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 في الزراعة المصرية دراسة اقتصادية لكفاءة استخدام العمالة

Pالماحى محمد محمد

۱*
P - ياسمين صالحP

۱
P - الحسين النوبيP

۲ 
 مصر  – اإلسكندريةجامعة  – الزراعةكلية  – قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية -۱

 مصر  – سكندريةاإلوحدة  – البحوث الزراعيةمركز  – معهد بحوث االقتصاد الزراعي -۲

 الملخص

يعتبر عنصر العمل البشري بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة أح�د الم�وارد اإلنتاجي�ة الرئيس�ية ف�ي االقتص�اد 
ساسية للنهوض باإلنتاج الزراعي، استهدف البحث دراسة كفاءة استخدام العمالة الزراعي�ة ف�ي الزراع�ة القومي والركيزة األ
تق�دير  لة الزراعية في العمالة الكلية،تطور العمالة الكلية والزراعية واألهمية النسبية للعما :خالل دراسةالمصرية وذلك من 

دراس�ة  و العج�ز)،أتق�دير الف�ائض ( ةال�ة الحالي�ة لتحدي�د حج�م البطال�االحتياجات الفعلية للزراعة من العمال�ة ومقارنته�ا بالعم
اقت�راح تركي�ب محص�ولي يعظ�م ص�افي عائ�د  التركي�ب المحص�ولي ال�راهن، عي�ة ف�يمؤشرات كفاءة اس�تخدام العمال�ة الزرا

س�لوب أس�تخدام اواعتم�د البح�ث ف�ى تحقي�ق أهداف�ه عل�ى  ،وحدة العمل في ظل محدودية الموارد الزراعية اإلنتاجية األخرى
ة ءبع�ض مؤش�رات الكف�ا ستخداماسلوب التحليل االقتصادي الكمي والمتمثل في أاالقتصادي الوصفي، باإلضافة إلى التحليل 

، وقد ة العمل للتركيب المحصولي الراهناالقتصادية باإلضافة إلى استخدام أسلوب البرمجة الخطية لتعظيم صافي عائد وحد
، اعتمد البحث على البيانات الثانوية الصادرة من العديد من الجهات والهيئات الرسمية سواء كانت منش�ورة أو غي�ر منش�ورة

ل�م  ۲۰۱٤-۲۰۰۰ئج أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الزيادة في العمالة الكلية ما بين ع�امى وقد أوضحت النتا
وهو ما يدل على محدودية مساهمة القطاع الزراعي في توفير فرص عمل بالمقارنة بالقطاع�ات األخ�رى،  %۲۷.٦تتجاوز 

 ۳٦٥اعتبار العام�ل يع�ادل مليون يوم عمل وب ۲۰۸٤.٥۲الي نها تقدر بحوأكما تبين من تقدير االحتياجات الفعلية للزراعة و
ملي�ون عام�ل  ٦.۸۲لى تشغيل فعلي قدر بح�والي إءات تشير حصامليون عامل، وحيث أن اإل ٥.۷۱ادل سنه أى يع/يوم عمل

 ملي�ون عام�ل ۱.۱۱مليون يوم عمل، مما يدل على وجود فائض في العمال�ة ق�در بح�والي  ۲٤۸۹وهو ما يعادل  ۲۰۱٤عام 
وض�حت النت�ائج أن التركي�ب أمليون يوم عمل وهو ما يؤكد وجود البطالة بانواعها داخ�ل ه�ذا القط�اع، كم�ا  ٤۰٥.۱٥تعادل 

 ۲٤۳.۳٤يف�وق نظي�ره الفعل�ي بمق�دار ةالمحصولي األوفق وفقاً لتعظيم صافي عائد العمالة حقق صافي عائد للوحدة األرض�ي
كم�ا حق�ق وف�ر ف�ي الم�وارد المائي�ة  %۲.۹عمال�ة يف�وق نظي�ره الفعل�ي بنس�بة مليون جنيه، كما حقق زياده في ص�افي عائ�د ال

Pملي��ون م ۱.۳بمق��دار بل��غ ح��والي 

۳
P  زوتي��ة ع��ن نظي��ره الفعل��ي، وحق��ق وف��ر ف��ي اس��تخدام األس��مدة اآل %۳.٤بانخف��اض ق��دره

األرض��ية ق��در  لم��واردل��ف ط��ن لك��ل منهم��ا عل��ى الترتي��ب، كم��ا حق��ق وف��ر ف��ي اأ ۱۳.۱۸،  ٥۷.۹۸والفوس��فاتية بل��غ ح��والي 
نت�اج لمواكب�ة لف فدان من الممكن استغاللهم في زراعة محاصيل أخرى مثل ال�ذرة الش�امية وذل�ك لزي�ادة اإلأ ۸۹.۹بحوالي 

ضافة إلى خفض العجز ف�ي المي�زان التج�اري ومي�زان الم�دفوعات خاص�ة ف�ي ظ�ل األزم�ة ، باإلةالزيادة السكانية المضطرد
للتركي�ب المحص�ولي األوف�ق ه�ى  ةكم�ا تب�ين أن الم�وارد المح�ددة، ري ف�ي اآلون�ة األخي�رالجني�ه المص�الحالية وتراجع قيمة 

سمدة الفوسفاتية، كما تب�ين أن س�عر الظ�ل أو قيم�ة الن�اتج الح�دى لف�دان األرض ف�ي الموس�م مساحة الحاصالت الشتوية، واأل
ف��دان أو ل��ف أ ٦۳۰۰ية لتص��ل إل��ى جني��ه ،  كم��ا تب��ين أن زي��ادة مس��احة الحاص��الت الش��تو ۸۰.۳۳الش��توي بلغ��ت ح��والي 

أن  يض�اً أكم�ا يتض�ح ، وال يؤثر على قيمة الحل األمث�ل ن هذا يعتبر مربح ينصح بهإلف فدان فأ ٦۱۸۱انخفاضها لتصل إلى 
س�مدة كم�ا تب�ين أن زي�ادة كمي�ة األ جني�ه، ۳٦۲.۸سمدة الفوس�فاتية بلغ�ت ح�والي سعر الظل أو قيمة الناتج الحدى لطن من األ

لف طن فان هذا يعتبر م�ربح ينص�ح ب�ه أ ٥۳۷.۳لف طن أو انخفاضها لتصل إلى أ ٥٤۱.۹ة المستخدمة لتصل إلى الفوسفاتي
 ةذا ح�دث وتغي�رت الكمي�ات المتاح�ة م�ن الم�وارد المح�ددة والن�ادرإسبق فانه  وال يؤثر على قيمة الحل األمثل، وبناًء على ما

قص�ى وه�ذا دن�ى واألطالم�ا ك�ان التغيي�ر ب�ين الح�دين األمث�ل و الح�ل األليها ف�ان الح�ل يبق�ى ه�إشارة في النموذج والسابق اإل
 كثر وواقعية تطبيقية.أيسمح بمرونة 

 ، الزراعة المصرية.العمالة  ،الكفاءة سترشادية:االكلمات ال
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 والمشكلة البحثية مقدمةال

يعتب��ر عنص��ر العم��ل البش��ري بص��فة عام��ة والعمال��ة 
نتاجية الرئيس�ية ف�ي الزراعية بصفة خاصة أحد الموارد اإل

الساس���ية للنه���وض باإلنت���اج االقتص���اد الق���ومي والركي���زة ا
ونظ��راً لمس��اهمة القط��اع الزراع��ي ف��ي زي��ادة  الزراع��ي،

 اإلنتاج القومي واستيعاب نسبه كبيرة من العمالة تص�ل إل�ى
تمث����ل نح�����و  ۲۰۱٤ملي����ون عام����ل ع����ام  ٦.۸۲ ح����والي
م���ن إجم���الي المش���تغلين وال���ذي يق���در ع���ددهم  ۲۸.۰۷%

(الجه���از  ملي���ون عام���ل خ���الل نف���س الع���ام ۲٤.۳بح���والي 
باعتب��اره و، المرك��زي للتعبئ��ة واإلحص��اء، أع��داد متفرق��ة)

للتنمية االقتصادية فإن األم�ر يتطل�ب  ةاحد القطاعات الرائد
تحقي��ق  خ��الل م��نض��رورة دف��ع عجل��ة التنمي��ة الزراعي��ة 

بص��فة  س��تخدام الم��وارد الزراعي��ة المتاح��ةالقص��ى كف��اءة أ
بص�فة  الزراعي�ة لموارد البشرية متمثلة في العمال�ةوا عامة

، ل��ذلك يعتب��ر النه��وض بإنتاجي��ة العام��ل الزراع��ي خاص��ة
وزي��ادة االس��تثمارات والعم��ل عل��ى تنمي��ة الم��وارد البش��رية 
من العوامل الرئيسية الالزمة لدفع عجلة التنمية االقتصادية 
كم��ا تعتب��ر زي��ادة اإلنت��اج ض��رورة حتمي��ة وه��دفاً الب��د من��ه 

المج��االت  ف��ي ةوتش��غيل الطاق��ة البش��رية العاطل��الس��تيعاب 
 نتاجية المختلفة.اإل

 مشكلة البحث
عل���ى ال���رغم م���ن الجه���ود المبذول���ه ف���ي تنمي���ة اإلنت���اج 
الزراعي والنهوض بتنمي�ة الم�وارد البش�رية إال أن القط�اع 
الزراع��ي يع��اني م��ن إنخف��اض إنتاجي��ة العام��ل الزراع��ي، 

وتوجد عديد م�ن ى الدخل، والذي ينعكس بدوره على مستو
المتغيرات االقتصادية ذات الدور الفعال في كفاءة اس�تخدام 
العمل البشرى ف�ي قط�اع الزراع�ة مم�ا ي�ؤثر بش�كل مباش�ر 

وإنح�راف التش�غيل ال�راهن  على توازن هيك�ل س�وق العم�ل
للعمالة الزراعية ع�ن المس�توى االمث�ل ال�ذي يحق�ق الكف�اءة 

 .لها االقتصادية

 هدف البحث
دراس�ة كف�اءة اس�تخدام  في مثل الهدف الرئيسي للبحثيت

العمال��ة الزراعي��ة ف��ي الزراع��ة المص��رية ويتطل��ب تحقي��ق 
) دراس��ة ۱( :ذل��ك اله��دف تحقي��ق األه��داف الفرعي��ة التالي��ة

تط��ور العمال��ة الكلي��ة والزراعي��ة واألهمي��ة النس��بية للعمال��ة 
ي�ة تق�دير االحتياج�ات الفعل) ۲( الزراعية في العمالة الكلية،

للزراعة من العمالة ومقارنتها بالعمالة الحالية لتحديد حج�م 
) دراس��ة مؤش��رات ۳( ،و العج��ز)أ(تق��دير الف��ائض  ةالبطال��

اعي��ة ف�ي التركي�ب المحص��ولي كف�اءة اس�تخدام العمال�ة الزر
) اقت��راح تركي��ب محص��ولي يعظ��م ص��افي عائ��د ٤(ال��راهن 

ي�ة نتاجظ�ل محدودي�ة الم�وارد الزراعي�ة اإل وحدة العمل في
 .األخرى

 والطريقة البحثية مصادر البيانات

س�لوب أس�تخدام اتحقي�ق أهداف�ه عل�ى  ياعتمد البح�ث ف�
 اسلوب التحليلالتحليل االقتصادي الوصفي، باإلضافة إلى 

