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 الملخص العربى 
الطعام   زيت  من  احتياجاتها  في  حاد  نقص  من  تعاني مصر 

ألف طن  إلي الحد الذي يجعلها تستورد  نحو    494والبالغ نحو  
األمر      76% الطعام  يمثل  من احتياجات سكانها من زيت  الذي 

عبئا على الميزان التجاري الزراعي المصري هذا فضاًل عن ارتفاع  
الزراعيين   الباحثين  من  يتطلب  الذي  األمر  المحلية  أسعارها 
بما   الكافي  بالقدر  المجال  هذا  في  العلمي  بالبحث  االهتمام 
القومي  االقتصاد  في  الزيتية  المحاصيل  أهمية  مع  يتناسب 

فبالرغم من أن مص المناخية  المصري،  المقومات  أغلب  تمتلك  ر 
الزيتية   المحاصيل  وإنتاج  زراعة  تناسب  التي  والمائية  واألرضية 

إال والقبلي  البحري  الوجه  محافظات  قصور   في  من  تعاني  أنها 
 شديد في إنتاجها. 

النباتية   الزيوت  في  المتدنية  الذاتي  االكتفاء  معدالت  وتشير 
الغذائية عامًا بعد   الفجوة  آخر إلي تفاقم العجز في  وزيادة حجم 

الكلي للزيوت في مصر   النباتية حيث يبلغ اإلنتاج  إنتاج الزيوت 
  1800ألف طن بينما تبلغ جملة االستهالك حوالي    494نحو  

وحجم    %  24.14ألف طن سنويًا بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو  
، ويهدف البحث بصفة 2020ألف طن لعام    1538الفجوة نحو  

التعر  إلي  لنسب  أساسية  المتوقعة  المستقبلية  االتجاهات  ف على 
االكتفاء الذاتي للمحاصيل الزيتية والزيوت النباتية الغذائية خالل  
ثم   الزيوت  في  الغذائية  الفجوة  حجم  على  والتعرف  الدراسة  فترة 
والزيوت   الزيتية  المحاصيل  من  الذاتي  االكتفاء  بمعدالت  التنبؤ 

ي البحث  بمضاعفة الجهود  النباتية خالل فترة مستقبلية ، ويوص
التكثيف   بسياسة  للنهوض  الزراعى  اإلرشاد  أجهزة  تبذلها  التى 
التكثيف   بأهمية  المزارعين  توعية  من  المزيد  وإجراء  الزراعى، 

 الزراعى. 
 . الكلمات المفتاحية: دراسة ، الفجوة الزيتية، مصر

   المقدمة
من   الزيتية  المحاصيل  من  الذاتي  اإلكتفاء  تحقيق  يعتبر 

ألهداف اإلستراتيجية المهمة لوزارة الزراعة في مصر، وتأتي  ا
فيها  تتزايد  التي  السلع  مقدمة  في  الزراعية  الغذائية  السلع 
الفجوة الغذائية وهي القمح والزيوت والسكر، لذلك فإن تحقيق 
معدالت مرتفعة من اإلكتفاء منها يؤدي إلي تحقيق االستقرار 

التحرر من  االجتماعي واالقتصادي والسياسي ب إلي  اإلضافة 
للسلع   المصدرة  بالدول  مرتبطة  خارجية  وارتباطات  قيود 
اقتصادية   أهمية  ذات  الزيتية  البذور  وتعد محاصيل  الغذائية، 
وإستراتيجية في مصر حيث تمثل مصدرًا هامًا لتوفير الزيوت 
الغذائي   النمط  في  األساسية  الغذاء  مكونات  كأحد  النباتية، 

يوت النباتية أهمية كبيرة كمصدر للطاقة  المصري، كما أن للز 
وتعد  المحلي  االستهالك  في  كبير  بقدر  تساهم  أيضًا  فإنها 
النقد   وتوفير  الزراعي  الدخل  مصادر  من  رئيسيًا  مصدرًا 

إلي باإلضافة  األجنبية،  الصدارة    والعمالت  مركز  تمثل  أنها 
االستخدامات وتتنوع   تتعدد  الغذائية، كما  الفرد  إحتياجات  في 

أنها الم إلي  النباتية باإلضافة  الزيوت  التي تصنع من  نتجات 
تدخل في صناعات محلية متنوعة، وفي مصر تأتي الزيوت  
الفجوة  فيها  تتزايد  التي  السلع  مقدمة  في  الغذائية  النباتية 
مشكلة   أصبحت  لذلك  آلخر  عام  من  حدتها  وتزداد  الغذائية 

التح أحد  المصري  للمستهلك  الغذائية  الزيوت  ديات  توفير 
االقتصادية الرئيسية للقطاع الزراعي، وتشير معدالت االكتفاء  
الذاتي المتدنية من الزيوت النباتية وزيادة حجم الفجوة الغذائية  
المصادر   من  النباتية  الزيوت  إنتاج  في  العجز  تفاقم  إلي 
المحلية في مصر مقابل االستهالك المحلي المتزايد حيث يبلغ 

 . الف طن494  مصر اإلنتاج الكلي للزيوت في
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كما تعاني مصر من نقص حاد في احتياجاتها من زيت  
الكلي من الزيوت في مصر نحو     494الطعام، بلغ اإلنتاج 

نحو   تستورد   يجعلها  الذي  الحد  إلي  من  76ألف طن    %
عبئا  يمثل  الذي  األمر  الطعام  زيت  من  سكانها  احتياجات 
 على الميزان التجاري الزراعي المصري هذا فضاًل عن ارتفاع

الزراعيين  الباحثين  من  يتطلب  الذي  األمر  المحلية  أسعارها 
بما  الكافي  بالقدر  المجال  هذا  في  العلمي  بالبحث  االهتمام 
القومي  االقتصاد  في  الزيتية  المحاصيل  أهمية  مع  يتناسب 
المقومات   أغلب  تمتلك  مصر  أن  من  فبالرغم  المصري، 

وإن زراعة  تناسب  التي  والمائية  واألرضية  تاج المناخية 
والقبلي   البحري  الوجه  محافظات  في  الزيتية  المحاصيل 

 أنها تعاني من قصور شديد في إنتاجها. إال
الزيوت   في  المتدنية  الذاتي  االكتفاء  معدالت  وتشير 
تفاقم   إلي  الغذائية عامًا بعد آخر  الفجوة  النباتية وزيادة حجم 
في   المحلية  المصادر  من  النباتية  الزيوت  إنتاج  في  العجز 

اإلنتاج  مص يبلغ  حيث  المتزايد  المحلي  االستهالك  مقابل  ر 
ألف طن بينما تبلغ جملة    494الكلي للزيوت في مصر نحو  

ألف طن سنويًا بنسبة اكتفاء ذاتي   1800االستهالك حوالي  
بنحو   الفجوة نحو    %  24.14تقدر  ألف طن    1538وحجم 

 . 2020لعام 
الزيتي بالمحاصيل  المزروعة  المساحة  نقص  ة ويعتبر 

باإلضافة   األخرى  بالمحاصيل  مقارنة  منها  العائد  وانخفاض 
الزيتية  إلي المحاصيل  التي تواجه  التسويقية  المشاكل  بعض 

وتعتبر  الزيتية،  الغذائية  الفجوة  استمرار  أسباب  أهم  من 
الفجوة   لسد  الهامة  الوسائل  أحد  النباتية  الزيوت  الواردات من 

واالستهال  المحلي  اإلنتاج  بين  أهم الغذائية  ومن  المحلي  ك 
دوار   القطن،  بذرة  الصويا،  فول  المستوردة  النباتية  الزيوت 

النخيل،   وزيت  الذرة  مصر    الشمس،  أن  من  الرغم   على 
التي   والمائية  واألرضية  المناخية  المقومات  أغلب  تمتلك 
الوجه   الزيتية في محافظات  المحاصيل  تناسب زراعة وإنتاج 

إنتاجها، أنها تعاني م  البحري والقبلي إال ن قصور شديد في 

ويعتبر نقص المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية وانخفاض  
بعض   إلي  باإلضافة  األخرى  بالمحاصيل  مقارنة  منها  العائد 
أهم   من  الزيتية  المحاصيل  تواجه  التي  التسويقية  المشاكل 
من   الواردات  وتعتبر  الزيتية،  الغذائية  الفجوة  استمرار  أسباب 

النباتي بين الزيوت  الغذائية  الفجوة  لسد  الهامة  الوسائل  أحد  ة 
النباتية   الزيوت  أهم  المحلي ومن  المحلي واالستهالك  اإلنتاج 

 .المستوردة زيت الفول السودانى، زيت بذرة القطن، زيت الذرة

 ية همية البحثاأل
عليها  تقوم  تصنيعية  محاصيل  الزيتية  المحاصيل  تعتبر 

ثنا أنها  كما  الصناعات،  من  )زيوت العديد  الناتج  ئية 
المستصلحة   األراضي  في  زراعتها  ويمكن  وأعالف(، 
والصحراوية حيث أنها ذات احتياجات مائية منخفضة تتناسب  
تحميلها  يمكن  كما  الحالية،  المياه  استخدام  ترشيد  مع سياسة 
دوار   أو  الصويا  فول  تحميل  مثل  أخرى  محاصيل  على 

استخدا تتعدد  كما  الشامية،  الذرة  على  فمثال الشمس  ماتها 
الطحينية   الحالوة  صناعة  في  السمسم  زيت  يستخدم 
صناعة  في  الهند  وجوز  والقرطم  الخروع  وزيت    والمخبوزات، 

 . األدوية وأدوات التجميل،... الخ
الميزان   الزيتية وتأثيرها على  المحاصيل  بالرغم من أهمية 
المناسب والواجب   لم تلق االهتمام  أنها  المصري إال  التجاري 

حيث هذه   من  من  اإلنتاج  كمية  لزيادة  قومية  خطة  وضع 
االحتياجات  وتلبية  الزيت  لتوفير  االستراتيجية  المحاصيل 

