
 

 

 دراسة قياسيه ألثر التغيرات المناخية عمى إنتاجية أهم المحاصيل الحقمية بمحافظات مصر
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 asejaiqjsae.2022.225445 10.21608/ معرف الوثيقة الرقمى: 
 .جامعة عين شمس -كمية الزراعة  -المساعد أستاذ االقتصاد الزراعي 1

 2222مارس  17ى ، الموافقة عمى النشر ف2222فبراير  17 استالم البحث فى

 الممخص العربى
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تتأثر بالتغيرات 

درجات  ت الزراعية لتغيرالالمناخية وذلك لحساسية الحاص
، حيث تنخفض إنتاجية االنخفاضأو  باالرتفاعالحرارة سواء 

درجة أو بانخفاض والعكس صحيح بارتفاع  الحاصالتبعض 
الحرارة، ونتيجة لذلك حدث تدهور في إنتاجية بعض المحاصيل 

، مما سيكون جنوعية اإلنتاو  انخفاض جودةالحقمية، فضال عن 
 من الغذايي المصري.له تأثير عمى الزراعة المصرية وكذا اال

سواء  –يهدف البحث إلى دراسة أثر أهم التغيرات المناخيةحيث 
 –والمتمثمة في )درجات الحرارة العظمى  –إيجابي أو سمبي

معدل سقوط  –الرطوبة النسبية  –درجات الحرارة الصغرى 
األمطار( عمى إنتاجية أهم المحاصيل الحقمية في األراضي 

ظات مصر ألهم المجاميع المحصولية الجديدة والقديمة بمحاف
 .المتعارف عميه

اتضح من نتايج تقدير نموذج االنحدار المرحمي حيث 
أن المحصمة النهايية  العشوايي باستخدام طريقة النموذج

لمتغيرات المناخية ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول 
 بما يمثل نحوطن/فدان  0,00القمح بإجمالي األراضي بمقدار 

% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر والبالغ 0,93
المحصمة النهايية طن/ فدان، في حين كانت  2,963حوالي 

يجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول الذرة إلمتغيرات المناخية 
بما يمثل  طن/فدان 0,00الشامية بإجمالي األراضي بمقدار 

بمحافظات مصر الذرة الشامية % من متوسط إنتاجية 2,90نحو
المحصمة النهايية بينما كانت  طن/ فدان. 2,399والبالغ حوالي 

لمتغيرات المناخية سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول 
بما يمثل نحو طن/فدان  0,00األرز بإجمالي األراضي بمقدار 

محافظات مصر والبالغ ب األرزمن متوسط إنتاجية  9,06%

ت المحصمة النهايية لمتغيرات وكان طن/ فدان. 9,700حوالي 
المناخية سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول 

بما يمثل نحو طن/فدان  0,09البمدي بإجمالي األراضي بمقدار 
محافظات مصر والبالغ بالفول البمديمن متوسط إنتاجية  2,70%

واتضح أن المحصمة النهايية  طن/ فدان. 0,277حوالي 
ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول  لمتغيرات المناخية

بما يمثل طن/ فدان  0,096القطن بإجمالي األراضي بمقدار 
محافظات مصر بالقطن من متوسط إنتاجية  %9,09نحو 

وذلك خالل فترة الدراسة  طن/ فدان 0,080والبالغ حوالي 
(2003-2000). 

جية، التغيرات المناخية، البانل داتا، اإلنتا الكممات الدالة:
 محافظات مصر.

 المقدمة
تتأثر الزراعة عمى مستوى العالم بالتغيرات المناخية، 
ويكون لتمك التغيرات المناخية أثر أكبر في الدول النامية 
بصفة عامة نظرًا لعدم توفر االمكانيات والوسائل الحديثة 
لتقميل تأثير التغيرات المناخية، وذات المناطق القاحمة أو شبو 

 - صفة خاصة، ويؤثر التغير في درجات الحرارةالقاحمة ب
في طبيعة وكمية وقيمة  -باعتباره العنصر المناخي األىم

وتتسم مصر بضعف نسبة  .اإلنتاج الزراعي بشكل كبير
األراضي الزراعية بيا وزيادة نسبة األراضي الصحراوية وندرة 

% عمى مياه 95األمطار واعتمادىا بنسبة تزيد عن        
لى التباين نير ال نيل في الزراعة واألنشطة البشرية األخرى، وا 

الواضح في ظروفيا المناخية داخل المناطق المختمفة بيا، 
ومن ثم فإنو ال يمكن اعتبار مصر إقميم مناخي واحد، وأنيا 
عرضة لمتغيرات المناخية التي تؤثر سمبيًا في الزراعة 



 2222مارس  -يناير( 1العدد  43)مجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى 

 

416 

ط اإلنساني المصرية. وينتج التغير المناخي عن كل من النشا
والعوامل الطبيعية، ويتسم باالستمرارية حيث وان كانت 
أسبابيا انية، إال أن اثارىا السمبية سوف تستمر ألجيال 
قادمة. ومن اىم المتغيرات المناخية ارتفاع درجة الحرارة، 
واختالف كميات واوقات ىطول االمطار، وما يتبع ذلك من 

 مختمفة. تغير في الدورة المائية وعممياتيا ال

كما يعتبر القطاع الزراعي من أىم القطاعات التي تتأثر 
بالتغيرات المناخية وذلك لحساسية الحاصالت الزراعية لتغير 
درجات الحرارة سواء باالرتفاع أو االنخفاض، حيث تنخفض 
إنتاجية بعض الحاصالت مثل القمح والذرة الشامية واألرز 

إنتاجية محصول القطن  بارتفاع درجة الحرارة، في حين ترتفع
بيذا االرتفاع، ىذا إلى جانب زيادة استيالك المياه بسبب 
زيادة مرات الري لمحفاظ عمى درجة رطوبة التربة. وجدير 
بالذكر، أن من أىم حقوق األنسان الحق في الغذاء، والذي 
قد يتأثر بالتغيرات المناخية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 

حر وكميات األمطار. وبالتالي، وارتفاع مستوى سطح الب
يجب عمى الدولة وضع االستراتيجيات الالزمة لحماية ىذا 

 .الحق

 يةمشكمة البحثال
يواجو قطاع الزراعة في مصر عدة مشاكل وتحديات 
يزداد تأثيرىا مع توالى سنوات التغير في درجات الحرارة 
والرطوبة النسبية وتذبذب سقوط األمطار والطمب المتزايد 

المنتجات الزراعية، مع محدودية العرض نتيجة لمنمو  عمي
السكاني مما أدى إلى عدم االكتفاء الذاتي وتراجع مساىمة 
القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي إلى أدنى 
مستوياتو، ونتيجة لذلك حدث تدىور في إنتاجية بعض 
المحاصيل الحقمية، فضال عن انخفاض جودة ونوعية 

شير الدراسات من المتوقع أن يصل إجمالي اإلنتاج، وت
مميون فدان  11,5المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 

، وأن ىناك احتمال فقد ما بين نحو 2232بحمول عام 
: من مساحة األراضي الزراعية عالية الجودة في 15 ::12

اإلنتاج في منطقة الدلتا نتيجة لمغرق أو التممح مع ارتفاع 
مما سيكون لو تأثير عمى الزراعة  منسوب سطح البحر،

 المصرية وكذا األمن الغذائي المصري.

 هدف البحث
 -ييدف البحث إلى دراسة أثر أىم التغيرات المناخية 

والمتمثمة في )درجات الحرارة  -سواء إيجابي أو سمبي 
 –الرطوبة النسبية  –درجات الحرارة الصغرى  –العظمى 

أىم المحاصيل الحقمية  معدل سقوط األمطار( عمى إنتاجية
في األراضي الجديدة والقديمة بمحافظات مصر ألىم 
المجاميع المحصولية المتعارف عميو، وذلك حتى نتمكن من 
وضع استراتيجية مناسبة لتمك المحاصيل والتي تقمل من 
اآلثار السمبية لتمك المتغيرات المناخية واالستفادة من اثارىا 

 اإليجابية إن وجدت.

 البحثية ومصادر البيانات الطريقة
اعتمد البحث عمى منيجي التحميل الكمي والوصفي 
معتمدًا في ذلك عمى أساليب وأدوات التحميل االقتصادي 
واإلحصائي المتعارف عمييا، كما تم التقدير اإلحصائي ألىم 

المؤثرة عمى إنتاجية أىم المحاصيل الحقمية التغيرات المناخية 
،  Dummy Variableوىمية غيراتاالعتماد عمي مت تم كما

 Random Effect العشوائي وذلك من خالل طريقة النموذج

Model بيانات العشوائي عمي حيث تعتمد طريقة النموذج 

Panel Data  وىي بيانات تجمع بين السالسل الزمنية
 Panel Data           طرق لقياس عدة وىناك والمقطعية،

،  Pooled Regression Modelوىى نموذج االنحدار المجمع
 اآلثار ونموذج  Random Effect Modelالعشوائي النموذج

، وذلك من خالل استخدام Fixed Effect Modelالثابتة 
. وقد اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية EViews 9برنامج 

المأخوذة من نشرات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 
الجوية وقطاع الشئون االقتصادية  والييئة العامة لألرصاد

 بوزارة الزراعة واستصالح األراضي.
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 النتايج البحثية
 أواًل: محاصيل الحبوب:

مميون فدان  7,54تمثل مساحة محاصيل الحبوب حوالي 
)النشرة السنوية إلحصاء المساحات المحصولية  2219عام 

ء( واإلنتاج النباتي، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصا
مميون فدان بما يمثل  3,13حيث بمغت مساحة القمح حوالي 

% من مساحة الحبوب، في حين بمغت مساحة 24,21نحو 
مميون فدان بما يمثل نحو  1.37الذرة الشامية حوالي 

% من مساحة الحبوب، بينما بمغت مساحة األرز 18,17
% من مساحة 17,24مميون فدان بما يمثل نحو  1,3حوالي 

فيما يمي أىم العوامل المناخية التي تؤثر عمى تمك الحبوب، و 
 المحاصيل. 

 محصول القمح: -0
يزرع محصول القمح خالل شيري نوفمبر وديسمبر ويتم  

حصاده خالل شيري ابريل ومايو، وبناًء عميو تم حصر 
العوامل المناخية المؤثرة عمى محصول القمح في المعادلة 

 التالية:
Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi20 + β1 

Xi21+ β1 Xi22 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
 Ŷi : القيمة التقديرية إلنتاجية القمح بمحافظات مصر خالل

 (.2217-2219الفترة )
Xi1  إلىXi7 درجة الحرارة العظمى من شير نوفمبر :

 )الزراعة( حتي شير مايو )الحصاد(.
Xi8  حتيXi14 درجة الحرارة الصغرى من شير نوفمبر :

 )الزراعة( حتي شير مايو )الحصاد(.
Xi15  حتيXi21 الرطوبة النسبية من شير نوفمبر )بداية :

 الزراعة( حتي شير مايو )الحصاد(.
Xi22 .متوسط معدل األمطار : 
Di1متغيررررر صرررروري يعكررررس أثررررر إنتاجيررررة محافظررررات الوجررررو : 

 البحري.

Di2مصررررر أثررررر إنتاجيررررة محافظررررات  : متغيررررر صرررروري يعكررررس
 .الوسطي

Di3 مصررررر : متغيررررر صرررروري يعكررررس أثررررر إنتاجيررررة محافظررررات
 .العميا

Di4 متغيرررررر صررررروري يعكرررررس أثرررررر إنتاجيرررررة محافظرررررات خرررررارج :
 الوادي.

وقد انتيت نتيجة النموذج الخطي المتعدد إلى عدم معنوية 
العالقرررة برررين كرررل متغيرررر مرررن ىرررذه المتغيررررات والمتغيرررر الترررابع 

مشررراكل االقتصررراد القياسررري وعمرررى رأسررريا مشررركمة  بسررربب وجرررود
االزدواج الخطررررري والتررررري أكررررردتيا تقرررررديرات معرررررامالت االرتبررررراط 
البسيط بمصرفوفة معرامالت االرتبراط، بينمرا اتضرح مرن نمروذج 

( أن أكثررر العوامررل (Stepwise Regressionاالنحرردار المرحمرري 
إنتاجيررررة القمررررح بمحافظررررات مصررررر خررررالل الفتررررررة تررررأثيرًا عمررررى 

 ( كانت عمى النحو التالي:2219-2217)
أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -0-أ

 محصول القمح بمحافظات مصر في األراضي القديمة:
محافظات  4محافظة بالوجو البحري،  12يزرع القمح في 
 21محافظات بمصر العميا أي بإجمالي  5بمصر الوسطى و

تائج تقدير نموذج اتضح من نمحافظة داخل الوادي، حيث 
 Random العشوائي االنحدار المرحمي باستخدام طريقة النموذج

Effect Model  إنتاجية عمى أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا
محصول القمح بمحافظات مصر باألراضي القديمة خالل 

( ىي درجة الحرارة العظمى في شير 2217-2219الفترة )
رجة الحرارة الصغرى في شير ، دXi1نوفمبر )مرحمة الزراعة( 
  Xi22، معدل سقوط األمطار Xi13إبريل )مرحمة الحصاد( 

والمتغير الصوري الذي يعكس كل من محافظات الوجو 
(، حيث اتضح من Di1 Di3البحري ومحافظات مصر العميا)

بزيادة كل من عوامل المناخ المذكورة وحده واحده  النتائج
بمحافظات مصر باألراضي يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القمح 

طن/  2,23القديمة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي  
طن/ فدان عمي الترتيب بما  2,21طن/ فدان،  2,22فدان، 
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% من متوسط إنتاجية 2,36%، 2,72%، 1,28يمثل نحو 
 2,777القمح عمي مستوى محافظات مصر والبالغ حوالي 

( انخفاض Di1 Di3طن/ فدان. ويبين المتغير الصوري )
إنتاجية القمح في محافظات الوجو البحري وزيادتيا في 
محافظات مصر العميا ولكن لم تثبت معنوية كل من 

% 46االنخفاض والزيادة، ويبين معامل التحديد المعدل أن 
من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول القمح بمحافظات 

كر وأن مصر باألراضي القديمة ترجع إلى العوامل سالفة الذ
و الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في النموذج، 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند مستوى Fتشير قيمة "
 .  2,21معنوية 

Ŷi = 3.98   – 0.03 Xi1   – 0.02 Xi13 – 0.01 Xi22  

         –  0.06 Di1   + 0.01 Di3 
        (12.86)** (-2.92)**  (-2.64)**   (-5.99)**    

          (-1.12)     (0.21) 
 

R
2
 = 0.49        = 0.46        F = 10.93**      

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -0-ب
 محصول القمح بمحافظات مصر في األراضي الجديدة:

محافظات  3محافظات بالوجو البحري،  9يزرع القمح في 
محافظات  5ميا والعصر محافظات بم 5بمصر الوسطي، 

محافظة عمي مستوى   22خارج الوادي أي بإجمالي 
اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار الجميورية، حيث 

 Random Effect العشوائي المرحمي باستخدام طريقة النموذج

Model  إنتاجية محصول أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
خالل الفترة دة جديالقمح بمحافظات مصر باألراضي ال

( ىي درجة الحرارة العظمى في شيري يناير 2219-2217)
، درجة الحرارة Xi3, Xi7)مرحمتي االستطالة والحصاد(  ومايو

ديسمبر وفبراير )مرحمتي التفريع وطرد  الصغرى في شيري
والمتغير الصوري الذي يعكس كل من  Xi9, Xi11السنابل( 

سطى الو صر محافظات الوجو البحري ومحافظات م
(، حيث اتضح من Di1, Di2, Di3) ومحافظات مصر العميا

النتائج بزيادة كل من درجة الحرارة العظمى في شير يناير 

Xi3 ودرجة الحرارة الصغرى في شير فبراير Xi11  درجة واحدة
لكل منيما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القمح بمحافظات 

غ حوالي بم ياً مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائ
طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل  2,24طن/ فدان،  2,26
% من متوسط إنتاجية القمح عمي 1,66%، 2,49نحو 

طن/ فدان،  2,412مستوى  محافظات مصر والبالغ حوالي
في حين بزيادة كل من درجة الحرارة العظمى في شير مايو 

Xi7  ودرجة الحرارة الصغرى في شير ديسمبرXi9  درجة 
لكل منيما يؤدي إلى زيادة إنتاجية القمح بمحافظات  حدةوا

مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي  
طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل  2,27طن/ فدان،  2,25
% من متوسط إنتاجية القمح عمي مستوى 2,9%، 2,27نحو 

دة زيا( Di1, Di2, Di3محافظات مصر ويبين المتغير الصوري)
إنتاجية القمح زيادة معنوية في محافظات كل من الوجو 
البحري ومصر الوسطى  ومصر العميا، ويبين معامل التحديد 

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول 32المعدل أن 
القمح بمحافظات مصر باألراضي الجديدة ترجع إلى العوامل 

أخري لم  تيراسالفة الذكر وأن النسبة الباقية ترجع إلى متغ
" إلى معنوية النموذج Fوتشير قيمة "تؤخذ في النموذج، 

     .2,21المستخدم عند مستوى معنوية 
Ŷi = 0.996 – 0.06 Xi3 + 0.05 Xi7 + 0.07 Xi9 – 0.04 Xi11 

      +  (1.39)   (-2.37)**   (2.61)**   (2.82)**   (-2.04)*     

0.5 Di1+ 0.53 Di2 + 0.4 Di3  

(3.86)**  (3.18)** (2.57)**     

R
2
 = 0.38       = 0.30      F = 4.99**           

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -0-ج
محصول القمح بمحافظات مصر بإجمالي األراضي 

 )القديمة والجديدة(:
محافظات  4محافظة بالوجو البحري،  13يزرع القمح في 
محافظات  5ر العميا وصمحافظات بم 5بمصر الوسطي، 

محافظة عمي مستوى   27خارج الوادي أي بإجمالي 
اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار الجميورية، حيث 

 Random Effect العشوائي المرحمي باستخدام طريقة النموذج
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Model   إنتاجية أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
خالل  راضيمحصول القمح بمحافظات مصر بإجمالي األ

( ىي درجة الحرارة العظمى في شيري 2217-2219الفترة )
، درجة Xi3, Xi7يناير ومايو )مرحمتي االستطالة والحصاد( 