بع��ض مؤش��رات  س��تخداما االقتص�ادي الكم��ي والمتمث��ل ف��ي
أس�لوب البرمج�ة  ة االقتصادية باإلضافة إلى اس�تخدامءالكفا

 وح����دة العم����ل للتركي����ب عائ����د ص����افي لتعظ����يمالخطي����ة 
 س��������تخدام برن��������امج اال��������راهن وذل��������ك ب المحص��������ولي

، وق�د Quantitative System Business (QSB)ال�ـ
اعتمد البحث على البيانات الثانوية الصادرة من العدي�د م�ن 
الجه��ات والهيئ��ات الرس��مية س��واء كان��ت منش��ورة أو غي��ر 

تص�درها الت�ى  حص�اءات الزراعي�ةاإلمنشورة ومنها نشرة 
نش����رة ال����ري و، يستص����الح األراض����اوزارة الزراع����ة و

 حص����ائي الس����نوي وال����ذيوالم���وارد المائي����ة والكت����اب اإل
 للتعبئة العامة واإلحصاء.   يصدرهما الجهاز المركزي

 نموذج البرمجة المستخدم مكونات
نموذج البرمجة دالة الهدف الخاصة ب صياغة تم

 لنحو التالي:على ا التعظيمحالة  الخطية المستخدم في

Max (R) = rR1 RxR1 R+ rR2 RxR2 R+…………… + rRn RxRn 

 أما القيود فيتم صياغتها فى الصورة الرياضية التالية:

aR11 RxR1 R+ aR12R xR2 R+ aR13R xR3 R+………+ aR1n RxRnR ≥ 
RR1R                 
aR21 RxR1 R+ aR22R xR2 R+ aR23R xR3 R+………+ aR2n RxRnR ≥ 
RR2 

aRM1 RxR1 R+ aRM2R xR2 R+ aRM3R xR3 R+…+ aRMn RxRnR ≥ RRM    

xR1 R, xR2 R,……xRn R≥ 0                    

 حيث أن:

R المتوقع��ة  عائ��د وح��دة العم��ل ص��افي: تتمث��ل ف��ى إجم��الى
 من مختلف األنشطة.       للتركيب المحصولي

rR1R- rRnR :ن لك��ل نش��اط م��ن للف��دا عائ��د وح��دة العم��ل ص��افي
 النموذج. األنشطة الداخلة في

XR1R-xRnR : ياألنشطة الداخلة في النموذج والمتمثلة فمساحة 
 المحاصيل الزراعية المختارة.

aR1R-aR2R    ،الكمي��ة المس��تخدمة م��ن الم��وارد داخ��ل ك��ل قي��د :
RR1-RRRMR الكمية المتاحة من الموارد :P

 
P. 

 .≥ X 0ولضمان شرط عدم سالبية األنشطة فإن 

 الزراعيةاألنشطة 
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 س�تهتتمثل في األنشطة اإلنتاجية الزراعي�ة وه�ي تض�م 
 .اإلستراتيجيةل وعشرون محصوالً وتتضمن أهم المحاصي

 قيود النموذج
 :القيود التالية وتتمثل في

 قيود الموارد األرضية
تتض����من أربع����ة قي����ود للرقع����ة الزراعي����ة الش����توية، و

والصيفية، والنيلية وجملة المساحة المحص�ولية للمحاص�يل 
مح��ل الدراس��ة بحي��ث ال تتج��اوز ه��ذه المس��احات نظيراته��ا 

 .۲۰۱٤للتركيب المحصولي القائم عام 
 ود الموارد المائيةقي
تتض��من قي��داً واح��داً يعب��ر ع��ن إجم��الي كمي��ة المي��اه و

 المستخدمة لري محاصيل الدراسة.
 قيود الموارد البشرية

تتض��من قي��داً واح��داً يعب��ر ع��ن إجم��الي ع��دد العم��ال و
 (رجل/ يوم).

 سمدة الكيماويةباألقيود خاصة 
كمي�ة األس�مدة األزوتي�ة،  تتمثل ف�يتتضمن ثالثة قيود و

لبوتاسية، والفوسفاتية بحيث ال تتجاوز الكمي�ة المس�تهلكة وا
 القائم. سة داخل التركيب المحصوليلمحاصيل الدرا

 فنية وتنظيميةقيود 
تتمث��ل ف��ي قي��ود ص��ناعية وفني��ة تتمث��ل ف��ي الح��د األدن��ى 
لمساحة المحاصيل االستراتيجية بحيث ال تقل عن المساحة 

 المزروعة في التركيب المحصولي القائم.
 ستخدام مياه الرياقيود خاصة بترشيد 

وهي تقضي بأال تتجاوز الرقعة المزروعة ب�األرز أق�ل 
، )۲۰۱٤-۲۰۰۹(  مساحة تمت زراعتها به�ا خ�الل الفت�رة

 ال يستهان به من المياه. وذلك بهدف توفير قدر
 ىقيود أخر

ت���م وض���ع ح���دود دني���ا وعلي���ا للرقع���ة المزروع���ة بك���ل 
بحيث ال تتجاوز أكبر  محصول من باقي محاصيل الدراسة

مس��احة تم��ت زراعته��ا به��ا خ��الل الفت��رة س��الفة ال��ذكر، وال 
 تقل عن أقل مساحة تمت زراعتها بها خالل نفس الفترة.

 النتائج والمناقشة

العمالة الكلية والعمالة الزراعية ومساهمتها النسبية 
 يالكلعلى المستوى 

 ما يلي: ۱جدول بيانات يتضح من  

 العمالة الكلية 

-۲۰۰۰خالل الفترة ( دراسة العمالة الكليةتبين من 
 ۱۷.۲دنى بلغ حوالي أ حد تراوحت بينأنها  )۲۰۱٤

 ۲٤.۳، وحد أقصى بلغ حوالي ۲۰۰۰مليون عامل عام 
، بمتوسط سنوي بلغ حوالي ۲۰۱٤مليون عامل عام 

الزيادة في العمالة  نسبةمليون عامل، كما تبين أن  ۲۱.۰۱
، وتقدر %٤۱.۳ لم تتجاوزسة الكلية خالل فترة الدرا

 مليون عامل. ۷.۱الزيادة في العمالة الكلية بحوالي 
 العمالة الزراعية

تبين من دراسة العمالة الزراعية أنها تراوحت بين حد 
، وحد ۲۰۰۰مليون عامل عام  ٤.۸٦أدنى بلغ حوالي 

، ۲۰۱٤مليون عامل عام  ٦.۸۲أقصى بلغ حوالي 
ليون عامل، كما تبين م ٥.٥۳بمتوسط سنوي بلغ حوالي 

أن نسبة الزيادة في العمالة الزراعية خالل فترة الدراسة لم 
ية ، وتقدر الزيادة في العمالة الزراع%٤۰.۳تتجاوز 
مليون عامل، وبناَء على ذلك يتبين أن نسبة  ۱.۹٦بحوالي 

دة في العمالة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الزيا
 %۲۸.۲٦لم تتجاوز  ۲۰۱٤-۲۰۰۰ الكلية ما بين عامي

وهو ما يدل على محدودية مساهمة القطاع الزراعي في 
 توفير فرص عمل بالمقارنة بالقطاعات األخرى.

 األهمية النسبية للعمالة الزراعية في العمالة الكلية
على الرغم من الزيادة في العمالة الزراعية إال أن 

ة األهمية النسبية للعمالة الزراعية انخفضت خالل فتر
إلى  ۲۰۰۰% عام ۲۸.۲٦الدراسة حيث انخفضت من 

%، ۲٦.۳٦، وبمتوسط بلغ حوالي ۲۰۱٤% عام ۲۸.۰۷
وقد يرجع ذلك اإلنخفاض إلى العديد من العوامل أهمها 
انخفاض األجور الزراعية مما يؤدي إلى هجرة العمالة من 

 القطاع الزراعي إلى القطاعات األخرى.

 من العمالةاجات الزراعة المصرية تقدير احتي
يتناول هذا الجزء تقدير العمالة الالزمة لزراعة وخدمة 

والعمالة  اصيل الزراعية النباتية المختلفةوجني المح
ية)، والعمالة (الحيوانات المزرع نتاج الحيوانيالالزمة لإل

 نتاج الداجني والسمكي.الالزمة لكل من اإل

 احتياج��ات اإلنت��اج النب��اتي م��ن العمال��ة الزراعي��ة ف��ي
 ضوء التركيب المحصولي الراهن

تم تقدير احتياجات اإلنتاج النباتي من العمالة الزراعية 
من خالل تقدير اإلحتياجات من العمالة الزراعية للعروات 
الثالثة باإلضافة إلى المعمرات وذلك من خالل ضرب 
مساحة المحصول في متوسط احتياجات الفدان من العمالة، 

ات العمالة الزراعية للتركيب حيث بلغت إجمالي احتياج
عام  يوم عململيون  ۹۷۹.۹۹المحصولي الراهن حوالي 

، يخص العروة الشتوية ۲كما هو موضح بجدول  ۲۰۱٤
% ۳٦.۳۹تمثل نحو  يوم عململيون  ۳٥٦.٦منها حوالي 

من إجمالي احتياجات العمالة الالزمة للتركيب المحصولي 
صالت الحقلية الراهن، حيث تقدر العمالة الالزمة للحا

نحو  مليون رجل/ يوم تمثل ۲۸۹.۲الشتوية منها حوالي 
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 % من إجمالي احتياجات العمالة الالزمة للعروة۸۱.۱
الشتوية، في حين تقدر إجمالي العمالة الالزمة للخضر 

 %۱۸.۹مليون رجل/يوم تمثل نحو  ٦۷.٤۸الشتوية حوالي 
 ي.الشتو احتياجات العمالة الالزمة للعروةجمالي إمن 

 )۲۰۱٤-۲۰۰۰ى الكلي خالل الفترة (تطور العمالة الكلية والعمالة الزراعية ومساهمتها على المستو. ۱جدول 

األهمية النسبية  العمالة الزراعية  العمالة الكلية السنة
للعمالة الزراعية في 

 الكلية (%)
 القياسي (%)الرقم  العدد بالمليون عامل (%) الرقم القياسي• العدد بالمليون عامل