عبارة عن اجتهادات متفرقة  االستهالكية وما يحدث ما هو إال
وشبه فردية دون ربط اإلنتاج بالتسويق أو ربط ذلك بالتصنيع  

 وإمكانياته ومتطلباته. 
الذاتي من الزيوت  كما أن استمرار تناقص نسبة   االكتفاء 

القومي  الفجوة بين اإلنتاج المحلي واالستهالك  النباتية وزيادة 
محدودة   زيتية  محاصيل  على  الزيوت  صناعة  واعتماد 

إلي يعتبر   باإلضافة  الزيتية  المحاصيل  زراعة  من  العائد  أن 
النباتية  الزيوت  في تصنيع  على وجود مشاكل  ضئياًل عالوة 

كفاء انخفاض  حيث  البذور  من  توفر  عدم  بسبب  التشغيل  ة 
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إلي  ذلك  أدى  الزيوت  مصانع  لتشغيل  الالزمة  أن   المحلية 
الغذائية أصبحت متزايدة وتعتمد في سدها على زيادة   الفجوة 
ارتفاع  إلي  أدى  مما  حاليًا  الزيتية  الغذائية  الواردات  حجم 

 أسعار الزيوت محليًا. 
في الحالية  الغذائية  األزمة  تفاقم  أسباب  إلي    ومن  مصر 

الفجوة بين االستهالك واإلنتاج بسبب الزيادة السكانية   إرتفاع 
المزروعة   المساحة  في  متوازنة  زيادة  يصاحبها  ال  التي 
المستوى   الغذائية أي على  الفدانية من المحاصيل  واإلنتاجية 
المحاصيل   من  العائد  ارتفاع  إلي  باإلضافة  واألفقي  الرأسي 

يف والتي  التصنيعية  عائد  التصديرية  النقدي  عائدها  وق 
أن   كما  الذاتي  اإلكتفاء  تحقيق  لمجرد  تزرع  التي  المحاصيل 
إرتفاع نسبة الواردات من السلع الزيتية وارتفاع الفجوة الغذائية 
اإلجراءات  وتعدد  الجهود  بذل  يتطلب  الذي  األمر  الزيتية 
لوضع سياسة زراعية تستهدف تركيب محصولي جديد يضمن 

من   مستقبلية  الزيتية  مرحلة  المحاصيل  من  الغذائي  األمن 
التنبؤ  دور  يجعل  مما  األساسية  الغذائية  المحاصيل  كأحد 
في   الزيتية  المحاصيل  من  الذاتي  االكتفاء  معدالت  برفع 

 القطاع الزراعي. 

 البحثية مشكلة  ال
السنوات   في  المصري  الزراعي  القطاع  قدرة  من  بالرغم 

المستص األراضي  مساحات  زيادة  على  والتوسع  األخيرة  لحة 
الجديدة إال أن مصر مازالت تعاني من  في زراعة األراضي 
تناقص المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية وانخفاض  
الغذائية   النباتية  كبير في كميات اإلنتاج المحلـي من الزيوت 
الزيوت   من  المحلي  االستهالك  كميات  في  متتالية  زيادة  مع 

حجم في  مستمرة  وزيادة  وتراجع   الغذائية  الزيتية  الفجوة 
من  الغذائية  النباتية  الزيوت  من  الذاتي  االكتفاء  معدالت 

الى95 الستينات  أوائل  في  السبعينات  %60  أوائل  في   %
إلي 30الى انخفضت  ثم  الثمانينات،  أوائل  في   %24.13  %

عام   الزيوت 2020في  في  الغذائية  المشكلة  وأصبحت   ،
الغذائية النباتية في توفير العمالت األجنبية ال ستيراد الزيوت 

من الخارج لسد االحتياجات المحلية وأصبح هذا األمر يمثل 
ميزان   وبالتالي  المصري  الزراعي  التجاري  الميزان  على  عبئا 
المدفوعات مما انعكس بدوره على مشاكل التنمية الزراعية في  

 مصر.

 ية هداف البحث األ
هات تهدف الدراسة بصفة أساسية إلي التعرف على االتجا

الزيتية   للمحاصيل  الذاتي  االكتفاء  لنسب  المتوقعة  المستقبلية 
رئيسي  كهدف  الدراسة  فترة  خالل  الغذائية  النباتية  والزيوت 
وهي   الفرعية  األهداف  من  مجموعة  دراسة  خالل  من  وذلك 
الزيتية  للمحاصيل  المحلي  اإلنتاج  كمية  من  كل  دراسة 

كمي دراسة  وكذلك  الغذائية  النباتية  االستهالك والزيوت  ة 
حجم   على  التعرف  مع  الغذائية  النباتية  الزيوت  من  المحلي 
الفجوة الغذائية في الزيوت ثم التنبؤ بمعدالت االكتفاء الذاتي  

 من المحاصيل الزيتية والزيوت النباتية خالل فترة مستقبلية.

 لطريقة البحثية ومصادر البيانات ا
وبعض والكمي  الوصفي  التحليل  الدراسة    استخدمت 

ومعادالت   الزمنية  السالسل  مثل  اإلحصائي  التحليل  أساليب 
والمتوسطات    االتجاه المئوية  النسب  وتقديرات  الزمني 

التنبؤ  أساليب  على  االعتماد  استخدام  تم  كما  الحسابيه، 
االكتفاء   لمعدالت  المتوقعة  االتجاهات  تقدير  في  المختلفة 

استخد تم  وقد  البحث  موضع  الزيتية  للمحاصيل  ام الذاتي 
واعتمدت  العرض،  الستجابة  اإلحصائية  النماذج  بعض 
كافة   على  اإلحصائية  البيانات  على  الحصول  في  الدراسة 
عليها   الحصول  أمكن  التي  المنشورة  وغير  المنشورة  البيانات 
ومعهد  الزيتية  المحاصيل  بحوث  ومعهد  الزراعة  وزارة  من 
والجهاز  القومي  التخطيط  ومعهد  الزراعي  االقتصاد  بحوث 
الصناعات   وهيئة  التموين  ووزارة  واإلحصاء  للتعبئة  المركزي 

 الغذائية ونشرات االقتصاد الزراعي.
 : نتائج البحث ومناقشتها

 أواًل: المؤشرات االنتاجية ألهم المحاصيل الزيتية في مصر  
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 تطور المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية: -1
 القطن:  -أ

 ( الجدول   مؤشرات  دراسة  من  ال1يتبين  أن  مساحة  ( 
بين  تراوحت  الدراسة  فترة  خالل  القطن  بمحصول  المزروعة 

وحد أقصى   2016ألف فدان عام   131.8حد أدنى بلغ نحو 
بمتوسط سنوي بلغ    2005ألف فدان عام     656.6بلغ نحو  
)   349.5حوالي   فترة   خالل  فدان  (.  2020  -2005ألف 

القطن   مساحة  لتطور  الزمني  االتجاه   معادلة  وبدراسة 
اتجاهًا  2ل )بالجدو  القطن أخذت  يتبين أن إجمالي مساحة   )

معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  معنوي  سنوي  بمقدار  متناقصًا 
التحديد )  24.5بلغ حوالي    0.05 فدان وبلغ معامل   ألف 

2(R  من التغيرات في مساحة  61أن    يعنيمما    0.61نحو %
وثبتت    س أثرها عامل الزمن،القطن ترجع للمتغيرات التي يعك 

مستوى  الم عند  االحصائية  معنوية  0.05عنوية  ثبتت  كما 
 النموذج  ككل.

 السمسم:  -ب 
( الجدول   مؤشرات  دراسة  من  مساحة  1يتبين  أن   )

السمسم الصيفي المزروعة خالل فترة الدراسة تراوحت بين حد 
وحد أقصى بلغ    2012ألف فدان عام    57.6أدنى بلغ نحو  

عام    102.4نحو   فدان  ب  2020ألف  سنوي  لغ  بمتوسط 
)   74.3حوالي   فترة  خالل  فدان  (.  2020  -2005ألف 

السمسم   مساحة  لتطور  الزمني  االتجاه   معادلة  وبدراسة 
( بالجدول   السمسم  2الصيفي  مساحة  إجمالي  أن  يتبين   )

أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا بلغ  
 ألف فدان، أن البيانات تدور حول متوسطها وال  0.27حوالي  

 توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات.
 عباد الشمس: -ج

الجدول مؤشرات  دراسة  من  عباد  1)  يتبين  مساحة  أن   )
أدنى   حد  بين  تراوحت  الدراسة  فترة  خالل  المزروعة  الشمس 

وحد أقصى بلغ نحو    2016ألف فدان عام    15.2بلغ نحو  
عام    39.6 فدان  حوالي    2009ألف  بلغ  سنوي  بمتوسط 
)ف  أل  21.9 فترة  خالل  وبدراسة  (2020  -2005فدان   .

معادلة االتجاه  الزمني لتطور مساحة عباد الشمس بالجدول   
اتجاهًا  2) أخذت  الشمس  عباد  مساحة  إجمالي  أن  يتبين   )

معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  معنوي  سنوي  بمقدار  متناقصًا 
)  1.32بلغ حوالي    0.05 التحديد  معامل  وبلغ  فدان   ألف 

2(R  أن    20.5نحو يعني   في  52مما  التغيرات  من   %
رات التي يعكس أثرها متغير  مساحة عباد الشمس ترجع للمتغي 

 وثبتت معنوية النموذج المستخدم للقياس. الزمن،
 فول الصويا:  -د

( الجدول   مؤشرات  دراسة  من  المساحة  1يتبين  أن   )
تراوحت   الدراسة  فترة  الصويا خالل  بمحصول فول  المزروعة 

بل أدنى  حد  نحو  بين  عام     17.1غ  فدان  وحد    2009ألف 
بمتوسط سنوي   2018ألف فدان عام   38.2أقصى بلغ نحو  

)  26.0بلغ حوالي   فترة  فدان خالل  (.  2020  -2005ألف 
الصويا   فول  مساحة  لتطور  الزمني  االتجاه   معادلة  وبدراسة 

( يتبين أن إجمالي مساحة الفول الصويا أخذت  2بالجدول  ) 
ب  متزايدًا  مستوى  اتجاهًا  عند  إحصائيا  معنوي  سنوي  مقدار 

حوالي    0.01معنوية   معامل    1.06بلغ  وبلغ  فدان  ألف 
% من التغيرات 49أن  مما يعني     0.49نحو   R)2التحديد ) 

أثرها  يعكس  التي  للمتغيرات  ترجع  الصويا  الفول  مساحة  في 
 متغير الزمن، وثبتت معنوية النموذج المستخدم للقياس. 

