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أھم العوامل تحديد ، وا1زوتية العالمي والمحلي ل/سمدة  وا+نتاجا	ستھ)ك تطورمناقشة دراسة ال تاستھدف: الملخص
بيانات ثانوية منشورة وغير ، ولتحقيق تلك ا>ھداف اعتمدت الدراسة على في الزراعة المصرية ھاالمؤثرة على استخدام

 ومعالجتھا با>ساليب ا+حصائية المناسبة، وقد تم استخدام اسلوب )2016 -2000( للفترة منشورة من مصادرھا الرسمية
 وجود زيادة معنوية: يلي ، وأسفرت نتائج الدراسة على مادرت الدوال في صورھا الخطيةُلي وق المرح المتعددا	نحدار
تاج  في ا+نً احصائياانخفاض معنويا وجد  مليون طن بينم2ً سنويا بمقدار من ا>سمدة ا1زوتية ا+نتاج العالمي  فيًاحصائيا

 2 بمقدار ً احصائيافقد تبين وجود زيادة معنوية العالمي ل)ستھ)ك، أما بالنسبة للمتاح  مليون طن0.29المحلي بمقدار 
لى انخفاض إ، وھذا راجع  مليون طن0.19 المحلي بمقدار ل)ستھ)ك بينما وجد نقص سنوي في المتاح ،مليون طن

  ترشيد استخدام ا>سمدة ا1زوتية علىً وراجع أيضا للتحول في السياسة الزراعية وذلك بالعملوزيادة الصادراتت داارالو
أوضحت النتائج أن أھم العوامل ، كما نخفاض ا+نتاج والواردات وھذا بدوره أدى إلى اا	ستھ)كض مما أدى إلى انخفا

متوسط سعر المتر متوسط سعر ا>سمدة ا1زوتية، في  تمثلتعة المصرية استخدام ا>سمدة ا1زوتية في الزراعلى المؤثرة 
 .مكعب من السماد البلدي بالجنيه، إجمالي المساحة المحصولية بالمليون فدانال

Rت النمو، اقتصاديات، ا1زوتيةا>سمدة : سترشاديةالكلمات ا	ستھ)كا+نتاج، ، معد	ا. 

 البحثية والمشكلة مقدمةال

ي سياسة الزراعية زيادة معد	ت النمو فتستھدف ال
 الزراعيةية الرقعة ًا+نتاج الزراعي، ونظرا لمحدود

ارتكزت خطط التنمية الزراعية على التوسع الرأسي 
 )ا>سمدة والمبيدات( بتكثيف استخدام مستلزمات ا+نتاج

 High( واستخدام أصناف المحاصيل عالية ا+نتاجية
Yield Varieties)(HYV (ت الحيوانيةوكذل	ك الس) 

ليب التنموية في الزراعة المصرية، وھذا كأحد ا>سا
في نھاية " الثورة الخضراء"المضمون أو المعنى يتفق مع 

المركز الدولي لتحسين الذرة [( في المكسيك السبعينات
 والتي قام بھا نورمان بورلوج ])CIMMYT(والقمح 

ات كبيرة في والتي تضمنت استخدم ا>سمدة ا1زوتية بكمي
 أدى إلى تحول المكسيكمحصولي القمح والذرة ا>مر الذي 

ًمن دولة مستوردة لھذه المحاصيل إلى دولة مكتفية ذاتيا بل 
وتضمنت ومصدرة، مما جعل الدول تتبع نفس المنھج 

 .خططھا تكثيف استخدام ا>سمدة الكيماوية خاصة ا1زوتية

تاج الرئيسية وية من عناصر ا+نعتبر ا>سمدة الكيماُت
 الزراعة المصرية والعالمية وقد استخدمت ھذه في

نبات المركبات الكيماوية لزيادة ا+نتاج وإمداد التربة وال
  وھىN,P,K(  الكبرىساسية>االعناصر الغذائية ب

، حيث تمثل متوسط قيمة )ا	زوت والفوسفات والبوتاسيوم
تاج ا>سمدة الكيماوية من إجمالي قيمة مستلزمات ا+ن

ً، وفقا لبيانات 2015-2000 لفترةخ)ل ا% 11.17حوالي 
 تتفاوت ا>ھميةو، للتعبئة العامة وا+حصاء يالجھاز المركز

 حيث بلغ ،خراوية من محصول >سمدة الكيمالنسبية ل/
جنيه من 2704متوسط تكلفة ا>سمدة لفدان البطاطس 

جنيه أي تمثل حوالي 11751  البالغةإجمالي التكاليف
شركة السادس من أكتوبر  (2013  وذلك في عام23%

 للفول البلدي بالنسبة، أما )2015، للمشروعات الزراعية
 160.35 حوالي يفقد بلغ متوسط تكلفة السماد ا1زوت

 من إجمالي التكاليف% 2.24جنيه أي تمثل حوالي 
، في حين قدر متوسط تكلفة السماد )2016الشايب، (

جنيه أي حوالي  367.5ا1زوتي من فدان الجوافة 
 ).2015لبھنسي، ا (من إجمالي التكاليف% 14.5

ً ا>كثر إنتاجا عالميا ومحلياا1زوتية ا>سمدة عدُتكما  ً ً 
 في  مليون طن117حوالي منھا بلغ ا+نتاج العالمي حيث 
أي % 3.42 يمثل إنتاج مصر منھا حوالي ،2016عام 

 تھ)كا	س حجم بلغ بينما ، آزوت مليون طن4والي ح
يعني   مليون طن، وھو ما5 حوالي المحلي منھا لنفس العام

من حجم % 20واردات تبلغ مليون طن أي حوالي 
 ).2017  اRغذية والزراعة العالمية،منظمة (ا	ستھ)ك
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 يةة البحثمشكلال

 ضوء المتغيرات المحلية وا	قتصادية ظھرت يف
 تزايد يا	قتصادية والبيئية تتمثل ف المشك)تالعديد من 

