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    على إنتاج وإستھEك زيوت الطعام فى مصر المؤثرةتحليل إقتصادى للعوامل 
                                                  عبد العزيز الحفنى محمد إبراھيم ومنال محمد سامى خطاب 

  قتصاد الزراعيQمعھد بحوث ا
  الملخص

  

ب زراع�ة وإنت�اج الت�ي تناس� بالرغم من أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية وا�رضية والمائية
والقبل�ي إ/ أنھ�ا تع�اني م�ن قص�ور ش�ديد ف�ي إنتاجھاحي�ث يب�ين  المحاصيل الزيتية ف�ي محافظ�ات الوج�ه البح�ري

الزيتية أن مصر من الدول المستوردة للزيوت النباتية والبذورالزيتي�ة حي�ث بلغ�ت قيم�ة  الواقع الحالي للمحاصيل
% م�ن  قيم�ة ١٩.٧% من قيمة ال�واردات الكلي�ة ،٣.٤حوالى  مليار جنيه تمثل١٠الواردات المصرية منھا نحو 

الميزان التجاري الزراعي المصري ھذا فضA ع�ن  ، ا�مر الذي يمثل عبئا علي٢٠١٠الواردات الزراعية عام 
بالقدر الكافي بما يتناس�ب م�ع  الذي يتطلب ا�ھتمام بالبحث العلمي في ھذا المجال إرتفاع أسعارھا المحلية ا�مر

ية المحاصيل الزيتية في ا�قتصاد القومي المصري خاصة ف�ى ظ�ل تقل�ب أس�عارھا العالمي�ة وإرتفاعھ�ا. وق�د أھم
تحلي�ل ھيك�ل  أس�تھدف البح�ث دراس�ة ا�ھمي�ة ا�قتص�ادية للحب�وب الزيتي�ة ف�ى المقتص�د الزراع�ى المص�رى ، و

وإنتاجي��ة وإنت��اج محاص��يل إنت��اج محاص��يل البذورالزيتي��ة ف��ى مص��ر، دراس��ة ا�س��تقرار ا�قتص��ادى لمس��احة 
و دراسة الميزان الغذائى للزي�وت النباتي�ة ف�ى مص�ر ، الدراسة، وتقدير دالة ا�ستھAك للزيوت النباتية فى مصر

  ودراسة الوضع الحالى لواردات الزيوت النباتية والبذور الزيتية في مصر. ،
  
ى المصرى،أتض��ح م��ن نت��ائج البح��ث أن وبدراس��ة ا�ھمي��ة ا�قتص��ادية للحب��وب الزيتي��ة ف��ى المقتص��د الزراع�� 

% م�ن قيم�ة ا�نت�اج الزراع�ى، ا�نت�اج النب�اتى، ٢.١%،١.٣%، ٠.٧٨متوسط قيم�ة الحب�وب الزيتي�ة يمث�ل نح�و
  ).٢٠١٠-١٩٩٥المحاصيل الحقلية خAل الفترة (

م�ن مس�احة وإنتاجي�ة وإنت�اج السمس�م  ق�در  ھن�اك تزاي�د  س�نوي ف�ى ك�Aً  وتشير نتائج البح�ث إل�ى أن  
ال�����ف ط�����ن وبمع�����دل تغي�����ر س�����نوي بل�����غ نح�����و  ٠.٩١٤ط�����ن للف�����دان,  ٠.٠٠٥أل�����ف ف�����دان، ١.١٢ح�����والى ب

ط�ن ٠.٥٢ال�ف ف�دان،  ٧٢.٨وإنتاجية وأٌنتاج السمسم الب�الغ ح�والي  %  من متوسط مساحة٢.٤%،٠.٩%،١.٥
  الف طن على الترتيب. ٣٧.٦٩للفدان، 

ق��در بح��والى  ي ف��ى مس��احتةأم��ا بالنس��بة لمحص��ول ف��ول الص��ويا فق��د تب��ين أن ھن��اك تن��اقص س��نو 
 ول�م تثب�تال�ف ف�دان  ٢٥.٥%من متوسط مس�احتة الب�الغ ح�والي٤.٣ألف فدان وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ١.١

المعنوي��ة اVحص��ائية ل��ذلك التناقص،كم��ا تب��ين ان إنتاجيت��ة تأخ��ذ  إتجاھ��ا عام��ا ًمتزاي��داً بمق��دار س��نوى معن��وى 
% من متوسط إنتاجيتة البالغ ح�والى ١.٨ل تغير سنوي بلغ نحوطن للفدان ، وبمعد٠.٠٢٢إحصائياً قدر بحوالى 

ال�ف  ٠.٦٧٢طن للفدان خAل فترة الدراسة ،وتبين أن ھناك تناقص سنوي فى اVنتاج الكل�ي ق�در بح�والى ١.٢٤
 ول�م تثب�ت ال�ف ط�ن ٣٠.٧٢% م�ن متوس�ط اVنت�اج الكل�ي الب�الغ ح�والى ٢.٢طن وبمعدل تغير سنوي بل�غ نح�و 

  ائية لذلك التناقص.المعنوية اVحص
معن�وى إحص�ائياً ق�در وبالنسبة لمحصول عباد الش�مس أتض�ح أن ھن�اك تن�اقص س�نوي ف�ى مس�احتة  

ال�ف ف�دان  ٣٦.٨% من متوسط المساحة البالغ ح�والي ٤.٣الف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو  ١.٦بحوالى
تاج الكلي للمحص�ول إتجاھ�اً عام�ا ًمتزاي�داً بمق�دار خAل فترة الدراسة ،بينما اخذت كAً من اVنتاجية الفدانية، اVن

% ١ال��ف ط��ن وبمع��دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و ١.٢٢ط��ن للف��دان ،  ٠.٠١س��نوى معن��وى إحص��ائياً ق��در بح��والى 
  الف طن للفدان على الترتيب. ٣٦.٠٤طن،٠.٩٩% من المتوسط البالغ حوالى٣.٤،

نوي فى كAً من مساحتة وإنتاجيتة وإنتاج�ة الكل�ى ق�در و بالنسبة لمحصول الفول السودانى تبين أن ھناك تزايد س
ال�����ف ط�����ن وبمع�����دل تغي�����ر س�����نوي بل�����غ نح�����و  ٤.٩٥ط�����ن للف�����دان,  ٠.٠٠٧ال�����ف ف�����دان،  ٣.٢بح�����والى 

ال��ف  ١٣٧.١٨%  م��ن متوس��ط مس��احة وإنتاجي��ة وأٌنت��اج الف��ول الس��ودانى الب��الغ ح��والي ٢.٧%،٠.٥%،٢.٣
  الف طن على الترتيب. ١٨٠.٧طن للفدان،١.٣١فدان،
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ال��ف  ٣١.٧٩أم�ا بالنس��بة لمحص�ول القط��ن تب��ين أن ھن�اك تن��اقص س�نوي ف��ى مس��احتة ق�در بح��والى  
ال�ف ف�دان ف�ي فت�رة  ٦١٦% م�ن متوس�ط مس�احة القط�ن الب�الغ ح�والي ٥.٤فدان وبمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ نح�و 

اي�داً بمق�دار س��نوى الدراس�ة وق�د تثبت�ت المعنوي�ة اVحص��ائية ل�ذلك التن�اقص ، وأخ�ذت اVنتاجي�ة إتحاھ��ا عام�ا ًمتز
% م��ن متوس��ط ٢.١٣ط��ن للف��دان ، وبمع�دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و٠.٠١٥٣غي�ر معن��وى إحص��ائياً ق��در بح��والى 
ط��ن للف��دان خ��Aل فت��رة الدراس��ة،وتبين أن ھن��اك تن��اقص س��نوي ف��ى  ٠.٦٧ا�نتاجي��ة لب��ذورالقطن الب��الغ ح��والى 

% م�ن متوس�ط اVنت�اج الب�الغ ٢.٨٢ل�غ نح�و ال�ف ط�ن وبمع�دل تغي�ر س�نوي ب ١١.٤٢اVنتاج الكلي قدر بحوالى 
  الف طن ولم تثبت المعنوية اVحصائية لذلك التناقص. ٤٠٥.٤حوالى 

وبالنس��بة لمحص��ول الكت��ان فق��د اتض��ح أن ھن��اك تن��اقص س��نوي غي��ر معن��وى إحص��ائياً ف��ى ك��A ًم��ن 
ف ط��ن، وبمع��دل ال�� ٠.٤٧ط��ن للف��دان،٠.٠٠٣٦أل��ف ف��دان،٠.٦٩٣مس��احة وإنتاجي��ة وإنت��اج الكت��ان ق��در بح��والى 

 ١٩.٢% م�ن متوس��ط مس�احة وإنتاجي��ة وإنت�اج الكت��ان الب�الغ ح��والي ٣.٧%،٠.٦%،٣.٦تغي�ر س��نوي بل�غ نح��و 
  الف طن على الترتيب في فترة الدراسة.  ١٢.٧طن للفدان،٠.٦٥الف فدان

ھن��اك تزاي��د س��نوي ف��ى ك��A ًم��ن مس��احة  و بالنس��بة لمحص��ول الزيت��ون تش��ير نت��ائج البح��ث إل��ى أن
ال��ف ط�ن وبمع��دل تغي��ر  ٢٢.٤٦ط��ن للف�دان,  ٠.٠١٨ال��ف ف�دان،  ٧.٢٧ق��در بح�والى لزيت�ون وإنت��اج ا وإنتاجي�ة

 ١٢٣.٣الب�الغ ح�والي  لزيت�ون%  م�ن متوس�ط مس�احة وإنتاجي�ة وأٌنت�اج ا٤.٩%،٠.٤٦%،٥.٩سنوي بل�غ نح�و 
ة ف�ى ك�A ًم�ن الف طن عل�ى الترتيب،وق�د تثب�ت المعنوي�ة اVحص�ائية للزي�اد ٤٥٥.٣طن للفدان، ٣.٨٩الف فدان،

  .  للزيادة فى اVنتاجيةمساحة وإنتاج الزيتون ولم تثبت المعنوية اVحصائية 
معن�وى أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية البيضاء أتضح أن ھناك تناقص سنوي ف�ى مس�احتة غي�ر 

لغ ح�والي % م�ن متوس�ط المس�احة الب�ا٠.٢الف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بل�غ نح�و  ٢.٧٤إحصائياً قدر بحوالى
الف فدان خAل فترة الدراسة ،بينما أخذت كAً من اVنتاجية الفداني�ة، اVنت�اج الكل�ي للمحص�ول إتجاھ�اً  ١٦٥٣.٨

ال�ف ط�ن وبمع�دل تغي�ر  ٤٦.٨٩ط�ن للف�دان ،  ٠.٠٣٥عاماً متزايداً بمقدار سنوى معنوى إحصائياً قدر بح�والى 
  الف طن للفدان على الترتيب. ٥٤٧٥.٣طن،٣.٣٢% من المتوسط البالغ حوالى٠.٩% ،١.١سنوي بلغ نحو

وبتق��دير مع��امAت ع��دم ا�س��تقرار لك��ل م��ن مس��احة وإنتاجي��ة وإنت��اج المحاص��يل موض��وع الدراس��ة     
)أتض��ح أن مس��احة ك��Aً م��ن ال��ذرة الش��امية ،و السمس��م،والفول الس��ودانى، والزيت��ون ٢٠١١-١٩٩٥خ��Aل الفت��رة(

ار لھ�������م خ�������Aل فت�������رة الدراس�������ة عل�������ى الترتي�������ب والب�������الغ متوس�������ط ق�������يم مع�������امAت ع�������دم اVس�������تقر
% أكثر إستقراراً من مساحة القط�ن ،عب�اد الش�مس ،ف�ول الص�ويا ،الكت�ان والب�الغ ٦%،٥.٧%،٤.٥%،٣.٤نحو

% عل�ى الترتي�ب.وأن ا�نتاجي�ة ٢٣.٥% ،٢٣.١%،١٦%،١٢.٦متوسط قيم معامAت عدم اVس�تقرار لھ�م نح�و
نى، وفول الصويا و البالغ متوسط قيم معامAت ع�دم اVس�تقرار لھ�م لكAً من السمسم،عباد الشمس والفول السودا

% أكث��ر إس��تقراراً م��ن ا�نتاجي��ة لك��A ًم��ن ٢.٧%،٢.٥%،٢.٢%،١.٤خ��Aل فت��رة الدراس��ة عل��ى الترتي��ب نح��و
ال��������ذرة الش��������امية،الزيتون ،الكت��������ان،القطن والب��������الغ متوس��������ط ق��������يم مع��������امAت ع��������دم اVس��������تقرار لھ��������م 

على الترتيب،أن ا�نتاج الكلى لكA ًمن ال�ذرة الش�امية، السمس�م، الزيت�ون % ١٠.٩% ،٥.٧%،٥.٢%،٣.٨نحو
،الف���ول الس���ودانى، والب���الغ متوس���ط ق���يم مع���امAت ع���دم اVس���تقرار لھ���م خ���Aل فت���رة الدراس���ة عل���ى الترتي���ب 

% أكث���ر إس���تقراراً م���ن ا�نت���اج الكل���ى لك���Aً م���ن ف���ول الص���ويا ،القط���ن ،عب���اد ٨.٢%،٥.٩%،٤%،١.٨نح���و
% ٢٢.٣% ،١٧.٦%،١٦.٥%،١٥.٨ان والب��الغ متوس��ط ق��يم مع��امAت ع��دم اVس��تقرار لھ��م نح��والش��مس،الكت

  على الترتيب. 
و بتقدير دالة ا�ستھAك للزيوت النباتية فى مصر ، تبين وجود عAقة  طردية ب�ين كمي�ة ا�س�تھAك    

الس�كان، متوس�ط نص�يب الف�رد الكلى المقدرة من الزيوت النباتية وك�Aً م�ن متغي�ر ال�دخل الف�ردى الحقيق�ى، ع�دد 
من الزيوت النباتية فى الس�نة وق�د ثبت�ت المعنوي�ة ا�حص�ائية لتل�ك المتغي�رات حي�ث يترت�ب عل�ى ذي�ادة أى م�نھم 

  على الترتيب.                                                       ١٢٥.٢، ١.٢،٣٤.٧بوحدة واحدة  ذيادة كمية ا�ستھAك الكلى بحوالى 
ب��ين م��ن دراس��ة المي��زان الغ��ذائى للزي��وت النباتي��ة ف��ى مص��ر أن متوس��ط اVنت��اج الكلي،ا/س��تھAك وت

الكل��ي ، فت��رة تلبي��ة ا�نت��اج المحل��ى للس��كان،الفجوة الغذائي��ة ،ا�كتف��اء ال��ذاتي م��ن الزي��وت النباتي��ة ق��در ك��Aً م��نھم 
  ى الترتيب.% عل٣٣.٦الف طن،  ٦٧٤.٥شھر، ٤.٣الف طن، ١٠٦٧.٤الف طن، ٣٩٢.٩بحوالى 

و بدراس��ة الوض��ع الح��الى ل��واردات الزي��وت النباتي��ة والب��ذور الزيتي��ة ف��ي مص��ر تب��ين أن متوس��ط 
ملي��ون جني��ة خ��Aل الفت��رة  ٣٤٨٣.٨أجم��الى قيم��ة ال��وردات م��ن الزي��وت النباتي��ة والب��ذور الزيتي��ة بل��غ ح��والى 

ن متوس��ط إجم��الى % م��١٥.٩% م��ن متوس��ط إجم��الى ال��واردت الكلي��ة ونح��و٣.١) يمث��ل نح��و٢٠١٠-١٩٩٥(
ال��واردات الزراعي��ة، وبدراس��ة العAق��ة الخطي��ة ب��ين عام��ل ال��زمن وتط��ور إجم��الى قيم��ة ال��وردات م��ن الزي��وت 

ملي��ون جني�ه وتب�ين أن ھ�ذه الزي��ادة  ٥٠٥.٣٥النباتي�ة والب�ذور الزيتي�ة تب�ين أن ھن��اك زي�ادة س�نوية بلغ�ت ح�والي 
  %. ١٤.٥، بمعدل تغير سنوي بلغ نحو  ٠.٠١معنوية عند مستوي 
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  المقدمة
    

 ستراتيجية في مصر حيث تمثل مص�درا ھام�اإقتصادية وأھمية إ محاصيل البذور الزيتية ذاتتعتبر   
الزي�وت النباتي�ة حي�ث أن المص�ري،  لت�وفير الزي�وت النباتي�ة كأح�د مكون�ات الغ�ذاء ا�ساس�ية ف�ي ال�نمط الغ�ذائي

الغذائي�ة  مش�كلة ت�وفير الزي�وت ،ف�ي مص�ر  ھاس�تھAكإو ھ�انتاجإب�ين  فج�وةتتس�م بوج�ود  الس�لع الت�ي منالغذائية 
محاص�يل الزي�وت ف�ى  حي�ث تأخ�ذللمستھلك المصري أح�د التح�ديات ا/قتص�ادية الرئيس�ية ف�ي القط�اع الزراعي,

ف��ي إنت��اج زي��ت  اً كبي��ر اً عج��ز الزراع��ة المص��رية اھتمام��ا ملحوظ��ا ف��ى ا�ون��ة ا�خي��رة خاص��ة أن مص��ر تع��انى
 ٤٧١ح�والي بم�ن الزي�وت النباتي�ة والب�ذور الزيتي�ة ٢٠١٠مص�ر ع�ام  ھاتستوردالتى  قدرت الكميةالطعام حيث 

 ملي���ار جني���ة س���نويا١٠مم���ا يكل���ف ميزاني���ة الدول���ة ح���والي ،أل���ف ط���ن س���نويا عل���ى الترتي���ب ٥٢٦، أل���ف ط���ن 

دد الس��نوات القادم��ة نتيج��ة لزي��ادة ع�� خ��Aلوم��ن المتوق��ع أن ي��زداد الع��بء عل��ي ميزاني��ة الدول��ة   ھا�س��تيراد)١(
  عالمياً.  الزيوتالسكان وإرتفاع أسعار

وأنواع زيوت الطعام الت�ي تن�تج ف�ى مص�ر ھ�ي زي�ت ب�ذرة القط�ن وزي�ت ف�ول الص�ويا وزي�ت عب�اد 
حتياج�ات المص�انع المحلي�ة من�ه V ك�امAً  هزيت النخيل ي�تم اس�تيراد ،أماالشمس وزيت جنين الذرة وزيت السمسم

ويتم إستخAص الزيوت من بعض المحاص�يل الزراعي�ة  ،محلى منه  سواء خام أو مكرر وذلك لعدم وجود إنتاج
الت��ى ي��زرع بعض��ھا بھ��دف اس��تخAص الزي��وت فق��ط كالسمس��م وعب��اد الش��مس وف��ول الص��ويا ، وي��زرع ال��بعض 

و ال�ذرة  والف�ول الس�ودانى ا]خر أساسا للحصول على ألياف نباتي�ة أو ش�عر أو غ�ذاء ك�الزيتون والكت�ان والقط�ن
  منھا أو من بذورھا كمنتج ثانوى .  وتستخلص الزيوت

  مشكلة البحث
 الت�ي تناس�ب زراع�ة وإنت�اج بالرغم من أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية وا�رضية والمائية   

والقبل��ي إ/ أنھ��ا تع��اني م��ن  ف��ي محافظ��ات الوج��ه البح��ري و محاص��يل الب��ذور الزيتي��ةالمحاص��يل الزيتي��ة معظ��م
الزيتي��ة أن مص��ر م�ن ال��دول المس��توردة للزي��وت  ب��ين الواق��ع الح�الي للمحاص��يلقص�ور ش��ديد ف��ي إنتاجھاحي�ث ي

% ٣.٤ملي�ار جني�ه تمث�ل ح�والى ١٠ا نح�و م�منھ لكAً  النباتية والبذورالزيتية حيث بلغت قيمة الواردات المصرية
 عبئ�ا عل�ي، ا�م�ر ال�ذي يمث�ل )٢( ٢٠١٠% من  قيمة الواردات الزراعية ع�ام ١٩.٧من قيمة الواردات الكلية ،

    .الميزان التجاري الزراعي المصري ھذا فضA عن إرتفاع أسعارھا المحلية
  أھداف البحث

تحلي�ل ھيك�ل إنت�اج محاص�يل -٢ دراسةا�ھمية ا�قتصادية للحبوب الزيتية ف�ى المقتص�د الزراع�ى المص�رى. -١
  البذورالزيتية فى مصر.  