الحرارة الصغرى في شيري ديسمبر وفبراير )مرحمتي التفريع 
والمتغير  Xi22 ، معدل سقوط األمطارXi9, Xi11وطرد السنابل( 

الوجو البحري  الصوري الذي يعكس كل من محافظات
 ,Di1ومحافظات مصر الوسطى  ومحافظات مصر العميا)

Di2, Di3 حيث اتضح من النتائج بزيادة كل من درجة ،)
 ودرجة الحرارة الصغرى Xi3الحرارة العظمى في شير يناير 

درجة واحدة لكل منيما يؤدي إلى  Xi11 في شير فبراير
اضي ر انخفاض إنتاجية القمح بمحافظات مصر بإجمالي األ

 2,24طن/ فدان،  2,26بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 
% 1,56%، 2,34طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو 

من متوسط إنتاجية القمح عمي مستوى محافظات مصر 
طن/ فدان، في حين بزيادة كل من  2,569والبالغ حوالي  

ودرجة الحرارة  Xi7درجة الحرارة العظمى في شير مايو 
 Xi22 ومعدل سقوط األمطار Xi9في شير ديسمبر  الصغرى

وحدة واحدة لكل منيم يؤدي إلى زيادة إنتاجية القمح 
بمحافظات مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا 

 2,21طن/ فدان،  2,25طن/ فدان،  2,25بمغ حوالي  
%، 1,95%، 1,95طن/ فدان، عمي الترتيب بما يمثل نحو 

اجية القمح عمي مستوى محافظات ت% من متوسط إن2,39
( زيادة إنتاجية Di1, Di2, Di3مصر ويبين المتغير الصوري )

القمح زيادة معنوية في محافظات كل من الوجو البحري 
ومصر الوسطى ومصر العميا، ويبين معامل التحديد المعدل 

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول القمح 49أن 
األراضي ترجع إلى العوامل سالفة  بمحافظات مصر بإجمالي

الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 
" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fالنموذج، وتشير قيمة "

     2.21مستوى معنوية 

محصول القمح  إنتاجيةألثر العوامل المناخية عمى Random Effect Model العشوايي  ممخص نتايج تقدير النموذج .0جدول 
 (2000-2003بمحافظات مصر خالل الفترة )

 مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر األراضي
معدل سقوط 

 االمطار

 القديمة
 )ر( ظ

 )الزراعة(
مرحمتي تكوين    

وامتالء الحبوب
 )ر( ص 

 )امتالء الحبوب(
 )ر( 

  الجديدة
)ر( ص 
 )تفريع(

)ر( ظ 
 )استطالة(

)+( ص 
 ل(ب)طرد سنا

 
)+( ظ 
 )الحصاد(

 

  اإلجمالي
 )ر( ص
 )تفريع(

 )ر(  ظ
 )طرد سنابل(

 )+( ص
 )طرد سنابل(

 
)+( ظ 
 )الحصاد(

)+( 

أثير حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )ن( الرطوبة النسبية، )ر( معدل سقوط االمطار، )ر( تأثير سمبي، )+( ت
 إيجابي.

 التحميل االحصائي بالمعادالت المقدرة خالل فترة الدراسة. جالمصدر: نتائ
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Ŷi = 1.57 – 0.06 Xi3 + 0.05 Xi7 + 0.05 Xi9 – 0.04 Xi11             

+ (2.51)  (-3.1)**   (2.77)**   (2.46)**    (-2.37)*     

0.01 Xi22 + 0.63 Di1 + 0.68 Di2 + 0.65 Di3 
         (-2.52)**     (6.14)**  (5.09)**    (4.77)**     
R

2
 = 0.54      = 0.49      F = 10.5** 

( أن المحصمة 1يتضح من المعادالت السابقة وجدول )
 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول القمح  -
بما يمثل  *()طن/فدان 2,12باألراضي القديمة بمقدار 

سط إنتاجية القمح بمحافظات مصر تو % من م4,32نحو 
 طن/ فدان. 2,777والبالغ حوالي 

ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول القمح   -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,22باألراضي الجديدة بمقدار 

% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات 2.83نحو 
 طن/ فدان. 2,412مصر والبالغ حوالي  

تاجية محصول القمح بإجمالي إنايجابية تؤدي إلى زيادة   -
بما يمثل نحو  )*(طن/فدان 2,21األراضي بمقدار 

% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر 2,39
 طن/ فدان. 2.569والبالغ حوالي  

تم حسابو من خالل تجميع اآلثار لمتغيرات المناخية من  )*(
 واقع معادلة النموذج العشوائي.

 محصول الذرة الشامية: -2
صول الذرة الشامية خالل شير ابريل ويتم محيزرع 

حصاده خالل شير اغسطس، وبناًء عميو تم حصر العوامل 
المناخية المؤثرة عمى محصول الذرة الشامية في المعادلة 

 التالية:
Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi14 + β1 

Xi15+ β1 Xi16 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
 Ŷi: القيمة التقديرية إلنتاجية الذرة الشامية بمحافظات مصر

 (.2217-2219خالل الفترة )

Xi1  إلىXi5 )درجة الحرارة العظمى من شير إبريل )الزراعة :
 حتي شير اغسطس )الحصاد(.

Xi6  حتيXi10:  درجة الحرارة الصغرى من شير إبريل
 )الزراعة( حتي شير اغسطس )الحصاد(.

Xi11  حتيXi15 )الرطوبة النسبية من شير إبريل )الزراعة :
 حتي شير اغسطس )الحصاد(.

Xi16 .متوسط معدل األمطار : 
Di1 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات الوجو :

 البحري.
Di2 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .الوسطي
Di3 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .عمياال
Di4 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات خارج :

 الوادي.
وقد انتيت نتيجة النموذج الخطي المتعدد إلى عدم معنوية 
العالقرررة برررين كرررل متغيرررر مرررن ىرررذه المتغيررررات والمتغيرررر الترررابع 
بسررربب وجرررود مشررراكل االقتصررراد القياسررري وعمررري رأسررريا مشررركمة 

مالت االرتبررررراط عرررررااالزدواج الخطررررري والتررررري أكررررردتيا تقرررررديرات م
البسيط بمصرفوفة معرامالت االرتبراط، بينمرا اتضرح مرن نمروذج 

( أن أكثررر العوامررل (Stepwise Regressionاالنحرردار المرحمرري 
إنتاجية الذرة الشامية بمحافظات مصر خالل الفترة تأثيرًا عمي 

 ( كانت عمي النحو التالي:2219-2217)
نتاجية محصول إ أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى-2-أ

 الذرة الشامية بمحافظات مصر في األراضي القديمة:
 4محافظة بالوجو البحري،  12تزرع الذرة الشامية في 

محافظات بمصر العميا أي  5محافظات بمصر الوسطى  و
اتضح من نتائج محافظة داخل الوادي، حيث  21بإجمالي 

 ذجاالنحدار المرحمي باستخدام طريقة النمو تقدير نموذج 
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أن أكثر العوامل المناخية  Random Effect Model العشوائي
إنتاجية محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر تأثيرًا عمى 

( ىي درجة 2217-2219باألراضي القديمة خالل الفترة )
الحرارة العظمى في شيري مايو ويونيو )مرحمتي اإلنبات 

رى في صغ، درجة الحرارة الXi2, Xi3ومرحمة النمو الخضري( 
 ,Xi6شيري إبريل ويوليو )مرحمتي اإلنبات وطرد النورات( 

Xi9 والمتغير الصوري الذي يعكس كل من محافظات الوجو ،
(، حيث اتضح من Di1 Di3البحري ومحافظات مصر العميا)

النتائج بزيادة كل من درجة الحرارة العظمى في شير يونيو 
Xi3 يو ولودرجة الحرارة الصغرى في شيري ابريل ويXi6, Xi9 

وحدة واحدة لكل منيم يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الذرة 
الشامية بمحافظات مصر باألراضي القديمة بمقدار معنوي 

طن/ فدان،  2,24طن/ فدان،  2,26احصائيًا بمغ حوالي 
%، 1,95طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو  2,29
 % من متوسط إنتاجية الذرة الشامية عمي%2,93، 1,3
طن/ فدان،  3,271ستوى محافظات مصر والبالغ حوالي  م

 Xi2في حين بزيادة درجة الحرارة العظمى في شير مايو 

درجة واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاجية الذرة الشامية بمحافظات 
مصر باألراضي القديمة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 

% من متوسط 1,63طن/ فدان، بما يمثل نحو  2,25
ية الذرة الشامية عمي مستوى  محافظات مصر ويبين اجإنت

( انخفاض إنتاجية الذرة الشامية Di1, Di3المتغير الصوري)
زيادة معنوية في محافظات كل من الوجو البحري ومصر 

% من التغيرات 69العميا، ويبين معامل التحديد المعدل أن 
الحادثة في إنتاجية محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر 

ألراضي القديمة ترجع إلى العوامل سالفة الذكر وأن الباقي با
وتشير قيمة تؤخذ في النموذج،  ترجع إلى متغيرات أخري لم

"F إلى معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنوية "
2,21   . 

Ŷi = 6.84 + 0.05 Xi2 – 0.06 Xi3 – 0.04 Xi6 – 0.09 Xi9          

     – (6.38)**   (1.9)*      (-2.48)**  (-2.82)**   (-2.88)**             

  0.35 Di1 – 0.48 Di3 
 (-2.77)*  (-2.54)** 

R
2
 = 0.72        = 0.69        F = 20.6**       

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -2-ب
محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر في األراضي 

 الجديدة:
 3محافظات بالوجو البحري،  8شامية في تزرع الذرة ال

 4محافظات بمصر العميا و 5محافظات بمصر الوسطي، 
محافظة عمي  22محافظات خارج الوادي أي بإجمالي 

اتضح من نتائج تقدير نموذج مستوى  الجميورية، حيث 
 Random العشوائي االنحدار المرحمي باستخدام طريقة النموذج

Effect Model  إنتاجية خية تأثيرًا عمى وامل المناأن أكثر الع
محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 

( ىي درجة الحرارة العظمى في 2217-2219خالل الفترة )
، درجة الحرارة Xi5شير اغسطس )مرحمة امتالء الحبوب( 

، Xi10الصغرى في شير اغسطس )مرحمة امتالء الحبوب( 
والمتغير الصوري الذي  Xi13  ونيو الرطوبة النسبية في شير ي

يعكس كل من محافظات مصر الوسطى  ومحافظات مصر 
(، حيث اتضح Di2, Di3, Di4العميا ومحافظات خارج الوادي )

 من النتائج بزيادة درجة الحرارة الصغرى في شير أغسطس

Xi10  درجة واحدة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الذرة الشامية
بمقدار معنوي احصائيًا ي الجديدة بمحافظات مصر باألراض

% من 4,51طن/ فدان، بما يمثل نحو  2,12بمغ حوالي  
متوسط إنتاجية الذرة الشامية عمي مستوى محافظات مصر 

طن/ فدان، في حين بزيادة كل من  2,661والبالغ حوالي 
والرطوبة النسبية  Xi5درجة الحرارة العظمى في شير أغسطس 

منيما يؤدي إلى زيادة  دة لكلواح درجة Xi13في شير يونيو 
إنتاجية الذرة الشامية بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 

 2,22طن/ فدان،  2,18بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 
% 2,75%، 6,76طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو 

من متوسط إنتاجية الذرة الشامية عمي مستوى محافظات 
( انخفاض Di2, Di3, Di4ي )مصر، ويبين المتغير الصور 

إنتاجية الذرة الشامية انخفاض معنوي في محافظات كل من 
مصر الوسطى ومصر العميا وخارج الوادي، ويبين معامل 
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% من التغيرات الحادثة في إنتاجية 53التحديد المعدل أن 
محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 

قي ترجع إلى متغيرات ر وأن الباترجع إلى العوامل سالفة الذك
" إلى معنوية Fوتشير قيمة "أخري لم تؤخذ في النموذج، 

 .   2,21النموذج المستخدم عند مستوى معنوية 
Ŷi = -1.97 +0.18 Xi5 – 0.12 Xi10 + 0.02 Xi13 – 0.43 Di2  
      – (-1.01)   (5.49)*    (-2.6)**       (2.82)**   (-2.04)*     

0.77 Di3 – 0.32 Di  

(-2.94)**   (-1.8)*  
R

2
 = 0.58        = 0.53        F = 12.1**           

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -2-ج
محصول الذرة الشامية بمحافظات مصر بإجمالي 

 األراضي )الجديدة والقديمة(:
 3محافظرات بالوجرو البحرري،  14تزرع الرذرة الشرامية فري 

 4محافظرررات بمصرررر العميرررا و 5الوسرررطى،  افظرررات بمصررررمح
محافظرررررة عمرررررري  26محافظرررررات خرررررارج الرررررروادي أي بإجمرررررالي 

اتضرررح مرررن نترررائج تقررردير نمررروذج مسرررتوى  الجميوريرررة، حيرررث 
 العشررررروائي االنحررررردار المرحمررررري باسرررررتخدام طريقرررررة النمررررروذج

Random Effect Model  أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
امية بمحافظرررات مصرررر بإجمرررالي الرررذرة الشررر إنتاجيرررة محصرررول

( ىررري درجرررة الحررررارة 2217-2219األراضررري خرررالل الفتررررة )

، Xi5العظمرررى فررري شرررير أغسرررطس )مرحمرررة امرررتالء الحبررروب( 
درجرررة الحررررارة الصررررغرى فررري شرررير اغسررررطس )مرحمرررة امررررتالء 

والمتغير  Xi13 ، الرطوبة النسبية في شير يونيو Xi10الحبوب( 
مصررررر الوسررررطى  مررررن محافظرررراتالصرررروري الررررذي يعكررررس كررررل 

 ,Di2, Di3ومحافظرات مصرر العميرا ومحافظرات خرارج الروادي )

Di4 حيررث اتضررح مررن النتررائج بزيررادة درجررة الحرررارة الصررغرى ،)
درجرررة واحررردة يرررؤدي إلرررى انخفررراض  Xi10 فررري شرررير اغسرررطس

إنتاجيرررة الرررذرة الشرررامية بمحافظرررات مصرررر بإجمرررالي األراضررري 
بمرررا دان، طررن/ فرر 2,16بمقرردار معنرروي احصررائيًا بمررغ حرروالي  

% مرررن متوسرررط إنتاجيرررة الرررذرة الشرررامية عمررري 5,42يمثرررل نحرررو 
طرن/ فردان،  2.953مستوى  محافظرات مصرر والبرالغ حروالي 

فرررري حررررين بزيررررادة كررررل مررررن درجررررة الحرررررارة العظمررررى فرررري شررررير 
درجرررة  Xi13والرطوبرررة النسررربية فررري شرررير يونيرررو   Xi5اغسرررطس 

ية لررررذرة الشررررامواحرررردة لكررررل منيمررررا يررررؤدي إلررررى زيررررادة إنتاجيررررة ا
بمقرردار معنرروي احصررائيًا  األراضرري بمحافظررات مصررر بإجمررالي

طن/ فردان عمري الترتيرب  2,23طن/ فدان،  2,22حوالي بمغ 
% مررن متوسررط إنتاجيررة الررذرة 1,21%، 6,77بمررا يمثررل نحررو 

 الشامية عمى مستوى محافظات مصر،
  

إنتاجيىة محصىول الىذرة لعوامل المناخية عمىى ألثر اRandom Effect Model العشوايي  ممخص نتايج تقدير النموذج .2جدول 
 (2000-2003الشامية بمحافظات مصر خالل الفترة )

 سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو األراضي

 القديمة
 )+( ظ، )ر( ص
 زراعة وانبات

 )ر( ظ
 نمو خضري

 )ر( ص
 طرد النورات

صاد 
مرحمة الح

 

  الجديدة
 )+( ن 

 نمو خضري
 

 )+( ظ، )ر( ص
 وبتالء الحبما

  اإلجمالي
 )+( ن

 نمو خضري
 

 )+( ظ، )ر( ص
 امتالء الحبوب

تأثير  حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )ن( الرطوبة النسبية، )ر( معدل سقوط االمطار، )ررر( تأثير سمبي، )+(
 إيجابي.

