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 مقدمة:

أدت الزيادات الحادة في أسعار الغذاء التي حدثت في األسواق المحمية والعالمية 
 ,Daviron) في السنوات األخيرة إلى ارتفاع معدالت الجوع وسوء التغذية في العالم

ن مميو  128، حيث بمغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم إلى حوالي (2011
. وازداد الوضع 2182مميون نسمة في عام  118مقارنة بحوالي  2182نسمة في عام 

سوءًا في أمريكا الجنوبية ومعظم المناطق في أفريقيا، حيث ارتفع عدد األشخاص الذين 
مميون شخص في  818يعانون من نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 

% 22.2، أي بزيادة قدرىا 2182خص في عام مميون ش 222إلى حوالي  2181عام 
 (. 2181)منظمة الفاو، 

 1.8سيصل عدد سكان العالم إلى 2101وتتوقع منظمة الفاو أنو بحمول عام 
%، وغالبا ما ستحدث ىذه الزيادة 48مميار نسمة، أي أعمى مما ىو عميو اآلن بنسبة 

% من 21التحضر ليصبح حوالي السكانية في البمدان النامية. كما يتوقع أن يتزايد معدل 
سكان العالم من الحضر، وكذلك ستتضاعف مستويات الدخل كثيرًا عما ىي عميو اآلن. 
كذلك يتوقع في النصف األول من ىذا القرن زيادة الطمب العالمي عمى الغذاء والعمف 

ي %، ومن المحتمل أن يزيد استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيو 21واأللياف بنسبة 
الغذاء ليذا العدد الكبير من السكان األكثر تحضراً  وغيره من األغراض الصناعية. ولتوفير

وثراًء، قدرت الفاو أنو يجب زيادة إنتاج جميع المحاصيل )وخاصة محاصيل الوقود الحيوي( 
مميار طن  4%، وزيادة اإلنتاج السنوي من محاصيل الحبوب ليصل لحوالي 21بنسبة 

كما يجب زيادة اإلنتاج السنوي من المحوم  ،يار طن في الوقت الحاليمم 2.8مقارنة ب 
وبالتالي، فإن الطمب الجديد مميون طن.  821مميون طن ليصل إلى  211بأكثر من 

والتقميدي عمى المنتجات الزراعية سيشكل ضغوطا متزايدة عمى الموارد الزراعية المحدودة 
 (2111)منظمة الفاو، 

يرات إلى ارتفاع نسب الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء تشير التقدوفي مصر، 
مميون مصري أي حوالي  ٨،٩ حيث عانى الماضية.التغذية بشكل ممحوظ خالل السنوات 

٪ خالل ٨،٩مقارنة بحوالي  ٦٬١٩ -٦٬١٢٪ من نقص األمن الغذائي خالل الفترة ١٬،١
إلى حوالي  ٦٬١٢٪ عام 22.1. كذلك ارتفعت نسبة الفقر من ٦٬١٢ -٦٬١٩الفترة 
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)الجياز ، واستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعمى معدالت الفقر 2181% عام 42.0
% دخال من 81ىذا باإلضافة إلى أن أقل (. 2181المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 

عمى الغذاء، ونتيجة لذلك الضئيل % من إجمالي دخميم 01ينفقون أكثر من السكان 
فطبقا لتقرير منظمة األمم المتحدة غذية وخاصة بين األطفال. ارتفعت معدالت سوء الت

مقارنة  2182% في عام 21بمغت نسبة التقزم لدى األطفال دون الخامسة حوالي  لمطفولة،
، وذلك بسبب سوء التغذية نتيجة ارتفاع معدالت الفقر في 2188% في عام 28بحوالي 

المحمية لمغذاء بمعدالت أكبر من معدالت  الدخل واالستيالك الغذائي نتيجة ارتفاع األسعار
المنخفض وبالتالي اعتماد األسر عمى األغذية ذات المحتوى الغذائي  ،الزيادة في الدخل

 .(2181، وأحرون )منظمة األمم المتحدة لمطفولة
نظرا لمزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد السكان في مصر في السنوات األخيرة، و 

ئية من عام آلخر، وأصبحت مصر تستورد معظم السمع الغذائية خاصة اتسعت الفجوة الغذا
 الحبوب والسكر والمنتجات الحيوانية، مما تسبب في زيادة العبء عمى ميزان المدفوعات

