
 

 

 إنتاج واستهالك أهم محاصيل الحبوب في مصر في ظل التغيرات المحمية والعالمية
 1ياسمين صالح عبدالرازق و ميا محمد عميوه 

                                                           

 asejaiqjsae.2022.251459 /10.21608  :معرف الوثيقة الرقمى

دارة االعمال الزراعية1  جامعة االسكندرية -كمية الزراعة -قسم االقتصاد وا 
 2322يوايو27 ، الموافقة عمى النشر فى2322 يونيو 33البحث فىاستالم 

 الممخص العربى
يواجو اإلنتاج الزراعي المصري العديد من التحديات 
ومنيا محدودية الموارد األرضية والمائية، والتغيرات المناخية 

رة عمى العممية اإلنتاجية وىو ما شوالتي تؤثر بصورة مبا
يجعمو غير قادر عمى توفير الغذاء بالمعدالت التي تتناسب 
مع معدالت الزيادة السكانية وىو ما يترتب عميو انخفاض 
نسبة االكتفاء الذاتي وزيادة االعتماد عمى الواردات، 

( الوضع الراىن والتوقع المستقبمي 1دراسة ) واستيدف البحث
( الوضع الراىن والتوقع 2ناخية في مصر، )ملمتغيرات ال

المستقبمي لممؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصولي القمح 
( أثر اختالف الظروف المناخية 3والذرة الشامية في مصر، )

عمى اإلنتاج واالستيالك المائي لمحاصيل الدراسة والخسائر 
 ة( المتغيرات االقتصادي4االقتصادية المترتبة عمى ذلك، )

( البدائل 5والمناخية المؤثرة عمى إنتاج محاصيل الدراسة، )
المقترحة لمواجية اثر األزمة الروسية األوكرانية عمى األمن 

 الغذائي من القمح والذرة الشامية.

درجة الحرارة العظمى، والدنيا، وتوصل البحث الى أن 
ومتوسط درجة الحرارة من المتوقع أن تزداد بمقدار زيادة بمغ 

مقارنة بعام  2326عام  °م 1,7، °م 3,9، °م 3,95لي احو 
ومن المتوقع زيادة نسبة الرطوبة النسبية بنحو  2323
: عما 32:، ومن المتوقع انخفاض كمية المطر بنحو 8,5

، وىو ما يساىم في التأثير سمبًا عمى 2323كانت عميو عام 
المؤشرات اإلنتاجية لكل من القمح والذرة الشامية، حيث من 

طن عام  2,7المتوقع ثبات اإلنتاجية الفدانية لمقمح عند 
الذرة  ، في حين من المتوقع تناقص إنتاجية فدان2326

: عما كانت عميو 2,4طن بنسبة انخفاض  3,22لتصل إلى 

ومن المتوقع زيادة احتياجات الفدان من المياه ، 2323عام 
ة سالفة لكٍل من القمح والذرة الشامية نتيجة التغيرات المناخي

 : لكل منيما عمى الترتيب.2,3:، 5الذكر بنحو 
كما تبين أن معدل النمو في اإلنتاج لمقمح والذرة الشامية 

: لكل منيما عمى الترتيب خالل فترة 1,4:، 1,5بمغ نحو 
اسة وىي زيادة ال تتناسب مع معدل النمو السكاني والبالغ الدر 

:، 3,8لغ نحو:، ومعدل النمو في االستيالك  والبا2,4نحو 
: لكل منيما عمى الترتيب وىو ما أدى إلى زيادة 2,8

قمح والذرة خالل فترة الواردات حيث بمغ معدل نمو واردات ال
بمغت  :، أي بمقدار زيادة سنوية4,2:، 6,2الدراسة نحو 

الف طن لكل منيما عمى الترتيب، مما  253،  513حوالي 
درت في المتوسط زاد من نسبة االعتماد عمى الواردات حيث ق  

: لكل من القمح والذرة الشامية، ومن 41:، 47بنحو 
مميون  116إلى حوالي  المتوقع أن يزداد عدد السكان ليصل

في  ، وىو ما يترتب عميو زيادة متوقعو2326نسمة عام 
: لكل منيما عمى 11:، 34استيالك القمح والذرة بنحو 

وقعة في اإلنتاج الترتيب وىي زيادة تفوق معدالت الزيادة المت
: عمى الترتيب، مما يترتب 9:، 12لكل منيما والبالغة نحو 
: عما كانت 55:، 25ردات بنحو عميو زيادة متوقعو في الوا

 .2323عميو عام 
وف المناخية في أقاليم مصر كما تبين أن اختالف الظر 

الزراعية يترتب عميو انخفاض في إنتاجية القمح وخاصة في 
ا ترتب عميو خسائر في إنتاج القمح بمغت مصر العميا وىو م

ألف طن، وخسائر في عائد إنتاج القمح بمغ  148,2حوالي 
مميون جنيو، كما يترتب عمى اختالف درجات  191حوالي 

مصر العميا زيادة في االحتياجات الحرارة في مصر الوسطى و 



 2322سبتمبر  -( يوليو3العدد  43)مجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى       

 

868 

، وىو ما يستدعي 3مميون م 535المائية لمقمح تقدر بحوالي 
مناخية وعالية ناف لمقمح مقاومة لمظروف الاستنباط أص

 االنتاجية وذات احتياجات مائية منخفضة.
وتبين أن اختالف الظروف المناخية في مصر الوسطى 

الذرة الشامية  ومصر العميا يترتب عميو انخفاض إنتاجية
وخاصة في مصر العميا وىو ما ترتب عميو خسائر في انتاج 

ألف طن، وخسائر في عائد  447الذرة الشامية بمغت حوالي 
مميون جنيو، كما يترتب عمى  867إنتاج الذرة بمغ حوالي 
ة في مصر الوسطى ومصر العميا اختالف درجات الحرار 

مميون  631بحوالي  زيادة في االحتياجات المائية لمذرة تقدر
، وىو ما يستدعى استنباط أصناف لمذرة الشامية مقاومة 3م

إلنتاجية وذات احتياجات مائية لمظروف المناخية وعالية ا
 منخفضة.

وقد تبين وجود عالقة عكسية معنوية إحصائيًا بين 
نتاج القمح حيث أن ارتفاع متوسط  متوسط درجة الحرارة وا 

ي إلى نقص إنتاج القمح بنسبة : يؤد13درجة الحرارة بنسبة 
: والعكس صحيح، كما تبين وجود عالقة طردية معنوية 4,3

من كمية المطر، والمساحة المزروعة  احصائيًا بين كلٍ 
جمالي إنتاجو حيث أن زيادة كل منيما بنسبة  : 13بالقمح وا 

:، 3,5ى زيادة إجمالي اإلنتاج من القمح بنسبة يؤدي إل
رتيب، وتبين وجود عالقة عكسية : لكل منيما عمى الت8,8

معنوية إحصائيًا بين المساحة المزروعة بالبرسيم المستديم 
جمالي إنتاج القمح  عمى اعتباره من المحاصيل المنافسة وا 

: يؤدي إلى نقص 13حيث أن زيادة مساحة البرسيم بنسبة 
 :، وذلك خالل فترة الدراسة.1,6اج القمح بنسبة إنت

وقد تبين وجود عالقة عكسية معنوية إحصائيًا بين 
نتاج الذرة الشامية حيث أن ارتفاع  متوسط درجة الحرارة وا 

: يؤدي إلى نقص إنتاج الذرة 13رة بنسبة متوسط درجة الحرا
: والعكس صحيح، كما تبين وجود عالقة طردية 4,9بنسبة 

جمالي معنوية إحصائيًا بين المساحة  المزروعة بالذرة وا 
: 13إنتاجو حيث أن زيادة المساحة المزروعة بالذرة بنسبة 

:، وتبين 6,5تؤدي إلى زيادة إجمالي اإلنتاج منو بنسبة 
عكسية معنوية إحصائيًا بين المساحة المزروعة  وجود عالقو

جمالي إنتاج  باألرز عمى اعتباره من المحاصيل المنافسة وا 
ؤدي إلى : ي13مساحة األرز بنسبة  الذرة حيث أن زيادة

 :، وذلك خالل فترة الدراسة.  5,9نقص إنتاج الذرة بنسبة 
الكممااااات الميتاحيااااةا إنتاااااج الحبااااوب  تحمياااال التباااااين  

ات المناخيااااااة  اغماااااان الغااااااذا ي  اغزمااااااة الروسااااااية التغيااااار 
 اغوكرانية.