 ترة الدراسة.درة خالل فالمصدر: نتائج التحميل االحصائي بالمعادالت المق
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( انخفاض إنتاجية الذرة Di2, Di3, Di4ويبين المتغير الصوري )
الشامية انخفاض معنوي في محافظات كل من مصر 
الوسطى ومصر العميا وخارج الوادي، ويبين معامل التحديد 

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول 57المعدل أن 
ألراضي ترجع إلى بإجمالي ا الذرة الشامية بمحافظات مصر

العوامل سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم 
" إلى معنوية النموذج Fوتشير قيمة "تؤخذ في النموذج، 

 .    2,21المستخدم عند مستوى معنوية 
Ŷi = -1.21 +0.20 Xi5 – 0.16 Xi10+ 0.03 Xi13 – 0.70 Di2         

– (-0.72) (6.85)**   (-4.22)**   (3.27)**   (-3.71)**           

0.57 Di3 – 0.55 Di4 
(-2.55)**  (-3.57)**  

R
2
 = 0.61        = 0.57        F = 18.3**      

( أن المحصمة 2يتضح من المعادالت السابقة وجدول )
 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

امية سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الذرة الش  -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,14ضي القديمة بمقدار باألرا
% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر 4,56نحو 

 طن/ فدان. 3,271والبالغ حوالي 
سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الذرة الشامية  -

بما يمثل  )*(طن/فدان 2,35باألراضي الجديدة بمقدار 
فظات القمح بمحا % من متوسط إنتاجية13,15نحو 

 طن/ فدان. 2,66مصر والبالغ حوالي 
ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول الذرة الشامية   -

بما يمثل )*( طن/فدان 2,27بإجمالي األراضي بمقدار 
% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر 2,37 نحو

 طن/ فدان. 2,953والبالغ حوالي  
وااليجابية  ثار السمبيةتم حسابو من خالل تجميع اآل )*(

 لمتغيرات المناخية من واقع معادلة النموذج العشوائي.
 محصول األرز: -9

يزرع محصول األرز خالل شيري ابريل ومايو ويتم 
حصاده خالل شير سبتمبر، وبناًء عميو تم حصر العوامل 

المناخية المؤثرة عمى محصول الذرة الشامية في المعادلة 
 التالية:

Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi17 + β1 

Xi18+ β1 Xi19 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
 Ŷi : القيمة التقديرية إلنتاجية األرز بمحافظات مصر خالل

 (.2217-2219الفترة )
Xi1  إلىXi6 )درجة الحرارة العظمى من شير إبريل )الزراعة :

 (.حتي شير سبتمبر )الحصاد
Xi7  حتيXi12:  درجة الحرارة الصغرى من شير إبريل

 )الزراعة( حتي شير سبتمبر )الحصاد(.
Xi13  حتيXi18 )الرطوبة النسبية من شير إبريل )الزراعة :

 حتي شير سبتمبر )الحصاد(.
Xi19 .متوسط معدل األمطار : 
Di1 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات الوجو :

 البحري.
Di2مصر أثر إنتاجية محافظات عكس صوري ي : متغير

 .الوسطي
Di3 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .العميا
Di4 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات خارج :

 الوادي.
وقد انتيت نتيجة النموذج الخطي المتعدد إلى عدم معنوية 
 العالقرررة برررين كرررل متغيرررر مرررن ىرررذه المتغيررررات والمتغيرررر الترررابع

مشررراكل االقتصررراد القياسررري وعمرررى رأسررريا مشررركمة بسررربب وجرررود 
االزدواج الخطررررري والتررررري أكررررردتيا تقرررررديرات معرررررامالت االرتبررررراط 
البسيط بمصرفوفة معرامالت االرتبراط، بينمرا اتضرح مرن نمروذج 

( أن أكثررر العوامررل (Stepwise Regressionاالنحرردار المرحمرري 
خرررالل  إنتاجيررة محصرررول األرز بمحافظررات مصررررتررأثيرًا عمرررى 

 ( كانت عمى النحو التالي:2217-2219ة )الفتر 
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أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -9-أ
 محصول األرز بمحافظات مصر في األراضي القديمة:

محافظة  2محافظة بالوجو البحري،  12يزرع األرز في 
محافظة داخل الوادي،  12بمصر الوسطى  أي بإجمالي 

النحدار المرحمي دير نموذج ااتضح من نتائج تقحيث 
                   العشوائي باستخدام طريقة النموذج

Random Effect Model   أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا
إنتاجية محصول األرز بمحافظات مصر باألراضي عمى 

( ىي درجة الحرارة 2217-2219القديمة خالل الفترة )
، Xi2ت( اعة واإلنباالعظمى في شير مايو )مرحمتي الزر 

شير اغسطس )مرحمة امتالء درجة الحرارة الصغرى في 
  Xi17، والرطوبة النسبية في شير اغسطس Xi11الحبوب( 

والمتغير الصوري الذي يعكس محافظات الوجو البحري 
(Di1 حيث اتضح من النتائج بزيادة كل من عوامل المناخ ،)

جية األرز المذكورة وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتا
محافظات مصر باألراضي القديمة بمقدار معنوي احصائيًا ب

طن/  2,21طن/ فدان،  2,14طن/ فدان،  2,26بمغ حوالي 
%، 3,91%، 1,68فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو 

% من متوسط إنتاجية األرز عمي مستوى  محافظات 2,28
طن/ فدان. ويبين المتغير  3,576مصر والبالغ حوالي 

انخفاض إنتاجية األرز في محافظات  (Di1 Di3ي )الصور 
الوجو البحري ولكن لم تثبت معنوية ىذا االنخفاض، ويبين 

% من التغيرات الحادثة في 46معامل التحديد المعدل أن 
إنتاجية محصول األرز بمحافظات مصر باألراضي القديمة 
ترجع إلى العوامل سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات 

" إلى معنوية Fوتشير قيمة "في النموذج،  خري لم تؤخذأ
     .2,21النموذج المستخدم عند مستوى معنوية 

Ŷi = 9.52 –  0.06 Xi2  – 0.14 Xi11   –  0.01 Xi17  – 0.1 Di1  
    (8.63)**   (-3.14)**    (-5.26)**     (-2.48)**    (-0.96)  
R

2
 = 0.52      = 0.46        F = 8.3**  

     

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -9-ب
 محصول األرز بمحافظات مصر في األراضي الجديدة:

محافظة  2محافظات بالوجو البحري و 7يزرع األرز في 
محافظة عمي مستوى الجميورية،  9خارج الوادي أي بإجمالي 

اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار المرحمي حيث 
 Random Effect Model العشوائي لنموذجدام طريقة اباستخ

إنتاجية محصول األرز أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى 
-2219بمحافظات مصر باألراضي الجديدة خالل الفترة )

( ىي درجة الحرارة الصغرى في شيري يونيو ويوليو 2217
، والرطوبة Xi9, Xi10)مرحمتي طور البادرة وطرد السنابل( 

، Xi17شير أغسطس )مرحمة امتالء الحبوب( النسبية في 
حيث اتضح من النتائج بزيادة كل من درجة الحرارة الصغرى 

  Xi17والرطوبة النسبية في شير أغسطس Xi10 في شير يوليو 

وحدة واحدة لكل منيما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية األرز 
ًا بمحافظات مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائي

طن/ فدان عمي  2,22طن/ فدان،  2,26ي  بمغ حوال
% من متوسط إنتاجية 2,62%، 1,87الترتيب بما يمثل نحو 

 3,214األرز عمي مستوى محافظات مصر والبالغ حوالي 
طن/ فدان، في حين بزيادة كل من درجة الحرارة الصغرى في 

وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاجية األرز  Xi9شير يونيو 
األراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا افظات مصر ببمح

% من 2,49طن/ فدان بما يمثل نحو  2,28بمغ حوالي 
محافظات، ويبين معامل  متوسط إنتاجية األرز عمي مستوى

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية 52التحديد المعدل أن 
محصول األرز بمحافظات مصر باألراضي الجديدة ترجع 

كر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري ل سالفة الذإلى العوام
" إلى معنوية النموذج Fوتشير قيمة "لم تؤخذ في النموذج، 

     .2,21المستخدم عند مستوى معنوية 
Ŷi = 3.59 –  0.06 Xi9 + 0.08 Xi10  –  0.02 Xi17   
        (3.63)**   (-1.96)*     (2.12)*     (-4.48)**     
 R

2
 = 0.58        = 0.50        F = 7.45**      
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أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية  -9-ج
محصول األرز بمحافظات مصر بإجمالي األراضي 

 )الجديدة والقديمة(:
محافظة  2محافظات بالوجو البحري،  11يزرع األرز في 
 15محافظة خارج الوادي أي بإجمالي  2بمصر الوسطى و
اتضح من نتائج ورية، حيث ستوى  الجميمحافظة عمي م

 النموذجتقدير نموذج االنحدار المرحمي باستخدام طريقة 

أن أكثر العوامل المناخية  Random Effect Model العشوائي
إنتاجية محصول األرز بمحافظات مصر بإجمالي تأثيرًا عمى 

( ىي درجة الحرارة 2217-2219األراضي خالل الفترة )
و )مرحمتي الزراعة واإلنبات مايو ويوني العظمى في شيري

، درجة الحرارة الصغرى في Xi2, Xi3ومرحمة طور البادرة( 
، الرطوبة Xi11شير أغسطس )مرحمة امتالء الحبوب( 

، Xi17 )مرحمة امتالء الحبوب(النسبية في شير أغسطس 
والمتغير الصوري الذي يعكس  Xi19ومعدل سقوط االمطار 

 ,Di1الوسطى  ) البحري ومصرمحافظات كل من الوجو 

Di2 حيث اتضح من النتائج بزيادة درجة الحرارة العظمى ،)
درجة الحرارة الصغرى  ،Xi2في شير مايو )وقت الحصاد( 

والرطوبة النسبية في شير اغسطس ،  Xi11في شير أغسطس
Xi17  وحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية األرز

حصائيًا دار معنوي ابمحافظات مصر بإجمالي األراضي بمق

طن/  2,21طن/ فدان،  2,14طن/ فدان،  2,26بمغ حوالي 
% من 2,29%، 4,23%، 1,73فدان، بما يمثل نحو 

متوسط إنتاجية األرز عمي مستوى  محافظات مصر والبالغ 
طن/ فدان، في حين بزيادة كل من درجة  3,477حوالي 

ار ومعدل سقوط األمط Xi3الحرارة العظمى في شير يونيو 
Xi19 ة واحدة لكل منيما يؤدي إلى زيادة إنتاجية األرز وحد

بمحافظات مصر بإجمالي األراضي بمقدار معنوي احصائيًا 
طن/ فدان عمي الترتيب  2,23طن/ فدان،  2,27بمغ حوالي 

% من متوسط إنتاجية األرز 2,86%، 2,21بما يمثل نحو 
 ,Di1عمي مستوى  محافظات مصر، ويبين المتغير الصوري)

Di2فاض إنتاجية األرز زيادة معنوية في محافظات كل ( انخ
من الوجو البحري ومصر الوسطى، ويبين معامل التحديد 

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول 48المعدل أن 
األرز بمحافظات مصر بإجمالي األراضي ترجع إلى العوامل 

تؤخذ في سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم 
     " إلى معنوية النموذج المستخدم.Fوتشير قيمة "موذج، الن

Ŷi = 6.99 –  0.06 Xi2 + 0.07 Xi3 –  0.14 Xi11  – 0.01 Xi17  

  (5.8)** (-2.35)**  (2.73)**   (-4.87)**    (-3.54)**      

+ 0.03 Xi19   + 0.31 Di1 + 0.29 Di2     
     (3.05)**     (249)**    (2.07)*  

R
2
 = 0.56        = 0.48        F = 6.84** 

إنتاجيىة محصىول األرز ألثر العوامل المناخية عمى Random Effect Model العشوايي  . ممخص نتايج تقدير النموذج9جدول 
 (2000-2003بمحافظات مصر خالل الفترة )

 سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو األراضي

 القديمة
 )ر( ظ 

 وانباتزراعة 
  

 ( ص، )ر( ن)ر
 امتالء الحبوب

صاد
مرحمة الح

 

  الجديدة
 )+( ص 
 طور البادرة

 )ر( ص
 طرد السنابل

 )ر( ن
 امتالء الحبوب

 اإلجمالي
 )ر( ظ 

 زراعة وانبات

 )+( ظ
 طور البادرة

 
 )ر( ص، )ر( ن
 امتالء الحبوب

النسبية، )ر( معدل سقوط االمطار، )ررر( تأثير سمبي، )+( تأثير ن( الرطوبة حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )
 إيجابي.

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي بالمعادالت المقدرة خالل فترة الدراسة.
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( أن المحصمة 3يتضح من المعادالت السابقة وجدول )

 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

األرز اجية محصول سمبية تؤدي إلى انخفاض إنت -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,21باألراضي القديمة بمقدار 

% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر 5,87نحو 
 طن/ فدان. 3,576والبالغ حوالي  

ايجابيو تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول األرز   -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,24باألراضي الجديدة بمقدار 

ح بمحافظات مصر نتاجية القم% من متوسط إ1,24نحو 
 طن/ فدان. 3,214والبالغ حوالي 

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول األرز   -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,11بإجمالي األراضي بمقدار 

% من متوسط إنتاجية القمح بمحافظات مصر 3,16نحو 
 طن/ فدان. 3,477والبالغ حوالي  

متغيرات ر السمبية لتم حسابو من خالل تجميع اآلثا )*(
 المناخية من واقع معادلة النموذج العشوائي.

 ثانيًا: محاصيل البقول:
ألف فدان  81.65تمثل مساحة محاصيل البقول حوالي 

، حيث بمغت مساحة محصول الفول البمدي 2219عام 
% من مساحة 85,5ألف فدان بما يمثل نحو  69,81المفرد 

تؤثر محصول  مناخية التيالبقول، وفيما يمي أىم العوامل ال
)النشرة السنوية إلحصاء المساحات  الفول البمدي.

المحصولية واإلنتاج النباتي، الجياز المركزي لمتعبئة العامة 
 واالحصاء(

محصول الفول البمدي: يزرع محصول الفول البمدي خالل  -
شيري أكتوبر ونوفمبر ويتم حصاده خالل شيري ابريل 

المناخية المؤثرة عمى صر العوامل ومايو، وبناًء عميو تم ح
 محصول الفول البمدي في المعادلة التالية:

 
 

Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi23 + β1 

Xi24+ β1 Xi25 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
 Ŷi: القيمة التقديرية إلنتاجية الفول البمدي بمحافظات مصر

 (.2217-2219ة )خالل الفتر 
Xi1  إلىXi8 درجة الحرارة العظمى من شير أكتوبر :

 )الزراعة( حتي شير مايو )الحصاد(.
Xi9  حتيXi16  درجة الحرارة الصغرى من شير أكتوبر :

 )الزراعة( حتي شير مايو )الحصاد(.
Xi17  حتيXi24  الرطوبة النسبية من شير أكتوبر )بداية :

 صاد(.الزراعة( حتي شير مايو )الح
Xi25 .متوسط معدل األمطار : 
Di1 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات الوجو :

 البحري.
Di2 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .الوسطي
Di3 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .العميا
Di4 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات خارج :

 الوادي.
موذج الخطي المتعدد إلى عدم معنوية النت نتيجة وقد انتي

العالقرررة برررين كرررل متغيرررر مرررن ىرررذه المتغيررررات والمتغيرررر الترررابع 
بسررربب وجرررود مشررراكل االقتصررراد القياسررري وعمرررى رأسررريا مشررركمة 
االزدواج الخطررررري والتررررري أكررررردتيا تقرررررديرات معرررررامالت االرتبررررراط 
البسيط بمصرفوفة معرامالت االرتبراط، بينمرا اتضرح مرن نمروذج 

( أن أكثررر العوامررل (Stepwise Regressionرحمرري النحرردار الما
إنتاجية الفول البمدي بمحافظات مصر خالل الفتررة تأثيرًا عمى 

 ( كانت عمى النحو التالي:2219-2217)
أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول  -أ

 الفول البمدي بمحافظات مصر في األراضي القديمة:
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 4محافظة بالوجو البحري،  12البمدي في يزرع الفول 
محافظات بمصر العميا أي  5محافظات بمصر الوسطى و

اتضح من نتائج محافظة داخل الوادي، حيث  19بإجمالي 
 نموذج االنحدار المرحمي باستخدام طريقة النموذجتقدير 

أن أكثر العوامل المناخية  Random Effect Model العشوائي
ول البمدي بمحافظات مصر ل الفة محصو إنتاجيتأثيرًا عمى 

( ىي درجة 2217-2219باألراضي القديمة خالل الفترة )
الحرارة العظمى في شير مارس)مرحمتي النضج والحصاد( 

Xi6 درجة الحرارة الصغرى في شيور ديسمبر ويناير ،
ومارس)مرحمة عقد وامتالء القرون ومرحمتي النضج 

في شير فبراير  سبيةوبة الن، والرطXi11, Xi12, Xi14والحصاد( 
والمتغير الصوري الذي   Xi21)مرحمة عقد وامتالء القرون( 

يعكس محافظات كل من  مصر الوسطى  ومصر العميا 
(Di2, Di3 حيث اتضح من النتائج بزيادة كل من درجة ،)

، درجة الحرارة الصغرى Xi6الحرارة العظمى في شير مارس 
ة النسبية في ، والرطوبXi11, Xi12في شيري ديسمبر ويناير 

وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتاجية   Xi21شير فبراير 
الفول البمدي بمحافظات مصر باألراضي القديمة بمقدار 

طن/  2,24طن/ فدان،  2,25معنوي احصائيًا بمغ حوالي  
طن/ فدان عمي الترتيب  2,224طن/ فدان،  2,26فدان، 

% من 2,32، %4,74%، 3,16%، 3,95بما يمثل نحو 
متوسط إنتاجية الفول البمدي عمي مستوى  محافظات مصر 

طن/ فدان، في حين بزيادة درجة  1,266والبالغ حوالي 
( يؤدي إلى زيادة Xi14الحرارة الصغرى في شير مارس )

إنتاجية الفول البمدي بمحافظات مصر باألراضي القديمة 
بما طن/ فدان  2,25بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 

% من متوسط إنتاجية الفول البمدي عمي 3,95و يمثل نح
( Di1, Di3مستوى محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري )

انخفاض إنتاجية الفول البمدي في محافظات كل من مصر 
الوسطى  ومصر العميا ولكن لم تثبت معنوية كل من 

% 34االنخفاض والزيادة، ويبين معامل التحديد المعدل أن 
ادثة في إنتاجية محصول الفول البمدي لتغيرات الحمن ا

بمحافظات مصر باألراضي القديمة ترجع إلى العوامل سالفة 
الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fو تشير قيمة "النموذج، 
     .2,21مستوى معنوية 

Ŷi = 3.34 - 0.05 Xi6 – 0.04 Xi11 – 0.06 Xi12 + 0.05 Xi14  

     – (7.86)** (-3.97)*   (-2.58)**    (-3.45)**   (2.60)**      

0.004 Xi21– 0.44 Di2 – 0.02 Di3   
(-2.72)**   (-0.78)    (-0.24) 

R
2
 = 0.43       = 0.34        F = 5.17**   

ل أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصو -ب
 مدي بمحافظات مصر في األراضي الجديدة:الفول الب

 3محافظات بالوجو البحري،  9يزرع الفول البمدي في 
 5محافظات بمصر العميا و 5محافظات بمصر الوسطي، 

محافظة عمي  22محافظات خارج الوادي أي بإجمالي 
اتضح من نتائج تقدير نموذج مستوى  الجميورية، حيث 

 Random العشوائي النموذجخدام طريقة االنحدار المرحمي باست

Effect Model   إنتاجية أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
محصول الفول البمدي بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 

( ىي درجة الحرارة العظمى في 2217-2219الفترة )خالل 
شيري يناير ومايو )مرحمتي عقد وامتالء القرون والمرحمة 

في شير ديسمبر )مرحمة  رطوبة النسبيةوال، Xi4, Xi8الحصاد( 
والمتغير الصوري الذي يعكس محافظات كل Xi19 التزىير( 

 ,Di2, Di3من مصر الوسطى  ومصر العميا وخارج الوادي )

Di4 حيث اتضح من النتائج بزيادة درجة الحرارة العظمى ،)
 درجة واحدة لكل منيما يؤدي  Xi4, Xi8في شيري يناير ومايو 

إنتاجية الفول البمدي بمحافظات مصر  إلى انخفاض
 2,25باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 

طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو  2,25طن/ فدان، 
% من متوسط إنتاجية الفول البمدي عمي %4,19، 4,19

طن/ فدان،  1,193مستوى محافظات مصر والبالغ حوالي 
درجة Xi19 في شير ديسمبر  النسبيةوالرطوبة ة في حين بزياد

واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفول البمدي بمحافظات مصر 
 2,21الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي باألراضي 
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% من متوسط إنتاجية الفول 2,11طن/ فدان بما يمثل نحو 
البمدي عمي مستوى محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري 

(Di2, Di3, Di4 انخفاض إنتاجية الفول البمدي في محافظات )
كل من مصر الوسطى ومصر العميا وخارج الوادي، ويبين 

% من التغيرات الحادثة في 32معامل التحديد المعدل أن 
إنتاجية محصول الفول البمدي بمحافظات مصر باألراضي 

لى الجديدة ترجع إلى العوامل سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إ
" إلى Fوتشير قيمة "أخري لم تؤخذ في النموذج، متغيرات 

     .2,21معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنوية 
Ŷi = -0.49 – 0.05 Xi4 – 0.05 Xi8 +0.01 Xi19 – 0.13 Di2          

– (-0.62)  (-3.39)*   (-4.31)**     (2.17)*     (-1.31)     

0.11 Di3 – 0.06 Di4 
      (-1.18)    (-0.82) 
R

2
 = 0.39        = 0.32        F = 6.2**     

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول  -ج
الفول البمدي بمحافظات مصر بإجمالي األراضي 

 )الجديدة والقديمة(:
 4محافظررات بالوجررو البحررري،  11يررزرع الفررول البمرردي فرري 

 5يرررا وات بمصرررر العممحافظررر 5محافظرررات بمصرررر الوسرررطي، 
محافظرررررة عمرررررري  25محافظرررررات خرررررارج الرررررروادي أي بإجمرررررالي 

اتضررررح مررررن نتررررائج تقرررردير نمرررروذج مسررررتوى  الجميوريررررة، حيررررث 
 العشررررروائي االنحررررردار المرحمررررري باسرررررتخدام طريقرررررة النمررررروذج

Random Effect Model   أن أكثررر العوامررل المناخيررة تررأثيرًا
ر إنتاجيررررررة محصررررررول الفررررررول البمرررررردي بمحافظررررررات مصررررررعمررررررى 

( ىرري درجررة 2217-2219راضرري خررالل الفترررة )بإجمررالي األ
الحرررارة العظمررى فرري شرريور ينرراير ومررارس ومررايو )مراحررل عقررد 

، والمتغيررر Xi4, Xi6, Xi8وامررتالء القرررون والنضررج والحصرراد( 
الصرررروري الررررذي يعكررررس محافظررررات كررررل مررررن مصررررر الوسررررطى 

(، حيرث اتضرح مرن Di2, Di3, Di4ومصر العميا وخرارج الروادي )
درجررة الحرررارة العظمرى فرري شرريري ينرراير ومررارس ترائج بزيررادة الن

Xi4, Xi6   درجرة واحردة لكرل منيمرا يرؤدي إلرى انخفراض إنتاجيرة
الفررررول البمرررردي بمحافظررررات مصررررر بإجمررررالي األراضرررري بمقرررردار 

طررن/  2,23طررن/ فرردان،  2,25معنرروي احصررائيًا بمررغ حرروالي 
% مررن متوسررط إنتاجيررة 2,45%، 4,28فرردان بمررا يمثررل نحررو 

ي مسرررتوى محافظرررات مصرررر والبرررالغ حررروالي ول البمررردي عمرررالفررر
طن/ فدان، في حين درجة الحرارة العظمرى فري شرير  1,224
 درجة واحدة Xi8 مايو 

إنتاجية محصول الفىول ألثر العوامل المناخية عمى Random Effect Model العشوايي  . ممخص نتايج تقدير النموذج7جدول 
 (2000-2003ة )البمدي بمحافظات مصر خالل الفتر 

 مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر اكتوبر األراضي

زراعة وانبات القديمة
 

استطالة
 

)ر( ص 
 تزىير

 )ر( ص
 عقد القرون

 )ر( ن 
 امتالء القرون

)ر( ظ، )+( ص 
 نضج

ضج
ن

 

 

 الجديدة
)+( ن 
 تزىير

 )ر( ظ
 عقد القرون

  
)ر( ظ 
 حصاد

  اإلجمالي
 )ر( ظ
 نعقد القرو 

 
 )ر( ظ
 نضج

)ر( ظ 
 حصاد

أثير حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )ن( الرطوبة النسبية، )ر( معدل سقوط االمطار، )ر( تأثير سمبي، )+( ت
 إيجابي.

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي بالمعادالت المقدرة خالل فترة الدراسة.
 

 



 ...محمد عثمان عبد الفتاح عبد اليادي، ايمان فريد أمين قادوس: دراسة قياسيو ألثر التغيرات المناخية عمى إنتاجية 

 

429 

مرررردي بمحافظررررات مصررررر يررررة الفررررول البيررررؤدي إلررررى زيررررادة إنتاج
 2,25بإجمرالي األراضرري بمقرردار معنروي احصررائيًا بمررغ حرروالي 

% مرن متوسرط 4,28طن/ فدان عمري الترتيرب بمرا يمثرل نحرو 
ويبررين  .إنتاجيررة الفررول البمرردي عمرري مسررتوى محافظررات مصررر

( انخفررراض إنتاجيرررة الفرررول Di2, Di3, Di4المتغيرررر الصررروري )
تيا في محافظات كرل الوادي وزيادالبمدي في محافظات خارج 

من مصر الوسطى  ومصرر العميرا ولكرن لرم تثبرت معنويرة كرل 
مررررن االنخفرررراض والزيررررادة، ويبررررين معامررررل التحديررررد المعرررردل أن 

% مرررررن التغيررررررات الحادثرررررة فررررري إنتاجيرررررة محصرررررول الفرررررول 24
البمررررردي بمحافظررررررات مصررررررر بإجمررررررالي األراضرررررري ترجررررررع إلررررررى 

رات أخرري لرم رجرع إلرى متغيرالعوامل سالفة الرذكر وأن البراقي ت
" إلررررى معنويررررة النمرررروذج Fوتشررررير قيمررررة "تؤخررررذ فرررري النمرررروذج، 

     المستخدم.
Ŷi = 1.41 - 0.05 Xi4  – 0.03 Xi6 + 0.05 Xi8 + 0.03 Di2       

+ (3.99)*  (-4.55)**  (-2.18)*   (3.57)**    (0.31)          

  0.04 Di3  – 0.05 Di4 
 (0.45)       (-0.63) 

R
2
 = 0.30        = 0.24        F = 4.92**   

( أن المحصمة 4يتضح من المعادالت السابقة وجدول )
 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول البمدي  -
بما يمثل  *()طن/فدان 2.124باألراضي القديمة بمقدار 

ر بمحافظات مص الفول% من متوسط إنتاجية 8.21نحو 
 طن/ فدان. 1.266والبالغ حوالي 

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول البمدي  -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,29باألراضي الجديدة بمقدار 

بمحافظات مصر الفول % من متوسط إنتاجية 7.54نحو 
 طن/ فدان. 1,193والبالغ حوالي  

لفول البمدي سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول ا -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,23بإجمالي األراضي بمقدار 

بمحافظات مصر الفول % من متوسط إنتاجية 2,41نحو 
 طن/ فدان. 1,244والبالغ حوالي  

تررررم حسررررابو مررررن خررررالل تجميررررع اآلثررررار السررررمبية وااليجابيررررة  )*(
 لمتغيرات المناخية من واقع معادلة النموذج العشوائي.

 األلياف:ثالثًا: محاصيل 
ألف فدان  264,41ل مساحة محاصيل األلياف حوالي تمث

 239,39، حيث بمغت مساحة محصول القطن 2219عام 
% من مساحة األلياف، 92,54ألف فدان بما يمثل نحو 

وفيما يمي أىم العوامل المناخية التي تؤثر محصول القطن. 
)النشرة السنوية إلحصاء المساحات المحصولية واإلنتاج 

 المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء( باتي، الجيازالن
 محصول القطن: -

يزرع محصول القطن خالل شير مارس ويتم حصاده 
خالل شير اغسطس، وبناًء عميو تم حصر العوامل المناخية 

 المؤثرة عمى محصول القطن في المعادلة التالية:
Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi17 + β1 

Xi18+ β1 Xi19 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
Ŷi : القيمة التقديرية إلنتاجية القطن بمحافظات مصر خالل

 (.2217-2219الفترة )
Xi1  إلىXi6 درجة الحرارة العظمى من شير مارس :

 )الزراعة( حتي شير أغسطس )الحصاد(.
Xi7  حتيXi12: درجة الحرارة الصغرى من شير مارس 

 تي شير أغسطس )الحصاد(.)الزراعة( ح
Xi13  حتيXi18 )الرطوبة النسبية من شير مارس )الزراعة :

 حتي شير أغسطس )الحصاد(.
Xi19 .متوسط معدل األمطار : 
Di1  متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات الوجو :

 البحري.
Di2  مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .الوسطي
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Di3مصر س أثر إنتاجية محافظات صوري يعكغير : مت
 .العميا

Di4 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات خارج :
 الوادي.

وقد انتيت نتيجة النموذج الخطي المتعدد إلى عدم معنوية 
العالقرررة برررين كرررل متغيرررر مرررن ىرررذه المتغيررررات والمتغيرررر الترررابع 
 بسرربب وجرررود مشرراكل االقتصررراد القياسرري وعمرررى رأسرريا مشررركمة

خطرررري والترررري أكرررردتيا تقررررديرات معررررامالت االرتبرررراط االزدواج ال
البسيط بمصفوفة معامالت االرتبراط، بينمرا اتضرح مرن نمروذج 

( أن أكثرر العوامرل (Stepwise Regressionاالنحردار المرحمري 
إنتاجيررررة القطررررن بمحافظررررات مصررررر خررررالل الفترررررة تررررأثيرًا عمررررى 

 ( كانت عمى النحو التالي:2219-2217)
خية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول لمنالعوامل اأهم ا -أ

 القطن بمحافظات مصر في األراضي القديمة:
 3محافظات بالوجو البحري،  9يزرع القطن في 

محافظة بمصر العميا أي  2محافظات بمصر الوسطى  و
اتضح من نتائج محافظة داخل الوادي، حيث  14بإجمالي 

 ذجطريقة النمو  تقدير نموذج االنحدار المرحمي باستخدام

أن أكثر العوامل المناخية  Random Effect Model العشوائي
إنتاجية محصول القطن بمحافظات مصر تأثيرًا عمى 

( ىي درجة 2217-2219باألراضي القديمة خالل الفترة )
الحرارة العظمى في شيور يونيو ويوليو وأغسطس )مراحل 

 ,Xi4               االزىار وتكوين ونمو الموز ونضج الموز(

Xi5, Xi6 مايو ويونيو ، درجة الحرارة الصغرى في شيور
)مراحل بداية تكوين البراعم الزىرية والنمو واغسطس 

، والرطوبة Xi9, Xi10, Xi12الخضري وتكوين ونضج الموز( 
النسبية في شيري مارس وأغسطس )مراحل الزراعة ونضج 

محافظات  والمتغير الصوري الذي يعكس Xi13,Xi18 الموز( 
(، حيث Di2, Di3من  مصر الوسطى  ومصر العميا )كل 

 اتضح من النتائج بزيادة كل من درجة

، درجة الحرارة الصغرى Xi4الحرارة العظمى في شير يونيو 
، والرطوبة النسبية في شير أغسطس Xi10يونيو  في شير

Xi18  وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القطن
بمقدار معنوي احصائيًا اضي القديمة بمحافظات مصر باألر 

طن/  2,21طن/ فدان،  2,1طن/ فدان،  2.25بمغ حوالي 
% 2,79%، 7,9%، 3,95فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو 

من متوسط إنتاجية القطن عمي مستوى  محافظات مصر 
طن/ فدان، في حين بزيادة درجة  1,266والبالغ حوالي 

، درجة Xi5, Xi6أغسطس الحرارة العظمى في شيري يوليو و 
، Xi9, Xi12مايو وأغسطس الحرارة الصغرى في شيري 
يؤدي إلى زيادة إنتاجية  Xi13 والرطوبة النسبية في شير مارس

القطن بمحافظات مصر باألراضي القديمة بمقدار معنوي 
طن/ فدان،  2.1طن/ فدان،  2,25احصائيًا بمغ حوالي 

 طن/ فدان عمي 2.21طن/ فدان،  2.28طن/ فدان،  2,28
%، 6,32%، 7,9%، 3,95الترتيب بما يمثل نحو 

% من متوسط إنتاجية القطن عمي مستوى %2,79، 6,32
( انخفاض Di1, Di3محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري)

إنتاجية القطن في محافظات كل من مصر الوسطى ومصر 
العميا وقد ثبتت معنوية ىذا االنخفاض، ويبين معامل التحديد 

من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول  %64لمعدل أن ا
القطن بمحافظات مصر باألراضي القديمة ترجع إلى العوامل 
سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fوتشير قيمة "النموذج، 
 .2,21مستوى معنوية 

Ŷi = – 3.25 – 0.05 Xi4 + 0.05 Xi5+ 0.1 Xi6+ 0.08 Xi9         

– (-2.85)**  (-3.28)**  (2.81)**  (4.20)**  (3.94)**                    

0.1 Xi10 + 0.08 Xi12+ 0.01 Xi13 –  0.01 Xi18 –                

(-2.88)**  (2.50)**  (3.97)**   (-4.42)**   

0.37 Di2 – 0.35 Di3 
     (-3.84)** (-2.56)**         
R

2
 = 0.72       = 0.64       F = 8.15**                                             

 

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول  -ب
 القطن بمحافظات مصر في األراضي الجديدة:
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محافظة  2محافظات بالوجو البحري،  7يزرع القطن في 
محافظة عمي مستوى   9خارج الوادي أي بإجمالي 

اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار الجميورية، حيث 
  Random Effectالعشوائي لنموذجالمرحمي باستخدام طريقة ا

Model إنتاجية محصول أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
القطن بمحافظات مصر باألراضي الجديدة خالل الفترة 

( ىي درجة الحرارة الصغرى في شيور 2219-2217)
)مراحل الزراعة والنمو الخضري مارس ويونيو واغسطس 

لرطوبة النسبية في شيور ، واXi7, Xi10, Xi12ونضج الموز( 
مايو ويونيو واغسطس )مراحل بداية تكوين البراعم الزىرية 

والمتغير  Xi15, Xi16, Xi18 والنمو الخضري ونضج الموز(
(، حيث Di1الصوري الذي يعكس محافظات الوجو البحري )

اتضح من النتائج بزيادة كل من درجة الحرارة الصغرى في 
، والرطوبة النسبية في شير Xi10, Xi12يونيو واغسطس شيري 
وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القطن Xi15 مايو 

بمحافظات مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا 
طن/  2,22طن/ فدان،  2,29طن/ فدان،  2,26بمغ حوالي 

%، 8,67%، 5,78فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو 
مستوى محافظات  % من متوسط إنتاجية القطن عمي1,93

 طن/ فدان، في حين بزيادة 1,238مصر والبالغ حوالي 

، والرطوبة النسبية Xi7مارس درجة الحرارة الصغرى في شير 
وحده واحده تؤدي إلى   Xi16, Xi18 في شيري يونيو واغسطس

زيادة إنتاجية القطن بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 
 2,22طن/ فدان،  2,29بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 

طن/ فدان الترتيب بما يمثل نحو  2,227طن/ فدان، 
% من متوسط إنتاجية القطن %2,67، %1,93، 8,67

( Di1) عمي مستوى محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري
انخفاض إنتاجية القطن في محافظات الوجو البحري ولم 
 تثبت معنوية ىذا االنخفاض، ويبين معامل التحديد المعدل

% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول القطن 52أن 
بمحافظات مصر باألراضي الجديدة ترجع إلى العوامل سالفة 
الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fوتشير قيمة "النموذج، 
 .2,21مستوى معنوية 

Ŷi = 3.79 + 0.09 Xi7 – 0.06 Xi10 – 0.09 Xi12 – 0.02 Xi15  

+ (6.44)**  (3.5)**   (-3.1)**     (-3.7)**    (-2.68)**   

0.02 Xi16 + 0.007 Xi18 + 0.02 Di1 
      (2.64)**    (-2.36)*        (-0.27)       
R

2
 = 0.65        = 0.52       F = 4.44**                        

خية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول اأهم العوامل المن -ج
 القطن بمحافظات مصر بإجمالي األراضي:

 3محافظات بالوجو البحري،  11يزرع القطن في 
 2محافظة بمصر العميا و 2محافظات بمصر الوسطي، 

محافظة عمي مستوى   18محافظة خارج الوادي أي بإجمالي 
 اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدارالجميورية، حيث 

 Random Effect العشوائي المرحمي باستخدام طريقة النموذج

Model  إنتاجية محصول أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
القطن بمحافظات مصر بإجمالي األراضي خالل الفترة 

( ىي درجة الحرارة العظمى في شير 2219-2217)
، درجة الحرارة الصغرى Xi6أغسطس )مرحمة نضج الموز( 

، والرطوبة Xi11)مرحمة تكوين ونمو الموز( يوليو رفي شيو 
النسبية في شيري يوليو وأغسطس )مرحمتي تكوين ونمو 

والمتغير الصوري الذي  Xi17, Xi18 الموز تكوين ونمو الموز(  
يعكس محافظات كل من الوجو البحري ومصر الوسطى 

(، حيث اتضح من النتائج بزيادة Di1, Di2, Di4وخارج الوادي )
، والرطوبة Xi11يوليو  من درجة الحرارة الصغرى في شير كل

وحده واحده يؤدي إلى  Xi18النسبية في شير أغسطس 
انخفاض إنتاجية القطن بمحافظات مصر بإجمالي األراضي 

طن/ فدان،  2,25بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 
%، 4,21طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو  2,224
إنتاجية القطن عمي مستوى محافظات  % من متوسط2,34

طن/ فدان، في حين بزيادة  1,187مصر والبالغ حوالي 
، والرطوبة Xi6درجة الحرارة العظمى في شير أغسطس 

يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطن  Xi17 النسبية في شير يوليو
بمحافظات مصر بإجمالي األراضي بمقدار معنوي احصائيًا 
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طن/ فدان عمي الترتيب  2,22، نطن/ فدا 2,27بمغ حوالي 
% من متوسط إنتاجية القطن 1,69%، 5,9بما يمثل نحو 

 ,Di1عمي مستوى محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري)

Di3, Di4 انخفاض إنتاجية القطن في محافظات كل من )
الوجو البحري ومصر الوسطى وخارج الوادي وقد ثبتت 

حديد المعدل أن تمعنوية ىذا االنخفاض، ويبين معامل ال
% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول القطن 53

بمحافظات مصر بإجمالي األراضي ترجع إلى العوامل سالفة 
الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fوتشير قيمة "النموذج، 
 .2,21مستوى معنوية 

Ŷi = -0.63 + 0.07 Xi6 – 0.05 Xi11 + 0.02 Xi17 –0.004 Xi18  

         – 0.5 Di1  – 0.48 Di2 – 0.62 Di4 

         (-0.65)    (3.9)**   (-2.97)**   (4.97)**   (-1.82)*  

         (-4.88)**      (-4.7)**  (-6.01)** 

R
2
 = 0.59        = 0.53       F = 9.48**   

( أن المحصمة 5ابقة وجدول )سيتضح من المعادالت ال
 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول القطن  -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,16باألراضي القديمة بمقدار 

بمحافظات القطن % من متوسط إنتاجية 12,64نحو 
 طن/ فدان. 1,266مصر والبالغ حوالي 

ة محصول القطن يسمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاج -
بما يمثل  )*(طن/فدان 2,267باألراضي الجديدة بمقدار 

بمحافظات القطن % من متوسط إنتاجية 6,45نحو 
 طن/ فدان. 1,238مصر والبالغ حوالي  

ايجابية تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول القطن بإجمالي   -
بما يمثل نحو  )*(طن/فدان 2,236األراضي بمقدار 

بمحافظات مصر القطن اجية ت% من متوسط إن3,23
    طن/ فدان. 1,187والبالغ حوالي 

تررررم حسررررابو مررررن خررررالل تجميررررع اآلثررررار السررررمبية وااليجابيررررة  )*(
 .لمتغيرات المناخية من واقع معادلة النموذج العشوائي

 رابعًا: المحاصيل الزيتية:
ألررررف  264,52تمثررررل مسرررراحة المحاصرررريل الزيتيررررة حرررروالي 

، حيرررررث بمغررررررت مسررررراحة محصررررررول الفررررررول 2219فررررردان عررررررام 
% مررن 53,92ألررف فرردان بمررا يمثررل نحررو  142,64السرروداني 

مساحة المحاصيل الزيتية،

إنتاجية محصول القطن ألثر العوامل المناخية عمى Random Effect Model العشوايي  . ممخص نتايج تقدير النموذج9جدول 
 (2000-2003بمحافظات مصر خالل الفترة )

 سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس األراضي

 القديمة
 )+( ن
ضري زراعة

نمو خ
 

 )+( ص 
بداية تكوين البراعم 

 الزىرية

 )ر( ظ، )ر(ص
 ازىار

 )+( ظ
 تكوين ونمو الموز

)+( ظ، )+( ص، 
 )ر( ن

صاد تفتح الموز
الح

 

 الجديدة
)+( ص 
 زراعة

 )ر( ن
بداية تكوين البراعم 

 يةالزىر 

 )ر( ص، )+(ن
 ازىار

 
 )ر( ص، )+( ن
 تفتح الموز

    اإلجمالي
 )ر( ص، )+( ن

 الموز تكوين ونمو

 )+( ظ، )ر( ن
 تفتح الموز

أثير حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )ن( الرطوبة النسبية، )ر( معدل سقوط االمطار، )ر( تأثير سمبي، )+( ت
 إيجابي.

 لمصدر: نتائج التحميل االحصائي بالمعادالت المقدرة خالل فترة الدراسة.ا
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وفيما يمي أىم العوامل المناخية التي تؤثر محصول الفول 
السوداني. )النشرة السنوية إلحصاء المساحات المحصولية 

 واإلنتاج النباتي، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء(
 محصول الفول السوداني: -

زرع محصول الفول السوداني خالل شيري ابريل ومايو ي
ويتم حصاده خالل شير سبتمبر، وبناًء عميو تم حصر 
العوامل المناخية المؤثرة عمى محصول الفول السوداني في 

 المعادلة التالية:
Ŷi =  + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β1 Xi3 + …..… + β1 Xi17 + β1 

Xi18+ β1 Xi19 + β1 Di1 + β1 Di2 + β1 Di3 + β1 Di4 + i 

 حيث:
 Ŷi : القيمة التقديرية إلنتاجية الفول السوداني بمحافظات

 (.2219-2217مصر خالل الفترة )
Xi1  إلىXi6 )درجة الحرارة العظمى من شير إبريل )الزراعة :

 حتي شير سبتمبر )الحصاد(.
Xi7  حتيXi12:  درجة الحرارة الصغرى من شير إبريل

 بتمبر )الحصاد(.)الزراعة( حتي شير س
Xi13  حتيXi18 )الرطوبة النسبية من شير إبريل )الزراعة :

 حتي شير سبتمبر )الحصاد(.
Xi19 .متوسط معدل األمطار : 
Di1 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات الوجو :

 البحري.
Di2 مصر : متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات

 .الوسطي
Di3مصر نتاجية محافظات : متغير صوري يعكس أثر إ

 .العميا
Di4 متغير صوري يعكس أثر إنتاجية محافظات خارج :

 الوادي.
وقررررد انتيررررت نتيجررررة النمرررروذج الخطرررري المتعرررردد إلررررى عرررردم 
معنويررة العالقررة بررين كررل متغيررر مررن ىررذه المتغيرررات والمتغيررر 

الترررابع بسررربب وجرررود مشررراكل االقتصررراد القياسررري وعمرررى رأسررريا 
ترررررري أكرررررردتيا تقررررررديرات معررررررامالت مشرررررركمة االزدواج الخطرررررري وال

االرتباط البسيط بمصفوفة معامالت االرتباط، بينما اتضح من 
( أن أكثررر (Stepwise Regressionنمرروذج االنحرردار المرحمرري 

إنتاجيرة الفرول السروداني بمحافظرات مصرر العوامل ترأثيرًا عمرى 
 ( كانت عمى النحو التالي:2217-2219خالل الفترة )

ناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول أهم العوامل الم -أ
 الفول السوداني بمحافظات مصر في األراضي القديمة:

 4محافظات بالوجو البحري،  7يزرع الفول السوداني في 
محافظة بمصر العميا أي  4محافظات بمصر الوسطى 

اتضح من نتائج محافظة داخل الوادي، حيث  15بإجمالي 
 ستخدام طريقة النموذجتقدير نموذج االنحدار المرحمي با

أن أكثر العوامل المناخية  Random Effect Model العشوائي
إنتاجية محصول الفول السوداني بمحافظات مصر تأثيرًا عمى 
( ىي درجة 2217-2219القديمة خالل الفترة )باألراضي 

الحرارة العظمى في شيري يونيو وسبتمبر )مرحمتي النمو 
الرطوبة النسبية في شيري ، و Xi3, Xi6الخضري والحصاد( 

يوليو وسبتمبر)مرحمتي تزىير وعقد وامتالء القرون والحصاد( 
 Xi16, Xi18 والمتغير الصوري الذي يعكس محافظات كل من

(، حيث اتضح من Di1, Di2الوجو البحري ومصر الوسطى)
سبتمبر  النتائج بزيادة كل من درجة الحرارة العظمى في شير

Xi6 في شير يوليو ، والرطوبة النسبيةXi16   وحده واحده يؤدي
إلى انخفاض إنتاجية الفول السوداني بمحافظات مصر 

 2,12باألراضي القديمة بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 
طن/ فدان عمي الترتيب بما يمثل نحو  2,23طن/ فدان، 

% من متوسط إنتاجية الفول السوداني عمي %2,26، 8,23
طن/ فدان،  1,458الغ حوالي محافظات مصر والب مستوى

، Xi3يونيو في حين بزيادة درجة الحرارة العظمى في شير 
يؤدي إلى زيادة Xi18 والرطوبة النسبية في شير سبتمبر 

إنتاجية الفول السوداني بمحافظات مصر باألراضي القديمة 
 2,23طن/ فدان،  2,29بمقدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي 

% 2,26%، 6,17ما يمثل نحو طن/ فدان عمي الترتيب ب
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من متوسط إنتاجية الفول السوداني عمي مستوى محافظات 
( انخفاض إنتاجية Di1, Di2مصر. ويبين المتغير الصوري )

ومصر الوجو البحري الفول السوداني في محافظات كل من 
الوسطى  وقد ثبتت معنوية ىذا االنخفاض لمحافظات مصر 

% من 31ديد المعدل أن الوسطى  فقط، ويبين معامل التح
التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول الفول السوداني 
بمحافظات مصر باألراضي القديمة ترجع إلى العوامل سالفة 
الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم تؤخذ في 

" إلى معنوية النموذج المستخدم عند Fوتشير قيمة "النموذج، 
 .2,21مستوى معنوية 

Ŷi = 2.58 +0.09 Xi3 – 0.12 Xi6 – 0.03 Xi16 + 0.03 Xi18 

     –  0.16 Di1 – 0.53 Di2 
      (1.3)    (2.33)*   (-2.48)**   (-2.84)**   (2.09)*              

(-1.13)        (2.03)*   
R

2
 = 0.41       = 0.31       F = 4.1**      

اجية محصول أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنت -ب
 لفول السوداني بمحافظات مصر في األراضي الجديدة:ا

 3محافظات بالوجو البحري،  3يزرع الفول السوداني في 
 2محافظات بمصر العميا و 4محافظات بمصر الوسطي، 

محافظة عمي مستوى   12محافظة خارج الوادي أي بإجمالي 
اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار الجميورية، حيث 

 Random Effect العشوائي خدام طريقة النموذجالمرحمي باست

Model  إنتاجية أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
محصول الفول السوداني بمحافظات مصر باألراضي الجديدة 

( ىي درجة الحرارة العظمى في 2217-2219خالل الفترة )
ى ، درجة الحرارة الصغر  Xi6)مرحمة الحصاد( سبتمبر شير 

، والرطوبة النسبية Xi12)مرحمة الحصاد(  مبرفي شير سبت
، Xi16في شير يوليو )مرحمة تزىير وعقد وامتالء القرون( 

والمتغير الصوري الذي يعكس ، Xi19ومعدل سقوط األمطار 
محافظات كل من مصر الوسطى ومصر العميا وخارج 

ن (، حيث اتضح من النتائج بزيادة كل مDi2, Di3, Di4الوادي )
، والرطوبة  Xi6سبتمبر رة العظمى في شير درجة الحرا

  Xi19، ومعدل سقوط األمطار Xi16النسبية في شير يوليو 

وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفول السوداني 
بمحافظات مصر باألراضي الجديدة بمقدار معنوي احصائيًا 

طن/  2,26طن/ فدان،  2,26طن/ فدان،  2,16بمغ حوالي 
%، 4,24%، 12,77يب بما يمثل نحو ان عمي الترتفد

% من متوسط إنتاجية الفول السوداني عمي مستوى 4,24
طن/ فدان، في حين  1,485محافظات مصر والبالغ حوالي  

درجة  Xi12 درجة الحرارة الصغرى في شير سبتمبر بزيادة
واحده تؤدي إلى زيادة إنتاجية الفول السوداني بمحافظات 

قدار معنوي احصائيًا بمغ حوالي ي الجديدة بممصر باألراض
% من متوسط إنتاجية 8,28طن/ فدان بما يمثل نحو  2,12

الفول السوداني عمي مستوى محافظات مصر. ويبين المتغير 
( انخفاض إنتاجية الفول السوداني في Di2, Di3, Di4الصوري )

محافظات كل من مصر الوسطى ومصر العميا وثبتت معنوية 
فقط، بينما زادت اإلنتاجية في  ت مصر العميامحافظا

محافظات وخارج الوادي ولكن لم تثبت معنوية ىذه الزيادة، 
% من التغيرات الحادثة 39ويبين معامل التحديد المعدل أن 

في إنتاجية محصول الفول السوداني بمحافظات مصر 
باألراضي الجديدة ترجع إلى العوامل سالفة الذكر وأن الباقي 

وتشير قيمة أخري لم تؤخذ في النموذج،  إلى متغيرات ترجع
"F 2,21" إلى معنوية النموذج المستخدم عند مستوى معنوية. 

Ŷi = 5.62 – 0.16 Xi6 + 0.12 Xi12 – 0.06 Xi16 – 0.06 Xi19  

      –0.04 Di2    – 0.35 Di3 + 0.82 Di4   

    (4.27)** (-3.75)**  (2.69)**    (-2.49)**   (-2.62)**      

(-0.36)        (-2.34)*    (0.58)   

R
2
 = 0.52       = 0.39       F = 4.12**     

أهم العوامل المناخية التي تؤثر عمى إنتاجية محصول  -ج
 الفول السوداني بمحافظات مصر بإجمالي األراضي:

 4محافظات بالوجو البحري،  8يزرع الفول السوداني في 
 2مصر العميا ومحافظات ب 5سطي، محافظات بمصر الو 

محافظة عمي مستوى   19محافظة خارج الوادي أي بإجمالي 
اتضح من نتائج تقدير نموذج االنحدار الجميورية، حيث 

 Random Effect العشوائي المرحمي باستخدام طريقة النموذج

Model  إنتاجية محصول أن أكثر العوامل المناخية تأثيرًا عمى
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األراضي خالل جمالي بمحافظات مصر بإ الفول السوداني
( ىي الرطوبة النسبية في شيري يوليو 2217-2219الفترة )

 وسبتمبر )مرحمتي تزىير وعقد وامتالء القرون والحصاد( 

Xi16, Xi18 ومعدل سقوط األمطارXi19  والمتغير الصوري الذي
يعكس محافظات كل من مصر الوسطى  ومصر العميا 

تضح من النتائج بزيادة (، حيث اDi2, Di3, Di4وخارج الوادي )
ومعدل سقوط Xi18 كل من الرطوبة النسبية في شير سبتمبر 

وحده واحده يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفول  Xi19األمطار 
السوداني بمحافظات مصر بإجمالي األراضي بمقدار معنوي 

طن/ فدان  2,25طن/ فدان،  2,28احصائيًا بمغ حوالي 
% من متوسط 3,56، %5,7ما يمثل نحو عمي الترتيب ب

إنتاجية الفول السوداني عمي مستوى محافظات مصر والبالغ 
طن/ فدان، في حين بزيادة الرطوبة النسبية  1,424حوالي 

وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاجية  Xi16 في شير يوليو 
الفول السوداني بمحافظات مصر بإجمالي األراضي بمقدار 

ن/ فدان بما يمثل نحو ط 2,1بمغ حوالي  معنوي احصائياً 
% من متوسط إنتاجية الفول السوداني عمي مستوى  7,12

( Di2, Di3, Di4محافظات مصر. ويبين المتغير الصوري )
انخفاض إنتاجية الفول السوداني في محافظات كل من مصر 
الوسطى ومصر العميا وخارج الوادي حيث ثبتت معنوية 

لتحديد المعدل أن ط، ويبين معامل امحافظات مصر العميا فق
% من التغيرات الحادثة في إنتاجية محصول الفول 35

السوداني بمحافظات مصر بإجمالي األراضي ترجع إلى 
العوامل سالفة الذكر وأن الباقي ترجع إلى متغيرات أخري لم 

" إلى معنوية النموذج Fوتشير قيمة "تؤخذ في النموذج، 
 .2,21وية المستخدم عند مستوى معن

Ŷi = 0.95 + 0.1Xi2 – 0.08 Xi16 – 0.05 Xi19  – 0.12 Di2  

        –0.40 Di3 – 0.13 Di4 
      (1.38)  (3.45)** (-2.8)**   (-2.93)**     (-1.19)               

(-3.5)**     (-1.09)   
R

2
 = 0.42        = 0.35       F = 6.01**      

 

إنتاجية محصول الفىول ألثر العوامل المناخية عمى Random Effect Model العشوايي  تقدير النموذجممخص نتايج  .6جدول 
 (2000-2003السوداني بمحافظات مصر لمفترة )

 سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل األراضي

 القديمة

زراعة
وطور البادرة 

ضري 
النمو الخ

 )+( ظ 
 النمو الخضري

 )ر( ن
 نتزىير وعقد القرو 

 )ر( ظ، )+( ن
صاد قرونامتالء ال

الح
 

  الجديدة
 )ر( ن

 تزىير وعقد القرون

 )ر( ظ، )+( ص
 امتالء القرون

  اإلجمالي
 )+( ن

 تزىير وعقد القرون

 )ر( ن
 امتالء القرون

+( تأثير مطار، )ر( تأثير سمبي، )حيث تشير: )ظ( درجة الحرارة العظمي، )ص( درجة الحرارة الصغرى، )ن( الرطوبة النسبية، )ر( معدل سقوط اال
 إيجابي.

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي بالمعادالت المقدرة خالل فترة الدراسة.
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( أن المحصمة 6يتضح من المعادالت السابقة وجدول )

 النيائية لمتغيرات المناخية كانت:

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول  -
 )*( فدانطن/ 2,23القديمة بمقدار  السوداني باألراضي
الفول % من متوسط إنتاجية 2,26بما يمثل نحو 

طن/  1,458بمحافظات مصر والبالغ حوالي السوداني 
 فدان.

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول  -
 )*(طن/فدان 2,16السوداني باألراضي الجديدة بمقدار 

الفول  % من متوسط إنتاجية12,77بما يمثل نحو 
 طن/ فدان. 1,485الغ حوالي  بمحافظات مصر والب

سمبية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول الفول  -
 )*(طن/فدان 2,23السوداني باألراضي القديمة بمقدار 

الفول % من متوسط إنتاجية 2,14بما يمثل نحو 
 طن/ فدان. 1,424بمحافظات مصر والبالغ حوالي  

 الثررررار السررررمبية وااليجابيررررةتررررم حسررررابة مررررن خررررالل تجميررررع ا )*(
 لمتغيرات المناخية من واقع معادلة النموذج العشوائي.