۲۰۰۰ ۱۷.۲۰ ۱۰۰.۰۰ ٤.۸٦ ۱۰۰.۰۰ ۲۸.۲٦ 

۲۰۰۱ ۱۷.٥٦ ۱۰۲.۰۹ ٤.۹۲ ۱۰۱.۲۰ ۲۸.۰۲ 

۲۰۰۲ ۱۷.۸٦ ۱۰۳.۸۰ ٤.۹۷ ۱۰۲.۳۰ ۲۷.۸۳ 

۲۰۰۳ ۱۸.۱۲ ۱۰٥.۳۰ ٥.۰۲ ۱۰۳.۳۰ ۲۷.۷۰ 

۲۰۰٤ ۱۸.۷۰ ۱۰۸.۷۰ ٥.۰۸ ۱۰٤.٥۰ ۲۷.۱۷ 

۲۰۰٥ ۱۹.۳۰ ۱۱۲.۲۰ ٥.۱٦ ۱۰٦.۲۰ ۲٦.۷٤ 

۲۰۰٦ ۲۰.٤۰ ۱۱۸.٦۰ ٥.۲٤ ۱۰۷.۸۰ ۲٥.٦۹ 

۲۰۰۷ ۲۱.۷۰ ۱۲٦.۲۰ ٥.۳۳ ۱۰۹.۷۰ ۲٤.٥٦ 

۲۰۰۸ ۲۲.٥۰ ۱۳۰.۸۰ ٥.٤۳ ۱۱۱.۷۰ ۲٤.۱۳ 

۲۰۰۹ ۲۲.۹۰ ۱۳۳.۲۰ ٥.٥٥ ۱۱٤.۲۰ ۲٤.۲٤ 

۲۰۱۰ ۲۳.۸۰ ۱۳۸.٤۰ ٥.۷٥ ۱۱۸.۳۰ ۲٤.۱٦ 

۲۰۱۱ ۲۳.۳۰ ۱۳٥.٥۰ ٥.۹٥ ۱۲۲.٤۰ ۲٥.٥٤ 

۲۰۱۲ ۲۳.٦۰ ۱۳۷.۲۰ ٦.۱۲ ۱۲٥.۹۰ ۲٥.۹۳ 

۲۰۱۳ ۲۳.۹۰ ۱۳۸.۹۰ ٦.٦۹ ۱۳۷.٦۰ ۲۷.۹۹ 

۲۰۱٤ ۲٤.۳۰ ۱٤۱.۳۰ ٦.۸۲ ۱٤۰.۳۰ ۲۸.۰۷ 

 ۲٦.۳٦* - ٥.٥۳ - ۲۱.۰۱ المتوسط

 * متوسط هندسي. .۱۰۰×قيمة الظاهرة في سنة االساس)÷  ةالرقم القياسي= (قيمة الظاهرة في سنة المقارن• 
UالمصدرU: :جمعت وحسبت من 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب السنوي االحصائي، اعداد متفرقة. -
 األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، سجالت قسم االحصاء، بيانات غير منشورة.عة واستصالح اوزارة الزر -

 
 ۲۰۱٤لتركيب المحصولي الراهن عام نتاج النباتي من العمالة الزراعية في ضوء احتياجات اإلا .۲جدول 

 ) من اإلنتاج النباتي%( ألف رجل/ يوم)( إجمالي احتياجات العمالة انـــــــــــالبي

 ۳٦.۳۹ ۳٥٦٦۰۰.۱۸ شتويةالعروة ال

 ٥٦.۳٥ ٥٥۲۲٦۱.۱۹ العروة الصيفية

 ٤.٥۷ ٤٤۷۷٤.٤٦ العروة النيلية

 ۲.٦۹ ۲٦۳٥٥.۰۰ المعمرات

 ۱۰۰ ۹۷۹۹۹۰.۸۳ إجمالي اإلنتاج النباتي

UالمصدرU: :جمعت وحسبت من 
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 ات غير منشورة.حصاء، بيانادية، سجالت قسم اإلعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصاوزارة الزر -     

.۲۰۱٥حصاءات الزراعية، عة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلاوزارة الزر -     

وبالنسبة للعروة الصيفية فإنها تحتاج إلى حوالي 
 جماليإ% من ٥٦.۳٥مليون رجل/ يوم تمثل نحو  ٥٥۲.۲٦

احتياجات العمالة الالزمة للتركيب المحصولي الراهن، 
ر العمالة الالزمة للحاصالت الحقلية الصيفية منها تقد

% ۷۸.٦٤مليون رجل/ يوم تمثل نحو  ٤۳٤.۳۱حوالي 
جمالي احتياجات العمالة الالزمة للعروة الصيفية، في إمن 

جمالي احتياجات العمالة الالزمة للخضر إحين تقدر 
يوم تمثل نحو مليون رجل/ ۱۱۷.۹٥الصيفي حوالي 

ياجات العمالة الالزمة للعروة جمالي احتإ% من ۲۱.۳٦
 ،٤٤.۷۷حوالي  ، ويخص العروة النيلية والمعمراتالصفية

% ۲.٦۹%، ٤.٥۷مليون رجل/يوم تمثل نحو  ۳٥٥.۲٦
من إجمالي احتياجات العمالة الالزمة للتركيب المحصولي 

 الراهن.

في ضوء نتاج الحيواني من العمالة احتياجات اإل
 عداد الحيوانات والماشيةأ

احتياج��ات اإلنت��اج الحي��واني م��ن العمال��ة ف��ي  ق��ديرت��م ت
ع�دادها أحيوانات والماشية من خ�الل تحوي�ل عداد الأضوء 

، ۳ج�دول ال�واردة بإلى وحدات حيواني�ة حس�ب المع�امالت 
علم���اً ب���أن العمال���ة الالزم���ة لك���ل ثماني���ة وح���دات حيواني���ة 

ة (الش��اطر رج��ل/ س��ن ۳٦٥تس��اوي رج��ل/يوم أي تس��اوي 
 .)۲۰۱٥وعبدالفتاح، 

تبين أن  ۳جدول ستعراض البيانات الواردة باوب
إجمالي احتياجات الحيوانات والماشية من العمالة الزراعية 

ألف رجل/ سنه أي ما  ۱۳۱۷بلغت حوالي  ۲۰۱٤عام 
مليون رجل/ يوم، وتقدر احتياجات  ٤۸۰.۷٥يعادل حوالي 

 لسمكي بحواليالزراعية لإلنتاج الداجني وا العمالة
،  ۳۷٤.۱۲٥سنه أي ما يعادل رجل/ألف  ۱۰۲٥.٦۸٤

 .٤مليون رجل/ يوم كما هو موضح بجدول  ٦٦.۲٤۹

نها تقدر أمن تقدير االحتياجات الفعلية للزراعة تبين 
مليون يوم عمل وباعتبار العامل يعادل  ۲۰۸٤.٥۲بحوالي 

مليون عامل، وحيث  ٥.۷۱يوم عمل سنه أى يعادل  ۳٦٥
 ٦.۸۲در بحوالي أن االحصاءات تشير الى تشغيل فعلي ق

مليون يوم  ۲٤۸۹وهو ما يعادل  ۲۰۱٤مليون عامل عام 
عمل، مما يدل على وجود فائض في العمالة قدر بحوالي 

مليون يوم عمل وهو  ٤۰٥.۱٥مليون عامل تعادل  ۱.۱۱
نواعها داخل هذا القطاع، والذي قد أما يؤكد وجود البطالة ب

ودية يرجع إلى ارتفاع عدد السكان الزراعيين ومحد
األرض الزراعية، هذا باإلضافة إلى موسمية األعمال 
الزراعية، حيث يزداد الطلب على العمالة في بداية اإلعداد 
للزراعة وفي مواسم الحصاد بينما يقل الطلب على العمالة 

بين هاتين الفترتين حيث ال يوجد أعمال جوهرية خالل 
 فترة نضج المحصول.

ادية الستخدام العمالة اءة االقتصـــــــمؤشرات الكف
 الزراعية في التركيب المحصولي الراهن

يتناول هذا الجزء كفاءة استخدام العمالة الزراعية في 
التركيب المحصولي الراهن من خالل معايير الكفاءة 

 وحدة العمل، وتكلفة وحدة العمل الجزئية متمثلة في انتاجية
 صافي عائد وحدة العمل.و

 إنتاجية وحدة العمل
 ٥ج�دول الل استعراض البيانات ال�واردة بضح من خيت

أن أعل��ى إنتاجي��ه لوح��دة العم��ل ف��ي الع��روة الش��توية كان��ت 
ط���ن  ۰.٦٦لمحص���ول بنج���ر الس���كر حي���ث بلغ���ت ح���والي 

كر ـنتاجي��ة الفداني��ة لبنج��ر الس��ل��ى ارتف��اع اإلإويرج��ع ذل��ك 
، يلي��ه البرس��يم التح��ريش ةمقارن��ة بع��دد العمال��ة المس��تخدم

ط�ن، ف�ي  ۰.٥۲ة وحدة العمل ل�ه ح�والي نتاجيإحيث بلغت 
نتاجي�ة وح�دة العم�ل إحين كان�ت أق�ل المحاص�يل م�ن حي�ث 

محصول الفول البلدي والشعير والقمح حيث بلغ�ت إنتاجي�ة 
ط��ن  ۰.۰٦۳، ۰.۰۳۷، ۰.۰۲۸العام��ل المس��تخدم ح��والي 

نتاجية لكل منهم على الترتيب، ويرجع ذلك إلى انخفاض اإل
 ةالمس��تخدمة رتف��اع ع��دد العمال��الفداني��ة لتل��ك المحاص��يل وا

مما يدل على عدم كفاءة تلك المحاصيل في استخدام العمالة 
 وفقاً لذلك المعيار.

وبالنسبة للعروة الصيفية كانت أعلى المحاصيل من 
حيث انتاجية وحدة العمل محصول البطاطس الصيفي، 
وقصب السكر، الطماطم حيث بلغت إنتاجية وحدة العمل 

على الترتيب،  طن لكل منهم ۰.۱، ۰.۱۲۸، ۰.۲٤حوالي 
والجدير بالذكر انه على الرغم من أن قصب السكر من 
اعلى المحاصيل من حيث احتياجات الفدان من العمالة 

رجل/يوم إال انه ايضاً من  ۳۷۸حيث يحتاج الفدان إلى 
اعلى المحاصيل من حيث االنتاجية الفدانية األمر الذي 

دة العمل، في حين كانت اقل يفسر سبب ارتفاع انتاجية وح
المحاصيل من حيث إنتاجية وحدة العمل محصول القطن، 

طن  ۰.۰۰۸،  ۰.۰۰٥والفول السوداني حيث بلغت حوالي 
لكل منهما على الترتيب، ويرجع ذلك إلى انخفاض 
االنتاجية الفدانية لتلك المحاصيل وارتفاع اعداد العمالة 

العروة النيلية المستخدمة. في حين كانت أعلى محاصيل 
من حيث إنتاجية وحدة العمل محصول الطماطم، البصل 

 ۰.۰۸۲،  ۰.۰۹٥حيث بلغت إنتاجية وحدة العمل حوالي 
طن، وكانت أقل المحاصيل وفقاً لهذا المعيار محصول 

طن ويرجع ذلك إلى  ۰.۰٤۳األرز حيث بلغت حوالي 
 ارتفاع عدد العمال المستخدم للفدان.
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ليها في إوفقاً للبيانات المشار في ضوء ما تم عرضه و
الجدول سالف الذكر يتضح إنخفاض إنتاجية عنصر العمل 
داخل التركيب المحصولي الراهن، والذي قد يرجع إلى 

نتاجية الفدانية، عديد من العوامل أهمها انخفاض اإلال
 .وارتفاع عدد العمالة المستخدمة بالمقارنة بالزيادة في االنتاج
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 ۲۰۱٤داد الحيوانات والماشية عام في ضوء اع من العمالة  ت اإلنتاح الحيوانياحتياجا .۳جدول 

الحيوانات أو 
 الماشية

عدد الرؤوس          
 (ألف رأس)