 لمقمح المستورد األول مصر تعتبرو  .(2181معيد التخطيط القومي،  ; 2188 ،)ماضي
، 2182في عام طن  من عشرة ماليينأكثر  إلى وصل استيراد بحجم العالم مستوى عمى

حوالي  والتي بمغتالقمح  محصول من االكتفاء الذاتينسبة  عمىاألمر الذي انعكس 
٪ في 02.4نسبة االكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية حوالي بمغت كما  . ٪٩٤٧٤
. أما بالنسبة نفس العاممميون طن في  2ما يقارب  مصر استوردت، حيث 2182عام 

 في حين كانت مصر ٪،٨٨،٤، فقد وصمت نسبة االكتفاء الذاتي منو إلى األرز صولمحل
من  شديد نقص فيو خالل السنوات السابقة. كذلك فإن مصر تعاني فائًضا من تحقق

 منيا الذاتي االكتفاء نسبة تصل حيث كبيرة، استيرادىا بنسب عمى وتعتمدالزيوت النباتية، 
 . (2111)جرجس،  ٪ 42 نحو

 مة وأهداف البحث:مشك
عجز اإلنتاج المحمي  ،عمي مدار عقود

تمبية عن من الحبوب خاصة من القمح والذرة 
عمى الغذاء نتيجة لمزيادة الكبيرة  المتزايدالطمب 

والمستمرة في أعداد السكان، ومحدودية الموارد 
ترتب و الزراعية لدعم الزيادة المطموبة في اإلنتاج. 

اإلنتاج المحمي بين  ظيور فجوة غذائية عمى ذلك
، والذي بدوره أدى إلى واالستيالك من الحبوب

زيادة االعتماد عمى الخارج لتمبية احتياجات كافة 
المواطنين، مما يجعل مصر أكثر عرضو لتقمبات 
األسعار العالمية لمغذاء، فضال عن زيادة العجز 

 في الميزان التجاري المصري.

 تحميل ييدف إلىالبحث  لذا، فإن ىذا
الفجوة الغذائية من محاصيل الحبوب وتقدير 

)القمح والذرة الشامية واألرز( في مصر، وذلك من 
خالل دراسة اإلنتاج المحمي من تمك المحاصيل 

 واالستيالك منيا. 
 

 األسموب البحثي ومصادر البيانات:
اعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمى 
بعض األساليب الوصفية والكمية، ومنيا العرض 

جدولي والبياني، ومقاييس النزعة المركزية، ال
اعتمد االتجاىات الزمنية العامة. كما  وتحميل
عمى البيانات الثانوية المنشورة وغير  البحث
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عن اإلنتاج المحمي واالستيالك من  المنشورة
الحصول عمييا من  تموالتي  ،محاصيل الحبوب

المصادر المختمفة مثل نشرات االقتصاد الزراعي 
يصدرىا قطاع الشئون االقتصادية بوزارة التي 

الزراعة، وبيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة 
واإلحصاء، والبيانات الواردة في البحوث والمراجع 
العممية ذات الصمة بموضوع الدراسة. كذلك 
تستخدم الدراسة البيانات الموجودة في بعض 
المواقع عمى اإلنترنت مثل موقع منظمة االغذية 

 لزراعة )الفاو(.وا
 

 نتائج البحث:
يحتل القمح المرتبة األولي في مصر 
بين محاصيل الحبوب من حيث المساحة 
المزروعة، كما يعتمد عميو غالبية السكان في 
غذائيم اليومي. كذلك يعتبر محصول األرز أحد 
المحاصيل األساسية لمعظم الشعب المصري، 

ي حيث أنو يحتل المركز الثاني بعد القمح ف
كما أن الذرة  .مكونات الغذاء لمشعب المصري

الشامية من المحاصيل االستراتيجية اليامة في 
مصر، ليس فقط لكونو أحد المحاصيل الغذائية 
الميمة لإلنسان والحيوان، بل الستخداماتو الكثيرة 
والمتعددة، وحجم الطمب المتزايد عميو في السوق 

بيانات وتوضح ال (.2188)عبد الحفيظ،  العالمي
( اإلنتاج الكمي واالستيالك 8الواردة في الجدول )