  المقدمة
يواجو اإلنتاج الزراعي المصري العديد من التحديات ومنيا 

ائية، والتغيرات المناخية والتي محدودية الموارد األرضية والم
تؤثر بصورة مباشرة عمى العممية اإلنتاجية وىو ما يجعمو غير 

بالمعدالت التي تتناسب مع معدالت قادر عمى توفير الغذاء 
الزيادة السكانية وىو ما يترتب عميو انخفاض نسبة االكتفاء 

عمى الواردات، ويعتبر محصولي القمح  الذاتي وزيادة االعتماد
الذرة الشامية من أىم محاصيل الحبوب باعتبارىما من أىم و 

السمع الغذائية اإلستراتيجية في مصر وفقًا العتبارات األمن 
الغذائي، كما تؤثر تقمبات األسعار العالمية لكل منيما عمى 
األمن الغذائي المصري نظرًا الستيراد كميات كبيره منيما 

 9مح، وحوالي مميون طن ق 12,8حيث تم استيراد حوالي 
)وزارة الزراعة واستصالح  2323مميون طن ذرة شامية عام 

والعديد من ، حيث يعتبر القمح أساسًا لمخبز ,2020)األراضي 
خرى، كما تستخدم منتجاتو الثانوية الصناعات الغذائية األ

كأعالف، كما أن لمذرة الشامية مكانة ىامة ضمن مجموعة 
و في األىمية، حيث يستخدم الحبوب إذ تأتي بعد القمح ودقيق

دقيق الذرة الشامية في صناعة رغيف الخبز بإضافتو إلى 
: لمعمل عمى 23دقيق القمح بنسب معينة قد تصل إلى 

تضييق الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك من القمح، كما أنو 
لالزمة يشكل حجر الزاوية األساسي في إنتاج األعالف ا

ن، باإلضافة إلى استخدامو في إلنتاج المحوم الحمراء والدواج
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العديد من الصناعات الغذائية والتي من أىميا صناعة النشا 
  .والفركتوز وزيت الذرة وغيرىا

 مشكمة البحثا
تتمثلللل مشلللكمة البحلللث فلللي علللدم كفايلللة اإلنتلللاج الكملللي ملللن 
محصلللللولي القملللللح واللللللذرة الشلللللامية لالحتياجلللللات االسلللللتيالكية 

ية خاصللللة فللللي ظللللل التغيللللرات المتزايللللدة نتيجللللة الزيللللادة السللللكان
المناخية ومحدودية األرض الزراعية والملوارد المائيلة، وىلو ملا 

لللللذاتي لكللللل منيمللللا حيللللث أدى إللللى انخفللللاض نسللللبة االكتفللللاء ا
، واتسلللاع 2323: عملللى الترتيلللب علللام 44:، 48بمغلللت نحلللو 

إللى االسلتيراد حجم الفجوة الغذائية لكلٍل منيملا، وىلو ملا يلؤدي 
ن التبعيلللة الغذائيلللة ويلللؤثر سلللمبًا عملللى ملللن الخلللارج مملللا يزيلللد مللل

الميلللزان التجلللاري وميلللزان الملللدفوعات خاصلللة فلللي ظلللل ارتفلللاع 
حلللرب الروسلللية األوكرانيلللة وتبعاتيلللا األسلللعار العالميلللة نتيجلللة ال

 االقتصادية عمى العالم.        
 أهداف البحثا 

إنتاج يتمثل اليدف الرئيسي لمبحث في دراسة    
وب في مصر في ظل التغيرات واستيالك أىم محاصيل الحب

( الوضع الراىن 1المحمية والعالمية وذلك من خالل دراسة )
( الوضع 2خية في مصر، )والتوقع المستقبمي لمتغيرات المنا

الراىن والتوقع المستقبمي لممؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية 
( أثر اختالف 3صر، )لمحصولي القمح والذرة الشامية في م

عمى اإلنتاج واالستيالك المائي لمحاصيل  الظروف المناخية
( 4الدراسة، والخسائر االقتصادية المترتبة عمى ذلك )

المناخية المؤثرة عمى إنتاج محاصيل المتغيرات االقتصادية و 
( البدائل المقترحة لمواجية أثر األزمة الروسية 5الدراسة،)

 الغذائي من القمح والذرة الشامية.األوكرانية عمى األمن 
 سموب البحث ومصادر البياناتاا

اعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمى استخدام اسموب 
مثل في استخدام التحميل االقتصادي الوصفي والكمي والمت

 ،Growth modelدالة النمو  المتوسطات الحسابية واليندسية،
لمكشف عن سكون البيانات  correlogramكما تم إستخدام 

خدام نماذج التنعيم اآلسي خالل فترة الدراسة، تم است
Exponential Smoothing (،حيث تم 2314 عطية ،)

 Single Exponentialاستخدام نموذج التنعيم اآلسي المفرد

Smoothing  ىذا النموذج في حالة البيانات ، ويستخدم
الساكنة وتتمثل الصيغة التي تستخدم في ىذه الحالة فيما 

              يمي:
    Ft+m =  Yt + (1-          Ft           

 0>  <  1حيث   
ين تر ذو المعلممتلون-نموذج ىللولتكما تم استخدام 

Method Holt Two Parameter وىو يأخذ في االعتبار القيم ،
االتجاىية أي يأخذ في االعتبار أن البيانات غير ساكنة 

 ويتمثل في ثالث معادالت كما يمي:
St =  Yt +  (1-  (St-1+bt-1) 

bt =  (St – St-1) + (1-  ) bt-1      
Ft+1 = St + bt m 

 لتقدير One Way Anovaكما تم استخدام تحميل التباين 
أثر االختالف المناخي عمى إنتاجية محصول القمح والذرة 
الشامية واالستيالك المائي لكل منيما، باإلضافة إلى 
استخدام االنحدار المتعدد لتحديد العوامل االقتصادية والبيئية 

إنتاج محاصيل الدراسة، وتم االستعانة بعدد من المؤثرة عمى 
لمزدوجة والنصف الصور الرياضية الخطية والموغاريتمية ا

لوغاريتمية لتحديد أفضل الصور الدالية الممثمة لمعالقة، 
واعتمد البحث عمى البيانات الثانوية الصادرة عن وزارة 
ة الزراعة واستصالح األراضي، الجياز المركزي لمتعبئة العام

إحصائيات مركز التجارة الدولية وموقعو عمى  واإلحصاء،
     .www.trademap.orgاإلنترنت 

  مناقشة النتا جا
الوضع الراهن والتوقع المستقبمي لمتغيرات المناخية فاي أواًلا 

 مصرا
 يمي: ( يتبين ما 1باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

http://www.trademap.org/


 2322سبتمبر  -( يوليو3العدد  43)مجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى       

 

870 

الحلللرارة العظمللى بللين حلللد أدنللى بمللغ حلللوالي تراوحللت درجللة  -
، وحلللللد أقصلللللى بملللللغ 2311درجلللللة مئويلللللة علللللام  27,83
، بمتوسط سلنوي 2313درجة مئوية عام  33,52حوالي 

، وبتقلدير دالللة النمللو تبللين درجللة مئويللة 28,8بملغ حللوالي 
وملللن المتوقلللع أن تلللزداد عللدم معنويلللة النملللوذج إحصلللائيًا، 

وفقلًا  2326ام درجة مئوية عل 29,72ي لتصل إلى حوال
: عمللا كانللت 3، بنسللبة زيللادة بمغللت نحللو Singleلنمللوذج 

 .2323عميو عام 

تراوحللللت درجللللة الحللللرارة الللللدنيا بللللين حللللد أدنللللى بمللللغ حللللوالي  -
، وحلللللد أقصلللللى بملللللغ 2332درجلللللة مئويلللللة علللللام  15,38
، بمتوسلط سلنوي 2316درجة مئوية علام  19,58حوالي 

ويلة، وبمعلدل نملو سلنوي بملغ درجة مئ 17,33بمغ حوالي 
:، وملللن المتوقلللع أن تلللزداد لتصلللل إللللى حلللوالي 1,4نحلللو 

، Holtلمنمللللوذج  وفقللللاً  2326درجللللة مئويللللة عللللام  23,43
و علللللام : عملللللا كانلللللت عميللللل4وبنسلللللبة زيلللللادة بمغلللللت نحلللللو 

2323.  

-2002صر خالل اليترة . الوضع الراهن لدرجات الحرارة العظمى والدنيا والرطوبة النسبية وكمية المطر في م1جدول رقم 
 2026-2021والتنبؤ بها لميترة  2020

الحرارة العظمى  السنة
 م()•

 متوسط الحرارة م()•الحرارة الدنيا 
 م()• 

الرطوبة النسبية 
):( 

 (2/ مكمية المطر)مم

2332 28,41 15,38 21,93 55,17 3,52 
2333 28,45 15,41 21,93 55,18 3,44 
2334 28,68 15,41 21,56 55,92 3,76 
2335 28,35 15,48 21,92 55,36 3,47 
2336 28,56 15,62 22,39 54,78 3,94 
2337 28,47 15,65 22,36 54,33 3,33 
2338 28,57 15,66 22,12 54,46 3,67 
2339 29,43 16,91 23,17 53,98 1,53 
2313 33,52 17,97 24,25 54,61 1,58 
2311 27,83 16,83 22,23 55,38 6,16 
2312 27,84 16,42 22,54 55,38 4,73 
2313 29,29 16,67 22,98 53,48 3,53 
2314 29,33 16,94 22,97 53,89 2,67 
2315 29,33 16,87 22,95 54,32 3,58 
2316 29,93 19,58 24,75 66,38 4,93 
2317 29,33 18,75 23,88 53,38 4,15 
2318 29,46 19,17 24,31 59,73 4,53 
2319 29,16 19,32 24,24 51,45 4,27 
2323 28,77 19,55 24,16 53,57 6,84 

 3,87 55,01 22,95 17,03 28,88 المتوسط
 n.s (2‚0)  (1,4)  (0,7) n.s (00‚0) n.s (2,3) معدل التغير:

2321 29,53 19,64 24,74 98,45 3,98 
2322 29,57 19,83 24,96 98,45 4,34 
2323 29,61 19,96 25,18 98,45 4,59 
2324 29,65 23,11 25,4 98,45 4,59 
2325 29,68 23,27 25,62 98,45 4,59 
2326 29,72 23,43 25,84 98,45 4,59 

