوايل من هبذا القطاعالقمح    2.828حوايل  اإ

  % 2.2 حنو  متثل، طن/فدان 0.061بزايدة بلغت حوايل ، طن/فدان

 .احلالية هبذا القطاع الإنتاجية الفدانية متوسط من

 مص الوسطي: 

يف  الوسطي ص مب القمح حملصول  املقرتحة الصنفية اخلريطة متثلت

،  6، بين سويف 1، بين سويف 168: جزية من الأصناف زراعة الكً 

مبص الوسطي، حيث   املزروعة الأخري  ك الأصناف ل حم 171جزية 

تباع  عيل  يرتتب   الفدانية الإنتاجية زايدة متوسط الصنفية اخلريطة هذه  اإ

يل  طن/فدان  2.811     من حوايل  هبذا القطاع  حملصول القمح   اإ

،  طن/فدان 0.087بزايدة بلغت حوايل ، طن/فدان 2.898حوايل 

نتاجية الفدانية متوسط  من  %3,1  حنو متثل  .احلالية هبذا القطاع الإ

 مص العليا: 

يف زراعة  العليا ص مب القمح حملصول املقرتحة الصنفية اخلريطة  متثلت

، بين  12(، سدس 5، بين سويف )11: مجزية الأصناف من الكً 

مبص العليا، حيث   املزروعة الأخري  ك الأصناف حمل 1سويف 

تباع عيل يرتتب نتاجية زايدة متوسط الصنفية هذه اخلريطة اإ  الفدانية الإ

يل طن/فدان 2,746 حوايل من هبذا القطاع حملصول القمح حوايل   اإ

  حنو  متثل، طن/فدان 0.059بزايدة بلغت حوايل  ،  طن/فدان 2.805

 .احلالية هبذا القطاع الإنتاجية الفدانية متوسط من 2,1%

 خارج الوادي: 

يف خبارج الوادي  القمح حملصول املقرتحة الصنفية اخلريطة متثلت

  94، خسا 11ش ندويل، مجزية اجياس يد،  :الأصناف  من زراعة الكً 

 عيل  ارج الوادي، حيث يرتتبخب املزروعة الأخري ك الأصناف حمل

تباع نتاجية زايدة متوسط الصنفية هذه اخلريطة اإ  هبذا القطاعالفدانية   الإ

يل طن/فدان 2.557حوايل  من بزايدة  ، طن/فدان 2.692حوايل  اإ

 من متوسط  % 5,3 حنو  متثل ، طن/فدان 0.135بلغت حوايل 

نتاجية الفدانية  .احلالية هبذا القطاع الإ

 الصنفية اخلريطة هذه تطبيق عيل أأنه يرتتبف ،س بقبناء عيل ما و 

نتاجية زايدة املقرتحة  من يف مص  القمح حملصول  الفدانية متوسط الإ

يل  طن/فدان 2.749 حوايل بزايدة   ،طن/فدان 2.823 حوايل اإ

 متوسط  من  % 2,7 حنو  متثل ، طن/فدان 0.074بلغت حوايل 

نتاجية الفدانية  مبص.  احلايل الإ

الآاثر الاقتصادية املتوقعة لتطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حملصول  

 القمح: 

الآاثر الاقتصادية املتوقعة لتطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة عيل الكفاءة  
 الاقتصادية لالإنتاج: 

يل التأأثري الا20)رمق  دول  اجليشري    اخلريطة املتوقع لتطبيقجيايب  ( اإ

نتاجلعيل الكفاءة الإقتصادية حملصول القمح يف مص املقرتحة  الصنفية  الإ

 من خالل تأأثريها عيل املؤرشات التالية:

قدر متوسط الناجت الرئيس املتوقع من   :متوسط الناجت الرئيس 

  2.823 حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

بنس بة زايدة   ،طن/فدان 0.074بزايدة قدرت حبوايل  ،انطن/فد

من متوسط الناجت الرئيس يف ظل الوضع احلايل للفرتة   %2,7 متثل حنو

   .طن/فدان  2.749( والبالغ حوايل 2017-2019)

قدر متوسط الناجت الثانوي املتوقع من   ثانوي: متوسط الناجت ال 

  12,12الصنفية املقرتحة حبوايل حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة 

بنس بة زايدة متثل   محل/فدان، 0.32بزايدة قدرت حبوايل  محل/فدان،

من متوسط الناجت الثانوي يف ظل الوضع احلايل للفرتة   %2,7حنو 

 محل/فدان.  11,80( والبالغ حوايل 2017-2019)

قمية الناجت الرئيس: قدرت قمية الناجت الرئيس املتوقع من حمصول  

أألف   11,32لقمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل ا

بنس بة زايدة متثل   جنيه/فدان، 298بزايدة قدرت حبوايل  جنيه/فدان،
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من متوسط قمية الناجت الرئيس يف ظل الوضع احلايل للفرتة   % 2,7 حنو

   أألف جنيه/فدان. 11,02( والبالغ حوايل 2017-2019)

قدرت قمية الناجت الثانوي املتوقع من  انوي:ث متوسط الناجت ال  قمية

  2,55حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل 

بنس بة زايدة   جنيه/فدان، 67بزايدة قدرت حبوايل  أألف جنيه/فدان،

من متوسط قمية الناجت الثانوي يف ظل الوضع احلايل   % 2,7 متثل حنو

 أألف جنيه/فدان.    2,48ايل ( والبالغ حو 2019-2017للفرتة ) 

جاميل الإيراد الفداين: جاميل الإيراد الفداين املتوقع  اإ قدر متوسط اإ

من حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل 

  جنيه/فدان،  365بزايدة قدرت حبوايل  أألف جنيه/فدان، 13,86

يراد ا % 2,7 بنس بة زايدة متثل حنو  جاميل اإ لفدان يف ظل  من متوسط اإ

أألف   13,50( والبالغ حوايل 2019-2017الوضع احلايل للفرتة ) 

 جنيه/فدان.

قدر متوسط صايف العائد الفداين املتوقع من  صايف العائد الفداين:

  3,55حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل 

بة زايدة  بنس   جنيه/فدان، 365بزايدة قدرت حبوايل  أألف جنيه/فدان،

من متوسط صايف عائد الفدان يف ظل الوضع احلايل   % 11,4متثل حنو 

 أألف جنيه/فدان.  3,18( والبالغ حوايل 2019-2017للفرتة ) 

العائد عيل وحدة املياه: قدر متوسط العائد عيل وحدة املياه املتوقع 

من حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل 

، بنس بة زايدة  3جنيه/م 0,17، بزايدة قدرت حبوايل 3ه/مجني  1.65

من متوسط العائد عيل وحدة املياه يف ظل الوضع   %11,5 حنومتثل 

 . 3جنيه/م 1,48( والبالغ حوايل 2017-2019احلايل للفرتة ) 

قدر متوسط العائد عيل اجلنيه املستمثر   العائد عيل اجلنيه املستمثر:

حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية أأو املنفق املتوقع من 

 ،جنيه 0,03 بزايدة قدرت حبوايل ،جنيه 0,34 املقرتحة حبوايل

من متوسط العائد عيل اجلنيه املستمثر يف   % 9,7بنس بة زايدة متثل حنو 

 . جنيه 0,31( والبالغ حوايل 2019-2017ظل الوضع احلايل للفرتة )

جاميل ال  يل اإ جاميل العائد اإ قدر متوسط نس بة  تاكليف:نس بة اإ

جاميل التاكليف املتوقع من حمصول القمح يف حاةل   يل اإ جاميل العائد اإ اإ

  بزايدة قدرت بنحو  ،%134,4تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة بنحو 

جاميل العائد   %2,7بنس بة زايدة متثل حنو  ،3,5% من متوسط نس بة اإ

جاميل التاكليف يف ظل الوضع احلايل للفرتة ) يل اإ (  2019-2017اإ

 . %130,9والبالغ حنو 

قدر متوسط أأرحبية اجلنيه املنفق املتوقع من  أأرحبية اجلنيه املنفق:

  ،%34,4حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة بنحو 

من   %11,3بنس بة زايدة متثل حنو  ،%3,5 بزايدة قدرت بنحو

-2017للفرتة ) متوسط أأرحبية اجلنيه املنفق يف ظل الوضع احلايل 

 . %30,9( والبالغ حنو 2019

قدر متوسط نس بة هامش الرحب   نس بة هامش الرحب للمنتج:

للمنتج املتوقع من حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية 

بنس بة زايدة متثل   ،%2,0 بزايدة قدرت بنحو ،%25,6املقرتحة بنحو 

الوضع   من متوسط نس بة هامش الرحب للمنتج يف ظل  %8,5حنو 

 . % 23,6( والبالغ حنو 2019-2017احلايل للفرتة ) 

الآاثر الاقتصادية املتوقعة لتطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة عيل  
 : الاقتصاد القويم 

يل التأأثري الا21)رمق  دول  اجليشري    اخلريطة جيايب املتوقع لتطبيق( اإ

من   القويم الاقتصاد عيل حملصول القمح يف مص املقرتحة  الصنفية

 خالل تأأثريها عيل املؤرشات التالية:

نتاج اللكي املتوقع من حمصول القمح   نتاج اللكي: قدر متوسط الإ الإ

،  طنمليون  8,7 يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

  % 2,7 بنس بة زايدة متثل حنو ،طنأألف  228بزايدة قدرت حبوايل 

نتاج اللكي يف ظل  -2017الوضع احلايل للفرتة )من متوسط الإ

 مليون طن.   8,4( والبالغ حوايل 2019

نتاج اللكي املتوقع من   نتاج اللكي: قدر متوسط قمية الإ قمية الإ

  42,58 حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

بنس بة زايدة   مليار جنيه، 1,12مليار جنيه، بزايدة قدرت حبوايل 

نتاج اللكي يف ظل الوضع احلايل   %2,7 متثل حنو من متوسط قمية الإ

 مليار جنيه.   41,46( والبالغ حوايل 2019-2017للفرتة ) 

الفجوة الغذائية: قدر متوسط جحم الفجوة الغذائية املتوقع من  

  14,39 حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

بنس بة اخنفاض   لف طن،أأ  228مليون طن، ابخنفاض قدر حبوايل 

من متوسط جحم الفجوة الغذائية يف ظل الوضع احلايل   %1,6 متثل حنو

 مليون طن.   14,62( والبالغ حوايل 2019-2017للفرتة ) 

نس بة الاكتفاء اذلايت: قدر متوسط نس بة الاكتفاء اذلايت املتوقع  

 من حمصول القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة بنحو

  % 2,7بنس بة زايدة متثل حنو  ، %1,0، بزايدة قدرت بنحو 37,6%

-2017من متوسط نس بة الاكتفاء اذلايت يف ظل الوضع احلايل للفرتة )

 . %36,6( والبالغ حنو 2019

مكية الواردات: قدر متوسط مكية الواردات املتوقع من حمصول  

  مليون  12,9 القمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

  بنس بة اخنفاض متثل حنو  ،طنأألف  228، ابخنفاض قدر حبوايل طن

من متوسط مكية الواردات يف ظل الوضع احلايل للفرتة   1,7%

 مليون طن.   13,1( والبالغ حوايل 2017-2019)

قمية الواردات: قدر متوسط قمية الواردات املتوقع من حمصول  

مليار   3,14 وايلالقمح يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حب

بنس بة اخنفاض متثل  مليون دولر، 56دولر، ابخنفاض قدر حبوايل 

من متوسط قمية الوادات يف ظل الوضع احلايل للفرتة   % 1,7حنو 

 مليار دولر.   3,19( والبالغ حوايل 2017-2019)

قمية الواردات الزراعية: قدر متوسط قمية الواردات الزراعية 

مليار   14,6 اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايلاملتوقع يف حاةل تطبيق 

مليون   56مليار جنيه(، ابخنفاض قدر حبوايل  257,1دولر )حوايل 
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  % 0,4 مليون جنيه(، بنس بة اخنفاض متثل حنو  981دولر )حوايل 

من متوسط قمية الوادات الزراعية يف ظل الوضع احلايل للفرتة  

  256,1مليار دولر )حوايل  14,7( والبالغ حوايل 2017-2019)

 مليار جنيه(. 

العجز يف املزيان التجاري الزراعي: قدر متوسط قمية العجز يف  

  املزيان التجاري املتوقع يف حاةل تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حبوايل

مليون دولر، بنس بة   56مليار دولر، ابخنفاض قدر حبوايل  9,5

ة الوادات الزراعية يف ظل  من متوسط قمي % 0,6 اخنفاض متثل حنو 

 مليار دولر.   9,6( والبالغ حوايل 2019-2017الوضع احلايل للفرتة ) 

الآاثر الاقتصادية املتوقعة لتطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة عيل املوارد  
 الاقتصادية ومس تلزمات الإنتاج الزراعي: 

يل التأأثري الا22)رمق  دول  اجليشري    خلريطةا جيايب املتوقع لتطبيق( اإ

توفري املوارد الاقتصادية  عيل حملصول القمح يف مص املقرتحة  الصنفية

نتاج الزراعي، حيث تسامه يف توفري حنو  من   % 2,7ومس تلزمات الإ

نتاج الزراعي املس تخدمة يف ظل   املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإ

 (، كام ييل:  2019-2017متوسط الإنتاجية احلالية للفرتة ) 

نتاج حم يف املتوقعة الزايدة  حتتاج : الزراعية الأرايض مساحة  صول اإ

يل الصنفية اخلريطة تطبيق حاةل يف القمح  زراعية مساحة املقرتحة اإ

نتاهجا فدان أألف فدان  أألف 83 حبوايل  تقدر   متوسط  ظل  يف لإ

نتاجية  املقرتحة ميكن الصنفية وبتطبيق اخلريطة  ،لفرتة ادلراسة احلالية الإ

،  أأخري حماصيل زراعة يف مهنا  والاس تفادة  املساحة هذه  توفري

أأن اس تصالح أأرايض   خاصة التصديرية  أأو  الإسرتاتيجية حملاصيل اك

يل تاكليف عالية.  جديدة حيتاج اإ

نتاج حمصول يف املتوقعة الزايدة حتتاجه: امليا مكية  حاةل يف القمح اإ

يل الصنفية اخلريطة  تطبيق   179 حبوايل تقدر املياه  من  مكية املقرتحة اإ

نتاهجامرت مكعب  مليون نتاجية متوسط ظل  يف لإ لفرتة   احلالية الإ

 من المكية هذه توفري املقرتحة ميكن الصنفية اخلريطة وبتطبيق ،ادلراسة

 املوارد حمدودية  ظل يف خاصة،  أأخري  جمالت يف  مهنا والاس تفادة املياه

 .املتاحة املائية

نتاج   يف املتوقعة الزايدة تاج الأزوتية والفوسفاتية: حت  الأمسدة مكية اإ

يل املقرتحة الصنفية اخلريطة  تطبيق حاةل يف  محالق حمصول  من  مكية اإ

  ما  وهو  أأزوت وحدة  طن أألف 6,2 حبوايل تقدر  الأزوتية الأمسدة

  لإنتاهجا، % 33.5النشادر نرتات من  طن  أألف 18,6 حوايل يعادل 

يل مكية من الأمسدة الفوسفاتية تقدر حبوايل    طن  أألف 1.2كام حتتاج اإ

  وبر امد السس من  طن  أألف 8,3 حوايل  يعادل  ما  وهو فوسفات وحدة

نتاهجا يف %15 فوسفات نتاجية متوسط ظل لإ لفرتة ادلراسة،  احلالية الإ

 الأمسدة من المكية هذه  توفري ميكن املقرتحة الصنفية اخلريطة وبتطبيق

، خاصة الأمسدة  الصف سعر حترير  بعد أأسعارها ارتفاع خاصة يف ظل 

 .فهيا العجز لسد اخلارج من مهنا كبريةات مكي  س ترياد اإ  يمت واليتالأزوتية 

نتاج الزراعي:   يف  املتوقعة  الزايدة حتتاجقمية أأمه مس تلزمات الإ

نتاج حمصول يل املقرتحة الصنفية اخلريطة تطبيق حاةل يف القمح اإ  تقاوي اإ

وأأمسدة كاميوية أأخري تقدر قميهتا   جنيه، مليون 47 حبوايل  قميهتا  تقدر 

 مليون 13,25، ومبيدات تقدر قميهتا حبوايل جنيه مليون 67حبوايل 

 .تاكليفال  تكل  توفري ميكن املقرتحة الصنفية اخلريطة وبتطبيق ،جنيه

جاميل نتاجي التاكليف اإ نتاج حمصول  يف املتوقعة الزايدة  حتتاج ة: الإ  اإ

يل الصنفية اخلريطة تطبيق حاةل يف القمح نتاهجا تاكليف املقرتحة اإ  لإ

 املقرتحة الصنفية اخلريطة وبتطبيق جنيه، مليون  509 حبوايل ة تقدر 

 التاكليف.  هذه توفري ميكن القمح حملصول

 امللخص: 