 الزراعة المصرية ي فا>سمدة الكيماويةمعد	ت استھ)ك 
خاصة ا1زوتية من قبل المزارعين عن المقننات الموصي 

/ كجم نيتروجين 100بھا حيث أن البطاطس تحتاج إلي 
 شكائر 8 يكون حوالي ي الفعلا	ستخدام حين أن يفدان  ف
، أما بالنسبة للخضر الثمرية كمحصول %46يوريا 

 حين ي ففدان / كجم نيتروجين75 تحتاج إلى ياطم فھالطم
، %46ر يوريا  شكاي8لفعلي يكون حوالي  اا	ستخدامأن 

 ي استص)ح واستزراع أراضوخاصة بعد التوسع في
 وزراعة أصناف دة وتطبيق برنامج التكثيف الزراعيجدي

  لمواجھة مشكلة نقص الغذاء أمام)HYV( ا+نتاجيةعالية 
 زيادةن  يعتقد أيما أن المزارع المصر كزيادة السكان،

لى زيادة ا	نتاج وتحقيق  تؤدى إا>سمدةمعد	ت استھ)ك 
 الكميات يأقصى ربح مما أدى ذلك الى ا+سراف ف

تضح فيما ولكن ا بھا، يلمستخدمة عن المقررات الموصا
بعد أن ھناك أثر سلبي على خصوبة التربة وتلوث الغذاء 

لعدم مطابقة ام الصادرات ًوالمياه وشكلت عائقا أم
المحاصيل للصفات المرغوبة ولما لھا من آثار على 

ا>مر الصحة لوجود متبقيات من ا>سمدة في المحصول 
 الزراعة ي ترشيد استخدامھا فالذى يجعل من الضروري

 .المصرية

 :أھداف البحث

 ا	ستھ)كتطور ا+نتاج ويستھدف البحث دراسة 
، وكذلك تحديد أھم لكيماوية والمحلي ل/سمدة االعالمي

 مصر المؤثرة على استخدام ا>سمدة ا1زوتية فيالعوامل 
 ).2016 -2000(خ)ل الفترة 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة من الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا+حصاء، 

 إحصاءات ونشرات) الفاو(زراعة ة ا>غذية والمنظم
 قطاع الشئون مستلزمات ا+نتاج الزراعي الصادرة من

وزارة الزراعة واستص)ح ا>راضي للفترة ب ا	قتصادية
)2000-2016.( 

الوصفي ا	حصائي استند البحث إلى أسلوبي التحليل 
والكمي لتقدير وشرح الظواھر ا	قتصادية المتعلقة 

النسب المئوية  ستناد إلىبموضوع البحث وذلك با	
أسلوب ا	نحدار و ،والمتوسطات الحسابية والھندسية

 ا	رتباطالدراسة مصفوفة ، كما استخدمت  البسيطالخطي

أسلوب و Simple Correlation Matrix البسيط
لتحديد أھم المتغيرات والعوامل التي تؤثر   المتعددا	نحدار

 التقدير ا تممفي مصر، ك زوتيةعلى استخدام ا	سمدة ا1
 Step-Wise Regressionلمرحلي  ا	نحدار اباستخدام

قيمة (بما يضمن منطقية النتائج ولتجنب مشاكل القياس 
حيث روعي ) وإشارة ومعنوية وكذلك قيمة معامل التحديد

تجنب استبعاد متغيرات قد تكون ذات أھمية في التأثير 
على وإدخال متغيرات ليست ذات أھمية ومن ثم التأثير 

 )2016خرون، آسليمان و (كفاءة التقدير

 النتائج والمناقشة

 ا1زوتيةالمحلي من ا)سمدة العالمي وا�نتاج 

 أن المتوسط السنوي ل¨نتاج 1 يتضح من جدول
 -2000( العالمي من ا>سمدة ا1زوتية خ)ل الفترة

% 55 مليون طن، أي حوالي 99.5قدر بحوالي ) 2016
، وتشير ا>سمدة الكيماويةلمي من من متوسط ا+نتاج العا

 بمقدارًمعنوية احصائيا  وجود زيادة سنوية 2جدول نتائج 
مليون طن، أي بمعدل زيادة سنوية حوالي  2.164
 كما .من المتوسط السنوي خ)ل فترة الدراسة% 2.17

أن المتوسط السنوي من ا	نتاج المحلي تشير التقديرات 
 مليون 6.322 غ نحوبل%) 15.5( ا1زوتيةمن ا	سمدة 

، وسماد نترات منه% 69.5 نحو اليورياطن، يمثل سماد 
% 1.78، بينما سماد سلفات النشادر نحو %29.5النشادر 

  . خ)ل فترة الدراسةا1زوتيةسمدة من اجمالي ا>

 أن المتوسط السنوي ل¨نتاج 1جدول بيانات  من يتبين
 4.391بحوالي بلغ  )%46.5( سماد اليورياالمحلي من 
 ا+نتاج المحلي إجماليمن % 69.5نحو  يمثل مليون طن، 
 133بمقدار ھذا ا+نتاج ينخفض و، ا1زوتيةمن ا>سمدة 

، من المتوسط السنوي% 3  أي بحواليً،ألف طن سنويا
  سماد نترات النشادرالمتوسط السنوي منقدر  بينما

% 29.5 مليون طن، أي حوالي 1.867حوالي ) 33.5%(
 السنوي +جمالي ا+نتاج المحلي من ا>سمدة من المتوسط

 ألف 151ا1زوتية، وتبين أن ھذا ا+نتاج ينخفض بمقدار 
حين من المتوسط السنوي، في % 8 أي بحوالي ً،طن سنويا

 قدر لفترة الدراسة% 20.6سلفات النشادر  اتضح أن سماد
من المتوسط % 2 طن، أي حوالي ألف137بحوالي

ج المحلي من مجموع ا>سمدة السنوي +جمالي ا+نتا
قدر المتوسط السنوي من ا+نتاج المحلي ، كما ا1زوتية، 

 ًا+جمالي ل/سمدة الكيماوية ا1زوتية مقوما بتركيز
 مليون طن، كما تبين وجود 6.322بحوالي %) 15.5(

