
 

 

 التوجيه االقتصادي الستخدام االسمدة اآلزوتية في الزراعة المصرية 

 1ياسمين صالح عبدالرازق كيشار

 

 asejaiqjsae.2022.220653/10.21608  معرف الوثيقة الرقمى:

دا 1  .جامعة االسكندرية -كلية الزراعة -رة االعمال الزراعيةقسم االقتصاد وا 

 2022فبراير  20ى، الموافقة على النشر ف2022يناير 20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
تعتبر االسمدة اآلزوتية ذات أهمية كبيرة في زيادة االنتاج 
الزراعي إال أن اإلسراف في إستخدامها عن الكميات الُمثلى يؤدي 

الجوفية والنبات واالنسان وهو  الى التلوث البيئي للتربة والمياه
ما يتعارض مع اتجاه الدولة الى المحافظة على البيئة من 
مخاطر التلوث وتقليل االنبعاثات، باالضافة الى زيادة تكاليف 
اإلنتاج زيادة كبيرة وواضحة خاصة في ظل تصاعد مشكلة عدم 
توفير اإلحتياجات السمادية على مستوى الزراعة المصرية سواء 

تلبية الصناعة لتلك اإلحتياجات أو لرغبة تلك الصناعة في  لعدم
زيادة صادراتها إلى الخارج، هذا باإلضافة إلى إرتفاع أسعارها في 
اآلونة األخيرة نتيجة إلرتفاع أسعار الطاقة. ومن َثم تمثلت 

( مؤشرات اإلنتاج واالستهالك 1اهداف البحث في دراسة)
( انتاج االسمدة 2األزوتية، ) ومؤشرات التجارة الخارجية لألسمدة
( العوامل المحددة للطلب 3االزوتية طبقًا للشركات المنتجة، )

( معالم ومؤشرات التركيب المحصولي 4) على االسمدة اآلزوتية،
الفعلي وأهم الموارد المستخدمة في إنتاجه وعلى رأسها األسمدة 

فق ( إقتراح تركيب محصولي أو 5اآلزوتية والموارد المائية، )
لتدنية اإلحتياجات السمادية اآلزوتية لمحاولة خفض الكميات 

 المستخدمة من تلك اإلسمدة في الزراعة المصرية.

وتبيييين مييين دراسييية العواميييل المحيييددة للطليييب عليييى االسيييمدة 
األزوتية معنوية تأثير انتاج األسمدة األزوتية حيث قدرت المرونة 

٪  ييؤدي 10نسيبةوتشير إليى أن زييادة اإلنتياج  ب 0.76بحوالي 
٪ والعكي  6.7الى زيادة الطليب عليى األسيمدة األزوتيية  بنسيبة 

 صحيح، كما تبين معنوية  تأثير سعر
 

درت المرونيييية بحييييوالي                الطيييين ميييين األسييييمدة األزوتييييية حيييييث قييييُ
٪ الى انخفاض 10وتشير الى أن ارتفاع األسعار بنسبة  0.85-

شييير الييى ان الطلييب علييى ٪، وهييو مييا ي8.5الطلييب عليهييا بنسييبة 
األسييمدة األزوتييية طلييب غييير مييرن ويرجييع ذلييك لكونهييا ضييرورية 
لالنتياج الزراعييي فيييمكن تقليلهييا ولكيين بنسييبه ال تييؤثر علييى إنتيياج 

 الحاصالت الزراعية.
كميييييا تبيييييين أن التركييييييب المحصيييييولي األوفيييييق وفقيييييًا لتدنيييييية 
االحتياجييات السييمادية االزوتييية قييد حقييق الهييدف منييه حيييث حقييق 

در بحييوالي و  الييف طيين  44فيير فييي اسييتخدام االسييمدة اآلزوتييية قيي 
٪ عييين االسييمدة اآلزوتيييية المسييتخدمة فيييي 4.5بنسييبة انخفيياض 

نظيره الفعليي، وحقيق وفير فيي اسيتخدام االسيمدة الفوسيفاتية قُيدر 
درت بنحييو  6.8بحييوالي  ٪ عيين 2.7الييف طيين بنسييبة انخفيياض قييُ

صيولي الفعليي، االسمدة الفوسيفاتية المسيتخدمة فيي التركييب المح
وحقييق وفيير طفيييف فييي اسييتخدام االسييمدة البوتاسييية بليي  حييوالي 

 الف طن. 1.78
كما تبين أن صافي العائد للتركيب المحصولي األوفق ُقدر 

مليون  90 مليار جنيه بمقدار زيادة بل  حوالي 79.73بحوالي 
٪ عن نظيره الفعلي، كما 0.11جنيه وبنسبة زيادة ُقدرت بنحو 

حيث  3مليار م 3.3لموارد المائية قدر بحوالي حقق وفر في ا
٪ عن نظيره الفعلي. كما  8انخفضت بنسبة انخفاض بلغت نحو 

قدر عدد ايام العمل المستخدمة للتركيب المحصولي المقترح 
 35مليون يوم عمل  بمقدار انخفاض بل  حوالي  776بحوالي 

الف عامل( بنسبة انخفاض ُقدرت بنحو  95مليون يوم عمل )
 ٪ عن نظيره الفعلي.  4.2

 –االسيييمدة االزوتيييية  -الكلميييات المفتاحيييية: البرمجييية الخطيييية
 .الطلب على االسمدة االزوتية -التركيب المحصولي األوفق
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  المقدمة
تعتبررر امسررمدة الكيماويررة مررن زمررم مسررتلزماي اإلنتررا  الترر  
يمكرررن زن تررروعر بنوعيتيرررا وخريقرررة اسرررتاداميا علرررى اإلنتاجيرررة 

، وتكرراليو وصرراف  عاإلررد اإلنتررا  الزراعرر  حيررث تمعررل الفدانيررة
٪ مررررررن قيمررررررة مسررررررتلزماي اإلنتررررررا  النبررررررات  عررررررام    16.5نحررررررو 
(، كمررررا 2018))وزارة الزراعررررة واستصررررالح االرا رررر   2018

زنيا تقوم بدور موعر وفعال ف  التنمية الزراعية العتبارما زحد 
الرزسرر  العوامررل الرإليسررية لزيررادة اإلنتررا  الزراعرر  فرر  اإلتجررا  

لمواجيررررة محدوديررررة الرقعررررة الزراعيررررة، والعمررررل علررررى تعرررروي  
العناصررررر الرإليسررررية والعانويررررة الترررر  كانرررري تترررروافر فرررر  التربررررة 
المصرررية قبررل ءنشررا  السررد العررال  والتعررد  علرر  الخبقررة العليررا 

 ذاي الاصوبة المرتفعة.
ويتوقررز زيررادة االسررتيالل المحلرر  مررن االسررمدة ليصررل الررى 

، وزيرررررادة اسررررتيالل االسرررررمدة 2025 مليررررون خرررررن عررررام 16.4
وزارة الزراعرررررررة  (مليرررررررون خرررررررن 13.8اآلزوتيرررررررة ليصرررررررل الرررررررى 
ااصرررة مرررز مشررررو  الصرررو   ،2019)واستصرررالح االرا ررر  

الو صوبة تعادل ءنتا  مليون فدان  100الزراعية الت  تمعل 
والت  تحتا  الى معدالي عاليه مرن التسرميد بالصرور  المركبرة 

سررررمدة الكيماويررررة فرررر  مصررررر مررررن واالحاديررررة، تعررررد صررررناعة اال
الصرررررررناعاي الوسرررررررريخة الترررررررر  تسرررررررامم فرررررررر  تحقيررررررررق التنميررررررررة 
االقتصادية من االل مساممتيا فر  زيرادة ءنتاجيرة المحاصريل 

 ف  ظل محدودية امرا   والميا  والزيادة السكانية.
وينحصر ءنتا  امسمدة الكيماوية ف  مصر ف  نوعين 

ز ءنتاجيا فى مصر عام رإليسين مما امسمدة الفوسفاتية وقد بد
 (1951، وامسمدة اآلزوتية وقد بدز ءنتاجيا عام 1937