 النتايج والتوصيات

من أىم العوامل التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض درجة 
الحرارة والرطوبة النسبية ىي تحديد الميعاد المناسب لكل من 
 الزراعة والحصاد والري. وفيما يمي أىم النتائج والتوصيات

 خالل البحث: التي تم التوصل الييا من
التوسع في دراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئية عمى  -0

إنتاجية المحاصيل الزراعية والتركيز عمى األصناف 
المختمفة لكل محصول، حيث ثبتت األثار السمبية 
 لمتغيرات المناخية عمى إنتاجية أىم المحاصيل الزراعية.

 درجة الحرارة العظمى ليا ارتفاع -محصول القمح: أ -2
تأثير سمبي عند زراعة القمح )نوفمبر( باألراضي 
القديمة، األمر الذي يوصي بزراعة وري القمح لياًل 

لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، إال أنيا ليا تأثير إيجابي في 
األراضي الجديدة عمى مرحمة الحصاد )مايو( األمر الذي 

 شير مايو. يتبعو تأخير حصاد المحصول لنياية

ة الحرارة العظمى والصغرى لو تأثير سمبي ارتفاع درج -ب
في األراضي القديمة عمى مرحمتي االستطالة وطرد 
السنابل )يناير( األمر الذي يوصي بالري خالل فترة 
الذروة وتقميل استخدام األسمدة حتى ال ترفع درجة حرارة 

 التربة خالل تمك الفترة.

ظمى ارتفاع درجة الحرارة الع -محصول الذرة الشامية: أ -9
لو تأثير ايجابي في األراضي القديمة األراضي القديمة 
عمى مرحمتي الزراعة واإلنبات )مايو( وكذلك في 
األراضي الجديدة اثناء مرحمة امتالء الحبوب )أغسطس(، 
وتأثير سمبي لدرجة الحرارة الصغرى، وبالتالي يفضل الري 

درجة الحرارة الصغرى لياًل خالل تك المراحل لتقميل 
ارتفاع درجة الحرارة العظمى لو  -بدة العظمي. وزيا

تأثير سمبي عمى مرحمة النمو الخضري )يونية(، وبالتالي 
ينصح بالري خالل فترة الذروة، بينما التأثير إيجابي 
الرتفاع الرطوبة النسبية في األراضي الجديدة خالل نفس 

 المرحمة.
ير جة الحرارة العظمى لو تأثارتفاع در  -أ: محصول األرز -7

سمبي في األراضي القديمة عمى مرحمتي الزراعة واإلنبات 
)مايو( وبالتالي يجب اتباع ما تم في محصول القمح، 
كذلك الرطوبة النسبية عمى مرحمة امتالء الحبوب 
)أغسطس( في األراضي القديمة والجديدة وبالتالي البد 

 اعية المناسبة.من توخي الحذر واتخاذ العمميات الزر 

درجة الحرارة الصغرى لو تأثير إيجابي عمى  ارتفاع -ب
مرحمة طور البادرة )يونيو( في األراضي الجديدة، بينما 
ليا تأثير سمبي عمى مرحمتي طرد السنابل )يوليو( في 
األراضي الجديدة ومرحمة امتالء الحبوب )أغسطس( في 

 كممن األراضي القديمة والجديدة.



 ...محمد عثمان عبد الفتاح عبد اليادي، ايمان فريد أمين قادوس: دراسة قياسيو ألثر التغيرات المناخية عمى إنتاجية 

 

437 

اضي القديمة: بالنسبة لألر  -البمدي: أ محصول الفول -9
تبين التأثير السمبي لكل من درجة الحرارة الصغرى خالل 
مرحمتي التزىير وعقد القرون )ديسمبر، يناير( والرطوبة 
النسبية خالل مرحمة امتالء القرون )فبراير( ودرجة 
الحرارة العظمى خالل مرحمة النضج )مارس(، بينما كان 

مرحمة رجة الحرارة الصغرى خالل التأثير إيجابي لد
النضج. وبالتالي البد من االىتمام بمواعيد الري وقت 

 الذروة ولياًل وذلك حسب االرتفاع واالنخفاض.
بالنسبة لألراضي الجديدة كان الرتفاع الرطوبة النسبية  -ب

اثر إيجابي عمي التزىير)ديسمبر( وأثر سمبي لدرجة 
 يناير(.الحرارة العظمى عمي عقد القرون )

ارتفاع بالنسبة لألراضي القديمة:  -محصول القطن: أ -6
درجة الحرارة الصغرى خالل مرحمة بداية تكوين البراعم 
الزىرية )مايو( ومرحمة تفتح الموز )أغسطس( لو تأثير 
إيجابي وكذلك درجة الحرارة العظمى خالل مرحمة تكوين 

حرارة ونمو الموز )يوليو(، ولكن ىناك تأثير سمبي لدرجة ال
 الزىار )يونيو(.العظمى عمى مرحمة ا

ارتفاع الرطوبة النسبية خالل  بالنسبة لألراضي الجديدة: -ب
مرحمة بداية تكوين البراعم الزىرية )مايو( لو تأثير سمبي 
كذلك درجة الحرارة الصغرى خالل مرحمتي االزىار وتفتح 
الموز )يونيو وأغسطس(، بينما ارتفاع درجة الحرارة 

رس( لو تأثير إيجابي أثناء مرحمة الزراعة )ما الصغرى
 وكذلك الرطوبة النسبية أثناء مرحمة االزىار )يونيو(.  

بالنسبة لألراضي القديمة: -محصول الفول السوداني: أ -0
ارتفاع درجة الحرارة العظمى لو تأثير إيجابي عمى مرحمة 
النمو الخضري )يونيو( وكذلك الرطوبة النسبية أثناء 

 التأثير سمبيلقرون )أغسطس( بينما كان امتالء ا

لمرطوبة النسبية أثناء مرحمتي التزىير وعقد القرون  
)يوليو( ودرجة الحرارة العظمى أثناء وامتالء القرون 

 )أغسطس(.
ارتفاع الرطوبة النسبية لو  بالنسبة لألراضي الجديدة: -ب

تأثير سمبي عمي مرحمتي تزىير وعقد القرون )يوليو( 

تالء القرون جة الحرارة العظمى عمي اموكذلك در 
)أغسطس( بينما كان التأثير إيجابي الرتفاع درجة الحرارة 

           الصغرى أثناء امتالء القرون )أغسطس(.      
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 محقاتالم

 (2000-2003تطور إنتاجية محافظات مصر من القمح )طن/فدان( خالل الفترة ) .0جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 المحافظات

 2.608 2.554 2.665 2.489 2.528 2.573 2.709 2.607 2.793 االسكندرية

 2.714 2.750 2.964 2.548 2.649 2.730 2.721 2.754 2.976  البحيرة

 2.727 2.520 2.825 - - - 2.727 2.520 2.825  الغربية

 2.467 2.532 2.729 2.36 2.421 2.616 2.468 2.534 2.730 الشيخ كفر

 2.786 2.904 3.292 2.625 2.721 3.234 2.793 2.915 3.297  لدقيميةا

 2.608 2.604 2.794 2.2 2.601 2.627 2.641 2.604 2.803 دمياط

 2.655 2.488 2.886 2.418 2.415 2.552 2.673 2.492 2.910  الشرقية

 2.7454 2.527 2.704 2.719 2.457 2.680 2.772 2.583 2.720 االسماعيمية

 2.51 2.506 2.849 2.51 2.506 2.849 - - - سعيد رورب

 2.713 2.549 2.661 2.604 1.932 2.583 2.73 2.637 2.678  السويس

 2.913 3.087 3.202 - - - 2.913 3.087 3.202 المنوفية

 2.856 2.871 2.946 - - - 2.856 2.871 2.946  القميوبية

 2.143 2.125   - -   2.143 2.125   القاىرة

 2.692 2.675 2.938 2.514 2.527 2.706 2.705 2.688 2.960 جممة الوجو البحري

 2.938 2.920 3.237 2.667 2.677 2.856 2.981 2.961 3.297  الجيزة

 2.916 2.794 2.967 2.709 2.600 2.712 2.934 2.806 2.987 سويف بني

 2.665 2.625 2.692 - - 2.400 2.665 2.625 2.698 الفيوم

 2.889 2.679 2.969 2.351 2.461 2.511 2.658 2.709 2.991 المنيا

 2.822 2.699 2.899 2.471 2.513 2.621 2.848 2.714 2.914 مصر الوسطي جممة

 2.89 2.608 2.987 2.294 2.041 2.577 2.94 2.658 3.024  أسيوط

 2.916 2.566 2.825 2.324 2.321 2.174 2.952 2.583 2.867  سوىاج

 2.706 2.688 2.693 2.562 2.572 2.520 2.772 2.741 2.751  قنا

 2.479 2.424 2.426 2.209 2.090 2.046 2.741 2.751 2.800  األقصر

 2.772 2.684 2.811 2.76 2.670 2.772 2.823 2.737 2.951  أسروان

 2.831 2.602 2.840 2.518 2.425 2.520 2.91 2.647 2.914 مصر العميا جممة

 2.749 2.664 2.908 2.51 2.482 2.621 2.775 2.685 2.940  داخل الوادي جممة

 2.539 2.383 2.530 2.539 2.383 2.530 - - -  الجديد الوادي

 2.478 2.510 2.415 2.478 2.510 2.415 - - -  مطروح

 0.919 0.933 0.516 0.919 0.933 0.516 - - -  سيناء شمال

 1.732 1.785 1.722 1.732 1.785 1.722 - - -  سيناء جنوب

 2.649 2.599 2.856 2.649 2.599 2.856 - - -  النوبارية

 2.571 2.459 2.640 2.571 2.459 2.640 - - -  خارج الوادي جممة

 2.73 2.645 2.882 2.543 2.470 2.631 2.775 2.685 2.940  الجميورية إجمالي

تصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصراد الزراعري، نشررات االقتصراد الزراعري، أعرداد عت من: وزارة الزراعة واسالمصدر: جم
 مختمفة.
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 (2000-2003تطور إنتاجية محافظات مصر لمذرة الشامية )طن/فدان( لمفترة ) .2جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 2.916 2.970 3.017 2.854 2.871 2.995 2.973 3.067 3.259 االسكندرية

 3.548 3.416 3.578 3.422 3.135 3.442 3.551 3.419 3.579  البحيرة

 3.286 3.299 3.565 - - - 3.286 3.299 3.565  الغربية

 3.788 3.550 3.711 3.769 2.903 3.220 3.789 3.555 3.715 الشيخ كفر

 3.961 3.896 4.016 3.524 3.359 3.779 3.989 3.914 4.028  الدقيمية

 3.339 3.414 3.408 - - - 3.339 3.414 3.408 دمياط

 3.614 3.492 3.688 3.264 3.128 3.097 3.662 3.521 3.744  الشرقية

 3.277 3.477 3.443 3.037 3.097 3.162 3.322 3.516 3.527 االسماعيمية

 2.463 2.446 2.450 2.463 2.446 2.450 - - - سعيد بور

 2.634 2.186 2.364 2.421 2.018 2.377 2.667 2.205 2.342  السويس

 3.752 3.733 3.726 - - 2.184 3.752 3.733 3.730 المنوفية

 3.494 3.390 3.519 - - - 3.494 3.390 3.519  القميوبية

 2.512 1.681 2.547 - - - 2.512 1.681 2.547 قاىرهال

 3.573 3.495 3.625 3.07 2.941 3.005 3.619 3.526 3.673 الوجو البحري جممة

 3.196 3.332 3.593 2.987 2.834 3.278 3.208 3.367 3.606  الجيزة

 2.991 2.791 2.867 2.791 2.493 2.541 3.01 2.830 2.902 سويف بني

 2.717 2.605 3.010 - - - 2.717 2.605 3.010 الفيوم

 3.067 2.985 3.302 2.935 2.674 2.934 3.076 2.994 3.310 المنيا

 2.994 2.888 3.143 2.795 2.580 2.681 3.002 2.903 3.161 مصر الوسطي جممة

 2.713 2.738 2.985 2.256 1.934 2.276 2.734 2.777 3.017  أسيوط

 2.982 2.840 2.901 2.437 2.016 2.545 2.996 2.852 2.911  سوىاج

 2.359 1.983 1.956 2.147 1.858 1.807 2.383 1.991 1.964  قنا

 2.325 2.218 2.106 2.082 1.658 1.743 2.359 2.290 2.128  األقصر

 2.279 2.218 2.052 2.242 2.326 2.021 2.293 1.996 2.145  أسوان

 2.742 2.670 2.780 2.252 2.069 2.132 2.773 2.709 2.836 مصر العميا جممة

 3.223 3.182 3.313 2.861 2.665 2.723 - 3.211 3.354  داخل الوادي جممة

 3.419 3.174 3.344 3.419 3.174 3.344 - - -  الجديد الوادي

 2.52 2.520 2.982 2.52 2.520 2.982 - - -  مطروح

   0.640 0.728   0.640 0.728 - - -  سيناء شمال

         -    سيناء جنوب

 3.755 3.211 3.645 3.755 3.211 3.645 - - -  النوبارية

 3.535 3.145 3.585 3.535 3.145 3.585 - - -  خارج الوادي جممة

 3.24 3.181 3.332 3.186 2.898 3.185 3.248 3.211 3.354  الجميورية إجمالي

االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصراد الزراعري، نشررات االقتصراد الزراعري، أعرداد  الح األراضي، قطاع الشئونالمصدر: جمعت من: وزارة الزراعة واستص
 مختمفة.
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 (2000-2003تطور إنتاجية محافظات مصر من األرز )طن/فدان( خالل الفترة ) .9جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 3.697 3.740 3.058 3.787 3.800 2.900 3.57 3.589 3.500 االسكندرية

 3.589 3.607 3.815 - - - 3.589 3.607 3.815  البحيرة

 3.496 3.710 3.778 - - - 3.496 3.710 3.778  الغربية

 3.986 3.991 3.973 3.445 3.674 3.431 3.994 4.000 3.984 الشيخ كفر

 3.799 3.642 4.162 3.794 3.580 3.664 3.8 3.650 4.201  الدقيمية

 3.361 3.449 3.413 3.368 3.520 3.158 3.36 3.440 3.435 دمياط

 3.471 3.382 3.262 2.8 2.751 3.001 3.54 3.532 3.303  الشرقية

 3.534 3.407 3.144 2.678 2.500 2.600 3.552 3.423 3.200 االسماعيمية

 3.297 3.006 2.972 3.279 3.006 2.972 - - - سعيد برور

 2.502   -   2.502    السويس

 3.524  3.520 -  - 3.524  3.520 المنوفية

 3.103 3.077 3.478 - - - 3.103 3.077 3.478  القميوبية

 3.681 3.636 3.794 3.417 3.148 3.218 3.705 3.695 3.840 الوجو البحري جممة

   3.710 3.896   - - 4.095 3.710 3.896 سويف بني

   3.142 3.098   - - 3.488 3.142 3.098 الفيوم

   3.313 3.493   - - 3.748 3.313 3.493 مصر الوسطي جممة

 3.681 3.636 3.793 3.417 3.148 3.218 3.705 3.695 3.839  داخل الوادي جممة

 3.822 3.000 3.500 3.822 3.000 3.500   - -  الجديد الوادي

 2.939  2.889 2.939   2.889        باريةالنو 

 3.53 3.000 3.392 3.53 3.000 3.392   - -  خارج الوادي جممة

 3.681 3.635 3.793 3.419 3.146 3.222 3.705 3.695 3.839  الجميورية إجمالي

مركزية لالقتصراد الزراعري، نشررات االقتصراد الزراعري، أعرداد ن االقتصادية، اإلدارة الالمصدر: جمعت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئو 
 مختمفة.

 (2000-2003خالل الفترة ) تطور إنتاجية محافظات مصر من الفول البمدي )طن/فدان( .7جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 1.398 1.206 1.280 1.374 1.210 1.279 1.55 1.181 1.294 االسكندرية

 1.294 1.393 1.393 1.085 1.400 1.121 1.372 1.389 1.415  البحيرة

 1.457 1.166 1.228 - - - 1.457 1.166 1.228  الغربية

 1.259 1.224 1.338 1.302 1.120 1.314 1.257 1.231 1.339 كفر الشيخ

 1.611 1.668 1.341 1.33 1.758 1.209 1.685 1.652 1.367  يميةالدق

 1.4 1.503 1.378 - 1.663 1.333 1.4 1.493 1.379 دمياط

 1.36 1.238 1.393 1.259 1.063 1.270 1.432 1.365 1.433  الشرقية

 1.417 1.194 1.364 1.245 1.200 1.696 1.859 1.194 1.338 االسماعيمية

 1.01 1.011 1.096 1.01 1.011 1.096 - - - برور سعيد

 1.12 1.078 1.018 1.085 1.189 0.989 1.143 0.803 1.115  السويس

 0.769 0.516 1.367 - - - 0.769 0.516 1.367 المنوفية

 1.365 1.342 1.350 1.26 1.254 1.228 1.416 1.384 1.373 جممة الوجو البحري

 1.71 1.240 1.165 1.71 1.274 - - 1.211 1.165  الجيزة

 1.296 1.228 1.202 0.778 - 0.840 1.613 1.228 1.227 سويف بني

 1.007 0.989 1.002 - - - 1.007 0.989 1.002 الفيوم

 1.479 1.429 1.378 1.737 1.340 - 1.437 1.437 1.378 المنيا

 1.296 1.248 1.191 1.611 1.288 0.840 1.239 1.240 1.194 مصر الوسطي جممة
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 (2000-2003تاجية محافظات مصر من الفول البمدي )طن/فدان( خالل الفترة ). تطور إن7تابع جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 1193 1.234 1.285 1.09 1.256 0.940 1.196 1.232 1.304  أسيوط

 1.264 1.251 1.214 1.246 1.260 1.226 1.28 1.244 1.211  سوىاج

 1.006 1.018 1.046 0.898 0.903 0.897 1.06 1.064 1.077  قنا

 1.633 1.482 1.255 1.333 1.303 1.020 1.733 1.582 1.519  األقصر

 1.14 0.924 1.067 1.135 0.900 1.073 1.239 1.299 0.921  أسوان

 1.216 1.150 1.211 1.153 1.010 1.069 1.248 1.246 1.275 مصر العميا جممة

 1.339 1.316 1.329 1.249 1.217 1.192 1.381 1.364 1.357  داخل الوادي جممة

 1.268 1.141 1.265 1.268 1.141 1.265 - - -  الجديد الوادي

 1.703 1.127 1.204 1.703 1.127 1.204 - - -  مطروح

 0.625 0.617  0.625 0.617  - -   سيناء شمال

 0.933 0.914  0.933 0.914  - -   اءسين جنوب

 1.503 1.686 1.708 1.503 1.686 1.708 - - -  النوبارية

 1.518 1.557 1.612 1.518 1.557 1.612 - - -  خارج الوادي جممة

 1.42 1.411 1.406 1.443 1.443 1.480 1381 1.364 1.357  الجميورية إجمالي

تصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصراد الزراعري، نشررات االقتصراد الزراعري، أعرداد عت من: وزارة الزراعة واسالمصدر: جم
 مختمفة.