 ألف طن أي 295ًانخفاض سنوي معنوي احصائيا بمقدار 
 فترة الدراسةلمتوسط السنوي خ)ل من ا% 4.6حوالي 

 ).1وشكل  2 و 1 يجدول(
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 )2016 -2000( خ�ل الفترة نواع المختلفة�لا�نتاج المحلي من ا)سمدة ا1زوتية وا)ھمية النسبية تطور . 1جدول 
 )مليون طن(

ا�نتاج  السنوات ة من إجمالي ا�نتاج المحليا)ھمية النسبي اRنتاج المحلي من اRسمدة ا1زوتية
العالمي من 

اRسمدة 
 ا1زوتية

 مليون طن

يوريا 
46.5 %

مقوما بتركيز 
15.5% 

نترات نشادر 
33.5 %

مقوما بتركيز 
15.5% 

سلفات نشادر 
20.6 %

مقوما بتركيز 
15.5% 

اRجمالي 
مقوما 
بتركيز 

15.5% 

 يوريا 
من ا�نتاج 

 المحلي
(%) 

نترات النشادر 
من ا�نتاج 

  المحلي
(%) 

سلفات النشادر 
من ا�نتاج 

 محليال
 (%) 

2000 81.246 5.082 2.942 0.099 8.124 62.559 36.218 1.222 
2001 83.146 5.417 2.812 0.126 8.354 64.840 33.656 1.503 
2002 85.348 4.968 2.675 0.157 7.800 63.692 34.296 2.011 
2003 87.459 5.372 2.780 0.138 8.290 64.808 33.532 1.659 
2004 94.823 5.126 2.608 0.146 7.880 65.048 33.102 1.848 
2005 96.202 5.091 2.508 0.177 7.775 65.477 32.251 2.271 
2006 95.476 4.667 2.245 0.134 7.046 66.242 31.856 1.901 
2007 100.188 4.343 1.889 0.117 6.349 68.401 29.751 1.848 
 	 يوجد 28.128 71.871 6.340 	 يوجد 1.783 4.557 99.189 2008
 	 يوجد 29.796 70.203 5.626 	 يوجد 1.676 3.950 97.193 2009
 	 يوجد 28.587 71.413 6.005 	 يوجد 1.717 4.289 104.103 2010
 	 يوجد 27.385 72.614 5.667 	 يوجد 1.552 4.115 105.983 2011
  يوجد	 23.348 76.651 5.045 	 يوجد 1.178 3.867 107.965 2012
 	 يوجد 23.499 76.501 4.380 	 يوجد 1.029 3.351 109.341 2013
 	 يوجد 23.187 76.813 4.144 	 يوجد 0.961 3.183 113.31 2014
 	 يوجد 9.215 90.785 4.539 	 يوجد 0.418 4.120 115.211 2015
 	 يوجد 23.361 76.639 4.114 	 يوجد 0.961 3.153 116.901 2016

 1.782 29.526 69.457 6.322 0.137 1.867 4.391 99.593 متوسطال
، نشرة احصاءات مستلزمات ا�نتاج الزراعيجمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستص)ح ا>راضي، قطاع الشئون ا	قتصادية، ) 1 (:المصدر

 .أعداد متفرقة
(2) WWW.FAOSTAT.org 

 

 )         2016 -2000( اRتجاه الزمنى ل�نتاج المحلي ل�نواع المختلفة من ا)سمدة ا1زوتية خ�ل فترة الدراسة .2ل جدو

 السنوي المتوسط المعادلة المتغير التابع
 )مليون طن(

معدل التغير 
 (%) السنوي

R2 F-ratio 

ا�نتاج العالمي من 
 اRسمدة ا1زوتية

 ھـس2.164+80.114 -=ھـص
 )                21.595**( 99.593 2.17 0.968 466.34** 

 يوريا
 46.5% 

 ھـ س0.133 -5.592= ھـص
)                 -8.819**( 4.391 -3 0.838 77.77** 

نترات النشادر 
33.5% 

 ھـ س0.151-3.223= ھـص
)                 -17.568**( 

1.867 -8 0.954 308.65** 

ي
ج المحل

ا�نتا
 

مالي ا)سمدة اج
 %15.5ا1زوتية 

 ھـ س0.295 -8.985= ھـص
)                -16.451**( 

6.322 -4.6 0.947 270.65** 

 .0,01ًمعنوي احصائيا عند مستوى  ** )17، ......،3، 2، 1(متغير الزمن حيث  :ھـس
 )المحسوبة  ت = ( ما بين ا>قواس القيم  100× ) المتوسط الحسابي السنوي/ ميل الدالة = ()% (معدل التغير السنوي

 .1 جدول :المصدر
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 .1 جدول :المصدر

 )2016 -2000( خ�ل الفترة من ا1زوتية اRتجاه الزمنى ل�نتاج المحلي ل�نواع المختلفة من ا)سمدة .1شكل 

 

 ا1زوتية العالمي والمحلي من ا)سمدة اRستھ�ك

لعالمي من ا>سمدة  ال)ستھ)كبلغ المتوسط السنوي 
 96.5حوالي ) 2016 -2000(ا1زوتية خ)ل الفترة 

 العالمي من ا	ستھ)كمن إجمالي % 57مليون طن، تمثل 
 الزمني تبين وجود ا	تجاها>سمدة الكيماوية، وبدراسة 

ًزيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بحوالي مليون طن 
 4 و3جدولي ( من المتوسط السنوي% 2.29تمثل حوالي 

 ).2شكل و

 أن المتوسط 3جدول النتائج الواردة بكما يتضح من 
در ُ ق)46%( المحلي من سماد اليوريا ل)ستھ)كالسنوي 
من المتوسط % 64 مليون طن، أي حوالي 4.125بحوالي 

 المحلي ا>سمدة ا1زوتية، ا	ستھ)كالسنوي +جمالي 
 ألف طن 130ينخفض بمقدار  ا	ستھ)كوتبين أن ھذا 