)۱( 

 معامل التحويل
)۲( 

عدد الوحدات 
 الحيوانية

 ( ألف وحدة)
)۳) =(۲)×(۱( 

إجمالي احتياجات العمل 
الزراعي                     

 (ألف رجل/ سنة)
)٤)) =(۳÷(۸( 

إجمالي احتياجات 
العمل الزراعي            

( ألف رجل/ يوم) 
)٤)=((٥×(۳٦٥( 

 ۲۲۱۰٥۱.۰۰ ٦۰٥.٦۲ ٤۸٤٥.۰۰ ۱.۰۰ ٤۸٤٥.۰۰ بقارأ

 ۱۸٤۳۲٥.۰۰ ٥۰٥.۰۰ ٤۰٤۰.۰۰ ۱.۰۰ ٤۰٤۰.۰۰ جاموس

 ۲٥۰۷۹.۰۰ ٦۸.۷۱ ٥٤۹.۷۰ ۰.۱۰ ٥٤۹۷.۰۰ اغنام

 ۹٦٤۷.۰۰ ۲٦.٤۳ ۲۱۱.٤٥ ۰.۰٥ ٤۲۲۹.۰۰ ماعز

 ٦۷۰٥.۰۰ ۱۸.۳۷ ۱٤۷.۰۰ ۱.۰۰ ۱٤۷.۰۰ جمال

 ۳۳۲۹.۰۰ ۹.۱۲ ۷۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷۳.۰۰ خيول

 ۱۲۷۷.۰۰ ۳.٥۰ ۲۸.۰۰ ۱.۰۰ ۲۸.۰۰ بغال

 ۲۹۳۳٥.۰۰ ۸۰.۳۷ ٦٤۳.۰۰ ۰.٥۰ ۱۲۸٦.۰۰ حمير

 ٤۸۰۷٤۸.۰۰ ۱۳۱۷.۱۲ ۱۰٥۳۷.۱٥  ۲۰۱٤٥.۰۰ اإلجمالي

UالمصدرU: ۲۰۱٥صاءات الثروة الحيوانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة اح. 

 
 
 
 

واني والداجني موزعة على اإلنتاج النباتي والحي طاع الزراعي من العمالة الزراعيةجمالي احتياجات القإ .٤جدول 
 ۲۰۱٤والسمكي عام 

إجمالي اإلحتياجات (مليون رجل/  انـــــــــالبي
 يوم)

من إجمالي احتياجات القطاع  )%(
 الزراعي

 ٤۷ ۹۷۹.۹۹ تاج النباتيإجمالي اإلن

 ۲۳ ٤۸۰.۷٥ إجمالي اإلنتاج الحيواني

 ۱۸ ۳۷٤.۱۲٥ *إجمالي اإلنتاج الداجني

 ۱۲ ۲٤۹.٦٦ **إجمالي اإلنتاج السمكي

 ۱۰۰ ۲۰۸٤.٥۲ اإلجمالي

UالمصدرU :) بالدراسة.۳)، (۲جمعت وحسبت من جداول أرقام ( 

 .۲۰۱٥ نشرة احصاءات االنتاج السمكي،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،  -**        

 .۲۰۱٥الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة احصاءات الثروة الحيوانية،  -*        
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 ۲۰۱٤عام  المحصولي التركيبمؤشرات كفاءة استخدام عنصر العمل في  .٥جدول 
 البيان      

 
 المحصول

اإلنتاجية 
 (طن/فدان)

)۱( 

ف جمالي التكاليإ
 (جنيه/ فدان)

)۲( 

 صافي العائد
 (جنيه/ فدان)

)۳( 

 العمالة 
 (رجل/ يوم)

)٤( 

نتاجية وحدة إ
 العمل (طن)

)۱÷٤( 

تكلفة وحدة 
 العامل (جنيه)

)۲÷٤( 

صافي عائد 
وحدة العمل 

 (جنيه)
)۳÷٤( 
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 تكلفة وحدة العمل
أعلى باستعراض بيانات الجدول سالف الذكر يتضح أن 

بنج�ر  حص�ولتكلفة لوحدة العمل ف�ي الع�روة الش�توية كان�ت لم
، ۱٤۷.٥الس���كر، البط���اطس، القم���ح حي���ث بلغ���ت ح���والي 

جني��ه لك��ل م��نهم عل��ى الترتي��ب، ويرج��ع  ٦.۱۲۲، ٥.۱۲۸
ل�ى ارتف�اع التك�اليف الفداني�ة لتل�ك المحاص�يل مقارن�ة إذل�ك 

، في حين كانت أقل المحاص�يل م�ن ةبعدد العمالة المستخدم
حيث تكلفة وحدة العمل محصول البصل، الثوم حيث بلغ�ت 

جني��ه لك��ل  ٤٤.۱۹، ۲۹.۸كلف��ة العام��ل المس��تخدم ح��والي ت
 منهما على الترتيب.

ما بالنسبة للعروة الصيفية كانت أعل�ى المحاص�يل م�ن أ
ل البطاطس الصيفي، ال�ذرة حيث تكلفة وحدة العمل محصو

، ال��ذرة الش��امية حي��ث بلغ��ت تكلف��ة وح��دة العم��ل الص��فراء
عل��ى جني��ه لك��ل م��نهم  ۱۰۲.٦،  ۱۳۳.٦،  ۲۲۱.٦ح��والي 

الترتي��ب،  ف��ي ح��ين كان��ت اق��ل المحاص��يل م��ن حي��ث تكلف��ة 
وح��دة العم��ل محص��ول قص��ب الس��كر، والف��ول الس��وداني 

جني��ه لك�ل منهم��ا عل��ى  ۲٤.۷٦، ۲۰.۱حي�ث بلغ��ت ح�والي 
 الترتيب.

في حين كانت أعلى محاصيل الع�روة النيلي�ة م�ن حي�ث 
الذرة الصفراء، الذرة الرفيع�ة  يتكلفة وحدة العمل محصول

 ۸۹.٤۷ و۱۱۲.۳٦غ�ت تكلف�ة وح�دة العم�ل ح�والي حيث بل
 يجنيه، وكانت أق�ل المحاص�يل وفق�اً له�ذا المعي�ار محص�ول

 ۳۲.۳و  ۳۱.۸۲البص���ل حي���ث بلغ���ت ح���والي و لطم���اطما
جنيه. وعلى هذا يتض�ح ارتف�اع تكلف�ة عنص�ر العم�ل داخ�ل 
التركي����ب المحص����ولي ال����راهن نظ����راً لالرتف����اع النس����بي 

 المستخدم. دد العمالللتكاليف الفدانية مقارنة بع

 صافي عائد وحدة العمل
يتضح من خالل استعراض البيانات الواردة بالجدول 

أن أعلى صافي عائد لوحدة العمل في العروة  سالف الذكر
الشتوية كانت لمحصول الطماطم حيث بلغت حوالي 

لى ارتفاع صافي العائد إجنيه ويرجع ذلك  ۱۲.۲٤٤
 ، يليهةعمالة المستخدمرنة بعدد الطماطم مقاللالفداني 

 حيث بلغ ، بنجر السكرالبرسيم التحريش، البرسيم المستديم
، ۱۸۲.۰٦، ۲۱٦.۱۳صافي عائد وحدة العمل له حوالي 

ويرجع ارتفاع صافي عائد وحدة العمل  جنيه، ۳٦.۱۲٦
للبرسيم التحريش وبنجر السكر على الرغم من عدم 

ل العروة صيفي عائد الفدان إلى انهم اقل محاارتفاع صا
الشتوية من حيث عدد العمال المستخدم حيث بلغ حوالي 

في حين  رجل/ يوم لكل منهما على الترتيب. ۳۳، ۲٤
وحدة العمل  صافي عائدكانت أقل المحاصيل من حيث 

 صافي عائد حيث بلغمحصول الفول البلدي والشعير 
لكل منهما  جنيه ٦٤.۷۸، ٤۸.٦۳العامل المستخدم حوالي 

 صافي العائد، ويرجع ذلك إلى انخفاض على الترتيب
 ةالمستخدم ةلتلك المحاصيل وارتفاع عدد العمال الفداني

مما يدل على عدم كفاءة تلك المحاصيل في استخدام العمالة 
 وفقاً لذلك المعيار.

وبالنسبة للعروة الصيفية كانت أعلى المحاصيل من 
الذرة ، الطماطموحدة العمل محصول  صافي عائدحيث 

وحدة العمل  صافي عائد الذرة الرفيعة حيث بلغ،  فراءالص
جنيه لكل منهما على  ۷۰.۹۷،  ۸٤.۳۹، ۱۲۰.۷۳حوالي 
السكر  قصبمحصول القطن،  هماقل في حين كان ،الترتيب

حوالي  حيث بلغ صافي عائد وحدة العمل لكل منهما
على الترتيب، ويرجع ذلك إلى  جنيه ۲٥.٦٦، ۱۸.۱٤

لتلك المحاصيل وارتفاع لفداني صافي العائد اانخفاض 
اعداد العمالة المستخدمة. في حين كانت أعلى محاصيل 

وحدة العمل محصول  صافي عائدالعروة النيلية من حيث 
وحدة العمل  صافي عائد الذرة الرفيعة حيث بلغالطماطم، 

، وكانت أقل جنيه ۷۰.۹۷،  ۷۲.٦٦حوالي لكل منهما 
البطاطس، الذرة المحاصيل وفقاً لهذا المعيار محصول 

 غ صافي عائد وحدة العمل لكل منهمالشامية، األرز حيث بل
ويرجع ذلك إلى  جنيه ٤۷.۳۸،  ٤٤.٤ ،٤۰.٥٥ حوالي

 ارتفاع عدد العمال المستخدم للفدان.
عنصر  صافي عائديتضح إنخفاض  وبناًء على ذلك

لمحصولي الراهن، والذي قد يرجع العمل داخل التركيب ا
باإلضافة إلى انخفاض عدد العمالة المستخدمة ارتفاع إلى 

 .صافي العائد الفداني لبعض محاصيل الدراسة

أهم الموارد المستخدمة التركيب المحصولي الفعلي و
 في إنتاجه

 ۲٦يتض�����من التركي�����ب المحص�����ولى الفعل�����ى إنت�����اج 
حقلية والخضرية محصول تمثل الغالبية العظمى للزروع ال

مليون  ۱۱.۸۳بالزراعة المصرية في مساحة بلغت حوالي 
من جملة المساحة المحصولية فى  %۷٥.٤فدان تمثل نحو 

ملي��ون ف��دان موزع��ة  ۱٥.٦۹والبالغ��ة ح��والي  ۲۰۱٤ع��ام 
 على العروات الثالث.