يعد التوسع الزراعي بنوعيه الأفقي والرأأيس الركزية الأساس ية  

لتحقيق التمنية الزراعية، ويف ظل حمدودية املوارد الأرضية واملائية  

املتاحة ملص وندرهتا مع زايدة الاستامثرات الالزمة لس تصالح أأرايض  

جديدة، تربز أأمهية اس تنباط أأصناف حمس نة للمحاصيل الاسرتاتيجية 

سد الفجوة الغذائية مهنا، واليت تتفامق حدهتا عرب الزمن واملسامهة  اكلقمح ل 

يف ختفيف العبء عيل املزيان التجاري الزراعي، ذلا اس هتدف هذا  

البحث دراسة أأثر تعديل الرتكيب الصنفي حملصول القمح، وذكل من  

نتاج   خالل اقرتاح خريطة صنفية هل، عيل الكفاءة الاقتصادية لالإ

نتاج  والاقتصاد القويم   وأأمه املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإ

الزراعي، وقد اعمتد البحث يف التحليل الاحصايئ عيل مناذج حتليل  

 Two Wayواملمتثةل يف حتليل التباين يف اجتاهني  ANOVAالتباين 

Anova  املقرون ابس تخدام اختبار أأقل فرق معنوي(L.S.D)  ملقارنة ،

نتاجية الفدانية للأصن  اف اخملتلفة حملصول ادلراسة، وذكل متوسط الإ

 ، وقد أأوحضت النتاجئ الأيت:Spssابس تخدام برانمج 

من متوسط املساحة املزروعة من القمح يف مص   %51,7ان حنو 

( قد تركزت يف الوجه البحري، وحنو 2019-2017خالل الفرتة )

  9,8يف مص الوسطي، وحنو  18,6ىف مص العليا، وحنو  19,9

نتاجية الفدانية  خارج الوادي،  وقد تبني وجود اختالفات معنوية يف الإ

 بني هذه القطاعات. 

نتاج اللكي من   %50أأن أأكرث من حنو  من املساحة املزروعة والإ

( قد تركزت يف س تة  2019-2017القمح يف مص خالل الفرتة )

حمافظات فقط يه: الرشقية، البحرية، املنيا، أأس يوط، كفر الش يخ، 

نتاجية الفدانية بني  وادلقهلية، وقد  تبني وجود اختالفات معنوية يف الإ

احملافظات، كام تبني عدم وجود توافق بني ترتيب احملافظات املنتجة 

نتاجية الفدانية.  للقمح من حيث املساحات املزروعة وترتيهبا وفقًا لالإ

وفقًا للمساحات  القمح تبني عدم وجود توافق بني ترتيب أأصناف 

نتاجيهتا الفدانية يهبااملزروعة مهنا وترت ، وذكل سواء عيل مس توي  وفقًا لإ

 قطاعات امجلهورية أأو احملافظات. 

متثلت اخلريط الصنفية املقرتحة يف زراعة الًك من الأصناف:  

حمل ك الأصناف   94، وخسا 9، مجزية 12، مجزية 12سدس 

الأخري املزروعة ابلوجه البحري، وزراعة الًك من الأصناف: جزية  

حمل ك الأصناف   171، وجزية 6، بين سويف 1 سويف ، بين168

الأخري املزروعة يف مص الوسطي، وزراعة الًك من الأصناف: مجزية  
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حمل ك   1، وبين سويف 12(، سدس 5، بين سويف )11

الأصناف الأخري املزروعة يف مص العليا، زراعة الًك من الأصناف:  

الأصناف الأخري   حمل ك  94، وخسا 11اجياس يد، ش ندويل، مجزية 

املزروعة يف خارج الوادي، ويرتتب عيل تطبيق هذه اخلريطة زايدة  

  0,074متوسط الإنتاجية الفدانية حملصول القمح يف مص بنحو 

نتاجية الفدانية احلالية.  %2,7طن/فدان متثل حنو    من متوسط الإ

تباع اخلريطة الصنفية املقرتحة سوف يكون لها تأأثري اجيايب    ن اإ اإ

يل زايدة الًك من  عيل  نتاج، حيث س يؤدي اإ الكفاءة الاقتصادية لالإ

من   %11,5صايف العائد الفداين، والعائد عيل وحدة املياه بنحو 

نتاجية الفدانية احلالية، كام  متوسط الًك مهنام يف ظل متوسط الإ

يل زايدة الًك من: أأرحبية اجلنيه املنفق، العائد عيل اجلنيه   س تؤدى اإ

يل اإجاميل التاكليف، املستمثر، هامش  جاميل العائد اإ رحب املنتج، نس بة اإ

جاميل الإيراد عيل التوايل بنحو  ،  %2,7، %8,5، %9,7، %11,3واإ

نتاجية الفدانية احلالية.   2,7%  من متوسط الًك مهنم يف ظل الإ

تباع اخلريطة الصنفية املقرتحة سوف يكون لها تأأثري اجيايب عيل   ن اإ اإ

نتاج اللكي، قمية  الاقتصاد القويم، حيث س ت  يل زايدة الًك من: الإ ؤدي اإ

نتاج اللكي، ونس بة الاكتفاء اذلايت من القمح بنحو  من   % 2,7الإ

نتاجية الفدانية احلالية، كام  متوسط الًك مهنم يف ظل متوسط الإ

يل اخنفاض الًك من مكية الواردات وقمية الواردات املصية من   س تؤدي اإ

يل %1,7القمح بنحو   اخنفاض الًك من: الفجوة الغذائية  ، كام س تؤدي اإ

من القمح، العجز يف املزيان التجاري، وقية الواردات الزراعية عيل 

من متوسط الًك مهنم يف ظل   % 0,4، %0,6، %1,6التوايل بنحو 

نتاجية الفدانية احلالية.   الإ

تباع اخلريطة الصنفية املقرتحة سوف يكون لها تأأثري اجيايب عيل   ن اإ اإ

نتاج الزراعي، حيث تسامه يف  توفري املوا رد الاقتصادية ومس تلزمات الإ

نتاج الزراعي   %2,7توفري حنو  من املوارد الاقتصادية ومس تلزمات الإ

نتاجية الفدانية احلالية  . املس تخدمة يف ظل متوسط الإ

 التوصيات:    