 4,39 98,45 25,3 20,0 29,6 المتوسط
 غير معنوية إحصائياً  n.s          3,31معنوي عند مستوى معنوية  **        y= e (a±bt)حسبت من دالة النمو *

 وُحسبت مناُجمعت  المصدرا
 ، أعداد متفرقة.باب الجغرافيا والمناخالمركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، الجياز  -
 .Eviewsنتائج تحميل البيانات الواردة بالجدول باستخدام برنامج  -
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تراوحت متوسط درجة الحرارة بين حد أدنى بمغ حوالي  -
، وحد أقصى بمغ حوالي 2334 درجة مئوية عام 21,56
، بمتوسط سنوي بمغ 2316درجة مئوية عام  24,75

درجة مئوية، وبمعدل نمو سنوي بمغ نحو  22,95والي ح
 25,84ومن المتوقع أن تزيد لتصل إلى حوالي  :،3,7

، وبنسبة زيادة Holtقًا لنموذج وف 2326درجة مئوية عام 
 .2323: عما كانت عميو عام 7بمغت نحو 

: 53,57الرطوبة النسبية بين حد أدنى بمغ نحو  اوحتتر  -
، 2316: عام 66,38، وحد أقصى بمغ نحو 2323عام 

وبتقدير دالة النمو :، 55,31بمتوسط ىندسي بمغ نحو 
أن تزداد ومن المتوقع تبين عدم معنوية النموذج إحصائيًا، 

وفقًا لنموذج  2326: عام  54,89لتصل إلى نحو 
Singleعما كانت عميو 8,5ة بمغت نحو ، بنسبة زياد :
 .2323عام 

 1,53تراوحت كمية المطر بين حد أدنى بمغ حوالي  -
 2مم/م 6,84، وحد أقصى بمغ حوالي 2339عام  2مم/م
، 2مم/م 3,87، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2323عام 

الة النمو تبين عدم معنوية النموذج إحصائيًا، وبتقدير د
، عام 2مم/م 4,59إلى ومن المتوقع أن تنخفض لتصل 

، بنسبة انخفاض بمغت نحو Singleوفقًا لنموذج  2326
 .2323: عما كانت عميو عام 32

ثانيًاا الوضع الراهن والتوقع المستقبمي لممؤشارات اننتاجياة 
 في مصرا واالقتصادية لمقمح والذرة الشامية

( يتباين 3(  )2باستعراض البيانات الواردة بالجاداول رقام )  
 يا ما يم

 ( المؤشرات اننتاجية واالقتصادية لمقمحا1)

 2‚45تراوحلللت مسلللاحة القملللح بلللين حلللد أدنلللى بملللغ حللللوالي  -
  3‚47، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2332مميلللون فلللدان علللام 
 3‚35، بمتوسط سنوي بملغ حلوالي 2315مميون فدان عام 

:، وملللن 1‚4مميلللون فلللدان، وبمعلللدل نملللو سلللنوي بملللغ نحلللو 

مميون فلدان علام  3‚76إلى حوالي المتوقع أن تزداد لتصل 
: 13,5، بنسبة زيادة بمغت نحلو Holtوفقًا لنموذج  2326

 .2323عما كانت عميو عام 
تراوحت إنتاجية الفلدان ملن القملح بلين حلد أدنلى بملغ حلوالي  -

 2‚88، وحللللد أقصللللى بمللللغ حللللوالي 2313طللللن عللللام  2‚39
طللن،  2‚72، بمتوسللط سللنوي بمللغ حللوالي 2317طللن عللام 
بلللين علللدم معنويلللة النملللوذج إحصلللائيًا، للللة النملللو توبتقلللدير دا

 2326طلللن علللام  2‚73تظلللل كملللا ىلللي وملللن المتوقلللع أن 
 . Singleوفقًا لنموذج 

مميللون طللن  6‚63تللراوح اإلنتللاج بللين حللد أدنللى بمللغ حللوالي  -
مميلللون طلللن  9‚61، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2332علللام 
مميلون طلن،  8‚28، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2315عام 

:، وملن المتوقلع أن يلزداد 1‚5نمو سنوي بمغ نحلو  وبمعدل
مميلللون طلللن علللام  13‚15ليصلللل إللللى حلللوالي إنتلللاج الفلللدان 

: 12، بنسلللبة زيلللادة بمغلللت نحلللو Holtوفقلللًا لنملللوذج 2326
، وترجللللع تمللللك الزيللللادة إلللللى 2323عمللللا كانللللت عميللللو عللللام 

 الزيادة المتوقعة في المساحة.

ن حلد أدنلى بملغ تراوحت احتياجات فدان القمح من الميلاه بلي -
، وحللللد أقصللللى بمللللغ حللللوالي 2335عللللام  3م 1563حللللوالي 
 1913، بمتوسط سنوي بملغ حلوالي 2314عام  3م 2625

:، وملللن المتوقلللع أن 1,9، بمعلللدل نملللو سلللنوي بملللغ نحلللو 3م
يللزداد احتيللاج الفللدان الواحللد ملللن الميللاه ليصللل إلللى حلللوالي 

، بنسللللبة زيللللادة Holtوفقللللًا لنمللللوذج  2326عللللام  3م 2136
 . 2323عام : عما كانت عميو 5حو بمغت ن
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 2026-2021والتنبؤ بها لميترة  2020-2002 اليترة لمقمح خالل واالقتصادية مؤشرات اننتاجيةالوضع الراهن لم.2جدول رقم 

 المساحة السنة
 )مميون فدان(

 اننتاجية
 )طن/فدان(

 اننتاج 
 )مميون طن(

المقنن الما ي 
 /فدان(3)م

االستهالك 
 طن()مميون 

المزرعي عر الس
 )جنيه(

 االيرادات
 )جنيه/فدان(

 التكاليف
 )جنيه/فدان(

افي العا د ص
 اليداني )جنيه(

عدد السكان 
 )مميون نسمه(

2332 45‚2 2,73 6,63 1636 12,42 723 2531 1558 973 66 
2333 51‚2 2,79 6,85 1681 13,96 763 2731 1715 1316 67 
2334 61‚2 2,75 7,18 1621 11,75 1333 3573 1934 1666 69 
2335 99‚2 2,72 8,14 1563 13,31 1123 3937 1981 1956 71 
2336 3,36 2,73 8,27 1838 14,29 1127 4336 2143 1863 72 
2337 2,72 2,71 7,38 1872 13,79 1153 4213 2444 1769 74 
2338 2,92 2,46 7,97 1868 14,54 2553 8334 3145 5159 75 
2339 3,15 2,46 8,52 1678 11,45 1613 5649 3459 2193 77 
2313 3,33 2,39 7,17 1734 17,68 1813 5657 3683 1977 79 
2311 3,35 2,74 8,37 1667 17,15 2347 7953 4369 3884 81 
2312 3,18 2,76 8,83 1726 15,78 2523 8783 4425 4358 82 
2313 3,43 2,78 9,46 2385 16,68 2583 9382 4838 4274 85 
2314 3,41 2,72 9,28 2625 17,82 2743 9318 5271 4347 87 
2315 3,47 2,77 9,61 2113 19,56 2753 9568 5627 3941 89 
2316 3,35 2,79 9,34 2339 19,59 2773 9627 7354 2573 91 
2317 2,92 2,88 8,42 2335 24,37 3763 12815 8991 3824 95 
2318 3,16 2,64 8,35 2385 23,55 3763 12773 13631 2142 97 
2319 3,14 2,73 8,56 2235 21,25 4437 14912 11326 3586 99 
2323 3,43 2,7 9,13 2339 18,53 4423 14889 11643 3246 131 
 82 2865 5346 7911 2312 16,55 1913 8‚28 2‚72 3‚05 المتوسط

  (4‚1) n.s (1‚0)  (5‚1)  (1.9)  (3,8)  (9.9)  (9.6)  (11,6)  (5,8)  (2,4) معدل التغير:
2021 3,42 2,73 9,23 2132 22,24 4419 15338 11963 3378 134 
2022 3,49 2,73 9,33 2139 22,76 4735 16448 12277 4171 136 
2023 3,56 2,73 9,53 2116 23,28 5351 17557 12594 4963 139 
2024 3,62 2,73 9,73 2123 23,81 5367 18666 12911 5755 111 
2025 3,69 2,73 9,93 2129 24,34 5683 19776 13228 6548 114 
2026 3,76 2,73 13,15 2136 24,86 6333 23885 13545 7343 116 
 113 5359 12753 18112 5239 23,55 2119 9,63 2,73 3,59 المتوسط

  3‚31معنوي عند مستوى معنوية                   . n.s  .غير معنوي احصائيًا 
 المصدرا جمعت وحسبت من

 . 2321مصر في ارقام   الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، –         
 ، أعداد متفرقة.نشرة انحصاءات الزراعيةئون االقتصادية، استصالح األراضي، قطاع الشوزارة الزراعة و  -        

 .Eviewsنتائج تحميل البيانات الواردة بالجدول باستخدام برنامج  -         
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 13,9تراوح االستيالك من القمح بين حد أدنى بمغ حلوالي  -
 24,4، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2333مميلللون طلللن علللام 

 16,5، بمتوسلط سلنوي بملغ حلوالي 2317طن عام مميون 
:، وملللللن 3,8نملللللو سلللللنوي بملللللغ نحلللللومميللللون طلللللن، بمعلللللدل 

مميلون طلن علام  24,8المتوقع أن يزداد ليصل إلى حوالي 
: 34، بنسللبة زيللادة بمغللت نحللو Holtوفقللًا لنمللوذج  2326