من المتوسط السنوي، بينما % 3.15 أي بحوالي ً،سنويا
) %33.5 (سماد نترات النشادرقدر ا	ستھ)ك المحلي من 

من المتوسط % 33، أي حوالي  مليون طن2.179 بحوالي
ا>سمدة ا1زوتية، +جمالي المحلي  )ستھ)كلالسنوي 

 ألف طن 148ينخفض بمقدار  ا	ستھ)كوتبين أن ھذا 
من المتوسط السنوي، في حين % 6.79حوالي  أي بً،سنويا

در بحوالي ُ ق %)20.6(اتضح أن سماد سلفات النشادر
من المتوسط السنوي % 2.32 طن، أي حوالي ألف 154

المحلي من مجموع ا>سمدة ا1زوتية،  ا	ستھ)ك+جمالي 
 ألف طن 17ينخفض بمقدار  ا	ستھ)كوتبين أن ھذا 

بينما سماد  وسط السنوي،من المت% 11ًسنويا أي بحوالي 
ألف  12در بحوالي ُلفترة الدراسة ق %15.5نترات الجير 

من المتوسط السنوي +جمالي % 0.21طن، أي حوالي 
 المحلي من مجموع ا>سمدة ا1زوتية، وتبين أن ا	ستھ)ك

 أي بحوالي ً، ألف طن سنويا ينخفض بمقدارا	ستھ)كھذا 

 أن إجمالي  كما اتضحمن المتوسط السنوي% 12.5
المحلي من ا>سمدة ا1زوتية لفترة الدراسة قدر  ا	ستھ)ك

من المتوسط % 6.7 مليون طن، أي حوالي 6.47بحوالي 
العالمي من إجمالي ا>سمدة  ا	ستھ)كالسنوي +جمالي 

 293ينخفض بمقدار  ا	ستھ)كا1زوتية، وتبين أن ھذا 
 لسنويمن المتوسط ا% 4.53ًألف طن سنويا أي بحوالي 

 .خ)ل فترة الدراسة

تط�������ور الص�������ادرات وال�������واردات م�������ن ا)س�������مدة 
 ا1زوتية

بدراسة تطور كل من كمية وقيمة وسعر صادرات 
 أن متوسط كمية 7يتضح من جدول ا1زوتية ا>سمدة 

مليون  1.6الصادرات من ا>سمدة النيتروجينية بلغت نحو 
من اجمالي متوسط كمية % 89طن، تمثل حوالي 

>سمدة الكيماوية على مستوى الجمھورية خ)ل صادرات ا
وتبين معادلة ا	تجاه الزمنى وجود ) 2017-2000(الفترة 

 بلغت 0.05ًزيادة سنوية معنوية احصائيا عند مستوى 
من المتوسط % 9.4 مليون طن، تمثل نحو 0.15حوالي 

 .السنوي خ)ل فترة الدراسة

 3290كما تبين أن متوسط قيمة الصادرات بلغت نحو 
من اجمالي قيم صادرات % 91مليون جنية تمثل حوالي 

ا>سمدة الكيماوية على مستوى الجمھورية خ)ل الفترة 
، وتبين معادلة ا	تجاه الزمنى وجود زيادة )2000-2017(

 464 بمعدل سنوي بلغ 0.01ًمعنوية احصائيا عند مستوى 
من % 14.1مليون جنيه، بمعدل تغير سنوي متزايد قدره 

وسط السنوي خ)ل فترة الدراسة، وقد بلغ معامل المت
 أي أن عامل الزمن بما يتضمنه من 0.59التحديد 

من التغيرات في قيمة صادرات % 59متغيرات يفسر نحو 
 .  يرجع لعوامل أخرى% 41والباقي يمثل ا1زوتية ا>سمدة 

33.5%  15.5%  

46.5%  15.5%  

46.5%  15.5%  

15.5%  33.5%  
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 المحل�ي من�ه خ��ل ل�ستھ�ك وا)ھمية النسبية ةا1زوتيمن ا)سمدة ل�نواع المختلفة  المحلي اRستھ�كتطور  .3جدول 
 )مليون طن( )2016 -2000(الفترة 

اRستھ�ك  السنوات (%)ا)ھمية النسبية من اRستھ�ك المحلي  اRستھ�ك المحلي
العالمي من 

ا)سمدة 
 ا1زوتية

 مليون طن

يوريا 
46.5 %

 مقوما
بتركيز 

15.5% 

نترات نشادر 
33.5 %

مقوما بتركيز 
15.5% 

سلفات نشادر 
20.6 %

مقوما بتركيز 
15.5% 

نترات 
جير 
15.5% 

اRجمالي 
مقوما 
بتركيز 

15.5% 

 اليوريا
46.5% 

نترات 
النشادر 

33.5% 

سلفات 
النشادر 

20.6% 

نترات 
الجير 

15.5% 

2000 77.549 3.648 2.811 0.279 0.001 6.739 54.13 41.71 4.14 0.01 
2001 80.456 3.973 2.618 0.325 0.007 6.923 57.39 37.82 4.69 0.10 
2002 82.588 3.837 3.541 0.349 0.006 7.733 49.62 45.79 4.51 0.08 
2003 86.578 4.25 2.518 0.236 0.001 7.005 60.67 35.95 3.37 0.01 
2004 89.023 5.822 2.844 0.212 0.004 8.882 65.55 32.02 2.39 0.05 
2005 89.448 6.102 3.031 0.188 0.007 9.328 65.42 32.49 2.02 0.08 
2006 91.963 3.37 2.123 0.213 0.011 5.717 58.95 37.13 3.73 0.19 
2007 96.083 4.654 1.889 0.117 0.005 6.665 69.83 28.34 1.76 0.08 
2008 95.567 5.598 2.013 0.032 0.007 7.65 73.18 26.31 0.42 0.09 
2009 97.646 3.791 1.887 0.059 0.009 5.746 65.98 32.84 1.03 0.16 
2010 100.790 4.295 1.77 0.081 0.017 6.163 69.69 28.72 1.31 0.28 
2011 104.349 4.116 3.307 0.111 0.015 7.549 54.52 43.81 1.47 0.20 
2012 106.418 3.868 1.363 0.12 0.009 5.36 72.16 25.43 2.24 0.17 
2013 108.444 3.386 1.28 0.095 0.017 4.778 70.87 26.79 1.99 0.36 
2014 110.079 3.185 1.008 0.051 0.022 4.266 74.66 23.63 1.20 0.52 
2015 109.324 3.11 1.488 0.081 0.036 4.715 65.96 31.56 1.72 0.76 
2016 114.200 3.125 1.546 0.071 0.024 4.766 65.57 32.44 1.49 0.50 