ليه البحث من نتاجئ فأأنه يويص مبا ييل:   ويف ضؤ ما توصل اإ

املساحات املزروعة من القمح يف احملافظات ذات  التوسع يف 

نتاجية الفدانية العالية اكملنوفية، ادلقهلية، بين سويف، املنيا،  الإ

نتاجية احملافظات الأخري،   أأس يوط، والبحرية، مع العمل عيل حتسني اإ

تباع الأساليب التكنولوجية اخملتلفة يف الزراعة والأصناف   وذكل ابإ

نتاج القمح يف مص. واحلصاد وغريها مما يرت   تب عليه زايدة اإ

تطبيق اخلريطة الصنفية املقرتحة حملصول القمح يف مص، واملمتثةل  

، وخسا  9، مجزية 12، مجزية 12زراعة الًك من الأصناف: سدس يف 

حمل ك الأصناف الأخري املزروعة ابلوجه البحري، وزراعة الًك   94

، وجزية  6ف ، بين سوي1، بين سويف 168من الأصناف: جزية 

حمل ك الأصناف الأخري املزروعة يف مص الوسطي، وزراعة   171

، وبين  12(، سدس 5، بين سويف )11الًك من الأصناف: مجزية 

حمل ك الأصناف الأخري املزروعة يف مص العليا، زراعة   1سويف 

حمل ك   94، وخسا 11الًك من الأصناف: اجياس يد، ش ندويل، مجزية 

 .ملزروعة يف خارج الواديالأصناف الأخري ا

العمل عيل تشجيع املراكز واملعاهد البحثية املتخصصة للهنوض 

نتاجية الأصناف اليت أأوصت هبا   نتاجية حمصول القمح من خالل رفع اإ ابإ

نتاج أأصناف جديدة أأعيل يف   اخلريطة الصنفية املقرتحة من انحية، واإ

نتاجية من انحية أأخري.   الإ

الزراعي، وقيامه بدوره يف نرش   تفعيل دور اجلهاز الإرشادي 

اخلريطة الصنفية املقرتحة، وتوعية املزارعني ابملزااي واملاكسب اليت سوف  

حيققوهنا يف حاةل زراعة الأصناف اليت تتناسب مع الظروف البيئية 

 السائدة يف مناطق زراعة احملصول.   

 املراجع: 

آخرون، مقدمة الاحصاء التطب  يقي، معهد  أأمحد عباده رسحان )دكتور( وأ

ادلراسات والبحوث الاحصائية، جامعة القاهرة، الطبعة الثانية، 

1972 . 

نتاج املركزي للتعبئة العامة والا اجلهاز   حصاء، النرشة الس نوية حلركة الإ

  والتجارة اخلارجية واملتاح لالس هتالك من السلع الزراعية، أأعداد خمتلفة. 
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آخرون، أأثر اس تخدام تكنولوجيا الأصناف لأمه   أأمحد محمد أأمحد )دكتور( وأ

حماصيل احلبوب يف حمافظة الغربية، اجملةل املصية لالقتصاد الزراعي،  

 . 2012اجملدل الثاين والعرشون، العدد الثالث، سبمترب 
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الرئيس ية عيل التمنية الزراعية يف مجهورية مص العربية، اجملةل املصية  

 . 1995دل اخلامس، العدد الأول، مارس  لالقتصاد الزراعي، اجمل

ابمس دوس حنا دوس )دكتور(، أأثر اس تخدام تكنولوجيا الأصناف عىل  

اجملةل املصية  انتقال داةل العرض لأمه حماصيل احلبوب مبحافظة أأس يوط، 

لالقتصاد الزراعى، اجملدل الرابع والعرشون، العدد الثالث، سبمترب  

2014 . 

ر )دكتور(، احلديث يف الاقتصاد القيايس بني  عبد القادر محمد عبد القاد

 .  2005النظرية والتطبيق، ادلار اجلامعية، الإسكندرية، 

مصطفى الشحات الطوىخ )دكتور(، الآاثر الاقتصادية لتطبيق خريطة 

اجملةل  صنفية مقرتحة حملصول القمح عىل التمنية الزراعية ىف مص، 

والعرشون، العدد الرابع،  املصية لالقتصاد الزراعى، اجملدل السابع

 .  2017ديسمرب 

نتاج التقاوى املعمتدة   آخرون، حمددات اإ مصطفى محمد السعدىن )دكتور(، وأ

لأمه حماصيل احلبوب ىف مص، اجملةل املصية لالقتصاد الزراعى، اجملدل  

 .  2013الثالث والعرشون، العدد الثالث، سبمترب  

  الإدارة  ش ئون الاقتصادية، وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، قطاع ال 

 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة.نرشة الا  قتصاد الزراعي،املركزية لال

http://www.capmas.gov.eg/
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  الإدارة  وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الاقتصادية، 

نتاج الزراعي، أأعداد   قتصاد الزراعي،املركزية لال  نرشة مس تلزمات الإ

 خمتلفة.
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Statistics and Econometrics Shum Summaries 

Series, New York, McGraw hill Publishing.  
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نتاجية املزروعة من املساحات متوسط الكً : 1جدول  نتاج الفدانية والإ   الفرتة  يف مصـــر خالل قطاعات امجلهورية اخملتلفة يف القمح حملصول اللكي والإ
(2017-2019 ) 

 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. قتصاد الزراعي، نرشة الا قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 مص خالل يف القمح حملصول الفدانية الإنتاجية عيل امجلهورية قطاعاتو  الزمن منًً الك تأأثري ختبارل اجتاهني يف التباين حتليل  اختبار نتاجئ  :2جدول 
 ( 2019-2017) الفرتة

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  حنرافات الاات مربعمتوسط   درجات احلرية  اللكية

 قمية " ف "  اللكية

 **15,198 0,049 2 0,098 بني الس نوات

 **11,821 0,038 3 0,114 بني القطاعات 

  0,003 6 0,019 التجريب اخلطأأ 
   11 0,231 موعاجمل

يل    0,01 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)**( تشري اإ
 خمتلفة. حصاءات الزراعية، أأعداد نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

-2017الفرتة )  خالل قطاعات امجلهورية  بني القمح حملصولالفدانية  الإنتاجية بني الفروق ختبار معنوية( لLSDمعنوي ) فرق  أأقل  نتاجئ اختبار  :3جدول 
2019 ) 

يل    0,01الإحصايئ املعنوية للمس توي الاحامتيل )**( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان
 القطاعات

  املساحة املزروعة متوسط
 )أألف فدان( 

 الأمهية النسبية
 )%( 

 الإنتاجية الفدانية متوسط
 )طن/فدان( 

  الإنتاج اللكي متوسط
 )أألف طن( 

 الأمهية النسبية
 )%( 

 51,9 4385,6 2,763 51,7 1587,3 مجةل الوجه البحري
 19,1 1601,7 2,806 18,6 570,8 مجةل مص الوسطي 

 19,9 1683,0 2,756 19,9 610,7 مجةل مص العليا 
جاميل خارج الوادي   9,1 772,5 2,555 9,8 302,3 اإ

جاميل امجلهورية  100 8442,8 2,749 100 3071,1 اإ

 البيان
 القطاعات

متوسط الإنتاجية  
 الفدانية

جاميل  مص العليا مجةل  الوجه البحريمجةل  مص الوسطي مجةل  خارج  اإ
 الوادي

2,807 2,768 2,758 2,557 
    - 2,807 مجةل مص الوسطي 
   - ( 0,038) 2,768 مجةل الوجه البحري

  - ( 0,011) ( 0,049) 2,758 مجةل مص العليا 
جاميل خارج الوادي   - **(0,201) **(0,212) **(0,250) 2,557 اإ
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 ( 2019-2017)الفرتة   مص خالل  يف املنتجة للقمح احملافظات أأمه: 4جدول  

 سعيد، السويس، جنوب سيناء، شامل سيناء، القاهرة. * ابيق احملافظات يه: قنا، الاسكندرية، القليوبيه، اجلزية، أأسوان، الاسامعلية، الأقص، دمياط، مريس مطروح، بور 
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. قتصاد الزراعي، نرشة الا قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

  الفرتة  مص خالل يف القمح حملصول الفدانية الإنتاجية عيل واملوقع اجلغرايف الزمن منًً الك تأأثري ختبارل اجتاهني يف التباين حتليل اختبارنتاجئ  :5جدول 
(2017-2019 ) 

يل   0,01 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)**( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. الزراعي، نرشة الا قتصاد قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

الفرتة   خالل هل املنتجة احملافظات أأمه بنيالقمح  حملصول الفدانية الإنتاجية بني الفروق ختبار معنوية( لLSDمعنوي ) فرق أأقل نتاجئ اختبار  : 6جدول 
(2017-2019 ) 