 . 2323عما كانت عميو عام 

م جنيلو علا 723تراوح سعر الطن بين حد أدنى بمغ حلوالي  -
جنيلللللللو علللللللام  4423، وحلللللللد أقصلللللللى بملللللللغ حلللللللوالي 2332
جنيللو، بمعللدل  2312وي بمللغ حللوالي وسللط سللن، بمت2323

:، ومن المتوقع أن تسلتمر الزيلادة 9‚9نمو سنوي بمغ نحو 
جنيللو عللام  6333فللى سللعر الطللن مللن القمللح ليصللل إلللى 

: 36، بنسللبة زيللادة بمغللت نحللو Holtوفقللًا لنمللوذج  2326
 .2323عما كانت عميو عام 

جنيو  2531تراوح إيراد الفدان بين حد أدنى بمغ حوالي  -
جنيو عام  14912، وحد أقصى بمغ حوالي 2332عام 

جنيو، وبمعدل  7911، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2319
:، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة 9‚6نمو سنوي بمغ نحو 

 23885في إيراد الفدان من القمح لتصل إلى حوالي 
، بنسبة زيادة بمغت Holtقًا لنموذج وف 2326جنيو عام 

 .2323ام : عما كانت عميو ع43نحو
تراوحت التكمفة اإلنتاجية لفدان القمح بين حد أدنى بمغ  -

، وحد أقصى بمغ حوالي 2332جنيو عام  1558حوالي 
، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2323جنيو عام  11643
:، ومن 11‚6جنيو، بمعدل نمو سنوي بمغ نحو 5346

وقع أن تستمر الزيادة في التكاليف لتصل إلى حوالي المت
، بنسبة Holtوفقًا لنموذج  2326يو عام جن 13545

 2323: عما كانت عميو عام 16زيادة بمغت نحو

جنيلو  973 تراوحت ربحية الفدان بلين حلد أدنلى بملغ حلوالي -
جنيلللو علللام  5159، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2332علللام 
جنيللو، بمعلللدل  2865ي ، بمتوسللط سللنوي بملللغ حللوال2338

تللزداد ربحيللة  :، ومللن المتوقللع أن5‚8نمللو سللنوي بمللغ نحللو 
وفقلللًا  2326جنيلللو علللام  7343الفلللدان لتصلللل إللللى حلللوالي 

 .Holtلنموذج 
 :( المؤشرات االنتاجية واالقتصادية لمذرة الشامية2)
تراوحلللت مسلللاحة اللللذرة الشلللامية بلللين حلللد أدنلللى بملللغ حلللوالي  -

وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي ، 2333مميلللون فلللدان علللام  1,66
بملغ حلوالي  ، بمتوسط سلنوي2318مميون فدان عام  2,34
:، 1,9مميلللون فلللدان، وبمعلللدل نملللو سلللنوي بملللغ نحللللو  2,3

مميللللون  2,34ومللللن المتوقللللع أن تللللزداد لتصللللل إلللللى حللللوالي 
، بنسلللبة زيلللادة بمغلللت Holtوفقلللًا لنملللوذج  2326فلللدان علللام 

  .2323: عما كانت عميو عام 9نحو 
طلن  3,12حد أدنى بمغ حلوالي ية الفدان بين تراوحت إنتاج -

طللللن علللللام  3,63صلللللى بمللللغ حلللللوالي ، وحللللد أق2315عللللام 
طلللن، وبمعلللدل  3,34، بمتوسلللط سلللنوي بملللغ حلللوالي 2336

:، ومللن المتوقللع أن تللنخفض 3,5تنللاقص سللنوي بمللغ نحللو 
وفقللللللللللًا  2326طلللللللللن علللللللللام  3,22لتصلللللللللل إللللللللللى حلللللللللوالي 

: عملللا 2,4، بنسلللبة انخفلللاض بمغلللت نحلللو  Holtلمنملللوذج
 .2323نت عميو عام كا

مميون  5,68الي تراوح إنتاج الذرة بين حد أدنى بمغ حو  -
مميون  7,66، وحد أقصى بمغ حوالي 2332طن عام 
مميون  6,65، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2317طن عام 

:، ومن المتوقع أن 1,4طن، وبمعدل نمو سنوي بمغ نحو 
 وفقاً  2326مميون طن عام  7,77يزيد ليصل إلى حوالي 

  .2323: عام 9,4، وبنسبة زيادة بمغت نحو  Holtلنموذج
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 2026-2021والتنبؤ بها لميترة  2020-2002خالل اليترة لمذرة الشامية مؤشرات اننتاجية واالقتصادية الوضع الراهن لم .3جدول رقم

 
 السنة

 المساحة
 )مميون فدان(

 اننتاجية
 )طن/فدان(

 اننتاج 
 )مميون طن(

 ي المقنن الما
 /فدان(3)م

االستهالك 
 )مميون طن(

السعر المزرعي 
 )جنيه(

 االيرادات
 )جنيه/فدان(

 التكاليف
 )جنيه/فدان(

صافي العا د اليداني 
 )جنيه(

2332 1,67 3,43 5,68 2776 11,13 629 2334 1483 824 
2333 1,66 3,43 5,68 2912 13,33 693 2565 1739 856 
2334 1,69 3,47 5,84 2773 9,13 1336 3781 1846 1935 
2335 1,94 3,54 6,87 2634 12,82 1336 3876 2355 1821 
2336 1,71 3,63 6,15 3231 13,66 1379 4387 2236 1881 
2337 1,78 3,45 6,14 3281 11,39 1579 5675 2624 3351 
2338 1,86 3,39 6,31 3224 12,52 1414 6192 3933 2259 
2339 1,98 3,36 6,64 2976 9,32 1379 4914 3333 1611 
2313 2,33 3,14 6,28 3226 12,51 1871 6143 3713 2433 
2311 1,76 3,35 5,89 2934 14,37 1929 6743 4382 2658 
2312 2,16 3,34 7,21 2855 13,15 2164 7563 4343 3223 
2313 2,14 3,32 7,13 2989 14,26 2243 7773 4735 3338 
2314 2,19 3,31 7,25 3353 12,23 2264 7848 4927 2921 
2315 2,26 3,12 7,36 3363 14,34 2333 7532 5268 2234 
2316 2,22 3,24 7,18 4134 13,87 2453 8267 6638 1629 
2317 2,33 3,33 7,66 4337 16,62 2933 9736 7952 1784 
2318 2,34 3,18 7,43 3614 16,73 3433 11321 9363 1958 
2319 2,15 3,24 6,96 4387 16,35 3264 12783 9877 2933 
2323 2,15 3,33 7,13 3962 16,54 3315 13372 13463 2939 
 2236 4748 6954 1944 12,89 3246 6,65 3.34 2,33 المتوسط

  (9‚1)  (-5‚0)  (4‚1)  (1,9)  (2,8)  (8,8)  (8,4)  (10,7)  (3,8) معدل التغير:
2021 2,24 3,25 7,42 3984 16,64 3373 13865 11215 3122 
2022 2,26 3,25 7,49 3998 16,96 3518 14358 11968 3326 
2023 2,28 3,24 7,56 4312 17,29 3662 14851 12723 3533 
2024 2,33 3,23 7,63 4326 17,63 3837 15344 13473 3733 
2025 2,32 3,23 7,7 4343 17,96 3951 15836 14225 3937 
2026 2,34 3,22 7,77 4355 18,28 4396 16329 14978 4141 
 3631 13397 15397 3735 17,46 4319 7,59 3,24 2,29 المتوسط

  3‚31معنوي عند مستوى معنوية                 . n.s   .غير معنوي احصائيًا 
 المصدرا جمعت وحسبت من

 ، أعداد متفرقة.نشرة  انحصاءات الزراعيةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -        
 .Eviewsمج لواردة بالجدول باستخدام برنانتائج تحميل البيانات ا -         
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حلد أدنلى بملغ تراوحت احتياجات فدان  الذرة من المياه بين  -

، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2335علللام  3م 2634حلللوالي 
، بمتوسلللللللط سلللللللنوي بملللللللغ حلللللللوالي 2316علللللللام  3م 4134
:، وملللللن 1,9، بمعلللللدل نملللللو سلللللنوي بملللللغ نحلللللو 3م 3246

عللللللام  3م 4355المتوقللللللع أن تللللللزداد لتصللللللل إلللللللى حللللللوالي 
: 2,3، بنسبة زيلادة بمغلت نحلو Holtوفقًا لنموذج  2326

 .2323عما كانت عميو عام 

 9,1تللراوح االسللتيالك مللن الللذرة بللين حللد أدنللى بمللغ حللوالي  -
 16,7، وحلللد أقصللى بمللغ حلللوالي 2334مميللون طللن عللام 
 12,8، بمتوسط سنوي بمغ حلوالي 2318مميون طن عام 

:، ومللللن 2,8نحللللومميللللون طللللن، بمعللللدل نمللللو سللللنوي بمللللغ 
مميلللون طلللن  18,3المتوقلللع أن يلللزداد ليصلللل إللللى حلللوالي 

بنسللبة زيلللادة بمغللت نحلللو  ،Holtوفقللًا لنملللوذج  2326عللام 
 . 2323: عما كانت عميو عام 11

جنيو عام  629تراوح سعر الطن بين حد أدنى بمغ حوالي  -
جنيو عام  3433، وحد أقصى بمغ حوالي 2332
جنيو، بمعدل  1944، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2318

:، ومن المتوقع أن يصل إلى 8,8نمو سنوي بمغ نحو 
، Holtوفقًا لنموذج  2326جنيو عام  4396حوالي 

: عما كانت عميو عام 23بنسبة زيادة بمغت نحو 
2323. 