تق�دير دال�ة ا�س�تھAك للزي�وت  -٤ تاج محاص�يل الدراس�ة.إنإنتاجيةو دراسة ا�ستقرار ا�قتصادى لمساحة و -٣
  .    النباتية فى مصر

ل��واردات الزي��وت النباتي��ة ال��راھن دراس��ة الوض��ع  -٦ .دراس��ة المي��زان الغ��ذائى للزي��وت النباتي��ة ف��ى مص��ر -٥
                                                                                                                                                                                 ا�سلوب البحثى:والبذور الزيتية في مصر 

أعتمد البحث في تحليل العوامل المؤثرةعلى إنتاج وإستھAك زي�وت الطع�ام ف�ى مص�ر وتحقي�ق ا�ھ�داف         
وانتاجي��ة م��ن أس��لوب التحلي��ل الوص��في للجوان��ب ا/قتص��ادية المتعلق��ة بمس��احة وإنت��اج Aً ًالمنش��ودة من��ه عل��ى ك��

وأس���لوب التحلي���ل  للزي���وت النباتي���ةحج���م ال���واردات والفج���وة الغذائي���ة انت���اج وأس���تھAك ووالمحاص���يل الزيتي���ة 
لمتغي��رات موض��وع اVحص��ائي المتمث��ل ف��ي تق��ديرمعاد/ت ا�تج��اه الزمن��ي الع��ام ونم��اذج ا�نح��دار وا�رتب��اط ل

وطريقة النس��بة المئوي��ة لمتوس��طات ا�نحراف��ات ف��ى حس��اب معام��ل ع��دم ا�س��تقرار لك��ل م��ن المس��احة الدراس��ة،
ا/س�تھAك للزي�وت باVضافة إل�ى تق�دير دال�ة  ،المزروعة وا�نتاجية وا�نتاج الكلى للمحاصيل موضوع الدراسة

  ). ٢٠١٠-١٩٩٥وذلك خAل الفترة( النباتية
  يانات:مصادر الب

تم ا�عتمادعلي البيانات الثانوية المنش�ورة وغي�ر المنش�ورة الت�ى يص�درھا الجھ�از المرك�زي للتعبئ�ة 
العامة واVحصاء، وبيانات وزارة الزراعة واستصAح ا�راضي، ا�دارة المركزية للشئون ا�قتص�ادية وبع�ض 

كم��ا ت��م ا�س��تعانة ب��بعض ا�بح��اث  "رن��تت والمعلوم��ات الدولي��ة "ا�نتالبيان��ات المتاح��ة عل��ى ش��بكة ا/تص��ا/
  والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع البحث.

  :محتوى الدراسة
  ثAثة محاور رئيسية و ھى كا�تى: على تحتوى الدراسة

                                                 
  نتائج البحث - ١
  نفس المصدر السابق - ٢
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 ا�س�لوب البحث�ى، المحور ا�ول: ا�طار التمھيدى للدراس�ة ويش�مل (المقدم�ة ،المش�كلة البحثي�ة ،ھ�دف الدراس�ة،
.وأما المحور الثانى فيتمثل فى نتائج الدراسة وتفس�يرھا ويش�مل (ا�ھمي�ة ا�قتص�ادية للحب�وب  مصادر البيانات)

المص�رى، إنت�اج محاص�يل البذورالزيتي�ة ف�ى مص�ر،قياس معام�ل ع�دم ا�س�تقرار  الزيتية فى المقتصد الزراع�ى
س�ة المي�زان الغ�ذائى والفج�وة ا�قتصادى لمساحة و إنتاجية وإنتاج محاصيل الدراسة، تقدير دالة ا�ستھAك ودرا

ملخ�ص والملح�ق و الغذائيةو حجم الواردات للزيوت النباتية فى مصر). بينما المح�ور االثال�ث فيش�مل المراج�ع ،
                                                                                                                                                                              الدراسة باللغة العربية وا�نجليزية.

  اQھمية اQقتصادية للحبوب الزيتية فى المقتصد الزراعى المصرى
  أوfً: تطورقيمة اQنتاج الزراعى والنباتى والمحاصيل الحقلية والحبوب الزيتية :

يم��ة ا�نت��اج الزراع��ى والنب��اتى والمحاص��يل الحقلي��ة ) تطورق١توض��ح البيان��ات ال��واردة بالج��دول (
) وفيم�ا يل�ى ع�رض لتل�ك ٢٠١٠-١٩٩٥والحب�وب الزيتي�ة با�س�عار الجاري�ة والحقيقي�ة ف�ى مص�ر خ�Aل الفت�رة(

  النتائج:
  )تطورقيمة اQنتاج الزراعى :١(

-١٩٩٥) ان قيم��ة ا�نت��اج الزراع��ى ف��ى مص��ر تراوح��ت خ��Aل الفت��رة(١توض��ح مؤش��رات ج��دول (
ملي�ون  ٢٠٩٣٥٤، وح�د أقص�ى بل�غ ح�والى  ١٩٩٥مليون جنية ع�ام  ٤٩٨٨٥) بين حد أدنى بلغ حوالى ٢٠١٠

،وبل�غ المتوس��ط الس�نوى لقيم�ة ا�نت��اج ١٩٩٥% مم�ا ك�ان علي��ه ف�ى ع�ام ٤١٩.٦٧يمث�ل نح��و  ٢٠١٠جني�ة ع�ام 
  مليون جنية. ١٠٨٩٩٤الزراعى فى مصر خAل تلك الفترة  حوالى

تاج الزراعى الجارية م�ع عام�ل ال�زمن وال�ذي يعك�س التغي�رات ا/قتص�ادية وبدراسة تطور قيمة ا�ن   
) إل�ي أن قيم�ة ا�نت�اج الزراع�ى ٢التي حدثت في تلك الفترة ، أشارت معادل�ة ا/تج�اه الزمن�ي الع�ام ف�ي ج�دول (

،  ٠.٠١ملي��ون جني��ه س��نوياً ، وتب��ين أن ھ��ذه الزي��ادة معنوي��ة عن��د مس��توي  ١٠٥٩٥.٤الجاري��ة تتزاي��د بح��والي 
 ٩٢مم�ا يمك�ن الق�ول ب�ان نح�و ٠.٩٢وبلغت قيمة معامل التحديد ح�والي  ٠% ٩.٧وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 

  % من الزيادة في قيمة ا�نتاج الزراعى الجارية ترجع إلى مجموعة العوامل التي يعكسھا عامل الزمن .  
ح أن قيم�ة ا�نت�اج الزراع�ى و بدراسة تطور قيمة ا�نتاج الزراعى الحقيقي�ة م�ع عام�ل ال�زمن يتض�   

%م��ن متوس��طه الب��الغ ١.٨ملي��ون جني��ه، وبمع��دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و  ٣٤٨.٣الحقيقي��ة تتزاي��د س��نويا بح��والي
  مليون جنيه خAل فترة الدراسة. ١٩٢٧٢نحو

  ) تطورقيمة اQنتاج النباتى :٢(
اوحت خAل فترةالدراس�ة )تبين ان قيمة ا�نتاج النباتى الجارية فى مصر تر١بدراسة بيانات جدول (

ملي�ون جني�ة ع�ام  ١١٧٤٧٧، وحد أقصى بلغ ح�والى  ١٩٩٥مليون جنية عام  ٣٣٧٥٠بين حد أدنى بلغ حوالى 
،وبل�غ المتوس�ط الس�نوى لقيم�ة ا�نت�اج النب�اتى ف�ى ١٩٩٥% مما ك�ان علي�ه ف�ى ع�ام ٣٤٨.٠٨يمثل نحو  ٢٠١٠

  مليون جنية. ٦٤٤٢٣مصر خAل تلك الفترة  حوالى
سة تطور قيم�ة ا�نت�اج النب�اتى الجاري�ة م�ع عام�ل ال�زمن وال�ذي يعك�س التغي�رات ا/قتص�ادية و بدرا  

) إل��ي أن قيم�ة ا�نت��اج النب��اتى ٢الت�ي ح��دثت ف�ي تل��ك الفت��رة ، أش�ارت معادل��ة ا/تج��اه الزمن�ي الع��ام ف�ي ج��دول (
،  ٠.٠١ي��ة عن��د مس��توي ملي��ون جني��ه س��نوياً ، وتب��ين أن ھ��ذه الزي��ادة معنو ٥٦٣١.١الجاري��ة تتزاي��د بح��والي 

% م�ن  ٩٥مم�ا بعن�ى أن نح�و ٠.٩٥وبلغت قيمة معامل التحديد ح�والي  ٠% ٨.٧وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
الزي��ادة ف��ي قيم��ة ا�نت��اج النب��اتى الجاري��ة ترج��ع إل��ى مجموع��ة العوام��ل الت��ي يعكس��ھا عام��ل ال��زمن . و بدراس��ة 

ن يتض�ح م�ن الج�دول أن قيم�ة ا�نت�اج النب�اتى الحقيقي�ة تتزاي�د تطور قيمة ا�نتاج النباتى الحقيقية مع عام�ل ال�زم
 ١١٥٨٠%م��ن متوس��طه الب��الغ نح��و٠.٦٥ملي��ون جني��ه، وبمع��دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و  ٧٥.٤٤س��نويا بح��والي

  مليون جنيه خAل فترة الدراسة.
  )تطور قيمةالبذور الزيتية:٣(

-١٩٩٥يتية في مصر خ�Aل الفت�رة () يتبين أن متوسط قيمة البذور الز١باستعراض بيانات جدول (
وبالنظر إلي بيانات الج�دول يتب�ين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ  ٠مليون جنيه  ٨٦٤) بلغ حوالي ٢٠١٠

، ٠ملي�ون جني�ه ٤٤١.٢وبنقص عن متوسط الفترة ق�در بح�والي ١٩٩٧عام٠مليون جنيه  ٤٢٢.٨أدناھما حوالي 
% مم�ا ك�ان علي�ه ف�ى ع�ام ٤٦٧.٥، يمث�ل نح�و ٢٠١٠ني�ه ع�ام ملي�ون ج ١٩٧٦.٦في ح�ين بل�غ أعAھم�احوالي 

   ٠مليون جنيه  ١١١٢.٦، وبزيادة عن متوسط الفترة بحوالي ١٩٩٧
بدراسة تطور قيمة البذور الزيتية م�ع عام�ل ال�زمن وال�ذي يعك�س التغي�رات ا/قتص�ادية الت�ي ح�دثت 

إل�ي أن قيم�ة الب�ذور الزيتي�ة الجاري�ة تتزاي�د  )٢في تلك الفترة ، أشارت معادلة ا/تجاه الزمني الع�ام ف�ي ج�دول (
، وبمع�دل تغي�ر س�نوي  ٠.٠١سنوياً ، وتبين أن ھذه الزي�ادة معنوي�ة عن�د مس�توي ٠مليون جنيه  ٩١.٥٩بحوالي 
% م�ن الزي�ادة ف�ي اVنت�اج  ٧٦مما يعن�ى أن نح�و ٠.٧٦وبلغت قيمة معامل التحديد حوالي  ٠% ١٠.٦بلغ نحو 

لعوامل التي يعكسھا عامل الزمن .وبدراسة العAق�ة الخطي�ة ب�ين قيم�ة الب�ذور الزيتي�ة الكلي ترجع إلى مجموعة ا
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ملي��ون ٢.٩٠٨الحقيقي�ة وعام�ل ال�زمن  تب�ين أن ھن��اك زي�ادة حقيقي�ة ف�ي قيم�ة الب��ذور الزيتيةالحقيقي�ة تق�در بنح�و 
) وق�د ثبت�ت ٢ي ج�دول (% كما ھو مبين بمعادلة ا/تجاه الزمني العام ف�١.٩جنيه ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو

مما يشير إل�ي  ٠.٣٥، وبلغت قيمة معامل التحديد حوالي ٠.٠٥معنوية تلك الزيادة إحصائياً عند مستوي معنوية 
% من التغيرات التي حدثت في قيمة البذور الزيتية الحقيقي�ة خ�Aل فت�رة الدراس�ة ترج�ع إل�ي عام�ل  ٣٥أن نحو 

  تي حدثت في تلك الفترة .الزمن الذي يعكس التغيرات ا/قتصادية ال
ثانيllا :ًاQھميllة النسllبية لقيمllة البllذور الزيتيllة بالنسllبة لكllل مllن قيمllة اQنتllاج الزراعllى والنبllاتى والمحاصllيل 

  الحقلية:
) انً ا�ھمية النسبية لقيمة الب�ذور الزيتي�ة بالنس�بة لقيم�ة ا�نت�اج الزراع�ى ١توضح مؤشرات جدول (  

)حي��ث تب��ين أن نس��بة ٢٠١٠-١٩٩٥ا�رتف��اع وا�نخف��اض خ��Aل الفت��رة(ف��ى مص��ر ق��د أخ��ذت ف��ى التذب��ذب ب��ين 
،وح�د ٢٠٠٦،٢٠٠٥% عامى ٠.٦١مساھمة البذور الذيتية فى ا�نتاج الزراعى تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 

%من إجمالى القيمة النقديةلaنتاج الزراعى.ف�ى ٠.٧٨بمتوسط بلغ حوالى  ١٩٩٦% عام١.٠٣أعلى بلغ حوالى 
،وح�د أعل�ى  ١٩٩٧،١٩٩٨% ع�امى١.٠٥لبذور الذيتية فى ا�نت�اج النب�اتى بح�د أدن�ى بل�غ ح�والىحين ساھمت ا

%م��ن إجم��الى القيم��ة النقدي��ة لaنت��اج النب��اتى ١.٣،بمتوس��ط بل��غ ح��والى ٢٠١٠، ٢٠٠٩ع��امى ١.٦٨بل��غ ح��والى
  خAل نفس الفترة.

زراع�ى والنب�اتى منخفض�ة ج�داً و/ يتضح مما سبق أن نسبة مس�اھمة قيم�ة البذورالزيتي�ة ف�ى ك�ل م�ن ا�نت�اج ال 
 تتناس��ب م��ع أھمي��ة وض��رورة الزي��وت النباتي��ة كأح��د مكون��ات الغ��ذاء ا�ساس��ية ف��ي ال��نمط الغ��ذائي  

  التركيب المحصولي في القطاع الزراعي المصرى. المصرى مما يعنى إعادة النظر في
  

ھميllة النسllبية Qجمllالى قيمllة البllذور ) تطllور قيمllة اQنتllاج الزراعllى والنبllاتى و البllذور الزيتيllة وا١Qجllدول (
  الزيتية فى مصر

  (القيمة بالمليون جنية)                                                 

السنوات

إجمالى قيمة 
  اQنتاج الزراعى

إجمالى قيمة 
  اQنتاج النباتى

%من قيمة   إجمالى قيمة البذور الزيتية
اQنتاج      

  الزراعى

%من قيمة 
اسعار   ج النباتىاQنتا

  جارية
اسعار 
  حقيقية

اسعار 
  جارية

اسعار 
  حقيقية

  اسعار حقيقية  اسعار جارية

١.٣٦ ٠.٩٢ ١٤١  ٤٥٧.٩٩ ١٠٤٢١ ١٥٤٠٣٣٣٧٥٠ ٤٩٨٨٥  ١٩٩٥ 
١.٥١ ١.٠٣ ١٦٤  ٥٧٦.١٥ ١٠٨٢٢  ١٥٩٥٢٣٨٠٤٦ ٥٦٠٨١  ١٩٩٦ 
١.٠٥ ٠.٦٩ ١١٥  ٤٢٢.٨ ١١٠٠٧ ١٦٧٣٠٤٠٣١٢ ٦١٢٧١  ١٩٩٧ 
١.٠٥ ٠.٦٨ ١١٦  ٤٣٠.٢٦ ١٠٩٨٣  ١٧١٣٧٤٠٧٨٦ ٦٣٦٤٠  ١٩٩٨ 
١.٢٠ ٠.٧٧ ١٤١  ٥٢٩.٦ ١١٧٤٢ ١٨٣٨٥٤٣٩٩٨ ٦٨٨٨٧  ١٩٩٩ 
١.٢١ ٠.٧٤ ١٣٩  ٥٣٠.٥ ١١٤٩٧ ١٨٧٨٩٤٣٨٥٢ ٧١٦٦٤  ٢٠٠٠ 
١.٣٦ ٠.٨١ ١٥٨  ٦٠٨.٢ ١١٦٢٤  ١٩٤١٦٤٤٧٤٤ ٧٤٧٤٠  ٢٠٠١ 
١.٢٦ ٠.٧٢ ١٤٩  ٦٠٩.٥ ١١٨٣٤ ٢٠٥٥٣٤٨٥١٦ ٨٤٢٦٠  ٢٠٠٢ 
١.٢٣ ٠.٧١ ١٤٦  ٦٨٣.٨ ١١٨٤٤  ٢٠٦٥٦٥٥٥٣٧ ٩٦٨٥٣  ٢٠٠٣ 
١.٢٢ ٠.٧١ ١٤٥  ٧٩٢.٩ ١١٨٦٥  ١١١٨٣٥٢٠٣٨٣٦٥٠٩٩  ٢٠٠٤ 
١.٠٧ ٠.٦١ ١٣٥  ٧٧١.٥ ١٢٥٤١ ١٢٦٩٧١٢٢١٤٤٧١٩١١  ٢٠٠٥ 
١.٠٧ ٠.٦١ ١٢٦  ٨٣٩.٥ ١١٧٨١ ١٣٧٤١٩٢٠٦٤٣٧٨٤٢٥  ٢٠٠٦ 
١.٥٤ ٠.٨٩ ١٩١  ١٣٨٢.٩ ١٢٣٩٦ ١٥٥٩٤٥٢١٥١٣٨٩٨٥٨  ٢٠٠٧ 
١.٢٧ ٠.٧٥ ١٦١  ١٣٨٩.٤ ١٨٥٦٦٦٢١٥٠٥١٠٩٧٩٢١٢٧١٧  ٢٠٠٨ 
١.٦٨ ٠.٩٧ ١٩٠  ١٨٢٩.٦ ١٨٩٤٣٨١٩٦٢٧١٠٨٦٥٧١١٢٥٨  ٢٠٠٩ 
١.٦٨ ٠.٩٤ ١٨٤  ١٩٧٦.٦ ٢٠٩٣٥٤١٩٥٠٩١١٧٤٧٧١٠٩٤٧  ٢٠١٠ 
 ١.٣ ٠.٧٨ ١٥٠ ٨٦٤ ١١٥٨٠ ١٠٨٩٩٤١٩٢٧٢٦٤٤٢٣  المتوسط
  ة نشرة الدخل الزراعى أعداد مختلفة.وزارة الزراعة وإستصEح اQراضي ، قطاع الشؤون اQقتصادي -١المصدر : 

  
) معادfت اQتجاه الزمنى العام لتطور قيمة اQنتlاج الزراعlى والنبlاتى والمحاصlيل الحقليlة والحبlوب ٢جدول (

  )٢٠١٠-١٩٩٥الزيتية فى جمھورية مصر العربية خEل الفترة(
  معدل التغير %  المتوسط  ف  ٢ر  المعادلة  البيان

قيم����ة ا�نت����اج الزراع����ى 
  لجاريةا

  ھـ س١٠٥٩٥.٤+ ١٨٩٣٣= ھـ١ص^
                    )١٣.٠١)         (٢.٤                                                             **(

٩.٧  ١٠٨٩٩٤  ١٦٩.٢  ٠.٩٢ 
  

 ١.٨ ١٩٢٧٢ ٢٦.٠١ ٠.٦٥  ھـ س٣٤٨.٣+ ١٦٣١٠.٩=ھـ ٢ص^قيم����ة ا�نت����اج الزراع����ى 
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 )**                                                               ٥.١)          (٢٤.٩(                      الحقيقية

قيم�������ة ا�نت�������اج النب�������اتى 
  الجارية

  ھـ س٥٦٣١.١+ ١٦٥٥٨.٢=ھـ ٣ص^
                      )١٠.٨)        (٣.٣                                                               **(

١١٦.٦٤ ٠.٩٥ 
٦٤٤٢٣ 

٨.٧ 
 

قيم�������ة ا�نت�������اج النب�������اتى 
  الحقيقية

  ھـ س٧٥.٤٤+  ١٠٩٣٨.٧= ھـ ٤ص^
                  )٢.٥)          (٣٧.٤٥                                                               * (

٠.٦٥ ١١٥٨٠ ٦.٢٥ ٠.٣١ 
 

قيم�����ة الحب������وب الزيتي������ة 
  الجارية

  ھـس ٩١.٥٩+  ٨٥.٩= ھـ ٧ص^
                       )٦.٧)      (٠.٦٥                                                                **(

٤٤.٩  ٠.٧٦  
٨٦٤ 

١٠.٦ 
 

قيم�����ة الحب������وب الزيتي������ة 
  الحقيقية

  ھـس ٢.٩٠٨+ ١٢٥.٩= ھـ ٧ص^
                     )٢.٧)        (١٣.٢                         * (

١.٩  ١٥٠  ٧.٢٩  ٠.٣٥ 
  

  ) .                       ١المصدر : جمعت وحسبت من جدول (
  ١٠٠=٨٦/١٩٨٧**القيم الحقيقية مرجحة باQرقام القياسية Qسعار الجملة

  
  فى مصر الزيتيةتحليل ھيكل إنتاج محاصيل البذور

المحاص��يل الزراعي��ة الت��ى ي��زرع بعض��ھا بھ��دف اس��تخAص ي��تم إس��تخAص الزي��وت م��ن بع��ض   
الزيوت فقط كالسمسم وعباد الشمس وفول الصويا ، ويزرع البعض ا]خر أساسا للحصول على ألياف نباتي�ة أو 

والذرة وتستخلص الزيوت منھا أو م�ن ب�ذورھا كمن�تج  شعر أو غذاء كالزيتون والكتان والقطن والفول السودانى
  ).١٩٩٥/٢٠١١الفترة( ى تحليل لھيكل إنتاج محاصيل البذور الزيتيةفى مصرخAل،وفيما يلثانوى 

  السمسم محصول-١
ف���ى  السمس���ممس���احة ل الس���نوى متوس���طالأن  تب���ين ب���الملحق )١ج���دول (ال���واردة ببدراس���ةالبيانات     