 فول السوداني: -ه
الجدول  يتبين مؤشرات  دراسة  المساحة  1)من  أن   )

المزروعة بمحصول فول السوداني خالل فترة الدراسة تراوحت 
وحد    2006ألف فدان عام     132.1بين حد أدنى بلغ نحو  

نحو   بلغ  عام     158.9أقصى  فدان  بمتوسط   2010ألف 
حوالي   بلغ  )  148.1سنوي  فترة  خالل  فدان    -2005ألف 

ا2020 معادلة  وبدراسة  مساحة  (.  لتطور  الزمني  التجاه  
( يتبين أن إجمالي مساحة الفو  12الفول السوداني بالجدول )

معنوي  غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  السوداني 
ألف فدان، أن البيانات تدور حول    0.09إحصائيا بلغ حوالي  

 متوسطها وال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات. 
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 ر المساحات المزروعة ألهم المحاصيل الزيتية إلجمالي الجمهورية . تطو 1جدول 

 ( 2020 -2005باأللف فدان خالل الفترة )
 الذرة الشامية  الفول السوداني  فول الصويا  عباد الشمس  السمسم  القطن  السنوات 
2005 656.6 66.9 31.5 20.1 148 1940 

2006 536.4 73.4 35.6 17.8 132.1 1710 

2007 574.6 74.9 27.2 18.5 155.3 1780 

2008 312.7 66.4 19.2 20.7 146.2 1860 

2009 284.4 98.8 39.6 17.1 151.8 1980 

2010 369.1 87.9 35.3 36.2 158.9 1980 

2011 520.1 78.3 17.5 22.7 154.8 1760 

2012 333.4 57.6 17.7 17.1 148.7 2160 

2013 286.7 59.6 15.2 22.4 147.8 2140 

2014 369.2 63.8 16.3 28.5 134.4 2190 

2015 240.9 84.3 15.7 33.9 143 2260 

2016 131.8 69.8 15.2 32 152.9 2210 

2017 216.9 61.9 16.2 30.6 156.1 2300 

2018 336.1 66.3 15.7 38.2 140 2330 

2019 239.4 77.1 15.4 29.5 142.6 2150 

2020 183.1 102.4 17.8 29.95 157.5 2152 

 2056.4 148.1 26.0 21.9 74.3 349.5 المتوسط  

 1710.0 132.1 17.1 15.2 57.6 131.8 الحد األدني 

 2330.0 158.9 38.2 39.6 102.4 656.6 الحد األعلي 

 ، أعداد متفرقة ات االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشر المصدر: 
 

 لشامية:الذرة ا -و
الجدول مؤشرات  دراسة  من  المساحة  1)  يتبين  أن   )

المزروعة بمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة تراوحت  
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام     1710.0بين  فدان    2006ألف 
نحو   بلغ  أقصى  عام     2330.0وحد  فدان    2018ألف 

حوالي   بلغ  سنوي  فترة      2056.4بمتوسط  خالل  فدان  ألف 
( . وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني لتطور 2020  -2005)

( يتبين أن إجمالي مساحة  2مساحة الذرة الشامية بالجدول  ) 
معنوي   سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الشامية  الذرة 

ألف    34.10بلغ حوالي    0.05إحصائيا عند مستوى معنوية  
التحديد ) مما يعني  أن    0.66نحو   R)2فدان وبلغ معامل 

ترجع    %  66 الشامية  الذرة  مساحة  في  التغيرات  من 

معنوية  وثبتت  الزمن،  متغير  أثرها  يعكس  التي  للمتغيرات 
 النموذج المستخدم للقياس. 

 تطور إنتاجية المحاصيل الزيتية: -2
 القطن -أ

( الجدول  الفدان  3يتبين من دراسة مؤشرات  إنتاجية  أن   )
ب تراوحت  الدراسة  فترة  خالل  المزروعة  القطن  ين لمحصول 

نحو   بلغ  أدنى  عام    4.22حد  وحد    2015قنطار/فدان 
نحو   بلغ  عام    8.05أقصى  /فدان  بمتوسط   2018قنطار 
  -2005قنطار /فدان خالل الفترة )  6.68سنوي بلغ حوالي  

إنتاجية    (.2020 لتطور  الزمني  االتجاه   معادلة  وبدراسة 
 ( بالجدول  أخذت  4القطن  القطن  إنتاجية  إجمالي  أن  يتبين   )

 متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي  اتجاهاً 
متوسطها   0.05 تدور حول  البيانات  ان  يتبين  قنطار/فدان، 
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ولم   هذا  البيانات،  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  وال 
 تثبت معنوية النموذج المستخدم للقياس.

 السمسم  -ب
الفدان  3يتبين من دراسة مؤشرات الجدول ) ( أن إنتاجية 

الدراسة  لم فترة  خالل  المزروعة  الصيفي  السمسم  حصول 
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    4.22تراوحت  /فدان  أردب 

  2014أردب /فدان عام    4.89وحد أقصى بلغ نحو    2009
حوالي   بلغ  سنوي  /فدان.   4.58بمتوسط  وبدراسة    أردب 

الصيفي   السمسم  إنتاجية  لتطور  الزمني  االتجاه  معادلة 
ن إجمالي إنتاجية السمسم أخذت اتجاهًا  ( يتبين أ4بالجدول ) 

حوالي   بلغ  إحصائيا  معنوي  غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا 
أردب/فدان، يتبين ان البيانات تدور حول متوسطها    0.008

ولم   هذا  البيانات،  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  وال 
 تثبت معنوية النموذج المستخدم للقياس.

 عباد الشمس  -ج
( أن إنتاجية الفدان  3ة مؤشرات الجدول  )يتبين من دراس

لمحصول عباد الشمس المزروعة خالل فترة الدراسة تراوحت  
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    0.97بين  /فدان  وحد    2005طن 

بمتوسط سنوي   2015طن /فدان عام    1.41أقصى بلغ نحو  
طن /فدان. وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني    1.13بلغ حوالي 

( يتبين أن إجمالي  4عباد الشمس بالجدول   )لتطور إنتاجية  
سنوي  بمقدار  متزايدا  اتجاهًا  أخذت  الشمس  عباد  إنتاجية 

  0.02بلغ حوالي    0.05معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية  
التحديد ) مما يعني     0.31نحو   R)2طن /فدان وبلغ معامل 

ترجع    31أن   الشمس  عباد  إنتاجية  في  التغيرات  من   %
الت معنوية للمتغيرات  وثبتت    ، الزمن  متغير  أثرها  يعكس  ي 

 النموذج المستخدم للقياس. 
 

 

 . االتجاه الزمني للمساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية إلجمالي الجمهورية  2جدول 
 ( 2020 -2005خالل الفترة )

 R2 F المعادلة  المحصول 
 * Y^i = 557.7 - 24.5 X1i 0.61 21.6 (10.9)  (-4.6) القطن

لسمسم ا  Y^i = 72.1 + 0.27 X1i 0.009   0.13 
 (10.01)   (0.36) 

^Y عباد الشمس 
I = 33.2–- 1.32 X1i  0.52 15.22 (10.1)  (-3.9) * 

^Y فول الصويا 
i = 16.9 + 1.06 X1i 0.49 13.63 (6.09)   (3.69) * 

 Y^i = 147.3 + 0.09 X1i 0.003 0.05 الفول السوداني 
 (33.77)   (0.22) 

 Y^i = 1766.5 + 34.10 X1i الذرة الشامية 
 (27.8)   (5.2) * 0.66 26.96 

 (  . 2020 -2005: تمثل القيم التقديرية للمساحة باأللف فدان خالل الفترات  ) i^Y: حيث
  Xi متغير الزمن للفترات الزمنية المختلفة  حيث:i  ( =1 ،2 ،3 ،...،16) 
 معنوية النموذج.    (F)معامل التحديد ،  R)2(المحسوبة ،   (T)إلي قيمة  القيمة بين األقواس تشير 

 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية 
 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل االنحدار .

 ( بالبحث . 1الجدول رقم )   المصدر: حسبت من بيانات
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 فول السوداني -د

( أن إنتاجية الفدان  3الجدول  )يتبين من دراسة مؤشرات  
الدراسة   فترة  خالل  المزروعة  السوداني  فول  لمحصول 

نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    17.00تراوحت  /فدان  اردب 
نحو    2010 بلغ  أقصى  عام    20.79وحد  /فدان  اردب 
حوالي    2017 بلغ  سنوي  /فدان.    18.52بمتوسط  اردب 

ة فول السوداني  وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني لتطور إنتاجي
( السوداني  4بالجدول   الفول  إنتاجية  إجمالي  أن  يتبين   )

أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا بلغ  
حول    0.08حوالي   تدور  البيانات  ان  يتبين   ، أردب/فدان 

البيانات،  لطبيعة  مناسبة  رياضية  توجد صورة  وال  متوسطها 
 مستخدم للقياس.هذا ولم تثبت معنوية النموذج ال

 فول الصويا -هـ 
( الجدول  الفدان  3يتبين من دراسة مؤشرات  إنتاجية  أن   )

الدراسة تراوحت  المزروعة خالل فترة  لمحصول فول الصويا 
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    1.20بين  /فدان  وحد    2010طن 

بمتوسط سنوي  2012طن /فدان عام  1.50أقصى بلغ نحو 
راسة معادلة االتجاه  الزمني  طن /فدان. وبد  1.34بلغ حوالي 

بالجدول) الصويا  فول  إنتاجية  إجمالي  4لتطور  أن  يتبين   )
سنوي  بمقدار  متناقصًا  اتجاهًا  أخذت  الصويا  فول  إنتاجية 

بلغ حوالي   يتبين   0.009غير معنوي إحصائيا   ، طن/فدان 
رياضية  صورة  توجد  وال  متوسطها  حول  تدور  البيانات  أن 

البيانات،  لطبيعة  النموذج    مناسبة  معنوية  تثبت  ولم  هذا 
 المستخدم للقياس. 

