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، قتصادية فى مصرستراتيجية ذات ا.ھمية ا�تكمن مشكلة البحث فى أن المحاصيل الزيتية من المحاصيل ا�: الملخص
�شباع ا�حتياجات الغذائية ومواجھة الطلب المتزايد عليھا عاما بعد آخر نتيجة للزيادة المضطردة فى إنتاجھا � يكفى التى 

، ا.مر الذى ع الفجوة بين ا�نتاج وا�ستھJك، مما يؤدى �تساخرىاحية أمنھا من ند السكان من ناحية ونقص ا�نتاج عد
 تكلفة الواردات منھا والتأثير على قيمة الواردات الغذائية بصفة الزيوت وما يترتب عليه من إرتفاعيؤدى إلى إستيراد تلك 

ث بصفة أساسية التعرف على كيفية وقد استھدف البح، .سعار المحلية للمستھلك المصرىعامة، ومن ثم التأثير على ا
تزايد : وكانت أھم النتائج ما يلى، صر والحد من حجم الفجوة الزيتيةتحقيق ا�كتفاء الذاتى من الزيوت النباتية الغذائية فى م

بمقدار بلغ نحو ) 2015 -2000(فترة الحجم الفجوة الغذائية من أھم الزيوت النباتية الغذائية موضع الدراسة خJل 
تشير النتائج أن نسبة ا�عتماد على الغير .ھم ، %5ل سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو ، وبمعدً سنويا ألف طن17.603

، 2000 عام % 85.65 لغ، وحد أقصى ب2006 عام % 56.86بين حد أدنى بلغ نحو الزيوت النباتية الغذائية قد تراوحت 
ة لoسواق الخارجية بما يعرض ا.من الغذائى المصرى للتقلبات مما يعنى زيادة التبعي% 72.52 بمتوسط عام بلغ حوالى

تبين أن فترة كفاية ا�نتاج لpستھJك المحلى من الزيوت النباتية ، ع تكلفة الواردات من تلك الزيوتالسعرية ومن ثم إرتفا
 يوما أى حوالى 157.44  وبلغت نحو2006الغذائية تتذبذب بين الزيادة والنقصان حيث بلغت أطول فترة كفاية فى عام 

 ويدل ذلك على، ً شھرا1.7 يوما أى حوالى 52.39و  وبلغت نح2000، فى حين بلغت أقل فترة كفاية فى عام  شھور5.25
 وبتقدير معاد�ت ا�تجاه ،أن ا�نتاج المحلى من ھذه الزيوت � يلبى إحتياجات ا.فراد منھا إ� بضعة أشھر خJل العام

وية  كفاية ا�نتاج لpستھJك المحلى فقد تبين عدم ثبوت المعنوية ا�حصائية للنموذج عند مستويات المعنالزمنى العام لفترة
المحلى .ھم الزيوت النباتية الغذائية قد لpستھJك كما تشير النتائج إلى أن فترة تغطية الواردات ، )0.05 ، 0.01(المألوفة 

  عامً يوما341.25 شھور، وحد أقصى بلغ  7.27 أى حوالى 2007عام  ً يوما218.17تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
، وبتقدير معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام لفترة تغطية ً يوما294.27، بمتوسط عام بلغ حوالى ً شھرا11.37 أى حوالى 2008

، )0.05 ، 0.01(المألوفة معنوية الواردات لpستھJك فقد تبين عدم ثبوت المعنوية ا�حصائية للنموذج عند مستويات ال
يمكن زيادة إنتاج الزيوت عن طريق زيادة المساحة : أھمھا بعض التوصيات وبناءا على نتائج الدراسة أمكن التوصل إلى

ية ، ومن ناح وا.راضى الجديدة ھذا من ناحيةحةبالتوسع فى زراعتھا با.راضى المستصلبالمحاصيل الزيتية المزروعة 
 واھتمام المراكز البحثية  بالعمليات الزراعية وبالمعامJت الفنية من خJل ا�ھتماما�نتاجيةأخرى عن طريق زيادة 

�يجب تشجيع الزراع من قبل الدولة وذلك بوضع خطة استراتيجية متكاملة تھتم ، نتاجيةباستنباط أصناف عالية الجودة وا
الخطة من ضمانات وعقود شراء ل بما تحتويه تلك بالمحصول والمزارع بدءا من عمليات الزراعة وحتى تسليم المحصو

 . وزيادة القدرة التنافسية لھا الزيتيةيل المحاصزراعةتفعيل دور ا�رشاد الزراعى وتوعية المزارعين بأھمية و، وبيع

 . ا.من الغذائي، الفجوة الغذائية ،الزيوت النباتية : الكلمات ا\سترشادية

 ة والمشكلة البحثيةمقدمال

 ذات أھمية  النباتية الغذائية المحاصيل الزيتيةتعتبر
ستراتيجية في مصر ودول العالم، كأحد ااقتصادية و

مكونات الغذاء ا.ساسية في النمط الغذائي المصري، 
وتعد الزيوت . كبيرة كمصدر للطاقةال تھاأھميفضJ عن 

النباتية من أكثر السلع التى تتزايد فيھا الفجوة الغذائية فى 

بل وتزداد حدتھا من عام إلى آخر فى نفس لحالى الوقت ا
الذى تنكمش فيه المساحة المزروعة من تلك الوقت 

 .المحاصيل

كل من  التى تزرع فى مصر يةمحاصيل الزيتالوتشمل 
ل الصويا، ، فو الشمس، السمسم، الفول السودانيعباد
والكانو� الكتان ، الخروع، ، القرطم، القطن، الزيتونالذرة

 ويعتبر زيت بذرة القطن من أھم الزيوت النباتية .وغيرھا
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التى تعتمد عليھا البJد منذ زمن بعيد لسد حاجة ا�ستھJك 
 غير أنه أخذ فى التناقص التدريجى ،المحلى من الزيوت

ألف طن عام  73لى نحو  إ1981 ألف طن عام 116من 
 وذلك 2015 ألف طن عام 28، ثم وصل إلى نحو 1991

 ألف طن 810كمية بذرة القطن المنتجة من نتيجة إنخفاض 
 ألف 164 إلى 1991 ألف طن عام 504 إلى 1981عام 

نخفاض المساحة المزروعة وذلك نتيجة � 2015طن عام 
 1981فدان عام مليون وربع مليون من القطن من حوالى 

المركزى الجھاز ( 2015ألف فدان عام  180إلى حوالى 
 ومع استمرار، )اد مختلفة، أعدللتعبئة العامة وا�حصاء

رتفع ا�نتاج المحلى انخفاض فى إنتاج زيت بذرة القطن ا�
 ألف طن وھى 130النباتية ا.خرى إلى نحو من الزيوت 

تمثل جملة إنتاج زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس 
 ألف طن 105، 16، 9حوالى وزيت الذرة البالغ مقدارھا 

، Jح ا.راضيوزارة الزراعة واستص(على التوالى 
2015(.  

 أھم محاصيل زيت تتناول الدراسة الحالية وسوف 
ً  والتى تعد أكثر إستخداما والزيوت المستخرجة منھاالطعام

 عباد الشمس  وھى فى النمط الغذائى المصرىًوشيوعا
ويعتبر عباد الشمس وفول ( وفول الصويا والذرة الشامية

اج المحلى من  لpنتًالصويا المصدران ا.ساسيان حاليا
 وقد تناقصت المساحة المزروعة منھما إلى ،زيت الطعام

نحو نصف مساحتيھما فى بداية زراعتھما ولكن عاد 
التوسع فى المساحة المزروعة منھما فى السنوات 

كما . لتعويض جزء من النقص الحادث) 2014 -2012(
ًيعتبر محصول الذرة الشامية مصدرا مأمو� �نتاج  ً 

 %20  انكمشت بنحوً أيضا إ� أن مساحتهزيت الطعام
 .)2016، عبده وآخرون(

 يةمشكلة البحثال

تكمن مشكلة الدراسة فى أن المحاصيل الزيتية من 
قتصادية فى ستراتيجية ذات ا.ھمية ا�المحاصيل ا�

، كما أن الزيوت النباتية تعد من السلع الغذائية مصر
فى قائمة   كمصدر للطاقة والتى �غنى عنھاالرئيسية

، با�ضافة إلى تعدد ا�ستخدامات الطعام اليومى لoفراد
ات التي تصنع من الزيوت النباتية، ودخولھا وتنوع المنتج

  أن وعلى الرغم من ذلك إ�في صناعات محلية متنوعة
حتياجات الغذائية ومواجھة إنتاجھا � يكفى �شباع ا�

لزيادة ا بعد آخر نتيجة لًتزايد عليھا عاممالطلب ال
نقص ا�نتاج منھا والمضطردة فى عدد السكان من ناحية 

مما يؤدى �تساع الفجوة بين ا�نتاج . من ناحية أخرى
ستيراد تلك الزيوت اإلى ا.مر الذى يؤدى . ستھJكوا�

رتفاع   تكلفة الواردات منھا والتأثير اوما يترتب عليه من 
ثم التأثير ، ومن يمة الواردات الغذائية بصفة عامةعلى ق

و أيضا التأثير على ا.سعار المحلية للمستھلك المصرى 
   . ًسلباعلى الميزان التجارى الزراعى المصرى

 ھدف البحث 

يھدف البحث بصفة أساسية إلى التعرف على كيفية 
تحقيق ا�كتفاء الذاتى من الزيوت النباتية الغذائية فى 

ذلك من الزيتية والغذائية حجم الفجوة مصر والحد من 
  :  ا.ھداف التاليةدراسة خJل

الزيوت  محاصيل أھمو استھJك الوضع الراھن �نتاج  -1
 .فى مصرالنباتية الغذائية 

ستھJك أھم الزيوت النباتية او  �نتاجالمستقبلىالوضع  -2
 .الغذائية فى مصر

مؤش��رات ا.م��ن الغ��ذائى .ھ��م الزي��وت النباتي��ة الغذائي��ة  -3
 .فى مصر

سات المثلى والمتوقعة فى المستقبل لتضييق الفجوة السيا -4
 .أھم الزيوت النباتية الغذائية فى مصربإنتاج والنھوض 

 والطريقة البحثيةمصادر البيانات 

 التحليل عتماد علي أسلوبا�لتحقيق أھداف البحث تم 
قتصادى الوصفي والكمي حيث استخدمت ا.ساليب ا�

مثل رض البيانات ا�حصائية والرياضية فى تحليل وع
تجاھية ومنھا قتصادية والقيم ا�بعض المؤشرات ا�

ًالمعاد�ت ا�تجاھية ومقارنتھا وفقا لمواءمتھا للنظرية 
كما استخدم أحد أساليب التنبؤ ا�حصائى . قتصاديةا�

كتفاء الذاتى ستھJك المتوقع ونسبة ا�لتقدير حجم ا�
ناته على البيانات  كما اعتمد البحث فى جمع بيا.المستقبلية

الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى أمكن الحصول 
وزارة الزراعة ن العديد من الجھات الرسمية مثل عليھا م

الجھاز المركزى للتعبئة العامة  وواستصJح ا.راضى،
�منظمة ا.مم المتحدة لoغذية والزراعة،  و،حصاءوا

ختصة بالبيانات شبكة المعلومات الدولية لبعض المواقع الم
المختلفة، كما استعانت الدراسة بالعديد من البحوث 
والدراسات المنشورة وغير المنشورة المتعلقة بموضع 

 . لتحقيق أھدافهالبحث 

 النتائج والمناقشة

 الزيوت النباتية  محاصيلھم9قتصادية المxمح ا\
 مصر الوقت الراھن فى الغذائية فى

ة ھامة في ا�قتصاد تحتل المحاصيل الزيتية مكان
الزراعي المصري، وتأتي أھميتھا من أن الطلب عليھا 
ًيعتبر طلبا مشتقا من الطلب علي إنتاج الزيوت النباتية 
ًالغذائية والتي تشكل نمطا غذائيا سائدا وأساسيا للمستھلك  ً ً ً

تجھا في ٌوتزرع بعض المحاصيل �ستخدام نوا. المصري
 187رد بنحو لنباتية الف الزيوت احيث تمد إنتاج الزيوت

من جملة السعرات الحرارية % 5.3سعر حرارى تعادل 
،  فى المتوسطحصل عليھا الفرد فى الغذاء اليومى يالتى 
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جرام من الدھون تمثل نحو % 20.8 بنحو تمدهكما 
وزارة (من إجمالى نصيب الفرد من الدھون % 37.5

  تستخدم، أو)2015، الزراعة واستصJح ا.راضي
ل القطن وفول اض ثنائية أو ثJثية كما في محاصي.غر

، حيث تدخل في إنتاج زيوت الصويا ودوار الشمس
  ا.خرى الثانويةا�ضافة إلي بعض المنتجاتالطعام، ب

واتضح أن اكبر المحاصيل من حيث . كا.لياف والكسب
المساحة المزروعة بالنسبة للمحاصيل الزيتية في مصر 

ل من القطن، الفول السوداني، ھو محصول الذرة يليھا ك
 فول الصويا ًالزيتون، السمسم، دوار الشمس، وأخيرا

، 43.59، 58.44، 253.98، 850.01بمساحة بلغت نحو 
 الف ھكتار للمحاصيل علي 10.16، 14.91، 30.76

، 8.18، 3.15، 2.46 ،7.64 الترتيب، بإنتاجية بلغت نحو
ذلك ھكتار علي الترتيب، و/ طن2.96، 2.47، 1.24

، 184.53، 624.34، 6495.31بإنتاج كلي بلغ نحو 
 لف طن للمحاصيلأ 30.04، 36.32، 38.24، 339.00

 .)2015، سيد(  الترتيبىالمختلفة عل

ويتنوع ا�نتاج المحلى من الزيوت النباتية حيث ساھم 
زيت فول الصويا وزيت بذرة القطن مع زيت عباد الشمس 

، وھذا يغطى ما ن ألف ط158زيت الذرة بإنتاج نحو و
،  المتاح لpستھJك من ھذه الزيوتمن% 36.9يقرب من 

 328وبلغت الكمية المستوردة من ھذه الزيوت النباتية نحو 
من جملة المتاح % 76.64 حوالىألف طن تمثل 

 ألف طن 428لpستھJك من الزيوت الذى بلغ نحو 
 .)2015، وزارة الزراعة واستصJح ا.راضي(

}نتاج أھم محاصيل الزيوت النباتية الوضع الراھن 
 الغذائية فى مصر 

تعتبر كل من المساحة المزروعة وا�نتاجية الفدانية 
من أھم العوامل المحددة �نتاج الزيوت النباتية الغذائية لذا 
وجب تناول تطور كل منھما .ھم المحاصيل الزيتية فى 

 .مصر

 محصول عباد الشمس

المباشر كمادة ك ستھJيزرع فى مصر لكل من ا�
�نتاج الزيت الذى يتميز بجودته  ، أوغذائية بدون تصنيع

وثبات صفاته، كما أن الكسب الناتج بعد استخJص الزيت 
للحيوانات، وتصل كعلف له قيمة غذائية عالية ويصلح 

 ،الشبراويسليم و(% 45نسبة الزيت فى البذرة إلى حوالى 
2008.(   

 احة المزروعة بمحصولبدراسة واستعراض تطور المسو
 )2015 -2000(  الفترةخJل فى مصر عباد الشمس

 18 نحوأنھا تتراوح بين حد أدنى بلغ  1  من جدوليتضح
% 58.65أى حوالى   2011، 2010ألف فدان فى عامى 

 ألف فدان فى 49، وحد أقصى بلغ نحو من متوسط الفترة
فترة من متوسط ال% 159.66 أى حوالى 2005عام 

تجاه  وبتقدير معاد�ت ا�. ألف فدان30.69 نحو والبالغ
الزمنى العام لتطور المساحة المزروعة بعباد الشمس 

خJل فترة الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھو 
 بمقدار بلغ ًالنموذج الخطى حيث تبين أنھا تتناقص سنويا

 سنوى معنوى  تناقص، وبمعدل ألف فدان1.975نحو 
 . )1(المعادلة رقم  و2جدول ب كما % 6إحصائيا بلغ نحو 

الجدول أنھا  وبالنسبة لpنتاجية الفدانية فيتضح من ذاك
 0.11تراوحت بين الزيادة والنقصان بحد أدنى بلغ حوالى 

 / طن1.3، وحد أقصى بلغ حوالى 2007عام فدان  /طن
، وبمتوسط سنوى بلغ حوالى 2014 ،2013 عامى فدان

دم ثبوت المعنوية ا�حصائية وقد تبين ع. فدان/طن 0.97
) 0.05، 0.01(مستويات المعنوية المألوفة للنموذج عند 

 . )2(المعادلة رقم و 2جدول كما ب

 تراوح حيثأما ا�نتاج فقد تأثر بالمساحة وا�نتاجية 
أى  2008 ألف طن عام 17بين حد أدنى بلغ حوالى 

 ، وحد أقصى بلغ حوالىمن متوسط الفترة% 54.57حوالى 
من % 152.58أى حوالى  2005عام ألف طن  47.53

ر وبتقدي.  ألف طن31.15متوسط الفترة  والبالغ نحو 
لتطور ا�نتاج لعباد الشمس معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام 

خJل فترة الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھو 
ويا بمقدار بلغ النموذج الخطى حيث تبين أنھا تتناقص سن

، وبمعدل سنوى معنوى إحصائيا بلغ لف طن أ1.692نحو 
  . )3(المعادلة رقم  و2جدول كما ب%  5نحو 

 محصول فول الصويا 

 زيتى بروتينى بقولى محصول أھم الصويا ليعتبر فو
 ترعاه أو اخضر كعلف يحش أن ويمكن العالم فى علفى

 %80-70 الحقل في ا.زھار نسبة تكون عندما الماشية
 ا.خضر العلف من حشتين على الحصول يمكن حيث
 خضرأ علف طن 4-3 وبمعدل الغذائية بالمواد الغني

 .)2014 ،غنى(

ونسبة  % 24-14حوالى  وتبلغ نسبة الزيت بالبذور
وتزداد نسبة ا�حماض الدھنية % 50-30البروتين حوالى 

والرقم اليودى % 85غير المشبعة بالزيت وقد تصل إلى 
الشبكة (ور نصف جاف  والزيت الناتج من البذ125 -124

 ). 2017، لمعلوماتية للتنمية الزراعيةا

 المساحة المزروعة بمحصول بدراسة واستعراض تطور
 )2015 -2000( فول الصويا فى مصر خJل الفترة

 9.5 أنھا تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 1يتضح من جدول 
من متوسط % 45.17 أى حوالى 2001ألف فدان فى عام 

 2010 ألف فدان فى عام 36صى بلغ نحو  وحد أق،الفترة
 من متوسط الفترة والبالغ نحو% 171.18أى حوالى 

تجاه الزمنى العام  وبتقدير معاد�ت ا�. ألف فدان21.03
لتطور المساحة المزروعة بفول الصويا خJل فترة 
الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھو النموذج 

يا وبمعدل نمو سنوى الخطى حيث تبين أنھا تتزايد سنو
 والمعادلة 2جدول كما ب% 4.7معنوى إحصائيا بلغ نحو 

 ).4(رقم 



 
Bassyouni and Zahran 1930

  فى مصر خxل الفترةلشمس وفول الصويا والذرة الشاميةتطور مساحة وإنتاجية وإنتاج كل من عباد ا .1جدول 
 ) ألف طن:  ا}نتاج –فدان / طن:  ا}نتاجية –ألف فدان : الوحدات،  المساحة (     )2015 –2000(

 البيان الذرة الشامية فول الصويا عباد الشمس

 ا}نتاج ا}نتاجية المساحة

 

 ا}نتاج ا}نتاجية المساحة

 

 ا}نتاج ا}نتاجية المساحة

2000 46 0.98 45.08 17 1.14 19.38 1928 3.245 6258 
2001 46 0.96 44.16 9.5 1.17 11.12 1987 3.300 6557 
2002 46 0.95 43.7 12 1.25 15 1833 3.262 5980 
2003 36 0.98 35.28 13 1.45 18.85 1887 3.304 6235 
2004 34 0.97 32.98 22 1.27 27.94 1877 3.322 6236 
2005 49 0.97 47.53 33 1.29 42.57 2067 3.428 7085 
2006 35 1 35 20 1.29 25.8 1812 3.517 6374 
2007 35 0.11 38.05 17 1.37 23.29 1782 3.472 6187 
2008 20 0.850 17 19 1.38 26.22 1643 3.422 5623 
2009 19 1.12 21.28 17 1.25 21.25 1715 3.383 5801 
2010 18 1.11 19.98 36 1.2 43.2 1690 3.173 5364 
2011 18 1.1 19.8 23 1.3 29.9 1482 3.392 5027 
2012 19 1.1 22.8 20 1.3 26 1839 3.380 6217 
2013 19 1.3 24.7 22 1.4 30.8 1723 3.357 5787 
2014 20 1.3 26 22 1.4 30.8 1718 3.323 5710 
2015 31 0.806 25 34 1.3 44.2 1740 3.165 5509 