والفائض أو الفجوة الغذائية ونسب االكتفاء الذاتي 
من القمح واألرز والذرة الشامية خالل الفترة 

(8111-2182.) 
 تحميل الفجوة الغذائية من القمح:  -8

رقم بدراسة البيانات الواردة في الجدول 
ن القمح زاد من يتضح أن اإلنتاج الكمي م( 8)

حوالي  إلى 8111مميون طن في عام  8.4حوالي 
بنسبة زيادة ، 2182مميون طن في عام  1.8

 كما. 8111عن عام  %882.4قدرت بحوالي 
 مميون 2.10 الكمي حواليبمغ متوسط اإلنتاج 

 مميون 8.22بمغ حوالي طن، وتراوح بين حد أدني 
، وحد أقصي بمغ حوالي 8111طن في عام 

  .2180طن في عام  ميونم 1.28
وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور 
كمية اإلنتاج الكمي من القمح خالل الفترة 

(، تبين أن الصورة األسية ىي 8111-2182)
أفضل الصور المقدرة، والتي توضحيا المعادلة 

(، ومنو 8( والشكل رقم )2( بالجدول رقم )8رقم )
سنويًا بمعدل  يتضح تزايد الكمية المنتجة من القمح

% من متوسط كمية اإلنتاج الكمي 4.8بمغ حوالي 
مميون طن. كما  2.10من القمح والبالغ حوالي 

وىو ما يعني  1.124بمغ معامل التحديد حوالي 
أن العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن تفسر 

% من التغيرات في الكمية المنتجة 12.4حوالي 
 من القمح خالل فترة الدراسة.

، (8راض بيانات الجدول رقم )وباستع
أن االستيالك من القمح تخطي اإلنتاج يتبين 

المحمي منو خالل جميع سنوات الدراسة، حيث 
مميون  1.2زادت الكمية المستيمكة من القمح من 

مميون طن في  81.2إلى  8111طن في عام 
% من 812.8بنسبة زيادة قدرىا  2182عام 

ما قدر . ك8111الكمية المستيمكة في عام 
 84المتوسط السنوي لالستيالك من القح بحوالي 

 -8111ألف طن وذلك خالل الفترة ) 44مميون و
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(، وتراوحت كمية االستيالك بين حد أدني 2182
، 8118مميون طن في عام  1.12بمغ حوالي 

مميون طن في عام  81.01وحد أعمي بمغ حوالي 
2182 . 

وانعكس التفاوت الكبير بين الكمية 
يمكة من القمح وحجم اإلنتاج المحمي منو المست

عمى معدالت االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية من 
القمح خالل فترة الدراسة كما يوضحو الجدول 

(. وبالنظر إلى البيانات الواردة بذلك الجدول، 8)
فقد حقق معدل االكتفاء الذاتي من القمح متوسطا 

راوح % من استيالك القمح، وت04.2ُقدر بحوالي 
% في عام 81.0بين حد أدني وصل إلى حوالي 

% في عام 28.8، وحد أعمي بمغ حوالي 2181
. كما ارتفعت كمية العجز من محصول 2111

 0.0( من 2182- 8111القمح خالل الفترة )
مميون طن  81.4إلى  8111مميون طن في عام 

بمعدل زيادة بمغ حوالي  2182في عام 
. 8111م % من كمية العجز في عا10.80

ووصمت الفجوة الغذائية من القمح حدىا األدنى 
مميون طن،  2.1وقدرت بحوالي  2111عام 

وقدرت بحوالي  2181وبمغت أقصاىا في عام 
مميون طن، وحققت متوسطا قدر بحوالي  81.0
 مميون طن. 2.11

 
           

 
- 1991طٍ في يصش خالل انفتشة )(: انقيى انفعهية وانًقذسة يٍ اإلَتاج انكهي نهقًح باألنف 1شكم )

6112.) 

 (.3بيبًبث الجذول رقن ) انًصذس:
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 -1991انفتشة ) (: تطىس اإلَتاج انكهي واالستهالك وانفجىة انغزائية بانًهيىٌ طٍ وَسب االكتفاء انزاتي يٍ انقًح وانزسة انشايية واألسص في يصش خالل1جذول )

6112.) 