 الجمهورية . تطور إنتاجية أهم المحاصيل الزيتية إلجمالي3جدول
 ( 2020 -2005خالل الفترة )

 الشامية  الذرة فول الصويا  الفول السوداني  عباد الشمس  السمسم  القطن  السنوات 
 طن /ف  طن /ف  اردب/ف  طن /ف  اردب/ف  قنطار/ف 

2005 6.22 4.58 0.97 18.00 1.30 3.54 

2006 7.10 4.61 1.00 18.60 1.30 3.6 

2007 6.94 4.62 1.02 18.70 1.40 3.45 

2008 7.36 4.58 1.07 19.10 1.40 3.39 

2009 6.28 4.22 1.00 17.40 1.50 3.36 

2010 6.49 4.38 1.04 17.00 1.20 3.36 

2011 7.75 4.60 1.05 17.80 1.30 3.35 

2012 5.59 4.53 1.13 18.40 1.50 3.34 

2013 5.59 4.58 1.26 18.50 1.50 3.32 

2014 5.29 4.89 1.34 18.20 1.40 3.32 

2015 4.22 4.76 1.41 17.80 1.40 3.12 

2016 6.97 4.69 1.10 19.22 1.40 3.25 

2017 7.56 4.77 1.22 20.79 1.20 3.33 

2018 8.05 4.36 1.20 19.70 1.20 3.19 

2019 7.48 4.33 1.03 18.60 1.20 3.24 

2020 7.94 4.85 1.17 18.50 1.20 3.30 

 3.34 1.34 18.52 1.13 4.58 6.68 المتوسط 

 3.12 1.20 17.00 0.97 4.22 4.22 الحد األدني 

 3.60 1.50 20.79 1.41 4.89 8.05 الحد األعلي 

 قتصادية ، نشرات االقتصاد الزراعي  ، أعداد متفرقة.المصدر:   وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اال
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 . االتجاهات الزمنية العامة إلنتاجية المحاصيل الزيتية إلجمالي الجمهورية  4جدول 
 ( 2020 -2005خالل الفترة )

 R2 F المعادلة  المحصول 

 القطن
Y^

i = 6.3 + 0.05 X1i 
(10.9)     (0.7) 

0.04 
0. 58 

 

 السمسم 
Y^

i = .45 + .0008 X1i 
(44.9)     (0.8) 

0.04 0.58 

 عباد الشمس 
Y^

i = .099 + .002 X1i 
(16.9)     (2.48) * 

0.31 6.15 

 الفول السوداني 
Y^

i = .179 + .008 X1i 
(39.5)     (1.6) 

0.16 2.64 

 الفول الصويا 
Y^

i = .14 - .0009 X1i 
(24.5)     (-1.5) 

0.14 2.34 

 الذرة الشامية 
Y^

i = 3.5 - 0.02 X1i 
(91.3)     (-5.1)* 

0.65 25.87 

1iحيث :  
^Y( 2020 -2005: تمثل القيم التقديرية لإلنتاجية خالل الفترة . ) 

  Xi متغير الزمن للفترات الزمنية المختلفة  حيث:i  ( =1 ،2 ،3 ،...،16) 
 النموذج   معنوية (F)معامل التحديد ،  R)2(المحسوبة ،   (T)القيمة بين األقواس تشير إلي قيمة 

 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية 
 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .

 ( بالبحث . 3الجدول رقم )  المصدر:حسبت من بيانات
 

 الذرة الشامية  -و
( أن إنتاجية الفدان  3يتبين من دراسة مؤشرات الجدول  )

خالل فترة الدراسة تراوحت   لمحصول الذرة الشامية المزروعة 
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    3.12بين  /فدان  وحد    2015طن 

بمتوسط سنوي   2006طن /فدان عام   3.60أقصى بلغ نحو 
حوالي   االتجاه    3.34بلغ  معادلة  وبدراسة  /فدان.  طن 

( بالجدول  الشامية  الذرة  إنتاجية  لتطور  أن 4الزمني  يتبين   )
أ الشامية  الذرة  إنتاجية  بمقدار إجمالي  متناقصًا  اتجاهًا  خذت 

بلغ حوالي    0.05سنوي معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية  
مما   0.65نحو   R)2طن /فدان وبلغ معامل التحديد )  0.02

% من التغيرات في إنتاجية الذرة الشامية ترجع  65يعني  أن  
أثرها   يعكس  التي  الزمنللمتغيرات  معنوية متغير  وثبتت    ،

 لقياس. النموذج المستخدم ل
 تطور انتاج المحاصيل الزيتية: -3
 القطن -أ

( الجدول   مؤشرات  دراسة  من  الفدان  5يتبين  انتاج  أن   )
بين  تراوحت  الدراسة  فترة  خالل  المزروعة  القطن  لمحصول 

وحد أقصى    2015ألف طن عام    83.3حد أدنى بلغ نحو  
نحو   عام    563.1بلغ  بلغ   2007ألف طن  بمتوسط سنوي 

)ألف طن    231.8حوالي   الفترة  . 2020  -2005خالل   )  
وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني لتطور انتاج القطن بالجدول  

متناقصًا  6) اتجاهًا  أخذت  القطن  انتاج  إجمالي  أن  يتبين   )
بلغ    0.05بمقدار سنوي معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية  

)  23.99حوالي   التحديد  معامل  وبلغ  طن  نحو   R)2ألف 
% من التغيرات في انتاج القطن    50مما يعني  أن    0.50

للمتغي الزمنترجع  متغير  أثرها  يعكس  التي  وثبتت  رات   ،
 معنوية النموذج المستخدم للقياس.

 السمسم  -ب
( الجدول   مؤشرات  دراسة  من  الفدان  5يتبين  انتاج  (أن 

الدراسة   فترة  خالل  المزروعة  الصيفي  السمسم  لمحصول 
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  2012طن عام  ألف    31.3تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو  
بمتوسط   2015ألف طن عام    132.7وحد أقصى بلغ نحو  

حوالي   بلغ  االتجاه     ألف طن.  49.0سنوي  معادلة  وبدراسة 
الزمني لتطور انتاج السمسم آخذ اتجاها عاما متزايدًا بمقدار  

حوالي   بلغ  إحصائيا  معنوي  غير  ،    1.08سنوي  طن  ألف 
صو  توجد  وال  متوسطها  حول  تدور  البيانات  رياضية  وان  رة 

 مناسبة لطبيعة البيانات.
 عباد الشمس -ج

 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  الفدان  5يتبين  انتاج  أن   )
لمحصول عباد الشمس المزروعة خالل فترة الدراسة تراوحت  

نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    15.8بين  طن  وحد    2019ألف 
بمتوسط سنوي   2015ألف طن عام    92.7أقصى بلغ نحو  

لف طن ، وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني أ 30.7بلغ حوالي  
لتطور انتاج عباد الشمس آخذ اتجاها عاما متناقصًا بمقدار 

حوالي   بلغ  إحصائيا  معنوي  غير  ،    0.38سنوي  طن  ألف 

رياضية   صورة  توجد  وال  متوسطها  حول  تدور  البيانات  وان 
 مناسبة لطبيعة البيانات.

 فول الصويا -د
الجدو  دراسة مؤشرات  )يتبين من  الفدان  5ل   انتاج  أن   )

تراوحت  الدراسة  فترة  المزروعة خالل  الصويا  فول  لمحصول 
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    23.0بين  طن  وحد    2006ألف 

بمتوسط سنوي   2015ألف طن عام    69.6أقصى بلغ نحو  
ألف طن. وبدراسة معادلة االتجاه  الزمني   35.7بلغ حوالي  

تبين أن إجمالي انتاج ( ي6لتطور انتاج فول الصويا بالجدول )
معنوي  سنوي  بمقدار  متزايدا  اتجاهًا  أخذت  الصويا  فول 

معنوية   مستوى  عند  حوالي    0.05إحصائيا  ألف    1.36بلغ 
  30مما يعني  أن  0.30نحو  R)2طن وبلغ معامل التحديد )

التغيرات في انتاج فول الصويا ترجع للمتغيرات التي  % من 
ت معنوية النموذج المستخدم  يعكس أثرها متغير الزمن ،  وثبت

للقياس.
 