وتعتبر امسمدة اآلزوتية من زمم  ،2019)منتصر وآارون
زنوا  امسمدة نظرًا الحتواإليا على عنصر النيتروجين الذ  
يعتبر العنصر الغذاإل  امول الذ  يحدد ءنتاجية المحاصيل 

رية بصفة عامة ليذا العنصر نظرًا إلفتقار امرا   المص
٪ من قيمة االسمدة 31وتمعل قيمة امسمدة االزوتية نحو 

مليون جنيه عام  2137.78الكيماوية والبالغة حوال  

. وعلى الرغم من زممية عنصر النيتروجين للنباي ءال 2018
زن ءستادام امسمدة النيتروجينية يتسب  ف  العديد من اآلعار 

 بة كتلوث اليوا  والما  والنباي.الجانبية غير المرغو 

 المشكلة البحثية
تعتبر االسمدة اآلزوتية ذاي زممية كبيرة ف  زيادة االنتا  
الزراع  ءال زن اإلسراو ف  ءستاداميا عن الكمياي الُمعلى 
يود  الى التلوث البيإل  للتربة والميا  الجوفية والنباي 

المحافظة على واالنسان ومو ما يتعار  مز اتجا  الدولة الى 
البيإلة من مااخر التلوث وتقليل االنبعاعاي، باال افة الى 
زيادة تكاليو اإلنتا  زيادة كبيرة ووا حة ااصة ف  ظل 
تصاعد مشكلة عدم توفير اإلحتياجاي السمادية على مستوى 
الزراعة المصرية سوا  لعدم تلبية الصناعة لتلل اإلحتياجاي 

صادراتيا ءلى الاار ، مذا  زو لرغبة تلل الصناعة ف  زيادة
باإل افة ءلى ءرتفا  زسعارما ف  اآلونة امايرة نتيجة إلرتفا  
زسعار الخاقة، باإل افة ءلى اآلعار السلبية امار  على 
الصادراي الزراعية المصرية، وترجز زممية البحث ءل  
 رورة ترشيد ءستادام امسمدة اآلزوتية بما يساعد ف  حل 

عر يا باإل افة ءلى تافيو امبعاد البيإلية المشكلة السابق 
 المترتبة على زيادة اإلسراو ف  ءستاداميا.

 اهداف البحث

يتمعررررل اليرررردو الرإليسرررر  للبحررررث فرررر  التوجيرررره االقتصرررراد  
للسرررتادام االسرررمدة اآلزوتيرررة فررر  الزراعرررة المصررررية وذلرررل مرررن 

( موشرررررراي اإلنترررررا  واالسرررررتيالل وموشررررررراي 1ارررررالل دراسرررررة)
( انتررررررا  االسررررررمدة 2يررررررة لاسررررررمدة امزوتيررررررة، )التجررررررارة الاارج

( العوامرل المحرددة للخلر  3االزوتية خبقًا للشركاي المنتجة، )
( معرررررررالم وموشرررررررراي التركيررررررر  4علرررررررى االسرررررررمدة اآلزوتيرررررررة، )

المحصررول  الفعلرر  وزمررم المرروارد المسررتادمة فرر  ءنتاجرره وعلررى 
 ( ءقترررراح تركيررر 5رزسررريا امسرررمدة اآلزوتيرررة والمررروارد الماإليرررة، )

محصول  زوفق لتدنية اإلحتياجراي السرمادية اآلزوتيرة لمحاولرة 
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افررر  الكميرررراي المسررررتادمة مررررن تلرررل اإلسررررمدة فرررر  الزراعررررة 
 المصرية.

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات
اعتمد البحث ف  تحقيق زمدافه على ءستادام امسلو  
االقتصاد  الوصف  من االل التعرو على ءنتا  واستيالل 

مدة اآلزوتية، معالم وموشراي التركي  وصادراي االس
المحصول  القاإلم، باإل افة ءلى امسلو  االقتصاد  الكم  
والمتمعل ف  ءستادام بع  مقاييس التشتي، دالة النمو 

Growth model كما تم استادام اإلنحدار المتعدد لتحديد ،
العوامل المحددة للخل  على االسمدة االزوتية وتم امستعانة 

ن الصور الريا ية الاخية واللوغاريتمية المزدوجة بعدد م
والنصو لوغاريتمية لتحديد زف ل الصور الدالية الممعلة 
للعالقة، باإل افة الى استادام زسلو  البرمجة الاخية 
لتدنية اإلحتياجاي السمادية اآلزوتية للتركي  المحصول  

 ، واعتمد البحث على QSBالرامن وذلل بإستادام برنامج الر
المنشورة الصادرة عن وزارة البياناي العانوية المنشورة وغير 

الزراعة واستصالح امرا  ، الجياز المركز  للتعبإلة العامة 
واإلحصا ، قاعدة بياناي التجارة الاارجية باممم المتحدة 

 .www.comtrade.un.orgوموقعيا على الني 
 ف نموذج البرمجة المستخدم:توصي

يمكن توصيو دالة اليدو الااصة بنموذ  البرمجة 
 الاخية المستادم ف  حالة التدنية على النحو التال :

nxn +…………… + q2 x2 + q1 x1 Min  (Q)= q 

 زما القيود فيتم صياغتيا ف  الصورة الريا ية التالية:

                1≥ R nx1n +………+ a3 x 13+ a2 x 12+ a1 x11 a 
                        2≥ R nxn 2+………+ a 3x 23+ a 2x 22+ a 1x 21a 

M                          ≥ R nxMn +………+ a3 x M3+ a2 x M2+ a1 xM1 a

                 
         ≥ 0                   n ,……x2 , x1 x    

 حيث زن:

Qمادية اآلزوتيرة المتوقعرة : تتمعل ف  ءجمال  اإلحتياجاي الس
 للتركي  المحصول  من ماتلو امنشخة.      

nq -1q اإلحتياجراي السرمادية للفردان لكرل نشراخ مرن امنشرخة :
 الداالة ف  النموذ  من امسمدة اآلزوتية.

nx-1X امنشخة الداالة ف  النموذ  والمتمعلة فر  المحاصريل :
 الزراعية الماتارة.

2a-1aمة مرررررررن المررررررروارد داارررررررل كرررررررل قيرررررررد،: الكميرررررررة المسرررررررتاد               
MR-1R.الكمية المتاحة من الموارد : 

 .≥ X 0ول مان شرخ عدم سالبية امنشخة فإن 
تتمعررررل فرررر  امنشررررخة اإلنتاجيررررة الزراعيررررة  األنشييييطة البديليييية:

محصررررررررررواًل وتت ررررررررررمن زمررررررررررم المحاصرررررررررريل  37ومرررررررررر  ت ررررررررررم 
 اإلستراتيجية.

 الية:وتتمعل ف  القيود التقيود النموذج: 
ومرررررر  تت ررررررمن زربعررررررة قيررررررود  )أ( قيييييييود المييييييوارد األرضييييييية:

للرقعرررررررة الزراعيرررررررة الشرررررررتوية، والصررررررريفية، والنيليرررررررة وجملرررررررة 
المسررررراحة المحصرررررولية للمحاصررررريل محرررررل الدراسرررررة وذلرررررل 
بحيرررررررث ال تتجررررررراوز مرررررررذ  المسررررررراحاي نظيراتيرررررررا للتركيررررررر  

 .2019المحصول  القاإلم عام
 واحردًا يعبرر عرن مر  تت رمن قيرداً  )ب( قيود الميوارد المائيية:

 ءجمال  كمية الميا  المستادمة لر  محاصيل الدراسة.

وم  تت من قيدًا واحدًا يعبر عرن  )جي( قيود الموارد البشرية:
 ءجمال  عدد العمال )رجل/ يوم(.
 )د( قيود تنظيمية وتتمثل في:

زلرررو فررردان، وذلرررل لتررروفير  724مسررراحة امرز ال تتجررراوز   -
 يا .قدر ال يستيان به من الم

زلرررررررو فررررررردان، لتررررررروفير  250مسررررررراحة القصررررررر  ال تتجررررررراوز  -
احتياجرررراي المصررررانز ومتخلبرررراي السرررروق المحلرررر  وترشرررريد 

 استيالل الموارد الماإلية. 
مسررررررررراحة القمرررررررررو، والرررررررررذرة البي رررررررررا  والصرررررررررفرا ، وبنجرررررررررر  -

السرررررررركر، والمحاصرررررررريل الزيتيررررررررة، والقخررررررررن ال تقررررررررل عررررررررن 
اكبررررررررر مسرررررررراحة زرعرررررررري بكررررررررل منيمررررررررا كمتوسررررررررخ سررررررررنو  

http://www.comtrade.un.org/
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، لتقليررررررررل الرررررررروارداي 2019-2017فترررررررررة مررررررررن اررررررررالل ال
 وتحقيق قدر من االكتفا  الذات .