 0.21 2.32 33.10 64.36 6.470 0.012 0.154 2.179 4.125 96.50 المتوسط
، نش�رة احص�اءات مس�تلزمات ا�نت�اج الزراع�يوزارة الزراعة واستص)ح ا>راضي، قطاع الشئون ا	قتص±ادية، جمعت وحسبت من ) 1 (:المصدر

 .           أعداد متفرقة
(2) WWW.FAOSTAT.org 

 

اRتجاه الزمنى للمتاح من اRستھ�ك العالمي والمحلي من ا)نواع المختلفة من ا)سمدة ا1زوتية خ�ل فترة  .4جدول 
 )        2016 -2000(الدراسة 

 السنوي المتوسط المعادلة المتغير التابع
 )مليون طن(

معدل التغير 
 (%) السنوي

R2 F-ratio 

ستھ�ك 
Rا

العالم
ي

 
)

مليون طن
( 

 ا)سمدة ا1زوتية
 ھـ س2.213 + 76.579= ھـص

)            37.367(** 96.5 2.293 0.989 1396** 

 %46.5يوريا 
 ھـ س0.130 - 5.123= ھـص

)            -2.447(* 4.125 -3.15 0.285 5.989* 

نترات نشادر 
33.5% 

 ھـ س0.148 -3.389= ھـص
  )        -5.375**( 

2.179 -6.79 0.658 28.899** 

سلفات نشادر 
20.6% 

 ھـ س0.017-0.304= ھـص
)          -6.164(** 

0.154 -11.1 0.717 38.002**  

نترات جير 
15.5% 

 ھـ س0.0015+0.0019-= ھـص
)           5.907**( 

0.012 12.50 0.699 34.898** 

ي
ستھ�ك المحل

Rا
 

)
مليون طن

( 

إجمالي ا)سمدة 
 ا1زوتية

 ھـ س0.293-8.815 =ھـص
)               -4.286**( 

6.47 -4.53 0.550 18.369** 

 0,05عند مستوى معنوي  * القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة :ھـص
 .0,01 معنوي عند مستوى  ** )17، ......،3، 2، 1(متغير الزمن حيث  :ھـس

 )المحسوبة  ت = (القيم ما بين ا>قواس   100× ) ي السنويالمتوسط الحساب/ ميل الدالة% = ( معدل التغير السنوي
 .3 جدول :المصدر
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 .3 جدول :المصدر

اRتجاه الزمنى للكمية المتاحة من اRستھ�ك المحلي ل�نواع المختلفة من ا)سمدة ا1زوتية خ�ل الفترة  .2شكل 
)2000-2016( 

 

 

أما بالنسبة لسعر التصدير تبين أن متوسط سعر 
-2000(طن خ)ل الفترة / جنية2406التصدير بلغ نحو 

، كما يتبين من معادلة ا	تجاه الزمنى وجود زيادة )2017
 302 بمعدل سنوي بلغ 0.05ًمعنوية احصائيا عند مستوى 

من المتوسط السنوي خ)ل % 12.5طن، أي تمثل /جنية
 أي أن عامل 0.22 بلغ معامل التحديد فترة الدراسة، وقد

من % 22الزمن بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 
والباقي يمثل ا1زوتية التغيرات في سعر تصدير ا>سمدة 

 .يرجع لعوامل أخرى% 78

 ا1زوتيةواردات ا)سمدة 

 كمية وقيمة وسعر واردات ا>سمدة 7يتضح من جدول 
ردات من ا>سمدة ، حيث أن متوسط كمية الواا1زوتية 
% 38 مليون طن تمثل حوالي 0.12بلغت نحوا1زوتية 

ا>سمدة الكيماوية على واردات من متوسط اجمالي كمية 
كما ). 2017 -2000(مستوى الجمھورية خ)ل الفترة 

تبين معادلة ا	تجاه الزمنى وجود تناقص سنوي غير 
 مليون طن، كما بلغ 0.008ٍمعنوي احصائي قدره حوالي 

 مليون جنية، تمثل 224وسط قيمة الواردات بنحو مت
من اجمالي قيم واردات ا>سمدة الكيماوية % 47حوالي 

على مستوى الجمھورية، كما تبين معادلة ا	تجاه الزمنى 
ًوجود زيادة غير معنوية احصائيا بمعدل سنوي بلغ حوالي 

، أما بالنسبة لسعر ا	ستيراد يتبين أن ه مليون جني8
طن  كما / جنية11232 ا	ستيراد بلغ نحو متوسط سعر

تبين معادلة ا	تجاه الزمنى وجود زيادة غير معنوية 

طن خ)ل /  جنية233ًاحصائيا بمعدل سنوي قدره حوالي 
 .فترة الدراسة

أھم العوامل المؤثرة على استخدام ا)سمدة ا1زوتية 
 في الزراعة المصرية

 المؤثرة لالعوامتحديد أھم لتم إجراء عدة محاو	ت 
بإجراء العديد من على استخدام ا>سمدة ا1زوتية 

باستخدام عدد من الصور الرياضية الخطية المحاو	ت 
وجد أن أنسبھا لطبيعة البيانات وأدقھا وواللوغاريتمية، 

ًھا منطقية إحصائيا واقتصاديا ھيللنتائج وأكثر  الصورة ً
 اعتمدت الدراسة في تحديد أھم المتغيراتخطية، وال