 5996.87 3.34 1795.18 27.27 1.29 21.03 31.15 0.97 30.69 المتوسط
 .، أعداد متفرقةقتصاد الزراعىقتصاد الزراعى، نشرات ا�وزارة الزراعة واستصJح ا.راضى، ا�دارة المركزية لJ: المصدر

 
  مصر خxلمحاصيل الزيوت النباتية الغذائية فى معاد\ت ا}تجاه العام الزمنى لمساحة وإنتاجية وإنتاج أھم .2جدول 

 )2015 –2000( الفترة

المتغير  المحصول
 التابع

متوسط قيم  F R2 النموذج
 المتغيرات

معدل النمو 
 (*)السنوى

رقم 
 النموذج

 Y^=47.475 – 1.975 X المساحة
(-4.978)*      *      (12.375) 24.782 0.64 30.69 6- 1 

 Y^= 0.857 + 0.014 X ا}نتاجية
(0.954) n     **      (6.086) 0.910 0.061 0.97 - 2 

عباد 
 الشمس

 Y^= 45.532 – 1.692 X ا}نتاج
**(-4.670)        **     (12.994) 21.812 0.61 31.15 5- 3 

 LnY^= 2.582 + 0.047 X المساحة
2.935)**   (    **      (16.532) 8.601 0.38 21.03 4.7 4 

 LnY^= 1.184 + 0.059 Ln X ا}نتاجية
2.413) *  (   **       (23.289) 5.821 0.29 1.29 - 5 

فول 
 الصويا

 LnY^= 2.787 + 0.054 X ا}نتاج
3.457)**   (     **     (18.559) 11.952 0.46 27.27 5.4 6 

 Y^=1958.175 – 19.175 X المساحة
(-3.161)**       **      (33.381) 9.990 0.42 1795.18 1- 7 

 Y^=3.176 + 0.056 X – 0.003 X 2 ا}نتاجية
(-3.136)**  (-3.016)**   ** (46.367) 4.927 0.43 3.34 - 8 

الذرة 
 الشامية

 LnY^= 8.788- 0.011 X اجا}نت
-2.909)*   (  **       (243.793) 8.465 0.38 5996.87 1.1- 9 

    (*)*100 ) B/Y – (         n : non significant )* ( 0.05معنوية عند. *) ( 0.01معنوية عند. 
Y^:ل سنوات الدراسةJنتاج  لكل  محصول خ�   .)1( حسبت من بيانات الجدول رقم :لمصدرا.  الكمية المقدرة للمساحة وا�نتاجية وا
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ادة وبالنسبة لpنتاجية الفدانية فقد تراوحت بين الزي
، 2000فدان عام / طن1.14والنقصان بحد أدنى بلغ حوالى

، وبمتوسط سنوى 2003 عام 1.45وحد أقصى بلغ حوالى 
 وبتقدير معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام 1.29بلغ حوالى 

 الفدانية لمحصول فول الصويا خJل فترة لتطور ا�نتاجية
الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھى الدالة 

 .)5( والمعادلة رقم 2جدول كما باللوغاريتمية المزدوجة 

أما ا�نتاج فقد تأثر بالمساحة وا�نتاجية حيث تراوح 
  أى 2001 ألف طن عام 11.12بين حد أدنى بلغ حوالى 

، وحد أقصى بلغ سط الفترةمن متو% 40.78حوالى 
من % 162 أى حوالى 2015 عام  ألف طن44.2حوالى 

ير  وبتقد، ألف طن27.27متوسط الفترة والبالغ نحو 
 لفول الصويا لتطور ا�نتاج معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام

خJل فترة الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھو 
 سنويا تتزايدنھا  حيث تبين ألوغاريتمىالالنصف النموذج 

كما  %5.4وبمعدل سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 
 .)6( والمعادلة رقم 2بجدول 

 محصول الذرة الشامية

 يعتبر محصول الذرة الشامية من المحاصيل ا�ستراتيجية
والمھمة فى العالم المتقدم والنامى وفى الوطن العربى 

فى �ستخداماته الكثيرة والمتعددة، ويستخدم المحصول 
تغذية الحيوان على شكل حبوب وكعلف أخضر �رتفاع 

وألبان كفاءة تحويله إلى منتجات حيوانية من بيض ولحوم 
، كما يستخدم فى الصناعة .كثر بالمقارنة مع بقية الحبوب

لوتين ج منتج، بخاصة أستخراج الزيت وال4000من 
  Cتروز الذى يدخل فى تحضير فيتامينوالنشا والدكس

محصول فى الصناعة  وتستخدم مخلفات ال،والبنسلين
 ،الزراعية للتنمية العربية المنظمة( وتغذية الحيوان

 فى تدخل حيث الدواجن تغذية إلى با�ضافة )2006
 وفى ،%70 إلى تصل بنسب الجافة ا.عJف صناعة
 ).2005 ،راغبو محمد( %20 بنسبة الخبز صناعة

 إلى %35 من الشامية الذرة فى الزيت نسبة وتتراوح
 .)2015 ،الصوالحى( 39%

بدراسة واستعراض تطور المساحة المزروعة 
 -2000(  فى مصر خJل الفترةالذرة الشاميةبمحصول 

أنھا تتراوح بين حد أدنى بلغ  1 جدوليتضح من )   2015
% 82.55 أى حوالى 2011ألف فدان فى عام  1482نحو

  ألف فدان2067، وحد أقصى بلغ نحو من متوسط الفترة
من متوسط الفترة % 115.14 أى حوالى 2005فى عام 

وبتقدير معاد�ت ا�تجاه .  ألف فدان1795.18والبالغ نحو 
 بالذرة الشاميةالزمنى العام لتطور المساحة المزروعة 

خJل فترة الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھو 

  بمقدار يبلغً سنوياتتناقصالنموذج الخطى حيث تبين أنھا 
سنوى معنوى إحصائيا تناقص وبمعدل ألف فدان  19.17

 ).7(المعادلة رقم  و2جدول كما ب %1بلغ نحو 

وبالنسبة لpنتاجية الفدانية فيتضح من ذاك الجدول أنھا 
 3.165 بين الزيادة والنقصان بحد أدنى بلغ حوالى تذبذبت

 3.517 ، وحد أقصى بلغ حوالى 2015فدان عام /طن
  3.34وبمتوسط سنوى بلغ حوالى ، 2006عام فدان /طن
تجاه الزمنى العام لتطور وبتقدير معاد�ت ا�فدان / طن

خJل فترة الذرة الشامية ا�نتاجية الفدانية لمحصول 
الدراسة اتضح أن أفضل النماذج المعبرة ھى الدالة 

 .)8( والمعادلة رقم 2جدول كما ب التربيعية

جية حيث تراوح أما ا�نتاج فقد تأثر بالمساحة وا�نتا
 أى 2011 ألف طن عام 5027بين حد أدنى بلغ حوالى 

، وحد أقصى بلغ من متوسط الفترة% 83.83حوالى 
% 118.14 أى حوالى 2005عام  ألف طن 7085حوالى 

.  ألف طن5996.87 والبالغ نحو من متوسط الفترة
للذرة لتطور ا�نتاج ر معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام وبتقدي

خJل فترة الدراسة اتضح أن أفضل النماذج  الشامية
لوغاريتمى حيث تبين أنھا الالمعبرة ھو النموذج النصف 

 سنوى معنوى إحصائيا بلغ  تناقص سنويا وبمعدلتتناقص
        .   )9( رقم والمعادلة  2 جدولبكما %  1.1نحو 

الوضع الراھن والمستقبلى }نتاج وإستھxك أھم 
 ئية فى مصرالزيوت النباتية الغذا

 أھم الموشرات ا�قتصادية �نتاج واستھJك يتم تناول
ة الغذائية فى مصر خJل الفترة أھم الزيوت النباتي

 : كما يلى ) 2015 -2000(

 زيت عباد الشمس      

 ا}نتاج

 تبين أن متوسط 3جدول بدراسة واستعراض بيانات 
 ألف طن 15.8إنتاج الزيت من عباد الشمس بلغ نحو 

 ، وتراوحت الكمية المنتجة)2015 -2000( الفترة خJل
  أى 2009 ألف طن فى عام 8بين حد أدنى بلغ نحو 

من متوسط الفترة، وحد أقصى بلغ نحو % 50.63حوالى 
من % 202.53 أى حوالى 2012 ألف طن فى عام 32

وبتقدير معاد�ت ا�تجاه الزمنى العام . متوسط الفترة
 خJل فترة الدراسة فقد تبين �نتاج الزيت من عباد الشمس

عند مستويات عدم ثبوت المعنوية ا�حصائية للنموذج 
) 1(كما بالمعادلة رقم ) 0.05 ، 0.01(المعنوية المألوفة 

 يتم دراسة التوقعات ًونظرا لعدم المعنوية لم. 4جدول ب
 .pنتاج الزيتى لعباد الشمسلالمستقبلية 
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لذرة الشامية ف�ى  من الزيوت النباتية لمحاصيل عباد الشمس وفول الصويا وايةبعض المؤشرات ا}قتصاد تطور .3جدول 
 )2015 –2000(مصر خxل الفترة 

) بالكجم فى السنة  متوسط نصيب الفرد– حجم الفجوة با9لف طن -ا}ستھxك با9لف طن ا}نتاج و(  