مسرررررررررررراحة  البخرررررررررررراخس الصرررررررررررريف  والخمرررررررررررراخم الشررررررررررررتو   -
والصرررررررريف  والبصررررررررل وبعرررررررر  الا رررررررررواي ال تقررررررررل عررررررررن 
زكبررررر مسرررراحة تمرررري زراعتيررررا بكررررل منيمررررا كمتوسررررخ سررررنو  

، وذلرررررررررررل لتشرررررررررررجيز 2019-2017 ارررررررررررالل الفتررررررررررررة مرررررررررررن
 الصادراي من تلل المحاصيل.

و ررررررررررز حرررررررررردود دنيررررررررررا وعليررررررررررا للرقعررررررررررة المزروعررررررررررة بكررررررررررل  -
محصرررررررررول مرررررررررن بررررررررراق  محاصررررررررريل الدراسرررررررررة بحيرررررررررث ال 
تتجررررراوز زكبرررررر مسررررراحة تمررررري زراعتيرررررا بيرررررا ارررررالل الفتررررررة 
سررررالفة الررررذكر، وال تقررررل عررررن زقررررل مسرررراحة تمرررري زراعتيررررا 

 بيا االل نفس الفترة.

 النتائج ومناقشتها
 أواًل: مؤشييييييرات اإلنتيييييياج واالسييييييتهالك ومؤشييييييرات التجييييييارة

 الخارجية لألسمدة األزوتية:
بدراسررة تخررور انتررا  االسررمدة  ( إنتيياج األسييمدة األزوتييية:1)

( تبرررين زنررره ترررراوح برررين حرررد 1امزوتيرررة والررروارد  بالجررردول )
، وحررررد 2015مليررررون خررررن عررررام  1.54زدنررررى بلرررر  حرررروال  

، 2019مليررررررون خررررررن عررررررام  6.78زقصررررررى بلرررررر  حرررررروال  
عامرررل مليرررون خرررن، وبم 5.45بمتوسرررخ سرررنو  بلررر  حررروال  

٪، وبدراسة دالة النمو تبين عدم 26.2ااتالو ُقدر بنحو 
 معنوية الدالة احصاإليًا.

بدراسرررررة تخرررررور  ( السيييييعر المحليييييي لألسيييييمدة األزوتيييييية:2)
السررررررررعر المحلرررررررر  لاسررررررررمدة امزوتيررررررررة والرررررررروارد بالجرررررررردول 

( تبررررررين زن سررررررعر الخررررررن تررررررراوح بررررررين حررررررد زدنررررررى بلرررررر  1)
، وحررررررد زقصررررررى بلرررررر  2007جنيرررررره عررررررام  1108حرررررروال  
، بمتوسررررررررخ سرررررررررنو  2019جنيرررررررره عررررررررام  3310حرررررررروال  

در  1984بلرررررررر  حرررررررروال   جنيرررررررره، وبمعامررررررررل ااررررررررتالو قررررررررُ
٪، وبدراسرررررررة دالرررررررة النمرررررررو لسرررررررعر الخرررررررن مرررررررن 38بنحرررررررو 

امسررررررمدة امزوتيررررررة تبررررررين زنرررررره يتزايررررررد بمعرررررردل نمررررررو بلرررررر  

جنيرررررره سررررررنويًا ومرررررر   165٪ ومررررررو مررررررا يعررررررادل 8.3نحررررررو 
 .0.01زيادة معنوية ءحصاإليًا عند مستوى معنوية 

بدراسررررررررررة تخررررررررررور  ( اسييييييييييتهالك األسييييييييييمدة األزوتييييييييييية:3)
( تبرررررين 1اسرررررتيالل امسرررررمدة امزوتيرررررة والررررروارد بالجررررردول )

مليرررون خرررن  1.71زنررره ترررراوح برررين حرررد زدنرررى بلررر  حررروال  
مليرررررررون  7.65، وحرررررررد زقصررررررى بلررررررر  حرررررروال  2015عررررررام 

 5.06، بمتوسررررررخ سررررررنو  بلرررررر  حرررررروال  2008خررررررن عررررررام 
در بنحررررررررو   ٪،36مليررررررررون خررررررررن، وبمعامررررررررل ااررررررررتالو قررررررررُ

وبدراسرررررة دالرررررة النمرررررو السرررررتيالل امسرررررمدة امزوتيرررررة تبرررررين 
٪ ومررررررو مررررررا 7زنرررررره يتنرررررراقص بمعرررررردل تنرررررراقص بلرررررر  نحررررررو 

الرررررررو خرررررررن سرررررررنويًا ومرررررررو تنررررررراقص معنرررررررو   354يعرررررررادل 
 0.01ءحصاإليًا عند مستوى معنوية 

بدراسررررررة  ( كمييييييية الصييييييادرات ميييييين األسييييييمدة األزوتييييييية:4)
 تخرررررور كميرررررة الصرررررادراي مرررررن امسرررررمدة امزوتيرررررة والررررروارد 

( تبرررررررين زنررررررره ترررررررراوح برررررررين حرررررررد زدنرررررررى بلررررررر  1بالجررررررردول )
، وحررررد زقصررررى بلرررر  2007الررررو خررررن عررررام  162حرررروال  
، بمتوسررررررررررخ 2009مليررررررررررون خررررررررررن عررررررررررام  4.39 حرررررررررروال 

مليرررررررررررون خرررررررررررن، وبمعامرررررررررررل  2.2سرررررررررررنو  بلررررررررررر  حررررررررررروال  
در بنحررررررررو  ٪ ممررررررررا يرررررررردل علررررررررى تشررررررررتي 78ااررررررررتالو قررررررررُ

البيانررررررررراي، وبدراسرررررررررة دالرررررررررة النمرررررررررو لصرررررررررادراي امسرررررررررمدة 
 دم معنوية الدالة ءحصاإليًا.امزوتية تبين ع

بدراسررررررة  ( قيميييييية الصييييييادرات ميييييين األسييييييمدة األزوتييييييية:5)
تخرررررور قيمرررررة الصرررررادراي مرررررن امسرررررمدة امزوتيرررررة والررررروارد  

( تبرررررررين زنررررررره ترررررررراوح برررررررين حرررررررد زدنرررررررى بلررررررر  1بالجررررررردول )
، وحررررررد زقصررررررى 2007مليررررررون جنيرررررره عررررررام  226حرررررروال  

، بمتوسررررررخ 2019مليررررررار جنيرررررره عررررررام 18.8 بلرررررر  حرررررروال 
مليرررررررررررار جنيررررررررررره، وبمعامرررررررررررل  8.4وال  سرررررررررررنو  بلررررررررررر  حررررررررررر

در بنحررررررررو  ٪ ممررررررررا يرررررررردل علررررررررى تشررررررررتي 75ااررررررررتالو قررررررررُ
 البياناي، 
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 .2019-2007. مؤشرات اإلنتاج واالستهالك ومؤشرات التجارة الخارجية لألسمدة األزوتية خالل الفترة من 1جدول 

االنتاج )مليون طن( معادل  السنة
15.5٪ 

السعر المحلي 
 )جنيه للطن(

 االستهالك
 مليون  طن() 