الشارحة المؤثرة على استخدام ا>سمدة ا1زوتية على 
 Simple Correlation Matrixمصفوفة ا	رتباط البسيط 

 بين المتغيرات الشارحة وبعضھا من جھة 9جدول الموضحة ب
 وتم التقدير باستخدام وبينھا وبين المتغير التابع من جھة أخرى

تجنب  لStep-Wise Regression حدار المرحليأسلوب ا	ن
قيمة وإشارة (مشاكل القياس بما يضمن منطقية النتائج 

حيث روعي تجنب ) ومعنوية وكذلك قيمة معامل التحديد
استبعاد متغيرات قد تكون ذات أھمية في التأثير وإدخال 

 .متغيرات ليست ذات أھمية ومن ثم التأثير على كفاءة التقدير

ة في الصورة الخطيأشارت نتائج التقدير للنموذج و
 إلى قيم وإشارات تتفق مع المنطق ا	قتصادي 9جدول ب

وثبتت معنوية النموذج في تفسير الع)قة بين ا>سمدة 
حة والتي تم ا1زوتية المستخدمة والمتغيرات الشار

 .تحديدھا في النموذج

46.5%  

46.5%  
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 )2017 -2000( تطور كمية وقيمة وسعر الصادرات من ا)سمدة الكيماوية خ�ل فترة الدراسة .5جدول 

 السنوات إجمالي الصادرات البوتاسية الفوسفاتية ا1زوتية
 كمية

مليون (
 )طن

 قيمة
مليون (

 )جنيه

 سعر
 التصدير

 )طن/جنيه(

 كمية
مليون (

 )طن

 قيمة
مليون (

 )جنيه

سعر 
 التصدير

 )طن/جنيه(

 كمية
مليون (

 )طن

 قيمة
مليون (

 )جنيه

 سعر
  التصدير

 )طن/جنيه(

 كمية
 )مليون طن(

 قيمة
مليون (

 )جنيه

سعر 
 التصدير

 )طن/جنيه(
2000 0.599 251.6 419.683 0.034 17 491.329 0.0003 0.3 1000 3017 491.329 2000.3 
2001 0.532 257.8 484.222 0.023 11.7 497.872 0 0 0 2012.7 497.872 2001 
2002 0.282 152.9 540.664 0.115 37.3 324.066 0.0001 0.4 4000 6039.3 324.066 2002.4 
2003 0.423 366.4 865.784 0.072 28.2 387.895 0 0.2 0 2031.2 387.895 2003.2 
2004 0.036 54 1491.712 0.024 23.8 979.423 0.0018 2.4 1333.33 3361.13 979.425 2006.4 
2005 0.052 63.5 1204.933 0.083 143.2 1721.153 0.0001 0.2 2000 4148.2 1721.153 2005.2 
2006 0.291 359.8 1236.001 0.028 81.9 2873.684 0 0.1 0 2087.9 2873.684 2006.1 
2007 0.161 229.8 1420.271 0.045 163 3582.417 0.0001 0.1 1000 3170 3582.417 2007.1 
2008 1.121 2356.4 2100.552 0.385 845.8 2194.603 0.0012 6.5 5416.666 8270.466 2194.604 2014.5 
2009 4.393 6018.5 1369.958 0.127 208.6 1630.961 0.0029 14.5 5000 7217.6 1630.964 2023.5 
2010 4.325 6338.5 1465.549 0.336 337.2 1003.272 0.0012 3.9 3250 5597.2 1003.274 2013.9 
2011 4.201 8077.8 1922.507 0.318 513.3 1612.123 0.0005 2 4000 6524.3 1612.123 2013 
2012 3.397 7302.6 2149.720 0.156 564.8 3611.253 0.0036 16.4 4555.555 7132.355 3611.256 2028.4 
2013 3.237 7397.4 2284.770 0.467 679.8 1454.989 0.00513 19.22 3746.588 6439.388 1454.994 2032.22 
2014 0.306 4762.35 15563.235 0.460 613.83 1333.022 0.01071 53.39 4985.060 7612.890 1333.032 2067.39 
2015 1.015 2298.47 2262.986 0.301 461.63 1531.365 0.03109 46.79 1504.985 3981.615 1531.396 2061.79 
2016 3.069 7689.91 2504.872 0.283 500.74 1767.088 0.03331 210.06 6306.214 8822.954 1767.122 2226.06 
2017 1.291 5242.64 4058.681 0.061 201.06 3271.928 0.02499 140.01 5602.641 7820.701 3271.953 2157.01 

 2037.129 1681.587 5293.716 2983.391 28.692 0.0065 1681.580 301.825 0.184 2406.453 3290.00 1.596 المتوسط
 .ية، بيانات غير منشورة، أعداد متفرقة الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا	حصاء، نشرة التجارة الخارج:المصدر

 

تطور كمية وقيمة وسعر الواردات المصرية من ا)نواع الث�ثة ل�سمدة الكيماوية موض�ع الدراس�ة خ��ل الفت�رة  .6جدول 
)2000- 2017( 