 البيان
 احملافظات 

متوسط املساحة )أألف  
 فدان( 

الأمهية النسبية 
 )%( 

 الفدانية متوسط الإنتاجية
 ( فدان /)طن

  )أألف  اللكي متوسط الإنتاج
 طن( 

الأمهية النسبية 
 )%( 

 11,5 973,4 2,675 11,9 363,9 الشــــــــــرقية
 11,2 947,2 2,802 11,0 338,0 البحيـــــــــرة 

 7,7 649,3 2,844 7,4 228,3 املنيـــــــــــــــــــا 
 7,4 623,6 2,825 7,2 220,7 أأســـــــــــيوط 

 6,7 562,7 2,573 7,1 218,7 كفر الشـــيخ
 7,7 647,3 2,976 7,1 217,5 ادلقهـــــــــلية

 6,5 550,4 2,773 6,5 198,5 ســــــــــــوهاج 
 5,9 499,5 2,660 6,1 187,8 الفيـــــــــــــوم 

 5,3 446,1 2,484 5,8 179,6 الوادي اجلديد 
 4,5 383,3 3,064 4,1 125,1 املنوفيــــــــــــة 
 4,0 333,5 2,679 4,0 124,5 الغربيـــــــــــــة 

 4,1 343,0 2,890 3,9 118,7 بين سويف
 3,4 289,2 2,708 3,5 106,8 النوابريــــــــــــةمنطقة 

 14,1 1194,3 2,696 14,4 443,0 ابيق احملافظات
جاميل امجلهورية  100 8442,8 2,749 100 3071,1 اإ

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  الإحنرافات ات مربعمتوسط   درجات احلرية  اللكية

 قمية " ف "  اللكية

 **19,620 0,200 2 0,399 بني الس نوات

 ** 7,752 0,079 12 0,946 احملافظات بني 

  0,010 24 0,244 اخلطأأ التجريب 
   38 1,590 موعاجمل

 احملافظات 
متوسط  

الإنتاجية 
 الفدانية 

 ادلقهلية املنوفية 
بين 

 سويف
 الفيوم  الرشقية  الغربية  النوابرية سوهاج  البحرية أأس يوط املنييــــــا 

كفر 
 الش يخ

الوادي  
 اجلديد

3,064 2,976 2,980 2,844 2,825 2,802 2,773 2,708 2,679 2,675 2,660 2,573 2,484 
             - 3,064 املنوفية 

            - (0,073) 2,976 ادلقهلية

 2,980 بين سويف
(0,175)
* (0,102) -           

 2,844 املنييــــــا 
(0,222)

** (0,148) (0,047) -          

 2,825 أأس يوط
(0,239)

** (0,166) (0,064) (0,018) -         

 2,802 البحرية
(0,258)

** 

(0,185)
* (0,083) (0,036) (0,019) -        

 2,773 سوهاج 
(0,298)

** 

(0,225)
** (0,123) (0,077) (0,059) (0,040) -       

منطقة  
 النوابرية

2,708 
(0,366)

** 

(0,293)
** 

(0,191)
* (0,144) (0,127) (0,108) (0,068) -      

 2,679 الغربية 
(0,377)

** 

(0,304)
** 

(0,202)
* (0,155) (0,138) (0,119) (0,079) (0,011) -     
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يل   يل ، 0,01 الإحصايئاملعنوية للمس توي الاحامتيل )**( تشري اإ  0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. قتصاد الزراعي، نرشة الا قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: در: املص

 
 ( 2019-2017الفرتة )  خالل  مبحافظات الوجه البحري القمح حمصول من املزروعة الأصناف : أأمه7جدول  

، بين 12، جزية 1(، جزية 5، بين سويف )95، خسا 22،  اجياس يد 21، اجياس يد 1، بين سويف 7، جزية 10، مجزية 1أأخري، ش ندويل ابيق الأصناف يه: أأصناف  *
 .2سويف، بين سويف 

قتصاد الزراعي، نرشة مجعت وحسبت من: املصدر:  س تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الإقتصادية، الإدارة املركزية لالإ  الإحصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. وزارة الزراعة واإ

نتاجية عيلاملزروعة والأصناف  الزمن من الك تأأثري ختبارل اجتاهني يف التباين حتليل اختبارنتاجئ  :8جدول  افظات الوجه حم يف القمح حملصول الفدانية الإ
 ( 2019-2017)  الفرتة خالل البحري

يل   0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)**( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

نتاجية بني  الفروق ختبار معنوية( لLSDمعنوي )  فرق  أأقل  نتاجئ اختبار   : 9جدول    خالل  وجه البحـريال مبحافظات  القمح حمصول لأمه أأصناف الفدانية  الإ
 ( 2019-2017الفرتة )

 2,675 الرشقية 
(0,391)

** 

(0,318)
** 

(0,216)
** (0,170) (0,152) (0,133) (0,093) (0,025) (0,014) -    

 2,660 الفيوم 
(0,407)

** 

(0,333)
** 

(0,232)
** 

(0,185)
* (0,167) (0,149) (0,108) (0,041) (0,030) (0,015) -   

 2,573 كفر الش يخ
(0,491)

** 

(0,418)
** 

(0,316)
** 

(0,270)
** 

(0,252)
** 

(0,233)
** 

(0,193)
* (0,125) (0,114) (0,100) (0,085) -  

الوادي  
 اجلديد

2,484 
(0,583)

** 

(0,510)
** 

(0,408)
** 

(0,362)
** 

(0,344)
** 

(0,325)
** 

(0,285)
** 

(0,217)
** 

(0,206
)* 

(0,192
)* 

(0,177
)* 

(0,092
) 

- 

 البيان
 الأصناف 

  متوسط املساحة املزروعة
 )أألف فدان( 

الأمهية 
 )%(  النسبية

 يةالإنتاجية الفدان متوسط 
 )طن/فدان( 

  متوسط الإنتاج اللكي
 )أألف طن( 

الأمهية 
 )%(  النسبية

 26,7 1173,0 2,723 27,1 430,8 1مص 
 21,7 950,4 2,776 21,5 342,4 11مجزية 

 10,4 454,5 2,730 10,5 166,5 171زية ج
 9,5 414,8 2,839 9,2 146,1 12سدس  
 8,7 383,8 2,761 8,7 139,0 2مص 

 6,9 301,1 2,710 7,0 111,1 168زية ج
 6,2 270,4 2,825 6,0 95,7 9مجزية 
 4,2 186,4 2,798 4,2 66,6 93ســـخا  
 1,9 85,1 2,837 1,9 30,0 12مجزية 

 1,1 47,6 2,527 1,2 18,9 ش ندويل 
 0,9 38,5 2,801 0,9 13,7 94خسا  

 0,6 26,9 2,759 0,6 9,7 14سدس  
 1,2 53,1 3,161 1,1 16,8 ابيق الأصناف 

جاميل الوجه البحري  100 4385,6 2,763 100 1587,3 اإ

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  الإحنرافات ات مربعمتوسط   درجات احلرية  اللكية

 قمية " ف "  اللكية

 1,762 0,057 2 0,115 بني الس نوات

 * 2,936 0,030 8 0,244 بني الأصناف 

  0,033 16 0,521 اخلطأأ التجريب 
   26 0,879 موعاجمل

 الأصناف 
متوسط  
نتاجية  الإ

 الفدانية

 171جزية  14سدس   2مص  11مجزية  93خسا   94خسا   9مجزية  12مجزية  12سدس  

2,839 2,837 2,825 2,801 2,798 2,776 2,762 2,759 2,730 

         - 2,839 12سدس  

        - ( 0,064) 2,837 12مجزية 

       - ( 0,039) ( 0,025) 2,825 9مجزية 

      - ( 0,034) ( 0,073) ( 0,009) 2,801 94خسا  

     - ( 0,063) ( 0,097) ( 0,136) ( 0,072) 2,798 93خسا  

    - ( 0,070) ( 0,008) ( 0,027) ( 0,066) ( 0,002) 2,776 11مجزية 
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يل   0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2019-2017الفرتة ) خاللمبحافظات مص الوسطي  القمح حمصول من  املزروعة  الأصناف أأمه:  10جدول  
 البيان