 . تطور االنتاج للمحاصيل الزيتية إلجمالي الجمهورية  5جدول 
 ( 2020 -2005باأللف طن خالل الفترة )

 الذرة الشامية  الفول السوداني  فول الصويا  عباد الشمس  السمسم  القطن  السنوات 
2005 562 36.7 30.4 25.8 199.3 6870 

2006 509.6 40.6 35.8 23 183.9 6150 

2007 563.1 41.5 27.6 25.6 217.5 6140 

2008 193.3 36.5 20.4 29.2 208.8 6310 

2009 144.7 50 39.6 26.4 198 6640 

2010 187.4 46.2 36.8 43.3 203 6640 

2011 218.5 43.2 18.3 29.8 206.5 5890 

2012 210.7 31.3 20 25.9 205.4 7210 

2013 133.8 32.8 19 32.8 204.8 7100 

2014 163.8 82.8 55.9 39.9 183.3 7250 

2015 83.3 132.7 92.7 69.6 381.3 7060 

2016 144.56 39.601 18.93 45.14 205.911 7180 

2017 103.79 35.5 19.7 36.3 243.3 7660 

2018 160.4 34.7 18.85 46.8 206.8 7430 

2019 100.8 40.1 15.8 36.2 198.8 6960 

2020 228.8 59.6 20.9 36.03 218.5 7102 

 6849.5 216.6 35.7 30.7 49.0 231.8 المتوسط 

 5890.0 183.3 23.0 15.8 31.3 83.3 الحد األدني 

 7660.0 381.3 69.6 92.7 132.7 563.1 الحد األعلي 

 الزراعي  ، أعداد متفرقة.المصدر:   وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات االقتصاد 
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 . االتجاهات الزمنية العامة النتاج المحاصيل الزيتية إلجمالي الجمهورية  6جدول 
 ( 2020 -2005باأللف طن خالل الفترة )

 2R F المعادلة  المحصول 
^Y القطن 

i = 435.66 - 23.99 X1i 
(7.05)   (-3.8) * 0.50 14.08 

^Y السمسم 
i = 39.8 + 1.08 X1i 
(2.9)   (0.76) 0.04 0.58 

^Y عباد الشمس 
i = 33.89 - 0.38 X1i 
(3.17)     (-0.34) 0.008 0.12 

^Y الفول الصويا 
i = 24.2 + 1.36 X1i 
(4.5)     (2.46) * 0.30 6.07 

^Y الفول السوداني 
i = 197.2 + 2.28 X1i 
(8.12)     (0.91) 0.06 0.83 

^Y الذرة الشامية 
i = 6222.0 + 73.82 X1i 

( 1.33 )     (3.6)* 0.48 12.87 
1iحيث : 

^Y(  2020 -2005: تمثل القيم التقديرية لالنتاج خالل الفترة  .  ) 
  Xi متغير الزمن للفترات الزمنية المختلفة  حيث:i  ( =1  ،2 ،3  ،...،16 ) 

  معنوية النموذج (F)معامل التحديد ،  R)2(المحسوبة ،  (T)القيمة بين األقواس تشير إلي قيمة 
 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية 

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( بالبحث .5الجدول رقم  )  المصدر:حسبت من بيانات

 فول السوداني -ه
( الجدول   الفدان  5يتبين من دراسة مؤشرات  انتاج  أن   )

الدراسة تراوحت لمحصول فول السوداني المزروعة خالل فترة  
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    183.3بين  وحد    2006ألف طن 

نحو   بلغ  عام    381.3أقصى  طن  بمتوسط    2015ألف 
ألف طن. وبدراسة معادلة االتجاه     216.6سنوي بلغ حوالي  

الزمني لتطور انتاج الفول السوداني آخذ اتجاها عاما متزايدًا  
حوالي   بلغ  إحصائيا  معنوي  غير  سنوي  ألف    2.28بمقدار 

صورة  توجد  وال  متوسطها  حول  تدور  البيانات  وان   ، طن 
 رياضية مناسبة لطبيعة البيانات. 

 الذرة الشامية -د
الجدول   مؤشرات  دراسة  من  الفدان    (5) يتبين  انتاج  أن 

لمحصول الذرة الشامية المزروعة خالل فترة الدراسة تراوحت 
وحد    2011ألف طن عام    5890.0بين حد أدنى بلغ نحو  

نحو   بلغ  عام    7660.0أقصى  طن  بمتوسط   2017ألف 
حوالي   بلغ  معادلة    6849.5سنوي  وبدراسة  طن.  ألف 

( يتبين 6االتجاه  الزمني لتطور انتاج الذرة الشامية بالجدول )

بمقدار  متزايدا  اتجاهًا  أخذت  الشامية  الذرة  انتاج  إجمالي  أن 
  بلغ حوالي   0.05سنوي معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية  

مما   0.48نحو   R)2ألف طن وبلغ معامل التحديد )  73.82
أن   الشامية ترجع  48يعني   الذرة  انتاج  في  التغيرات  % من 

الزمنللمتغي  متغير  أثرها  يعكس  التي  معنوية رات  وثبتت   ،
 النموذج المستخدم للقياس. 

واالكتفاء   والفحوة  واالستهالكية  االنتاجية  المؤشرات  ثانيًا: 
 باتية في مصر  الذاتي للزيوت الن

المحلي    تطور -أ في االنتاج  الغذائية  للزيوت  اإلجمالي 
 مصر:

النباتية   -1 الزيوت  أنواع  ألهم  المحلي  االنتاج  تطور 
 الغذائية:  

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  انتاج 7يتبين  إجمالي  أن   )
الزيوت النباتية خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ  

عام    164.0نحو   طن  نحو    2015ألف  بلغ  أقصى  وحد 
، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2020ألف طن عام    494.0
)ألف    221.8 الفترة  خالل  وبدراسة  (2020-2005طن   ,
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فان   النباتية   الزيوت  انتاج  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات 
( الفترة 8الجدول  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

زيوت النباتية أخذت  ( ومنه يتبين أن انتاج ال2005-2020)
حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا 

8.2  ( التحديد    0.23نحو    R)2ألف طن  هذا وبلغ معامل 
أن   يعني  الزيوت  23مما  انتاج  في  التغيرات  إجمالي  % من 

 .امل التي يعكس أثرها متغير الزمنالنباتية  يرجع الي العو 
 ل الصويا: تطور االنتاج المحلي لزيت فو -2

( أن انتاج زيت فول  7يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  خالل  الصويا 

بلغ نحو    2012ألف طن عام    84.0 أقصى    409.0وحد 
  143.8، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2020ألف طن عام  

  ( , وبدراسة االتجاهات2020-2005ألف طن خالل الفترة )
الجدول   فان  الصويا  فول  زيت  انتاج  لتطور  العامة  الزمنية 

الفترة )8) التقدير اإلحصائى خالل  نتائج  -2005( يوضح 
( ومنه يتبين أن انتاج زيت فول الصويا أخذت اتجاهًا  2020

ألف    8.9متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

( التحديد  معامل  وبلغ  هذا  يعني    مما  0.31نحو    R)2طن  
الصويا  31أن   فول  زيت  انتاج  في  التغيرات  إجمالي  من   %

 يرجع الي العوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
 تطور االنتاج المحلي لزيت بذرة القطن:   -3

( أن انتاج زيت بذرة 7يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
  9.0القطن خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

طن  ألف    75.0وحد أقصى بلغ نحو    2017عام  ألف طن  
حوالي  2005عام   بلغ  سنوي  وبمتوسط  طن    36.3،  ألف 

( الفترة  الزمنية 2020-2005خالل  االتجاهات  وبدراسة   ,  )
( يوضح  8العامة لتطور انتاج زيت بذرة القطن فان الجدول ) 

الفترة ) التقدير اإلحصائى خالل  ( ومنه 2020-2005نتائج 
زيت بذرة القطن أخذت اتجاهًا متناقصًا بمقدار يتبين أن انتاج  

ألف طن  هذا وبلغ    3.8سنوي معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  
( التحديد  أن    0.73نحو    R)2معامل  يعني  من  73مما   %

إجمالي التغيرات في انتاج زيت بذرة القطن يرجع الي العوامل  
التي يعكس أثرها متغير الزمن.

 

 ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية  . تطور االنتاج المحلي 7جدول
 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )

الزيوت  .إجمالي السنوات 
 النباتية 

زيت فول  
 الصويا 

زيت بذرة  
 القطن 

زيت عباد  
زيت   زيت الذرة  الشمس 

 النخيل 
زيوت  
 أخري 

زيوت  
 مجمدة 

2005 204 104 75 14 11 0 0 653 
2006 207 102 75 9 21 0 0 825 
2007 248 167 63 12 6 0 0 226 
2008 175 91 62 11 6 0 5 232 
2009 176 116 36 8 6 0 10 224 
2010 174 109 26 21 10 0 8 206 
2011 200 119 32 30 10 0 9 423 
2012 176 84 39 32 8 0 13 608 
2013 228 150 36 19 8 0 15 691 
2014 199 144 21 14 9 0 11 656 
2015 164 105 28 16 9 0 6 274 
2016 179 132 14 11 10 0 12 828 
2017 184 114 9 20 10 0 31 922 
2018 259 178 16 25 10 0 30 774 
2019 282 176 27 29 10 0 40 417 
2020 494 409 22 10 10 0 43 455 

 525.9 14.6 0.0 9.6 17.6 36.3 143.8 221.8 المتوسط 
 206 0 0 6 8 9 84 164 الحد األدني 

 922 43 0 21 32 75 409 494 الحد االقصي 
 ، أعداد مختلفة.يزان الغذائيللمنوية المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضى ، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، النشرة الس
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 . االتجاهات الزمنية العامة لالنتاج المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية  8جدول 
 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )

المتغير   م  R2 F المعادلة المقدرة  
 Y = 152.5 + 8.2X إجمالي الزيوت النباتية  1

       (3.9  )    (2.1 ) * 0.23 .34  

 Y = 67.5  + 8.9 X زيت فول الصويا  2
       (1.9  )    (2.5 ) * 0.31 6.32 

 Y = 68.7 – 3.8 X زيت بذرة القطن 3
       (11.5  )    (6.2- ) * 0.73 38.3 

 Y = 13.1  + 0.53 X زيت عباد الشمس  4
       (3.2  )    (1.3)  0.10 1.6 

 Y = 10.4 - 0.09 X زيت الذرة  5
       (5.6  )    (0.44-)  0.01 0.20 

 Y = 7.2  + 2.6 X زيوت أخري   6
       (2.01  )    (6.9 ) * 0.77 47.8 

 Y = 409.5 + 13.7 X زيوت مجمدة   7
       (3.1  )    (1.02)  0.07 1.04 

 = لالنتاج المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية باأللف طن Y حيث : 
Xi   متغير    الزمن حيث =i   (1 ،2 ،3... ، ،.......16  ). 