 (2000-2003تطور إنتاجية محافظات مصر من القطن )طن/فدان( خالل الفترة ) .9جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 0.398 1.129 1.142 - 1.086 1.142 0.398 1.154 - االسكندرية

 1.071 1.191 1.211 - - - 1.071 1.191 1.211  البحيرة

 1.385 1.408 1.414 - - - 1.385 1.408 1.414  الغربية

 1.035 1.122 1.035 0.947 1.028 0.899 1.035 1.123 1.036 الشيخ كفر

 1.417 1.506 1.448 1.165 1.156 1.000 1.518 1.633 1.710  رميةالدقي

 0.959 1.138 0.902 1 1.129 0.821 0.959 1.138 0.902 دميراط

 1.249 1.399 1.288 1.239 1.310 1.217 1.252 1.422 1.318  الشرقية

 1.186 1.169 1.139 1.169 1.134 0.992 1.28 1.263 1.386 االسماعيمية

 0.876 1.024 0.840 0.876 1.024 0.840 - - - يدسع برور

 1.423 1.455 1.569 - - - 1.423 1.455 1.569 المنوفية

 0.944 1.125 1.200 - - - 0.944 1.125 1.200  القميوبية

 1.165 1.262 1.183 1.154 1.172 1.052 1.166 1.273 1.202 الوجو البحري جممة

 1.155 1.290 1.284 - - - 1.155 1.290 1.284 فسوي بني

 1.256 1.302 1.197 - - - 1.256 1.302 1.197 الفيوم

 1.128 1.299 1.079 - - - 1.128 1.299 1.079 المنيا

 1.219 1.298 1.224 - - - 1.219 1.298 1.224 مصر الوسطي جممة

 1.388 1.468 1.429 - - - 1.388 1.468 1.429  أسيوط

 1.364 1.380 1.351 - - - 1.364 1.380 1.351  ىاجسو 

 1.385 1.453 1.420 - - - 1.385 1.453 1.420 مصر العميا جممة

 1.176 1.268 1.191 1154 1.172 1.052 1.176 1.279 1.209  داخل الوادي جممة

 0.75 0.857 0.750 0.75 0.857 0.750 - - -  الجديد الوادي

 1.245 1.266 1.036 1.245 1.266 1.036 - - -  النوبارية

 1.239 1.265 1.030 1.239 1.265 1.030 - - -  خارج الوادي جممة

 1.174 1.268 1.191 1.156 1.177 1.052 1.176 1.279 1.209  الجميورية إجمالي

االقتصراد الزراعري، أعرداد  لالقتصراد الزراعري، نشررات المصدر: جمعت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية
 مختمفة.
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 (2000-2003خالل الفترة ) تطور إنتاجية محافظات مصر من الفول السوداني )طن/فدان( .6جدول 
 اإلجمالي األراضي الجديدة األراضي القديمة  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 1.321   1.2   0.126   االسكندرية

 1.5 1.438 1.392 - 1.512 1.200 1.5 1.421 1.399  البحيرة

   1.370 1.115   - -   1.370 1.115  الغربية

 1.126 1.167  - -  1.126 1.167  الشيخ كفر

 1.667 1.568 1.619 1365 1.588 1.317 1.709 1.565 1.720  الشرقية

 1.684 1.746 1.726 1.687 1.781 1.736 1.681 1.715 1.715 االسماعيمية

 0.8  1.452 0.8  1.000 -  -  السويس

 1.79 1.569 1.563 - - - 1.79 1.569 1.452 المنوفية

 1.733 1.599 1.583 - - - 1.733 1.599 1.563  القميوبية

 1.596 1.570 1.917 1.486 1.657 1.454 1.63 1.545 1.624 الوجو البحري جممة

 2.001 1.806 1.340 2.025 1.687 1.608 1.973 1.862 1.988  الجيزة

 1.732 1.496 1.261 1.727 1.509 1.329 1.803 1.452 1.370 سويف بني

 1.7 0.229  - -  1.7 0.229  الفيوم

 1.561 1.569 1.424 1.568 1.663 1.253 1.554 1.483 1.270 المنيا

 1.68 1.615 1.739 1.7 1.641 1.297 1.659 1.593 1.541 مصر الوسطي جممة

 1.5 1.681 1.581 1.502 1.763 1.834 1.499 1.620 1.614  طأسيو 

 1.68 1.601 1.000 1.652 1.568 1.571 1.743 1.640 1.620  سوىاج

 0.778 0.697 0.934 0.833 - - 0.667 0.697 1.000  قنا

 1.028 0.833 1.398 1 0.813 0.860 1.25 1.000 1.273  األقصر

 1.108 1.302 1.600 1.208 1.302 1.398 1.01 - -  أسوان

 1.564 1.553 1.559 1.575 1.513 1.597 1.546 1.608 1.612 مصر العميا جممة

 1.613 1.578 1.973 1.571 1.633 1.440 1.632 1.555 1.613  داخل الوادي جممة

 1.465 1.798  1.465 1.798 1.973   - -  الجديد الوادي

 0.901   0.901        مطروح

 1.163 1.245 1.295 1.163 1.245 1.295   - -  يةالنوبار 

 1.258 1.415 1.559 1.258 1.415 1.559   - -  خارج الوادي جممة

 1.393 1.477 1.559 1.31 1.448 1.541 1.632 1.555 1.613  الجميورية إجمالي

دارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرات االقتصاد الزراعري، أعرداد اع الشئون االقتصادية، اإلالمصدر: جمعت من : وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قط
 مختمفة.

 2000المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمي طبقا لمناطق الرصد عام  .0جدول 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 21 23 27 30 31 31 28 27 23 20 19 17 ةاالسكندري

 22 25 30 33 34 35 32 32 28 24 20 19  البحيرة

 22 25 30 34 35 36 34 33 27 24 20 18  الغربية

 22 25 30 34 35 36 34 33 27 24 20 18 الشيخ كفر

 22 24 30 33 34 35 34 32 27 23 19 18  الدقيمية

 21 24 28 30 32 32 30 28 24 21 19 18 دمياط

 22 35 30 34 35 39 36 34 28 23 19 18  الشرقية

 23 25 30 34 36 37 36 35 31 27 20 20 االسماعيمية

 21 23 27 30 32 32 30 27 30 21 18 17 سعيد برور

 24 25 30 34 36 38 35 33 29 23 20 19  السويس

 22 25 31 33 36 37 36 34 28 23 19 18 المنوفية

 22 24 30 34 36 37 35 33 28 24 20 19  القميوبية
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 2000. المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمي طبقا لمناطق الرصد عام 0تابع جدول  

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 21 24 28 30 32 32 30 28 24 21 19 17 القاىرة

 23 25 31 35 37 37 37 35 29 25 21 20  الجيزة

 23 25 31 36 38 40 38 35 31 25 21 19 سويف بني

 25 28 35 37 39 39 39 36 33 30 23 19 الفيوم

 23 24 30 35 37 38 36 35 30 25 21 19 المنيا

 23 25 30 35 38 39 37 36 31 25 21 19  أسيوط

 24 26 32 37 39 41 40 38 33 27 27 22  سوىاج

 25 27 32 36 39 39 37 34 30 27 23 22  قنا

 26 28 34 40 42 42 42 40 35 29 24 23  األقصر

 28 29 35 41 43 43 42 41 36 30 25 24  أسوان

 26 28 33 39 41 42 41 39 34 28 23 22  الجديد الوادي

 21 23 27 30 31 31 28 27 23 20 19 17  مطروح

 23 25 29 32 34 34 31 30 26 23 19 19  سيناء شمال

 22 27 34 37 38 40 39 35 33 29 23 23  ءسينا جنوب

 22 25 30 33 34 35 32 32 28 24 20 19  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء 

2008العظمي طبقا لمناطق الرصد عام الشهرية لدرجات الحرارة  المتوسطات .8جدول   
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 18.7 24.3 27.5 30.9 31.5 34.9 31.5 32.8 26.7 22.6 22.0 18.8 االسكندرية

 21.0 26.1 30.2 34.0 34.7 35.3 33.3 33.0 14.3 27.6 23.8 8.7 البحيررة

 19.5 27.6 29.8 34.9 35.7 31.5 35.1 34.5 29.8 28.0 21.3 19.3 بيةالغر 

 19.5 27.6 29.8 34.9 35.7 31.5 35.1 34.5 29.8 28.0 21.3 19.3 الشيخ كفر

 30.7 26.0 29.4 34.1 35.5 35 34.6 35.1 30.2 26.4 22.5 9.9 الدقيمية

 19.5 25.5 28.5 32.1 32.8 33.9 26.2 33.01 27.5 24.5 21.1 17.9 دميراط

 21.5 27.8 29.9 35.4 36.1 37.9 36.1 35.7 31.9 28.0 23.4 20.0 الشرقية

 20.1 28.5 30.1 34.7 35.8 36.5 36.1 35.3 28.1 27.0 23.0 2.0 االسماعيمية

 18.5 24.6 27.2 30.4 31.4 32.6 30.7 29.6 22.0 20.4 20.2 18.2 سعيد برور

 20.6 27.2 30.4 31.0 35.4 36.9 36.6 33.7 28.5 27.2 22.6 19.6 يسالسو 

 20.2 27.1 32.0 33.5 35.6 35.7 36.2 35.3 31.3 27.3 22.9 19.6 المنوفية

 19.3 25.1 29.5 34.8 36.1 37.0 36.5 35.6 30.1 28.1 23.8 19.4 القميوبية

 18.9 25.2 28.0 31.6 31.4 35.5 34.2 32.2 26.2 24.4 21.2 18.7 القاىرة

 21.8 27.7 30.1 35.6 37.3 38.2 38.4 36.0 31.8 28.8 21.1 20.5 الجيزة

 18.8 27.6 31.5 36.3 37.8 38.9 35.0 36.7 30.5 29.0 24.5 21.1 سويف بني

 22.1 29.1 33.9 37.1 38.4 38.3 37.1 38.5 32.0 29.4 25.0 21.5 الفيوم

 20.3 25.9 31.1 35.4 37.5 38.5 37.7 38.1 31.4 28.9 24.4 20.0 المنيا

 20.1 27.6 33.1 35.7 37.5 39.5 38.8 38.4 32.1 30.5 26.0 19.9 أسيوط

 20.7 29.0 34.9 39.3 39.7 40.6 40.0 39.4 35.0 32.2 26.3 20.4 سوىاج

 23.9 29.2 34.0 36.5 37.9 38.6 38.5 35.9 33.2 29.3 25.6 22.6 قنرا

 22.5 28.4 35.6 40.2 41.1 41.8 40.7 40.8 36.1 34.1 34.5 22.5 األقصر

 22.9 29.1 37.2 42.6 43.1 42.8 42.5 41.5 36.3 35.0 30.2 23.5 أسوان

 21.7 29.7 35.6 40.2 41.2 42.6 42.4 41.4 36.2 32.8 28.7 22.2 الجديد الوادي

 18.7 24.3 27.5 30.9 31.5 34.9 31.5 32.8 26.7 22.6 22.0 18.8 مطروح

 20.2 27.2 30.9 25.8 32.5 34.9 31.2 33.9 28.6 26.6 23.0 19.1 سريناء شمال

 24.3 28.4 32.4 37.9 37.1 38.5 38.3 35.9 32.2 29.3 24.0 22.0 سيناء جنوب

 21.0 26.1 30.2 34.0 34.7 35.3 33.3 33.0 14.3 27.6 23.8 8.7 النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء  ألول: الجغرافيا والمناخ،المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب ا
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2003المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة العظمي طبقا لمناطق الرصد عام  .3جدول   
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 19.7 26.3 29.5 31.1 31.5 37.3 34.7 35.9 26.6 21.3 19.5 17.6 االسكندرية

 21.0 28.6 30.0 33.7 37.7 35.5 34.7 35.9 26.9 22.9 23.8 20.3  البحيررة

 19.5 27.6 29.8 34.9 35.7 31.5 35.1 34.5 26.8 21.1 22.3 19.3  الغربية

 19.5 27.6 29.8 34.9 35.7 31.5 35.1 34.5 26.8 21.1 22.3 19.3 الشيخ كفر

 30.7 26.0 29.4 34.1 35.5 35.0 34.6 35.1 30.2 26.4 22.5 19.9  الدقيمية

 19.5 25.5 28.5 32.1 32.8 33.9 26.2 33.0 27.5 24.5 21.1 17.9 دميراط

 21.7 27.4 29.7 34.1 36.4 38.7 37.6 37.3 27.6 22.6 25.1 20.0  الشرقية

 22.4 26.6 39.9 33.5 37.7 36.6 35.6 34.8 26.5 22.9 23.2 20.2 االسماعيمية

 19.7 26.2 26.6 30.6 32.6 33.1 29.8 31.3 21.9 20.8 19.5 18.5 سعيد برور

 21.8 28.1 30.8 34.6 36.8 39.5 36.5 34.4 27.1 22.6 21.7 19.7  السويس

 20.0 27.3 23.0 34.4 36.4 37.5 36.5 37.2 27.2 23.0 22.4 20.6 المنوفية

 20.7 27.7 30.5 34.0 38.1 36.6 33.1 35.3 27.3 23.4 24.0 19.2  القميوبية

 19.1 27.2 28.8 30.6 31.9 34.1 30.2 33.2 25.8 20.8 21.6 17.2 القاىرة

 23.2 28.9 31.5 35.6 38.8 41.3 37.3 36.9 28.9 24.5 26.1 20.7  الجيزة

 21.2 28.4 32.0 32.8 38.9 39.3 38.3 35.6 25.4 24.8 22.7 19.9 سويف بني

 22.0 29.3 40.0 36.8 39.0 39.8 38.2 35.9 29.7 25.5 23.3 19.8 الفيوم

 21.1 28.2 31.6 36.5 38.6 39.4 38.0 38.0 29.8 24.2 23.4 20.9 المنيا

 20.1 28.5 33.0 36.6 39.1 41.3 39.1 37.1 30.4 27.9 24.0 19.3  أسيوط

 21.5 29.7 34.5 37.4 40.4 41.8 41.3 37.1 32.1 26.5 23.6 19.8  سوىاج

 24.6 29.7 32.9 36.0 37.9 39.9 37.8 35.9 30.8 25.4 24.5 23.2  قرنرا

 23.7 30.2 33.5 38.6 41.6 42.8 41.5 38.2 31.6 28.0 26.0 22.3  األقصر

 24.7 31.1 36.9 40.9 43.2 43.5 43.5 39.5 32.2 28.0 25.1 23.4  أسوان

 23.4 30.8 36.6 38.9 42.6 43.2 42.0 39.3 33.7 29.7 26.6 21.9  الجديد الوادي

 19.7 26.3 29.5 31.1 31.5 37.3 34.7 35.9 26.6 21.3 19.5 17.6  مطروح

 22.5 29.8 28.9 32.6 28.6 36.4 33.3 29.1 25.1 23.1 23.5 21.6  سيناء شمال

 24.4 29.6 34.1 36.5 37.3 39.2 38.0 35.9 31.2 25.2 24.8 23.1  سريناء جنوب

 21.0 28.6 30.0 33.7 37.7 35.5 34.7 35.9 26.9 22.9 23.8 20.3  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء 

 2000عام  الصغرى طبقا لمناطق الرصدالمتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة  .00جدول 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 13 13 19 22 24 24 20 17 13 12 10 8 االسكندرية

 12 13 18 20 23 23 21 18 14 12 8 7  البحيرة

 10 12 17 20 22 22 20 17 11 10 6 6  الغربية

 10 12 17 20 22 22 20 17 11 10 6 6 الشيخ كفر

 11 13 17 20 23 23 20 17 12 10 7 6  الدقيمية

 14 16 20 23 25 25 23 19 15 15 10 9 دمياط

 10 14 17 21 23 24 21 18 14 11 9 7  الشرقية

 11 13 18 21 24 22 21 19 14 12 6 8 االسماعيمية

 16 18 22 25 26 26 23 20 17 15 12 11 سعيد بور

 24 16 17 21 25 27 27 24 22 18 16 12  السويس

 11 14 19 23 25 25 23 19 11 10 9 8 المنوفية

 14 16 21 24 26 26 24 21 17 15 11 10  القميوبية

 13 14 19 23 24 25 22 18 15 13 10 8 القاىرة

 12 14 19 22 25 24 22 20 15 12 8 7  الجيزة
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 2000ى طبقا لمناطق الرصد عام رية لدرجات الحرارة الصغر . المتوسطات الشه00تابع جدول  
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 10 12 17 21 23 24 22 19 15 12 6 6 سويف بني

 13 14 18 23 25 25 24 21 18 12 10 8 الفيوم

 9 12 17 22 24 24 23 19 15 11 7 6 المنيا

 9 11 17 21 25 25 23 20 16 11 7 5  أسيوط

 10 13 16 23 26 27 25 22 17 12 8 7  سوىاج

 15 17 22 26 29 29 27 23 20 16 12 16  قنا

 11 13 19 24 27 27 26 23 19 13 8 7  األقصر

 15 15 20 27 29 28 27 25 20 15 10 10  أسوان

 12 13 18 24 26 25 26 28 18 12 7 7  الجديد الوادي

 13 13 19 22 24 24 20 17 13 12 10 8  مطروح

 9 12 17 20 29 22 19 15 12 10 7 6  سيناء شمال

 17 20 24 29 29 30 29 26 23 19 15 14  سيناء جنوب

 12 13 18 20 23 23 21 18 14 12 8 7  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –العامة واالحصاء الجياز المركزي لمتعبئة  المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ،

 2008المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى طبقا لمناطق الرصد عام  .00جدول 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 12.0 16.6 19.2 22.2 24.5 22.6 21.2 18.7 13.9 11.8 10.8 10.2 االسكندرية