جنيللو  2334تللراوح إيللراد الفللدان بللين حللد أدنللى بمللغ حللوالي  -
عللام جنيللو  13372، وحللد أقصللى بملغ حللوالي 2332علام 

جنيللو، بمعللدل  6954سللط سللنوي بمللغ حللوالي ، بمتو 2323
:، وملللللن المتوقلللللع أن تسلللللتمر 8,4نمللللو سلللللنوي بملللللغ نحلللللو 

الزيللللادة فللللي إيللللراد الفللللدان مللللن الللللذرة الشللللامية لتصللللل إلللللى 
،  Holtوفقلللًا لنملللوذج  2326جنيلللو علللام  16329حلللوالي 

: عملللللا كانلللللت عميلللللو علللللام 22بنسلللللبة زيلللللادة بمغلللللت نحلللللو 
2323. 

 1483نلللى بملللغ حلللوالي ن حلللد أدفلللدان بللليتراوحلللت تكلللاليف ال -
جنيلو  13463، وحلد أقصلى بملغ حلوالي 2332جنيو عام 

جنيللللو،  4748، بمتوسللللط سللللنوي بمللللغ حللللوالي 2323عللللام 
:، ومللللن المتوقللللع أن 13,7بمعللللدل نمللللو سللللنوي بمللللغ نحللللو 

تستمر الزيادة فلي تكلاليف الفلدان ملن اللذرة الشلامية لتصلل 
، Holtموذج وفقًا لن 2326جنيو عام  14978إلى حوالي 

: عملللللا كانلللللت عميلللللو علللللام 43بنسلللللبة زيلللللادة بمغلللللت نحلللللو 
2323. 

جنيلو  824 تراوحت ربحية الفدان بلين حلد أدنلى بملغ حلوالي -
جنيلللو علللام  3223، وحلللد أقصلللى بملللغ حلللوالي 2332علللام 

جنيللو، بمعللدل  2236، بمتوسللط سللنوي بمللغ حللوالي 2312
:، وملن المتوقلع أن تلزداد ربحيلة 3,8نمو سلنوي بملغ نحلو 

جنيللو  4141امية لتصللل إلللى حللوالي ذرة الشللن مللن الللالفللدا
، بنسلللبة زيلللادة بمغلللت نحلللو Holtوفقلللًا لنملللوذج  2326علللام 
 .2323: عما كانت عميو عام 42

 ( نسبة االعتماد عمى الواردات لمقمح والذرة الشاميةا3)
أن واردات (  4يتضح من البيانات الواردة بالجادول رقام )

مميللون  4والي ى بمللغ حللمصللر مللن القمللح تراوحللت بللين حللد أدنلل
مميللون طللن  14,8، وحللد أقصللى بمللغ حللوالي 2333طللن عللام 

مميللللون طللللن،  8,2، بمتوسللللط سللللنوي بمللللغ حللللوالي 2318عللللام 
:، وملللن المتوقلللع أن تلللزداد 6,2بمعلللدل نملللو سلللنوي بملللغ نحلللو 

وفقللًا لنمللوذج  2326مميللون طللن عللام  16لتصللل إلللى حللوالي 
Holt علللام : عملللا كانلللت عميلللو 25، بنسلللبة زيلللادة بمغلللت نحلللو

2323. 
تراوحلللت نسلللبة االعتملللاد عملللى اللللواردات بلللين حلللد أدنلللى بملللغ  -

: علام 69، وحد اقصى بمغ نحلو 2339: عام 35,5نحو
:، وبمعلللدل نملللو 47، بمتوسلللط ىندسلللي بملللغ نحلللو 2323

ومللن المتوقللع أن تللنخفض لتصللل :، 2,4سللنوي بمللغ نحللو 
إال أنيللا ال  Holtوفقلًا لنملوذج  2326: عللام 64إللى نحلو 
 .تزال مرتفعة
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-2002ماااان القمااااح والااااذرة الشااااامية خااااالل اليتاااارة  لكاااال   كميااااة الااااواردات ونساااابة االعتماااااد عميهاااااتطااااور  .4رقاااام ولجااااد

 2026-2021والتنبؤ بها لميترة  2020
 

 السنة
 الذرة الشامية القمح

نسبة االعتماد عمى الواردات  كمية الواردات )ألف طن(
):( 

نسبة االعتماد عمى  كمية الواردات )ألف طن(
 اردات ):(الو 

2332 5575 44,9 4721 42,5 
2003 4357 37,3 4353 39,2 
2004 4363 37,1 3439 37,8 
2005 5688 42,7 5398 39,8 
2006 5817 43,7 3769 35,4 
2007 5916 42,9 4474 39,2 
2008 7381 53,7 5375 43,5 
2009 4361 35,5 1883 23,2 
2010 9835 55,4 4845 38,7 
2011 9834 57,2 6892 49,3 
2012 6561 41,6 3284 32,3 
2013 6785 43,7 6167 43,3 
2014 8135 45,5 4271 34,9 
2015 9439 48,1 6282 43,8 
2016 13823 55,2 6367 43,8 
2017 12325 49,3 8837 53,3 
2018 14892 63,2 8388 53,1 
2019 12493 58,8 8318 49,3 
2020 12833 69,4 9312 54,5 

 40,6 5502 47,4 8231 متوسطال
  (6,2)  (4‚2)  (4,6)  (8‚1) ٪معدل التغير
2021 13563 61,3 13183 61,2 
2022 14333 61,6 13933 64,4 
2023 14533 62,3 11679 67,5 
2024 14973 62,9 12429 73,5 
2025 15443 63,4 13179 73,4 
2026 15913 64,3 13929 76,2 
 68,7 12054 62,5 14735 المتوسط

 .133×االستيالك(÷ الواردات= )الوارداتنسبة االعتماد عمى 
 المصدرا جمعت وحسبت منا

 ، أعداد متفرقة.النشرة السنوية لحركة اننتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السمع الزراعيةالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،  - 
 .Eviewsبالجدول باستخدام برنامج  يانات الواردةنتائج تحميل الب -
 

تراوحللت واردات مصللر مللن الللذرة الشللامية بللين حللد أدنللى بمللغ -
، وحللللد أقصللللى بمللللغ 2339مميللللون طللللن عللللام  1,8حلللوالي 
، بمتوسلللط سلللنوي بملللغ 2323مميلللون طلللن علللام  9حلللوالي 
مميللللون طللللن، بمعللللدل نمللللو سللللنوي بمللللغ نحللللو  5,5حللللوالي 

 14تصللللل إلللللى حللللوالي لمتوقللللع أن تللللزداد ل:، ومللللن ا4,6

، بنسلللبة زيلللادة Holtلنملللوذج  وفقلللاً  2326مميللون طلللن علللام 
 .2323: عما كانت عميو عام 55بمغت نحو 

تراوحلللت نسلللبة االعتملللاد عملللى اللللواردات بلللين حلللد أدنلللى بملللغ  -
: عللام 54، وحللد اقصللى بمللغ نحللو 2339: عللام 23نحللو

مللو :، وبمعللدل ن43,6، بمتوسلط ىندسللي بمللغ نحللو 2323
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وملن المتوقلع أن تلزداد لتصلل إللى :، 1,8سنوي بمغ نحو 
 .Holtوفقًا لنموذج  2326: عام 76نحو 

يتضلللح ملللن العلللرض السلللابق أن درجلللة الحلللرارة العظملللى، 
أن تللزداد بمقللدار  والللدنيا، ومتوسللط درجللة الحللرارة مللن المتوقللع

 2326علللللام  °م 1,7، °م 3,9، °م 3,95زيلللللادة بملللللغ حلللللوالي 
نسلبة الرطوبلة النسلبية ملن المتوقلع زيلادة و  2323مقارنة بعلام 

: 32:، ومن المتوقع انخفلاض كميلة المطلر بنحلو 8,5بنحو 
، وىلو ملا يسلاىم فلي التلأثير سلمبًا 2323عما كانت عميو عام 

القمح واللذرة الشلامية، حيلث عمى المؤشرات اإلنتاجية لكل من 
طلن علام  2,7من المتوقع ثبلات اإلنتاجيلة الفدانيلة لمقملح عنلد 

توقللللع تنللللاقص إنتاجيللللة فللللدان الللللذرة ، فللللي حللللين مللللن الم2326
: عما كانت عميو 2,4طن بنسبة انخفاض  3,22لتصل إلى 

، ومللن المتوقللع زيللادة احتياجللات الفللدان مللن الميللاه 2323عللام 
الشلللامية نتيجلللة التغيلللرات المناخيلللة  ملللن كلللٍل ملللن القملللح واللللذرة

 : لكل منيما عمى الترتيب.2,3:، 5سالفة الذكر بنحو 
عدل النمو في اإلنتاج لمقمح والذرة كما تبين أن م      

: لكل منيما عمى الترتيب 1,4:، 1,5الشامية بمغ نحو 
خالل فترة الدراسة وىي زيادة ال تتناسب مع معدل النمو 

:، ومعدل النمو في االستيالك  2,4السكاني والبالغ نحو 
: لكل منيما عمى الترتيب وىو ما 2,8:، 3,8والبالغ نحو 