 الأصناف 
  متوسط املساحة املزروعة

 )أألف فدان( 
الأمهية 

 )%(  النسبية
 متوسط الإنتاجية الفدانية

 )طن/فدان( 
  متوسط الإنتاج اللكي

 )أألف طن( 
الأمهية 

 )%(  النسبية
 34,4 550,8 2,779 34,7 198,2 ( 5بين سويف ) 

 16,9 271,0 2,811 16,9 96,4 12سدس  
 11,7 187,4 2,923 11,2 64,1 1بين سويف 

 9,5 152,5 2,732 9,8 55,8 1مص 
 6,9 110,5 2,953 6,5 37,4 168جزية 

 6,6 105,1 2,812 6,5 37,4 11مجزية 
 2,8 45,6 2,724 2,9 16,7 94خسا  
 2,4 37,9 2,853 2,3 13,3 171جزية 

 1,9 31,4 2,797 2,1 11,2 2مص 
 1,6 25,0 2,709 1,6 9,2 93ســـخا  

 1,0 16,4 2,864 1,1 5,7 6بين سويف 
 0,8 12,6 2,669 0,8 4,7 10مجزية 

 3,5 55,5 2,681 3,6 20,7 ابيق الأصناف 
جاميل مص الوسطي   100 1601,7 2,806 100 570,8 اإ

 .14، سوهاج، سدس 15، ش ندويل، اجياس يد، مجزية 12، مجزية 1، ش ندويل 9ابيق الأصناف يه: مجزية  *
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

افظات مص  حم يف القمح حملصول الفدانية الإنتاجية عيلاملزروعة والأصناف  الزمن  من  الك  تأأثري  ختبار ل اجتاهني يف  التباين حتليل اختبارنتاجئ  :11جدول 
 ( 2019-2017)  الفرتة  خالل الوسطي

يل  يل ، 0,01 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)**( تشري اإ  0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،املركزية لالقتصادية، الإدارة س تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

نتاجية بني  الفروق ختبار معنوية( لLSDمعنوي )  فرق أأقل نتاجئ اختبار  : 12جدول   مص الوسطي  مبحافظات القمح حمصوللأمه أأصناف الفدانية  الإ
 ( 2019-2017الفرتة ) خالل

   - ( 0,026) ( 0,044) ( 0,018) ( 0,053) ( 0,092) ( 0,028) 2,762 2مص 

( 0,351) ( 0,287) 2,759 14سدس  
* (0,312 ) (0,277 ) (0,215 ) (0,285 ) (0,259 ) -  

 - ( 0,264) ( 0,005) ( 0,021) ( 0,050) ( 0,013) ( 0,047) ( 0,086) ( 0,022) 2,730 171جزية 

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  الإحنرافات ات مربعمتوسط   درجات احلرية  اللكية

 قمية " ف "  اللكية

 **14,045 0,097 2 0,193 بني الس نوات

 * 2,604 0,011 8 0,088 بني الأصناف 

  0,007 16 0,110 اخلطأأ التجريب 
   26 0,391 موعاجمل

 الأصناف 
متوسط  
نتاجية  الإ

 الفدانية

بين سويف  168جزية 
1 

بين سويف 
 1مص  (5بين سويف ) 2مص  12سدس   11مجزية  171جزية  6

2,953 2,923 2,864 2,853 2,812 2,811 2,797 2,779 2,732 
         - 2,953 168جزية 

        - ( 0,008) 2,923 1بين سويف 

       - ( 0,073) ( 0,065) 2,864 6بين سويف 

      - ( 0,035) ( 0,038) ( 0,029) 2,853 171جزية 

     - ( 0,007) ( 0,043) ( 0,030) ( 0,022) 2,812 11مجزية 

    - ( 0,092) ( 0,085) ( 0,049) ( 0,122) ( 0,114) 2,811 12سدس  

   - ( 0,008) ( 0,100) ( 0,093) ( 0,057) ( 0,130) ( 0,122) 2,797 2مص 
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يل   0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالالأرايض، قطاع الش ئون الاس تصالح اوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2019-2017الفرتة ) خالل  مبحافظات مص العليا  القمح حمصول من  املزروعة  الأصناف أأمه:  13جدول  
 البيان

 الأصناف 
  متوسط املساحة املزروعة

 فدان( )أألف 
الأمهية 

 )%(  النسبية
 الإنتاجية الفدانيةمتوسط 

 )طن/فدان( 
  متوسط الإنتاج اللكي

 )أألف طن( 
الأمهية 

 )%(  النسبية
 39,7 669,0 2,790 39,3 239,8 12سدس  

 25,4 428,3 2,680 26,2 159,8 168جزية 
 11,8 197,9 2,791 11,6 70,9 ( 5بين سويف ) 

 5,6 94,5 2,724 5,7 34,7 171جزية 
 4,0 68,2 2,784 4,0 24,5 1مص 

 3,9 66,2 2,853 3,8 23,2 11مجزية 
 3,1 52,4 2,787 3,1 18,8 1بين سويف 

 2,9 49,4 2,714 3,0 18,2 2مص 
 0,9 14,9 2,759 0,9 5,4 4سوهاج  

 0,8 12,8 2,723 0,8 4,7 94خسا  
 0,4 7,6 2,621 0,5 2,9 9مجزية 
 0,3 5,2 2,737 0,3 1,9 14سدس  

 1,0 16,6 2,813 1,0 5,9 ابيق الأصناف 
جاميل مص العليا   100 1683,0 2,756 100 610,7 اإ

 .1ش ندويل   ، 6، بين سويف 5، بين سويف، سوهاج 3، ش ندويل، سوهاج 12أأصناف أأخري، مجزية * ابيق الأصناف يه: 
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

افظات مص  حم يف القمح حملصول الفدانية الإنتاجية عيلاملزروعة  والأصناف الزمن  من  الك  تأأثري  ختبار ل اجتاهني يف  التباين حتليل اختبارنتاجئ  :14جدول 
 ( 2019-2017)  الفرتة  خالل العليا

يل   0,05املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ )*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا قتصاد الزراعي، قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

نتاجية بني  الفروق ختبار معنوية( لLSDمعنوي )  فرق  أأقل  نتاجئ اختبار  : 15جدول   خالل  مص العليا  مبحافظات القمح حمصوللأمه أأصناف الفدانية  الإ
 ( 2019-2017الفرتة )

 الأصناف 
متوسط  
نتاجية  الإ

 الفدانية

 94خسا   171جزية  14سدس   4سوهاج   1مص  1بين سويف  12سدس   (5بين سويف ) 11مجزية 

2,853 2,791 2,790 2,787 2,784 2,759 2,737 2,724 2,723 

         - 2,853 11مجزية 

        - ( 0,022) 2,791 (5بين سويف )

       - ( 0,010) ( 0,032) 2,790 12سدس  

      - ( 0,015) ( 0,025) ( 0,047) 2,787 1بين سويف 

     - ( 0,006) ( 0,020) ( 0,031) ( 0,052) 2,784 1مص 

    - ( 0,279) ( 0,284) ( 0,300) ( 0,309) ( 0,331) 2,759 4سوهاج  

  - ( 0,011) ( 0,003) ( 0,089) ( 0,082) ( 0,047) ( 0,120) ( 0,111) 2,779 (5بين سويف )

( 0,160) 2,732 1مص 
* 

(0,168 )
* (0,095 ) (0,130 ) (0,138 ) (0,046 ) (0,038 ) (0,048 ) - 

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  الإحنرافات ات مربعمتوسط   درجات احلرية  اللكية

 ف " قمية "  اللكية

 * 3,850 0,244 2 0,489 بني الس نوات

 * 2,724 0,109 8 0,876 بني الأصناف 

  0,063 16 1,016 اخلطأأ التجريب 
   26 2,380 موعاجمل
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   - ( 0,016) ( 0,263) ( 0,268) ( 0,283) ( 0,293) ( 0,315) 2,737 14سدس  