 رضيةالوحدة األ عائدإجمالى صافى 
ص�افى  ، يتضح أن إجم�الي٦جدول ستعراض بيانات اب

العائد من الزروع الحقلية والخضرية التى تتناولها الدراسة 
مليار جنيه بمتوسط ص�افي عائ�د ف�داني  ٦۳.۹٤بلغ حوالى 

جني���ه، وبدراس���ة ذل���ك عل���ى مس���توى  ٥٤۰۳ بل���غ ح���والي
تحق��ق إجم��الى  الع�روات ال��ثالث يتض��ح أن الع�روة الش��توية

ملي��ار جني��ه تمث��ل نح��و  ۳۹.٤٦ ص��افى عائ��د بل��غ ح��والي
العائد لتلك الزروع، وبمتوسط  مالى صافيمن إج ٦۱.۷%
جني�ه، ف�ي ح�ين بل�غ  ٦۲۹۱ د ف�داني بل�غ ح�واليعائ صافي

 ئ���د للع���روة الص���يفية والنيلي���ة ح���واليالعا إجم���الي ص���افي
ملي�ار جني��ه، بمتوس�ط ص��افي عائ�د ف��داني  ٦٤.۱،  ۲۲.۸۳

 على الترتيب. امنهم جنيه لكل ۳۹۷٤،  ٤٤۳۷ بلغ حوالي

 ةالعمالإجمالى صافى عائد 
يتض���ح م���ن دراس���ة ص���افي عائ���د وح���دة العم���ل عل���ى 

 أنه��ا بلغ��ت ح��والي مس��توى التركي��ب المحص��ولي ال��راهن
، وبدراس���ة ذل���ك عل���ى مس���توى ملي���ون جني���ه ٥۳.۱۰۷۲

الع�روات ال��ثالث يتض��ح أن الع�روة الش��توية تحق��ق إجم��الى 
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جني�ه تمث�ل  ملي�ون ۷٥٤.۹۳ عماله بلغ ح�واليصافى عائد 
العمال���ة لتل���ك د عائ��� م���ن إجم���الي ص���افي %۷۰.٤نح���و 

ئد للعروة الصيفية العا الزروع، في حين بلغ إجمالي صافي
جنيه، تمثل نح�و  مليون ۲۰.٦٦،  ۲۹٦.۹٤ والنيلية حوالي

۲۷.۷% ،۱.۹۳%. 
وبتق���دير ص���افي عائ���د العمال���ة المس���تخدم للمحاص���يل 
المختلفة في التركيب المحصولي،  تأتى الزروع الخضرية 

حي��ث ص��افي عائ��د  ف��ى مقدم��ة التركي��ب المحص��ولي م��ن
العمالة حيث حقق محصول الطماطم الشتوى أعل�ى ص�افي 

جنيه/ عامل كم�ا ه�و موض�ح  ۲٤٤ي عائد للعمالة بلغ حوال
بالدراس���ة، يلي���ه البرس���يم التح���ريش، والبرس���يم  ٥ج���دول ب

المس��تديم حي��ث بل��غ ص��افى عائ��د وح��دة العمال��ة ل��ه ح��والي  
في جنيه/ عامل، ويرجع ذلك إلى إرتف�اع ص�ا ۱۸۲،  ۲۱٦

ة المس���تخدمة لك���ل منهم���ا، عائ���د الف���دان وانخف���اض العمال���
إل��ى ان��ه عل��ى ال��رغم م��ن ارتف��اع ربحي��ة  ةش��اروتج��در اإل

 ۱۰,٤۲، ۱۰.۳۷الف��دان للث��وم والبص��ل حي��ث بل��غ ح��والي 
ألف جنيه لكل منهما على الترتيب إال أن صافي عائد وحدة 
العمل لكل منهما منخفض نظرا الرتفاع العمالة المس�تخدمة 

 منهما. لكل

 الموارد المستخدمة
 الموارد المائية

أن التركي��ب المحص��ولى الفعل��ي  ٦يتض��ح م��ن ج��دول 
Pملي�ار م ۳۸يستهلك ح�والي 

۳
P  م�ن الم�وارد المائي�ة، تس�تهلك

Pملي�ار م ۱۳.٦۹العروة الش�توية ح�والى 

۳ 
P ۳٦تمث�ل نح�و% 

هلكة للتركي��ب المحص��ولي م��ن إجم��الي كمي��ة المي��اه المس��ت
عروة الصيفية فهى تس�تهلك كمي�ة مي�اه أما بالنسبة لل الفعلي،

Pملي��ار م ۲۳.۳بلغ��ت ح��والي 

۳
P  م��ن جمل��ة  %٦۱تمث��ل نح��و

المياه المتاحة للتركيب المحص�ولي الفعل�ي وذل�ك إلحتوائه�ا 
، ف�ي ح�ين س�تهالك المي�اهاالمحاصيل م�ن حي�ث  على أعلى

Pملي���ار م ۱.۱تس���تهلك الع���روة النيلي���ة ح���والي 

۳
P  تمث���ل نح���و

التركي�ب المحص�ولي الفعل�ي  همن جمل�ة م�ا يس�تهلك ۲.۹%
 من المياه.

 العمالة
س��تعراض بيان��ات الج��دول س��الف ال��ذكر، يتض��ح أن اب

إجم���الي حج���م العمال���ة المس���تخدمة للتركي���ب المحص���ولي 
ملي��ون رج��ل/ ي��وم موزع��ة عل��ى  ۸۱۸.۳٤الفعل��ي ح��والي 

الع���روات ال���ثالث، يخ���ص الع���روة الش���توية منه���ا ح���والي 
م�ن إجم�الي  %۳۹.٤يوم تمثل نحو مليون رجل/ ٥۱.۳۲۲

ملي�ون  ٤٦٤العمالة، بينم�ا يخ�ص الع�روة الص�يفية ح�والي 
من إجمالي العمالة، في حين  %٥٦.۷رجل/ يوم تمثل نحو 

ملي��ون عام��ل رج��ل  ۳۱.٦تس��تخدم الع��روة النيلي��ة ح��والي 
 من إجمالي العمالة. %۳.۹تمثل نحو 

 األسمدة
 ۱.۷٥يستخدم التركيب المحصولي الفعلي حوالي 

األسمدة األزوتية كما هو موضح في مليون طن من 
 %٤۸.٦الجدول سالف الذكر، تمثل العروة الشتوية نحو 

ألف  ۸٤۲، في حين يخص العروة الصيفية حوالي منها
من إجمالي األسمدة األزوتية  %٤۸طن تمثل نحو 

المستهلكة للتركيب المحصولي الفعلي، بينما يخص العروة 
ن إجمالي م %۳.٤ألف طن تمثل نحو  ٥۹النيلية حوالي 

 زوتية.المستهلك من األسمدة اآل
 ٥۳۸كما يس�تخدم التركي�ب المحص�ولي الفعل�ي ح�والي 

أل��ف ط��ن م��ن األس��مدة الفوس��فاتية، موزع��ة عل��ى الع��روات 
أل�ف ط�ن للع�روة الش�توية،  ۲۷٦الثالث حيث تبل�غ ح�والي 

، أل�ف ط�ن ۲۳۹الع�روة الص�يفية ح�والي في ح�ين تس�تهلك 
%، ٥۱لي����ة، تمث����ل ح����والى للع����روة الني أل����ف ط����ن ۲۲.۸

 % من جملة المستهلك من األسمدة الفوسفاتية.٤، %٤٤
 وبالنسبة لألسمدة البوتاسية يتضح أن التركيب المحص�ولي

أل����ف ط����ن م����ن األس����مدة  ٦۰٤الفعل����ي يس����تهلك ح����والي 
أل��ف  ۳٥٤البوتاس��ية، يخ��ص الع��روة الش��توية منه��ا ح��والي 

ي�ب % م�ن إجم�الي م�ا يس�تهلكة الترك٥۸.٦طن تمث�ل نح�و 
المحصولي الفعلي من األسمدة البوتاس�ية، ف�ي ح�ين يخ�ص 

أل��ف  ۳۱.۲٤، ۲۱۹الع��روة الص��يفية والنيلي��ة منه��ا ح��والي 
% لك��ل منهم��ا عل��ى الترتي��ب ٥.۱% ، ۳٦ط��ن  تمث��ل نح��و 

م��ن إجم��الي م��ا يس��تهلكة التركي��ب المحص��ولي الفعل��ي م��ن 
 سمدة البوتاسية.األ

عائ�د  التركيب المحصولي األوفق وفق�اً لتعظ�يم ص�افي
 العمالة

 الزروع الشتوية
كم�ا ه�و موض�ح  محاص�يل ۷بلغ عدد الزروع الش�توية 

، تص��در القم��ح مقدم��ة تل��ك المحاص��يل م��ن حي��ث ۷ج��دول ب
ملي��ون  ۳.٥۱المس��احة المخصص��ة ل��ه حي��ث بلغ��ت ح��والي 

% ع���ن نظيرته���ا الفعلي���ة، يلي���ه ۲.۷ف���دان بزي���اده ق���درها 
ت ح�والي البرسيم المستديم، والطماطم الشتوي بمساحة بلغ�

% عن نظيره الفعل�ي، ٥.۹مليون فدان بزيادة قدرها  ۱.۳۹
يلي��ه محص��ول بنج��ر الس��كر ب��نفس المس��احة ف��ي التركي��ب 

 المحصولي الفعلي.
 الزروع الصيفية

بل��غ ع��دد ال��زروع الص��يفية ف��ى مخرج��ات ح��ل نم��وذج 
محاص����يل كم����ا ف����ي التركي����ب  ۹التركي����ب المحص����ولي 

الشامية برقعة المحصولي الفعلي، تصدرها محصول الذرة 
% ۷مليون فدان بزي�اده ق�درها  ۱.۸٤أرضية بلغت حوالى 

ع��ن نظيرته��ا الفعلي��ة، يلي��ه محص��ول األرز بمس��احة بلغ��ت 
% ع���ن ۲۰نخف���اض ق���دره املي���ون ف���دان ب ۱.۰۹ح���والي 

 نظيرتها الفعلية.
 الزروع النيلية

بل���غ ع���دد ال���زروع النيلي���ة س���بعة محاص���يل كم���ا ف���ي 
بمس�احات مختلف�ة، حي�ث  التركيب المحصولي الفعلي ولكن

إنخفض���ت الرقع���ة األرض���ية المخصص���ة لل���ذرة الش���امية 
% ع�ن نظي�ره ٤.۸ألف فدان بإنخفاض ق�دره  ۱۸۰لتصبح 

الفعلي، كما إنخفضت مساحة الذرة الص�فراء ، والبط�اطس 
ألف فدان ، في حين زادت مس�احة  ٥۱.۹۸النيلي، لتصبح  

 ألف فدان. ٤۹.۱۳البصل والطماطم حيث بلغت حوالى 
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 ۲۰۱٤عام  وأهم الموارد المستخدمة في إنتاجهالتركيب المحصولي الفعلي  .٦جدول 

 البيان
 المحصول

 المساحة
 لف فدان)أ(

جمالي صافي إ
مليون ( العائد

 )جنيه

جمالي صافي إ
 العمالةعائد 

 )لف جنيهأ(

جمالي إ
 االحتياجات المائية

Pمليون م(

۳
P( 

جمالي العمالة إ
 رجل/لف أ(

 يوم)

 )طن فلأ(سمدة األ
سمدة أ
 زوتيةآ

سمدة أ
 فوسفاتية

سمدة أ
 بوتاسية

 ۱٦۳.۸۲ ۱۲۷.۹۹ ٥۹۷.۲۸ ۱٤٦۷٥۹ ۷۱۱٦.۱۱ ۳۲۱۲۱۹ ۱۳۸۱۲.٤۱ ۳٤۱۳ القمح
 ٤۷.۱۲ ۳۹.۲۷ ۱۹.٦٤ ۸۲٤٦۷ ۳۷۸۱.۷۰ ۲۳۸۳۲۱ ۱٥۰۱٤.۲۳ ۱۳۰۹ البرسيم المستديم