 . معنوية النموذج ككل( F( معامل التحديد ، )2R( المحسوبة , )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلي قيمة )  
 .0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية  

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( .7ل  )المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدو 

 

 تطور االنتاج المحلي لزيت عباد الشمس:   -4
( أن انتاج زيت عباد 7يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  الشمس خالل 
ألف    32.0وحد أقصى بلغ نحو    2009ألف طن عام    8.0

عام   حوالي  2012طن  بلغ  سنوي  وبمتوسط  ألف    17.6، 
الفت خالل  )طن  االتجاهات (2020-2005رة  وبدراسة   ,

الجدول   فان  الشمس  عباد  زيت  انتاج  لتطور  العامة  الزمنية 
الفترة )8) التقدير اإلحصائى خالل  نتائج  -2005( يوضح 

أخذت  2020 الشمس  عباد  زيت  انتاج  أن  يتبين  ومنه   )
اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

نه ال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة ، واطنألف    0.53
 البيانات وان البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 
 

 تطور االنتاج المحلي لزيت الذرة:  -5
( أن انتاج زيت الذرة 7يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

ألف    6.0خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  
ألف طن عام    21.0وحد أقصى بلغ نحو    2007طن عام  

حوالي    2006 بلغ  سنوي  وبمتوسط  خالل    9.6،  طن  ألف 
( العامة 2020-2005الفترة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة   ,  )

( يوضح نتائج التقدير 8لتطور انتاج زيت الذرة فان الجدول )
( الفترة  خالل  أن  2020-2005اإلحصائى  يتبين  ومنه   )

ب متناقصًا  اتجاهًا  أخذت  الذرة  زيت  غير  انتاج  سنوي  مقدار 
ألف طن ، وانه ال توجد    0.09معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

ال وان  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  تدور  صورة  بيانات 
 .حول متوسطها الحسابي
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 تطور االنتاج المحلي لزيت النخيل:  -6
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  زيت 7يتبين  انتاج  أن   )

افر اشجار انتاج زيت النخيل لم يتم انتاجة في مصر لعدم تو 
 النخيل في مصر بينما يتم استيراده من الخارج .   

 تطور االنتاج المحلي للزيوت األخرى:  -7
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  الزيوت 7يتبين  انتاج  أن   )

نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  األخرى خالل 
ألف    43.0وحد أقصى بلغ نحو    2005ألف طن عام    0.0

ع حوالي    2020ام  طن  بلغ  سنوي  وبمتوسط  ألف    14.6، 
( الفترة  خالل  االتجاهات  2020-2005طن  وبدراسة   ,  )

(  8الزمنية العامة لتطور انتاج الزيوت األخرى فان الجدول ) 
( الفترة  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  -2005يوضح 

اتجاهًا 2020 أخذت  األخرى  الزيوت  انتاج  أن  يتبين  ( ومنه 
ألف    2.6دار سنوي معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  متزايدًا بمق

( التحديد  معامل  وبلغ  هذا  يعني    0.77نحو    R)2طن   مما 
األخرى  77أن   الزيوت  انتاج  في  التغيرات  إجمالي  من   %

 يرجع الي العوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
 تطور االنتاج المحلي للزيوت المجمدة:  -8

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  الزيوت 7يتبين  انتاج  أن   )
المجمدة  خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  

  922.0وحد أقصى بلغ نحو    2010ألف طن عام    206.0
  525.9، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2017ألف طن عام  

( , وبدراسة االتجاهات  2020-2005ألف طن خالل الفترة )
(  8دة  فان الجدول )الزمنية العامة لتطور انتاج الزيوت المجم

( الفترة  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  -2005يوضح 
( ومنه يتبين أن انتاج الزيوت المجمدة  أخذت اتجاهًا  2020

  13.7متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  
لطبيعة  طنألف   مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه   ،

 سطها الحسابي.البيانات وأن البيانات تدور حول متو 
 
 

اإلجمالي   -ب المحلي   االستهالك  الغذائية  تطور  للزيوت 
 :في مصر

ألهم   -1 المحلي  االستهالك  النباتية تطور  الزيوت  أنواع 
 :  الغذائية

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  إجمالي  9يتبين  أن   )
استهالك الزيوت النباتية خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد 

وحد أقصى بلغ    2010عام    ألف طن   692.0أدنى بلغ نحو  
عام  ألف    2032.0نحو   بلغ  2020طن  سنوي  وبمتوسط   ،

)ألف    1285.3حوالي   الفترة  خالل  ,  (2020-2005طن 
الزيوت  استهالك  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة 

 ( الجدول  فان  اإلحصائى  10النباتية   التقدير  نتائج  ( يوضح 
( الفترة  يتبين  2020-2005خالل  ومنه  استهالك (  أن 

معنوي   سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  النباتية  الزيوت 
حوالي   بلغ  معامل    58.9إحصائيا   وبلغ  هذا  طن   ألف 

( أن    0.38نحو    R)2التحديد  يعني  إجمالي  38مما  من   %
التغيرات في استهالك الزيوت النباتية  يرجع الي العوامل التي  

 يعكس أثرها متغير الزمن.
 الك المحلي لزيت فول الصويا:  تطور االسته -2

الجدول ) ( أن استهالك زيت  9يتبين من دراسة مؤشرات 
بلغ   أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  خالل  الصويا  فول 

عام    70.0نحو   طن  نحو    2012ألف  بلغ  أقصى  وحد 
، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2016ألف طن عام    637.0
295.1  ( الفترة  خالل  طن  وبدراسة    (2020-2005ألف   ,

الصويا   فول  استهالك زيت  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات 
( الجدول  خالل  10فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

( فول  2020-2005الفترة  زيت  استهالك  أن  يتبين  ومنه   )
إحصائيا    معنوي  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الصويا 

  R)2التحديد )  ألف طن  هذا وبلغ معامل  15.3بلغ حوالي  

أن    0.23نحو   يعني   في  23مما  التغيرات  إجمالي  من   %
يعكس  التي  العوامل  الي  يرجع  الصويا  فول  زيت  استهالك 

 أثرها متغير الزمن.
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 تطور االستهالك المحلي لزيت بذرة القطن:   -3
( أن استهالك زيت 9يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
بين حد أدنى بلغ نحو   بذرة القطن خالل فترة الدراسة قد تراوح 

ألف    80.0وحد أقصى بلغ نحو    2017ألف طن عام    9.0
عام   حوالي    2006طن  بلغ  سنوي  وبمتوسط  ألف    37.4، 

( الفترة  خالل  االتجاهات  2020-2005طن  وبدراسة   ,  )
العامة لتطور استهالك زيت بذرة القطن فان الجدول   الزمنية 

-2005ترة )( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى خالل الف10)
أخذت  2020 القطن  بذرة  زيت  استهالك  أن  يتبين  ومنه   )

حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  سنوي  بمقدار  متناقصًا  اتجاهًا 
4.028  ( التحديد  معامل  وبلغ  هذا  طن   نحو   R)2ألف 
أن    0.72 يعني   في  72مما  التغيرات  إجمالي  من   %

يعكس  التي  العوامل  الي  يرجع  القطن  بذرة  زيت  استهالك 
 ا متغير الزمن.أثره

 تطور االستهالك المحلي لزيت عباد الشمس:  -4
الجدول ) ( أن استهالك زيت  9يتبين من دراسة مؤشرات 

بلغ   أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  الشمس خالل  عباد 
عام    59.0نحو   طن  نحو    2015ألف  بلغ  أقصى  وحد 

، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2013ألف طن عام    518.0
)ألف    257.9 الفترة  خالل  وبدراسة  2020-2005طن   ,  )

االتجاهات الزمنية العامة لتطور استهالك زيت عباد الشمس 
( الجدول  خالل  10فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

( عباد  2020-2005الفترة  زيت  استهالك  أن  يتبين  ومنه   )
معنوي   غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الشمس 

حوا بلغ  توجد صورة    15.1لي  إحصائيا   ال  وأنه  ألف طن، 
حول  تدور  البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية 

 متوسطها الحسابي.

 
   . تطور االستهالك المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية 9جدول 

 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )
إجمالي الزيوت  السنوات 

 النباتية
زيت فول  

 الصويا 
زيت بذرة  

 القطن 
زيت عباد  

زيت  زيت الذرة  الشمس 
 النخيل 

زيوت 
 أخري 

زيوت 
 مجمدة 

2005 1242 188 78 129 48 787 12 659 

2006 1384 142 80 128 36 994 4 830 

2007 782 260 69 158 22 272 1 230 

2008 759 297 62 112 6 279 3 209 

2009 714 247 36 130 27 270 4 224 

2010 692 246 26 147 12 251 10 188 

2011 1286 443 32 237 46 517 11 413 

2012 1263 70 39 472 56 617 9 561 

2013 1614 298 36 518 33 716 13 618 

2014 1373 165 21 449 38 687 13 636 

2015 720 301 28 59 40 281 11 248 

2016 1731 637 14 154 54 849 23 789 

2017 1752 242 9 480 43 945 33 884 

2018 1947 310 19 500 40 1063 15 768 

2019 1273 268 27 217 50 683 28 411 

2020 2032 608 22 237 36 1083 46 428 

 506.0 14.8 643.4 36.7 257.9 37.4 295.1 1285.3 المتوسط 

 188 1 251 6 59 9 70 692 الحد األدني 

 884 46 1083 56 518 80 637 2032 الحد االقصي 

 ، أعداد مختلفة.للميزان الغذائية السنوية المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضى ، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، النشر 
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 . االتجاهات الزمنية العامة لالستهالك المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية 10جدول 

 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )
 2R F المعادلة المقدرة  المتغير    م
 Y = 784.9 + 58.9 X إجمالي الزيوت النباتية  1

      (4.1)     (2.9) * 0.38 8.7 

 Y = 165.2 + 15.3 X زيت فول الصويا  2
      (2.3  )    (2.03 ) * 230. 4.2 

 Y = 71.6 – 4.02 X زيت بذرة القطن  3
      (11.1  )   (6.02-) * 720. 36.3 

 Y = 129.7 + 15.1 X زيت عباد الشمس  4
      (1.6  )    (1.8 )  190. 3.3 

 Y = 26.5 + 1.2 X زيت الذرة  5
      (3.8  )    (1.6 )  160. 2.7 

 Y = 394.6 + 29.3 X زيت النخيل 6
      (2.7  )    (1.9 )  210. 3.8 

 Y = 2.7  + 2.1 X زيوت أخري  7
      (0.7  )    (5.1) * 650. 25.6 

 Y = 405.2 + 11.97 X زيوت مجمدة  8
      (3.2  )    (0.9 )  0.05 0.8 

 واع الزيوت النباتية الغذائية باأللف طن = لالستهالك المحلي ألهم أنY حيث : 
Xi   متغير    الزمن حيث =i    (1 ،2 ،3 ،.......... ،16   ). 