 كمية الصادرات 
 )الف طن(

قيمة الصادرات 
 )مليون جنيه(

 كمية الواردات
 )الف طن(

 قيمة الواردات
 )مليون جنيه(

2007 6.35 1108 6.67 162 226 18 16 

2008 6.34 1500 7.65 1122 2377 2 284 

2009 5.63 1500 5.75 4393 5918 19 136 

2010 6.01 1500 6.16 4325 6258 50 106 

2011 5.67 1500 7.55 4202 8168 102 358 

2012 5.05 1500 5.36 3397 7477 150 379 

2013 4.38 1500 4.78 475 7464 400 424 

2014 4.14 2000 4.27 390 4704 121 205 

2015 1.54 2000 1.71 304 2566 481 516 

2016 6.56 2000 6.09 561 8077 82 117 

2017 6.34 3175 3.59 2785 17315 32 173 

2018 6.06 3200 3.17 2940 19455 49 194 

2019 6.78 3310 3.05 3802 18848 80 315 

 248 122 8373 2220 5.06 1984 5.45 المتوسخ

 58 122 75 78 36.1 38.0 26.2 معامل االاتالو٪

 (9.5) غ.م (17.3) غ.م (21.6) ** (4.6) غ.م (7-) ** (8.3) ** (1-) غ.م معدل التغير٪*

 a±bty= e*حسبي من دالة النمو 
 ير معنوية ءحصاإلياً غ.م: غ      0.01** معنو  عند مستوى معنوية                 

 المصدر: جمعي وحسبي من 
 وزارة الزراعة واستصالح االرا  ، نشرة احصا اي مستلزماي االنتا  الزراع ، اعداد ماتلفة.  -
 .www.comtrade.un.orgقاعدة بياناي التجارة الاارجية باممم المتحدة وموقعيا على الني  -
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وبدراسرررررررررة دالرررررررررة النمرررررررررو لقيمرررررررررة الصرررررررررادراي مرررررررررن امسرررررررررمدة 
٪ 21.6امزوتيررررررة تبررررررين زنيررررررا تزيررررررد بمعرررررردل نمررررررو بلرررررر  نحررررررو 

مليرررررررار جنيرررررره ومرررررررى زيرررررررادة  معنويرررررررة  1.8ومررررررو مرررررررا يعرررررررادل 
 0.01ءحصاإليًا عند مستوى معنوية 

بدراسررررررة  ( كمييييييية الييييييواردات ميييييين األسييييييمدة األزوتييييييية:6)
والرررررررررروارد   تخررررررررررور الرررررررررروارداي مررررررررررن امسررررررررررمدة امزوتيررررررررررة

( تبرررين زنررره ترررراوح بررررين حرررد زدنرررى بلررر  حرررروال  1بالجررردول)
، وحررررررد زقصررررررى بلرررررر  حرررررروال  2008الررررررو خررررررن عررررررام  2

، بمتوسررررررررخ سررررررررنو  بلرررررررر  2015الررررررررو خررررررررن عررررررررام  481
در بنحررررو  122حرررروال   الررررو خررررن، وبمعامررررل ااررررتالو قررررُ
٪ ممررررا يررررردل علرررررى تشررررتي البيانررررراي، وبدراسرررررة دالرررررة 122

تبررررررررين عرررررررردم النمررررررررو للرررررررروارداي مررررررررن امسررررررررمدة امزوتيررررررررة 
 معنوية الدالة احصاإليًا.

بدراسررررررة  ( قيميييييية الييييييواردات ميييييين األسييييييمدة األزوتييييييية:7)
تخررررررور قيمررررررة الرررررروارداي مررررررن امسررررررمدة امزوتيررررررة والرررررروارد  

( تبرررين زنررره ترررراوح بررررين حرررد زدنرررى بلررر  حرررروال  1بالجررردول)
، وحرررررررررد زقصرررررررررى بلررررررررر  2007مليرررررررررون جنيررررررررره عرررررررررام  16

، بمتوسررررررررررخ 2015مليررررررررررون جنيرررررررررره عررررررررررام  516حرررررررررروال  

مليررررررررررون جنيرررررررررره، وبمعامررررررررررل  248لرررررررررر  حرررررررررروال  سررررررررررنو  ب
در بنحررررررررو  ٪ ممررررررررا يرررررررردل علررررررررى تشررررررررتي 58ااررررررررتالو قررررررررُ

البيانررررررراي، وبدراسرررررررة دالرررررررة النمرررررررو لقيمرررررررة الررررررروارداي مرررررررن 
 امسمدة امزوتية تبين عدم معنوية الدالة احصاإليًا.

ثانييييًا: اإلنتييياج السييينوي لألسيييمدة األزوتيييية طبقيييًا للشيييركات 
 المنتجة:

سرررررمدة امزوتيرررررة موزعرررررًا خبقرررررًا بدراسرررررة االنترررررا  السرررررنو  لا
( تبرررررررررررين زن 2للشرررررررررررركاي المنتجرررررررررررة والمو رررررررررررو بالجررررررررررردول )

متوسررررررررررخ ءنتررررررررررا  االسررررررررررمدة امزوتيررررررررررة اررررررررررالل الفترررررررررررة مررررررررررن 
الرررررررررو خرررررررررن تنرررررررررتج  6395.7بلررررررررر  حررررررررروال   2017-2019

شرررررررركة زبرررررررو قيرررررررر لالسرررررررمدة والصرررررررناعاي الكيماويرررررررة حررررررروال  
٪ مرررررررن متوسرررررررخ ءنترررررررا  83الرررررررو خرررررررن تمعرررررررل نحرررررررو  5305

ة اررررالل الفترررررة سررررالفة الررررذكر، وتنررررتج شررررركة االسررررمدة امزوتيرررر
الرررررو  1044الررررردلتا لاسرررررمدة والصرررررناعاي الكيماويرررررة حررررروال  

 ٪، وتسرررررررررامم شرررررررررركة كيمرررررررررا بحررررررررروال 16خررررررررن تمعرررررررررل نحرررررررررو 
٪ مررررررن متوسررررررخ ءنتررررررا  0.73الررررررو خررررررن تمعررررررل نحررررررو  46.6

 امسمدة امزوتية.

 .  2019-2017ن . انتاج األسمدة األزوتية طبقاص للشركات المنتجة خالل الفترة م2جدول 

 البيان
 االنتاج )الف طن(

 ٪ االهمية النسبية المتوسط 2019 2018 2017

      شركة ابو قير لالسمدة والصناعاي الكيماوية

  3564 3816 3312 3564 %46.5يوريا 

  1741 1752.8 1664،2 1806.8 %33.5نتراي نشادر 

 83 5305 5568.8 4976،2 5370.83 الجملة

      لتا لالسمدة والصناعاي الكيماويةشركة الد

  838 913.8 831.8 768.31 %46.5يوريا 

  206 233.7 209.9 174.09 %33.5نتراي نشادر 

 16 1044 1147.4 1041.65 942.4 الجملة

      شركة الصناعاي الكيماوية المصرية )كيما(

  46.6 62.7 45.59 31.51 %33.5نتراي نشادر 

 0.73 46.6 62.7 45.59 31.51 الجملة

 100 6395.7 6778.9 6063.4 6344.7 اجمال  االسمدة االزوتية المنتجة

 المصدر: جمعي وحسبي من:
 وزارة الزراعة واستصالح االرا  ، نشرة احصا اي مستلزماي االنتا  الزراع ، اعداد ماتلفة.  -
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 ثالثًا: العوامل المحددة للطلب على األسمدة اآلزوتية:

( بعرررردة Yالكميررررة المخلوبررررة مررررن امسررررمدة امزوتيررررة ) تترررر عر
، ) t1Xعوامرررل منيرررا انترررا  امسرررمدة امزوتيرررة برررالمليون خرررن )

(، المسرررراحة t2Xسرررعر الخرررن مرررن امسررررمدة امزوتيرررة بالجنيررره )
(، كمية الصادراي مرن امسرمدة t3Xالمحصولية بااللو فدان )

قرردير ( كمتغيررراي مسررتقلة، وقررد تررم تt4Xامزوتيررة بررااللو خررن )
الدالرة بعرردد مررن النمرراذ  الريا رية الماتلفررة كررالنموذ  الاخرر  
والنصررو لوغرراريتم  واللوغرراريتم  المررزدو ، وتبررين زن زف ررل 
النمرررراذ  مررررو النمرررروذ  اللوغرررراريتم  المررررزدو  حيررررث يتفررررق مررررز 