 انسُىات

 األسص انزسة انشايية انقًح

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

فجىة 

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

فجىة 

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

 فجىة

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

3994 4.27 9.72 01.9 (5.01) 4.80 6.22 77.2 (1.42) 2.19 2.07 105.5 0.11 

3993 4.48 9.57 01.9 (5.49) 5.12 6.73 76.12 (1.61) 2.38 2.29 103.84 0.09 

3991 4.62 9.33 09.5 (0..3) 5.07 6.78 74.80 (1.71) 2.70 2.54 106.14 0.16 

3991 4.79 9.38 53 (0.59) 4.94 6.83 72.36 (1.89) 2.87 2.69 106.57 0.18 

3990 4.44 9.07 0..9 (0.10) 5.55 7.30 76.04 (1.75) 3.16 3.08 102.79 0.09 

3995 5.72 11.14 53.0 (5.01) 5.18 7.19 72.07 (2.01) 3.31 3.09 106.96 0.22 

3991 5.74 11.91 0..1 (1.3.) 5.83 8.28 70.36 (2.45) 3.39 3.14 108.09 0.25 

399. 5.85 10.72 50.5 (0...) 5.42 7.97 68.00 (2.55) 3.78 3.65 103.48 0.13 

399. 6.09 11.39 51.5 (5.14) 6.15 8.98 68.48 (2.83) 3.09 2.76 112.05 0.33 

3999 6.35 11.33 51 (0.99) 6.14 9.98 61.57 (3.84) 4.01 3.64 110.27 0.37 

1444 6.56 10.64 13.. (0.4.) 6.47 10.96 59.10 (4.48) 4.14 3.86 107.36 0.28 

1443 6.26 10.51 59.5 (0.15) 6.84 11.65 58.73 (4.81) 3.61 2.88 125.42 0.73 

1441 6.63 12.42 51.1 (5..3) 6.43 11.10 57.92 (4.67) 4.31 3.78 113.98 0.53 

1441 6.39 10.96 5..1 (0.5.) 6.23 10.33 60.31 (4.10) 4.26 3.62 117.80 0.64 

  * األرقبم التي بيي القىسيي أرقبم سبلبت
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انفتشة  (: تطىس اإلَتاج انكهي واالستهالك وانفجىة انغزائية بانًهيىٌ طٍ وَسب االكتفاء انزاتي يٍ انقًح وانزسة انشايية واألسص في يصش خالل1تابع جذول )

(1991- 6112.) 

 انسُىات

 األسص انزسة انشايية انقًح

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

فجىة 

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

فجىة 

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

 اإلًتبج

)هليىى 

 طي(

 االستهالك

)هليىى 

 طي(

االكتفبء 

 الذاتي

)%( 

فبئض أو 

فجىة 

 غذائيت

)هليىى 

 طي(

1440 7.18 11.75 13.3 (0.5.) 6.73 9.11 73.89 (2.34) 4.38 3.60 121.72 0.78 

1445 8.14 13.31 13.1 (5.3.) 7.70 12.82 60.06 (5.12) 4.23 3.11 135.80 1.11 

1441 8.27 14.67 51.0 (1.91) 6.91 10.66 64.84 (3.75) 4.66 3.69 126.45 0.98 

144. 7.38 13.79 51.5 (1.03) 6.93 11.40 60.79 (4.47) 4.74 3.64 130.37 1.10 

2008 7.98 14.55 54.8 (6.57) 7.40 12.52 59.12 (5.12) 5.01 4.78 104.82 0.23 

2009 8.52 11.45 74.4 (2.93) 7.40 9.32 79.44 (1.92) 7.25 6.66 108.92 0.59 

2010 7.17 17.69 40.5 (10.52) 7.69 12.51 61.44 (4.82) 5.52 4.99 110.58 0.53 

2011 8.37 17.15 48.8 (8.78) 7.18 14.07 51.04 (6.89) 4.33 4.38 98.88 (0.05) 

2012 8.80 15.78 55.7 (6.99) 6.88 10.16 67.72 (3.28) 5.68 5.55 102.27 0.13 

2013 9.46 16.68 56.7 (7.22) 8.09 14.26 56.77 (6.16) 5.91 5.43 108.82 0.48 

2014 9.28 17.83 52.1 (8.55) 7.96 12.23 65.08 (4.27) 5.72 5.70 100.39 0.02 

2015 9.61 19.56 49.1 (9.96) 8.06 14.34 56.2 (6.28) 5.47 5.33 102.6 0.14 

2016 9.35 19.59 47.7 (10.25) 7.80 13.87 56.3 (6.06) 4.82 4.83 99.7 (4.43) 