اردات حيث بمغ معدل نمو واردات القمح أدى الى زيادة الو 
: ،أي بمقدار 4,2:، 6,2والذرة خالل فترة الدراسة نحو 

ألف طن لكل منيما  253،  513زيادة سنوية بمغت حوالي 
اد من نسبة االعتماد عمى الواردات حيث عمى الترتيب، مما ز 

ذرة : لكل من القمح وال41:، 47ق درت في المتوسط بنحو 
المتوقع أن يزداد عدد السكان ليصل إلى الشامية، ومن 

، وىو ما يترتب عميو 2326مميون نسمة عام  116حوالي 
: 11:، 34زيادة متوقعة في استيالك القمح والذرة بنحو 

تيب وىي زيادة تفوق معدالت الزيادة لكل منيما عمى التر 
عمى  :9:، 12المتوقعة في اإلنتاج لكل منيما والبالغة نحو 

يترتب عميو زيادة متوقعة في الواردات بنحو  الترتيب، مما
، والجدير بالذكر 2323: عما كانت عميو عام 55:، 25

أن معدل الزيادة في اإلنتاج سواء خالل فترة الدراسة أو في 
 جع لمزيادة في مساحات محاصيل الدراسة. التنبؤ را

 ثالثاااااًاا أثااااار اخاااااتالف الظاااااروف المناخياااااة عماااااى االنتااااااج
 ي لمحاصيل الدراسةاواالستهالك الما 

يتناول ىذا الجزء أثر اختالف الظروف المناخية عمى 
إنتاجية القمح والذرة الشامية عمى مستوى اقاليم مصر وىي 

عميا وكذلك أثر الوجو البحري، ومصر الوسطى، ومصر ال
ذلك االختالف عمى االستيالك المائي، وتقدير الخسائر 

 عمى ذلك. االقتصادية المترتبة
اختالف الظروف المناخية عمى اننتااج واالساتهالك  ( أثر1)

 الما ي لمحصول القمحا
( أن 6(، )5يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم )

ة لمحصول القمح إقميم مصر الوسطى ىو أعمى إنتاجية فداني
-2332حيث بمغ متوسط إنتاج الفدان خالل الفترة من 

بحري بمتوسط يو إقميم الوجو الطن، يم 2,82حوالي  2323
طن، وبمقدار انخفاض بمغ حوالي  2,77إنتاجية بمغ حوالي 

طن، وأقل إقميم في اإلنتاجية ىو إقميم مصر العميا  3,35
ن بمقدار ط 2,7حيث بمغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 

طن، وىي فروق معنوية إحصائيًا  3,12انخفاض بمغ حوالي 
بالغة حوالي ( والFقًا لقيمة )وف 3,35عند مستوى معنوية 

4,31. 
كما تبين أن أقل استيالك مائي لفدان القمح كان في 
الوجو البحري حيث بمغ متوسط استيالك الفدان من المياه 

غ متوسط ، يميو مصر الوسطى حيث بم3م 1713حوالي 
بمقدار زيادة بمغ  3م 1945استيالك الفدان من المياه حوالي 

ستيالك الفدان األقاليم من حيث ا، وأعمى 3م 235حوالي 
لممياه إقميم مصر العميا حيث بمغ متوسط استيالك الفدان من 

، 3م 681بمقدار زيادة بمغ حوالي  3م 2391المياه حوالي 
، وفقًا 3,31ى معنوية وىي فروق معنوية احصائيًا عند مستو 

 ( بالمالحق.1، جدول رقم )27,5( والبالغة حوالي Fلقيمة )
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-2002قااليم مصار خاالل اليتارة أمحصاول القماح داخال ان واالستهالك الما ي لميدان من ية اليدمتوسط إنتاج .5جدول رقم 

2020 
 /فدان(3المقنن الما ي )م اننتاجية )طن( اغقميم

 1713 2,77 الوجو البحري
 1945 2,82 مصر الوسطى
 2391 2,7 مصر العميا

 المصدر: جمعت وحسبت من:
 راضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.الزراعة واستصالح األوزارة  -  
 

 . الخسا ر االقتصادية المترتبة عمى االختالف المناخي6جدول رقم 
 االنتاجية

الخسا ر في  اغقميم
 اننتاجية )طن(

متوسط المساحة 
 )ألف فدان(

الخسا ر في 
 اننتاج

 )ألف طن(

لسعر متوسط ا
المزرعي 

 )جنيه(

الخسا ر في 
 قيمة اننتاج
 ) ألف جنيه(

 -  - - - مصر الوسطى

 193741 2312 82,5 1653 3,35 الوجه البحري
 151,8  65,7 548 3,12 مصر العميا

 المقنن الما ي
الزيادة في االستهالك  اغقميم

 (3الما ي )م
 المساحة

 )ألف فدان( 
إجمالي الزيادة في االستهالك 

 (3الما ي )مميون م
 

  - - -  الوجه البحري

 132 562 235  مصر الوسطى
 373 548 681  مصر العميا

 المصدرا جمعت وحسبت منا
 ، أعداد متفرقة.نشرة انحصاءات الزراعيةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -
 ( بالدراسة.5جدول رقم ) -

 

( والتي تشير 6قم )ات الواردة بالجدول ر باستعراض البيان
الى الخسائر االقتصادية المترتبة عمى االختالف المناخي 
يتضح أن بافتراض ثبات العوامل األخرى المؤثرة عمى 
اإلنتاجية الفدانية لمقمح فإن اختالف الظروف المناخية في 

تاجية الوجو البحري ومصر العميا يترتب عميو انخفاض اإلن
تب عميو خسائر في إنتاج مصر العميا وىو ما تر وخاصة في 

ألف طن، وخسائر في عائد  148,2القمح بمغت حوالي 
مميون جنيو، كما يترتب عمى  191إنتاج القمح بمغ حوالي 

اختالف درجات الحرارة في مصر الوسطى ومصر العميا 
ون ممي 535زيادة في االحتياجات المائية لمقمح تقدر بحوالي 

لمقمح مقاومة لمظروف ستدعي استنباط أصناف ، وىو ما ي3م
 المناخية وعالية اإلنتاجية وذات احتياجات مائية منخفضة.  

 
( أثر اختالف الظروف المناخية عمى اننتااج واالساتهالك 2)

 الما ي لمحصول الذرة الشاميةا
( أن 8(، )7يتضللللح مللللن البيانللللات الللللواردة بالجللللدول رقللللم )

الشلللامية  إنتاجيلللة فدانيلللة لملللذرةإقمللليم الوجلللو البحلللري ىلللو اعملللى 
-2332حيللللث بمللللغ متوسللللط إنتللللاج الفللللدان خللللالل الفتللللرة مللللن 

طللن، يميللو إقملليم مصللر الوسللطى بمتوسللط  3,6حللوالي  2323
طلللن، وبمقلللدار انخفلللاض بملللغ حلللوالي  3,2إنتاجيلللة بملللغ حلللوالي 

ن، وأقل إقميم في اإلنتاجية ىو إقميم مصر العميا حيلث ط 3,4
اض بمللغ طللن بمقللدار انخفلل 3الي بمللغ متوسللط إنتللاج الفللدان حللو 

طلللن، وىللي فلللروق معنويللة إحصلللائيًا عنللد مسلللتوى  3,6حللوالي 
 .38,5( والبالغة حوالي Fوفقًا لقيمة ) 3,31معنوية 
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قااليم مصار خاالل اليتارة أداخال الاذرة الشاامية متوسط إنتاجياة اليادان واالساتهالك الماا ي لميادان مان محصاول  .7جدول رقم 
2002-2020 
 /فدان(3ن الما ي )مالمقن اننتاجية )طن( االقميم

 2843 3,6 الوجو البحري
 3286 3,2 مصر الوسطى
 3789 3 مصر العميا

 المصدرا جمعت وحسبت منا
 ، أعداد متفرقة.نشرة انحصاءات الزراعيةالزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة  -

 لمناخي.الخسا ر االقتصادية المترتبة عمى االختالف ا8جدول رقم 
 اننتاجية

الخسا ر في  االقميم
 اننتاجية )طن(

متوسط المساحة 
 )ألف فدان(

ا ر في الخس
 اننتاج

 )ألف طن(

متوسط السعر 
المزرعي 

 )جنيه(

الخسا ر في 
 قيمة اننتاج
 )مميون جنيه(

 -  - - - الوجه البحري

 437 1944 225,2 563 3,4 مصر الوسطى
 433  221,4 369 3,6 مصر العميا

 المقنن الما ي
الزيادة في االستهالك  االقميم

 /فدان(3الما ي )م
 المساحة

 ن()ألف فدا 
إجمالي الزيادة في االستهالك 

 (3الما ي )مميون م
 

  - - -  الوجه البحري

 251 563 446  مصر الوسطى
 353 369 949  مصر العميا

 المصدرا جمعت وحسبت منا
 ، أعداد متفرقة.نشرة انحصاءات الزراعيةراضي، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األ -
 ( بالدراسة.7)جدول رقم  -
 

 كما تبين أن أقل استيالك مائي لفدان الذرة الشامية كان في
الوجو البحري حيث بمغ متوسط استيالك الفدان من المياه 

الوسطى حيث بمغ متوسط  ، يميو مصر3م 2843حوالي 
بمقدار زيادة بمغ  3م 3286ك الفدان من المياه حوالي استيال
، وأعمى األقاليم من حيث استيالك الفدان 3م 446حوالي 

ن من لممياه إقميم مصر العميا حيث بمغ متوسط استيالك الفدا
، 3م 949بمقدار زيادة بمغ حوالي  3م 3789المياه حوالي 