 ٦.۹۱ ٦.٤۸ ۱۳.۱۰ ٦٤۸۰ ۲۱۳.٥٥ ۹۳۲۸ ٤۱۹.۷٦ ۱٤٤ الشعير
 ۲.۳۰ ٥.۰٤ ۳.۳٦ ٤۹۹۲ ۱۷٥.۲۹ ٤٦٦۹ ۲٤۲.۷۸ ۹٦ الفول البلدي

 ۱۱.٥۹ ۱۲.۰۸ ٤۳.٤۷ ۲۲۰٥۷ ۳۱٦.٦۹ ۱۲۲٤۸ ۱٦۷۷.۹٤ ۱٦۱ البصل
 ٥.۹۳ ۰.۹۸ ٤.٥۲ ۳٥٦۲ ٥۰.۳٦ ۱۹٦۸ ۲٦۹.٦٥ ۲٦ الثوم

 ۲٤.۱۹ ۳۰.۲٤ ۹۰.۷۲ ۱٦٦۳۲ ۱۲۰۹.۰۹ ٦۳٦۸۷ ۲۱۰۱.٦۸ ٥۰٤ بنجر السكر
 ٤٦.٦۹ ۲٤.۳٦ ۳۷.۱٥ ۱۷٤٥۸ ۳۱٦.۲۷ ۷۹۰٥ ٦۷۹.۸٥ ۲۰۳ البطاطس الشتوى
 ۳۷.٤٤ ۲۳.٤۰ ۳۹.۷۸ ۱٦۷۷۰ ۳۰۳.۸۱ ٤۷٦۰۳ ٤۰۹۳.۸۳ ۱۹٥ الطماطم الشتوى

 ۷.۹۹ ٦.٦٦ ۳.۳۳ ٥۳۲۸ ۲۰۷.٥۷ ٤۷۹۸۰ ۱۱٥۱.٥۱ ۲۲۲ برسيم تحريش
 ۳٥٤.۰۰ ۲۷٦.۰۰ ۸٥۲.۳٥ ۳۲۲٥۰٥ ۱۳٦۹۰.٤٥ ۷٥٤۹۲۸ ۳۹٤٦۳.٦٤ ٦۲۷۳ جملة الشتوى
 ٤۱.۲۳ ٥۱.٥٤ ۲۰٦.۱٦ ۸۲٤٦٤ ٥۱۳٥.۱۰ ۱۰٤٥٤۷ ٥۰۱۸.۲۸ ۱۷۱۸ الذرة الشامية
 ۸.٤٥ ۱٥.۸٤ ٦۳.۳٦ ۱۲٦۷۲ ۱۲٤۸.۸۹ ۲٤۹۸۲ ۸۹۹.۳٦ ۳٥۲ الذرة الرفيعة

 ۳۲.۷٤ ٦۱.۳۸ ۲۸۲.۳٥ ۹٦۸٤٤ ۸۸٦۷.۳٦ ٦٤٦۲۷ ٤٥۸۸.٤۹ ۱۳٦٤ االرز
 ۱۱.۲۱ ۱٤.۰۱ ٥٦.۰٤ ۱٦۸۱۲ ۱۳۹٥.۸٦ ۳۹٤۱۰ ۱٤۱۸.۷٥ ٤٦۷ الذرة الصفراء

 ٦.٤۳ ۸.۰٤ ۱۰.۰٥ ۲۳٤٥۰ ٤۰۱.۰٦ ٦٤۰٦ ۱۱۲۱.۰٤ ۱۳٤ الفول السودانى
 ۳۳.۱۲ ۱۷.۲۸ ۲٦.۳٥ ۷۲۰۰ ٤۳٦.٤٦ ۹٦٤٥ ٤۸۲.۲٦ ۱٤٤ البطاطس الصيفي
 ٥۱.۰۷ ۳۱.۹۲ ٥٤.۲٦ ٤۱۷٦۲ ۸۰٦.۲٥ ۳۲۱۱۳ ٥۰٤۱.۷٦ ۲٦٦ الطماطم الصيفي

 ۷.۹۷ ۱۹.۹۲ ۷٦.۳٦ ۱۲٥٤۹٦ ۳٥۸۸.۲٦ ۸٥۲۰ ۳۲۲۰.٤۰ ۳۳۲ قصب السكر
 ۲٦.٥۷ ۱۹.۱۹ ٦۷.۱٦ ٥۷٥٦٤ ۱٤٤٤.۲۷ ٦٦۹٤ ۱۰٤٤.۲۷ ۳٦۹ قطن

 ۲۱۸.۸ ۲۳۹.۱ ۸٤۲.۰۹ ٤٦٤۲٦٤ ۲۳۳۲۳.٥۲ ۲۹٦۹٤٤ ۲۲۸۳٤.٦۱ ٥۱٤٦ جملة الصيفي
 ٤.٥٤ ٥.٦۷ ۲۲.٦۸ ۸۸۸۳ ٤۸۳.۲۷ ۸۳۹۲ ۳۹٤.٤٤ ۱۸۹ الذرة الشامية النيلي
 ۰.۰۳ ۰.۰٦ ۰.۲٥ ٥۰.٤۰ ۳.٥۹ ۹۹ ۳.٥۸ ۱.٤ الذرة الرفيعة النيلي

 ۰.۰٥ ۰.۱۰ ۰.٤٥ ۱٥۳.۳٦ ۸.٦۷ ۱۰۲ ۷.۲۷ ۲.۱٦ ارز نيلي
نيليذرة صفراء   ۱۰۰ ۱۹٥٤٤٤ ٦ ۲٥٥.۷۰ ۳٦۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.٤۰ 

 ۰.۷٤ ۰.۷۷ ۲.۷۸ ۱٦۱۷.۱۰ ۳٤.۹۹ ٦۱۹ ۹۷.۲٤ ۱۰.۳ بصل نيلي
 ۱٤.۲٦ ۷.٤٤ ۱۱.۳٥ ۹۷۳٤.۰۰ ۱۷۳.۸٥ ۲٥۱٤ ۳۹٤.۷٥ ٦۲ بطاطس نيلي
 ۹.۲۲ ٥.۷٦ ۹.۷۹ ۷٥۳٦.۰۰ ۱۳٤.٥۹ ۳٤۸۷ ٥٤۷.٥٤ ٤۸ طماطم نيلي
 ۳۱.۲٤ ۲۲.۸۰ ٥۹.۳۰ ۳۱٥۷۳.۸٦ ۱۰۹٤.٦٦ ۲۰٦٦۰ ۱٦٤۰.۸۲ ٤۱۲.۸٦ جملة  النيلي
 ٦۰٤.۰۲ ٥۳۸.٤۱ ۱۷٥۳.۷٤ ۸۱۸۳٤۲.۸٦ ۳۸۱۰۸.٦۳ ۱۰۷۲٥۳۱ ٦۳۹۳۹.۰۸ ۱۱۸۳۱.۸٦ اجمالي عام
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 يةإجمالى صافي عائد الوحدة االرض
يتض�ح أن إجم�الي ص�افي  ۸ج�دول ستعراض بيان�ات اب

من الزروع الحقلية والخضرية التى تتناولها الدراسة العائد 
مليار جنيه بمتوسط ص�افي عائ�د ف�داني  ٦٤.۱۸بلغ حوالي 

جني���ه، وبدراس���ة ذل���ك عل���ى مس���توى  ٥٤٦٦بل���غ ح���والي 
الع�روات ال��ثالث يتض��ح أن الع�روة الش��توية تحق��ق إجم��الى 

ملي��ار جني��ه تمث��ل نح��و  ۳۹.۳۷ص��افى عائ��د بل��غ ح��والي 
في العائد لتلك الزروع، وبمتوسط من إجمالي صا ٦۱.۳%

جني�ه، ف�ي ح�ين بل�غ  ٦۲۷٦صافي عائد ف�داني بل�غ ح�والي 
إجم���الي ص���افي العائ���د للع���روة الص���يفية والنيلي���ة ح���والي 

ملي�ار جني��ه، بمتوس�ط ص��افي عائ�د ف��داني  ٥۸.۱،  ۲۳.۲۳
 جنيه لكل منهما على الترتيب. ٤۰۲۱،  ٤٥۷۷بلغ حوالي 

 إجمالى صافي عائد العمالة
جم��الى ص��افي عائ��د العمال��ة للتركي��ب المحص��ولي بل��غ إ

مليار جنيه بمقدار زياده بلغ ح�والي  ۱.۱۰۳األوفق حوالي 
ع����ن  %۲.۸ملي����ون جني����ه، بزي����ادة بلغ����ت نح����و  ٥٥.۳۰

التركيب المحصولي الفعلي، تحقق العروة الش�توية إجم�الي 
ملي�ون جني�ه تمث�ل  ۷۸۳.٤۹صافي عائد عمالة بلغ ح�والي 

افى عائ�د العمال��ة م�ن التركي��ب م�ن إجم��الى ص� %۷۱نح�و 
المحصولي االوفق، في حين تحقق العروة الصيفية والنيلية 

مليون  ۱۹.۹،  ۳۰۰إجمالي صافي عائد عمالة بلغ حوالي 
من إجمالى صافى عائ�د  %۱.۸،  %۱۷.۲جنيه تمثل نحو 

 العمالة لكل منهما على الترتيب.

 الموارد المستخدمة
 الموارد المائية 

 ۳٦.۸۰ي��ب المحص��ولي األوف��ق ح��والي يس��تهلك الترك
Pملي��ار م

۳
P  ۳.٤م��ن الم��وارد المائي��ة بإنخف��اض ق��دره نح��و %

المائي���ة للتركي���ب المحص����ولي م���ن إجم���الي اإلحتياج���ات 
 ۱۳.٦۸، حي���ث تس���تهلك الع���روة الش���توية ح���والي الفعل���ي

P۳ممليار
P  من إجمالي اإلحتياجات المائي�ة ۳۷.۲تمثل نحو %

تس��تهلك الع��روة  للتركي��ب المحص��ولي األوف��ق، ف��ي ح��ين
الصيفية الكمية األكبر من اإلحتياجات المائية حيث تس�تهلك 

Pملي��ار م ۲۲.۱ح��والي 

۳
P  م��ن إجم��الي ٦۰.۱تمث��ل نح��و %

اإلحتياجات المائية لتلك ال�زروع ، وق�د يرج�ع ذل�ك إل�ى أن 
ه��ذه الع��روة تش��مل أكث��ر المحاص��يل إس��تهالكاً للمي��اه مث��ل 

ت��أتى الع��روة  األرز، وال��ذرة الش��امية، وقص��ب الس��كر، ث��م
Pملي�ون م ۱۰٤٥.۹۹النيلية بإحتياجات مائية بلغت ح�والي 

۳
P 

 % من اجمالي الموارد المائية.۲.۸تمثل نحو 

 لعمالةا
يتض����ح أن التركي����ب  ۷ج����دول س����تعراض بيان����ات اب

ملي�ون رج�ل/  ۷۹۱.٦٥المحصولي األوفق يستخدم حوالي 
 ه% م��ن إجم��الي م��ا يس��تخدم۳.۳ي��وم بإنخف��اض بل��غ نح��و 