 0.38 110.4 3.88 4.26 (3.77) 65.4 10.28 6.55 (6.08) 53.7 13.03 6.95 الوتىسط

  * األرقبم التي بيي القىسيي أرقبم سبلبت 

 والوتبح لالستهالك، أعذاد هتفزقت. الجهبس الوزكشي للتعبئت العبهت واإلدصبء، الٌشزة السٌىيت لذزكت اإلًتبج والتجبرة الخبرجيت انًصذس: 

 

 



0202وآخرون  سموى الحسيني بدوي  

 

- 149 - 
 

 

 (.6112- 1991(: يعادالت االتجاِ انضيُي انعاو نتطىس اإلَتاج واالستهالك يٍ انقًح وانزسة انشايية واألسص خالل انفتشة )6جذول )

 Yt  تشيز إلي القيوت التقذيزيت للوتغيز في السٌتt  ،Xt إلي عٌصز الشهي ببلسٌىاث ديث  تشيزt =3 ،1 ،1 …… ،1.  ،e  أسبص اللىغبريتن الطبيعي وتسبوي

 .4.43، القين التي بيي قىسيي تشيز إلي قيوت ث الوذسىبت،  ** هعٌىي عٌذ الوستىي االدتوبلي  .3..1

F R انًُىرج انًتغيش انًحصىل
2 

انخطأ 

انقياسي 

 نهتقذيش

يعذل انًُى 

 انسُىي )%(

سقى 

 انًعادنة

 القوخ
 اإلًتبج الكلي )ألف طي(

Yt = 4397.5 e
 0.031 Xt 

 
**

(3..9.      )
**

(11..   ) 111.01
** 

4.911 4.419 1.3 3 

 االستهالك )ألف طي(

Yt = 8583.1e
 0.028 Xt 

 
**

(33.9      )
**

(11.1   ) 304..0
** 

4..09 4.495 1.. 1 

 الذرة
 اإلًتبج الكلي )ألف طي(

Yt = 4925.5 e
 0.019 Xt 

 
**

(30.31      )
**

(05.1   ) 399.11
**

 4...9 4.451 3.95 1 

 االستهالك )ألف طي(

Yt = 6629.6e
 0.029 Xt 

 
**

(9..      )
**

(13   ) 95..1
**

 4..91 4.31 1.3 0 

 األرس
 اإلًتبج الكلي )ألف طي(

Yt = 1904.7  Xt 
 0.32  

 
**

(33.9      )
**

(30..   ) 301.13
**

 4..53 4.335 0.5 5 

 االستهالك )ألف طي(

Yt = 2329.6e
 0.033 Xt 

 
**

(9..   )   
**

(3..40   ) 91.31
**

 4.... 4.30 0.0 1 
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وقد أخذ االتجاه الزمني العام لمكمية 
 – 8111المستيمكة من القمح خالل الفترة )

( الصورة األسية والتي توضحيا المعادلة 2182
(، ومنو 2( والشكل )2ول رقم )( بالجد2رقم )

يتضح تزايد استيالك القمح سنويًا بمعدل بمغ 
% من متوسط الكمية المستيمكة البالغ 2.1حوالي 

مميون طن. كما بمغ معامل  84.14حوالي 
وىو ما يعني أن ، 1.181التحديد المعدل حوالي 

العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن تفسر حوالي 
استيالك القمح خالل % من التغيرات في 18.1

 فترة الدراسة.

 

 
(: انقيى انفعهية وانًقذسة يٍ انكًية انًستههكة يٍ انقًح باألنف طٍ في يصش خالل انفتشة 6شكم )

(1991 -6112.) 