 الذرة الشامية فول الصويا عباد الشمس البيان

 
 حجم ا}ستھxك ا}نتاج

 الفجوة
معدل 

ا}كتفاء 
 الذاتى

متوسط 
نصيب 
 الفرد

حجم  ا}ستھxك ا}نتاج
 الفجوة

معدل 
ا}كتفاء 

 الذاتى

متوسط 
نصيب 
 الفرد

حجم  ا}ستھxك ا}نتاج
 الفجوة

معدل 
ا}كتفاء 

 الذاتى

متوسط 
نصيب 
 الفرد

2000 15 131 116 11.45 2 19 258 239 7.36 4 27 36 9 75.00 0.6 

2001 12 68 56 17.65 1 24 204 180 11.76 3.1 26 37 11 70.27 0.6 

2002 18 42 24 42.86 0.6 56 212 156 26.42 3.2 24 44 20 54.55 0.7 

2003 10 130 120 7.69 1.9 25 129 104 19.38 1.9 13 26 13 50.00 0.4 

2004 12 124 112 9.68 1.8 41 131 90 31.30 1.9 3 16 13 18.75 0.2 

2005 14 129 115 10.85 1.8 104 188 84 55.32 2.7 11 48 37 22.92 0.7 

2006 9 128 119 7.03 1.8 102 142 40 71.83 2 21 36 15 58.33 0.5 

2007 12 158 146 7.59 2.1 167 260 93 64.23 3.5 6 22 16 27.27 0.3 

2008 11 112 101 9.82 1.5 91 297 206 30.64 3.9 6 6 0 100.00 0.1 

2009 8 130 122 6.15 1.7 116 247 131 46.96 3.2 6 27 21 22.22 0.4 

2010 21 147 126 14.29 1.9 109 246 137 44.31 3.1 10 12 2 83.33 0.2 

2011 30 237 207 12.66 2.9 119 443 324 26.86 5.5 10 46 36 21.74 0.6 

2012 32 472 440 6.78 5.7 84 70 14 120.000.8 8 56 48 14.29 0.7 

2013 19 518 499 3.67 6.1 150 298 148 50.34 3.5 8 33 25 24.24 0.4 

2014 14 449 435 3.12 5.1 144 165 21 87.27 1.9 9 38 29 23.68 0.4 

2015* 16 59 43 27.12 0.7 105 301 196 34.88 3.3 9 40 31 22.50 0.4 

 0.45 43.07 20.37 32.69 12.31 2.97 45.55 135.18 224.44 91 2.41 12.40 173.8 189.6 15.8 المتوسط

 . جمعت وحسبت من سجJت ا�دارة المركزية لJقتصاد الزراعى ، بيانات غير منشورة  *

 بجمھوري��ة مص��ر مي��زان الغ��ذائى الدراس��ة، دارة المركزي��ة لpقتص��اد الزراع��ى، ا� وزارة الزراع��ة واستص��Jح ا.راض��ى:المص��در
 .   ، أعداد متفرقةالعربية

كمي�ة / كمية ا�نتاج المحلى( =، نسبة ا�كتفاء الذاتى  كمية ا�نتاج المحلى–كمية ا�ستھJك المحلى =  تم حساب حجم الفجوة -          
 100×) ا�ستھJك المحلى
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 )2015 –2000( مصر خxل الفترة الزيوت النباتية الغذائية فىxك أھم }نتاج وإستھمعاد\ت ا}تجاه العام الزمنى  .4جدول 

متوسط قيم  F R2 النموذج المتغير التابع المحصول
 المتغيرات

معدل النمو 
 السنوى

رقم 
 النموذج

 ا}نتاج
Y  ^ =10.725 + 0.599 X 

(1.688)    )3.128( 
2.848 0.17 15.8 - 1 

 ا}ستھxك
Y  ^ = 26.775 + 19.159X 

(  0.410 )n   (2.837)* 
8.048 0.37 189.6 10.10 2 

 حجم الفجوة
Y ^ = 16.050 + 18.560 X 

(  0.250 )n  (2.796)* 
7.816 0.36 173.8 10.68 3 

كتفاء معدل ا}
 ذاتىال

Y  ^ =16.844 - 0.523 X 

)**3.204(         (-0.961)n 
0.924 0.062 12.40 - 4 

عباد 
 الشمس

 نصيب الفرد
Y  ^ = 0.715 + 0.200 X 

(2.525) *   n    )0.935( 
6.375 0.31 2.41 8.3 5 

 ا}نتاج
Y  ^ =29.100 – 7.282 X 

(4.238) **     *       (1.751) 
17.95 0.56 91 8 6 

 ا}ستھxك
Y  ^ = 182.200 + 4.969 X 

1.019)*   (   ** (3.864) 
1.038 0.07 224.44 - 7 

 حجم الفجوة
Y  ^ =151.700 – 1.943 X 

(-0.422)n    (3.411)** 
0.178 0.013 135.18 - 8 

كتفاء معدل ا}
 ذاتىال

Y  ^ = 15.944 + 3.484 X 

2.554) *  (    n      (1.209) 
6.521 0.32 45.55 7.65 9 

فول 
 الصويا

 نصيب الفرد
Y^= 2.988 – 0.002 X 

-0.036)n   (    **      (4.984) 
0.001 0.000 2.97 - 10 

 نتاجا}
Y^= 21.225 – 1.049 X 

(  6.634 )    ** (-3.173)   **  
10.071 0.42 12.31 8.52- 11 

 ا}ستھxك
Y^=30.075 + 0.307 X 

( 0.402)n     **    (4.067) 
0.162 0.011 32.69 0.9 12 

 حجم الفجوة
Y  ^ =8.850 + 1.356 X 

(2.095)*    *   (1.414) 
4.387 0.24 20.37 - 13 

تفاء كمعدل ا}
 ذاتىال

LnY^= 4.159 - 0.068 X 

-2.286)*   (    **      (14.383) 
5.228 0.27 43.07 6- 14 

الذرة 
 الشامية

 نصيب الفرد
Y^=0.530 - 0.009 X 

**  ( -0.909)n    (5.296) 
0.827 0.06 0.45 - 15 

Y^ : Jك أھم الزيوت النباتية الغذائية  لكل نوع من الزيوت خJنتاج وإستھ�   .  ل سنوات الدراسة الكمية المقدرة 
  n :non significant   * (  )  0.01معنوية عند (  ) **  .0.05معنوية عند. 

            .4جدول  حسبت من بيانات :المصدر
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 ا}ستھxك

 تب��ين أن متوس��ط 3ج��دول بدراس��ة واس��تعراض بيان��ات 
 ألف طن 189.6ا�ستھJك من زيت عباد الشمس بلغ نحو 

 وتراوح�������ت الكمي�������ة ،)2015 -2000(خ�������Jل الفت�������رة 
 أل��ف ط��ن ف��ى ع��ام 42المس��تھلكة  ب��ين ح��د أدن��ى بل��غ نح��و 

م���ن متوس���ط الفت���رة، وح���د % 22.15  أى ح���والى 2002
 أى ح�والى 2013 أل�ف ط�ن ف�ى ع�ام 518أقصى بلغ نح�و 

ير مع��اد�ت ا�تج��اه وبتق��د. م��ن متوس��ط الفت��رة% 273.2
ل فت�رة  �ستھJك الزيت من عباد الشمس خ�Jالزمنى العام

الدراس��ة اتض��ح أن أفض��ل النم��اذج المعب��رة ھ��و النم��وذج 
 19.159 بمق��دار بل��غ نح��و الخط��ى تب��ين أنھ��ا تتزاي��د س��نويا

، وبمعدل زيادة سنوى معن�وى إحص�ائيا بل�غ نح�و ألف فدان
وبدراس���ة  ،4ج���دول ب) 2(كم���ا بالمعادل���ة رق���م % 10.10

التوقعات المستقبلية لpستھJك الزيتى من عباد الشمس ف�ى 
  المقدرة فإنه س�وف يص�ل إل�ى ح�والىمصر ووفقا للمعادلة

  مم�ا ي�ؤدى إل�ى ح�دوث 2020 ألف طن فى ع�ام 429.11
 405.81فج��وة زيتي��ة غذائي��ة متوقع��ة س��وف تبل��غ ح��والى 

، أى بزي����ادة تق����در بح����والى 2020أل����ف ط����ن ف����ى ع����ام 
 .    عن الفجوة الزيتية الحالية% 133.49

م��ن زي��ت عب��اد وبدراس��ة تط��ور حج��م الفج��وة الغذائي��ة 
الشمس خJل نف�س الفت�رة الس�ابقة يتض�ح أنھ�ا تت�راوح ب�ين 

 أى ح�والى 2002 أل�ف ط�ن ف�ى ع�ام 24حد أدنى بلغ نحو 
  499، وح��د أقص��ى بل��غ نح��و  متوس��ط الفت��رةم��ن% 13.8

م�ن متوس�ط  % 287.11   أى حوالى2013ألف طن عام  
وبتق��دير مع��اد�ت .  أل��ف ط��ن173.8الفت��رة والب��الغ نح��و 

 م�ن زي�ت عب�اد الش�مس حج�م الفج�وةل  الزمنى الع�اما�تجاه
لنم�اذج المعب�رة ھ�و خJل فت�رة الدراس�ة اتض�ح أن أفض�ل ا

 كما تبين أنھا تتزايد سنويا بمق�دار بل�غ نح�و النموذج الخطى
، وبمعدل زيادة سنوى معنوى إحص�ائيا  ألف فدان18.560
كم�ا .  4ج�دول ب) 3(كما بالمعادل�ة رق�م % 10.68بلغ نحو 
 مم�ا يش�ير إل��ى أن R2( 0.36(يم�ة معام�ل التحدي�د بلغ�ت ق

من التغي�رات الت�ى تح�دث %  36عنصر الزمن يفسر نحو 
 .  فى حجم الفجوة الغذائية

وبدراس��ة تط��ور مع��دل ا�كتف��اء ال��ذاتى م��ن زي��ت عب��اد 
الشمس خJل نفس الفترة يتضح أن�ه تت�راوح ب�ين ح�د أدن�ى 

% 25.16 أى ح��والى 2014ف��ى ع��ام %  3.12بل��غ نح��و 
 ع��ام%  42.86، وح��د أقص��ى بل�غ نح��وم�ن متوس��ط الفت�رة

م��ن متوس��ط الفت��رة والب��الغ  % 345.65 أى ح��والى 2002
وبتق��دير مع��اد�ت ا�تج��اه الزمن��ى الع��ام %. 12.40نح��و  

�نت��اج الزي��ت م��ن عب��اد الش��مس خ��Jل فت��رة الدراس��ة تب��ين 
ع��دم ثب��وت المعنوي��ة ا�حص��ائية للنم��وذج عن��د مس��تويات 