 11.2 14.1 10.1 21.7 23.2 23.1 21.2 19.3 29.3 13.0 11.3 5.7  البحيرة

 11.1 13.8 17.9 21.1 22.0 23.7 19.2 19.2 14.3 10.2 9.9 8.5  الغربية

 11.1 13.8 17.9 21.1 22.0 23.7 19.2 19.2 14.3 10.2 9.9 8.5 الشيخ كفر

 10.3 14.3 18.5 22.1 23.2 22.8 20.8 18.3 13.8 10.9 9.6 4.5  الدقيمية

 12.6 17.2 20.5 23.4 23.8 23.7 22.3 21.4 17.4 14.2 12.5 10.7 دمياط

 10.3 14.2 16.6 21.6 22.4 22.5 20.9 20.4 22.3 13.8 11.6 8.0  الشرقية

 9.5 15.0 17.1 22.4 23.8 23.8 22.7 20.4 15.6 13.0 11.0 9.0 االسماعيمية

 13.9 18.0 22.0 25.2 25.8 25.3 15.2 21.5 17.8 13.6 14.4 11.9 سعيد بور

 14.8 18.3 22.1 18.6 25.1 26.1 25.3 23.9 20.3 17.2 14.9 12.9  السويس

 11.4 15.5 18.9 20.0 23.4 22.4 19.4 19.6 13.2 12.5 10.5 8.7 المنوفية

 14.3 16.9 21.2 24.6 26.4 25.9 26.0 22.5 19.8 16.5 14.1 12.0  القميوبية

 11.7 16.7 20.9 23.7 24.5 23.3 21.9 18.5 15.8 12.8 11.8 10.9 القاىرة

 11.3 14.6 20.5 23.3 25.3 23.9 24.0 21.4 11.5 14.4 10.4 9.0  الجيزة

 10.2 13.3 18.6 22.5 21.5 23.9 23.1 23.1 16.0 12.9 10.6 7.0 سويف بني

 10.9 16.8 19.5 23.6 23.5 23.8 23.0 22.1 15.7 13.1 10.9 8.3 الفيوم

 9.6 12.5 18.5 22.5 24.5 23.9 23.0 22.1 24.8 12.8 10.3 6.9 المنيا

 8.9 13.0 19.0 22.5 24.1 26.5 23.5 22.6 18.0 14.3 11.3 6.6  أسيوط

 9.2 13.5 19.4 24.5 26.8 27.4 26.0 23.1 17.7 15.0 11.4 6.8  سوىاج

 14.3 18.8 23.9 27.5 28.4 28.3 27.8 23.4 20.1 17.9 14.8 12.4  قنا

 9.8 16.5 20.3 26.2 27.7 27.3 26.3 24.8 19.1 16.3 18.4 7.2  األقصر

 9.2 17.8 22.8 28.0 30.1 29.1 27.1 26.8 20.3 18.8 14.8 9.3  أسوان

 8.7 15.1 20.7 24.7 27.1 25.5 26.0 24.0 18.6 15.6 11.8 6.4  الجديد الوادي

 12.0 16.6 19.2 22.2 24.5 22.6 21.2 18.7 13.9 11.8 10.8 10.2  مطروح

 9.7 14.0 17.6 22.8 23.7 22.3 20.8 17.4 14.5 10.4 9.6 8.4  سيناء شمال

 15.7 20.6 24.9 28.7 31.0 30.1 28.2 26.7 21.0 20.0 17.3 18.3  سيناء جنوب

 11.2 14.1 10.1 21.7 23.2 23.1 21.2 19.3 29.3 13.0 11.3 5.7  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء 
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2003المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى طبقا لمناطق الرصد عام  .02جدول   
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر بتمبرس أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 10.1 14.6 19.7 20.8 23.0 23.4 21.7 16.7 13.5 11.4 8.5 7.5 االسكندرية

 12.6 14.1 19.2 20.2 22.2 23.6 21.6 16.8 14.0 10.5 8.6 6.1  البحيرة

 11.1 13.8 17.9 21.1 22.0 23.7 19.2 19.2 14.3 9.5 8.8 7.8  الغربية

 11.1 13.8 17.9 21.1 22.0 23.7 19.2 19.2 14.3 9.5 8.8 7.8 الشيخ كفر

 10.3 14.3 18.5 22.1 23.2 22.8 20.8 18.3 13.8 10.9 9.6 4.5  الدقيمية

 12.6 17.2 20.5 23.4 23.8 23.7 22.3 21.4 17.4 14.2 12.5 10.7 دمياط

 9.6 13.9 18.3 21.3 21.6 20.6 21.2 18.8 13.2 10.8 8.2 8.4  الشرقية

 11.3 13.4 18.8 21.5 23.9 20.6 21.6 17.4 14.1 11.7 9.9 7.2 ميةاالسماعي

 14.5 20.0 22.2 24.2 24.9 26.1 23.2 19.2 15.3 12.4 12.4 10.5 سعيد بور

 14.7 19.5 22.6 25.1 26.3 27.5 25.1 25.6 17.4 15.9 13.7 12.9  السويس

 11.6 15.3 18.9 22.7 23.7 23.5 20.8 17.0 11.5 8.2 7.8 7.6 المنوفية

 13.5 17.1 214.0 23.6 26.5 26.9 24.1 22.8 17.5 15.3 12.2 11.0  القميوبية

 12.2 16.7 20.5 22.2 23.5 24.3 23.2 17.5 13.8 11.5 9.1 7.6 القاىرة

 12.8 15.9 18.8 23.1 24.0 23.8 22.5 18.6 14.8 12.3 8.9 7.5  الجيزة

 9.0 13.3 18.4 21.2 23.9 24.4 23.1 20.0 13.8 11.3 8.0 5.4 سويف بني

 10.8 16.7 19.7 22.5 25.0 25.0 23.5 20.4 15.1 11.5 8.3 8.4 الفيوم

 8.5 13.8 18.3 22.3 23.9 25.5 24.0 19.7 14.7 10.1 8.1 7.2 المنيا

 7.8 14.3 18.1 22.8 26.8 26.8 25.3 20.1 14.1 11.2 9.2 7.1  أسيوط

 9.2 15.1 20.4 24.7 26.6 27.3 27.2 21.3 16.3 12.3 10.9 9.5  سوىاج

 13.7 18.0 23.4 26.1 28.8 28.8 27.9 23.6 18.8 14.2 15.3 13.8  قنا

 9.4 16.3 21.5 23.8 27.5 27.9 26.9 19.7 15.5 13.1 11.6 9.0  األقصر

 10.8 43.0 23.1 25.3 29.8 30.0 29.5 24.5 17.5 15.2 13.5 11.7  أسوان

 9.7 14.5 22.4 20.4 25.4 27.7 25.0 22.7 12.5 12.1 9.9 8.4  الجديد الوادي

 10.1 14.6 19.7 20.8 23.0 23.4 21.7 16.7 13.5 11.4 8.5 7.5  مطروح

 10.0 13.1 19.8 21.4 22.8 22.5 20.1 16.1 11.4 10.5 9.4 6.1  سيناء شمال

 16.1 31.5 25.2 27.9 29.2 28.7 28.1 25.4 19.2 17.2 16.8 14.6  سيناء جنوب

 12.6 14.1 19.2 20.2 22.2 23.6 21.6 16.8 14.0 10.5 8.6 6.1  ةالنوباري

 ىيئة األرصاد الجوية. –المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء 

2000ناطق الرصد عام لمرطوبة النسبية طبقا لم المتوسطات الشهرية .09جدول   
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 67 68 46 67 72 71 72 66 67 69 66 63 االسكندرية

 67 68 46 67 72 71 72 66 67 69 66 63  البحيرة

 70 67 63 64 66 66 62 57 60 63 69 71  الغربية

 70 67 63 64 66 66 62 57 60 63 69 71 الشيخ كفر

 66 61 61 66 32.5 65 65 67 64 68 72 71  الدقيمية

 73 68 66 57 73 72 69 67 69 68 73 96 دمياط

 66 64 59 60 64 60 57 52 55 56 59 61  الشرقية

 63 64 59 60 58 55 51 51 51 58 56 58 االسماعيمية

 76 69 74 71 71 74 73 72 72 72 74 72 سعيد برور

 55 54 50 52 51 48 45 41 44 49 52 53  السويس

 63 63 53 63 72 64 70 60 62 63 63 62 المنوفية

 62 59 55 58 59 57 52 49 51 55 60 57  القميوبية

 69 60 55 57 62 60 60 57 58 60 63 63 القاىرة

 61 59 53 54 50 48 45 40 45 53 58 60  الجيزة



 ...محمد عثمان عبد الفتاح عبد اليادي، ايمان فريد أمين قادوس: دراسة قياسيو ألثر التغيرات المناخية عمى إنتاجية 

 

447 

2000طات الشهرية لمرطوبة النسبية طبقا لمناطق الرصد عام . المتوس09تابع جدول    
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 65 61 54 54 54 50 47 43 46 55 60 61 سويف بني

 65 61 54 54 54 50 47 43 46 55 60 61 الفيوم

 70 66 55 52 52 50 40 40 47 54 61 63 المنيا

 60 57 50 52 43 36 39 26 44 66 69 74  أسيوط

 49 44 38 33 29 28 31 33 26 34 38 55  سوىاج

 54 49 40 38 35 33 28 31 45 49 45 48  قنا

 48 44 44 38 35 30 30 27 33 41 47 50  األقصر

 43 35 28 22 20 17 17 17 20 24 30 39  أسوان

 48 48 43 35 31 28 27 26 32 43 49 52  الجديد اديالو 

 67 68 46 67 72 71 72 66 67 69 66 63  مطروح

 62 62 62 68 69 68 66 61 63 67 72 65  سيناء شمال

 54 52 42 48 45 50 37 51 40 40 35 42  سيناء جنوب

 67 68 46 67 72 71 72 66 67 69 66 63  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –ول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء لكتاب االحصائي، الباب األالمصدر: جمعت من ا

 2008المتوسطات الشهرية لمرطوبة النسبية طبقا لمناطق الرصد عام  .07جدول 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 63 63 53 63 71.5 63.5 69.5 59.5 62 63 62.5 62 االسكندرية

 63 63 53 63 71.5 63.5 69.5 59.5 62 63 62.5 62  البحيرة

 63 66 62 61 62 62 56 55 55 56 58 60  الغربية

 63 66 62 61 62 62 56 55 55 56 58 60 الشيخ كفر

 66 61 61 66 32.5 65 57 55 61 61 73 39  الدقيمية

 70 69 65 68 72 64 65 59 59 28 33 69 دمياط

 59 57 58 59 60 58 53 50 55 58 62 63  الشرقية

 59 50 52 58 56 50 49 49 54 53 60 65 االسماعيمية

 70 70 76 74 72 66 53 57 72 59 66 73 سعيد برور

 52 50 58 45 56 47 46 43 45 45 52 55  السويس

 65 64 62 64 47 64 57 55 58 59 66 50 المنوفية

 64 53 52 56 56 53 51 52 55 48 55 59  ميوبيةالق

 64 67 67 70 67 57 58 59 50 64 74 69 القاىرة

 64 61 58 55 56 48 48 49 51 56 55 60  الجيزة

 60 56 56 56 54 52 48 47 52 51 58 60 سويف بني

 60 56 56 56 54 52 48 47 52 51 58 60 الفيوم

 66 62 58 56 56 52 47 45 53 51 52 65 المنيا

 70 58 49 52 48 49 41 40 46 62 48 78  أسيوط

 54 44 37 37 34 28 32 45 34 27 41 52  سوىاج

 48 47 53 35 34 44 36 49 41 50 51 43  قنا

 55 52 44 41 40 38 33 31 39 48 37 48  األقصر

 45 42 40 29 25 29 19 30 27 31 28 41  أسوان

 56 51 41 38 38 33 28 33 34 28 43 52  الجديد الوادي

 68 58 66 62 71 54 63 54 56 56 67 69  مطروح

 59 56 55 52 55 51 53 47 57 59 60 67  سيناء شمال

 58 48 52 54 45 47 46 45 40 40 43 42  سيناء جنوب

 63 63 53 63 71.5 63.5 69.5 59.5 62 63 62.5 62  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –ائي، الباب األول: الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء در: جمعت من الكتاب االحصالمص
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 2003المتوسطات الشهرية لمرطوبة النسبية طبقا لمناطق الرصد عام  .09جدول 
 ديسمبر وفمبرن أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 

 59 58 60 59 71 56 67 53 57 57 59 61 االسكندرية

 59 58 60 59 71 56 67 53 57 57 59 61  البحيرة

 63 66 62 61 62 62 56 55 55 61 60 54  الغربية

 63 66 62 61 62 62 56 55 55 61 60 54 الشيخ كفر

 66 62 61 66 33 65 57 55 61 61 73 39  الدقيمية

 70 69 65 68 72 64 65 59 59 28 33 69 دمياط

 57 59 60 59 59 55 54 49 51 56 52 46  الشرقية

 59 58 59 58 58 53 53 45 48 52 54 55 االسماعيمية

 66 63 73 71 68 70 66 55 66 54 56 56 سعيد بور

 57 54 49 50 47 47 47 41 51 51 55 48  السويس

 65 64 62 64 48 64 57 55 58 61 67 47 المنوفية

 57 58 55 56 49 51 50 44 49 54 48 52  القميوبية

 64 61 62 55 65 61 64 50 59 65 59 61 القاىرة

 61 53 54 55 49 51 53 42 52 53 59 58  الجيزة

 59 55 56 58 52 52 48 43 52 55 54 58 سويف بني

 59 55 56 58 52 52 48 43 52 55 54 58 الفيوم

 64 59 57 53 49 53 47 40 53 57 59 60 المنيا

 62 55 57 57 41 42 39 40 43 49 52 53  أسريوط

 52 47 38 37 27 33 26 24 36 36 43 45  سوىاج

 48 50 43 39 48 36 33 38 47 50 51 53  قرنا

 54 50 45 45 38 33 34 30 37 46 52 54  األقصر

 44 34 33 28 38 24 25 17 22 32 40 46  أسوان

 53 46 37 39 33 25 29 27 43 43 39 57  لجديدا الوادي

 59 58 60 59 71 56 67 53 57 57 59 61  مطروح

 60 55 64 61 50 52 47 71 54 55 56 56  سيناء شمال

 58 63 59 63 58 59 60 44 52 46 53 54  سيناء جنوب

 59 58 60 59 71 56 67 53 57 57 59 61  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –الجغرافيا والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء االحصائي، الباب األول:  المصدر: جمعت من الكتاب

 (2003-2000متوسطات معدل سقوط األمطار طبقا لمناطق الرصد خالل الفترة ) .06جدول 
 2017 2018 2019 

 14.47 34.30 6.70 االسكندرية

 7.61 6.80 3.30  البحيرة

 7.45 4.10 2.40  ربيةالغ

 7.45 4.10 2.40 الشيخ ركف

 4.18 1.90 1.80  الدقيمية

 22.74 20.50 10.80 دمياط

 2.40 2.00 2.00  الشرقية

 3.50 3.90 0.92 االسماعيمية

 11.36 5.70 2.70 سعيد برور

 6.28 4.00 0.52  السويس

 5.27 5.30 4.10 المنوفية

 5.35 5.60 8.15  القميوبية

 60.82 47.80 16.30 لقاىرةا

 2.30 2.30 1.20  الجيزة
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 (2003-2000. متوسطات معدل سقوط األمطار طبقا لمناطق الرصد خالل الفترة )06تابع جدول  

 2017 2018 2019 

 0.67 1.10 2.70 سويف بني

 1.20 1.60 2.50 الفيوم

 0.00 5.00 0.00 المنيا

 0.00 0.00 0.00  أسريوط

 0.00 1.00 0.00  سروىاج

 3.00 3.00 1.60  قرنرا

 2.30 5.60 0.00  األقصر

 0.30 0.00 0.00  أسوان

 0.00 0.00 0.00  الجديد الوادي

 14.47 34.30 6.70  مطروح

 20.24 12.40 8.36  سيناء شمال

 0.30 0.00 3.20  سيناء جنوب

 7.61 6.80 3.30  النوبارية

 ىيئة األرصاد الجوية. –والمناخ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء الباب األول: الجغرافيا  المصدر: جمعت من الكتاب االحصائي،

 
ABSTRACT 

An Econometrics Study of the Impact of Climate Change on the Productivity 

of the Most Important Field Crops in the Governorates of Egypt 

Mohamad O. A. A. Hade, Eman F. A. Qadous      
The agricultural sector is considered one of the most 

important sectors affected by climatic changes due to 

the sensitivity of agricultural crops to temperature 

changes, whether by rise or fall, as the productivity of 

some crops decreases with the increase in temperature, 

while the productivity of some crops increases with this 

rise. As well as the poor quality of production, which 

will have an impact on Egyptian agriculture as well as 

Egyptian food security. Where the research aims to 

study the impact of the most important climatic 

changes-whether positive or negative- represented in 

(maximum temperatures-minimum temperatures- 

relative humidity - rainfall rate) on the productivity of 

the most important field crops in the new and old lands 

in the governorates of Egypt for the most widely 

recognized crop aggregates. 

As it was clear from the results of estimating the 

Stepwise regression model using the random model 

method that the final outcome of positive climate 

changes leads to an increase in the productivity of the 

wheat crop in the total land by 0.01 tons / feddan, which 

represents about 0.39% of the average productivity of 

wheat in the governorates of Egypt, which is about 

2.569 tons / feddan, in When the final outcome of the 

climatic changes was positive, it led to an increase in the 

productivity of the maize crop in the total lands by 0.07 

tons / feddan, which represents about 2.37% of the 

average productivity of wheat in the governorates of 

Egypt, which is about 2.953 tons / feddan. While the 

final outcome of climatic changes was negative, leading 

to a decrease in the productivity of the rice crop in the 

total lands by 0.11 tons / feddan, which represents about 

3.16% of the average productivity of wheat in the 

governorates of Egypt, which amounts to about 3.477 

tons / feddan. It became clear that the final outcome of 

positive climate changes leads to an increase in the 

productivity of the cotton crop in the total lands by 

0.036 tons / feddan, which represents about 3.03% of 

the average cotton productivity in the governorates of 

Egypt, which is about 1.187 tons / feddan. 

key words: Climate changes, panel data, 

productivity, governorates of Egypt. 

 