 المنخق اإلحصاإل  واالقتصاد  والمو و كالتال :
Ln Yt = •6.71+ 0.758 ln X1t - 0.851 lnX2t

 
                     (-7.26)**  (7.28) **    (7.53)**  
D.W= 2.2       R-2 =0.89     F = (50.3)** 

 .820.5 تعبر عن لوغاريتم امساس الخبيع  للقيمة •
ومررررن اررررالل اإلاتبرررراراي اإلحصرررراإلية الماتلفررررة تبررررين الررررو 
النمررروذ  مرررن مشررركلة امرتبررراخ الرررذات  المتسلسرررل برررين البرررواق  

، الرررو النمررروذ  مرررن مشررركلة اإلزدوا  D.Wيمرررة ءسرررتنادًا ءلرررى ق
الاخرررر  مررررن اررررالل مصررررفوفة اإلرتبرررراخ، والررررو النمرررروذ  مررررن 
مشرركلة عرردم التوزيرررز الخبيعرر  لحرررد الاخرر  مرررن اررالل ااتبرررار 

Jarque-Bera والررو النمرروذ  مررن مشرركلة عرردم تجررانس تبرراين ،
، يت ررررو مررررن النمرررروذ  whiteحررررد الاخرررر  مررررن اررررالل ااتبررررار 

٪ مرن التغيرراي 89لتفسيرية تُفسرر نحرو السابق زن المتغيراي ا
ف  الكمية المخلوبة من امسمدة امزوتية، وتبين معنوية ت عير 

 76.0انترررا  امسرررمدة امزوتيرررة حيرررث قررردري المرونرررة بحررروال  
٪  يرررود  الرررى زيرررادة 10وتشرررير ءلرررى زن زيرررادة اإلنترررا   بنسررربة
٪ والعكس صحيو، 7.6الخل  على امسمدة امزوتية  بنسبة 

برررين معنويرررة  تررر عير سرررعر الخرررن مرررن امسرررمدة امزوتيرررة كمرررا ت
دري المرونرررة بحررروال   وتشرررير الرررى زن ارتفرررا   0.85-حيرررث قرررُ

 ٪ الرررررى انافرررررا  الخلررررر  علييرررررا بنسررررربة10امسرررررعار بنسررررربة 
٪، ومررو مررا يشررير الررى ان الخلرر  علررى امسررمدة امزوتيررة 8.5

خل  غير مرن ويرجز ذلرل لكونيرا  ررورية لالنترا  الزراعر  

قليليرررا ولكرررن بنسررربه ال تررروعر علرررى ءنترررا  الحاصرررالي فررريمكن ت
 الزراعية.

 رابعًا: معالم ومؤشرات التركيب المحصولي الفعلي:
( زن مساحة الزرو  الماتارة وعرددما 3يت و من الجدول)

بلغررري  2019محصررول دااررل التركيررر  المحصررول  لعررام  37
٪ مرررررن ءجمرررررال  73مليرررررون فررررردان تمعرررررل نحرررررو  11.8حررررروال  

مليرون فردان، تشرغل  16.2ولية والبالغة حوال المساحة المحص
مليرون فردان  6.5محصرول حروال  19الزرو  الشرتوية وعرددما 

٪ من مساحة التركير  المحصرول  القراإلم، يرزر  55تمعل نحو 
٪ 48مليرون فردان تمعرل نحرو  1.3محصول القمرو فر  حروال  

مرررن ءجمرررال  مسررراحة الرررزرو  الشرررتوية، يليرررة البرسررريم المسرررتديم 
٪، يليه 25مليون فدان تمعل نحو  1.6دري بحوال  بمساحة قُ 

بنجررررر السرررركر، البخرررراخس الشررررتو ، البصررررل الشررررتو  بمسرررراحة 
دري بحررروال   الرررو فررردان علرررى  190.6، 259.7، 605.25قرررُ

 الترتي .
٪ 42محصررول نحررو  12وتمعررل الررزرو  الصرريفية وعررددما 

مررررن مسرررراحة التركيرررر  المحصررررول  القرررراإلم، وقررررد شررررغلي الررررذرة 
 1.37ا  المسررراحة االكبرررر حيرررث بلغررري حررروال  الشررامية البي ررر

٪ مررررن مسرررراحة الررررزرو  الصرررريفية 28مليررررون فرررردان تمعررررل نحررررو 
مليررون فرردان، يلييررا امرز بمسرراحة بلغرري  4.9والُمقردرة بحرروال  

٪ مررن مسرراحة الررزرو  26مليررون فرردان تمعررل نحررو  1.3حرروال  
الصررريفية، يليررره الرررذرة الصرررفرا ، والرررذرة الرفيعرررة بمسررراحة بلغررري 

الرررو فررردان علرررى التررروال . فررر  حرررين  358.4، 782.7حررروال  
٪ مررررن 2.7محاصرررريل نحررررو  6تمعررررل الررررزرو  النيليررررة وعررررددما 

مسررررراحة التركيررررر  المحصرررررول  القررررراإلم، شرررررغلي الرررررذرة الشرررررامية 
البي ررا  والصرررفرا  النسررربة االكبرررر مرررن المسررراحة حيرررث شرررغلي 

 317٪ من مساحة الرزرو  الصريفية والُمقردرة بحروال  74نحو 
يرا البخراخس النيلر  عرم الخمراخم بمسراحة قُردري الو فدان، تلي

 الو فدان على الترتي .  26، 51.7بحوال  
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 .2019. التركيب المحصولي الفعلي ألهم الحاصالت الزراعية عام 3جدول 

 المحصول
 المساحة

 )الف فدان( 

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه( 

االحتياجات 
 المائية 
 (3)مليون م

اجمالى عدد 
 لعمل  ايام ا

 )الف يوم عمل( 

اسمدة 
 ازوتية

 )الف طن( 

اسمدة 
 فوسفاتية 

 )الف طن( 

اسمدة 
 بوتاسية

 )الف طن( 

 75.33 47.08 235.40 134962 6905 12994 3138.65 قمو 

 0.83 0.52 1.60 1565 66 90 34.78 شعير   

 0.00 1.67 1.14 3938 113 529 75.73 فول بلد 

 0.00 0.01 0.01 4 1 3 0.354 عدس

 0.00 0.06 0.04 71 6 17 2.62 حلبة

 0.00 0.06 0.04 109 7 47 2.65 حمص

 14.53 18.16 48.42 19973 2336 3274 605.25 بنجر السكر

 58.79 48.99 24.50 102883 4360 25427 1633.07 برسيم مستديم

 6.53 5.44 2.72 4350 377 1117 181.25 برسيم تحريش

 0.00 0.38 1.25 1826 32 50 25.02 الكتان

 17.16 5.72 22.88 26116 431 3502 190.63 بصل شتو 

 1.85 0.85 3.16 5272 121 591 38.48 عوم

 29.87 15.58 44.67 12986 434 883 259.72 بخاخس شتو 

 35.56 11.11 22.78 15928 309 3895 185.21 خماخم شتو 

 1.29 1.02 1.73 2912 57 306 33.86 بسلة ا را 

 3.90 1.83 5.81 3497 68 716 40.66 باذنجان

 3.12 1.46 4.65 2799 54 464 32.55 فلفل

 3.29 1.54 4.90 2950 57 202 34.3 كرن 

 2.22 1.04 3.30 1987 39 176 23.1 كوسة 

 254.26 162.51 428.99 344128 15773 54282 6537.88 جملة شتو 

 32.89 41.11 164.46 65783 5592 2988 1370.48 ذرة شامية بي ا 

 18.78 23.48 93.92 37570 3193 1706 782.7 ذرة صفرا 

 0.00 7.89 28.67 12903 1556 710 358.43 ذرة رفيعة

 0.00 19.55 89.94 92552 8551 3598 1303.55 ارز

 3.42 4.28 4.28 24962 454 1110 142.64 فول سودان 

 1.85 1.15 2.31 2002 253 419 76.99 سمسم

 0.00 0.65 0.44 1502 139 20 29.45 فول صويا

 0.37 0.46 0.46 2700 51 17 15.43 عباد شمس

 15.80 19.75 69.13 124434 3611 6380 329.19 قص  السكر

 5.75 5.27 14.84 42133 512 2274 239.39 قخن

 13.86 7.23 20.73 6027 324 1214 120.53 بخاخس صيف  

 37.85 11.83 24.25 30948 530 3942 197.12 خماخم صيف 

 130.57 142.66 513.44 443515 24767 24377 4965.9 جملة صيف 

 2.43 3.04 12.16 4764 242 221 101.36 ذرة شامية بي ا  

 3.23 4.04 16.15 6324 322 293 134.56 ذرة صفرا  نيل 

 0.00 0.04 0.15 66 3.9 3 1.84 ذرة رفيعة نيل 

 0.04 0.02 0.05 40 4.4 5 1.54 سمسم نيل 
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 .2019. التركيب المحصولي الفعلي ألهم الحاصالت الزراعية عام 3تابع جدول  