ھم�ا بلغ�ت فت�رة الدراس�ة, وتب�ين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين قيمت�ين أعA خ�Aلف�دان ال�ف  ٧٢.٨بلغ حوالي مصر
أل�ف ف�دان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة  ٢٦، وبزي�ادة ع�ن متوس�ط الفت�رة ق�درت بح�والي ٢٠٠٩فدان ع�ام الف  ٩٨.٨

وبدراس�ة العAق�ة ٠أل�ف ف�دان ٢٠.٤وبنقص عن متوسط الفترة قدر بح�والي  ١٩٩٨فدان عام  الف ٥٢.٤حوالي 
إحص�ائياًعند معن�وى  س�نوي  تزاي�دك أن ھن�ا )٣تب�ين م�ن ج�دول(الخطية بين المساحة المزروعة وعامل ال�زمن 

    . خAل فترة الدراسة %١.٥معدل تغير سنوي بلغ نحو وبألف فدان ,١.١٢ الىقدر بحو ٠.٠١مستوى
ط�ن ٠.٥٢الىمحص�ول بل�غ ح�وللأن متوسط اVنتاجية الفدانية  بالملحق )١من بيانات جدول( تبينكما 

، بزي���ادة بلغ���ت ح���والي  ٢٠٠٧للف���دان ع���ام  نط��� ٠.٥٥٤ ح���والىللف���دان خ���Aل فت���رة الدراس���ة ، وبل���غ أقص���اه 
للف�دان وب�نقص بل�غ ح�والي  ط�ن٠.٤٥٦بح�والى  ١٩٩٥عن متوسط الفترة المذكورة وبلغ أدن�اه ع�ام طن ٠.٠٣٤
وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاجية  الفداني�ة وعام�ل  ٠فترة الدراسة  خAل اVنتاجية عن متوسط طن ٠.٠٦٤

ق��در  ً◌متزاي��داً بمق��دار س��نوى معن��وى إحص��ائياً  اھاًعام�اجنتاجي��ة تأخ��ذ إتتل��ك اV أن ) ٣م��ن ج��دول( ال�زمن  تب��ين
  .  خAل فترة الدراسة %٠.٩للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو طن ٠.٠٠٥ الىبحو

ف�ي فت�رة  السمس�متبين أن متوسط اVنت�اج الكل�ي م�ن محص�ول  بالملحق )١باستقراء بيانات جدول (و
، وتش��ير بيان��ات الج��دول أن ھ��ذا المتوس��ط يق��ع ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا  ال��ف ط��ن ٣٧.٦٩ ح��والىالدراس��ة بل��غ 

ع�ن متوس�ط الفت�رة بينم�ا بل�غ  الف ط�ن ١٣.٥١بحوالى، بزيادة قدرت  ٢٠٠٩وذلك عام  طن الف ٥١.٢حوالي 
ال�ف  ١١.٨٩، وتب�ين أن�ه يق�ل ع�ن متوس�ط الفت�رة بح�والي  ١٩٩٨ف�ي ع�ام  ال�ف ط�ن ٢٥.٨الحد ا�دنى حوالي 

س�نوي معن�وى  ن ھناك تزاي�د) أ٣تبين من جدول( وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن. طن
  .% خAل فترة الدراسة٢.٤,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو الف طن ٠.٩١٤ الىإحصائياً قدر بحو

  محصول فول الصويا-٢
ف�ى  مس�احة ف�ول الص�ويالس�نوى لا متوسطالأن  بالملحق )١تبين من دراسة البيانات الواردة بجدول (

 ٦٢الف فدان في فترة الدراسة, وتبين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين قيمت�ين بلغ�ت أعAھم�ا  ٢٥.٥بلغ حوالي  مصر
ألف فدان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة ح�والي  ٣٦.٥، وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بحوالي ١٩٩٥الف فدان عام 

وبدراس�ة العAق�ة الخطي�ة ٠أل�ف ف�دان ١٦.٣الفت�رة ق�در بح�والي  وبنقص عن متوسط ٢٠٠٠الف فدان عام  ٩.٢
أل�ف ف�دان ١.١ق�در بح�والى  ) أن ھن�اك تن�اقص س�نوي٣بين المساحة المزروعة وعامل الزمن تب�ين م�ن ج�دول(

  المعنوية اVحصائية لذلك التناقص. ولم تثبت%  ٤.٣وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
ط�ن ١.٢٤ن متوسط اVنتاجية الفدانية للمحصول بلغ حوالى أبالملحق ) ١كما تبين من بيانات جدول(

ط�ن ٠.٣١، بزي�ادة بلغ�ت ح�والي  ٢٠٠٩طن للف�دان ع�ام  ١.٥٥للفدان خAل فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه حوالى 
طن ع�ن  ٠.٢٢طن للفدان وبنقص بلغ حوالي ١.٠٢بحوالى  ١٩٩٥وبلغ أدناه عام دروسة عن متوسط الفترة الم

وبدراسة العAق�ة الخطي�ة ب�ين اVنتاجي�ة  الفداني�ة وعام�ل ال�زمن تب�ين م�ن  .خAل فترة الدراسة متوسط اVنتاجية 
ق��در  ٠.٠١) أن تل��ك اVنتاجي��ة تأخ��ذ إتجاھاًعام��ا ًمتزاي��داً بمق��دار س��نوى معن��وى إحص��ائياً عن��د مس��توى٣ج��دول(
    .% خAل فترة الدراسة١.٨طن للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو٠.٠٢٢بحوالى 
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تب�ين أن متوس��ط اVنت�اج الكل�ي للمحص��ول ف�ي فت�رة الدراس��ة بل�غ ح��والى  ب�الملحق )١وباس�تقراء بيان�ات ج��دول (
ال��ف ط��ن ٦٣.٣ال�ف ط��ن، وتش��ير بيان�ات الج��دول أن ھ��ذا المتوس�ط يق��ع ب��ين ح�دين بل��غ أعAھم��ا ح�والي ٣٠.٧٢

بل��غ الح��د ا�دن��ى ح��والي ال��ف ط��ن ع��ن متوس��ط الفت��رة بينم��ا ٣٢.٥٨، بزي��ادة ق��درت بح��والى  ١٩٩٥وذل��ك ع��ام 
ال�ف ط�ن. وبدراس�ة العAق�ة  ٢٠.٢٢، وتبين أنه يقل عن متوسط الفترة بح�والي  ٢٠٠٠الف طن في عام  ١٠.٥

) أن ھن��اك تن��اقص س��نوي ف��ى  اVنت��اج الكل��ي ق��در ٣الخطي��ة ب��ين اVنت��اج الكل��ي وعام��ل ال��زمن تب��ين م��ن ج��دول(
  المعنوية اVحصائية للتناقص. ولم تثبت% ٢.٢الف طن وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو  ٠.٦٧٢بحوالى 

  محصول عباد الشمس-٣
) ب��الملحق تب��ين أن المتوس��ط الس��نوى لمس��احة عب��اد الش��مس ف��ى ١باس��تعراض البيان��ات ال��واردة بج��دول (        

 ٧٤الف فدان في فترة الدراسة, وتبين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين قيمت�ين بلغ�ت أعAھم�ا  ٣٦.٨مصر بلغ حوالي 
ألف فدان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة ح�والي  ٣٧.٢، وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بحوالي ١٩٩٥فدان عام ألف 

وبدراس�ة العAق�ة الخطي�ة ٠أل�ف ف�دان١٩.٣وبنقص عن متوسط الفترة قدر بح�والي  ٢٠١١الف فدان عام  ١٧.٥
وى إحص�ائياً ق�در بح�و ) أن ھن�اك تن�اقص  س�نوي معن�٣بين المساحة المزروعة وعامل الزمن تب�ين م�ن ج�دول(

  % خAل فترة الدراسة . ٤.٣ألف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ١.٦الى
ط��ن ٠.٩٩) ب��الملحق أن متوس��ط اVنتاجي��ة الفداني��ة للمحص��ول بل��غ ح��والى١وتوض��ح بيان��ات ج��دول(

ط�ن ٠.١٩، بزي�ادة بلغ�ت ح�والي  ٢٠٠٧طن للف�دان ع�ام  ١.١٨للفدان خAل فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه حوالى 
ط�ن ع�ن  ٠.١٦طن للفدان وبنقص بلغ ح�والي ٠.٨٣بحوالى  ١٩٩٧عن متوسط الفترة المذكورة وبلغ أدناه عام 

وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاجية  الفداني�ة وعام�ل ال�زمن  تب�ين م�ن  ٠متوسط اVنتاجية خAل فترة الدراسة 
ط�ن  ٠.٠١بمق�دار س�نوى معن�وى إحص�ائياً ق�در بح�والى  )  أن تل�ك اVنتاجي�ة تأخ�ذ إتجاھاًعام�اً متزاي�داً ٣جدول(

  .  %١للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو
) بالملحق أن متوسط اVنتاج الكل�ي لمحص�ول عب�اد الش�مس ف�ي فت�رة الدراس�ة بل�غ ١ويتضح من بيانات جدول (

،  ١٩٩٥ذل�ك ع�ام الف ط�ن و٦٧.٣الف طن ، و ھذا المتوسط يقع بين حدين بلغ أعAھما حوالي ٣٦.٠٤حوالى 
ال�ف ط�ن ف�ي ع�ام  ١٨.٤الف طن عن متوسط الفترة بينما بل�غ الح�د ا�دن�ى ح�والي ٣١.٢٦بزيادة قدرت بحوالى

الف طن. وبدراسة العAق�ة الخطي�ة ب�ين اVنت�اج الكل�ي وعام�ل  ١٧.٦٤بنقص عن متوسط الفترة بحوالي  ٢٠١١
ال��ف ١.٢٢ق��در بح�والى  ٠.٠٥عن��د مس�توى ) أن ھن�اك تزاي��د س�نوي معن��وى إحص�ائياً ٣ال�زمن تب��ين م�ن ج��دول(

  .% خAل فترة الدراسة٣.٤طن,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

): معllادfت اQتجllاه الزمنllى العllام لتطllور مسllاحة وإنتاجيllة وإنتllاج أھllم المحاصllيل الزيتيllة فllى ٣جllدول رقllم(
  )٢٠١١-١٩٩٥جمھورية مصر العربية للفترة(

crops 
 

 
Variable

Constant
Reg.Coefficient 

Average  
Change Rate 

% 
R2 F Sig.,

T ValueB 

 
 السمسم

 

 ** ٦.٧ ٠.٣١ ١.٥ ٧٢.٨ ١.١٢١ ٢.٦ ٦٢.٦٧٩ المساحة
 ** ٣٦.١ ٠.٧١ ٠.٩ ٠.٥٢ ٠.٠٠٥ ٦.٠ ٠.٤٧٥٢ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 ٠.٩١٤ ٤.٨ ٢٩.٤٥٩ الكلى

٣٧.٦٩ 
٢٣.٠ ٠.٦١ ٢.٤ ** 

 - ٣.١ ٠.١٧ ٤.٣- ٢٥.٥ ١.٠٩٨- ١.٨- ٣٥.٣٦١ المساحة 
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 فول الصويا
 

 ** ٢١.٠ ٠.٥٨ ١.٨ ١.٢٤ ٠.٠٢٢٢ ٤.٦ ١.٠٤٣٧ ا�نتاجية
ا�نت����������������اج 

 الكلى
١.٠٣ ٠.٠٦ ٢.٢- ٣٠.٧٢ ٠.٦٧٢- ١.٠٢- ٣٦.٧٨٠ - 

  
 عباد الشمس 

  

 **٨.٤٤٥ ٠.٣٦ ٤.٣- ٣٦.٨ ١.٥٩٩- ٢.٩- ٥١.٢١٧ المساحة
 ** ١٤.٣ ٠.٤٩ ١.٠ ٠.٩٩ ٠.٠١٠٢ ٣.٨ ٠.٨٩٧٩ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 الكلى

٥.٤ ٠.٢٦ ٣.٤- ٣٦.٠٤ ١.٢٢٠- ٢.٣٢- ٤٧.٠١ * 

  
الفول السودانى 
  

 ** ٢٨.٣ ٠.٦٥ ٢.٣ ١٣٧.١٨ ٣.١٩٩ ٥.٣٢ ١٠٨.٤ المساحة
 * ٦.٢ ٠.٢٩ ٠.٥ ١.٣١ ٠.٠٠٦٧ ٢.٥ ١.٢٥١٧ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 ٤.٩٥ ٥.٢ ١٣٦.٢١ الكلى

١٨٠.٧ 
٢٦.٧ ٠.٦٤ ٢.٧ ** 

طنبذور الق  

 ** ٢٨.٦ ٠.٦٧ ٥.٢- ٦١٦.٤ ٣١.٧٩- ٥.٤- ٨٨٦.٦ المساحة
 - ٢.٢٨ ٠.١٤ ٢.٣ ٠.٦٧ ٠.٠١٥٣ ١.٥ ٠.٥٤٣ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 - ٣.١٦ ٠.١٨ ٢.٨-  ٤٠٥.٤ ١١.٤٢- ١.٨-  ٥٠٢.٤٩ الكلى

  
 بذور الكتان 
  

 - ٢.٣ ٠.١٣ ٣.٦- ١٩.٢ ٠.٦٩٣- ١.٥- ٢٥.٤٧ المساحة
 - ٠.٠٨٢١.٣٤ ٠.٦- ٠.٦٥ ٠.٠٠٣٦- ١.٢- ٠.٦٧٨ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 - ١.٩٢ ٠.١١ ٣.٧- ١٢.٧ ٠.٤٧- ١.٤- ١٦.٨٩ الكلى

  
 الزيتون     
  

 ** ٢٣.٤ ٠.٦٢ ٥.٩ ١٢٣.٣ ٧.٢٧ ٤.٨ ٦١.٤٩ المساحة
 - ٠.٠٢٦٠.٣٨ ٠.٤٦ ٣.٨٩ ٠.٠١٨ ٠.٥٩ ٣.٧٤  ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 ** ٣١.١ ٠.٦٩ ٤.٩ ٤٥٥.٣  ٢٢.٤٦ ٥.٦ ٢٦٤.٣٧ الكلى

ةالشامي الذرة  
 البيضاء
  

 - ٠.٣٩ ٠.٠٣ ٠.٢- ١٦٥٣.٨ ٢.٧٤- ٠.٦٢- ١٦٧٧.١ المساحة
 ** ١٠.٠ ٠.٤٢ ١.١ ٣.٣٢ ٠.٠٣٥ ٣.٢ ٣.٠١٥ ا�نتاجية

ا�نت����������������اج 
 * ٧.١ ٠.٣٤ ٠.٩ ٥٤٧٥.٣ ٤٦.٨٩ ٢.٧ ٥٠٧٦.٨ الكلى

،اQنتاجية الفدانية بlالطن    ،اQنتlاج الكلlى   ) بالملحق.                    المساحة باQلف فدان ١المصدر : جمعت وحسبت من جدول (
  باQلف طن.

  
  ىمحصول الفول السودان-٤

ف�ى  الف�ول الس�ودانىمس�احة الس�نوى لمتوسط التبين أن  بالملحق )١بدراسةالبيانات الواردة بجدول ( 
Aھم�ا بلغ�ت الف فدان في فترة الدراس�ة, وتب�ين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين قيمت�ين أع ١٣٧.١٨بلغ حوالي  مصر
ألف فدان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة  ٢١.٨٢، وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بحوالي ٢٠١٠الف فدان عام  ١٥٩

وبدراس�ة العAق�ة ٠أل�ف ف�دان ٣٥.١٨وبنقص عن متوسط الفترة قدر بح�والي  ١٩٩٧الف فدان عام ١٠٢حوالي 
ھن�اك تزاي�د  س�نوي معن�وى إحص�ائياً ق�در ) أن ٣الخطية بين المساحة المزروعة وعامل الزمن تبين من ج�دول(

  % خAل فترة الدراسة . ٢.٣ألف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ٣.٢بحوالى 
ط�ن ١.٣١أن متوسط اVنتاجية الفدانية للمحص�ول بل�غ ح�والى بالملحق )١كما تبين من بيانات جدول(

ط�ن ٠.١٢، بزي�ادة بلغ�ت ح�والي  ٢٠٠٨ط�ن للف�دان ع�ام ١.٤٣للفدان خAل فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه ح�والى 
ط�ن ع�ن  ٠.١ط�ن للف�دان وب�نقص بل�غ ح�والي ١.٢١بح�والى  ١٩٩٦عن متوسط الفترة المذكورة وبلغ أدناه عام 

وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاجية  الفداني�ة وعام�ل ال�زمن  تب�ين م�ن  ٠متوسط اVنتاجية خAل فترة الدراسة 
ط�ن  ٠.٠٠٧اھاًعاما ًمتزاي�داً بمق�دار س�نوى معن�وى إحص�ائياً ق�در بح�والى جخذ إت)  أن تلك اVنتاجية تأ١جدول(

  .  % خAل فترة الدراسة٠.٥للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو
الف��ول محص��ول  الس��نوى م��نتب��ين أن متوس��ط اVنت��اج الكل��ي ب��الملحق ) ١باس��تقراء بيان��ات ج��دول (

الف طن ، وتش�ير بيان�ات الج�دول أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ١٨٠.٧في فترة الدراسة بلغ حوالى  فى مصر السودانى
ال��ف ط��ن ع��ن ٣٦.٣، بزي��ادة ق��درت بح��والى ٢٠٠٧ال��ف ط��ن وذل��ك ع��ام ٢١٧ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ح��والي 

، وتبين أنه يقل ع�ن متوس�ط الفت�رة  ١٩٩٧الف طن في عام  ١٢٥.٥متوسط الفترة بينما بلغ الحد ا�دنى حوالي 
) أن ھن�اك ٣بدراسة العAقة الخطية بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن تب�ين م�ن ج�دول(الف طن. و ٥٥.٢بحوالي 

% خ��Aل فت��رة ٢.٧ال��ف طن,وبمع�دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و  ٤.٩٥تزاي�د س��نوي معن��وى إحص��ائياً ق��در بح��والى 
  .الدراسة
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 محصول بذور القطن-٥
بل��غ  ف��ى مص��ر القط��نحة أن متوس��ط مس��اب��الملحق ) ١تب��ين م��ن دراس��ة البيان��ات ال��واردة بج��دول (  

ال�ف ف�دان  ٩٢١الف فدان في فترة الدراسة, وتبين أن ھذا المتوس�ط يق�ع ب�ين قيمت�ين بلغ�ت أعAھم�ا ٦١٦حوالي 
ال�ف  ٢٨٤أل�ف ف�دان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة ح�والي ٣٠٥، وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بحوالي ١٩٩٦عام 

العAقة الخطية ب�ين المس�احة وبدراسة ٠ألف فدان ٣٣٢ وبنقص عن متوسط الفترة قدر بحوالي ٢٠٠٩فدان عام 
أل�ف ف�دان وبمع�دل ٣١.٧٩ق�در بح�والى   ) أن ھن�اك تن�اقص س�نوي٣المزروعة وعامل الزمن تب�ين م�ن ج�دول(

  .٠.٠١عند مستوى المعنوية اVحصائية لذلك التناقص تتثبت قدو%  ٥.٤تغير سنوي بلغ نحو 
بل��غ  ب��ذور القط��ن متوس��ط اVنتاجي��ة الفداني��ة لمحص��ول أن ب��الملحق )١كم��ا تب��ين م��ن بيان��ات ج��دول(

، بزي�ادة بلغ�ت  ٢٠٠٦ط�ن للف�دان ع�ام  ١.١٢طن للفدان خAل فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه ح�والى ٠.٦٧حوالى 
ط�ن للف�دان وب�نقص بل�غ ٠.٥٠٨بح�والى  ٢٠١٠طن ع�ن متوس�ط الفت�رة الم�ذكورة وبل�غ أدن�اه ع�ام ٠.٤٥حوالي 
وبدراسة العAقة الخطية ب�ين اVنتاجي�ة  الفداني�ة  ٠اVنتاجية خAل فترة الدراسة  طن عن متوسط ٠.١٦٢حوالي 

معنوى إحص�ائياً  غير )  أن تلك اVنتاجية تأخذ إتحاھاًعاما ًمتزايداً بمقدار سنوى٣وعامل الزمن تبين من جدول(
 القط�ن لب�ذور ي�ةج% م�ن متوس�ط ا/نتا٢.١٣ط�ن للف�دان ، وبمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ نح�و٠.٠١٥٣قدر بح�والى 

  ٠خAل فترة الدراسة
ف�ي  القط�ن ب�ذور تبين أن متوس�ط اVنت�اج الكل�ي م�ن محص�ول بالملحق )١وباستقراء بيانات جدول (

الف طن ، وتشير بيانات الج�دول أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ أعAھم�ا ٤٠٥.٤فترة الدراسة بلغ حوالى 
الف ط�ن ع�ن متوس�ط الفت�رة بينم�ا ١٩٤.٩ة قدرت بحوالى     ، بزياد ٢٠٠٦الف طن وذلك عام ٦٠٠.٣حوالي 

، وتب���ين أن���ه يق���ل ع���ن متوس���ط الفت���رة بح���والي  ٢٠٠٩ال���ف ط���ن ف���ي ع���ام  ١٤٤.٦بل���غ الح���د ا�دن���ى ح���والي 
) أن ھن�اك تن�اقص ٣الف طن. وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن تبين من ج�دول(٢٦٠.٨

 ول��م تثب��ت % ٢.٨٢ال��ف ط��ن وبمع��دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و ١١.٤٢ق��در بح��والى  س��نوي ف��ى  اVنت��اج الكل��ي
  المعنوية اVحصائية لذلك التناقص.