) 4(كم��ا بالمعادل��ة رق��م ) 0.05 ، 0.01(ة المعنوي��ة المألوف��
 . 4بجدول 

وتش���ير نت���ائج الج���دول س���الف ال���ذكر إل���ى أن متوس���ط 
  2.41  الش��مس بل��غ ح��والىنص��يب الف��رد م��ن زي��ت عب��اد

  كج��م ع��ام  0.6، وت��راوح ب��ين ح��د أدن��ى بل��غ نح��و  كج��م

  وم�ن 2013 كج�م ع�ام 6.1، وحد أقص�ى بل�غ نح�و 2002
ى الع��ام تب��ين زي��ادة متوس��ط النم��وذج المق��در لpتج��اه الزمن��

نص���يب الف���رد م���ن زي���ت عب���اد الش���مس بمق���دار معن���وى 
) 5( كم��ا بالمعادل��ة رق��م  كج��م0.200إحص��ائيا بل��غ ح��والى 

 .4جدول ب

 فول الصويا

 ا}نتاج

 تب�ين أن المتوس�ط 3ج�دول بدراسة واستعراض بيانات 
 أل�ف 91السنوى �نت�اج الزي�ت م�ن ف�ول الص�ويا بل�غ نح�و 

، وتراوح���ت الكمي���ة )2000 -2015 (ط���ن خ���Jل الفت���رة 
  2000 ألف طن ف�ى ع�ام 19 بين حد أدنى بلغ نحو المنتجة

، وح�د أقص�ى بل�غ م�ن متوس�ط الفت�رة% 20.88أى حوالى 
% 183.52 أى ح�والى 2007 ألف طن فى ع�ام 167نحو 

وبتق�دير مع�اد�ت ا�تج�اه الزمن�ى الع�ام  . من متوسط الفت�رة
 فت�رة الدراس�ة اتض�ح �نتاج الزيت من ف�ول الص�ويا خ�Jل

أن أفضل النماذج المعب�رة ھ�و النم�وذج الخط�ى حي�ث تب�ين 
،  أل���ف ف���دان7.282أنھ���ا تتزاي���د س���نويا بمق���دار بل���غ نح���و 

كما بالمعادلة % 8وبمعدل سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 
وبدراس��ة التوقع��ات المس��تقبلية �نت��اج . 4ج��دول  ب)6(رق��م 

ة المق��درة فإن��ه زي��ت ف��ول الص��ويا ف��ى مص��ر ووفق��ا للمعادل��
 أل��ف ط��ن ف��ى ع��ام 182.002  يص��ل إل��ى ح��والىيتوق��ع أن

2020. 

 ا}ستھxك

  تب��ين أن متوس��ط3ج��دول  بدراس��ة واس��تعراض بيان��ات
ف ط��ن  أل��224.44إس��تھJك زي��ت ف��ول الص��ويا بل��غ نح��و 

، وتراوح�������ت الكمي�������ة )2000 -2015(خ�������Jل الفت�������رة 
 أل��ف ط��ن ف��ى ع��ام 70المس��تھلكة  ب��ين ح��د أدن��ى بل��غ نح��و 

م���ن متوس���ط الفت���رة ، وح���د % 31.19  أى ح���والى 2012
 أى ح�والى 2011 أل�ف ط�ن ف�ى ع�ام 443أقصى بلغ نح�و 

ير مع��اد�ت ا�تج��اه وبتق��د. م��ن متوس��ط الفت��رة% 197.38
�ستھJك الزيت من فول الص�ويا خ�Jل فت�رة الزمنى العام 

ج الدراسة فقد تب�ين ع�دم ثب�وت المعنوي�ة ا�حص�ائية للنم�وذ
كم���ا ) 0.05 ، 0.01( عن���د مس���تويات المعنوي���ة المألوف���ة 

ًونظ���را لع���دم المعنوي���ة ل���م . 4بج���دول ) 7(بالمعادل���ة رق���م 
نتمكن من دراسة التوقعات المستقبلية با�نتاج الزيت�ى لف�ول 

 .الصويا

وبدراس��ة تط��ور حج��م الفج��وة الغذائي��ة م��ن زي��ت ف��ول 
ح ب�ين الصويا خJل نف�س الفت�رة الس�ابقة يتض�ح أنھ�ا تت�راو

  أى ح�والى2012 أل�ف ط�ن ف�ى ع�ام 14حد أدنى بلغ نحو 
  324من متوسط الفت�رة ، وح�د أقص�ى بل�غ نح�و % 10.36

م�ن متوس�ط  % 239.68 أى حوالى  2011ألف طن عام  
وبتق��دير مع��اد�ت .  أل��ف ط��ن135.18الفت��رة والب��الغ نح��و 
لتقدير حجم الفجوة م�ن زي�ت م�ن ف�ول  ا�تجاه الزمنى العام

Jل فت�رة الدراس�ة فق�د تب�ين ع�دم ثب�وت المعنوي�ة الصويا خ�
مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة ا�حص����ائية للنم����وذج عن����د 

 . 4بجدول ) 8(كما بالمعادلة رقم ) 0.05، 0.01(
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مع��دل ا�كتف��اء ال��ذاتى م��ن زي��ت ف��ول  وبدراس��ة تط��ور
ح أنه تراوح ب�ين ح�د الصويا خJل نفس الفترة السابقة يتض

  أى ح����والى 2000 ى ع����ام ف���� %7.36 أدن����ى بل����غ نح����و
 %120، وحد أقصى بلغ نحو من متوسط الفترة% 16.16

م���ن متوس���ط الفت���رة % 263.44 أى ح���والى 2012ع���ام 
وبتق��دير مع��اد�ت ا�تج��اه الزمن��ى %. 45.55والب��الغ نح��و 

الع�ام لتط�ور مع�دل ا�كتف�اء ال�ذاتى م�ن زي�ت ف�ول الص�ويا 
ن أن�ه اتضح أن أفضل النماذج ھو النموذج الخطى حيث تبي

 أل�ف ط�ن، وبمع�دل تزاي�د 3.484يتزايد س�نويا بمق�دار بل�غ 
م��ن متوس��ط الفت��رة ، كم��ا بلغ��ت  % 7.65س��نوى بل��غ نح��و 

 مم�ا يش�ير إل�ى أن عنص�ر R2 (0.32(قيمة معامل التحديد 
م��ن التغي��رات الت��ى تح��دث ف��ى  % 32ال��زمن يفس��ر نح��و 
 .      4جدول ب) 9( كما بالمعادلة رقم معدل ا�كتفاء الذاتى

وتش���ير نت���ائج الج���دول س���الف ال���ذكر إل���ى أن متوس���ط 
 2.97ف��ول الص��ويا  بل��غ ح��والى  نص��يب الف��رد م��ن زي��ت

، 2012  كج�م ع�ام0.8  نح�وكجم، تراوح بين حد أدنى بل�غ
 وم�ن النم�وذج 2011  كج�م ع�ام  5.5وحد أقصى بلغ نحو 

المقدر لpتجاه الزمن�ى الع�ام فق�د تب�ين ع�دم ثب�وت المعنوي�ة 
مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة ذج عن����د ا�حص����ائية للنم����و

 .4بجدول ) 10(كما بالمعادلة رقم ) 0.05، 0.01(

 الذرة الشامية 

 ا}نتاج

 تب��ين أن متوس��ط 3ج��دول بدراس��ة واس��تعراض بيان��ات 
 أل�ف ط�ن 12.31إنتاج الزي�ت م�ن ال�ذرة الش�امية بل�غ نح�و 

 ،  وتراوح�ت الكمي�ة المنتج�ة)2015 -2000(خJل الفترة 
 أى حوالى 2004 ألف طن فى عام 3 بلغ نحو بين حد أدنى

 27م��ن متوس��ط الفت��رة ، وح��د أقص��ى بل��غ نح��و % 24.37
م����ن % 219.33 أى ح���والى 2000أل���ف ط���ن ف���ى ع���ام 

ير  وبتق���د،أل���ف ط���ن12.31ط الفت���رة الب���الغ نح���و متوس���
�نت��اج الزي��ت م��ن ال��ذرة مع��اد�ت ا�تج��اه الزمن��ى الع��ام 

ل النم���اذج الش���امية خ���Jل فت���رة الدراس���ة اتض���ح أن أفض���
المعبرة ھو النموذج الخط�ى حي�ث تب�ين أن�ه يتن�اقص س�نويا 

، وبمع��دل تن��اقص س��نوى بل��غ ط��ن أل��ف 1.049بمق�دار بل��غ 
 )11(، كم�ا بالمعادل�ة رق�م من متوسط الفترة%  8.52نحو 

وبدراسة التوقعات المستقبلية �نت�اج زي�ت ال�ذرة . 4جدول ب
س�وف يص�ل  المق�درة فإن�ه الشامية فى مصر ووفقا للمعادلة

 .2020   ألف طن فى عام-0.804 إلى حوالى

 ا}ستھxك

 تب��ين أن متوس��ط 3دول ج��بدراس��ة واس��تعراض بيان��ات 
 أل��ف 32.69ا�س��تھJك م��ن زي��ت ال��ذرة الش��امية بل��غ نح��و 

 وتراوح���ت الكمي���ة ،)2015 -2000(ط���ن خ���Jل الفت���رة 
 أل��ف ط��ن ف��ى ع��ام 6المس��تھلكة  ب��ين ح��د أدن��ى بل��غ نح��و 

، وح���د م���ن متوس���ط الفت���رة% 18.35  أى ح���والى 2008
 أى ح��والى 2012 أل��ف ط��ن ف��ى ع��ام 56أقص��ى بل��غ نح��و 

ير مع��اد�ت ا�تج��اه وبتق��د. م��ن متوس��ط الفت��رة% 171.31

�ستھJك الزيت من الذرة الشامية خJل فترة الزمنى العام 
الدراسة فقد تب�ين ع�دم ثب�وت المعنوي�ة ا�حص�ائية للنم�وذج 

كم����ا ) 0.05 ، 0.01(ة عن����د مس����تويات المعنوي����ة المألوف����
    .  4جدول ب) 12(بالمعادلة رقم 

وبدراس��ة تط��ور حج��م الفج��وة الغذائي��ة م��ن زي��ت ال��ذرة 
الشامية خJل نف�س الفت�رة الس�ابقة يتض�ح أنھ�ا تت�راوح ب�ين 