 المحصول
 المساحة

 )الف فدان( 

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه( 

االحتياجات 
 المائية 
 (3)مليون م

اجمالى عدد 
 ايام العمل  

 )الف يوم عمل( 

اسمدة 
 ازوتية

 )الف طن( 

اسمدة 
 سفاتية فو 
 )الف طن( 

اسمدة 
 بوتاسية

 )الف طن( 

 5.95 3.10 8.89 8117 152 153 51.7 بخاخس نيل 

 5.01 1.56 3.21 4093 77 312 26.07 خماخم نيل 

 16.65 11.81 40.60 23404 801 986 317.07 جملة نيل 

 401.48 316.97 983.04 811047 41340 79646 11820.85 اجمال  عام

 وحسبي من: المصدر: جمعي
 (، النشرة السنوية إلحصا  الرى والموارد الماإلية.2020الجياز المركزى للتعبإلة العامة واإلحصا  ) -
ستصالح امرا ى، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، اإلدارة العامة لإلحصا اي الزراعية، بياناي غير منشورة. -  وزارة الزراعة وا 
ستصالح ام -  (، قخا  الشإلون االقتصادية، نشرة االحصا اي الزراعىة.2020را ى )وزارة الزراعة وا 
 وزارة الزراعة واستصالح االرا  ، نشرة احصا اي مستلزماي االنتا  الزراع ، اعداد ماتلفة.  -
 

قرردر ءجمررال  صرراف  العاإلررد مررن  ( إجمييالي صييافي العائييد:1)
الرررزرو  الحقليرررة والا ررررية التررر  تناولتيرررا الدراسرررة بحررروال  

مليرررررار جنيررررره بمتوسرررررخ صررررراف  عاإلرررررد بلررررر  حررررروال   79.6
جنيه، وبدراسرة ذلرل علرى مسرتوى العررواي الرعالث  6737

يت ررو زن العررروة الشررتوية تحقررق ءجمررال  صرراف  عاإلررد بلرر  
٪ مرررن ءجمرررال  68مليرررار جنيررره تمعرررل نحرررو  54.3حررروال  

صرراف  العاإلررد لتلررل الررزرو ، وبمتوسررخ صرراف  عاإلررد فرردان  
حرررين بلررر  ءجمرررال  صررراف   جنيررره، فررر  8353بلررر  حررروال  

مليررار جنيرره،  24.4العاإلررد للعررروة الصرريفية والنيليررة حرروال  
مليون جنيه، بمتوسخ صاف  عاإلد فدان  بل  حروال   986

 جنيه لكاًل منيما على الترتي . 3110، 4979
( زن 3يت ررررررررررو مررررررررررن الجرررررررررردول ) ( المييييييييييوارد المائييييييييييية:2)

 41.3التركيرررررررر  المحصررررررررولى الفعلرررررررر  يسررررررررتيلل حرررررررروال  
مررررن المرررروارد الماإليرررررة، تسررررتيلل العررررروة الشرررررتوية  3ممليررررار 
٪ مرررررن ءجمررررررال  38تمعرررررل نحرررررو  3مليرررررار م 15.8حررررروال  

كميررررررة الميررررررا  المسررررررتيلكة للتركيرررررر  المحصررررررول  الفعلرررررر ، 
فرررررر  حررررررين تسررررررتيلل العررررررروة الصرررررريف  كميررررررة ميررررررا  بلغرررررري 

٪ مرررررررن جملرررررررة 60تمعرررررررل نحرررررررو  3مليرررررررار م 24.7حررررررروال  
 ، وتسرررررتيلل الميرررررا  المتاحرررررة للتركيررررر  المحصرررررول  الفعلررررر

تمعرررررررررل نحرررررررررو  3مليرررررررررون م 801العرررررررررروة النيليرررررررررة حررررررررروال  

٪ مرررررررن جملررررررررة مررررررررا يسرررررررتيلكة التركيرررررررر  المحصررررررررول  1.9
 الفعل  من الميا .

قررررردر عررررردد ايرررررام العمرررررل  ( الميييييوارد البشيييييرية )العمالييييية(:3)
مليون  811المستادمة للتركي  المحصول  الفعل  حوال  

( موزعرررررة علرررررى •مليررررون عامرررررل 2.22يرررروم عمرررررل )حررررروال  
 344العرواي الرعالث، يارص العرروة الشرتوية منيرا حروال  

٪ مررن جملررة ايررام العمررل، 42مليررون يرروم عمررل تمعررل نحررو 
مليرون يروم عمرل  443بينما ياص العروة الصريفية حروال  

٪ مرررن جملرررة ايرررام العمرررل، وتسرررتادم العرررروة 55تمعرررل نحرررو 
 ٪.2.8مليون يوم عمل تمعل نحو  23النيلية حوال  

 يوم. 365قسمة عدد ايام العمل على حسبي من االل   •
يسرررتادم التركيررر  المحصرررول  الفعلررر  حررروال   ( األسييييمدة:4)

الررررو خررررن مررررن امسررررمدة امزوتيررررة كمررررا مررررو مو ررررو  983
بالجرررردول سررررالو الررررذكر، تسررررتيلل العررررروة الشررررتوية حرررروال  

٪ مرررن ءجمرررال  امسرررمدة 43.6الرررو خرررن تمعرررل نحرررو  429
 ، يرررررر ت  امزوتيررررررة المسررررررتادمة فرررررر  التركيرررررر  المحصررررررول

محصرررررول القمرررررو، بنجرررررر السررررركر والبخررررراخس فررررر  مقدمرررررة 
محاصررريل تلرررل العرررروة مرررن حيرررث ءسرررتيالل مرررذا النرررو  مرررن 

زلررو  44.7، 48.4، 235امسررمدة حيررث تسررتيلل حرروال  
٪ لكررررل منيمرررررا 10.4٪، 11.3٪، 54.7خررررن تمعررررل نحررررو 
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علررى الترتيرر  مررن جملررة مررا ياررص العررروة الشررتوية، بينمررا 
لبيرررة العظمرررى منيرررا حيرررث تبلررر  تمعرررل العرررروة الصررريفية الغا

٪ وترررررر ت  محاصرررررريل الررررررذرة الشررررررامية 52.2نسرررررربتيا نحررررررو 
البي ررا ، الصررفرا  امرز، القصرر  علررى رزس المحاصررريل 
الصيفية المستيلكة لاسمدة امزوتية حيرث تسرتيلل حروال  

٪، 32زلرررررررو خرررررررن تمعرررررررل نحرررررررو  69، 90، 94، 164.5
٪ مررن جملررة مررا تسررتيلكه العررروة ٪13.4، ٪17.5، 18.3

زلررررو خررررن، فرررر  حررررين  513.44صرررريفية والبررررال  حرررروال  ال
زلرررو خرررن تمعرررل نحرررو  40.6يارررص العرررروة النيليرررة حررروال  

 ٪ من جملة المستيلل من اإلسمدة امزوتية. 4.1
وبالنسررربة لاسرررمدة الفوسرررفاتية يت رررو مرررن الجررردول سرررالو 

 316.9الذكر زن التركي  المحصول  الفعل  يسرتادم حروال  
 اتية، تمعل العروةزلو خن من امسمدة الفوسف

٪ منيرررررا، بينمرررررا تمعرررررل العرررررروة الصررررريفية 51.3الشرررررتوية نحرررررو  
٪. كمرا يسرتادم التركير  المحصرول  3.7٪، 45والنيلية نحرو 

زلرررررو خرررررن مرررررن امسرررررمدة البوتاسرررررية،  401.5الفعلررررر  حررررروال  
موزعرررة علرررى العررررواي الرررعالث حيرررث تسرررتادم العرررروة الشرررتوية 

روة الصررريفية الرررو خرررن، فررر  حرررين تسرررتيلل العررر 254.3حررروال 
زلرررو خررررن  16.6زلرررو خرررن، وللعررررروة النيليرررة  130.6حررروال  

٪ مرن جملرة المسرتيلل مرن 4.1٪، 32.5٪، 63.3تمعل نحرو 
 امسمدة البوتاسية على الترتي .