   بذور الكتان محصول -٦
ف��ى  الكت��انمس��احة الس��نوى ل متوس��طال أنب��الملحق ) ١م��ن دراس��ة البيان��ات ال��واردة بج��دول ( يتض��ح  

 ٤٠.٨ن ھذا المتوسط يقع بين قيمتين بلغ�ت أعAھم�ا الف فدان في فترة الدراسة, وتبين أ١٩.٢بلغ حوالي  مصر
أل�ف ف�دان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة ح�والي ٢١.٦، وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بح�والي ٢٠٠٤الف فدان عام 

وبدراس�ة العAق�ة الخطي�ة ٠أل�ف ف�دان ١١.٤وبنقص عن متوسط الفت�رة ق�در بح�والي  ١٩٩٩الف فدان عام  ٧.٨
أل�ف ٠.٦٩٣ق�در بح�والى   ) أن ھن�اك تن�اقص س�نوي٣عام�ل ال�زمن تب�ين م�ن ج�دول(بين المساحة المزروع�ة و

  ٠المعنوية اVحصائية لذلك التناقص  تثبتولم %  ٣.٦فدان وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
بل��غ  الكت��انأن متوس��ط اVنتاجي��ة الفداني��ة لمحص��ول ب��ذور  ب��الملحق )١كم��ا تب��ين م��ن بيان��ات ج��دول(

، بزي�ادة بلغ�ت  ٢٠٠٤ط�ن للف�دان ع�ام  ٠.٧٥فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه ح�والى  طن للفدان خAل٠.٦٥حوالى 
طن للفدان وبنقص بل�غ ح�والي ٠.٥٦بحوالى  ٢٠١٠طن عن متوسط الفترة المذكورة وبلغ أدناه عام ٠.١حوالي 
ي�ة وعام�ل وبدراس�ة العAق�ة الخطي�ة ب�ين اVنتاجي�ة  الفدان ٠طن عن متوسط اVنتاجية خAل فترة الدراسة  ٠.٠٩

بمق�دار س�نوى غي�ر معن�وى إحص�ائياً ق�در  متناقصاً )  أن تلك اVنتاجية تأخذ إتحاھاًعاما ٣ًالزمن تبين من جدول(
  ٠% خAل فترة الدراسة٠.٦طن للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو٠.٠٠٣٦بحوالى 

ف�ي  الكت�انذور تبين أن متوس�ط اVنت�اج الكل�ي م�ن محص�ول ب� بالملحق )١وباستقراء بيانات جدول (
ال�ف ط�ن ، وتش�ير بيان�ات الج�دول أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ أعAھم�ا ١٢.٧فترة الدراسة بلغ حوالى 

ال�ف ط�ن ع�ن متوس�ط الفت�رة بينم�ا بل�غ ١٧.٩بح�والى ، بزي�ادة ق�درت  ٢٠٠٤الف طن وذلك ع�ام  ٣٠.٦حوالي 
ال�ف ط�ن. ٨.٣ع�ن متوس�ط الفت�رة بح�والي  ، وتب�ين أن�ه يق�ل ١٩٩٩ال�ف ط�ن ف�ي ع�ام  ٤.٤الحد ا�دنى ح�والي 

) أن ھناك تناقص سنوي فى  اVنت�اج ٣وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن تبين من جدول(
المعنوي�ة اVحص�ائية ل�ذلك  ول�م تثب�ت % ٣.٧ال�ف ط�ن وبمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ نح�و ٠.٤٧الكلي قدر بح�والى 

  التناقص.
    محصول الزيتون-٧

الزيت�ون ف�ى مص�ر خ�Aل فت�رة أن متوس�ط مس�احة  يتض�ح ب�الملحق )١البيانات الواردة بج�دول ( من  
ال�ف ف�دان  ١٦٣.٣الف فدان, وتبين أن ھذا المتوسط يق�ع ب�ين قيمت�ين أعAھم�ا بلغ�ت ١٢٣.٣بلغ حوالي  الدراسة

ال�ف ٧٤.٦ح�والي  أل�ف ف�دان، بينم�ا بلغ�ت أق�ل قيم�ة ٤٠، وبزيادة عن متوسط الفترة ق�درت بح�والي ٢٠١٠عام 
وبدراس��ة العAق��ة الخطي��ة ب��ين ٠أل��ف ف��دان ٤٨.٧وب��نقص ع��ن متوس��ط الفت��رة ق��در بح��والي  ١٩٩٥ف��دان ع��ام 

عن��د مس��توى  ) أن ھن��اك تزاي��د  س��نوي معن��وى إحص��ائياً ٣المس��احة المزروع��ة وعام��ل ال��زمن تب��ين م��ن ج��دول(
  ل فترة الدراسة . % خ٥.٩Aألف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ٧.٢٧قدر بحوالى  ٠.٠١
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ط�ن ٣.٨٩أن متوسط اVنتاجية الفدانية للمحص�ول بل�غ ح�والى بالملحق )١كما تبين من بيانات جدول(  
ط�ن ع�ن ١.١١، بزي�ادة بلغ�ت ح�والي  ٢٠٠٦ط�ن للف�دان ع�ام  ٥للفدان خAل فترة الدراسة ، وبلغ أقصاه حوالى

ط��ن ع��ن  ١.٢٩لف��دان وب��نقص بل��غ ح��والي ط��ن ل٢.٦بح��والى  ٢٠٠٣متوس��ط الفت��رة الم��ذكورة وبل��غ أدن��اه ع��ام 
تب�ين م�ن  اVنتاجي�ة  الفداني�ة وعام�ل ال�زمنوبدراسة العAقة الخطية ب�ين  ٠متوسط اVنتاجية خAل فترة الدراسة 

ط�ن للف�دان ، وبمع�دل  ٠.٠١٨ق�در بح�والى  اھاًعاما ًمتزاي�داً بمق�دار س�نوىج)  أن تلك اVنتاجية تأخذ إت٣جدول(
  . ولم تثبت المعنوية اVحصائية لتلك الزيادة % خAل فترة الدراسة٠.٤٦تغير سنوي بلغ نحو

 ف�ى مص�ر الزيت�ون م�ن الس�نوى تبين أن متوسط اVنتاج الكل�يبالملحق ) ١باستقراء بيانات جدول (و  
يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ  ال�ف ط�ن ، وتش�ير بيان�ات الج�دول أن ھ�ذا المتوس�ط ٤٥٥.٣فترة الدراسة بلغ ح�والى  خAل

ال�ف ط�ن ع�ن متوس�ط الفت�رة ٢٠١.٦بزي�ادة ق�درت بح�والى ٢٠٠٨ع�ام  كوذل�ال�ف ط�ن  ٦٥٦.٩حواليأعAھما 
ال�ف ١٦٦.٦متوس�ط الفت�رة بح�والي  ب�نقص ع�ن ١٩٩٥ال�ف ط�ن ف�ي ع�ام  ٢٨٨.٧بينما بلغ الحد ا�دنى حوالي 

معن�وى نوي ) أن ھناك تزاي�د س�٣طن. وبدراسة العAقة الخطية بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن تبين من جدول(
% خ��Aل فت��رة ٤.٩ال��ف طن,وبمع��دل تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و ٢٢.٤٦ق��در بح��والى  ٠.٠١إحص��ائياًعند مس��توى

  الدراسة.
    محصول الذرة الشامية البيضاء-٨

تبين أن متوسط مساحة الذرة الشامية البيض�اء بل�غ  بالملحق )١ستعراض البيانات الواردة بجدول (أب   
, وتبين أن ھذا المتوسط يقع بين قيمتين بلغ�ت أعAھم�ا )١٩٩٥/٢٠١٠(فترة ال خAلالف فدان  ١٦٥٣.٨حوالي 
أل��ف ف��دان، بينم��ا بلغ��ت أق��ل قيم��ة  ١٣٧.٢ ، وبزي��ادة ع��ن متوس��ط الفت��رة بح��والي٢٠٠٥أل��ف ف��دان ع��ام  ١٧٩١
وبدراس�ة العAق�ة ٠ألف ف�دان١٠١.٨وبنقص عن متوسط الفترة قدر بحوالي  ٢٠٠٢الف فدان عام ١٥٥٢حوالي 

معن��وى  غي��ر ) أن ھن��اك تن��اقص  س��نوي٣ب��ين المس��احة المزروع��ة وعام��ل ال��زمن تب��ين م��ن ج��دول(الخطي��ة 
  % خAل فترة الدراسة . ٠.٢ألف فدان ,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ٢.٧٤إحصائياً قدر بحو الى

ط��ن ٣.٣٢أن متوس��ط اVنتاجي��ة الفداني��ة للمحص��ول بل��غ ح��والىب��الملحق ) ١وتوض��ح بيان��ات ج��دول(
بزي��ادة بلغ��ت ح��والي  ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ مىط��ن للف��دان ع��ا ٣.٦فت��رة الدراس��ة ، وبل��غ أقص��اه ح��والى  للف��دان خ��Aل

 ٠.٧٢طن للفدان وب�نقص بل�غ ح�والي ٢.٦بحوالى  ١٩٩٥طن عن متوسط الفترة المذكورة وبلغ أدناه عام ٠.٢٨
فداني�ة وعام�ل ال�زمن  وبدراسة العAق�ة الخطي�ة ب�ين اVنتاجي�ة  ال ٠طن عن متوسط اVنتاجية خAل فترة الدراسة 

عن��د مس��توى  )  أن تل��ك اVنتاجي��ة تأخ��ذ إتجاھاًعام��ا ًمتزاي��داً بمق��دار س��نوى معن��وى إحص��ائياً ٣تب��ين م��ن ج��دول(
  .  %١.١طن للفدان ، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ٠.٠٣٥قدر بحوالى  ٠.٠١

مية البيض�اء أن متوس�ط اVنت�اج الكل�ي لمحص�ول ال�ذرة الش�ا ب�الملحق )١ويتضح من بيان�ات ج�دول (
ال�ف ٦٣٧٦الف طن ، و ھذا المتوسط يقع بين ح�دين بل�غ أعAھم�ا ح�والي ٥٤٧٥.٣في فترة الدراسة بلغ حوالى 

الف طن ع�ن متوس�ط الفت�رة بينم�ا بل�غ الح�د ا�دن�ى ح�والي ٩٠٠.٧، بزيادة قدرت بحوالى ٢٠٠٥طن وذلك عام 
الف طن. وبدراسة العAق�ة الخطي�ة ٨٨٧.٧بنقص عن متوسط الفترة بحوالي  ١٩٩٥الف طن في عام  ٤٥٨٧.٦

 ٠.٠٥) أن ھن�اك تزاي�د س�نوي معن�وى إحص�ائياً عن�د مس�توى٣بين اVنتاج الكلي وعامل الزمن تبين م�ن ج�دول(
  .% خAل فترة الدراسة٠.٩الف طن,وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو ٤٦.٨٩قدر بحوالى 

  
  

  ل الزيتية موضوع الدراسة:معامل عدم اQستقرارلكل من مساحة وإنتاجية وإنتاج المحاصي
م�ن المؤش�رات الھام�ة الت�ى تق�يس درج�ات التذب�ذب الس�نوى للمتغي�رات يعتبر معامل عدم ا�ستقرار   

�س��تقرار المؤش��رات ا�نتاجي��ة إذا كان��ت قيم��ة ھ��ذا ا�نتاجي��ة خ��Aل فت��رة زمني��ة معين��ة وتتحق��ق الحال��ة المثل��ى 
مل عن الصفر بغض النظر عن ا�ش�ارة ف�إن ذل�ك يعن�ى ع�دم المعامل تساوى الصفر وكلما زادت قيمة ھذا المعا

% يدل ذلك عل�ى ع�دم ٤٠ؤشر وبصفة عامة إذا كنت قيمة معامل عدم ا�ستقرار أكبر من ما�ستقرارفى قيمة ال
   : )٦،٥مرجع رقم( وفد تم حساب معامل عدم ا�ستقرار وفقاً للمعادلة التالية موضوع الدراسة،إستقرار الظاھرة 

    ١٠٠^ ×ھـ^)/صھـص -ھـدم ا�ستقرار=(صمعامل ع
،ھ�ـ         للمتغي�ر ف�ى الس�نة ھ�ـ ^ القيم�ة التقديري�ةھ�ـص       للمتغير فى الس�نة ھ�ـ ،  = القيمة الفعليةھـحيث ص
  .١٧،.........،١،٢،٣السنوات=

  
ع الزيتي�ة موض�والبذور إنت�اج محاص�يلو لكل من مس�احة وإنتاجي�ة معامAت عدم ا�ستقراربتقدير و

) أن مساحة كAً من الذرة الشامية ،و السمسم،والفول ٤)،يتضح من جدول (٢٠١١-١٩٩٥خAل الفترة( الدراسة
 عل��ى الترتي��ب ھ��م خ��Aل فت��رة الدراس��ةل س��تقراراVمع��امAت ع��دم  ق��يم متوس��طالس��ودانى، والزيت��ون والب��الغ 

ول الص�ويا ،الكت�ان والب�الغ مساحة القط�ن ،عب�اد الش�مس ،ف� أكثر إستقراراً من %٦%،٥.٧%،٤.٥%،٣.٤نحو
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يتض�ح ك�ذلك  ،% عل�ى الترتي�ب٢٣.٥% ،٢٣.١%،١٦%،١٢.٦ھم نح�ولس�تقراراVمع�امAت ع�دم  ق�يم متوسط
ق��د حقق��ت أس��تقراراً نس��بياً ف��ي بع��ض س��نوات الدراس��ة،بينما  الدراس��ة عموض�� الزيتي��ةرالبذو محاص��يلن مس��احة أ

م مع�امAت ع�دم ا�س�تقرار ب�ين ح�د أدن�ى بل�غ نح�و ،حيث تراوحت قيكانت /تتمتع با�ستقرار فى سنوات أخرى
% ١٠٣.٥%، ٢٤.٣،وح���د أقص���ى بل���غ نح���و%٠.٣%،١.٦%،٤.٥%،٢.٤%،٠.٤%،٠.٦%،١.٨%،٠.٧

،الفول السمس�م ،ف�ول الص�ويا،عباد الش�مس % لكAً م�ن٨.٧%،١٦.٣%،١٢٠.١%،٣٠.٧%،١٥.٤%،٤٩.١،
    .شامية على الترتيبل،الزيتون ،الذرة االسودانى،القطن ،الكتان

ويتض��ح م��ن بيان��ات نف��س الج��دول أن ا�نتاجي��ةلكAً م��ن السمس��م،عباد الش��مس والف��ول الس��ودانى، وف��ول       
الص������وياوالبالغ متوس������ط ق������يم مع������امAت ع������دم اVس������تقرار لھ������م خ������Aل فت������رة الدراس������ة عل������ى الترتي������ب 

،الكت�ان،القطن % أكثر إستقراراً من ا�نتاجية لك�Aً م�ن ال�ذرة الش�امية،الزيتون ٢.٧%،٢.٥%،٢.٢%،١.٤نحو
% عل��ى الترتي��ب، ك��ذلك  ١٠.٩% ،٥.٧%،٥.٢%،٣.٨والب��الغ متوس��ط ق��يم مع��امAت ع��دم اVس��تقرارلھم نح��و

ق���د حقق���ت أس���تقراراً نس���بياً ف���ي بع���ض س���نوات  موض���ع الدراس���ة يتض���ح أن إنتاجي���ة محاص���يل الب���ذور الزيتي���ة
  الدراسة،بينما كانت /تتمتع با�ستقرار 

م مع�����امAت ع�����دم ا�س�����تقرار ب�����ين ح�����د أدن�����ى بل�����غ ف�����ى س�����نوات أخ�����رى حي�����ث تراوح�����ت ق�����ي
  %٠.٥%،٠.٦%،٠.٨%،٠.٤%،٠.١%٠.٢%،٠.١٥نحو

% ١٤.٨%،٣٣.٤%،١٦.٨%،٥٤.١%،٦.٥%،١٤.٥% ،١٦.٦%، ٤.٩%،وحـ���ـد أقص���ى بل���غ نح���و٠.٩،
لكAًم��ن السمس��م ،ف��ول الص��ويا،عباد الش��مس،الفول  الس��ودانى، ب��ذورالقطن ،ب��ذورالكتان،الزيتون ،ال��ذرة اش��امية 

  رتيب. على الت
ويتب��ين م��ن بيان��ات نف��س الج��دول أن ا�نت��اج الكل��ى لكAًم��ن الذرةالش��امية، السمس��م، الزيت��ون ،الف��ول        

الس����ودانى، والب����الغ متوس�����ط ق����يم مع�����امAت ع����دم اVس�����تقرار لھ����م خ�����Aل فت����رة الدراس�����ة عل����ى الترتي�����ب 
ويا ،القط���ن ،عب���اد % أكث���ر إس���تقراراً م���ن ا�نت���اج الكل���ى لك���Aً م���ن ف���ول الص���٨.٢%،٥.٩%،٤%،١.٨نح���و

% عل�ى ٢٢.٣% ،١٧.٦%،١٦.٥%،١٥.٨الشمس،الكتان والبالغ متوسط قيم معامAت عدم اVس�تقرارلھم نح�و
قد حققت أستقراراً نس�بياً ف�ي بع�ض س�نوات  موضوع الدراسةالترتيب، كذلك يتضح أن اVنتاج الكلى للمحاصيل 

ت ع�دم إس�تقرار ب�ين ح�د أدن�ى تراوحت قيم معامA الدراسة،بينما كانت /تتمتع با�ستقرار فى سنوات أخرٮحيث
%، ٢٢.١% وح����د أقص����ى بل����غ نح����و٠.٠٣%،٠.٣%،٣.٦%،٠.٥%،١.٦%،٣%،٠.٢%،٠.١٩نح����وبل����غ 

% لك����Aً م����ن السمس����م ،ف����ول الص����ويا،عباد ١٤.٠١%،٣٣.٦%،٧٣%،٦٤.٣%،١٦.٩%،٤٦.٥% ،٦٧.٩
  لى الترتيب.الشمس،الفول السودانى، بذورالقطن ،بذورالكتان،الزيتون ،الذرة اشامية ع

  
  
  
  
  

): تطور معامEت عدم اQستقرار لمساحة وإنتاجية وإنتlاج أھlم المحاصlيل الزيتيlة فlى جمھوريlة ٤جدول رقم(
 )٢٠١١-١٩٩٥مصر العربية للفترة(

  السنوات

  الفول السودانى  عباد الشمس  فول الصويا  السمسم

المساحة 
(الف 
  فدان

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج الكلى 
  (ألف طن)

المساحة 
  (الف فدان

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
  الكلى
(ألف 
  طن)

المساحة  
  (الف فدان

اQنتاجية 
  طن/ فدان

اQنتاجالكلى 
  (ألف طن)

  المساحة
(الف 
  فدان)

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
الكلى 
(ألف 
  طن)