 أى ح��والى 2010 ط��ن ف��ى ع��ام ينح��د أدن��ى بل��غ نح��و ألف��
  أل�ف 48، وحد أقصى بلغ نحو من متوسط الفترة% 9.82

من متوسط الفترة  % 235.6    أى حوالى2012طن عام  
وبتق��دير مع��اد�ت ا�تج��اه .  أل��ف ط��ن20.37والب��الغ نح��و 

الزمنى الع�ام لتط�ور حج�م الفج�وة الغذائي�ة م�ن زي�ت ال�ذرة 
الش��اميةخJل فت��رة الدراس��ة فق��د تب��ين ع��دم ثب��وت المعنوي��ة 

مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة ا�حص����ائية للنم����وذج عن����د 
    .  4جدول ب) 13( بالمعادلة رقم كما) 0.05، 0.01(

وبدراسة تطور معدل ا�كتفاء الذاتى من زي�ت ال�ذرة    
الشاميةخJل نفس الفترة السابقة يتضح أن�ه ت�راوح ب�ين ح�د 

  أى ح���والى  2012ف���ى ع���ام  % 14.29أدن���ى بل���غ نح���و 
% 100، وحد أقصى بلغ نحومن متوسط الفترة % 33.17

م��ن متوس�ط الفت��رة %   232.18  أى ح�والى  2008ع�ام  
وبتق��دير مع��اد�ت ا�تج��اه الزمن��ى %. 43.07 والب��الغ نح��و

العام لتطور معدل ا�كتف�اء ال�ذاتى م�ن زي�ت ال�ذرة الش�امية 
اتضح أن أفضل النماذج ھو النموذج الخطى حيث تبين أن�ه 

س�نوى ، وبمعدل تن�اقص 0.068يتناقص سنويا بمقدار بلغ  
بلغ�ت قيم�ة معام�ل م�ن متوس�ط الفت�رة، حي�ث % 6 بلغ نحو
يشير إلى أن عنص�ر ال�زمن يفس�ر  مما R2( 0.27(التحديد 

م��ن التغي��رات الت��ى تح��دث ف��ى مع��دل ا�كتف��اء % 27 نح��و
 .4جدول ب) 14(الذاتى كما بالمعادلة رقم 

 وتش���ير نت���ائج الج���دول س���الف ال���ذكر إل���ى أن متوس���ط    
  0.45 بل��غ ح��والىنص��يب الف��رد م��ن زي��ت ال��ذرة الش��امية 

، 2008  كجم ع�ام  0.1ح بين حد أدنى بلغ نحو كجم، تراو
 وم�ن النم�وذج 2012كج�م ع�ام 0.7 وحد أقص�ى بل�غ نح�و 

المق��در لpتج���اه الزمن��ى الع���ام تب���ين ع��دم ثب���وت المعنوي���ة 
مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة ا�حص����ائية للنم����وذج عن����د 

 .4جدول ب) 15(كما بالمعادلة رقم ) 0.05، 0.01(

م�الى أھ�م الزي�وت النباتي�ة مؤشرات ا9من الغذائى }ج
 الغذائية فى مصر

رئيس��ية القض��ايا التعتب��ر قض��ية ا.م��ن الغ��ذائى م��ن أھ��م 
، حي��ث تلج�أ بع��ض ال�دول الت��ى تحتك��ر توى الع�المعل�ى مس��

إنت��اج وتص��دير الس��لع الغذائي��ة وخاص��ة ا�س��تراتيجية منھ��ا 
إل��ى الض��غط السياس��ى وا�قتص��ادى عل��ى ك��ل م��ن ال��دول 

  ).2008 ، وقمرةنمغا(النامية والمتخلفة 

كتف��اء ول��م يع��د مفھ��وم ا.م��ن الغ��ذائى مج��رد تحقي��ق ا�
جتم��اعى ا، ولك��ن أص��بح ھ��دف ال��ذاتى كمض��مون سياس��ى

حية لك���ل أف���راد يس���عى إل���ى تحقي���ق الكفاي���ة الغذائي���ة الص���
س���تھJك ، وأص���بح م���دى تحقي���ق ا�المجتم���ع دون تميي���ز
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 باعتب�ار ، لنجاح التنميةًالغذائى للكفاية الغذائية للفرد معيارا
 توفير مستوى صحى وغ�ذائى ًأن التنمية البشرية تعنى أو�

عل��ى ال��دول المس��توردة ً مJئ��م لoف��راد، ولق��د أص��بح لزام��ا
للغذاء أن تواجه ھذه التحديات فى ظل المتغي�رات ا�قليمي�ة 

  ).2010 ، وملوكالسعدنى(والدولية المتسارعة 

ويس��تعرض ھ��ذا الج��زء أھ��م مؤش��رات ا.م��ن الغ��ذائى 
ھم الزيوت النباتية الغذائي�ة م�ن خ�Jل اس�تخدام .لمصرى ا

قتصادية كمؤشرات توضح م�دى ق�درة بعض المتغيرات ا�
 وللتع�رف ى ت�وفير إحتياجات�ه م�ن تل�ك الزي�وتالمجتمع عل�

 :كما يلىعلى مدى تحقيق ا.من الغذائى من عدمه 

 حجم الفجوة الغذائية

 ا�نت��اج بأنھ�ا الف��رق ب�ينيمك�ن تعري�ف الفج��وة الغذائي�ة 
، كم��ا  لمختل��ف الس��لع الغذائي��ةوا�س��تھJك المحل��ىالمحل��ى 

يمكن تعريف تطورات الفجوة بأنھا محصلة تف�وق مع�د�ت 
، ويع�د قص�ور ا�نت�اج  ا�نتاج نمونمو الطلب على معد�ت

عن مواكبة ا�ستھJك ف�ى مج�ال الغ�ذاء ف�ى الع�الم العرب�ى 
 المتزاي��د الس��بب الرئيس��ى للفج��وة الت��ى تنش��أ نتيج��ة للطل��ب

  ف�ى ض�وء تن�اقص الم�واردكانيةوالناشئ نتيجة للزي�ادة الس�
  ).2007 ،العثيم(

إلى تطور حجم الفج�وة الغذائي�ة  5جدول وتشير بيانات 
من أھم الزيوت النباتية الغذائية موضع الدراسة خJل نفس 

 تت�راوح ب�ين ح�د أدن�ى بل�غ االفترة الس�ابقة حي�ث يتض�ح أنھ�
% 53.11   أى ح�والى 2006 ألف طن فى ع�ام 174نحو 

 ألف طن عام 672من متوسط الفترة، وحد أقصى بلغ نحو 
م�ن متوس�ط الفت�رة والب�الغ  % 205.12   أى حوالى2013

وبتق�دير مع�اد�ت ا�تج�اه الزمن�ى .  ألف ط�ن327.62نحو 
أھ�م الزي�وت النباتي�ة العام لتطور حجم الفج�وة الغذائي�ة م�ن 

حي�ث  الخط�ىو النموذج اتضح أن أفضل النماذج ھالغذائية 
 أل�ف ط�ن ، 17.603تبين أنھا تتزايد سنويا بمقدار بلغ نحو 

كم��ا %  5ح��و س��نوى معن��وى إحص��ائيا بل��غ ننم��و وبمع��دل 
 .6بجدول ) 1(بالمعادلة رقم 

  الغذائىنسبة ا}كتفاء الذاتى

ال��ذاتى ق��درة المجتم��ع عل��ى تحقي���ق  كتف��اءبا� ويقص��د
مكاني���ات ادية وا�قتص���عتم���اد الكام���ل عل���ى الم���وارد ا�ا�

 الض��الع( حتياجات��ه الغذائي��ة محلي��ااالذاتي��ة ف��ى إنت��اج ك��ل 
كتفاء الذاتى م�ن  ا�نسبةوبدراسة تطور ) 2014، وآخرون

نف��س الفت��رة الس��ابقة خ��Jل أھ��م الزي��وت النباتي��ة الغذائي��ة 
أن��ه ت��راوح ب��ين ح��د أدن��ى بل��غ نح��و  5 ج��دول م��ن يتض��ح
 م�����ن% 52.22 أى ح�����والى 2000  ف�����ى ع�����ام14.35%

 2006  ع�ام% 43.14، وحد أقصى بلغ نح�ومتوسط الفترة
 م���ن متوس���ط الفت���رة والب���الغ نح���و% 156.98أى ح���والى 

 ويدل ذلك على عدم قدرة  ا�نتاج المحلى عل�ى ،27.48%
تلبي���ة متطلب���ات المجتم���ع م���ن ا�حتياج���ات ا.ساس���ية م���ن 

تج�اه الزمن�ى وبتق�دير مع�اد�ت ا�. الزيوت النباتية الغذائي�ة
أھ�م الزي�وت النباتي�ة  ا�كتفاء ال�ذاتى م�ن معدلطور العام لت

خJل فت�رة الدراس�ة فق�د تب�ين ع�دم ثب�وت المعنوي�ة الغذائية 
عن����د مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة ا�حص����ائية للنم����وذج 

   . 6بجدول ) 2(كما بالمعادلة رقم ) 0.05، 0.01(

 متوسط نصيب الفرد

نصيب تشيرنتائج الجدول سالف الذكر إلى أن متوسط و
 5.85  بل��غ ح��والىالغذائي��ة  أھ��م الزي��وت النباتي��ةالف��رد م��ن

س�نة /  كج�م3.91 ، تراوح ب�ين ح�د أدن�ى بل�غ نح�وسنه/كجم
 2013 كج�م ع�ام 10.03، وحد أقصى بلغ نحو 2004 عام

وم��ن النم���وذج المق���در لpتج���اه الزمن��ى الع���ام تب���ين زي���ادة 
أھ��م الزي��وت النباتي��ة الغذائي��ة متوس��ط نص��يب الف��رد م��ن 

  وبمع�دلهس�ن/  كجم0.193دار معنوى إحصائيا بلغ حوالى بمق
 .  6جدول ب) 3(كما بالمعادلة رقم % 3.3سنوى نمو

 نسبة ا}عتماد على الغير 

 أن نس��بة ا�عتم��اد عل��ى الغي��ر 5 تش��ير بيان��ات ج��دول
قد تراوحت بين ح�د أدن�ى بل�غ .ھم الزيوت النباتية الغذائية 

% 85.65غ  ، وح��د أقص��ى بل��2006 ع��ام % 56.86نح��و 
 مم�ا يعن�ى، %72.52عام بلغ حوالى ، بمتوسط 2000عام 