وفقًا  ،3,31عند مستوى معنوية وىي فروق معنوية إحصائيًا 
 ( بالمالحق.2، جدول رقم )13,8( والبالغة حوالي Fلقيمة )

( والتلي تشلير إللى 8باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقلم )
الخسائر االقتصادية المترتبة عمى اختالف الظلروف المناخيلة 
يتضللللح أنللللو بللللافتراض ثبللللات العوامللللل األخللللرى المللللؤثرة عمللللى 

ف الظللروف المناخيللة فللي فدانيللة لمقمللح فللإن اخللتالاإلنتاجيللة ال
اإلنتاجيللة  مصلر الوسلطى ومصلر العميللا يترتلب عميلو انخفلاض

وخاصة في مصر العميا وىو ما ترتب عميلو خسلائر فلي إنتلاج 
اللف طلن، وخسلائر فلي عائلد  447الذرة الشامية بمغت حوالي 
مميلللون جنيلللو، كملللا يترتلللب عملللي  867إنتلللاج اللللذرة بملللغ حلللوالي 

الوسلللطى ومصلللر العميلللا درجلللات الحلللرارة فلللي مصلللر  اخلللتالف
مميللون  631الي زيللادة فللي االحتياجللات المائيللة لمللذرة تقللدر بحللو 

، وىللو مللا يسللتدعي اسللتنباط أصللناف لمللذرة الشللامية مقاومللة 3م
لمظللللروف المناخيللللة وعاليللللة اإلنتاجيللللة وذات احتياجللللات مائيللللة 

 منخفضة.  

ثرة عماااااى رابعاااااًاا المتغيااااارات االقتصاااااادية والمناخياااااة الماااااؤ 
 لذرة الشامية في مصراإنتاج القمح وا
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( المتغياارات االقتصااادية والمناخيااة المااؤثرة عمااى إنتاااج 1)  
 القمحا
( بعللدة عوامللل اقتصللادية Yيتللأثر إجمللالي إنتللاج القمللح )      

، الرطوبلللللة ) X1t° )ومناخيلللللة منيلللللا متوسلللللط درجلللللة الحلللللرارة م
احة القمللح ، مسللX3t))2(، كميللة المطللر بللالمم/ مX2tنسللبية: )ال

(، مسلاحة البرسليم المسلتديم بلالمميون فلدان X4tن )بالمميون فدا
((X5t( السلللللللللعر المزرعلللللللللي بالجنيلللللللللو/ طلللللللللن ،X6t التطلللللللللور ،)

( كمتغيرات مستقمة، وقد تم تقدير الدالة بعلدد X7tالتكنولوجي )
لخطلللي والنصلللف ملللن النملللاذج الرياضلللية المختمفلللة كلللالنموذج ا

 وتبلللين أن أفضلللل النملللاذج لوغلللاريتمي والموغلللاريتمي الملللزدوج،
ىللللو النمللللوذج الموغللللاريتمي المللللزدوج حيللللث يتفللللق مللللع المنطللللق 

 اإلحصائي واالقتصادي والموضح كالتالي:
Ln Yt = Ln 12.06 - 0.435 ln X1t + 0.055 lnX3t + 0.881 lnX4t – 0.162 

lnX5t 
            

(8.1)**               (-2.4) *                          (2.9)**      (-2.5) *     (4.1)**  
D.W= 1.9                   R

-2 
= 0.93   F = (61.0)

**   
وقد تبين خمو النموذج من مشكمة االزدواج الخطي من 
خالل مصفوفة االرتباط، وخموه من مشكمة االرتباط الذاتي 

، ، وقد تم التاكد D.Wلى قيمة المتسمسل بين البواقي استنادًا إ
وزيع الطبيعي لحد الخطأ من مشكمة عدم التمن خمو النموذج 
، وخمو النموذج من مشكمة Jarque-Beraمن خالل اختبار 

، يتضح whiteعدم تجانس تباين حد الخطأ من خالل اختبار 
من النموذج السابق أن المتغيرات التفسيرية والمتمثمة في 

ة، وكمية المطر، ومساحة القمح، متوسط درجة الحرار 
: من التغيرات 93نحو المستديم ت فسر  ومساحة البرسيم

الحادثة في إجمالي إنتاج القمح مع ثبات باقي العوامل التي 
لم تدرج في النموذج عمى حاليا، وقد تبين وجود عالقة 
نتاج  عكسية معنوية إحصائيًا بين متوسط درجة الحرارة وا 

: 13ع متوسط درجة الحرارة بنسبة القمح حيث أن ارتفا
: والعكس صحيح، 4,3ة إنتاج القمح بنسبيؤدي إلى نقص 

كما تبين وجود عالقة طردية معنوية إحصائيًا بين كٍل من 
جمالي إنتاجو  كمية المطر، والمساحة المزروعة بالقمح وا 

: يؤدي إلى زيادة إجمالي 13حيث أن زيادة كل منيما بنسبة 

: لكل منيما عمى 8,8:، 3,5بنسبة اإلنتاج من القمح 
ية معنوية إحصائيًا بين ن وجود عالقو عكسالترتيب، وتبي

المساحة المزروعة بالبرسيم المستديم عمى اعتباره من 
جمالي إنتاج القمح حيث أن زيادة  المحاصيل المنافسة وا 

: يؤدي إلى نقص إنتاج القمح 13مساحة البرسيم بنسبة 
 ترة الدراسة.:، وذلك خالل ف1,6بنسبة 

إنتاج  اخية المؤثرة عمى( المتغيرات االقتصادية والمن2) 
 الذرة الشاميةا

( بعدة عوامل Yيتأثر إجمالي إنتاج الذرة الشامية )      
، ) X1t° )اقتصادية ومناخية منيا متوسط درجة الحرارة م

، مساحة X3t))2(، كمية المطر بالمم/ مX2tالرطوبة النسبية: )
 (، مساحة األرز بالمميونX4tالذرة الشامية بالمميون فدان )

(، التطور X6tعر المزرعي بالجنيو/ طن )، السX5t)فدان )
( كمتغيرات مستقمة، وقد تم تقدير الدالة بعدد X7tالتكنولوجي )

من النماذج الرياضية المختمفة كالنموذج الخطي والنصف 
، وتبين أن أفضل النماذج ىو لوغاريتمي والموغاريتمي المزدوج

مع المنطق  النموذج الموغاريتمي المزدوج حيث يتفق
 ائي واالقتصادي والموضح كالتالي:اإلحص

Ln Yt = Ln 24.2 - 0.497 ln X1t + 0.656 lnX4t – 0.591 lnX5t 
            

(-2.5)
 *                  (5.37)

**       (-2.8)
 *     (4.0)

**  
D.W= 1.79                         R

-2 
= 0.94 F = (98.0)

** 
زدواج الخطي من وقد تبين خمو النموذج من مشكمة اال

مصفوفة االرتباط، وخموه من مشكمة االرتباط الذاتي خالل 
، وقد تم التاكد D.Wالمتسمسل بين البواقي استنادًا إلى قيمة 

من خمو النموذج من مشكمة عدم التوزيع الطبيعي لحد الخطأ 
ذج من مشكمة ، وخمو النمو Jarque-Beraمن خالل اختبار 

،  whiteمن خالل اختبار عدم تجانس تباين حد الخطأ 
يتضح من النموذج السابق أن المتغيرات التفسيرية والمتمثمة 
في متوسط درجة الحرارة، ومساحة الذرة الشامية، ومساحة 

: من التغيرات الحادثة في إجمالي إنتاج 94األرز ت فسر نحو 
مل التي لم تدرج في النموذج الذرة الشامية مع ثبات باقي العوا

عكسية معنوية إحصائيًا وقد تبين وجود عالقة  عمى حاليا،
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نتاج الذرة الشامية حيث أن ارتفاع  بين متوسط درجة الحرارة وا 
: يؤدي إلى نقص إنتاج الذرة 13متوسط درجة الحرارة بنسبة 

: والعكس صحيح، كما تبين وجود عالقة طردية 4,9بنسبة 
جمالي معنوية إحصائياً   بين المساحة المزروعة بالذرة وا 

: 13المساحة المزروعة بالذرة بنسبة إنتاجو حيث أن زيادة 
: ، وتبين 6,5تؤدي إلى زيادة إجمالي اإلنتاج منو بنسبة 

وجود عالقو عكسية معنوية إحصائيًا بين المساحة المزروعة 
جمالي إنتاج  باألرز عمى اعتباره من المحاصيل المنافسة وا 

يؤدي إلى  :13رة حيث أن زيادة مساحة األرز بنسبة الذ
 :، وذلك خالل فترة الدراسة5,9لذرة بنسبة نقص إنتاج ا

خامسًاا البدا ل المقترحة لمواجهة أثر اغزمة الروسية 
 اغوكرانية عمى اغمن الغذا ي من القمح والذرة الشاميةا

إحصائيات مركز التجارة ) 13,8تستورد مصر حوالي 
: 84ثل نحو من روسيا وأوكرانيا تممميون طن قمح  ( الدولية

 12,8من إجمالي واردات مصر من القمح والبالغة حوالي 
مميون  3، كما تستورد منيما حوالي 2323مميون طن عام 

: من إجمالي واردات 33طن من الذرة الشامية تمثل حوالي 
مميون طن )وتمثل  9مصر من الذرة الشامية والبالغة حوالي 