٧.٦- ٢.٣- ٥.٠- ٤٧.٠ ٠.٢ ٤٩.١ ٧٥.٣ ٤.٣- ٨٠.٩٥ ٧.٦٦ ٤.٩٨- ١٢.٤  ١٩٩٥ 
١٣.٩- ٤.٤- ٩.٤- ١٦.٢ ٤.٥ ١٢.٥ ١١.٥ ٠.٢ ٩.١٥ ١٧.٩٤ ١.٥٤ ١٥.٧  ١٩٩٦ 
١٦.٩- ٣.٣- ١٣.٦- ٤٦.٥- ١٠.٦- ٣٩.٧- ٠.٢- ٠.٩- ١.٧٧- ٢.٤٨ ١.٣٨ ٠.٧  ١٩٩٧ 
١٥.٣- ٠.٧- ١٤.٢- ٢٤.٥- ٣.٣ ٢٦.٨- ٣٩.٩ ٢.٩- ٤٠.١٤ ٢٢.٠٩- ٠.٣٩- ٢٢.٠-  ١٩٩٨ 
١٢.١ ٠.٤- ١٣.٣ ٥.٤ ٤.٣ ٠.٦ ٤٣.١- ٣.٩- ٤٢.٧٥- ٢.٧٣- ١.٣٢- ١.٤-  ١٩٩٩ 
١٢.٨ ٠.٦ ١٢.٩ ٣٠.٧- ٢.٢ ٣٢.٧- ٦٧.٩- ٣.١- ٦٨.٠٣- ٤.٤٦ ٠.١٥ ٤.٣  ٢٠٠٠ 
٢٠.٢ ٤.٧ ١٥.٤ ١٤.٩ ١.٠- ١٥.٢ ٥٣.٥- ٢.٤- ٥٤.١١- ٣.٥٠- ٠.٤١ ٣.٧-  ٢٠٠١ 
٨.٣ ٣.٤ ٥.٢ ٦.٠- ٣.٠- ٤.٠- ٤٣.٣- ٣.٢ ٤٦.٩٥- ٠.٩٠ ٠.٥١- ١.٦  ٢٠٠٢ 
٨.٢ ١.٤ ٧.١ ١٢.٣- ١.٠- ١٢.٠- ٦.٩- ١٦.٦ ٢٢.٦٨- ٢.٨٧- ١.٠٢- ١.٧-  ٢٠٠٣ 
٣.٩ ٠.٩ ٣.٣ ٢٧.٣ ٣.٠- ٢٩.٢ ٤٥.٠ ١.١ ٣٩.٨٦ ٤.٩١- ١.١٦ ٥.٨-  ٢٠٠٤ 
٤.٨ ١.٩ ٣.١ ٩.٥- ٤.٠- ٦.٣- ١١.٩- ٠.٢ ١٣.٦٧- ٦.٦١- ٤.٨١ ١٠.٨-  ٢٠٠٥ 
٦.٢- ٤.٣ ١٠.١- ١٠.٦ ٢.٠- ١١.٥ ١٩.٩- ١.٥- ١٩.٧٧- ٠.١٩ ٣.٨٩ ٣.٦-  ٢٠٠٦ 
٨.٢ ٤.٦ ٣.٣ ٣.٠ ١٤.٥ ١٠.٦- ٩.١- ٣.٦ ١٢.٢٧- ٠.٣٩ ٣.٣٦ ٣.٠-  ٢٠٠٧ 
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١.٦ ٦.٣ ٤.٧- ٣١.٨- ١.٩ ٣٣.٤- ٦.٣ ٤.١ ٣.٥٦ ١٣.٦١- ١.٧٢ ١٥.٣-  ٢٠٠٨ 
٦.١- ٣.٩- ٢.٨- ٣٧.٩ ٤.٨- ٤٥.٨ ١.١- ١٢.٦ ٩.٤٨- ١٨.٦٢ ٥.٠٢- ٢٤.٣  ٢٠٠٩ 
٦.٣- ٦.٥- ٠.٤- ٣١.٠ ٠.١- ٣٢.٦ ٦٥.٦ ١٤.٩- ١٠٣.٤٥ ٨.٤٤ ٤.٧٣- ١٣.١  ٢٠١٠ 
١٠.٠- ٦.٣- ٤.٨- ٣٠.٠- ٢.٠- ٢٧.٢- ١٧.٥ ٧.٨- ٣٥.٩٧ ٣.٩٨- ٠.٤٩- ٤.٢-  ٢٠١١ 

 المتوس�����ط
  الھندسى

٨.٢ ٢.٥ ٥.٧ ١٧.٦ ٢.٢ ١٦ ١٥.٨ ٢.٧ ٢٣.١ ٤.٠ ١.٤ ٤.٥ 

  

  )٤تابع جدول رقم(

  السنوات

  الذرة الشامية البيضاء  الزيتون  بذور الكتان  بذور القطن

المساحة 
(ألف 
  فدان)

  اQنتاجية
  طن/ فدان

اQنتاج 
كلى ال

(ألف 
  طن)

  المساحة
(الف 
  فدان)

  اQنتاجية
  طن/ فدان

اQنتاج 
  الكلى
(ألف 
  طن)

  المساحة
(الف 
  فدان)

  اQنتاجية
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
الكلى 
(ألف 
  طن)

المــــساحـة
  (الف فدان)

  اQنتاجية
  طن/ فدان

اQنتاج 
الكلى 

  (ألف طن)

١٠.٤٦ ١٤.٨- ٤.٦ ٠.٧ ٣.٨ ٨.٥ ٣٦.٤ ١١.٠- ٥٠.٩ ٢١.٩- ٣.٣- ١٦.٩-  ١٩٩٥ 
٠.٥٣ ٦.٠- ٥.٨ ٠.٣- ٢.٠- ٨.٨ ٤.٧- ١.٦- ٤.٥- ١٥.٢ ٤.٦ ١١.٩  ١٩٩٦ 
٠.٠٣ ٢.٦ ٢.٠- ١.٦ ٢.٨ ٤.٦ ١٤.١- ٤.١- ١١.٥- ١٩.٣ ١٠.٤ ٨.٦  ١٩٩٧ 
٣.٢١ ١.٤ ١.٩ ٣.٠- ٢.٩- ٣.٩ ٣٠.٠- ٣.٦- ٢٧.٣- ١٥.٤- ١٨.٩- ٣.٩  ١٩٩٨ 
٢.١٣- ٣.٤ ٦.٢- ١٣.٤ ٧.٠ ٦.٢ ٦٩.٧- ١٥.٢- ٦٤.٦- ١٧.٤- ٨.٠- ١١.٤-  ١٩٩٩ 
٢.٣٨ ٥.٤ ٢.٣- ٤.٢ ١.٢- ٣.٠ ٥١.٧- ٨.٢ ٥٥.٤- ٢٣.٦- ٠.٨ ٢٥.٦-  ٢٠٠٠ 
٨.٨٣ ٤.٣ ٣.١ ١.٩ ١.٧- ٠.٦ ٣.٧- ١٠.٣ ١١.٧- ١٧.٦ ٤.٦ ١٠.١  ٢٠٠١ 
٣.٢١- ٣.٢ ٦.٢- ١١.٢ ٨.١ ١.٥- ١٥.٠ ٩.٤ ٦.٩ ٩.٩ ٣.٨- ١١.٧  ٢٠٠٢ 
١.١٦- ٢.١ ٤.٤- ٣٣.٦- ٣٣.٤- ٦.٥- ٧٣.٠ ١٣.١ ٥٦.٠ ١٨.٣- ١٠.٤- ١٠.٩-  ٢٠٠٣ 
١.٤٢- ٤.٠ ٤.٨- ٧.٠- ٠.٥- ١٣.٠- ١٥١.٠ ١٦.٨ ١٢٠.١ ١٤.٠ ١٠.٩- ٢٥.٥  ٢٠٠٤ 
١٤.٠١ ٥.٩ ٨.٧ ٢٤.٨- ١٦.٢- ١٦.٣- ٣.٦- ٨.١ ٨.١- ٤.٦ ١٥.٦- ٢٢.٤  ٢٠٠٥ 
١.٠٨ ٤.٨ ٤.٨- ١٨.١ ٢٦.٤ ١٥.٧- ١٢.٩- ٠.٨- ٩.١- ٦٤.٣ ٥٤.١ ٦.١  ٢٠٠٦ 
٢.٠٦- ٠.٩ ٢.٢- ١١.٧ ١٥.٨ ١٣.٠- ١٤.١ ٦.٥- ٢٦.٤ ٤٦.٢ ٢١.٣ ٢١.٥  ٢٠٠٧ 
١.٩٩- ٣.٠- ٠.٣ ١٣.٥ ١٠.٢ ٧.٩- ١٥.٤ ٦.٠- ٢٧.٥ ٠.٥ ٤٥.٣ ٢٩.١-  ٢٠٠٨ 
٠.٢٩ ٤.٠- ٤.٨ ٧.٨ ٢.٢ ٧.٣- ١٩.٧- ٠.٦- ١٥.١- ٥٦.٣- ٣٤.١- ٣٠.٧-  ٢٠٠٩ 
٨.٠١- ١٠.٥- ٣.٥ ١٤.٤- ١٨.١- ٨.٢- ٥٢.٠- ٨.١- ٤٤.٤- ٤١.٤- ٣٥.٥- ٢.٤-  ٢٠١٠ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٩.٤- ٩.٢- ٤٠.٨- ٠ ٠ ٠  ٢٠١١ 

المتوس����ط 
  الھندسى

١.٨ *٣.٨  *٣.٤ *٥.٩ *٥.٢ *٦ ٢٢.٣ ٥.٧ ٢٣.٥ *١٦.٥ *١٠.٩ *١٢.٦* 

  ).٢٠١٠-١٩٩٥.   *المتوسط الھندسى للسنوات من (بالملحق) ١)،(٣المصدر : جمعت وحسبت من الجدولين (

  
  
  

  تقدير دالة اQستھEك للزيوت النباتية فى مصر
  ر أھم العوامل  المؤثرة على إستھEك الزيوت النباتية فى مصر:أوfً :تطو 

يت��أثر ا�س��تھAك م��ن س��لعة  م��ا بع��دة عوام��ل مختلف��ة ق��د تك��ون سياس��ية أو اقتص��ادية أو اجتماعي��ة أو 
سلوكية أو غيرھا ،فالطلب على أى سلعة ماھو إ/ محصلة تفاعل العديد من العوامل منھا الدخل الف�ردى ،وع�دد 

عر الس���لعة نفس���ھا ،وأس���عار الس���لع البديل���ة والمكمل���ة ،والظ���روف الجوي���ة ،والع���ادات وا�ذواق الس���كان ،وس���
ا�س��تھAكية ولك��ن بع��ض ھ��ذه العوام��ل / يمك��ن  قياس��ھا كمي��اً وال��بعض ا�خ��ر يمك��ن قياس��ھا وفيم��ا يل��ى ع��رض 

  لتطورأھم العوامل التى يمكن قياس تأثيرھا على الكمية المستھلكة من الزيوت النباتية:
  )الدخل الفردى الجارى:١(

) يتبين أن متوسط الدخل الفردى السنوى الج�ارى ف�ي مص�ر خ�Aل الفت�رة ٥وبدراسة بيانات جدول (
جنيه/س��نة وق��د ت��راوح ھ��ذا المتوس��ط ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ح��والي  ٧٢٧١.٤) بل��غ ح��والي ٢٠١٠-١٩٩٥(

جنيه/س��نة ، ف��ي ح��ين بل��غ  ٧٣٤٣.٤وبزي��ادة ع��ن متوس��ط الفت��رة ق��درت بح��والي  ٢٠١٠جنيه/س��نة ع��ام ١٤٦١٥
  جنيه/سنة. ١١٠٤٠، وبنقص عن متوسط الفترة بحوالي ١٩٩٥جنيه/سنة عام  ٣٥٧٥أدناھما حوالي 

وبدراسة تطور الدخل الفردى السنوى في مصر مع عامل الزمن والذي يعكس التغيرات ا/قتص�ادية 
) إل�ي أن ال�دخل الف�ردى الس�نوى ٦ف�ي ج�دول ( التي حدثت في تلك الفترة ، أشارت معادلة ا/تج�اه الزمن�ي الع�ام

%، وتأك�دت معنوي�ة ھ�ذه  ٩.٠٨جني�ه س�نوياً ، وبمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ نح�و  ٦٦٠.٥في مصر يتزايد بحوالي 
% م�ن  ٨٩مم�ا يعن�ى أن نح�و ٠.٨٩، وبلغ�ت قيم�ة معام�ل التحدي�د ح�والي  ٠.٠١الزيادة إحصائياً عند مس�توي 

  العوامل التي يعكسھا عامل الزمن ترجع إلى مجموعة الزيادة في الدخل الفردى السنوى 
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  )الدخل الفردى الحقيقى: ٢(
) أن متوس��ط ال��دخل الف��ردى الحقيق��ى الس��نوى ف��ي مص��ر خ��Aل الفت��رة ٥يتب��ين م��ن بيان��ات ج��دول (

جنيه/س��نة وق��د ت��راوح ھ��ذا المتوس��ط ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ح��والي ١٣٠٢.٢) بل��غ ح��والي ٢٠١٠-١٩٩٥(
جنيه/س�نة ، ف�ي ح�ين بل�غ  ١٦٥.٦وبزي�ادة ع�ن متوس�ط الفت�رة ق�درت بح�والي  ٢٠٠١ة ع�امجنيه/سن ١٤٦٧.٧٥

  جنيه/سنة. ١٩٨.٣٨، وبنقص عن متوسط الفترة بحوالي ١٩٩٥جنيه/سنة عام  ١١٠٣.٨٢أدناھما حوالي 
بدراسة تطور الدخل الفردى الحقيق�ى الس�نوى ف�ي مص�ر م�ع عام�ل ال�زمن ، أش�ارت معادل�ة ا/تج�اه 

جني��ه س��نوياً ،  ١٢.٢٤) إل��ي أن ال��دخل الف��ردى الس��نوى ف��ي مص��ر يتزاي��د بح��والي ٦م ف��ي ج��دول (الزمن��ي الع��ا
، وبلغ�ت قيم�ة ٠.٠٥%، وتأكدت معنوية ھذه الزيادة إحصائياً عن�د مس�توي  ٠.٩٤وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو 

الس�نوى ترج�ع إل�ى % من الزي�ادة ف�ي ال�دخل الف�ردى  ٣٤مما يمكن القول بان نحو ٠.٣٤معامل التحديد حوالي 
  مجموعة العوامل التي يعكسھا عامل الزمن.

    ) أسعارالتجزئة الجارية:٣(
) أن متوس��ط أس��عارالتجزئة الجاري��ة م�ن الزي��وت النباتي��ة ف��ي مص��ر خ��Aل ٥توض�ح بيان��ات ج��دول (

ق�رش/كجم، وبدراس�ة تط�وره تب�ين أن�ه بل�غ أقص�اه وأدن�اه ف�ي ع�امي  ٤٣٧.٢) بلغ حوالي ٢٠١٠-١٩٩٥الفترة (
    ٠قرش/كجم علي الترتيب ١٠٥٠،١٧٥بحوالي  ١٩٩٥، ٢٠١٠

وبدراس��ة العAق��ة الخطي��ة ب��ين أس��عارالتجزئة م��ن الزي��وت النباتي��ة وعام��ل ال��زمن تب��ين م��ن معادل��ة 
ق��رش/كجم  أى ٤٨) أن التغي��ر الس��نوى ف��ي أس��عارالتجزئة الجاري��ةبلغ ح��والي ٦ا/تج��اه الزمن��ي الع��ام بج��دول (

لتجزئة من الزيوت النباتية خAل الفترة المدروسة،وقد ثبتت معنوية ھذا التغي�ر %من متوسط أسعارا١١مايعادل 
% م�ن التغي�رات الت�ي ح�دثت ف�ي أس�عارالتجزئة م�ن ٧٧%، وتشير قيم�ة معام�ل التحدي�د إل�ي أن ١عند مستوى 

  الزيوت النباتية تر جع لعامل الزمن والباقي يرجع لعوامل أخري خارجية وغير مقيسه في المعادلة.
  ) أسعارالتجزئة الحقيقية:٤( 

) يتب��ين أن متوس��ط  أس��عارالتجزئة الحقيقي��ة م��ن الزي��وت النباتي��ة ف��ي ٥باس��تعراض بيان��ات ج��دول (
ويتبين من بيانات الج�دول أن ھ�ذا المتوس�ط  ٠قرش/كجم  ٧٥.٧) بلغ حوالي ٢٠١٠-١٩٩٥مصر خAل الفترة (

وبزي��ادة ع��ن متوس��ط الفت��رة ق��درت بح��والي ٢٠٠٩ق��رش/كجم ع��ام ١٠٣.٦يق��ع ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ح��والي 
، وب��نقص ع��ن متوس��ط الفت��رة ١٩٩٦ق��رش/كجم ع��ام  ٥١.٢ق��رش/كجم ، ف��ي ح��ين بل��غ أدناھم��ا ح��والي ٢٧.٩

   ٠قرش/كجم  ٢٤.٥بحوالي
وبدراسة تطور  أسعارالتجزئة الحقيقية من الزيوت النباتية مع عامل ال�زمن وال�ذي يعك�س التغي�رات 

) إل�ي أنھ�ا تزاي�دت ٦ل�ك الفت�رة ، أش�ارت معادل�ة ا/تج�اه الزمن�ي الع�ام ف�ي ج�دول (ا�قتصادية التي ح�دثت ف�ي ت
، وبمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ  ٠.٠١قرش/كجم س�نوياً ، وتب�ين أن ھ�ذه الزي�ادة معنوي�ة عن�د مس�توي ١.٩٦بحوالي 

% م��ن الزي��ادة ف��ي  ٤٦مم��ا يمك��ن الق��ول ب��ان نح��و٠.٤٦وبلغ��ت قيم��ة معام��ل التحدي��د ح��والي  ٠%  ٢.٦نح��و 
  أسعارالتجزئة الحقيقية ترجع إلى  العوامل التي يعكسھا عامل الزمن .

  )عدد السكان:٥(
) بل��غ ٢٠١٠-١٩٩٥) أن متوس��ط ع��دد الس��كان ف��ي مص��ر خ��Aل الفت��رة (٥توض��ح بيان��ات ج��دول (

بح��والي   ١٩٩٥، ٢٠١٠ملي��ون نس��مة، وبدراس��ة تط��وره تب��ين أن��ه بل��غ أقص��اه وأدن��اه ف��ي ع��امي  ٦٧.٧ح��والي 
    ٠مليون نسمة علي الترتيب  ٥٩.٣،  ٧٨.٧

وبدراسة العAقة الخطية بين عدد السكان وعامل الزمن تبين من معادلة ا/تجاه الزمني الع�ام بج�دول 
%م�ن متوس�ط ع��دد ١.٩٦ملي�ون نس��مة أى مايع�ادل  ١.٣٢) أن التغي�ر الس�نوى ف�ي ع�دد الس��كان بل�غ ح�والي ٦(

، وتشير قيم�ة معام�ل التحدي�د إل�ي ٠.٠١ا التغير عند مستوى السكان خAل الفترة المدروسة،وقد ثبتت معنوية ھذ
% من التغيرات التي حدثت في عدد السكان تر جع لعامل الزمن والب�اقي يرج�ع لعوام�ل أخ�ري خارجي�ة ٩٩أن 

  وغير مقيسه في المعادلة.
 ) متوسط نصيب الفرد:٦(

-١٩٩٥خ�Aل الفت�رة ( ) أن متوسط نصيب الفرد م�ن الزي�وت النباتي�ة ف�ي مص�ر٥يتبين من جدول (
 ١٩.٣وتب�ين أن ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ أعAھم�ا ح�والي  ٠كجم ف�ى الس�نة  ١٢.٣) بلغ حوالي ٢٠١٠

كج�م ف�ى الس�نة ، ف�ي ح�ين بل�غ أدناھم�ا  ٧وبزي�ادة ع�ن متوس�ط الفت�رة ق�درت بح�والي ٢٠٠٦كجم فى السنة ع�ام 
كج��م ف��ى الس��نة . ٤.٨ط الفت��رة بح��والي ، وب��نقص ع��ن متوس��٢٠٠٢،٢٠٠٣كج��م ف��ى الس��نة ع��امى ٧.٥ح��والي 

  بدراسة تطور نصيب الفرد من الزيوت النباتيةمع عامل الزمن تبين أن ھناك ثبات نسبى طول فترة الدراسة.
  