ما يعرض ا.م�ن الغ�ذائى ب  لoسواق الخارجيةزيادة التبعية
المصرى للتقلبات السعرية ومن ثم إرتف�اع تكلف�ة ال�واردات 
م��ن تل��ك الزي��وت، وبتق��دير مع��اد�ت ا�تج��اه الزمن��ى الع��ام 

ب��وت المعنوي��ة لنس��بة ا�عتم��اد عل��ى الغي��ر فق��د تب��ين ع��دم ث
ا�حص����ائية للنم����وذج عن����د مس����تويات المعنوي����ة المألوف����ة 

  .6 بجدول) 4(كما بالمعادلة رقم ) 0.05، 0.01(

 فترة كفاية ا}نتاج ل�ستھxك المحلى

وتدل فترة كفاية ا�نت�اج لpس�تھJك المحل�ى عل�ى م�دى 
ق��درة ا�نت��اج المحل��ى عل��ى الوف��اء باحتياج��ات ا�س��تھJك 

 طول ھذه الفت�رة إل�ى زي�ادة ويؤدىة معينة خJل فترة زمني
حج��م المخ��زون ا�س��تراتيجى م��ن الزي��وت النباتي��ة الغذائي��ة 
المن���تج محلي���ا وتراج���ع ا�عتم���اد عل���ى ا�س���تيراد لت���وفير 

مخ���زون ا�س���تراتيجى م���ن تل���ك الزي���وت، ويتض���ح م���ن ال
 أن فت���رة كفاي���ة ا�نت��اج لpس���تھJك المحل���ى م���ن 5ج��دول 

تتذبذب بين الزيادة والنقصان حي�ث ية الزيوت النباتية الغذائ
 وبلغ���ت نح���و 2006بلغ���ت أط���ول فت���رة كفاي���ة ف���ى ع���ام 

 شھور، فى حين بلغت أق�ل 5.25 يوما أى حوالى 157.44
م��ا أى  يو52.39 وبلغ��ت نح��و 2000فت��رة كفاي��ة ف��ى ع��ام 

 فإن�ه ي�دل عل�ى  عل�ى ش�يئ، وإن دل ذل�كً شھرا1.7حوالى 
 يلب���ى إحتياج���ات أن ا�نت���اج المحل���ى م���ن ھ���ذه الزي���وت �

وبتق��دير  ا.ف��راد منھ��ا إ� بض��عة أش��ھر قليل��ة خ��Jل الع��ام،
مع����اد�ت ا�تج����اه الزمن����ى الع����ام لفت����رة كفاي����ة ا�نت����اج 

ثبوت المعنوية ا�حص�ائية عدم لpستھJك المحلى فقد تبين 
كم���ا ) 0.01(للنم���وذج عن���د مس���تويات المعنوي���ة المألوف���ة 

   . 6جدول ب) 5(بالمعادلة رقم 
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 )2015 –2000(مصر خxل الفترة  مؤشرات ا9من الغذائى المصرى من أھم الزيوت النباتية الغذائية فى .5جدول 

ا}نتاج       البيان
 )ألف طن(

ا}ستھxك     
 )ألف طن(

الفجوة 
 الغذائية

 )ألف طن(

ا}كتفاء 
 (%)الذاتى 

متوسط نصيب 
الفرد من 

ا}ستھxك         
 )سنة/كجم (

ا}ستھxك 
ى المحل

اليومى با9لف 
 طن

الواردات       
 )ألف طن(

نسبة 
ا}عتماد 
 على الغير

(%) 

فترة كفاية 
 ا}نتاج

ل�ستھxك 
المحلى 
 باليوم

فترة تغطية 
الواردات 
ل�ستھxك 

 باليوم

مجموع 
 الفترتين

2000 61 425 364 14.35 6.64 1.1644 364 85.65 52.39 312.61 365.00 
2001 62 309 247 20.06 4.73 0.8466 247 79.94 73.23 291.76 364.99 
2002 98 298 200 32.89 4.47 0.8164 202 67.11 120.04 247.43 367.47 
2003 48 285 237 16.84 4.19 0.7808 243 83.16 61.48 311.22 372.70 
2004 56 271 215 20.66 3.91 0.7425 222 79.34 75.42 298.99 374.41 
2005 129 365 236 35.34 5.16 1.0000 246 64.66 129.00 246.00 375.00 
2006 132 306 174 43.14 4.25 0.8384 187 56.86 157.44 223.04 380.48 
2007 185 440 255 42.05 5.97 1.2055 263 57.95 153.46 218.17 371.63 
2008 108 415 307 26.02 5.52 1.1370 388 73.98 94.99 341.25 436.24 
2009 130 404 274 32.18 5.26 1.1068 328 67.82 117.46 296.35 413.81 
2010 140 405 265 34.57 5.14 1.1096 334 65.43 126.17 301.01 427.18 
2011 159 726 567 21.90 9.03 1.9890 649 78.10 79.94 326.29 406.23 
2012 124 598 474 20.74 7.24 1.6384 557 79.26 75.68 339.97 415.65 
2013 177 849 672 20.85 10.03 2.3260 750 79.15 76.10 322.44 398.54 
2014 167 652 485 25.61 7.51 1.7863 594 74.39 93.49 332.53 426.02 
2015 130 400 270 32.50 4.50 1.0959 328 67.50 118.62 299.30 417.92 

 394.58 294.27 11.31 72.52 368.87 1.2240 5.85 27.48 327.62 446.75 119.12 المتوسط
، دراسة الميزان الغذائى بجمھورية مصر دارة المركزية لpقتصاد الزراعى، ا�وزارة الزراعة واستصJح ا.راضى :المصدر 

    .  العربية، أعداد متفرقة

 

 

 

ة الغذائية فى مصر خxل ي أھم الزيوت النباتلمؤشرات ا9من الغذائى المصرى منمعاد\ت ا}تجاه العام الزمنى  .6جدول 
  )2015 –2000(الفترة 

متوسط قيم  F R2 النموذج المتغير التابع
 المتغيرات

 لتزايدمعدل ا
 السنوى

رقم 
 النموذج

 Y^=178 + 17.603 X حجم الفجوة
(2.653)**    **   )2.774( 7.038 0.34 327.62 5 1 

 Y^=24.944 + 0.299 X كتفاء ذاتىنسبة ا}
(0.613)n          **)5.296( 0.376 0.03 27.48 - 2 

 Y^= 4.210 + 0.193 X نصيب الفردمتوسط 
(2.221) *   n    )0.020( 4.933 0.26 5.85 3.3 3 

 Y^= 75.056 – 0.299 X نسبة ا}عتماد على الغير
0.613)n   (    **)15.937( 0.376 0.026 72.52 - 4 

فترة كفاية ا}نتاج 
 ل�ستھxك المحلى

Y^=910.052 + 1.089 X 
(0.613) n   **  (5.298) 0.375 0.026 11.31 - 5 

فترة تغطية الواردات 
 ل�ستھxك

Y^= 266.480 + 3.270 X 
1.593)n   (   ** (13.425) 2.537 0.153 224.44 - 6 

Y^ :  كتفاء ذاتى ، الكمية المقدرة��نتاج لpستھJك المحلى ، فترة تغطية الواردات متوسط نصيب الفرد ، فترة كفاية ا لكل من حجم الفجوة نسبة ا
   .  خJل سنوات الدراسة لpستھJك من أھم الزيوت النباتية الغذائية فى مصر 

  n :non significant   * (  )  0.01معنوية عند (  ) **.   0.05معنوية عند.    
            .4جدول  حسبت من بيانات :المصدر



 
Bassyouni and Zahran 1938

 دات ل�ستھxكفترة تغطية الوار

 وتعرف ھذه الفترة بأنھا الفترة التى يمكن أن تغطى فيھا
الواردات السنوية من الزيوت النباتية الغذائية ا�حتياجات 

 وتشير ،)Bassyouni, 2017( الغذائية اليومية للسكان
 أن فترة تغطية الواردات .ھم الزيوت 5بيانات جدول 

  218.17أدنى بلغ نحو النباتية الغذائية قد تراوحت بين حد 
 ، وحد أقصى بلغ شھور7.27 أى حوالى 2007يوما عام 
، ً شھرا11.37 أى حوالى 2008 عاميوما  341.25

، وبتقدير معاد�ت ً يوما294.27بمتوسط عام بلغ حوالى 
ا�تجاه الزمنى العام لفترة تغطية الواردات لpستھJك فقد 

ذج عند مستويات تبين عدم ثبوت المعنوية ا�حصائية للنمو
) 6(كما بالمعادلة رقم ) 0.05  ،0.01(المعنوية المألوفة 

 .6جدول ب

مقدار الفائض والعجز فى الزيوت النباتية الغذائية 
 ون ا}ستراتيجى ل�ستھxك المحلىالمخصصة للمخز

يعبر الفائض عن كمية الزيوت النباتية الغذائية التى 
إلى أن  7جدول ير مية المخزون ا�ستراتيجى ويشتوجه لتن

 2002ھناك تجمع للفائض من الزيوت خJل السنوات من 
 660.7 إذ قدر إجمالى ھذا الفائض بنحو 2015وحتى 

 473.28، ويكفى �ستھJك ما يقرب من حوالى ألف طن
، ويوجه ھذا الفائض لتنمية  شھرا15.78لى ، أى حوايوم

م سحبه المخزون ا�ستراتيجى للزيوت النباتية الغذائية ليت
يظھر فيھا عجز فى الزيوت خJل السنوات التى 

لpستھJك المحلى، وقد تراوح الفائض بين حد  المخصصة
، وحد أقصى 2002 ألف طن فى عام 1.9 نحوأدنى بلغ 

 . 2014 ألف طن فى عام 108.9 نحوبلغ 

 معامل ا9من الغذائى للزيوت النباتية الغذائية فى مصر
 الغذائى للزيوت النباتية وتتراوح قيمة معامل ا.من

 )2015 –2000 (غذائية فى مصر خJل فترة الدراسةال
، وكلما اقتربت القيمة من بين الصفر والواحد الصحيح

الصفر دل ذلك على إنخفاض معدل ا.من الغذائى، وكلما 
يق معدل اقتربت القيمة من الواحد الصحيح كلما زاد تحق

ه نسبة المخزون ، ويعرف بأنا.من الغذائى من الزيوت
ا�ستراتيجى إلى ا�ستھJك القومى من الزيوت 