محص��ولي الفعل��ي م��ن العمال��ة، وتمث��ل الع��روة التركي��ب ال
التركي���ب  ه% م���ن جمل���ة م���ا يس���تخدم۳۸.٥الش���توية نح���و 

المحص��ولي األوف��ق م���ن العمال��ة وتمث���ل الع��روة الص���يفية 
 جمالي العمالة.إ% من ۳.۸%، ٥۷.۷والنيلية منها نحو 

 األسمدة
 ۱.٦۹يس���تخدم التركي���ب المحص���ولي األوف���ق ح���والي 

% ۳.۳تي��ة بانخف��اض ق��دره ملي��ون ط��ن م��ن األس��مدة األزو
أل�ف  ٥۳۸.٤عن نظيره الفعلي، بينم�ا ي�تم إس�تخدام ح�والي 

لي ط�ن م��ن األس��مدة الفوس��فاتية كم��ا ف��ي التركي��ب المحص��و
أل��ف ط��ن م��ن األس��مدة  ٥۹۰.۸، ويس��تهلك ح��والي الفعل��ي

 % عن نظيره الفعلى.۲.۲البوتاسية بإنخفاض قدره 
 وبناًء على ما تقدم يتضح أن التركيب المحصولي
األوفق وفقاً لتعظيم صافي عائد العمالة حقق صافي عائد 

 ۲٤۳.۳٤للوحدة األرضيه يفوق نظيره الفعلي بمقدار
مليون جنيه، كما حقق زياده في صافي عائد العمالة يفوق 

% كما حقق وفر في الموارد ۲.۹نظيره الفعلي بنسبة 
Pمليون م ۱.۳المائية بمقدار بلغ حوالي 

۳
P  بانخفاض قدره

نظيره الفعلي، وحقق وفر في استخدام األسمدة  % عن٤.۳
لف طن أ ۱۳.۱۸، ٥۷.۹۸االزوتية والفوسفاتية بلغ حوالي 

لكل منهما على الترتيب، كما حقق وفر في الموارد 
الف فدان من الممكن  ۸۹.۹األرضية قدر بحوالي 

استغاللهم في زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة الشامية 
، ةكبة الزيادة السكانية المضطردنتاج لمواوذلك لزيادة اإل

أو زراعة محاصيل تصديرية ذات عائد مرتفع، لخفض 
العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات خاصة في 
ظل األزمة الحالية وتراجع قيمة الجنيه المصري في 

 اآلونة األخيره.

 نتاجية الحدية)الظل أو قيمة اإل تسعير الموارد (سعر
نش�طة الحقيقي�ة المتمثل�ة ف�ي ج�ة األيتضمن نموذج البرم

محاصيل الدراسة واألنش�طة الوهمي�ة المتمثل�ة ف�ي الم�وارد 
نتاجي�ة، وي��تم تس�عيرها ف��ي دال��ة اله�دف بص��فر، وتتك��ون اإل

دالة الهدف في هذا النم�وذج م�ن ص�افي عائ�د وح�دة العم�ل 
نشطة الحقيقية وعلى هذا فان تكلفة استخدام تلك الموارد لأل

األنش��طة ي��ة ق��يم للم��وارد (أظه��ور  وعن��دق��د ت��م احتس��ابها 
ض�افية م�ن نتاجي�ة الحدي�ة للوح�دة اإلالوهمية) تمثل قيمة اإل

 .۹جدول كما هو موضح ب ذلك المورد
نت��اج ح���دى للم���ورد إوالج��دير بال���ذكر أن وج��ود قيم���ة 

ى يعتم��د عل��ى أ(س��عر الظ��ل) يتوق��ف عل��ى ندرت��ه النس��بية 
اء ق�يم يطل�ق عط�إحالة المورد، ومن ثم فان من نتائج الحل 

نت��اج الح��دى وه��ى تعب��ر ع��ن س��عار الظ��ل أو ق��يم اإلأعلي��ه 
ذا إن�ه إنتاجيته الحدية بمعن�ى إى قيمة أتسعير وحدة المورد 

و ش��راء وح���دة اض��افية جدي��دة م��ن عنص���ر أت��م اس��تئجار 
االنتاج فان تكلفة استخدامه هى سعر الظ�ل (قيم�ة االنتاجي�ة 

 الحدية).     
أن الم���وارد  ۹ج���دول ب ةويتض���ح م���ن البيان���ات ال���وارد

للتركي�����ب المحص�����ولي األوف�����ق ه�����ى مس�����احة  ةالمح�����دد
الحاص��الت الش��توية، واالس��مدة الفوس��فاتية، كم��ا تب��ين أن 
 سعر الظل أو قيمة الناتج الحدى لفدان األرض في الموسم 
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 ۲۰۱٤ة عام ينتاجرد المستخدمة في إالتركيب المحصولي األوفق وفقاً لتعظيم صافي عائد العمالة وأهم الموا .۷جدول 

 البيان          
             

 المحصول

 المساحة
لف أ(

 فدان)

جمالي إ
صافي العائد 

(مليون 
 جنيه)

جمالي صافي إ
 عائد العمالة

 لف جنيه)أ(

جمالي االحتياجات إ
 المائية
P(مليون م

۳
P( 

جمالي إ
لف أ( العمالة

 رجل/يوم)

 لف طن)أسمدة (األ
سمدة أ

 وتيةآز
سمدة أ

 يةفوسفات
سمدة أ

 بوتاسية

 ۱٦۸.۲٤ ۱۳۳.۱۹ ٦۱۳.۳۷٥ ۱٥۰۷۱٥ ۷۳۰۷.۹۳ ۳۲۹.۸۸ ۱٤۱۹٥.۲٥ ۳٥۰٥ القمح

 ٤۹.۸۹ ٤۱.٥۸ ۲۰.۷۹ ۸۷۳۱۸ ٤۰۰٤.۱٥ ۲٥۲.۳٤ ۱٥۸۹۷.٤۲ ۱۳۸٦ البرسيم المستديم

 ٦.۷۲ ٦.۳ ۱۲.۷٤ ٦۳۰۰ ۲۰۷.٦۲ ۹.۰۷ ٤۰۸.۸۰ ۱٤۰ الشعير

 ۲٤.۱۹ ۳۰.۲٤ ۹۰.۷۲ ۱٦٦۳۲ ۱۲۰۹.۰۹ ٦۳.٦۹ ۲۱۰۱.٦۸ ٥۰٤ بنجر السكر

 ٤۷.۸٤ ۲٤.۹٦ ۳۸.۰٦ ۱۷۸۸۸ ۳۲٤.۰٦ ۸.۱۰ ٦۹٦.۸۰ ۲۰۸ البطاطس الشتوى

 ٤۰.۳۲ ۲٥.۲ ٤۲.۸٤ ۱۸۰٦۰ ۳۲۷.۱۸ ٥۱.۲٦ ٤٤۰۷.۹۰ ۲۱۰ الطماطم الشتوى

 ۱۱.٥۲ ۹.٦ ٤.۸ ۷٦۸۰ ۲۹۹.۲۰ ٦۹.۱٦ ۱٦٦۰.۸۰ ۳۲۰ برسيم تحريش

 ۳٤۸.۷۳ ۲۷۱.۰۷ ۸۲۳.۳۳ ۳۰٤٥۹۳ ۱۳٦۷۹.۲٤ ۷۸۳.٤۹ ۳۹۳٦۸.٦٥ ٦۲۷۳ جملة الشتوى

 ۳٦.۷۸ ٥٥.۱۷ ۲۲۰.٦۸ ۸۸۲۷۲ ٥٤۹٦.۷۷ ۱۱۱.۹۱ ٥۳٦۹.۸۸ ۱۸۳۹ الذرة الشامية

 ٦.٦٦ ۱٦.٦٥ ٥۹.۹٤ ۱۱۹۸۸ ۱۱۸۱.٤۸ ۲۳.٦۳ ۸٥۲.٤۸ ۳۳۳ الذرة الرفيعة

 ۲۱.۸٦ ٥٤.٦٥ ۲۲٦.۲٥۱ ۷۷٦۰۳ ۷۱۰٥.٥۹ ٥۱.۷۹ ۳٦۷۲.٤۸ ۱۰۹۳ االرز

 ۹.۸ ۱٤.۷ ٥۸.۸ ۱۷٦٤۰ ۱٤٦٤.٦۱ ٤۱.۳٥ ۱٤۸۹.٦۰ ٤۹۰ الذرة الصفراء

 ٦ ۷.۲ ۹ ۲۱۰۰۰ ۳٥۹.۱٦ ٥.۷٤ ۱۰۰٤.٤ ۱۲۰ الفول السودانى

 ۳۸.۸۷ ۲۰.۲۸ ۳۰.۹۳ ۸٤٥۰ ٥۱۲.۲٤ ۱۱.۳۲ ٥٦٦.۱٥ ۱٦۹ البطاطس الصيفي

 ٦۰.۸ ۳۸.٤ ٦٥.۲۸ ٥۰۲٤۰ ۹٦۹.۹۲ ۳۸.٦۳ ٦۰٦٤ ۳۲۰ الطماطم الصيفي

 ٦.٤ ۱۹.۲ ۷۳.٦ ۱۲۰۹٦۰ ۳٤٥۸.٥٦ ۸.۲۱ ۳۱۰٤ ۳۲۰ قصب السكر

 ۲۷.۳۷ ۱۹.٥٥ ۷۱.۱٦۲ ٦۰۹۹٦ ۱٥۳۰.۳۷ ۷.۰۹ ۱۱۰٦.٥۳ ۳۹۱ قطن

 ۲۱٤.٥٤ ۲٤٥.۸ ۸۱٥.٦٤ ٤٥۷۱٤۹ ۲۲۰۷۸.۷۱ ۲۹۹.٦۷ ۲۳۲۲۹.٥۲ ٥۰۷٥ جملة الصيفي

 ۳.٦ ٥.٤ ۲۱.٦ ۸٤٦۰ ٤٦۰.۲٦ ۷.۹۹ ۳۷٦.۲۰ ۱۸۰ الذرة الشامية النيلي

 ۰.۰۲ ۰.۰٥ ۰.۱۸ ۳٦ ۲.٥۷ ۰.۰۷۱ ۲.٥٦ ۱ الذرة الرفيعة النيلي

 ۰.۰٤ ۰.۱ ۰.٤۱٤ ۱٤۲ ۸.۰۲ ۰.۰۹٥ ٦.۷۲ ۲ ارز نيلي

 ۱.۹٦ ۲.۹٤ ۱۱.۷٦ ۳٥۲۸ ۲٥۰.٥۹ ٥.۳٤ ۱۹۲.۰۸ ۹۸ ذرة صفراء نيلي

 ۰.۹۱ ۱.۰٤ ۳.٥۱ ۲۰٤۱ ٤٤.۱٦ ۰.۷۸ ۱۲۲.۷۲ ۱۳ بصل نيلي

 ۱۱.۷۳ ٦.۱۲ ۹.۳۳ ۸۰۰۷ ۱٤۳.۰۰ ۲.۰۷ ۳۲٤.۸۷ ٥۱ بطاطس نيلي

 ۹.۳۱ ٥.۸۸ ۹.۹۹ ۷٦۹۳ ۱۳۷.۳۹ ۳.٥٦ ٥٥۹.۰۹ ٤۹ طماطم نيلي

 ۲۷.٥۷ ۲۱.٥۳ ٥٦.۷۹ ۲۹۹۰۷ ۱۰٤٥.۹۹ ۱۹.۹۰ ۱٥۸٤.۲٤ ۳۹٤ جملة  النيلي

 ٥۹۰.۸٤ ٥۳۸.٤ ۱٦۹٥.۷٦ ۷۹۱٦٤۹ ۳٦۸۰۳.۹٥ ۱۱۰۳.۰۸ ٦٤۱۸۲.٤۱ ۱۱۷٤۲ اجمالي عام

UالمصدرU :ستخدام برنامج الـ ابالملحق ب ۱جدول ب ةنتائج تحليل البيانات الواردQSB. 
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 العمالة عائد صافي عظيمتتحليل مقارن للتركيب المحصولي الفعلي واألوفق في ظل  .۸جدول 