 السنوات إجمالي الواردات البوتاسية الفوسفاتية ا1زوتية 
 كمية 

مليون (
)طن  

 قيمة
مليون (

)جنيه  

 سعر 
 اRستيراد

)طن/جنيه(  

ةكمي  
مليون  (

)طن  

 قيمة
مليون (

)جنيه  

 سعر اRستيراد
)طن/جنيه(  

 كمية 
مليون (

)طن  

 قيمة
مليون (

)جنيه  

سعر 
 اRستيراد

)طن/جنيه(  

 كمية
مليون  (

)طن  

 قيمة
مليون (

)جنيه  

سعر 
 اRستيراد

)طن/جنيه(  
2000 0.176 58.1 328.805       0.246 112.4 1111.227 
2001 0.081 33 403.916 0 0 0 0.069 54.3 782.420 0.095 44.2 1221.435 
2002 0.052 18.2 344.045 0 0 0 0.013 11.2 817.518 0.127 85 1240.69 
2003 0.050 37.3 741.550 0 0 0 0.074 66.8 896.644 0.146 140.7 6814.543 
2004 0.213 189.1 887.376 0.0001 0.5 5000 0.095 102.9 1072.993 0.280 299.1 5702.876 
2005 0.897 1104.3 1230.692 0.0005 1.6 3200 0.067 108.4 1615.499 0.958 1233.9 12977.38 
2006 0.004 28.1 6690.476 0.0025 24.9 9960 0.058 104.7 1786.689 0.074 171.2 10916.15 
2007 0.017 16.6 937.853 0.0005 1.1 2200 0.070 142 2025.678 0.171 296.7 7047.564 
2008 0.001 281.1 281100 0.001 4.3 4300 0.152 275.8 1809.711 0.009 711.1 217333.9 
2009 0.018 138.5 7406.417 0.0007 4.8 6857.142 0.0068 425.2 62529.41 0.027 365.5 44123.96 
2010 0.05 103.8 2076 0.0015 12.8 8533.333 0.0076 214.2 28184.21 0.116 461.1 12617.48 
2011 0.101 333.6 3277.013 0.0006 3.1 5166.666 0.065 354.2 5374.81 0.157 651.3 13032.08 
2012 0.149 384.5 2570.187 0.0013 5.2 4000 0.054 312.5 5755.064 0.228 784.5 12699.54 
2013 0.134 420.19 3114.825 0.0019 9.6 5052.631 0.076 390.4 5076.723 0.201 857.65 15480.78 
2014 0.055 204.9 3699.223 0.0027 15.5 5740.740 0.063 421.96 6625.216 0.099 748.94 17573.16 
2015 0.128 510.92 3990.315 0.00056 0.8 1428.571 0.043 543.24 12445.36 0.193 912.94 17324.55 
2016 0.030 119.29 3888.200 0.00036 2.6 7222.222 0.065 399.42 6112.012 2.537 549.22 28874.27 
2017 0.004 55.13 12644.495 0.000027 0.67 24814.814 2.506 429.26 171.292 0.028 232.67 38828.57 

 25828.9 481.0067 0.316 7384.07 177.07 0.023 18800 0.47 0.000025 11232.153 224.257 0.120 المتوسط
 . الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا	حصاء، نشرة التجارة الخارجية، بيانات غير منشورة، أعداد متفرقة:المصدر
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 )2017 -2000(اRتجاه الزمنى للصادرات والواردات من ا)سمدة ا1زوتية خ�ل فترة الدراسة . 7جدول 

 المتوسط المعادلة المتغير التابع
 السنوي

معدل التغير 
 )%(السنوي 

R2 Fc 

 الكمية

 )مليون طن(

 ھـس0.1503+0.1691=ھـص

)                 2.22*( 

1.5967 9.41 0.2363 4.95* 

 القيمة

 )مليون جنية(

 ھـس464.31+1120.96-= ھـص

)                    4.85**( 

3290.02 14.11 0.5953 23.53** 

ت
صادرا

ال
 

 السعر

 )طن/جنية (

 ھـس301.852+461.137-=ھـص

        )           2.16*( 

2406.45 12.52 0.2257 4.66** 

 الكمية

 )مليون طن(

 ھـ س0.00825-0.1989=ھـص

 م.غ)0.88-               (
 م.غ0.78 0.0467 6.84- 0.121

 القيمة

 )مليون جنية(

 ھـ س8.44+144.05= ھـص

 م.غ)0.68               (
 م.غ0.46 0.0282 3.76 224.257

ت
الواردا

 

 السعر

 )طن/جنية (

 ھـس233.73+9106.69= ھـص

 م.غ)0.14               (
 م.غ0.019 0.0012 2.08 11232.2

 

 0.05معنوي عند مستوى  * القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة :ھـص

 .0,01 معنوي عند مستوى  ** )18، ......،3، 2، 1(متغير الزمن حيث  :ھـس

 )المحسوبة  ت = (القيم ما بين ا>قواس   100× ) المتوسط الحسابى السنوي/ لةميل الدا% = (معدل التغير السنوي )1(

 .الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا	حصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد متفرقةحسبت من : المصدر

 

 

 

 

 

 

 ) 2016 -2000( نتائج تقدير دالة الطلب على ا)سمدة ا1زوتية خ�ل الفترة .8جدول 

 ف 2ر النموذج المقدر ذجالنمو

 الخطي
   6س654.935+  5س257.926+  1 س4.052 - 4523.445- = ھـــ1^ص

)                                 -4.285(              **)4.562(            **)2.11(          * 0.87 29.744** 

 ت المحسوبة= القيم بين ا>قواس
       0.05معنوية عند مستوى                 *     0.01معنوية عند مستوى ** 

 :حيث
 %.15.5متوسط سعر ا>سمدة ا1زوتية =  1س %15.5ًالقيمة التقديرية +جمالي استھ)ك من ا>سمدة ا1زوتية مقوما بتركيز = ھـ^1ص

 .الي المساحة المحصولية بالمليون فدان إجم = 3س                       .مكعب من السماد البلدي بالجنيه المتوسط سعر المتر =  2س
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 والعوامل المؤثرة عليھا خ�ل ا1زوتيةمصفوفة معام�ت اRرتباط البسيط بين الكمية المستخدمة من ا)سمدة  .9جدول 
 )2016 -2000(الفترة 

 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 5س 6س 8س 7س 4س 3س 1س ص 

                               1 ص

                             1 **0.676 1س

                           1 **0.725 0.429 3س

                         1 **0.914 **0.673 0.389 4س

                       1 *0.569 *0.569 *0.527 -0.033- 7س

                     1 0.306 **0.615 **0.653 **0.941 **0.786 8س

                   1 **0.941 0.425 **0.678 **0.695 **0.924 **0.801 6س

                 1 **0.933 **0.979 0.294 *0.597 **0.645 **0.953 **0.829 5س

               1 -0.372- -0.423- -0.336-**0.655- *504.- *0.488- *0.544- -0.042- 9س

             1 -0.335- **0.877 **0.846 **886. 0.125 *531. *0.510 **0.787 **0.801 10س

           1 *0.510 -0.170- **0.715 *533. **651. 0.03 0.291 *0.510 **0.662 *0.591 11س

         1 *0.595- **0.704- 0.241**0.808- **0.876- **0.848- -0.314- *0.532- **0.664- **0.801- **0.673- 12س