)Bassyouni, 2017(،  متوسط   إلى أن7جدول ويشير
 ألف طن، 660.69يقدر بحوالى المخزون ا�ستراتيجى 

 ألف 446.75ومتوسط ا�ستھJك القومى يقدر بحوالى 
ا.من الغذائى معامل طن خJل فترة الدراسة ومن ثم يقدر 

 .0.8 بحوالى

السياس��ات المثل��ى والمتوقع��ة ف��ى المس��تقبل لتض��ييق 
الفج���وة والنھ���وض ب���أھم محاص���يل الزي���وت النباتي���ة 

 الغذائية فى مصر
، نظرا لعدم تواجه المحاصيل الزيتية عدة معوقات

، ووصول الفجوة الغذائية منھا لقدر كبير، توافر بذورھا
 عىفضJ عن غياب الدور التسويقى، وإنعدام المرشد الزرا

المتخصص مع عدم وجود جھة متخصصة مسئولة عن 
استJم المحاصيل الزيتية من المزارعين، ومع إتجاه الدولة 
فى الوقت الراھن إلى إلغاء الدعم وارتفاع أسعار المنتجات 
الغذائية وفى ظل عدم ا�كتفاء الذاتى أصبحت مشكلة 

 اعىالزيوت النباتية الغذائية عبئا على الميزان التجارى الزر
المصرى الذى ينعكس بدوره على عملية التنمية الزراعية 

 . ى مصروا�قتصادية ف

حيث يتعرض ا�نتاج الزراعى فى مصر خاصة و
الزيوت النباتية الغذائية للعديد من المخاطر المناخية 

ر ومخاطر ا�صابة با¦فات والحشرات وا.مراض والمخاط
طاقة، والتغير  السعرية وأزمات المياه، وارتفاع أسعار ال

فى أنماط ا�ستھJك، مما قد يتسبب فى أزمات الغذاء 
وتتكلف الدول التى تتعرض لھذه المخاطر تكاليف باھظة 
لمواجھة أزمات الغذاء التى قد تنتج عنھا ا.مر الذى دفع 
ا�قتصاديين إلى البحث عن أسباب ھذه ا.زمات ومحاولة 

�نذار المبكر بھدف ابتكار أنظمة يمكن من خJلھا التنبؤ وا
 تجنب حدوثھا أو التقليل من حدتھا، حيث تشكل أزمة الغذاء
أحد أبرز التحديات التى تواجه معظم دول العالم فإجمالى 
ًالذين يعانون الجوع والفقر حاليا يتجاوز مليار شخص 

 .ًحول العالم وفقا لتقديرات منظمة ا.غذية والزراعة

 مكن تطبيقھا فى مصر،ومن أھم ا.ساليب المثلى التى ي
ب أسلوب تقدير المحصول، وأسلوب الميزان الغذائى، وأسلو

 ما أسلوب تقدير المحصول فھو يعنى تقديرأتحليل ا.سعار، 
الغذاء، والتى يستخدم بصفة أساسية كمدخل   حجم إنتاج

فى الميزان الغذائى للدولة، حيث إن تقدير إنتاج المحاصيل 
يجب أن يكون " و الصيفىالشتوى أ"للموسم المحصولى 

ًمبكرا بقدر ا�مكان حتى يمكن تحديد العجز أو الفائض، 
أسلوب تنبؤات : وھناك أسلوبان لتقدير المحصول، أولھما

: إنتاج المحصول، وھو تقدير يتم قبل الحصاد، وثانيھما
أسلوب تقديرات إنتاج المحصول، وھو تقدير يتم بعد 

صول وتقدير إنتاج الحصاد، ويتطلب كل من التنبؤ بالمح
المحصول ب متغيرين رئيسيين، وھما المساحة المزروعة

 وبالنسبة للميزان الغذائى فھو أسلوب تطبيقى .وا�نتاجية
ومنه يتم استنتاج تقدير   يقدر العJقة بين العرض والطلب

كمية الغذاء المطلوبة لتخفيض حدة أو آثار أى أزمة 
فھو يتوقف على  أما عن أسلوب تحليل ا.سعار .غذائية

 ).2015، محمد( التفاعل بين جانبى الطلب والعرض

وللنھوض بالزيوت النباتية الغذائية � بد من إحداث 
تنمية زراعية فى المحاصيل الزيتية فى مصر على دعائم 
أساسية مثل التنظيم الفعال للتسويق وا�نتاج المحلى 

  المزارع الثمن فى الوقتلضمان تسويق المنتج وتسليم
، وإيجاد أماكن لتجميع المنتج وتخزينه لفترات المناسب

قصيرة فقط حتى � تتأثر صفاته وجودته المطلوبة، وربط 
ية خاصة بعد خصخصة ا.سعار المحلية با.سعار العالم

، والعمل على تحسين القدرة التنافسية شركات التصنيع
للمحاصيل الزيتية مع المحاصيل ا.خرى عن طريق زيادة 

ا.راضى الجديدة د من ھذه المحاصيل بزراعتھا فى العائ
وعباد الشمس والذى بدوره يمثل أھم كالذرة الشامية 

محاصيل البذور الزيتية التى يمكن التوسع فى إنتاجھا 
محليا �نتاج الزيوت النباتية �رتفاع نسبة الزيت به 
وجودتھا وثبات صفاتھا فضJ عن تحمله العطش ونسبة 

ة الى تجعله صالحا للزراعة على مدار السنة الملوحة العالي
 ؛ 2008 ،الشبراويوسليم ( والبحرىفى الوجھين القبلى 

Bassyouni, 2017(. 
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مقدار الفائض والعجز فى الزيوت النباتية الغذائية المخصصة للمخزون ا}ستراتيجى ل�ستھxك المحلى اليومى  .7جدول 
 )2015 –2000( خxل الفترة المصرى

 البيان العجز الفائض

الكمية با9لف 
 طن

فترة كفاية الفائض 
 ل�ستھxك اليومى

الكمية با9لف 
 طن

فترة العجز فى الزيوت  
 ل�ستھxك باليوم

مقدار المخزون 
 ا}ستراتيجى

 ا}نتاجية

معامل ا9من 
 الغذائى

2000 - - - - - - 

2001 - - 0.01 0.012 -0.01  0.0 

2002 1.9 2.4 - - 1.9 0.0 

2003 7.6 6 - - 7.6 0.0 

2004 6.9 9.4 - - 6.9 0.0 

2005 10.00 10.00 - - 10.00 0.0 

2006 12.9 15.4 - - 12.9 0.0 

2007 7.9 6.63 - - 7.9 0.0 

2008 81.00 71.2 - - 81.00 0.1 

2009 54.00 48.7 - - 54.02 0.1 

2010 68.9 62.18 - - 68.9 0.1 

2011 81.9 41.2 - - 81.9 0.1 

2012 82.9 50.6 - - 82.9 0.1 

2013 77.9 33.5 - - 77.9 0.1 

2014 108.9 61.02 - - 108.9 0.1 

2015 58.00 52.9 - - 58.00 0.1 

 0.8 660.69 0.012 0.01 471.13 660.7 ا}جمالى

   ) .5(حسبت من جدول رقم : المصدر

 :  المستخدمة فى البحث طرق الحساب

 365/ا�ستھJك المحلى =  اليومى  ا�ستھJك المحلى-1

 .ا�ستھJك المحلى اليومى / ا�نتاج المحلى =  فترة تغطية ا�نتاج المحلى لpستھJك اليومى -2

 .ا�ستھJك المحلى اليومى / كمية الواردات =  فترة تغطية الواردات لpستھJك اليومى -3

 .الذاتى  نسبة ا�كتفاء -100=  نسبة ا�عتماد على الغير  -4

 .ا�ستھJك اليومى ) * 365 –مجموع فترتى كفاية ا�نتاج والواردات = (  الفائض -5

 .ا�ستھJك اليومى ) *  مجموع فترتى كفاية ا�نتاج والواردات- 365= (  العجز -6

   .نسبة المخزون ا�ستراتيجى إلى ا�ستھJك القومى =  معامل ا.من الغذائى -7
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AN ECONOMIC STUDY OF THE CURRENT AND FUTURE  
STATUS OF THE MOST IMPORTANT PLANT OIL  

FOOD CROPS IN EGYPT 

Gaber A. Bassyouni and Hanan A.E. Zahran 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric. (Saba Basha), Alex. Univ., Egypt 

ABSTRACT: Plant oil crops are strategic crops of economic importance in Egypt, where 
its production is not sufficient to satisfy the food needs and to meet the increasing demand for 
them as a result of the steady increase in the population on one hand and the shortage of 
production on the other hand. Leading to a widening gap between production and 
consumption. Which leads to the import of these oils and the consequent increase in the cost 
of imports and the impact on the value of food imports in general and thus affect the domestic 
prices of the Egyptian consumer. The research was mainly aimed at identifying how self-
sufficiency of plant oil is achieved in Egypt and reducing the size of the oil gap. The most 
important results were: The increase in the food gap is one of the most important plant oils 
studied during the same period. In terms of the general time trend, it was found that it 
increased annually by about 17.603 thousand tons, with an annual average of about 5%. The 
results indicated that the dependency ratio of the most important plant oils ranged between a 
minimum of 56.86% in 2006 and a maximum of 85.65% in 2000 with an annual  average of 
72.52, which means increasing dependence on foreign markets, thus exposing Egyptian food 
security to price fluctuations. Thus increasing the cost of imports of these oils. The period of 
production adequacy for local consumption of plant oil was fluctuated between the increase 
and the decrease. The longest period of adequacy in 2006 was about 157.44 days, or about 
5.25 months, while the minimum period in 2000 was about 52.39 days, or about 1.7 months, 
although this indicates that local production of these oils meet the needs of individuals, but 
only a few months during the year. By estimating the general time trend equations for the 
period of production efficiency for local consumption, the statistical significance of the model 
was not shown at the usual levels of significance (0.01, 0.05). The results indicate that the 
import coverage period for the most important plant oils ranged from a minimum of about 
218.17 days in 2007, or about 7.27 months, and a maximum of 341.25 days in 2008, or about 
11.37 months, with an average of about 294.27 days. The time trend and the estimate of the 
general time trend equations for the period of covering imports for consumption showed that 
the statistical significance of the model was not proved at the usual significal levels (0.01, 
0.05). 

Key words: Plant oils, food gap, food security. 
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