 مقدار التغير التركيب المحصولي البيـــان
)۳( 

 %معدل التغير 
 )۲( األوفق )۱( الفعلي ۱۰۰)]×۱)÷(۳[(

     األلف فدانالموارد األرضية ب

 الشتوية

 الصيفية

 النيلية

٦۲۷۳ 

٥۱٤٦ 

٤۱۲.۸٦ 

٦۲۷۳ 

٥۰۷٥ 

۳۹٤ 

۰ 

۷۱ 

۱۸.۸٦ 

۰ 

۱.٤ 

٤.٦ 

 ۰.۷٦ ۸۹.۸٦ ۱۱۷٤۲ ۱۱۸۳۱.۸٦ إجمالي الموارد األرضية

 ۳.۳ ۲٦.٦۹ ۷۹۱.٦٥ ۸۱۸.۳٤ إجمالي العمالة مليون رجل/ يوم

        إجمالي األسمدة باأللف طن

 االزوتية

 الفوسفاتية

 البوتاسية

۱۷٥۳.۷٤ 

٥۳۸.٤ 

٦۰٤.۰۲ 

۱٦۹٥.۷٦ 

٥۳۸.٤ 

٥۹۰.۸٤ 

٥۷.۹۸ 

۰ 

 ۱۳.۱۸ 

۳.۳ 

۰ 

۲.۲ 

 ۰.۳۸ ۲٤۳.۳٤ ٦٤۱۸۲.٤۱ ٦۳۹۳۹.۰۷ إجمالي صافي العائد بالمليون جنيه

 ۲.۸٥ ۳۰.٥٥ ۱۱۰۳.۰۸ ۱۰۷۲.٥۳ إجمالي صافي عائد العمالة بالمليون جنيه

Pإجمالي اإلحتياجات المائية بالمليون م

۳ ۳۸۱۰۸.٦۳ ۳٦۸۰۳.۹۱ ۱۳۰٤.۷۲ ۳.٤ 

UالمصدرU: بالدراسة. ۷و ٦ جمعت وحسبت من جدولي 

 

 

ف�ة اس�تخدامها الحدي�ة وفق�ا لتعظ�يم ص�افي عائ�د العمال�ة وتكل مقدار الموارد المحددة للتركيب المحصولي االوفق .۹جدول 
 ومدى تغيرها

 البيان                              

 

 المورد

الكمية 

المستخدمة 

 من المورد

سعر الظل (قيمة 

الناتج الحدي) 

 بالجنيه

 الحد األدنى والحد األقصى لكمية المورد

 الحد األقصى دنىالحد األ

 ٦۳۰۰ ٦۱۸۱ ۸۰.۳۳ ٦۲۷۳ ت الشتوية (الف فدان)مساحة الحاصال

 ٥٤۱.۹٥ ٥۳۷.۳٥ ۳٦۲.۸ ٥۳۸.٤ األسمدة الفوسفاتية ( الف طن)

UالمصدرU:  نتائج تم استخالصها من برنامج الـQSB. 
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 المالحق
 وحدة العمالةنموذج البرمجة الخطية الخاص بتعظيم صافي عائد  .۱جدول 

 

 
     = مساحة الحاصالت الشتوية (فدان)    CR1R= المتاح من الموارد المستخدمة.  RHS(جنيه).  صافي عائد وحدة العمل = max  حيث:

CR2R (فدان) مساحة الحاصالت الصيفية =CR3   R =  (فدان) مساحة الحاصالت النيليةCR4R=  .(فدان) اجمالي المساحة المحصولية
CR5 R) رجل/ يوم= العمالة المستخدمة .(CR6 R =المقنن المائي )  مالفP۳

P.(   CR7R =صافي عائد الفدان )جنيه الف( CR8R االسمدة =
      (طن)           البوتاسية= االسمدة CR10Rطن) = االسمدة الفوسفاتية (CR9Rاالزوتية (طن) 

 

XR20 XR19 XR18 XR17 XR16 XR15 XR14 XR13 XR12 XR11 XR10 XR9 XR8 XR7 XR6 XR5 XR4 XR3 XR2 XR1 

لي
 ني
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 س
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ا
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شا
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ذ

ش 
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ب
دى 
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ف
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          RHS         XR26 XR25 XR24 XR23 XR22 XR21 

                    

لي
 ني

طم
طما

لي 
 ني

س
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بط
 

لي
 ني

صل
ب

راء 
صف

رة 
ذ

 

لي
 ني

رز
ا

عة  
رفي

رة 
ذ

لي
ني

 

 

جنيه ،  كما تبين أن زيادة  ۸۰.۳۳الشتوي بلغت حوالي 
لف فدان أو أ ٦۳۰۰الحاصالت الشتوية لتصل إلى مساحة 

لف فدان فان هذا يعتبر مربح أ ٦۱۸۱انخفاضها لتصل إلى 
 ينصح به وال يؤثر على قيمة الحل األمثل.

ا أن سعر الظل أو قيمة الناتج الحدى يضً أكما يتضح 
جنيه ،   ۳٦۲.۸مدة الفوسفاتية بلغت حوالي سلطن من األ

سمدة الفوسفاتية المستخدمة كما تبين أن زيادة كمية األ
لف طن أو انخفاضها لتصل إلى أ ٥٤۱.۹لتصل إلى 

لف طن فان هذا يعتبر مربح ينصح به وال يؤثر أ ٥۳۷.۳

ذا حدث إسبق فانه  على قيمة الحل األمثل، وبناًء على ما
في  ةاحة من الموارد المحددة والنادروتغيرت الكميات المت
ليها فان الحل يبقى هو الحل إشارة النموذج والسابق اإل

قصى دنى واألمثل طالما كان التغيير بين الحدين األاأل
 كثر وواقعية تطبيقية. أوهذا يسمح بمرونة 

فى ضوء النتائج سابق التوصل إليها يتضح وجود 
مليون  ۱.۱۱لي داخل القطاع الزراعي قدرت بحوا ةبطال

عامل، باإلضافة إلى انخفاض صافي عائد عنصر العمل 
والذي يرجع إلى ارتفاع عدد العمالة المستخدمة مما يدل 
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، ة استخدام العمالة داخل القطاع الزراعيءعلى انخفاض كفا
هذه  وهو ما يتطلب العمل على توفير مجاالت الستيعاب

 ة.الفائض ةالعمال

 عــالمراج

 ).۲۰۱٥( حص���اءي للتعبئ���ة العام���ة واإلالجه���از المرك���ز
 .حصاء الري والموارد المائيةالنشرة السنوية إل

). نشرة ۲۰۱٥الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (
 إحصاءات اإلنتاج السمكي.

نشرة  ).۲۰۱٥( حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
 .حصاءات الثروة الحيوانيةإ

حصاء، الكتاب السنوي العامة واإلالجهاز المركزي للتعبئة 
 عداد متفرقة.أحصائي، اإل

 ).۲۰۱٥( س��امية محم��د عب��دالفتاحوحم��د أ مي��رة، أالش��اطر
االقتص�ادية عل�ى دراسة تحليلية ألثر بع�ض المتغي�رات 

في مصر، المجلة المصرية لالقتص�اد  العمالة الزراعية
ول، الزراع��ي، المجل��د الخ��امس والعش��رون، الع��دد األ

 مارس.

دراسة اقتصادية  ).۲۰۱۰(سامة أحمد ، أالدين نصر
للعمالة البشرية في الزراعة المصرية في ضوء سياسة 

، ، كلية الزراعةالتحرر االقتصادي، رسالة ماجستير
 .جامعة القاهرة

قطاع  ).۲۰۱٥( عة واستصالح األراضياوزارة الزر
 .الشئون االقتصادية، نشرة االحصاءات الزراعية

ستصالح األراضي، قطاع الشئون عة وااوزارة الزر
االقتصادية، سجالت قسم االحصاء، بيانات غير منشورة.
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ABSTRACT 

The human work in general and agricultural workers in particular is a major productive 
resource in the basic pillar of the national economy element for the promotion of agricultural 
production. The problem with research in the agricultural sector was suffering from low 
agricultural worker productivity, which in turn is reflected in the level of income, in addition 
to the economic variables that play an important and effective role in the efficiency of human 
labor element as one of the production elements which directly affects the balance and 
deviation labor market structure operating current agricultural labor for optimum level that 
achieves economic efficiency. The results showed that low labor productivity element within 
the current crop structure, which may be due to many factors, the most important is unit area 
low productivity, high number of labor used in comparison to the increase in production. In 
addition to the decrease in net return to work element within the current crop structure, which 
may be due to the high number of workers employed in addition to the decline in net yield per 
faddan to study some of the crops, which indicates a lack of efficient use of the work item 
within the crop structure. The results also showed that the crop structure more appropriate, 
according to maximize net employment yield a net return per unit ground than the actual 
counterpart by 243.34 million pounds, also achieved an increase in net employment of return 
exceeds the actual counterpart by 2.9% also achieved savings of water resources amount 
reached about 1.3 million m P

3
P, down 3.4% from the actual counterpart, and achieved provided 

the use of nitrogen and phosphate fertilizers reached about 57.98, 13.18 thousand tons each, 
respectively, also achieved provided the land resources estimated at 89.9 thousand acres It 
could be exploited in other crops such as maize, so as to increase production to keep up with 
the steady population increase, in addition to reducing the deficit in the trade balance and 
balance of payments, especially in light of the current crisis and the decline in the value of the 
Egyptian pound in recent times. As it turns out that the specific resources for installation crop 
more appropriate is the winter crops area, and phosphate fertilizers, it turns out that the 
shadow price or value of the marginal product of an acre of land in the winter season 
amounted to about 80.33 pounds, it turns out that the increase in the winter crops space for up 
to 6.300 thousand acres or decline to reach 6181 thousand acres, this is a profitable 
recommended does not affect the value of the optimal solution. It also is clear that the shadow 
price or value of the marginal product per ton of phosphate fertilizers reached about 362.8 
pounds, also showed that increasing the amount of phosphate fertilizers used for up to 541.9 
thousand tons, or decline to reach 537.3 thousand tons, this is a profitable advised it does not 
affect the value of the optimal solution, based on the foregoing, it if happened and changed 
availabilities of specific resources and rare in the model and the aforementioned, the solution 
remains the best solution as long as the change between the limits of minimum and maximum 
and this allows more flexibility practical and realistic. 
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