 (.3بيبًبث الجذول رقن ) انًصذس:

 
تحميل الفجوة الغذائية من الذرة  -2

 الشامية: 
من خالل دراسة بيانات الجدول رقم 

اإلنتاج الكمي من الذرة الشامية زاد  ن أن(، يتبي8)
إلى  8111مميون طن في عام  8.1من حوالي 

بنسبة ، 2182مميون طن في عام  2.1حوالي 
%. كما بمغ متوسط 22.0زيادة قدرت بحوالي 
طن، وتراوح  مميون 2.00اإلنتاج الكمي حوالي 

طن في  مميون 8.11بين حد أدني بمغ حوالي 

مميون  1.11مغ حوالي ، وحد أقصي ب8111عام 
 .2184في عام  طن

وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور 
كمية اإلنتاج الكمي من الذرة الشامية خالل الفترة 

(، تبين أن الصورة األسية ىي 8111-2182)
أفضل الصور المقدرة، والتي توضحيا المعادلة 

(، ومنو 4( والشكل رقم )2( بالجدول رقم )4رقم )
لكمية المنتجة من الذرة الشامية سنويًا يتضح تزايد ا

% من متوسط كمية 8.10بمعدل بمغ حوالي 
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اإلنتاج الكمي من الذرة الشامية والبالغ حوالي 
مميون طن. كما بمغ معامل التحديد حوالي  2.00

وىو ما يعني أن العوامل التي يعكسيا  1.111

% من التغيرات 11.1عنصر الزمن تفسر حوالي 
نتجة من الذرة الشامية خالل فترة في الكمية الم

 الدراسة.

 
انفتشة  (: انقيى انفعهية وانًقذسة يٍ اإلَتاج انكهي نهزسة انشايية باألنف طٍ في يصش خالل3شكم )

(1991 -6112.) 

 (.3بيبًبث الجذول رقن ) انًصذس:

وعمي الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج 
ستيالك من االأن الذرة خالل فترة الدراسة، إال 

الذرة الشامية تخطي اإلنتاج المحمي منو خالل 
حيث زادت الكمية  .جميع سنوات الدراسة

مميون طن  2.2المستيمكة من الذرة الشامية من 
مميون طن في عام  84.1 إلى 8111في عام 

% من الكمية 828.2بنسبة زيادة قدرىا  ،2182
. كما قدر المتوسط 8111المستيمكة في عام 

لالستيالك من الذرة الشامية بحوالي السنوي 
 -8111طن وذلك خالل الفترة ) مميون 81.21
(، وتراوحت كمية االستيالك بين حد أدني 2182

، 8111مميون طن في عام  2.22بمغ حوالي 

طن في عام  مميون 88.48وحد أعمي بمغ حوالي 
2180 . 

وقد أخذ االتجاه الزمني العام لمكمية 
 8111لشامية خالل الفترة )المستيمكة من الذرة ا

( الصورة األسية والتي توضحيا المعادلة 2182 –
(، ومنو 8( والشكل )2( بالجدول رقم )8رقم )

يتضح تزايد استيالك الذرة الشامية سنويًا بمعدل 
% من متوسط الكمية المستيمكة 4.8بمغ حوالي 

. كما بمغ معامل مميون طن 81.21البالغ حوالي 
وىو ما يعني أن  1.214والي التحديد المعدل ح

العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن تفسر حوالي 
% من التغيرات في استيالك الذرة الشامية 21.4

 خالل فترة الدراسة.
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(: انقيى انفعهية وانًقذسة يٍ انكًية انًستههكة يٍ انزسة انشايية باألنف طٍ في يصش خالل 4شكم )

 (.6112- 1991انفتشة )

 (.3ًبث الجذول رقن )بيب انًصذس:

متفاوت الكبير بين الكمية ونتيجة ل
المستيمكة من الذرة الشامية وحجم اإلنتاج المحمي 
 اتسعت الفجوة الغذائية خالل فترة الدراسة. فقد
حقق معدل االكتفاء الذاتي من الذرة الشامية 

% من استيالك الذرة 20.8متوسطا قدر بحوالي 
حوالي  إلىوصل  الشامية، وتراوح بين حد أدني

، وحد أعمي بمغ حوالي 2188% في عام 08.18
. كما ارتفعت كمية 2111% في عام 21.8

العجز من محصول الذرة الشامية خالل الفترة 
مميون طن في عام  8.8( من 2182- 8111)

، 2182مميون طن في عام  2.8 إلى 8111
% من كمية 440.28معدل زيادة بمغ حوالي ب

. ووصمت الفجوة الغذائية 8111العجز في عام 
وقدرت  8111من الذرة الشامية حدىا األدنى عام 