وسlعر التجزئlة للزيlوت النباتيlة وعlدد السlكان ومتوسlط الlدخل  و الفlردىتطlور اQسlتھEك الكلlى  :)٥جدول(
  )٢٠١٠ –١٩٩٥(لفترة خEل االفردى في مصر
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اQستھEك   السنوات
  الكلى

  (ألف طن)

الدخل 
الفردٮالجارى 

  (جنية)

الدخل 
  الفردالحقيقى*

  (جنية)

أسعارالتجزئة 
الجارية 

  (قرش/كجم)

أسعارالتجزئةالح
  قيقية*

  (قرش/كجم)

  عددالسكان
(مليون 
  نسمة)

متوسط نصيب 
  الفرد كجم/سنة

١٤.٢ ٥٩.٢٧٢ ٥٤.٠  ١٧٥ ١١٠٣.٨٢  ٣٥٧٥ ٩٢٥  ١٩٩٥  
١٥.٩ ٥٩.٣٣٢ ٥١.٢  ١٨٠ ١١٢٠.٤٤  ٣٩٣٩ ١٠١٩  ١٩٩٦  
١٥.٦ ٦٠.٥٧٨ ٦٥.٥  ٢٤٠ ١١٧٧.١٥ ٤٣١١ ١٠٢١  ١٩٩٧  
١٣.٣ ٦١.٣٤٥ ٧٠.٠  ٢٦٠ ١٢٤٣.٠٣ ٤٦١٦ ٩٠٥  ١٩٩٨  
١٢.٥ ٦٢.٦٥٢ ٧٤.٧  ٢٨٠ ١٣٠١.٦ ٤٨٧٧ ٩٠٨  ١٩٩٩  
١٢.٢ ٦٣.٩٧٦ ٨٣.٩  ٣٢٠ ١٣٩٣.٧٨ ٥٣١٦ ٩٢٠  ٢٠٠٠  
٨.٨ ٦٥.٣٣٦ ٨٥.٧  ٣٣٠ ١٤٦٧.٧٥ ٥٦٥٠ ٦٧٤  ٢٠٠١  
٧.٥ ٦٦.٥٣ ٨٥.٤  ٣٥٠ ١٤٠٠.٦٣  ٥٧٤٢ ٦١٧  ٢٠٠٢  
٧.٥ ٦٧.٩٧٦ ٧٦.٨  ٣٦٠ ١٣٢٢.٦٩ ٦٢٠٢ ٦٣٧  ٢٠٠٣  
١٤.٥ ٦٩.٣٣ ٦٩.٣  ٣٨٠ ١٢٨٨.٤٩  ٧٠٦٩ ١٥٤٠  ٢٠٠٤  
١٧.٧ ٧٠.٦٦٨ ٦٩.٨  ٤٠٠ ١٣٤١.٦٨  ٧٦٩٣ ١٩٠١  ٢٠٠٥  
١٩.٣ ٧٢.٠٠٩ ٧٥.١  ٥٠٠ ١٣٠٠.٥٣  ٨٦٥٨ ٢٢١٤  ٢٠٠٦  
١٠.٧ ٧٣.٦٥٥ ٧٥.٩  ٥٥٠ ١٣٨٧.٥٦  ١٠٠٥٩ ١٠١٢  ٢٠٠٧  
٩.٨ ٧٥.٢٢٥ ٧١.٨  ٦٢٠ ١٢٨٣.٤٧ ١١٠٨١ ٩٦٨  ٢٠٠٨  
٩.٤ ٧٦.٨٢٣ ١٠٣.٦  ١٠٠٠ ١٣٤٠.٦٤ ١٢٩٤٠ ٩٣٨  ٢٠٠٩  
٨.٥ ٧٨.٧٢٨ ٩٧.٨ ١٠٥٠ ١٣٦١.٩٥  ١٤٦١٥  ٨٧٩  ٢٠١٠  

 ١٢.٣ ٦٧.٧١٥ ٧٥.٧  ٤٣٧.٢ ١٣٠٢.٢ ٧٢٧١.٤ ١٠٦٧.٤  المتوسط
  fقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، سنوات مختلفة.وزارة الزراعة واستصEح اQراضي، قطاع الشئون ا -١المصدر:    
الجھاز المركزى للتعبئة العامة واQحصlاء نشlرة اQسlعار, الكتlاب  -٣موقع الجھاز المركزى للتعبئة العامة واQحصاء   -٢              

  اQحصائى السنوى, أعداد مختلفة .     
  ١٠٠=٨٦/١٩٨٧اQرقام القياسية Qسعار الجملة*الدخل الفردى الحقيقى ،اQسعار الحقيقية مرجحة ب

  
  
  
  
  
  

معادfت اQتجاه الزمني العlام Qھlم العوامlل المlؤثرة علlى اQسlتھEك القlومى للزيlوت النباتيlة فlى  :)٦جدول (
  )٢٠١٠ –١٩٩٥مصر للفترة (

  معدل التغير %  المتوسط  ف  ٢ر  المعادلة  البيان
ا�س������تھAك الكلى(أل������ف 

  طن)
  ھـ س٢٢.٥٠٣+  ٨٧٦.١= ھـ١ص^

           )٠.٩٣٣                                                             (
-  -  ١٠٦٧.٤  -  

ال���دخل الف���ردى الج����ارى 
  (جنية)

  ھـ س٦٦٠.٥+  ١٦٥٧.٢=ھـ ٢ص^
          )١٠.٦٢                                                               **(

٩.٠٨ ٧٢٧١.٤ ١١٢.٨ ٠.٨٩ 

ال���دخل الف���ردى الحقيق����ى 
  (جنية)

 ھ��ـ س١٢.٢٣٧+ ١١٩٨.١٩=ھ��ـ ٣ص^
)٢.٦٦                                                               **(

٠.٩٤ ١٣٠٢.٢ ٧.٠٧٦ ٠.٣٤ 

أس���عار التجزئ���ة الجاري���ة          
  (قرش/كجم)

  ھـ س٤٨.٠٥+  ٢٨.٧٥= ھـ ٤ص^
          )٦.٩            ** (                                                   

١٠.٩٩ ٤٣٧.٢ ٤٧.٦١ ٠.٧٧ 

أس���عار التجزئ���ة الحقيقي���ة 
  (قرش/كجم)

  ھـ س١.٩٦+ ٥٨.٩٧= ھـ ٥ص^
          )٣.٤٨                                                               ** (

٢.٥٨ ٧٥.٧ ١٢.١١ ٠.٤٦ 

  عددالسكان
  سمة)(مليون ن

  ھـ س ١.٣٢٨+ ٥٦.٤٢ھـ ٦ص^
          )٣٩.٩٧                                                                **(

١.٩٦  ٦٧.٧  ١٥٩٨  ٠.٩٩  

متوس�����ط نص�����يب الف�����رد 
  (كجم/سنة)

  ھـس ٠.٢٤٢٦+ ١٤.٤= ھـ ٧ص^
           )١.٢٤                                                     (

-  -  ١٢.٣  -  

  ) .٥المصدر : جمعت وحسبت من جدول (
  تشير إلى القيمة التقديرية للدخل الفردى بالجنية/سنة.                                ٢تشير إلى الكمية التقديرية ل�ستھEك الكلي باQلف طن. ص^ ١ص^
تشير إلى القيمة التقديرية Qسعار التجزئة الجارية بالقرش  ٤ية/سنة. ص^تشير إلى القيمة التقديرية للدخل الفردٮالحقيقى بالجن٣ص^

  للكيلوجرام.         
تشlير إلlى العlدد التقlديرى للسlكان فlى مصlر  ٦تشير إلى القيمة التقديرية Qسعار التجزئة الحقيقية بالقرش للكيلlوجرام.  ص^ ٥ص^ 

  بالمليون نسمة.
  ب الفرد بالكيلو جرام فى السنة.تشير إلى الكمية التقديرية لنصي ٧ص^ 

  ٠.٠١**  تشير إلى المعنوية عند مستوى    ١٦،  ،  ،  ، ٣،  ٢،  ١س تشير إلي عامل الزمن  ، ھـ تشير للسنوات 
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  تقدير دالة اQستھEك للزيوت النباتية:
ك�Aً م�ن بدراسة العAقة بين كمية ا�س�تھAك الكل�ى م�ن الزي�وت النباتية(ص^ھ�ـ) كمتغي�ر ت�ابع،وبين   

) ، عددالس���كان ب���المليون ٢)،أس���عار التجزئ���ة الحقيقي���ة ب���القرش/كجم(س١ال���دخل الف���ردى الحقيق���ى بالجني���ة(س
) كمتغي�رات مفس�رة، تب�ين وج�ود عAق�ة طردي�ة ب�ين ٤)، متوسط نص�يب الف�رد ب�الكيلو جرام/س�نة(س٣نسمة(س

خل الفردى الحقيقى،  عددالس�كان، متوس�ط كمية ا�ستھAك الكلى المقدرة من الزيوت النباتية وكAً من متغير الد
نص���يب الف���رد م���ن الزي���وت النباتي���ة ف���ى الس���نة وق���د ثبت���ت المعنويةا�حص���ائية لتل���ك المتغي���رات عن���د مس���توى 

،بينم��ا كان��ت العAق��ة عكس��ية ب��ين كمي��ة ا�س��تھAك الكل��ى المق��درة م��ن الزي��وت النباتي��ة و أس��عار التجزئ��ة ٠.٠١
النباتيةو ل�م تثب�ت معنوي�ة تل�ك المتغي�ر إحص�ائياً، وق�د تثب�ت معنوي�ة الدال�ة كك�ل  الحقيقية للكيلو جرام من الزيوت

% م�ن التغي�رات ف�ى ٩٦مم�ايعنى ٠.٩٦) حوالى ٢،وقد بلغت قيمة معامل التحديد(ر٠.٠١إحصائياً عند مستوى 
  ٠الكمية المستھلكة من الزيوت النباتية تعزى إلى التغير فى العوامل السابقة مجتمعة 

  

  ٤س ١٢٥.١٥٣+٣س ٣٤.٧٤٦+٢س ٤.٤٠٤-١س ١.٢٢٣+٤٠٨٩.٢٤ -=ھـص^
                )١٢.٧١)**        (٥.٧٨)            (١.٠٩١-)**            (٢.٧٥**(  

  ٥٩.٧٢،         ف=        ٩٦=٢ر
مماسبق يتضح أن أھم العوامل تأثيراً على الكمية المستھلكة م�ن الزي�وت النباتي�ة ھ�ى ال�دخل الف�ردى 

الف���رد حي���ث يترت���ب عل���ى ذي���ادة أى م���نھم بوح���دة واح���دة ذي���ادة كمي���ة ق���ى ، عددالس���كان، متوس���ط نص���يب الحقي
  على الترتيب.١٢٥.٢، ١.٢،٣٤.٧ا�ستھAك الكلى بحوالى 

  فى جمھورية مصر العربية الميزان الغذائى للزيوت النباتية
  تمھيد:

الفج��وة ب��ين اVنت��اج  تس��اعتع��اني مص��ر نقص��ا ف��ي إنت��اج المحاص��يل الزيتي��ة ا�م��ر ال��ذي أدى �  
وا�ستھAك نظرا للنمو السكاني المتزايد ولھذا / بد من التفكير بجدية ف�ي ح�ل مش�اكل إنت�اج المحاص�يل الزيتي�ة 

الزيت حتى نب�دأ ب�التفكير  / تقل أھمية عن الخبز للمواطن المصري و/ ننتظر أزمة عالمية في في مصر والتي
حاصيل الزيتية، ويتناول ھذا الجزء ا�نتاج المحل�ى ،وا�س�تھAك الكل�ى كم�ا ت�م في زيادة المساحة المنزرعة بالم

تقدير الفجوة الغذائية ،ونسبة ا�كتفاء الذاتى،وفترة تلبية ا�نت�اج المحل�ى بالش�ھر للس�كان م�ن الزي�وت النباتي�ة ف�ي 
  ).٢٠١٠-١٩٩٥مصر خAل الفترة (

 أوfً : ا�نتاج الكلي من الزيوت النباتية:
) يتبين أن متوس�ط اVنت�اج الكل�ي م�ن الزي�وت النباتي�ة ف�ي مص�ر خ�Aل ٧عراض بيانات جدول (باست

بيان��ات الج��دول أن ھ��ذا المتوس��ط يق��ع ب��ين  ويتب��ين م��ن ٠أل��ف ط��ن  ٣٩٢.٩) بل��غ ح��والي ٢٠١٠-١٩٩٥الفت��رة (
أل�ف  ٦٣٩.١وبزي�ادة ع�ن متوس�ط الفت�رة ق�درت بح�والي ٢٠٠٦أل�ف ط�ن ع�ام ١٠٣٢حدين بلغ أعAھما حوالي 

أل�ف  ٢٣٢.٩، وبنقص عن متوس�ط الفت�رة بح�والي ١٩٩٥ألف طن عام  ١٦٠طن ، في حين بلغ أدناھما حوالي 
   ٠طن

بدراس���ة تط���ور اVنت���اج الكل���ي م���ن الزي���وت النباتي���ة م���ع عام���ل ال���زمن وال���ذي يعك���س التغي���رات و
) إل�ي أن اVنت�اج الكل�ي ٨ل (ا/قتصادية التي حدثت في تلك الفترة ، أشارت معادلة ا/تجاه الزمني العام في جدو

،  ٠.٠١ألف طن س�نوياً ، وتب�ين أن ھ�ذه الزي�ادة معنوي�ة عن�د مس�توي ٢٩.٦٩من الزيوت النباتية يتزايد بحوالي 
% م��ن  ٣١نح��و أى أن  ٠.٣١وبلغ��ت قيم��ة معام�ل التحدي��د ح�والي  ٠%  ٧.٥٦وبمع�دل تغي��ر س�نوي بل��غ نح�و 

  لعوامل التي يعكسھا عامل الزمن .الزيادة في اVنتاج الكلي ترجع إلى مجموعة ا
  ثانياً : اfستھEك الكلي من الزيوت النباتية 

أل�ف  ١٠٦٧.٤) إلي أن متوسط ا�ستھAك الكلى للزيوت النباتية بل�غ ح�والي ٧تشير بيانات جدول ( 
، ٢٠٠٦أل��ف ط��ن ع��ام  ٢٢١٤ط��ن ف��ي فت��رة الدراس��ة, وتب��ين أن ھ��ذا المتوس��ط يق��ع ب��ين قيمت��ين أعAھم��ا بلغ��ت 

أل�ف ط�ن ع�ام  ٦١٧بينما بلغ�ت أق�ل قيم�ة ح�والي  ألف طن، ١١٤٦.٦وبزيادة عن متوسط الفترة قدرت بحوالي 
ألف طن .وبدراسة تطور متوس�ط ا/س�تھAك الكل�ي م�ن  ٤٥٠.٤وبنقص عن متوسط الفترة قدر بحوالي  ٢٠٠٢

) إل�ي أن ھن�اك ثب�ات نس�بي ٨(الزيوت النباتية مع عامل الزمن ، أشارت معادلة ا/تجاه الزمني العام ف�ي ج�دول 
  في متوسط ا/ستھAك الكلي للزيوت النباتية طول فترة الدراسة. 

  ثالثاً : فترة تلبية اQنتاج المحلى من الزيوت النباتية للسكان:
) إلي أن متوسط فترة تلبية ا�نتاج المحلى بالشھر للسكان من الزي�وت النباتي�ة ٧تشير بيانات جدول (  

)، وأن قيم��ة ھ��ذا المتوس��ط تق��ع ب��ين قيمت��ين بلغ��ت ٢٠١٠-١٩٩٥ش��ھرخAل الفت��رة (٤.٣لي ف��ي مص��ر بل��غ ح��وا
 ٢٠٠٢،٢٠٠٦ش����ھر أع����وام١.٣ش����ھر ، بزي����ادة ع����ن متوس����ط الفت����رة تق����در بح����والي ٥.٦أعAھم����ا ح����والي 

شھر. وبدراس�ة تط�ور ٢.٢وبنقص عن متوسط الفترة قدر بحوالي ١٩٩٥شھر عام ٢.١،وأدناھما حوالى٢٠٠٧،
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�نت�اج المحل��ى م�ن الزي��وت النباتي�ة للس��كان م�ع عام��ل ال�زمن، أش��ارت معادل�ة ا/تج��اه الزمن�ي الع��ام فت�رة تلبي��ة ا
ش�ھر، وتب�ين أن ھ�ذه الزي�ادة  معنوي�ة إحص�ائياً عن�د ٠.٢٤) إل�ي أن ھ�ذه الفت�رة تتزاي�د س�نوياً بح�والي ٨بجدول (

% م�ن ٧٧التحدي�د أن نح�و وتش�ير قيم�ة معام�ل  ٠%٥.٧، وبمعدل تغير س�نوي بل�غ نح�و ٠.٠١مستوي معنوية 
الزي��ادة ف��ي فت��رة تلبي��ة ا�نت��اج المحل��ى بالش��ھر للس��كان م��ن الزي��وت النباتي��ة ترج��ع إل��ى العوام��ل الت��ى يعك��س 

  اثرھامتغير الزمن. 
  

جlوة و نسlبة اQكتفlاء فوالفتlرة تلبيlة اQنتlاج المحلlى للسlكان  و واQسlتھEك الكلlىتطlور ا�نتlاج  :)٧ (جدول
  )٢٠١٠ –١٩٩٥(لفترة خEل ا  لنباتية في مصرمن الزيوت االذاتي 

  ا�نتاج الكلى السنوات
  (الف طن)

  اQستھEك الكلى
  (الف طن)

فترة تلبية اQنتاج 
المحلى للسكان 

 بالشھر*
  الفجوة الغذائية

 اQكتفاء الذاتي %  ** (الف طن)

١٧.٣ )٧٦٥( ٢.١ ٩٢٥ ١٦٠ ١٩٩٥ 
٢١.٠ )٨٠٥( ٢.٥ ١٠١٩ ٢١٤ ١٩٩٦ 
١٩.٩ )٨١٨( ٢.٤ ١٠٢١ ٢٠٣    ١٩٩٧ 
٢٢.٨ )٦٩٩( ٢.٧ ٩٠٥ ٢٠٦ ١٩٩٨ 
٢٧.٦ )٦٥٧( ٣.٣ ٩٠٨ ٢٥١ ١٩٩٩ 
٢٧.٦ )٦٦٦( ٣.٣ ٩٢٠ ٢٥٤ ٢٠٠٠ 
٣٢.٦ )٤٥٤( ٣.٩ ٦٧٤ ٢٢٠ ٢٠٠١ 
٤٧.٠ )٣٢٧( ٥.٦ ٦١٧ ٢٩٠ ٢٠٠٢ 
٤١.٤ )٣٧٣( ٥.٠ ٦٣٧ ٢٦٤ ٢٠٠٣ 
٤٣.٨ )٨٦٦( ٥.٣ ١٥٤٠ ٦٧٤ ٢٠٠٤ 
٤٥.١ )١٠٤٤( ٥.٤ ١٩٠١ ٨٥٧ ٢٠٠٥ 
٤٦.٦ )١١٨٢( ٥.٦ ٢٢١٤ ١٠٣٢ ٢٠٠٦ 
٤٦.٨ )٥٣٨( ٥.٦ ١٠١٢ ٤٧٤ ٢٠٠٧ 
٤٢.٠ )٥٦١( ٥.٠ ٩٦٨ ٤٠٧ ٢٠٠٨ 
٤٢.٦ )٥٣٨( ٥.١ ٩٣٨ ٤٠٠ ٢٠٠٩ 
٤٣.٢ )٤٩٩( ٥.٢ ٨٧٩ ٣٨٠ ٢٠١٠ 

 ***٣٣.٦١ )٦٧٤.٥( ٤.٣ ١٠٦٧.٤ ٣٩٢.٩ المتوسط
المصدر:

   نشرة الميزان الغذائي، سنوات مختلفةوزارة الزراعة واستصEح اQراضي، قطاع الشئون اfقتصادية،  

    ** مllابين القوسllين الفجllوة بالسllالب            ١٢×كميllة المتllاح ل�سllتھEك)÷* فتllرة تلبيllة اQنتllاج المحلllى للسllكان بالشllھر=(اQنتاج
    ***متوسط ھندسى  

  )٢٠١٠ –١٩٩٥رة () اQتجاه الزمني العام للمتغيرات اQقتصادية للزيوت النباتية فى مصر للفت٨جدول (
  معدل التغير %  المتوسط  ف  ٢ر  المعادلة  البيان

  اVنتاج الكلى
  

  ھـ س٢٩.٦٩٤+  ١٤٠.٤٧٥=ھـ ١ص^
                                   )٢.٥١**(            

٧.٥٦  ٣٩٢.٩  ٦.٣٢  ٠.٣١  

ا�س����تھAك الكلى(أل����ف 
  طن)

  ھـ س ٢٢.٥٠٣+ ٨٧٦.١= ھـ٢ص^
                                   )٠.٩٣٣                                                             (

١٠٦٧.٤  ٠.٨٧  ٠.٠٥٩  -  

فت������رة تلبي������ة ا�نت������اج 
  المحلى للسكان بالشھر

  ھـ س٠.٢٤٣٣+  ٢.١٨٨=ھـ ٣ص^
                                   )٦.٨٦                                                      **(

٥.٦٦ ٤.٣ ٤٧.٠٦ ٠.٧٧ 

  الفجوة الغذائية
  (الف طن)

  ھـ س٧.١٩١ - ٧٣٥.٦٢٥= ھـ ٤ص^
                                     )-٠.٥٥٤ (  

٦٧٤.٥ ٠.٣٠٧ ٠.٠٢٢ - 

  ھـ س ٢.٠٢٨+ ١٨.٢٣٣= ھـ ٥ص^  ا�كتفاء الذاتي %
                                     )٦.٨٦              **(

٦.٠٣  ٣٣.٦١  ٤٧.٠٦  ٠.٧٧  

  ) .٧المصدر : جمعت وحسبت من جدول (
  ستھEك الكلي باQلف طن.�لتشير إلى الكمية التقديرية  ٢ص^ Qلف طن.    تشير إلى الكمية التقديرية لكمية اfنتاج الكلي با ١ص^
  تشير إلى الكمية التقديرية للفجوة الغذائية باQلف طن. ٤ص^للسكان بالشھر.     �نتاج المحلىرية لالفترة التقدي تشير إلى ٣ص^
  �كتفاء الذاتي.لالتقديرية  النسبةتشير إلى  ٥ص^

  ٠.٠١**  تشير إلى المعنوية عند مستوى    ١٦،  ،  ،  ، ٣،  ٢،  ١س تشير إلي عامل الزمن  ، ھـ تشير للسنوات 

  
 جوة الغذائية من الزيوت النباتية:رابعاً: الف

 ٦٧٤.٥) تبين أن متوسط الفجوة الغذائية م�ن الزي�وت النباتي�ة بل�غ نح�و ٧باستعراض بيانات جدول (
)، كم��ا تب��ين ع��دم اس��تقرار الفج��وة الغذائي��ة فق��د تباين��ت ب��ين ا/نخف��اض ٢٠١٠-١٩٩٥أل��ف ط��ن خ��Aل الفت��رة (

ًن قيم��ة ھ��ذا المتوس��ط تق��ع ب��ين ح��دين بل��غ الح��د ا�عل��ى منھم��ا وا/رتف��اع خ��Aل س��نوات الدراس��ة، و تب��ين أيض��اأ
، ف�ي ح�ين ٢٠٠٦ألف طن عن متوسط الفترة  وذلك ع�ام  ٥٠٧.٥ألف طن بزيادة قدرت بحوالي  ١١٨٢حوالي 

 ٠أل�ف ط�ن  ٣٤٧.٥، وبنقص عن متوسط الفترة قدر بحوالي ٢٠٠٢ألف طن عام  ٣٢٧بلغ الحد ا�دنى حوالي 
ة بين تطور الفجوة م�ن الزي�وت النباتي�ة وعام�ل ال�زمن أوض�حت معادل�ة ا/تج�اه الزمن�ي وبدراسة العAقة الخطي