 خامسًا: معالم ومؤشرات التركيب المحصولي األوفق:
( والترررر  تو ررررو 4باسررررتعرا  البيانرررراي الررررواردة بالجرررردول )

تررررح وفقرررًا لنمررروذ  تدنيرررة االحتياجررراي التركيررر  المحصرررول  المق
محصررول  31السررمادية اآلزوتيررة، يت ررو زن النمرروذ  تت ررمن 

دري بحررروال   مليرررون فررردان  11.4تشرررغل مسررراحة محصرررولية قرررُ
دري بنحررررو  ٪ عمررررا كانرررري عليرررره فرررر   3.4بنسرررربة انافررررا  قررررُ

 . 2019التركي  المحصول  عام 

 تخدام االسمدة اآلزوتية.التركيب المحصولي األوفق وفقًا لتدنية اس .4جدول  

 المحصول
 المساحة

 )الف فدان( 

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه( 

االحتياجات 
 المائية 
 (3)مليون م

اجمالى عدد ايام 
 العمل  

 )الف يوم عمل( 

اسمدة 
 ازوتية

 )الف طن( 

اسمدة 
 فوسفاتية 

 )الف طن( 

اسمدة 
 بوتاسية

 )الف طن( 

 75.6 47.25 236.25 135450 6930 13041 3150 قمو 

 0.816 0.51 1.564 1530 64.26 88.06 34 شعير   

 0 1.65 1.125 3900 111.75 523.5 75 فول بلد 

 0 0.055 0.0375 27.5 4.525 18.15 2.5 عدس

 0 0.066 0.045 81 7.38 19.77 3 حلبة

 0 0.0528 0.036 98.4 6.072 42.648 2.4 حمص

 14.52 18.15 48.4 19965 2335.3 3273.05 605 بنجر السكر

 60.48 50.4 25.2 105840 4485.6 26157.6 1680 برسيم مستديم

 6.84 5.7 2.85 4560 395.2 1170.4 190 برسيم تحريش

 0 0 0 0 0 0 0 الكتان

 17.1 5.7 22.8 26030 429.4 3490.3 190 بصل شتو 

 2.4 1.1 4.1 6850 157 768.5 50 عوم

 20.7 10.8 30.96 9000 300.6 612 180 بخاخس شتو 

 36.48 11.4 23.37 16340 317.3 3995.7 190 خماخم شتو 

 1.52 1.2 2.04 3440 66.8 361.6 40 بسلة ا را 

 4.8 2.25 7.15 4300 83.5 880 50 باذنجان

 2.88 1.35 4.29 2580 50.1 427.8 30 فلفل

 0 0 0 0 0 0 0 كرن 

 2.016 0.945 3.003 1806 35.07 159.81 21 كوسة 

 246 159 413 341798 15780 55030 6492.9 جملة شتو 
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 . التركيب المحصولي األوفق وفقًا لتدنية استخدام االسمدة اآلزوتية.4تابع جدول  

 المحصول
 المساحة

 )الف فدان( 

اجمالي صافي 
 العائد

 )مليون جنيه( 

االحتياجات 
 المائية 
 (3)مليون م

اجمالى عدد ايام 
 العمل  

 )الف يوم عمل( 

اسمدة 
 ازوتية

 )الف طن( 

اسمدة 
 فوسفاتية 

 )الف طن( 

اسمدة 
 بوتاسية

 )الف طن( 

 38.4 48 192 76800 6528 3488 1600 ذرة شامية بي ا 

 18.96 23.7 94.8 37920 3223.2 1722.2 790 ذرة صفرا 

 0 8.14 29.6 13320 1605.8 732.6 370 ذرة رفيعة

 0 10.86 49.956 51404 4749.44 1998.24 724 ارز

 3.6 4.5 4.5 26250 477 1167 150 فول سودان 

 1.92 1.2 2.4 2080 263.2 435.2 80 سمسم

 0 0.858 0.585 1989 184.47 26.91 39 فول صويا

 0 0 0 0 0 0 0 عباد شمس

 13.44 16.8 58.8 105840 3071.6 5426.4 280 قص  السكر

 8.64 7.92 22.32 63360 770.4 3420 360 قخن

 14.38 7.5 21.5 6250 336.25 1258.75 125 بخاخس صيف  

 41.86 13.08 26.814 34226 586.42 4360 218 خماخم صيف 

 141.19 142.56 503.275 419439 21795.78 24035.3 4736 جملة صيف 

 2.448 3.06 12.24 4794 243.78 222.36 102 ذرة شامية بي ا  

 0 0 0 0 0 0 0 ذرة صفرا  نيل 

 0 0 0 0 0 0 0 ذرة رفيعة نيل 

 0.036 0.0225 0.045 39 4.26 5.025 1.5 سمسم نيل 

 4.7 2.5 7.1 6437.0 120.5 121.0 41 بخاخس نيل 

 5.2 1.6 3.3 4239.0 79.4 322.7 27 خماخم نيل 

 12.4 7.2 22.7 15509.0 448.0 671.0 171.5 جملة نيل 

 399.7 308.3 939.2 776745.9 38023.6 79736.2 11400.4 اجمال  عام

  (.QSBالمصدر: نتاإلج تحليل البياناي بإستادام برنامج الر )
 

محصول شرغلي مسراحة  17كما بل  عدد الزرو  الشتوية 
مليون فدان بنسبة انافرا  قٌردري بحروال   6.4ٌقدري بحوال  

٪، حيررررررث حررررررردعي زيررررررادة خفيفرررررررة فرررررر  مسررررررراحة  بعررررررر  0.6
مو والبرسرررررريم المسررررررتديم والخمرررررراخم الشررررررتو  المحاصرررررريل كررررررالق

محاصيل شغلي  10والعوم، وبل  عدد الزرو  الصيفية حوال  
مليون فدان بنسربة انافرا  قردري  4.7مساحة ُقدري بحوال  

٪ عما كاني عليه. حيث زادي مساحة الذرة الشامية 4.6بنحو
مليررررون فرررردان بنسرررربة زيررررادة  1.6البي ررررا  لتصررررل الررررى حرررروال  

٪ عمررا كانرري عليرره، كمررا زادي مسرراحة القخررن 23بلغرري نحررو 
 39، 218، 360والخماخم  وفول الصويا لتصل الى حوال  

الررررو فرررردان لكرررراًل منيمررررا علررررى الترتيرررر ، فرررر  حررررين اناف رررري 
مسررراحة امرز وقصرررر  السررركر تبعررررًا للقيررررود الترررى تررررم و ررررعيا 

الرو فردان لكراًل منيمرا  280، 724مسبقًا حيرث بلغري حروال  

يسرامم فر  تروفير قردر ال يسرتيان بره مرن  على الترتي  ومو ما
محاصريل  4الموارد الماإليرة. فر  حرين بلر  عردد الرزرو  النيليرة 

دري بحررررروال   الرررررو فررررردان بنسررررربة  171.5شرررررغلي مسررررراحة قرررررُ
دري بنحررو  ٪ عمررا كانرري عليرره فرر  التركيرر  54.8انافررا  قررُ
 المحصول  الفعل . 