مميون طن، وبمغت أقصاىا في عام  8.8بحوالي 

مميون طن، وحققت  2.1وقدرت بحوالي  2188
 مميون طن. 4.1متوسطا قدر بحوالي 

 : األرزتحميل الفجوة الغذائية من  -4
عمي عكس محصولي القمح والذرة، 

خالل معظم سنوات الدراسة  حقق األرز فائضا
نتيجة لزيادة اإلنتاج المحمي منو عن الكمية 
المستيمكة خالل معظم سنوات الدراسة، وذلك كما 

.  وبدراسة البيانات (8يتضح من الجدول رقم )
يتضح أن اإلنتاج الكمي من  ،الواردة في الجدول

مميون طن في عام  2.2األرز زاد من حوالي 
ميون طن في عام م 8.1إلى حوالي  8111
من  %881.2بنسبة زيادة قدرت بحوالي  2182

. كما بمغ متوسط اإلنتاج 8111اإلنتاج في عام 
طن، وتراوح بين حد  مميون 8.22الكمي حوالي 

طن في عام  مميون 2.81أدني بمغ حوالي 
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طن  مميون 2.20، وحد أقصي بمغ حوالي 8111
 .2111في عام 

تطور وبدراسة االتجاه الزمني العام ل
كمية اإلنتاج الكمي من األرز خالل الفترة 

(، تبين أن نموذج القوة ىو أفضل 8111-2182)
( 0الصور المقدرة، والذي توضحيا المعادلة رقم )

(، ومنو يتضح 0( والشكل رقم )2بالجدول رقم )

تزايد الكمية المنتجة من األرز سنويًا بمعدل بمغ 
مي من % من متوسط كمية اإلنتاج الك8.0حوالي 

مميون طن. كما بمغ  8.22األرز والبالغ حوالي 
وىو ما يعني أن  1.108معامل التحديد حوالي 

العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن تفسر حوالي 
% من التغيرات في الكمية المنتجة من 10.8

 األرز خالل فترة الدراسة. 
 

 
الفترة  ز باأللف طن في مصر خالل(: القيم الفعمية والمقدرة من اإلنتاج الكمي لألر 3-5شكل )

(0992 -0202.) 
 (.8بيانات الجدول رقم ) المصدر:

( 8وباستعراض بيانات الجدول رقم )
يتضح أن اإلنتاج المحمي من األرز تخطي 
االستيالك منو خالل جميع سنوات الدراسة عدا 

، عمى الرغم من زيادة الكمية 2188عام 
مميون طن  2.12المستيمكة من األرز من حوالي 

مميون طن في  8.14حوالي  إلى 8111في عام 
% من 844.44بنسبة زيادة قدرىا  2182عام 

. كما قدر 8111الكمية المستيمكة في عام 
المتوسط السنوي لالستيالك من األرز بحوالي 

 -8111طن وذلك خالل الفترة ) مميون 3.88

(، وتراوحت كمية االستيالك بين حد أدني 2182
، 8111طن في عام  مميون 2.12بمغ حوالي 

في عام  طن مميون 2.22وحد أعمي بمغ حوالي 
2111 . 

وقد أخذ االتجاه الزمني العام لمكمية 
 – 8111المستيمكة من األرز خالل الفترة )

( الصورة األسية والتي توضحيا المعادلة 2182
(، ومنو 2( والشكل )2( بالجدول رقم )2رقم )

سنويًا بمعدل بمغ  يتضح تزايد استيالك األرز
% من متوسط الكمية المستيمكة البالغ 8.8حوالي 
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ألف طن. كما بمغ معامل  111مميون و 4حوالي 
وىو ما يعني أن  1.211التحديد المعدل حوالي 

العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن تفسر حوالي 

% من التغيرات في استيالك األرز خالل 21.1
 فترة الدراسة.

 
يى انفعهية وانًقذسة يٍ انكًية انًستههكة يٍ األسص باألنف طٍ في يصش خالل انفتشة (: انق2شكم )

(1991 -6112.) 