  ٠) أن ھناك ثبات نسبي للفجوة طول فترة الدراسة حيث لم تثبت معنوية العAقة إحصائياً ٨العام بجدول (
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  خامساً: اQكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية: 
ال��ذاتي م��ن الزي��وت النباتي��ة ف��ي مص��ر خ��Aل الفت��رة ) أن متوس��ط ا�كتف��اء ٧توض��ح بيان��ات ج��دول (

 ١٩٩٥، ٢٠٠٢% ، وبدراسة تطوره تبين أنه بلغ أقصاه وأدناه ف�ي ع�امي ٣٣.٦١) بلغ حوالي ٢٠١٠-١٩٩٥(
وبدراس��ة العAق��ة الخطي��ة ب��ين ا�كتف��اء ال��ذاتي م��ن الزي��وت النباتي��ة  ٠% عل��ي الترتي��ب١٧.٣%، ٤٧بح��والي 

) أن التغي�ر الس�نوى ف�ي نس�بة ا�كتف�اء ال�ذاتي بل�غ ٨/تجاه الزمني العام بج�دول (وعامل الزمن تبين من معادلة ا
%م���ن متوس���ط ا�كتف���اء ال���ذاتي م���ن الزي���وت النباتي���ة خ���Aل الفت���رة  ٦.٣ال���ف ط���ن أى مايع���ادل  ٢.٠٣ح���والي

% م��ن ٧٧%، وتش��ير قيم��ة معام��ل التحدي��د إل��ي أن ١المدروس��ة،وقد ثبت��ت معنوي��ة ھ��ذا التغي��ر عن��د مس��توى 
غيرات التي حدثت في ا�كتفاء الذاتي من الزيوت النباتية ت�ر ج�ع لعام�ل ال�زمن والب�اقي يرج�ع لعوام�ل أخ�ري الت

  خارجية وغير مقيسه في المعادلة.
  لواردات الزيوت النباتية والبذور الزيتية في مصر : لراھنالوضع ا

ت الكليllة و ايlة بالنسllبة لكlل مlن الlواردردات الزيllوت النباتيlة والبlذور الزيتاقيمlة و QجمالىاQھميlة النسlبية-أ
  الواردات الزراعية:

) تب�ين أن متوس�ط أجم�الى قيم�ة ال�وردات م�ن الزي�وت النباتي�ة والب�ذور ٩ستعراض بيانات جدول (أب
 % م�ن متوس��ط إجم��الى٣.١) يمث�ل نح��و٢٠١٠-١٩٩٥ملي��ون جني�ة خ��Aل الفت��رة (٣٤٨٣.٨ الىالزيتي�ة بل��غ ح�و

تبين أيضاأًن قيمة ھذا المتوس�ط تق�ع ب�ين الواردات الزراعية و متوسط إجمالى % من١٥.٩الواردت الكلية ونحو
ملي��ون جني��ة ع��ن ٦٦٢٥.٢ملي��ون جني��ة بزي��ادة ق��درت بح��والي ١٠١٠٩ الىبح��و٢٠١٠ح��دين بل��غ أعAھم��ا ع��ام 

 % م��ن متوس��ط إجم��الى١٩.٧ال��واردت الكلي��ة ونح��و % م��ن متوس��ط إجم��الى٣.٤،ويمث��ل نح��ومتوس��ط الفت��رة 
، وب�نقص ع�ن متوس�ط  ٢٠٠١ملي�ون جني�ة ع�ام ١٢١٣، ف�ي ح�ين بل�غ الح�د ا�دن�ى ح�والي  اعي�ةالواردات الزر

% ٩.١ال�واردت الكلي�ة ونح�و % م�ن متوس�ط إجم�الى٢.٤،و يمث�ل نح�ومليون جني�ة٢٢٧٠.٨الفترة قدر بحوالي 
    .الواردات الزراعية من متوسط إجمالى

الوردات م�ن الزي�وت النباتي�ة والب�ذور ة قيمإجمالى وبدراسة العAقة الخطية بين عامل الزمن وتطور
ملي�ون جني�ه ٥٠٥.٣٥) أن ھناك زيادة سنوية بلغت حوالي ١٠تجاه الزمني العام بجدول (بينت معادلة ا�الزيتية 

%، وتب�ين قيم�ة معام�ل ١٤.٥، بمع�دل تغي�ر س�نوي بل�غ نح�و  ٠.٠١وتبين أن ھذه الزي�ادة معنوي�ة عن�د مس�توي 
ترج��ع لعام��ل ال��زمن ال��وردات م��ن الزي��وت النباتي��ة والب��ذور الزيتي��ة ف��ي قيم��ة  % م��ن التغي��رات٦٥التحدي��د أن 

  ٠والباقي يرجع لعوامل أخري خارجية غير مقدرة في المعادلة
تطllوركEً مllن كميllة وسllعرو قيمllة الllواردات مllن الزيllوت النباتيllة و البllذور الزيتيllة فllي مصllرخEل الفتllرة -ب
)٢٠١٠-١٩٩٥:(  
  :مستوردةال الزيوت النباتية تطور -١

  ) يتضح ا�تى:١٠)و جدول (٩بأستعراض بيانات كAًمن جدول (   
ال�ف ط�ن و يتب�ين أن ٦٤٦.٩متوسط الكميات المستوردة م�ن الزي�وت النباتي�ة ف�ي مص�ر بل�غ ح�والى   

و ، ف�ي ح�ين بل�غ أدناھم�ا ح�والي ٢٠٠٦ال�ف ط�ن ع�ام  ١٢٠٧ح�والي   ھذا المتوسط يقع ب�ين ح�دين بل�غ أعAھم�ا
، وبدراسة تطور الكميات المستوردة من الزيوت النباتية مع عامل الزمن أش�ارت ٢٠٠٣عام الف طن فى  ٢٦٥

ك�ذلك يتب�ين أن ٠معادلة ا/تجاه الزمني العام إلي أن ھناك ثبات نسبي في الكميات المستوردة طول فت�رة الدراس�ة
ا المتوسط يقع بين ح�دين بل�غ جنية للطن و ھذ ٣٩٢٢.٩متوسط ا�سعار ا�ستيرادية للزيوت النباتية  بلغ حوالي 

، ٢٠٠١جني�ة للط�ن ع�ام  ١٣٧٥، في حين بلغ أدناھم�ا ح�والي  ٢٠١٠جنية للطن عام  ١٢٢٦٦أعAھما حوالي 
بدراس���ة تطورھ���ا م���ع عام���ل ال���زمن تب���ين أن ا�س���عار ا�س���تيرادية للزي���وت النباتي���ة تتزاي���د س���نوياً بح���والى 

، وبمع���دل تغي���ر س���نوي بل���غ ٠.٠١نوي���ة عن���د مس���توي جني���ة/ ط���ن س���نوياً، وتب���ين أن ھ���ذه الزي���ادة مع٥٤٤.٩
ترج��ع إل��ى  % م��ن الزي��ادة ف��ي ا�س��عار ا�س��تيرادية٥١وتوض��ح قيم��ة معام��ل التحدي��د أن نح��و  ٠%١٣.٩نح��و

و يتبين ايضاً م�ن بيان�ات نف�س الج�دولين أن متوس�ط قيم�ة واردات  ٠مجموعة العوامل التي يعكسھا عامل الزمن
ملي��ون جني��ة و قيم��ة ھ��ذا المتوس��ط تق��ع ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ع��ام  ٢٢٦٩.٣الزي��وت النباتي��ة بل��غ ح��والى 

.وبدراس��ة ٢٠٠١ملي��ون جني��ة ع��ام ٦٤٨الح��د ا�دن��ى ح��واليملي��ون جني��ة ، ف��ي ح��ين بلغ٥٨٩١بح��والى ٢٠٠٨
 العAقة الخطية بين عامل الزمن وقيمة الزيوت النباتية المستوردة من الخارج    

ملي��ون جني��ه، بمع��دل تغي��ر  ٢٦٧.٦٩ة احص��ائياً بلغ��ت ح��والي أتض��ح أن ھن��اك زي��ادة س��نوية معنوي��
% من التغيرات في قيم�ة الزي�وت النباتي�ة المس�تورد ٥٦%، وتبين قيمة معامل التحديد أن ١١.٨سنوي بلغ نحو 

  ترجع لعامل الزمن والباقي يرجع لعوامل أخري غير مقيسة فى الدالة.
  تطورالبذور الزيتية المستوردة: -٢

  يانات نفس الجدولين السابقين يتبين ا�تى:بأستعراض ب  
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ال��ف ط��ن و يتب��ين أن ھ��ذا ٣٩٤متوس��ط كمي��ة ال��واردات م��ن الب��ذور الزيتي��ة ف��ي مص��ر بل��غ ح��والى   
 ١١٠و ، ف�ي ح�ين بل�غ أدناھم�ا ح�والي ٢٠٠٧ال�ف ط�ن ع�ام  ١١٤٩المتوسط يقع بين حدين بلغ أعAھما حوالي 

الزمن تبين أن كمية ال�واردات للب�ذور الزيتي�ة تتزاي�د س�نوياً ، بدراسة تطورھا مع عامل ١٩٩٥الف طن فى عام 
  ، وبمعدل٠.٠١الف طن سنوياً، وتبين أن ھذه الزيادة معنوية عند مستوي ٣٥.٧٢بحوالى 

% م��ن الزي��ادة ف��ي كمي��ة ٤٤وتوض��ح قيم��ة معام��ل التحدي��د أن نح��و  ٠%٩.١تغي��ر س��نوي بل��غ نح��و
كذلك يتبين أن متوسط أس�عار واردات الب�ذور  ٠ا عامل الزمنالواردات ترجع إلى مجموعة العوامل التي يعكسھ

جني�ة للط�ن  ٨٢٢٤جني�ة للط�ن و ھ�ذا المتوس�ط يق�ع ب�ين ح�دين بل�غ أعAھم�ا ح�والي ٣٧٩٤.٢الزيتية بلغ حوالي 
  ، بدراسة تطورھا مع عامل ٢٠٠٠جنية للطن عام  ١٠٣٩، في حين بلغ أدناھما حوالي  ٢٠١٠عام 

جني�ة/ ط�ن س�نوياً، وتب�ين أن ھ�ذه ٣٦٢.١٥ات الب�ذور الزيتي�ة تتزاي�د س�نوياً بح�والى الزمن تب�ين أن أس�عار وارد
وتوض�ح قيم�ة معام�ل التحدي�د أن نح�و  ٠%١٣، وبمعدل تغير سنوي بل�غ نح�و٠.٠١الزيادة معنوية عند مستوي 

ايض�اً و يتب�ين  ٠% من الزيادة في أسعار الواردات ترجع إلى مجموع�ة العوام�ل الت�ي يعكس�ھا عام�ل ال�زمن٥١
ملي�ون جني�ة و قيم�ة ھ�ذا  ١٢١٤.٥من بيانات نفس الجدولين أن متوسط قيمة واردات البذور الزيتية بل�غ ح�والى 

ملي��ون جني��ة ، ف��ي ح��ين بل��غ الح��د ا�دن��ى ٤٣٢٦بح��والى ٢٠١٠المتوس��ط تق��ع ب��ين ح��دين بل��غ أعAھم��ا ع��ام 
ن وقيم�ة الب�ذور الزيتي�ة المس�توردة .وبدراسة العAقة الخطية ب�ين عام�ل ال�زم١٩٩٥مليون جنية عام ٢٢٤حوالي

ملي��ون جني��ه، بمع��دل تغي��ر  ٢٣٧.٦٥م��ن الخ��ارج أتض��ح أن ھن��اك زي��ادة س��نوية معنوي��ة احص��ائياً بلغ��ت ح��والي 
% من التغيرات في قيم�ة الب�ذور الزيتي�ة المس�توردة ٧٢%، وتبين قيمة معامل التحديد أن ١٩.٦سنوي بلغ نحو 

  مل أخري غير مقيسة فى الدالة.ترجع لعامل الزمن والباقي يرجع لعوا
  
  
  
  
  
  

تطوركمية وقيمlة الlواردات واQسlعار اQسlتيرادية مlن الزيlوت النباتيlة والبlذور الزيتيlة فlي مصlر  :)٩جدول(
  )٢٠١٠-١٩٩٥خEل الفترة(

  السنوات

الواردت 
  الكلية

(مليار 
  جنية)
  

الواردات 
  الزراعية
(مليار 
  جنية)
  

  دات من البذور الزيتيةالوار  الواردات من الزيوت النباتية
إجمالى قيمة الواردات 

  )٢+١الزيتية(
% من 

الواردات 
  الكلية

% من 
الواردات 
 الزراعية

  الكمية
  (الف طن)

  السعر
  (جنيه/طن)

  القيمة
(مليون 
  جنية)

)١(  

  *الكمية
  (الف طن)

  السعر
  (جنيه/طن)

  القيمة
 (مليون
  جنية)

)٢(  

  القيمة
الرقم 
  القياسى

١٥.١ ٤.٣ ١٠٠ ١٧٢٣ ٢٢٤ ٢٠٣٦ ١١٠ ١٤٩٩ ٢٢٣٧ ٦٧٠ ١١.٤ ٣٩.٩ ١٩٩٥ 
١٣.٣ ٣.٩ ١٠١.٢ ١٧٤٤ ٣١٠ ١٦٢١ ١٩١ ١٤٣٤ ٢١٣٤ ٦٧٢ ١٣.١ ٤٤.٢ ١٩٩٦ 
١٥.٧ ٤.٢ ١٠٨.٤ ١٨٦٧ ٣٧٥ ١٧٤٤ ٢١٥ ١٤٩٢ ٢٠٢٠ ٧٣٩ ١١.٩ ٤٤.٩ ١٩٩٧ 
١٥.٣ ٣.٣ ١٠٦.٤ ١٨٣٤ ٢٤٧ ١٣٩٥ ١٧٧ ١٥٨٧ ٢٣٠٨ ٦٨٨ ١٢ ٥٦.٠٣ ١٩٩٨ 
١١.٨ ٢.٧ ٨٦.١ ١٤٨٣ ٢٢٥ ١٢٠٣ ١٨٧ ١٢٥٨ ٢٠١٦ ٦٢٤ ١٢.٦ ٥٤.٤ ١٩٩٩ 
١٠.٧ ٢.٧ ٧٦.٨ ١٣٢٤ ٣٧١ ١٠٣٩ ٣٥٧ ٩٥٣ ١٤٦٩ ٦٤٩ ١٢.٤ ٤٨.٧ ٢٠٠٠ 
٩.١ ٢.٤ ٧٠.٤ ١٢١٣ ٥٦٥ ١٢٨١ ٤٤١ ٦٤٨ ١٣٧٥ ٤٧١ ١٣.٤ ٥٠.٧ ٢٠٠١ 
٨.٢ ٢.٣ ٧٥.٧ ١٣٠٥ ٥٤٩ ١٣٧٦ ٣٩٩ ٧٥٦ ٢١٦٩ ٣٤٩ ١٥.٩ ٥٦.٥ ٢٠٠٢ 
٧.٧ ١.٩ ٧٣.٥ ١٢٦٦ ٤٠٣ ٢٠٩٩ ١٩٢ ٨٦٣ ٣٢٥٩ ٢٦٥ ١٦.٤ ٦٥.١ ٢٠٠٣ 
١٥.٣ ٣.٥ ١٦٢.١ ٢٧٩٣ ٥٨٠ ٢٢٦٦ ٢٥٦ ٢٢١٣ ٢٥٢٢ ٨٧٧ ١٨.٢ ٧٩.٧ ٢٠٠٤ 
١٦.٤ ٣.٣ ٢٢٢.١ ٣٨٢٧ ١٢٢٧ ٢٠٤٨ ٥٩٩ ٢٦٠٠ ٢٤٢٩ ١٠٧١ ٢٣.٣ ١١٤.٧ ٢٠٠٥ 
١٥.٤ ٣.٠ ٢٠٤.٣ ٣٥٢٠ ١٠٥٠ ١٧٣٦ ٦٠٥ ٢٤٧٠ ٢٠٤٧ ١٢٠٧ ٢٢.٨ ١١٨.٥ ٢٠٠٦ 
٢٢.٢ ٣.٠ ٢٦٥.٦ ٤٥٧٧ ٢٤٧٢ ٢١٥١ ١١٤٩ ٢١٠٥ ٣٦٢٨ ٥٨٠ ٢٠.٦ ١٥٢.٦ ٢٠٠٧ 
٣٦.٦ ٣.٢ ٥٢٦.٣ ٩٠٦٨ ٣١٧٧ ٦٩٥٢ ٤٥٧ ٥٨٩١ ١١٤٥٤ ٥١٤ ٢٤.٨ ٢٨٧.٧ ٢٠٠٨ 
٢١.١ ٣.٢ ٤٦٩.٤ ٨٠٨٨ ٣٣٣١ ٧٥٣٦ ٤٤٢ ٤٧٥٧ ٩٤٣٤ ٥٠٤ ٣٨.٣٤ ٢٤٩.٩٦ ٢٠٠٩ 
١٩.٧ ٣.٤ ٥٨٦.٧ ١٠١٠٩ ٤٣٢٦ ٨٢٢٤ ٥٢٦ ٥٧٨٣ ١٢٢٦٦ ٤٧١ ٥١.٢٢ ٣٠٠.٣٤ ٢٠١٠ 

 ١٥.٩ ٣.١ ٢٠٢.٢ ٣٤٨٣.٨ ١٢١٤.٥ ٢٧٩٤.٢ ٣٩٤.٠ ٢٢٦٩.٣ ٣٩٢٢.٩ ٦٤٦.٩ ١٩.٩ ١١٠.٢ المتوسط
  الجھاز المركزى للتعبئة العامة واQحصاء, الكتاب اQحصائى السنوى,  نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة. -١المصدر 
  منشورة . الجھاز المركزى للتعبئة العامة واQحصاء,المركز القومى للمعلومات،بيانات غير - ٢         
  وزارة الزراعة واستصEح اQراضي ، قطاع الشؤون اQقتصادية نشرة التجارة الخارجية والميزان السلعى أعداد مختلفة.-٣         
        )٦) مرجع(٢٠٠١-١٩٩٥*  كمية الواردات من البذور الزيتية من عام(          
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ه الزمني العlام لكميlة وقيمlة الlواردات واQسlعار اQسlتيرادية مlن الزيlوت النباتيlة اQتجا معادfت :)١٠جدول(
  )٢٠١٠-١٩٩٥والبذور الزيتية في مصر خEل الفترة(

  المتوسط  ف  ٢ر  المعادلة  البيان
معدل التغير 

%  

ال���������واردات م���������ن 
  الزيوت النباتية

  ھـ س١.٨٩٩+  ٦٦٣.١= ھـ١ص^  (الف طن)الكمية
                                   )٠.١٣٨                                                             (

-  -  ٦٤٦.٩  -  

  ھـ س٥٤٤.٩+ ٧٠٨.٨-=ھـ ٢ص^  (جنيه/ طن)السعر
                                   )٣.٨٥                                                               **(

١٣.٩ ٣٩٢٢.٩ ١٤.٨ ٠.٥١ 

(مليون القيم����������������ة
  جنية)

  ھـ س٢٦٧.٦٩+ ٦.٠٧٥-=ھـ ٣ص^
                      )٤.١٨                                                               **(

١١.٨ ٢٢٦٩.٣ ١٧.٥ ٠.٥٦ 

ال���������واردات م���������ن 
  البذور الزيتية

  ھـ س٣٥.٧١٦+ ٩٠.٣٥= ھـ ٤ص^  (الف طن)الكمية
                                  )٣.٣١                                                               ** (

٩.١ ٣٩٤.٠ ١٠.٩٦ ٠.٤٣ 

  ھـ س٣٦٢.١٥+ ٢٨٤.٠٨-= ھـ ٥ص^  (جنيه/ طن)السعر
                                  )٣.٨٤                                                     ** (

١٣ ٢٧٩٤.٢ ١٤.٧١ ٠.٥١ 

(مليون القيم����������������ة
  جنية)

  ھـ س٢٣٧.٦٥+ ٨٠٥.٦-= ھـ ٥ص^  
                                  )٥.٩٩                                                               ** (

١٩.٦  ١٢١٤.٥  ٣٥.٩٧  ٠.٧٢  

  إجمالٮقيمة الواردات الزيتية
  (مليون جنية)

  ھـس ٥٠٥.٣٥+ ٨١١.٦٣-= ھـ ٧ص^
                        )٥.١٣                                                                **(

١٤.٥  ٣٤٨٣.٨  ٢٦.٣٢  ٠.٦٥  

  ) .٩المصدر : جمعت وحسبت من جدول (

  
  عــالمراج                                         

  
   عبئة العامة وا�حصاء ,نشرة التجارة الخارجية ,نشرة إستھAك السلع,أعداد مختلفة.  الجھاز المركزى للت  -١ 
       .الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء,المركز القومى للمعلومات،بيانات غير منشورة -٢
ذائي�ة ف�ي مص�ر"، إبراھيم محمد عبد العزيز الحفني: "دراسة تحليلية �ثر السياسات السعرية على الفج�وة الغ -٣

   .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم ا/قتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 
عصام صبرى (دكتور)، محمد على سكر (دكتور)،محمد على أبو النجا (دكتور): "دراس�ة اقتص�ادية لكف�اءة  -٤