  - ( 0,206) ( 0,222) ( 0,057) ( 0,063) ( 0,077) ( 0,088) ( 0,109) 2,724 171جزية 

( 0,548) 2,723 94خسا  
* 

(0,526 )
* 

(0,516 )
* 

(0,501 )
* 

(0,496 )
* (0,217 ) (0,233 ) (0,439 )

* - 

يل   0,05 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)*( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا  قتصاد الزراعي،قتصادية، الإدارة املركزية لالالش ئون الاس تصالح الأرايض، قطاع اوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2019-2017الفرتة ) خالل  يف خارج الوادي القمح حمصول من  املزروعة  الأصناف أأمه:  16جدول  

 . 164، جزبة 3، سوهاج 6، بين سويف 10، مجزية 1، ش ندويل 9، مجزية 12، مجزية 4ابيق الأصناف يه: سوهاج  *
قتصاد الزراعي، مجعت وحسبت من: املصدر:  س تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الإقتصادية، الإدارة املركزية لالإ  نرشة الإحصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة.   وزارة الزراعة واإ

نتاجية عيلاملزروعة والأصناف  الزمن من  الك تأأثري ختبارل اجتاهني يف  التباين حتليل اختبارنتاجئ  :17جدول  افظات خارج  حم يف القمح حملصول الفدانية الإ
 ( 2019-2017)  الفرتة خالل الوادي

يل   0,01 املعنوية للمس توي الاحامتيل الإحصايئ)**( تشري اإ
 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. نرشة الا قتصاد الزراعي، قتصادية، الإدارة املركزية لالس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و مجعت وحسبت من: املصدر: 

 مص  يف القمح املقرتحة حملصول الصنفية اخلريطة  :19جدول  

 البيان
 الأصناف 

  متوسط املساحة املزروعة
 )أألف فدان( 

الأمهية 
 )%(  النسبية

 الإنتاجية الفدانيةمتوسط 
 )طن/فدان( 

  متوسط الإنتاج اللكي
 )أألف طن( 

الأمهية 
 )%(  النسبية

 41,6 321,1 2,525 42,1 127,2 1مص 
 10,8 83,5 2,578 10,7 32,4 168زية ج
 9,2 71,3 2,532 9,3 28,2 171زية ج

 9,1 70,6 2,592 9,0 27,2 12سدس  
 8,0 61,8 2,587 7,9 23,9 2مص 

 4,9 38,0 2,636 4,8 14,4 11مجزية 
 3,4 26,6 2,476 3,6 10,8 1بين سويف 

 3,1 23,7 2,615 3,0 9,1 94خسا  
 2,7 21,1 2,667 2,6 7,9 ش ندويل 

 2,3 17,6 2,456 2,4 7,2 ( 5بين سويف ) 
 2,1 15,9 2,850 1,8 5,6 اجياس يد 

 1,2 9,6 2,213 1,4 4,3 93ســـخا  
 1,5 11,7 2,854 1,4 4,1 ابيق الأصناف 

جاميل   100 772,5 2,555 100 302,3 خارج الوادي اإ

  حنرافاتالا اتمجموع مربع  الاختالف  مصدر 
  الإحنرافاتات مربعمتوسط  درجات احلرية   اللكية

 قمية " ف "  اللكية

 ** 6,870 0,160 2 0,320 بني الس نوات

 0,341 0,008 8 0,064 بني الأصناف 
  0,023 16 0,373 اخلطأأ التجريب 

   26 0,756 موع اجمل

 املقرتحة اخلريطة الصنفية القطاع
متوسط الإنتاجية  

  الفدانية احلايل
 )طن/فدان( 

متوسط الإنتاجية  
فدانية للخريطة  ال

 الصنفية املقرتحة
 )طن/فدان( 

مقدار  
 التغري

 )طن( 

نس بة 
 التغري
 )%( 

 2,2 0,061 2,828 2,767 94خسا  ، 9، مجزية  12، مجزية 12سدس   الوجه البحري

،  6، بين سويف  1، بين سويف 168جزية  مص الوسطي 
 3,1 0,087 2,898 2,811 171جزية 

 2,1 0,059 2,805 2,746، 12(، سدس  5، بين سويف )11مجزية  مص العليا 
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 حيث أأن:  
  100متوسط الإنتاجية الفدانية احلايل  مقدار التغري  =* نس بة التغري , متوسط الإنتاجية الفدانية احلايل. −متوسط الإنتاجية للخريطة الصنفية املقرتحة  =* مقدار التغري 

نتاجية الأصناف بلك قطاع  = متوسط الإنتاجية الفدانية املرحج لإجاميل امجلهورية*  متوسط اإجاميل املساحة املزروعة   متوسط املساحة املزروعة ابلقطاع(  مجموع )متوسط اإ
 ابمجلهورية. 

 (.2019-2017اف القمح املزروعة يف مص خالل الفرتة ) املصدر: مجعت وحسبت من: نتاجئ حتليل التباين لأصن
 
 
 
 
 
 
 

نتاج  عيل املقرتحة حملصول القمح يف مص   الصنفية  اخلريطة  لتطبيق  املتوقعة  الآاثر الاقتصادية   : ( 20) رمق  جدول    الكفاءة الاقتصادية لالإ

 حيث أأن: 
  100الوضع احلايل(  )مقدار التغري  =*   نس بة التغري  الوضع احلايل −الوضع املتوقع  =*   مقدار التغري 

 اإجاميل التاكليف اللكية − أأو العائد اإجاميل الإيراد =*   صايف العائد الفداين   قمية الناجت الثانوي  +قمية الناجت الرئيس  =*   اإجاميل الإيراد 
 اإجاميل التاكليف اللكية صايف العائد  =*   العائد عيل اجلنيه املنفق  املقنن املايئ الفداين حملصول القمح  صايف العائد الفداين  =*   العائد عيل وحدة املياه 

يل اإجاميل التاكليف      100لكية( اإجاميل التاكليف ال  )صايف العائد  =*   أأرحبية اجلنيه املنفق   100اإجاميل التاكليف اللكية(  )اإجاميل العائد  =*   نس بة اإجاميل العائد اإ
   100اإجاميل العائد(  )صايف العائد  =*   نس بة هامش الرحب للمنتج 

جنهيًا،  3973جنيه/فدان، ومتوسط سعر الطن من الناجت الرئيس حبوايل  10316 ( حبوايل2019-2017*   قدر متوسط التاكليف الإنتاجية الفدانية اللكية خالل الفرتة )
 .3م 2152جنهيًا، ومتوسط املقنن املايئ الفداين حملصول القمح حبوايل  209ومتوسط سعر امحلل من الناجت الثانوي حبوايل 

 حصاءات الزراعية، أأعداد خمتلفة. قتصاد الزراعي، نرشة الا صادية، الإدارة املركزية لالقتس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الااوزارة الزراعة و  املصدر: مجعت وحسبت من:
 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النرشة الس نوية لحصاء الري واملوارد املائية، أأعداد خمتلفة. 