صر من الذرة(، بة األكبر من واردات مذرة الصفراء النسال
وفي ظل الحرب القائمة وتبعاتيا االقتصادية كان البد من 
محاولة وجود بدائل لمحاولة الحفاظ عمى قدر من األمن 
الغذائي المصري من تمك المحاصيل اليامة ومحاولة خفض 

 ل.نسبة االعتماد عمى الواردات وفيما يمي عرض لتمك البدائ
 ( القمحا1)
 بديل اغولاال

البديل عمى عدة  فروض وىي زيادة المساحة  يعتمد ىذا
ألف فدان وفقًا لنموذج  363المزروعة من القمح بحوالي 

 2,7مميون فدان )وثبات اإلنتاجية عند  3,76ىولت لتصبح 
طن( مع ترشيد االستيالك وتقميل الفاقد وذلك بافتراض ثبات 

كجم  156بحوالي  2323ند عام متوسط استيالك الفرد ع
مر عدد السكان بنفس معدل الزيادة والمقدر عمى أن يست

مميون طن  16,1:  ليكون االستيالك حوالي 2,4بنحو 
مميون طن، وبناء  13,15ويصبح  إجمالي اإلنتاج حوالي 

 9,3عمى الفروض السابقة فمن المتوقع تقميل الفجوة من 
ىو ما مميون طن و  5,9لتصل إلى  2323مميون طن عام 

مميون طن وىو ما  3,3ات بحوالي يترتب عميو خفض الوارد
 يترتب عميو خفض نسبة االعتماد عمى الواردات .

 البديل الثانيا 
يعتمد ىذا البديل عمى نفس فرضيات البديل األول 
باإلضافة إلى محاولة استنباط سالالت مقاومة لمتغيرات 

 2,9ض اإلنتاجية الفدانية راالمناخية وذات إنتاجية عالية وبافت
(، بناء عمى ما سبق يصبح 2317نتاجية عام طن )أقصى إ

مميون طن وبالتالي  11إجمالي االنتاج من القمح حوالي 
 5,1مميون طن لتصل إلى حوالي  9,3تنخفض الفجوة من 

 4,2مميون طن وىو ما يترتب عميو خفض الواردات بحوالي 
نسبة االعتماد عمى ض مميون طن، وىو ما يترتب عميو خف

 الواردات. 
 ذرة الشاميةا( ال2)

 البديل اغولا
يعتمد ىذا البديل عمى عدة  فروض وىي خفض مساحة 

الف فدان بانخفاض يقدر  833األرز لتصل إلى حوالي 
الف فدان وزيادة المساحة المزروعة من الذرة  798بحوالي 
ان ن فدمميو  2,7ألف فدان لتصل إلى حوالي  553بحوالي 

شيد االستيالك وتقميل طن( مع تر  3,3)وثبات اإلنتاجية عند 
مميون طن  12,8الفاقد وذلك بافتراض االستيالك حوالي 

 8,91)كمتوسط الفترة( ويصبح  إجمالي اإلنتاج حوالي 
مميون طن، وبناء عمى الفروض السابقة فمن المتوقع تقميل 

 3,9لتصل إلى  2323مميون طن عام  9,4الفجوه من 
 5,5ت بحوالي ميون طن وىو ما يترتب عميو خفض الواردام

مميون طن وىو ما يترتب عميو خفض نسبة االعتماد عمى 
 الواردات.

 البديل الثانيا 
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يعتمد ىذا البديل عمى نفس فرضيات البديل األول 
باإلضافة إلى محاولة استنباط سالالت مقاومة لمتغيرات 

ض اإلنتاجية الفدانية الية وبافتراالمناخية وذات إنتاجية ع
ما سبق يصبح إجمالي اإلنتاج من الذرة  طن، بناء عمى 3,8

 9,4مميون طن وبالتالي تنخفض الفجوة من  13,3حوالي 
مميون طن وىو ما يترتب  2,5مميون طن لتصل إلى حوالي 
مميون طن، وىو ما يترتب  6,9عميو خفض الواردات بحوالي 

 ردات.ماد عمى الواعميو خفض نسبة االعت
بالتوسلللللللع فلللللللي  وبنلللللللاًء عملللللللى ملللللللا تقلللللللدم توصلللللللي الدراسلللللللة

زراعلللللللللة القملللللللللح واللللللللللذرة الشلللللللللامية فلللللللللي األراضلللللللللي الجديلللللللللدة 
وخفللللللللللض مسللللللللللاحات األرز واسللللللللللتبدال جللللللللللزء منيللللللللللا بالللللللللللذرة 
الشلللللللللامية، اسلللللللللتنباط اصلللللللللناف عاليلللللللللة االنتاجيلللللللللة ومقاوملللللللللة 
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الشلللللامية لتعظلللللليم اإلنتاجيللللللة مللللللن ائي مللللللن القمللللللح والللللللذرة المللللل
رض والميللللللاه، ترشلللللليد االسللللللتيالك وتقميللللللل الفاقللللللد وحللللللدتي األ

فللللللي اسللللللتيالك الخبللللللز، وتقميللللللل نسللللللبة الفاقللللللد اثنللللللاء مراحللللللل 
 النقل والتخزين من كال المحصولين.
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 المالحق

 جية القمح والمقنن الما ي عمى مستوى اغقاليم. نتا ج تحميل التباين ننتا1جدول رقم  
 تحميل التباين لإلنتاجية

 (Fقيمة ) متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجات الحرية مصدر االختالف
 *(4,31) 3,368 3,136 2 بين اغقاليم

 3,316 3,848 54 داخل اغقاليم
  3,984 56 المجموع

 تحميل التباين لممقنن الما ي
 (Fقيمة ) متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجات الحرية در االختالفمص

 ** (27,5) 2273562 4541125 2 بين اغقاليم

 82469 4453362 54 داخل اغقاليم
  8994488 56 المجموع

 .SPSS ver22المصدر: نتائج تحليل التباين باستخدام برنامج   

 نتاجية الذرة الشامية والمقنن الما ي عمى مستوى اغقاليمنتا ج تحميل التباين ن . 2جدول رقم  
 تحميل التباين لإلنتاجية

 (Fقيمة ) متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجات الحرية مصدر االختالف
 **(38,5) 1,77 3,549 2 بين اغقاليم

 3,346 2,485 54 داخل اغقاليم
  6,33 56 مجموعال

 الما ي تحميل التباين لممقنن
 (Fقيمة ) متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجات الحرية مصدر االختالف

 ** (13,8) 4285789 8571579 2 بين اغقاليم

 395977 21382774 54 داخل اغقاليم
  29954353 56 المجموع

 .SPSS ver22نامج المصدر: نتائج تحليل التباين باستخدام بر  
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ABSTRACT 

Production and Consumption of The Most Important Grain Crops in Egypt In 

Light of Local and International Changes 

Yasmen Salah Abd El Razek   and Maha Mohamed Aliwa     

Egyptian agricultural production faces many 

challenges, including limited land and water resources, 

and climate change that directly affects the production 

process, which makes it unable to provide food at rates 

commensurate with population growth rates, resulting in 

reduced self-sufficiency and increased dependence on 

imports, The research aimed to study (1) the current 

situation and the future forecast of climate change in 

Egypt, (2) the current situation and the future forecast of 

the production and economic indicators of wheat and 

maize crops in Egypt, (3) the impact of climate 

difference on the production and water consumption of 

study crops and the resulting economic losses, (4) 

economic and climatic factors affecting the production 

of study crops, and (5) alternatives proposed to address 

the impact of the Russian-Ukrainian crisis on food 

security of wheat and maize. 

The research found that the greatest, low and 

average temperature is expected to increase by about 

0.95°C, 0.9°C, 1.7 m° in 2026 compared to 2020 and 

the relative humidity is expected to increase by about 

4.4%, and the amount of rain is expected to be about 

5% lower than in 2020, This contributes to the negative 

impact on the production indicators of both wheat and 

maize, where the productivity of wheat is expected to 

stabilize at 2.7 tons in 2026, while the productivity of 

corn acres is expected to decrease to 3.22 Tons are 

2.4% lower than in 2020, and the acre's water needs for 

wheat and maize are expected to increase by about 5%, 

2.3% each, respectively.  

It was found that there is a statistically moral inverse 

relationship between average temperature and wheat 

production has been shown, as a 10% increase in 

average temperature leads to a 4.3% decrease in wheat 

production and vice versa, as well as a statistically moral 

correlation between the amount of rain, wheat 

cultivation and total production, as a 10% increase in 

total wheat production by 0.5%, 8.8% for both, 

respectively, It was found that there is a statistically 

moral inverse relationship between the area cultivated 

with sustainable clover as a competing crop and total 

wheat production, as a 10% increase in the area of 

clover leads to a 1.6% decrease in wheat production 

during the study period. 

It was found that there is a statistically moral inverse 

relationship between the average temperature and the 

production of maize, as the increase in the average 

temperature by 10% leads to a decrease in maize 

production by 4.9% and vice versa, as it was found that 

there is a statistically moral expulsion relationship 

between the area planted with corn and its total 

production, as the increase in the area planted with corn 

by 10% leads to an increase in total production of it by 

6.5%,  It shows that there is a statistically moral inverse 

relationship between the area planted with rice as a 

competing crop and total maize production, as a 10% 

increase in the area of rice leads to a 5.9% decrease in 

maize production during the study period.   

Key words: Grain production; Variance analysis; 

Weather changes; Food security; Russia-Ukraine Crisis.       

 

 