مجل�ة المص�رية إستخدام الموارد  الزراعي�ة ف�ى إنت�اج محص�ول الزيت�ون ف�ى محافظ�ة ش�مال س�يناء " ال
  .٢٠١٠)، سبتمبر، ٣)، العدد (٢٠لAقتصاد الزراعي، المجلد (

ليف لمحصول السمسم ،دراس�ة حال�ة ف�ى محافظ�ة امحمد محمد الشاويش (دكتور):"دراسة دوال ا�نتاج والتك -٥
  . ٢٠٠٩)، مارس، ٣)، العدد (٣٤قنا"، مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، مجلد (

محم�د الخش�ن (دكتور):"دراس�ة إقتص�ادية للوض�ع ال�راھن �ھ�م محاص�يل الزي�وت ف�ى مص�ر" ، منال الس�يد  -٦
  .٢٠١٠)، سبتمبر، ٣)، العدد (٢٠المجلة المصرية لAقتصاد الزراعي، المجلد (

لطيف(دكتور)، "ا�تجاھات ا�نتاجية وا�ستھAكية للزيوت النباتية فى مص�ر"، مجل�ة لھناء شداد محمد عبد ا -٧
  . ٢٠١١)، مايو، ٥)، العدد (٢لمنصورة للعلوم الزراعية، مجلد (جامعة ا

, المي��زان ، نش��رات ا�قتص��اد الزراع��يستص��Aح ا�راض��ى ،قط��اع الش��ئون ا�قتص��اديةإوزارة الزراع��ة و -٨
  سنوات مختلفة.الدخل الزراعى الغذائى,

  
  الملحق

  
يتيlة فlى جمھوريlة مصlر العربيlة خElل ): تطور مساحة وإنتاجية وإنتاج أھم محاصيل البذور الز١جدول رقم(

 )٢٠١١-١٩٩٥الفترة(

  السنوات

  الفول السودانى  عباد الشمس  فول الصويا  السمسم

المساحة 
(الف 
  فدان

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
الكلى 
(ألف 
  طن)

المساحة 
(الف 
  فدان

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
  الكلى
(ألف 
  طن)

المساحة  
(الف 
  فدان

اQنتاجية 
/ طن

  فدان

اQنتاجالكلى 
  (ألف طن)

المساحة
(الف 
  فدان)

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
الكلى 
(ألف 
  طن)

١٣٠.٤ ١.٢٣ ١٠٦ ٦٧.٣ ٠.٩١ ٧٤.٠ ٦٣.٣ ١.٠٢ ٦٢.٠ ٣٢.٧ ٠.٤٥٦ ٧١.٧  ١٩٩٥ 
١٢٥.٨ ١.٢١ ١٠٤ ٥١.٨ ٠.٩٦ ٥٤.٠ ٣٩.٥ ١.٠٩ ٣٦.٢ ٣٦.٩ ٠.٤٩٢ ٧٥.١  ١٩٩٦ 
١٢٥.٥ ١.٢٣ ١٠٢ ٢٣.٢ ٠.٨٣ ٢٨.٠ ٣٤.٧ ١.١ ٣١.٥ ٣٣.٠ ٠.٤٩٦ ٦٦.٥  ١٩٩٧ 
١٣٢.١ ١.٢٧ ١٠٤ ٣١.٨ ٠.٩٧ ٣٢.٨ ٤٧.٧ ١.١ ٤٣.٤ ٢٥.٨ ٠.٤٩٢ ٥٢.٤  ١٩٩٨ 
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١٨٠.٥ ١.٢٨ ١٤١ ٤٣.١ ٠.٩٩ ٤٣.٥ ١٩.٠ ١.١١ ١٧.١ ٣٣.١ ٠.٤٩٢ ٦٧.٣  ١٩٩٩ 
١٨٧.٢ ١.٣٠ ١٤٤ ٢٧.٥ ٠.٩٨ ٢٨.٠ ١٠.٥ ١.١٤ ٩.٢ ٣٦.٥ ٠.٥٠٤ ٧٢.٤  ٢٠٠٠ 
٢٠٥.٤ ١.٣٦ ١٥١ ٤٤.٢ ٠.٩٦ ٤٦.١ ١٤.٩ ١.١٧ ١٢.٧ ٣٤.٦ ٠.٥١ ٦٧.٩  ٢٠٠١ 
١٩٠.٤ ١.٣٥ ١٤١ ٣٥.٠ ٠.٩٥ ٣٦.٩ ١٧.٨ ١.٢٦ ١٤.١ ٣٧.١ ٠.٥١ ٧٢.٨  ٢٠٠٢ 
١٩٥.٥ ١.٣٣ ١٤٧ ٣١.٦ ٠.٩٨ ٣٢.٤ ٢٨.٦ ١.٤٥ ١٩.٧ ٣٦.٦ ٠.٥١٢ ٧١.٥  ٢٠٠٣ 
١٩٢.٩ ١.٣٣ ١٤٥ ٤٤.٣ ٠.٩٧ ٤٥.٥ ٤٣.٦ ١.٢٨ ٣٤.١ ٣٦.٧ ٠.٥٢٨ ٦٩.٦  ٢٠٠٤ 
١٩٩.٨ ١.٣٥ ١٤٨ ٣٠.٤ ٠.٩٧ ٣١.٥ ٢٥.٩ ١.٢٩ ٢٠.١ ٣٦.٩ ٠.٥٥٢ ٦٦.٩  ٢٠٠٥ 
١٨٣.٥ ١.٣٩ ١٣٢ ٣٥.٨ ١.٠٠ ٣٥.٧ ٢٣.٠ ١.٢٩ ١٧.٨ ٤٠.٥ ٠.٥٥٢ ٧٣.٤  ٢٠٠٦ 
٢١٧.٠ ١.٤٠ ١٥٥ ٣٢.١ ١.١٨ ٢٧.٢ ٢٥.٥ ١.٣٨ ١٨.٥ ٤١.٥ ٠.٥٥٤ ٧٤.٩  ٢٠٠٧ 
٢٠٨.٨ ١.٤٣ ١٤٦ ٢٠.٤ ١.٠٦ ١٩.٢ ٢٩.١ ١.٤١ ٢٠.٧ ٣٦.٥ ٠.٥٥ ٦٦.٤  ٢٠٠٨ 
١٩٧.٦ ١.٣٠ ١٥٢ ٣٩.٦ ١.٠٠ ٣٩.٧ ٢٦.٤ ١.٥٥ ١٧.١ ٥١.٢ ٠.٥١٨ ٩٨.٨  ٢٠٠٩ 
٢٠١.٩ ١.٢٧ ١٥٩ ٣٦.٠ ١.٠٦ ٣٤.٠ ٤٣.١ ١.١٩ ٣٦.٢ ٤٧.٨ ٠.٥٢٤ ٩١.٢  ٢٠١٠ 
١٩٨.٤ ١.٢٨ ١٥٥ ١٨.٤ ١.٠٥ ١٧.٥ ٢٩.٨ ١.٣١ ٢٢.٧ ٤٣.٢ ٠.٥٥٢ ٧٨.٣  ٢٠١١ 

 ١٨٠.٧ ١.٣١ ١٣٧ ٣٦.٠٤ ٠.٩٩ ٣٦.٨ ٣٠.٧٢ ١.٢٤ ٢٥.٥ ٣٧.٦٩ ٠.٥٢ ٧٢.٨  المتوسط
  
  
  
  
  
  
  

  )١تابع جدول رقم(

  السنوات

  الذرة الشامية البيضاء  الزيتون  بذور الكتان  بذور القطن

المساحة 
(ألف 
  فدان)

اQنتاجية 
  طن/ فدان

اQنتاج 
الكلى 

  (ألف طن)

  المساحة
(الف 
  فدان)

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
  الكلى
(ألف 
  طن)

  المساحة
  (الف فدان)

  اQنتاجية
  / فدانطن

اQنتاج 
الكلى (ألف 

  طن)

المــــساحـة
  (الف فدان)

اQنتاجية 
طن/ 
  فدان

اQنتاج 
الكلى (ألف 

  طن)

٤٥٨٧.٦ ٢.٦ ١٧٥١ ٢٨٨.٧ ٣.٩ ٧٤.٦ ٢٢.٤ ٠.٦ ٣٧.٤ ٣٨٣.٤ ٠.٥٤ ٧١٠  ١٩٩٥ 
٥١٩٧.٩ ٢.٩ ١٧٦٨ ٣٠٨.٤ ٣.٧ ٨٢.٧ ١٥.٢ ٠.٦٦ ٢٣.٠ ٥٥٢.٦ ٠.٦٠ ٩٢١  ١٩٩٦ 
٥٢١٨.٨ ٣.٢ ١٦٣٦ ٣٣٧.٠ ٣.٩ ٨٧.١ ١٣.٣ ٠.٦٤ ٢٠.٧ ٥٥٨.٤ ٠.٦٥ ٨٥٩  ١٩٩٧ 
٥٤٣٣.٦ ٣.٢ ١٦٩٨ ٣٤٣.٦ ٣.٧ ٩٤.١ ١٠.٥ ٠.٦٤ ١٦.٥ ٣٨٦.٦ ٠.٤٩ ٧٨٩  ١٩٩٨ 
٥١٩٨.١ ٣.٣ ١٥٦١ ٤٢٧.٢ ٤.١ ١٠٣.٩ ٤.٤ ٠.٥٦ ٧.٨ ٣٦٧.٧ ٠.٥٧ ٦٤٥  ١٩٩٩ 
٥٤٨٥.٧ ٣.٤ ١٦٢٣ ٤١٥.٩ ٣.٨ ١٠٨.٣ ٦.٨ ٠.٧١ ٩.٥ ٣٣١.٥ ٠.٦٤ ٥١٨  ٢٠٠٠ 
٥٨٨٢.٤ ٣.٤ ١٧١٠ ٤٢٩.٧ ٣.٨ ١١٣.١ ١٣.١ ٠.٧٢ ١٨.٢ ٤٩٧.١ ٠.٦٨ ٧٣١  ٢٠٠١ 
٥٢٧٦.٨ ٣.٤ ١٥٥٢ ٤٩٤.٠ ٤.٢ ١١٧.٩ ١٥.١ ٠.٧١ ٢١.٣ ٤٥١.٨ ٠.٦٤ ٧٠٦  ٢٠٠٢ 
٥٤٣٥.٢ ٣.٤ ١٥٨٠ ٣٠٩.٨ ٢.٦ ١١٨.٧ ٢١.٩ ٠.٧٣ ٣٠.٠ ٣٢٦.٤ ٠.٦١ ٥٣٥  ٢٠٠٣ 
٥٤٦٧.١ ٣.٥ ١٥٧١ ٤٥٤.٥ ٣.٩ ١١٦.٨ ٣٠.٦ ٠.٧٥ ٤٠.٨ ٤٤٢.٧ ٠.٦٢ ٧١٤  ٢٠٠٤ 
٦٣٧٦.٠ ٣.٦ ١٧٩١ ٣٨٤.٧ ٣.٣ ١١٨.٤ ١١.٣ ٠.٦٩ ١٦.٤ ٣٩٤.٢ ٠.٦٠ ٦٥٧  ٢٠٠٥ 
٥٧٠٠.٢ ٣.٦ ١٥٦٦ ٦٣٠.٦ ٥.٠ ١٢٥.٤ ٩.٨ ٠.٦٣ ١٥.٦ ٦٠٠.٣ ١.١٢ ٥٣٦  ٢٠٠٦ 
٥٥٦٩.٤ ٣.٥ ١٦٠٥ ٦٢١.٥ ٤.٦ ١٣٥.٧ ١٢.٣ ٠.٥٩ ٢٠.٨ ٥١٧.٥ ٠.٩ ٥٧٥  ٢٠٠٧ 
٥٦١٩.١ ٣.٤ ١٦٤٣ ٦٥٦.٩ ٤.٤ ١٥٠.٣ ١١.٩ ٠.٥٩ ٢٠.١ ٣٤٤.٣ ١.١ ٣١٣  ٢٠٠٨ 
٥٧٩٦.٧ ٣.٤ ١٧١٥ ٦٤٨.٢ ٤.١  ١٥٨.١ ٧.٩ ٠.٦٢ ١٢.٨ ١٤٤.٦ ٠.٥٠٩ ٢٨٤  ٢٠٠٩ 
٥٣٦٠.٥ ٣.٢ ١٦٩١ ٥٣٣.٩ ٣.٣ ١٦٣.٣ ٤.٥ ٠.٥٧ ٨.٠ ١٨٧.٥ ٠.٥٠٨ ٣٦٩  ٢٠١٠ 
٥٨٧٣.٩ *٠.٦٣ *١٦٣١ *٦٤٦.١٩ *٤.٠٤٦ *١٨٥.٠٨ ٤.٥ ٠.٥٦ ٨.١ *٣٠٨.٤ *٠.٨ *٣٤٦  ٢٠١١* 

 ٥٤٧٥.٣ ٣.٣٢ ١٦٥٣.٨ ٤٥٥.٣ ٣.٨٩٤ ١١٦.٨ ١٢.٧ ٠.٦٥ ١٩.٢ ٤٠٥.٤ ٠.٦٧ ٦١٦.٤  المتوسط
وزارة الزراعة واستصEح اQراضي ، قطاع الشؤون اQقتصادية ، نشرات اQقتصاد الزراعي أعداد مختلفة.           * قيم  -١المصدر : 

  تقديرية

  

  

  



J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.3 (9), September, 2012 

 1281

ECONOMIC ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE 
PRODUCTION AND CONSUMPTION OF EDIBLE OILS IN 
EGYPT 
Khattab, Manal M. S.  and  I. M. A. Hefny 
Agric. Economic Res. Institute, Agric. Res.,Center 
                                           

ABSTRACT    
  

Although Egypt has the most elements of climate and land and water 
suitable for cultivation and production of oil crops in the provinces of Lower 
and tribal, but it suffers from serious shortcomings in Anteghahit shows the 
current reality of oil crops that Egypt is an importer of vegetable oils and 
oilseed as the value of Egyptian imports of about 10 billion pounds, which 
represents about 3.4% of the value of total imports, 19.7% of the value of 
agricultural imports in 2010, which is a burden on the agricultural trade 
balance of this Egyptian as well as rising domestic prices which requires 
attention to scientific research in this area sufficiently commensurate with the 
importance of crop oil in the Egyptian national economy especially in light of 
the volatility of world prices and the height. The research was a study 
economic importance of the grain oily in the economizer Egyptian agricultural, 
and analyze the structure of the production of crops, oilseed in Egypt, the 
study of economic stability to the area of productivity and production of crops 
of the study, and assess the function of consumption of vegetable oils in 
Egypt, and study the balance of food of vegetable oils in Egypt, and to study 
the situation current for the import of vegetable oils and oilseeds in Egypt. 

And study the economic importance of the grain oily in the Egyptian 
agricultural economy, it became clear from these results that the average 
value of the oil seeds represents about 0.78%, 1.3%, 2.1% of the value of 
agricultural production, plant production, field crops during the period (1995-
2010). 

The results of the research that there is increasing yearly in both area 
and productivity and the production of sesame as much as about 1.12 
thousand feddans 0.005 tons per acre 0.941 tons at a rate of change in 
annual rate of about 1.5%, 0.9%, 2.4% of the average size and productivity 
and the production of sesame of about 72.8 thousand feddan, 0.52 tons per 
acre 37.69 thousand tons respectively. 

As for the yield of soybean has been shown that there are 
diminishing yearly in the area is estimated at 1.1 thousand acres at a rate of 
change in annual rate of about 4.3% of the average area of about 25.5 
thousand acres did not prove the moral statistics of that decline, also found 
that productivity takes a general trend increasing by annual significant 
statistically estimated at about 0.022 tons per acre, and the rate of change in 
annual rate of about 1.8% of the average productivity of about 1.24 tons per 
acre during the study period, showing that there is diminishing yearly in the 
total production of about 0,672 tons and the rate of change in annual rate of 
about 2.2% of the Average total production of about 30.72 thousand tonnes 
of statistical failed to demonstrate the moral of that decline. 
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 For crop sunflower turns out that there are diminishing yearly in an 
area of significant statistically estimated at about 1.6 thousand acres, and the 
rate of change in annual rate of about 4.3% of the average area of about 36.8 
thousand acres during the study period, while I took both of productivity 
Alfdanah, the total production of crop trend years, increasing by an annual 
significant statistically estimated is 0.01 tons per acre 1.22 thousand tons at a 
rate of change in annual rate of about 1%, 3.4% of the average of about 0.99 
tons of 36.04 tons per acre, respectivelyAnd for crop peanuts show that there 
are increased annually in both of the area and productivity and production of 
the kidneys as much as about 3.2 thousand acres, 0.007 tons per acre 4.95 
thousand tons at a rate of change in annual rate of about 2.3%, 0.5%, 2.7% 
of the average area and yield of the groundnut production of around 137.18 
thousand acres, 1.31 tons per acre 180.7thousand tons, respectively. 

As for the cotton crop show that there are diminishing yearly in the 
area is estimated at about 31.79 thousand feddans at a rate of change in 
annual rate of about 5.4% of the average area of cotton of about 616 
thousand feddans in the study period was ascertained moral statistics for that 
decline, and took the productivity Athaha years, increasing by an annual non-
significant statistically estimated at about 0.0153 tons per feddan, and the 
rate of change in annual rate of about 2.13% of the average productivity of 
cotton seeds of about 0.67 tons per feddan during the study period, showing 
that there are diminishing yearly in the total production estimated at about 
11.42 thousand tons and the rate of change in annual rate of about 2.82% of 
average production of about 405.4 thousand tonnes failed to demonstrate the 
moral statistics of that decline. 
  And for the yield of flax, it was clear that there is a decrease in 
annual Ir significant statistically in both space and productivity and the 
production of linen as much as about 0.693 thousand feddans 0.0036 tons 
per acre 0.47thousand tons, at a rate of change in annual amounted to about 
3.6%, 0.6%, 3.7% of the average area and yield of flax and production of 
about 19.2thousand feddans 0.65 tons per acre 12.7thousand tons 
respectively in the study period. 

And for the olive harvest recent research paper suggests that there is 
increasing yearly in both area and productivity of the olive production 
estimated at about 7.27 thousand feddans 0.018 tons per feddan 
22.46thousand tons at a rate of change in annual rate of about 5.9%, 0.46%, 
4.9% of the average size and productivity and olive production of about 123.3 
thousand feddans 3.89 tons per feddan 455.3thousand tons respectively, 
may prove the moral of the statistical increase in both area and production of 
olive did not prove the moral of the statistical increase in productivity. 
  As for the maize crop white turns out that there are diminishing yearly 
in the area is not significant statistically estimated at about 2.74 thousand 
feddans and the rate of change in annual rate of about 0.2% of the average 
area of about 1.6538 million feddans during the study period, while I took 
both of productivity Alfdanah, production total crop growing trend year by year 
as much as statistically significant at about 0.035 tons per feddan 46.89 
thousand tons and an average annual rate of change about 1.1%, 0.9% of 
the average of about 3.32 tons 5475.3thousand tons per feddan, respectively.  
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The estimate coefficients instability for each of the area and the productivity 
and production of crops under study during the period (1995-2011) it became 
clear that the area of both the corn, and sesame, peanut, and olive and of 
average values of coefficients instability to them during the study period, 
respectively, about 3.4% , 4.5%, 5.7%, 6% more stable than the area of 
cotton, sunflower, soybean, flax and of average values of coefficients 
instability have about 12.6%, 16%, 23.1%, 23.5%, respectively. and 
productivity for both of sesame , sunflower, peanut, soybean and of average 
values of coefficients instability to them during the study period, respectively, 
about 1.4%, 2.2%, 2.5%, 2.7% more stable than the yield for both corn, olive, 
flax, cotton, and of average Rate coefficients instability have about 3.8%, 
5.2%, 5.7%, 10.9%, respectively, the total production for both corn, sesame, 
olive, peanut, and of average values of coefficients instability to them during 
the study period, respectively, about 1. 8%, 4%, 5.9%, 8.2% more stable of 
the total production for both soybean, cotton, sunflower, flax and of average 
values of coefficients instability have about 15.8%, 16.5%, 17.6%, 22.3%, 
respectively. 

And estimated consumption function for vegetable oils in Egypt, show 
a positive relationship between the amount of estimated total consumption of 
vegetable oils and both the variable per capita real income, population, 
average per capita vegetable oil a year has proved to be the moral of those 
statistical variables where the consequences of any of them gain increased 
one unit gain increased the amount of the total consumption of about34.7, 
1.2, 125.2, respectively. 

A study of the balance of food of vegetable oils in Egypt that the 
average total production, total consumption, the meet domestic production of 
the population, the food gap, self-sufficiency of vegetable oils as much as 
both of them at about 392.9 thousand tonnes 1067.4 thousand tons, 4.3 
month of 674.5 thousand tonnes, 33.6%, respectivel. 

And study the current situation for imports of vegetable oils and 
oilseeds in Egypt shows that the average total value of imports of vegetable 
oils and oilseeds amounted to about 3.4838 billion pounds during the period 
(1995-2010) represents about 3.1% of the average total imports and about 
15.9% of the average Total agricultural imports, and study the linear 
relationship between the factor of time and the evolution of the total value of 
imports of vegetable oils and oilseeds show that there is an annual increase 
amounted to about 505.35 million pounds, and have found that this increase 
is significant at the level of 0.01, an annual rate of change amounted to about 
14.5%. 
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