در  كمررا تبررين زن صرراف  العاإلررد للتركيرر  المحصررول  اموفررق قررُ
   90مليرررررار جنيررررره بمقررررردار زيرررررادة بلررررر  حررررروال  79.73بحررررروال  

دري بنحررررو  ٪ عرررن نظيررررر  0.11مليرررون جنيرررره وبنسررربة زيررررادة قرررُ
 3.3الفعلرر ، كمررا حقررق وفررر فرر  المرروارد الماإليررة قرردر بحرروال  

٪ عرن 8حيث اناف ي بنسربة انافرا  بلغري نحرو  3مليار م
يرر  كمررا قرردر عرردد ايررام العمررل المسررتادمة للتركنظيررر  الفعلرر . 

 مليون يوم عمل بمقدار  776المحصول  المقترح بحوال  
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 البييييان
 األوفق الفعلي معدل التغير ٪ مقدار التغير التركيب المحصولي

     الموارد امر ية باملو فدان:

 الشتوية
 الصيفية
 النيلية

6537.9 
4965.9 
317.7 

6492.9 
4736 
171.5 

45 
229.9 
145.6 

0.7 
4.6 
45.9 

 3.6 420.8 11400 11820.8 ءجمال  الموارد امر ية

 4.2 34302 776745 811047 الموارد البشرية زلو يوم عمل

     امسمدة باملو خن:

 آزوتية
 فوسفاتية
 بوتاسية

983 
316.9 
401.48 

939.2 
308.3 
399.7 

43.8 
8.6 
1.78 

4.5 
2.7 
0.4 

 0.11 90 79736 79646 ءجمال  صاف  العاإلد بالمليون جنيه

 8 3317 38023 41340 3ءجمال  اإلحتياجاي الماإلية بالمليون م

 ( بالدراسة.4) (،3المصدر: جمعي وحسبي من جدولى )
 

الررو عامررل(  95مليررون يرروم عمررل ) 35انافررا  بلرر  حرروال  
٪ عن نظير  الفعل  كما مو  4.2نسبة انافا  ُقدري بنحو ب

 (.  5مو و بالجدول )

كمررا حقررق التركيرر  المحصررول  المقترررح وفررر فرر  اسررتادام 
الررو خررن بنسرربة انافررا   44االسررمدة اآلزوتيررة قررٌدر بحرروال  

٪ عرررن االسرررمدة اآلزوتيرررة المسرررتادمة فررر  نظيرررر  الفعلررر ، 4.5
 8.6سرفاتية قُردر بحروال  وحقق وفر فر  اسرتادام االسرمدة الفو 

دري بنحرررو  ٪ عرررن االسرررمدة 2.7الرررو خرررن بنسررربة انافرررا  قرررُ
الفوسفاتية المستادمة ف  التركير  المحصرول  الفعلر ، وحقرق 

 1.78وفر خفيو فر  اسرتادام االسرمدة البوتاسرية بلر  حروال  
 الو خن.

 المراجع

(، النشرة السرنوية 2020) الجياز المركز  للتعبإلة العامة واإلحصا 
 حصا  الرى والموارد الماإلية.إل

(، دراسرررة اقتصرررادية 2017اليرررل، يحيرررى محمرررد مترررول ، وآاررررون )
إلنتررررا  واسررررتيالل وتصرررردير االسررررمدة النيتروجينيررررة والفوسررررفاتية 

(، 27المصرررية، المجلررة المصرررية لالقتصرراد الزراعرر ، المجلررد )
 (، ديسمبر ) (. 4العدد )

امرم المتحردة وموقعيرا علرى قاعدة بياناي التجرارة الاارجيرة التابعرة ل
 .www.comtrade.un.orgالني 

(، دراسررة اقتصررادية 2019منتصررر، نيفررين شرروق  السرريد، وآارررون )
لالسررمدة االزوتيررة فرر  مصررر، مجلررة االقتصرراد الزراعرر  والعلرروم 

، العردد (10الزراعية، كلية الزراعرة، جامعرة المنصرورة، المجلرد )
(10.) 

ستصرررررررالح امرا رررررررى ) (، قخرررررررا  الشرررررررإلون 2020وزارة الزراعرررررررة وا 
 االقتصادية، نشرة االحصا اي الزراعية.

ستصرررررالح امرا رررررى، اإلدارة المركزيرررررة لالقتصررررراد  وزارة الزراعرررررة وا 
الزراعررررى، اإلدارة العامررررة لإلحصررررا اي الزراعيررررة، بيانرررراي غيررررر 

 منشورة.
(، االسرتراتيجية المحدعرة 2019وزارة الزراعة واستصالح االرا ر  )

 .2030للتنمية الزراعية المستدامة ف  مصر 
(، قخرررررررا  الشرررررررإلون 2019وزارة الزراعرررررررة واستصرررررررالح االرا ررررررر  )

 االقتصادية، نشرة تقديراي الدال الزراع .

وزارة الزراعررررة واستصررررالح االرا رررر ، نشرررررة احصررررا اي مسررررتلزماي 
 االنتا  الزراع ، اعداد ماتلفة.

 
 

http://www.comtrade.un.org/
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ABSTRACT 

Economic Re-Allocation for the Use of Nitrogenous Fertilizers in Egyptian 

Agriculture 

Yasmen Salah Abd El- Razek   

Nitrogenous fertilizers are of great importance in 

increasing agricultural production, but the excessive use 

of them beyond optimal quantities leads to 

environmental pollution of soil, groundwater, plants 

and humans, which contradicts the state's tendency to 

preserve the environment from pollution risks and 

reduce emissions, In addition to the increase in 

production costs, a significant and clear increase, 

especially in light of the escalation of the problem of 

not providing fertilizer needs at the level of Egyptian 

agriculture, whether because the industry did not meet 

those needs or because the industry wanted to increase 

its exports abroad. 

The objectives of the research were to study (1) 

production and consumption indicators and indicators 

of foreign trade of nitrogenous fertilizers, (2) 

production of nitrogenous fertilizers according to the 

producing companies, (3) factors determining the 

demand for nitrogenous fertilizers, (4) parameters and 

indicators of the actual crop composition and the most 

important resources used in its production Primarily 

nitrogenous fertilizers and water resources, (5) a 

proposal for a crop composition that was successful in 

minimizing the nitrogen fertilizer needs in an attempt to 

reduce the quantities used of those fertilizers in 

Egyptian agriculture. 

The study of the determinants of the demand for 

nitrogenous fertilizers showed a significant effect of the 

production of nitrogenous fertilizers, as the elasticity 

was estimated at about 0.76 and indicated that an 

increase in production by 10% leads to an increase in 

the demand for nitrogen fertilizers by 7.6% and vice 

versa. Nitrogenous fertilizers, where the elasticity was 

estimated at -0.85 and indicates that the increase in 

prices by 10% leads to a decrease in demand for them 

by 8,5%, which indicates that the demand for 

nitrogenous fertilizers is inelastic demand and this is 

due to the fact that they are necessary for agricultural 

production, so they can be reduced, but by a percentage 

It does not affect the production of agricultural crops. 

It was also found that the most appropriate crop 

composition according to the minimum nitrogen 

fertilizer needs achieved its goal, as it achieved a saving 

in the use of nitrogenous fertilizers estimated at about 

44,000 tons, a decrease of 4.5% compared to the 

nitrogen fertilizers used in its actual counterpart, and 

achieved savings in the use of phosphorous fertilizers 

estimated at about 8 ,6 thousand tons, with a decrease of 

about 2.7% from the phosphate fertilizers used in the 

actual crop composition, and a slight savings in the use 

of potassium fertilizers amounted to about 1.78 

thousand tons. 

It was also found that the net return of the most 

appropriate cropping installation was estimated at about 

79.73 billion pounds, an increase of about 90 million 

pounds, with an increase of about 0.11% over its actual 

counterpart. It also achieved savings in water resources 

estimated at about 3.3 billion m 3, which decreased by a 

decrease It amounted to about 8% of the actual 

counterpart. The number of working days used for the 

proposed cropping installation was estimated at about 

776 million working days, a decrease of about 35 

million working days (95 thousand workers), with a 

decrease of about 4.2% compared to its actual 

counterpart. 

Keywords: Linear Programming, Nitrogenous 

Fertilizer, Best Crop Composition, Demand for 

Nitrogen Fertilizers.  

 

 

 

 

 

 