 الاقتصاد القويم  مص عيل يف القمح حملصولاملقرتحة  الصنفية اخلريطة لتطبيق املتوقعة الاقتصادية الآاثر  : 21جدول  

 الوضع احلايل  −الوضع املتوقع  =مقدار التغري   حيث أأن:
نتاج اللكي     100الوضع احلايل(   )مقدار التغري    =نس بة التغري  جاميل املساحة املزروعة  =الإ  متوسط الإنتاجية الفدانية اإ

نتاج اللكي   جاميل املساحة املزروعة  =قمية الإ يراد الفدان  اإ نتاج اللكي  −الاس هتالك اللكي   =جحم الفجوة الغذائية  متوسط اإ  الإ

 1بين سويف 
 5,3 0,135 2,692 2,557 94، خسا 11ش ندويل، مجزية  اجياس يد،  خارج الوادي

 2,7 0,074 2,823 2,749 متوسط الإنتاجية الفدانية املرحج لإجاميل امجلهورية 

 املؤرشات الاقتصادية
الوضع احلايل يف ظل  

تطبيق اخلريطة  
 احلاليةالصنفية 

الوضع املتوقع يف حاةل  
تطبيق اخلريطة الصنفية 

 املقرتحة
 نس بة التغري )%(  مقدار التغري 

 2,7 0,074 2.823 2.749 متوسط الناجت الرئيس )طن/فدان( 
 2,7 0.32 12,12 11,80 متوسط الناجت الثانوي )محل/فدان( 

 2,7 298 11319 11021 قمية الناجت الرئيس )جنيه/فدان( 
 2,7 67 2546 2479 قمية الناجت الثانوي )جنيه/فدان( 

جاميل الإيراد )جنيه/فدان(   2,7 365 13865 13500 اإ
 11,5 365 3549 3184 صايف العائد )جنيه/فدان( 
 11,5 0,17 1,65 1.48 ( 3مالعائد عيل وحدة املياه ) جنيه/

 9,7 0.03 0.34 0.31 العائد عيل اجلنيه املستمثر )جنيه( 
يل  جاميل العائد اإ  2,7 3,5 134,4 130,9 جاميل التاكليف )%( اإ نس بة اإ

 11,3 3,5 34,4 30,9 أأرحبية اجلنيه املنفق )%( 
 8,5 2.0 25,6 23,6 نس بة هامش رحب املنتج )%( 

 املؤرشات الاقتصادية
الوضع احلايل يف ظل  

 اخلريطة الصنفية  تطبيق
 احلالية

يف حاةل  الوضع املتوقع 
تطبيق اخلريطة الصنفية 

 املقرتحة
نس بة التغري  مقدار التغري 

 )%( 

نتاج اللكي  2,7 228 8670 8442 )أألف طن(  الإ
 2,7 1,12 42,58 41,46 )مليار جنيه(  اللكي قمية الانتاج

 ( 1,6) ( 288) 14388 14616 )أألف طن( الغذائية  الفجوةجحم 
 2,7 1,0 37,6 36,6 )%( الإكتفاء اذلايت  نس بة 

 ( 1,7) ( 288) 12909 13137 )أألف طن(  مكية الواردات
 ( 1,7) ( 56) 3136 3192 ( مليون دولر)واردات القمبة 

 ( 0,4) ( 56) 14626 14682 ( مليون دولر)الواردات الزراعية قمية 
 ( 0,4) ( 959) 256148 257107 ( مليون جنيه)الواردات الزراعية قمية 

 ( 0,6) ( 56) 9556 9612 ( مليون دولر ) الزراعي التجاري العجز يف املزيان 
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نتاج اللكي   =نس بة الاكتفاء اذلايت    متوسط سعر اس ترياد الطن  مكية الواردات  =قمية الواردات     100الاس هتالك اللكي(   ) الإ
 قمية الواردات الزراعية −قمية الصادرات الزراعية   =صايف املزيان التجاري الزراعي  

أألف   23058أألف فدان، والاس هتالك اللكي من القمح حبوايل  3071( حبوايل 2019-2017قدر متوسط املساحة املزروعة من القمح خالل الفرتة )
جنيه، ومتوسط قمية الصادرات الزراعية  17,512جنيه، ومتوسط سعر الصف حبوايل  4254طن، ومتوسط سعر اس ترياد الطن من القمح حبوايل 

  اعية شامةل الصادرات والواردات الغذائية. مليون جنيه، مع مالحظة أأن قمية الصادرات والواردات الزر 88797حبوايل 
 القمي بني قوسني ) ( متثل قمي سالبة.

 املصدر: مجعت وحسبت من: 
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نتاج ومس تلزمات  الاقتصادية املوارد أأمه  عيل مص يف القمح حملصول املقرتحة الصنفية اخلريطة لتطبيق املتوقعة الاقتصادية الآاثر  : 22  جدول   الزراعي  الإ

 .احلالية  الفدانية الإنتاجية متوسط  اللكي الإنتاج يف الزايدة مقدار = توفريها ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة   * حيث أأن:
 . للفدان املايئ املقنن  توفريها ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة = توفريها ميكن اليت  املياه مكية*   
 . للفدان السامدي املقرر توفريها  ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة = توفريها ميكن اليت  الأمسدة مكية*   
 . للفدان التقاوي مثن متوسط  توفريها ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة = توفريها ميكن اليت  التقاوي قمية*   
 للفدان.  الكاميويةة الأمسد مثن متوسط توفريها  ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة = توفريها ميكن اليت  الكاميوية الأمسدة قمية*   
 للفدان.  املبيدات مثن متوسط  توفريها ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة = توفريها ميكن اليت  املبيدات قمية*   
نتاج تاكليف متوسط توفريها  ميكن اليت  الزراعية الأرايض مساحة  =توفريها ميكن اليت  الإنتاجية التاكليف اإجاميل*     الفدان.  اإ
 من املقرر متوسط، و 3م 2152 حبوايل املايئ املقنن متوسط، و فدان/طن 2.749 حبوايل (9201-7201) خالل الفرتة احلالية حملصول القمح الفدانية الإنتاجية متوسط قدر*   

، فدان/جنيه 565,3 وايلحب التقاوي مثن متوسط، و فدان/فوسفات وحدة 15 ايلو حب الفوسفاتية من الأمسدة املقرر متوسط، و فدان/أأزوت وحدة 75 وايلحب الأزوتية الأمسدة
 .فدان/جنيه 6132,0وايل حب الإنتاج تاكليف متوسط، و فدان/جنيه 159,7 وايلحب  املبيدات مثن متوسط، و فدان/جنيه  807,0 وايلحب  الأمسدة الكاميوية مثن متوسطو 
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ABSTRACT: 

This research aimed to study the impact of modifying the varietal composition of the wheat crop by 

proposing a varietal map for it, on the economic efficiency of production, the national economy, the most 

important economic resources and agricultural production requirements. The main results of the research are as 

follows: The suggested map of wheat varieties leads to an increase in the average productivity of feddan and the 

total revenue of feddan by about 2.7%. It will also increase the net revenue of the feddan, the return on the water 

unit by about 11.5% of their average under the current average productivity. It will also lead to an increase in the 

total production, the total production value, and the self-sufficiency rate of wheat by about 2.7% of the average of 

each of them under the current average productivity of wheat. Moreover, it will reduce about 2.7% of the 

economic resources and agricultural production requirements used under the current average productivity of the 

 القمية املؤرشات الإقتصادية
 83,0 ( أألف فدان )  نتاجالإ مساحة الأرايض الزراعية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 

 178,62 ( 3مليون م)  نتاجالإ مكية املياه اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 
 6,22 ( أألف طن وحدة أأزوت)  نتاجالإ مكية الأمسدة الأزوتية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 

 18,63 ( % 33.5أألف طن نرتات نشادر  )نتاج الإ مكية الأمسدة الأزوتية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 
نتاج   1,24 ( أألف طن وحدة فوسفات) مكية الأمسدة الفوسفاتية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف اإ

 8,30 ( %15أألف طن سوبر فوسفات أأحادي )  نتاج الإ ة يف مكية الأمسدة الفوسفاتية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايد 
 46,92 (مليون جنيه)  نتاج الإ قمية التقاوي اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 

 66,98 ( مليون جنيه)  نتاجالإ قمية الأمسدة الكاميوية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 
 13,25 (مليون جنيه)  نتاج الإ قمية املبيدات اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف 

نتاجية اليت ميكن توفريها واملعادةل للزايدة يف  جاميل التاكليف الإ  508,96 (مليون جنيه)  نتاجالإ اإ
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Feddan. In light of the research findings, it is recommended to: apply the previously mentioned suggested map of 

wheat varieties in Egypt, work to encourage specialized research centers and institutes to improve the 

productivity of the wheat crop by raising the productivity of the varieties recommended by the suggested varietal 

map on the one hand, and producing new varieties that are higher in productivity on the other hand. 

keywords: Wheat Crop; Vertical Agricultural Development (Varieties Technology); A Suggested 

Varieties Map; Variance Analysis Models (ANOVA). 

 

 