       1 -0.129- 0.083 0.171 **642. 0.047 0.047 0.11 -311.- -074.- -037.- -067.- 0.236 13س

     1 0.096 **763.- **633. **863. -380.- **970. **932. **951. 0.314 **0.707 **0.718 **0.933 **0.826 14س

   1 **0.887 0.073 **0.813- **0.739 **0.893 -0.297- **0.946 **0.863 **0.957 0.145 *0.487 *562. **0.881 **0.797 15س

 1 **0.899 **0.953 0.01 **0.822- *0.603 **0.839 -0.437- **0.970 **0.942 **0.979 0.44 **0.658 **0.693 **0.964 **0.730 16س

 .خارجية، أعداد متفرقةالجھاز المركزي للتعبئة العامة وا	حصاء، نشرة التجارة الجمعت وحسبت من : المصدر

 .، أعداد مختلفةمستلزمات ا	نتاج الزراعيوزارة الزراعة واستص)ح ا>راضي، قطاع الشئون ا	قتصادية، نشرة إحصاءات 

 

 توصيف النموذج

  توصيف المتغيرات ا	قتصادية والفنية لدالةيأ
في  العوامل المؤثرة على استخدام ا>سمدة ا1زوتية

 ).1(ما بالمعادلة الزراعة المصرية ك

      ھـ16س 16ب± ..... ±ھـ  2س 2 ب±ھـ 1س 1 ب±أ = ھـ ص

)1( 

 :حيث

 ھـ1^ص
= 

 مقوما ا1زوتية ا	سمدة استھ)ك اجمالي
 %15.5  بتركيز

  (%15.5)  ا1زوتية ا	سمدة سعر متوسط  =ھـ1س

 )فدان مليون(ةالشتوي المحصولية المساحة اجمالي  =ھـ3س

 )فدان مليون (ةالصيفي المحصولية ساحةالم اجمالي  =ھـ4س

 بالجنية البلدي السماد من 3سعر م متوسط  =ھـ5س

 )فدان مليون( المحصولية المساحة اجمالي  =ھـ6س

 )فدان مليون( النيلي المحصولية المساحة اجمالي  =ھـ7س

 )فدان مليون (الفاكھة مساحة اجمالي  =ھـ8س

 نفدا الف ا>رز محصول مساحة  =ھـ9س

 )فدان مليون (القمح مساحة  =ھـ10س

 )فدان الف(  الشامية الذرة مساحة  =ھـ11س

 )فدان الف( القطن مساحة  =ھـ12س

 )فدان الف (الطماطم مساحة  =ھـ13س

 )فدان الف (البطاطس مساحة  =ھـ14س

 )فدان الف(الموز مساحة  =ھـ15س

 )فدان الف( البرتقال مساحة  =ھـ16س

 .معالم النموذج المطلوب تقديرھا 16، ب..،1أ، ب

 نتائج الصورة الخطية

 )1س(المتغير ا)ول 

وھو يمثل متوسط سعر الطن من ا>سمدة ا1زوتية 
يتفق والمنطق  حيث جاءت ا+شارة سالبة وھو ما% 15.5

 إلى أنه بزيادة ا	نحدار وتشير قيمة معامل ا	قتصادي
سماد تركيز طن /سعر السماد ا1زوتي بمقدار جنيه واحد

يؤدي إلى انخفاض في الكمية المستھلكة من ھذا % 15.5
 . طن4السماد بحوالي 
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 )5س(المتغير الثاني 

مكعب من السماد الوھو يعبر عن متوسط سعر المتر 
يتفق  البلدي بالجنيه حيث جاءت ا+شارة موجبة وھو ما

 على أنه سماد بديل، وتشير قيمة ا	قتصاديوالمنطق 
مكعب من ال إلى أن زيادة سعر المتر را	نحدامعامل 

السماد البلدي بمقدار جنيه واحد يؤدي إلى زيادة استھ)ك 
 . طن258الفدان من السماد ا1زوتي بمقدار 

 )6س(المتغير الثالث 

وھو يمثل إجمالي المساحة المحصولية بالمليون فدان 
 أنه ا	نحدارحيث ا+شارة الموجبة، وتشير قيمة معامل 

ن لمساحة المحصولية بمقدار واحد مليون فدان فإبزيادة ا
 . طن655الكمية المستھلكة من السماد ا1زوتي تزداد بمقدار 
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ECONOMICS OF NITROGENOUS FERTILIZERS USE IN THE 
EGYPTIAN AGRICULTURE 

Seham G. Makey, M.G. Amer, Ragaa M. Rezk and A.F. Hamed 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This study aims to discuss the evolution of the global and domestic 
consumption and production of nitrogenous fertilizers, and to determine the most important 
factors affecting the use of nitrogenous fertilizers in the Egyptian agriculture. To achieve 
these objectives, the study depended on secondary data for the period 2000-2016. The 
statistical method includes the step-wise multiple regression analysis, and the linear functions. 
The main results of the study were: there was statistical significance increase in the global 
production of the nitrogenous fertilizers by 2 million ton annually, there was statistical 
significance decrease in the domestic production by 0.29 million ton. The total quantities 
available for global consumption increased by 2 million ton. The quantities available for 
domestic consumption decreased by 0.19 million ton, because of the decrease in the imports 
and the increase in the exports. This result considered as an indicator of rationing the use of 
nitrogenous fertilizers. The results indicated also that the most important factors affecting the 
use of nitrogenous fertilizers were the price of nitrogenous fertilizer (15.5%), the price of 
organic manure fertilizer and total cropping area. 

Key words: Nitrogenous fertilizers, economics rate of growth, production, consumption. 
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