 (.3بيبًبث الجذول رقن ) انًصذس:

 
 ذاتياً  ونتيجة لذلك حققت مصر اكتفاءً 

حقق من األرز في معظم سنوات الدراسة، حيث 
معدل االكتفاء الذاتي من األرز متوسطا قدر 

من استيالك األرز، وتراوح % 881.8بحوالي 
% في 11.11حوالي  إلىبين حد أدني وصل 

% في 840.1، وحد أعمي بمغ حوالي 2188عام 
 . 2110عام 

 
 ممخص البحث:

أدت الزيادات الحادة في أسعار الغذاء 
التي حدثت في األسواق المحمية والعالمية في 
السنوات األخيرة إلى ارتفاع معدالت الجوع وسوء 

ي العالم، حيث بمغ عدد الذين يعانون من التغذية ف
مميون  128نقص التغذية في العالم إلى حوالي 

مميون  118مقارنة بحوالي  2182نسمة في عام 
. وفي مصر، تشير 2182نسمة في عام 

التقديرات إلى ارتفاع نسب الفقر وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية بشكل ممحوظ خالل 

ارتفعت نسبة الفقر من السنوات الماضية. حيث 
% عام 42.0إلى حوالي  ٦٬١٢٪ عام 22.1
نظرا لمزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد و . 2181

السكان في مصر في السنوات األخيرة، اتسعت 
الفجوة الغذائية من عام آلخر، وأصبحت مصر 
تستورد معظم السمع الغذائية خاصة الحبوب 

إن ىذا البحث والسكر والمنتجات الحيوانية. لذا، ف
ييدف إلى تحميل الفجوة الغذائية من محاصيل 
الحبوب )القمح والذرة الشامية واألرز( في مصر، 
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وذلك من خالل دراسة اإلنتاج المحمي من تمك 
 المحاصيل واالستيالك منيا. 

وبدراسة اإلنتاج واالستيالك من 
محاصيل الحبوب في مصر )القمح والذرة الشامية 

(، توصمت 2182-8111ترة )األرز( خالل الفو 
الدراسة إلى تزايد الفجوة الغذائية وتدىور معدالت 
االكتفاء الذاتي من القمح والذرة خالل فترة 
الدراسة. وفي المتوسط، قدر معدل االكتفاء الذاتي 

% من استيالك القمح، 04.2من القمح بحوالي 
طن. مميون  2.11 إلى ووصمت الفجوة الغذائية

الكتفاء الذاتي من الذرة الشامية كذلك حقق معدل ا
% من استيالك الذرة 20.8متوسطا قدر بنحو 

الشامية، وبمغت الفجوة الغذائية من الذرة الشامية 
مميون طن خالل الفترة  4.22في المتوسط حوالي 

أوضحت نتائج الدراسة أن و  (.8111-2182)
مصر حققت اكتفاء ذاتيا من األرز في معظم 

بمغ معدل االكتفاء الذاتي  سنوات الدراسة، حيث
% من 881.8من األرز متوسطا قدر بحوالي 

استيالك األرز. مستقبال، ومع الزيادة السكانية 
الكبيرة، وعجز اإلنتاج المحمي عن مقابمة الطمب 

الغذاء، يتوقع أن تتسع الفجوة  عمى المتزايد
لذا يوصي البحث بضرورة  الغذائية من الحبوب.

 زيادة اإلنتاجية الزراعية، و عيةتنمية الموارد الزرا
خاصة من محاصيل الحبوب، وتبني السياسات 

 ترشيد االستيالك. عمىاالقتصادية التي تساعد 
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Abstract:  

The sharp rise in world food prices has led to increasing hunger and 

malnutrition all over the world. As a result, the number of hungers increased 

from 804 million people in 2016 to 821 million people in 2017. In Egypt, food 

insecurity and malnutrition levels have noticeably risen in the last few years due 

to increasing levels of poverty since 32.5% of population were living under 

poverty level in 2018. Additionally, the growing population has widened the 

food gap over time. Therefore, the study aimed at analyzing cereals’ food gap in 

Egypt through the study of cereals’ production and consumption.  

The results indicated that cereals’ food gap is increasing, and self-

sufficiencies ratios are declining. On average, self-sufficiency ratio of wheat 

was 53.7% and food gap was 6.08 million tons during 1990-2016. Furthermore, 

self-sufficiency ratio of maize achieved 65.4% and food gap was 3.7 million 

tons during the same period. However, Egypt mostly achieved self-sufficiency 

ratio of rice. One policy option is to increase productivity per unit of land and 

water.  

 

 