 .معنوية النموذج ككل(  F( معامل التحديد ، )2R( المحسوبة , )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلي قيمة )  
 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية  

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( . 9المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول  )

 

 تطور االستهالك المحلي لزيت الذرة:  -5
( أن استهالك زيت 9يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

  6.0الذرة خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  
ألف طن    56.0بلغ نحو    وحد أقصى  2008ألف طن عام  

حوالي    2012عام   بلغ  سنوي  وبمتوسط  ألف طن    36.7، 
( الفترة  الزمنية 2020-2005خالل  االتجاهات  وبدراسة   ,  )

الذرة فان الجدول ) ( يوضح  10العامة لتطور استهالك زيت 
( ومنه 2020-2005نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )

ا أخذت  الذرة  زيت  استهالك  أن  بمقدار يتبين  متزايدًا  تجاهًا 
ألف طن ، وانه   1.2سنوي غير معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

ال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وان البيانات 
 تدور حول متوسطها الحسابي.

 تطور االستهالك المحلي لزيت النخيل:  -6
الجدول ) ( أن استهالك زيت  9يتبين من دراسة مؤشرات 

فتر  خالل  نحو النخيل  بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  ة 
عام    251.0 طن  نحو    2010ألف  بلغ  أقصى  وحد 

، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2020ألف طن عام    1083.0
643.4  ( الفترة  خالل  طن  وبدراسة  2020-2005ألف   ,  )

فان  النخيل  زيت  استهالك  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات 
( التقدي10الجدول  نتائج  يوضح  الفترة (  خالل  اإلحصائى  ر 

( ومنه يتبين أن استهالك زيت النخيل أخذت  2005-2020)
حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا 

ألف طن ، وأنه ال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة   29.3
 البيانات وأن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.
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 األخرى:   تطور االستهالك المحلي للزيوت -7
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  استهالك 9يتبين  أن   )

الزيوت األخرى خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى بلغ  
عام    1.0نحو   طن  نحو    2007ألف  بلغ  أقصى    46وحد 
ألف   14.8، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  2020طن عام  ألف 

( الفترة  خالل  االتجاهات (2020-2005طن  وبدراسة   ,
الجدول  الزمني فان  األخرى  الزيوت  استهالك  لتطور  العامة  ة 

-2005( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )10)
أخذت 2020 األخرى  الزيوت  استهالك  أن  يتبين  ومنه   )

  2.1اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  
( التحديد  معامل  وبلغ  هذا  طن   مما    0.65نحو    R)2ألف 

أن  يعن الزيوت 65ي   استهالك  في  التغيرات  إجمالي  % من 
 األخرى يرجع الي العوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.

 تطور االستهالك المحلي للزيوت المجمدة:   -8
 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  استهالك 9يتبين  أن   )

أدنى   حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  المجمدة  خالل  الزيوت 
وحد أقصى بلغ نحو    2010طن عام  ألف    188.0بلغ نحو  
، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2017ألف طن عام    884.0
506.0  ( الفترة  وبدراسة  2020-2005ألف طن خالل   ,  )

المجمدة  االتجا الزيوت  استهالك  لتطور  العامة  الزمنية  هات 
( الجدول  خالل  10فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

( الزيوت 2020-2005الفترة  استهالك  أن  يتبين  ومنه   )
معنوي  غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  المجمدة  

، وأنه ال توجد صورة طنألف    11.97إحصائيا  بلغ حوالي  
حول   رياضية تدور  البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة 

 متوسطها الحسابي.
المحلي   -ج االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط   تطور 

 اإلجمالي للزيوت الغذائية في مصر:
 
 

المحلي ألهم   -1 الفرد من االستهالك  تطور متوسط نصيب 
 أنواع الزيوت النباتية الغذائية:  

 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  إجمالي  11يتبين  أن   )
متوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية خالل فترة الدراسة قد  

كجم للفرد في السنة عام    7.79تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  
نحو    2015 بلغ  أقصى  السنة    19.86وحد  في  للفرد  كجم 

كجم للفرد    14.46، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2020عام  
بدراسة االتجاهات  ( , و 2020-2005في السنة خالل الفترة )

الزمنية العامة لتطور متوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية   
( الجدول  خالل  12فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

( الفرد 2020-2005الفترة  متوسط نصيب  أن  يتبين  ومنه   )
غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  النباتية  الزيوت  من 

للفرد في السنة  ،    0.34معنوي إحصائيا  بلغ حوالي   كجم 
وأن   البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه 

 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.
تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي لزيت   -2

 فول الصويا:  
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط 11يتبين  أن   )

فترة خالل  الصويا  فول  زيت  من   الفرد  قد    نصيب  الدراسة 
كجم للفرد في السنة عام    0.81تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  

كجم للفرد في السنة عام    6.74وحد أقصى بلغ نحو    2012
حوالي    2016 بلغ  سنوي  وبمتوسط  في    3.31،  للفرد  كجم 

( الفترة  خالل  االتجاهات  2020-2005السنة  وبدراسة   ,  )
ز  من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور  العامة  فول  الزمنية  يت 

( الجدول  فان  اإلحصائى 12الصويا  التقدير  نتائج  يوضح   )
( ومنه يتبين أن متوسط نصيب 2020-2005خالل الفترة )

الفرد من زيت فول الصويا أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي  
،  السنةكجم للفرد في    0.10غير معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

لطبيع مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وأن  وأنه  البيانات  ة 
 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.
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 .  تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية  11جدول 

 ( 2020 - 2005بالكجم للفرد في السنة خالل الفترة )

 السنوات 
إجمالي  
الزيوت 
 النباتية 

زيت فول  
 الصويا 

زيت بذرة  
 القطن 

عباد  زيت 
زيت   زيت الذرة  الشمس 

 النخيل 
زيوت  
 أخري 

زيوت  
 مجمدة 

2005 16.63 2.52 1.04 1.73 0.64 10.54 0.16 8.82 

2006 18.14 1.86 1.05 1.68 0.47 13.03 0.05 10.88 

2007 10.03 3.34 0.89 2.03 0.28 3.49 0.01 2.95 

2008 9.53 3.73 0.78 1.41 0.08 3.50 0.04 2.62 

2009 8.80 3.04 0.44 1.60 0.33 3.33 0.05 2.76 

2010 8.36 2.97 0.31 1.78 0.14 3.03 0.12 2.27 

2011 15.21 5.24 0.38 2.80 0.54 6.12 0.13 4.89 

2012 14.61 0.81 0.45 5.46 0.65 7.14 0.10 6.49 

2013 18.26 3.37 0.41 5.86 0.37 8.10 0.15 6.99 

2014 15.18 1.82 0.23 4.97 0.42 7.60 0.14 7.03 

2015 7.79 3.26 0.30 0.64 0.43 3.04 0.12 2.68 

2016 18.33 6.74 0.15 1.63 0.57 8.99 0.24 8.35 

2017 18.17 2.51 0.09 4.98 0.45 9.80 0.34 9.17 

2018 19.78 3.15 0.19 5.08 0.41 10.80 0.15 7.80 

2019 12.68 2.67 0.27 2.16 0.50 6.80 0.28 4.09 

2020 19.86 5.94 0.21 2.32 0.35 10.58 0.45 4.18 

 5.75 0.16 7.24 0.42 2.88 0.45 3.31 14.46 المتوسط 

 2.27 0.01 3.03 0.08 0.64 0.09 0.81 7.79 الحد األدني 

 10.88 0.45 13.03 0.65 5.86 1.05 6.74 19.86 الحد االقصي 

 ، أعداد مختلفة.للميزان الغذائيع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، النشرة السنوية المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطا
 

تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي لزيت   -3
 بذرة القطن:  

 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط 11يتبين  أن   )
تراوح   نصيب الفرد من زيت بذرة القطن خالل فترة الدراسة قد 

نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    0.09بين  السنة  في  للفرد  كجم 
كجم للفرد في السنة عام    1.05وحد أقصى بلغ نحو    2017
بلغ حوالي    2006 سنوي  وبمتوسط  في    0.45،  للفرد  كجم 

( الفترة  خالل  االتجاهات 2020-2005السنة  وبدراسة   ,  )
العامة   بذرة  الزمنية  زيت  من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور 

)الق الجدول  فان  اإلحصائى 12طن  التقدير  نتائج  يوضح   )
( ومنه يتبين أن متوسط نصيب 2020-2005خالل الفترة )

بمقدار  متناقصًا  اتجاهًا  أخذت  القطن  بذرة  زيت  من  الفرد 

حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  في    0.06سنوي  للفرد  كجم 
مما يعني     0.76نحو    R)2السنة  هذا وبلغ معامل التحديد )

% من إجمالي التغيرات في متوسط نصيب الفرد من 76أن  
أثرها متغير  التي يعكس  العوامل  إلى  القطن يرجع  بذرة  زيت 

 الزمن. 
تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي لزيت   -4

 عباد الشمس: 
 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط  11يتبين  أن   )

ق الدراسة  فترة  خالل  الشمس  عباد  زيت  من  الفرد  د  نصيب 
كجم للفرد في السنة عام    0.64تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  

كجم للفرد في السنة عام    5.86وحد أقصى بلغ نحو    2015
حوالي    2013 بلغ  سنوي  وبمتوسط  في    2.88،  للفرد  كجم 
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( الفترة  خالل  االتجاهات 2020-2005السنة  وبدراسة   ,  )
عباد   زيت  من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور  العامة  الزمنية 

) ال الجدول  فان  اإلحصائى  12شمس  التقدير  نتائج  يوضح   )
( ومنه يتبين أن متوسط نصيب 2020-2005خالل الفترة )

بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الشمس  عباد  زيت  من  الفرد 
كجم للفرد في    0.12سنوي غير معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  توجد صورة  ال  وأنه   السنة، 
 وأن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي. 

تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي لزيت   -5
 الذرة: 

 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط 11يتبين  أن   )
الدراسة قد تراوح بين  الذرة خالل فترة  الفرد من زيت  نصيب 

نحو   بلغ  أدنى  عام    0.08حد  السنة  في  للفرد    2008كجم 
ن بلغ  أقصى  السنة    0.65حو  وحد  في  للفرد  عام  كجم 

حوالي  2012 بلغ  سنوي  وبمتوسط  في    0.42،  للفرد  كجم 

)السنة   الفترة  االتجاهات  (2020-2005خالل  وبدراسة   ,
الزمنية العامة لتطور متوسط نصيب الفرد من زيت الذرة فان 

( الفترة 12الجدول  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )
يتبين2005-2020) ومنه  من   (  الفرد  نصيب  متوسط  أن 

معنوي  غير  سنوي  بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الذرة  زيت 
بلغ حوالي   في    0.005إحصائيا   للفرد  ، وانه ال  السنةكجم 

البيانات   وان  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد 
 تدور حول متوسطها الحسابي.

  تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك المحلي لزيت  -6
 النخيل: 

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  نصيب  11يتبين  متوسط  أن   )
حد  بين  تراوح  قد  الدراسة  فترة  خالل  النخيل  زيت  من  الفرد 

بلغ نحو   السنة عام    3.03أدنى  في  للفرد  وحد    2010كجم 
،  2006عام  كجم للفرد في السنة   13.03أقصى بلغ نحو 

 ب الفرد من االستهالك  المحلي ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية . االتجاهات الزمنية العامة لمتوسط نصي12جدول 
 ( 2020 - 2005بالكجم للفرد في السنة خالل الفترة )

 2R F المعادلة المقدرة  المتغير    م
 Y = 11.6 + 0.34 X إجمالي الزيوت النباتية  1

 (5.3  )   (1.5 )  140. 2.2 

 Y = 2.5  + 0.10 X زيت فول الصويا  2
   (.13  )   (1.2 )  090. 1.5 

 Y = 0.9 – 0.06 X زيت بذرة القطن  3
      (11.1  )   (6.6-) * 0.76 43.3 

 Y = 1.9  + 0.12 X زيت عباد الشمس  4
   (2.1  )   (1.3 )  0.11 1.7 

 Y = 0.4  + 0.005 X زيت الذرة  5
 (4.4  )   (0.55 )  0.02 0.6 

 Y = 5.9  + 0.15 X زيت النخيل 6
   (3.5  )   (80. )  0.05 0.7 

 Y = 0.004 + 0.02 X زيوت أخري  7
   (0.1  )   (4.6) * 0.60 21.04 

 Y = 5.7  + 0.004 X زيوت مجمدة  8
     (3.8  )   (0.02 )  0. 0010  0.001 

 ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية كجم للفرد في السنه = لمتوسط نصيب الفرد من االستهالك  المحليY حيث : 
Xi  ير    الزمن حيث = متغi    (1 ،2 ،3 ،.......... ،16   ). 

 .معنوية النموذج ككل( F( معامل التحديد ، )2R( المحسوبة , )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إليقيمة )  
 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية  

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( . 11مصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول  )ال
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خالل  كجم للفرد في السنة    7.24وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  

( العامة    ,(2020-2005الفترة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة 
الجدول   فان  النخيل  زيت  من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور 

-2005( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )12)
نه يتبين أن متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل ( وم2020

أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إحصائيا  بلغ  
صورة   0.15حوالي   توجد  ال  وأنه   ، السنة  في  للفرد  كجم 

حول  تدور  البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية 
 متوسطها الحسابي.

ال -7 االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  محلي  تطور 
 للزيوت األخرى: 

 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط 11يتبين  أن   )
نصيب الفرد من الزيوت األخرى خالل فترة الدراسة قد تراوح 

نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    0.01بين  السنة  في  للفرد  كجم 
كجم للفرد في السنة عام    0.45وحد أقصى بلغ نحو    2007
بلغ حوالي    2020 سنوي  وبمتوسط  في  كجم    0.16،  للفرد 

( الفترة  خالل  االتجاهات 2020-2005السنة  وبدراسة   ,  )
الزيوت   من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور  العامة  الزمنية 

 ( الجدول  فان  اإلحصائى 12األخرى  التقدير  نتائج  يوضح   )
( ومنه يتبين أن متوسط نصيب 2020-2005خالل الفترة )

ار سنوي  الفرد من الزيوت األخرى أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقد
كجم للفرد في السنة  هذا    0.02معنوي إحصائيا  بلغ حوالي  

%  60مما يعني  أن    0.60نحو    R)2وبلغ معامل التحديد )
الزيوت  من  الفرد  نصيب  متوسط  في  التغيرات  إجمالي  من 

 األخرى يرجع الي العوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن.
المحلي   -8 االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  تطور 

 للزيوت المجمدة: 
 ( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  متوسط 11يتبين  أن   )

نصيب الفرد من الزيوت المجمدة  خالل فترة الدراسة قد تراوح 
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    2.27بين  السنة  في  للفرد  كجم 

نحو    2010 بلغ  أقصى  السنة    10.88وحد  في  للفرد  كجم 
فرد في  كجم لل  5.75، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 2006عام 

( الفترة  خالل  االتجاهات  2020-2005السنة  وبدراسة   ,  )
الزيوت   من  الفرد  نصيب  متوسط  لتطور  العامة  الزمنية 

( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى 12المجمدة  فان الجدول )
( ومنه يتبين أن متوسط نصيب 2020-2005خالل الفترة )

قدار سنوي  الفرد من الزيوت المجمدة  أخذت اتجاهًا متزايدًا بم
حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  في    0.004غير  للفرد  كجم 

البيانات  السنة لطبيعة  مناسبة  رياضية  توجد صورة  ال  وأنه   ،
 وأن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي. 

 تطور الفجوة الزيتية اإلجمالي للزيوت الغذائية في مصر: -د
 تطور الفجوة ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية:  -1

( أن إجمالي الفجوة  13يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
من الزيوت النباتية  خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد أدنى  

وحد أقصى بلغ نحو    2010ألف طن عام    518.0بلغ نحو  
، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي    2018ألف طن عام    1688.0
( , وبدراسة  2020-2005ألف طن خالل الفترة )  1063.0

النباتية    اال الزيوت  من  الفجوة  لتطور  العامة  الزمنية  تجاهات 
( الجدول  خالل  14فإن  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )

( الزيوت  2020-2005الفترة  من  الفجوة  أن  يتبين  ومنه   )
اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا   النباتية  أخذت 

الت  50.7بلغ حوالي   )ألف طن، هذا وبلغ معامل    R)2حديد 

أن    0.34نحو   يعني  في  34مما  التغيرات  إجمالي  من   %
التي   العوامل  إلى  يرجع  النباتية   الزيوت  من  الفجوة  إجمالي 

 يعكس أثرها متغير الزمن.
 تطور الفجوة لزيت فول الصويا:  -2

( أن الفجوة من الزيوت  13يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
رة الدراسة قد تراوح بين النباتية من  زيت فول الصويا خالل فت

وحد أقصى    2012ألف طن عام    -14.0حد أدنى بلغ نحو  
 ، 2016طن عام  ألف  505.0بلغ نحو 
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   . تطور الفجوة ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية13جدول

 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )

 السنوات 
إجمالي  
الزيوت  
 النباتية

زيت فول  
زيت عباد   ن زيت بذرة القط  الصويا 

زيت  زيت الذرة  الشمس 
 النخيل 

زيوت 
 أخري 

زيوت 
 مجمدة 

2005 1038 84 3 115 37 787 12 6 

2006 1177 40 5 119 15 994 4 5 

2007 534 93 6 146 16 272 1 4 

2008 584 206 0 101 0 279 -2 -23 

2009 538 131 0 122 21 270 -6 0 

2010 518 137 0 126 2 251 2 -18 

2011 1086 324 0 207 36 517 2 -10 

2012 1087 -14 0 440 48 617 -4 -47 

2013 1386 148 0 499 25 716 -2 -73 

2014 1174 21 0 435 29 687 2 -20 

2015 556 196 0 43 31 281 5 -26 

2016 1552 505 0 143 44 849 11 -39 

2017 1568 128 0 460 33 945 2 -38 

2018 1688 132 3 475 30 1063 -15 -6 

2019 991 92 0 188 40 683 -12 -6 

2020 1538 199 0 227 26 1083 3 -27 

 20- 0 643 27 240 1 151 1063 المتوسط 

 73- 15- 251 0 43 0 14- 518 الحد األدني 

 6 12 1083 48 499 6 505 1688 الحد االقصي 

 ، أعداد مختلفة.للميزان الغذائيطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، النشرة السنوية المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضى ، ق 
 

حوالي   بلغ  سنوي  الفترة   151.0وبمتوسط  خالل  طن  ألف 
( , وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور  2005-2020)

لجدول  الفجوة من الزيوت النباتية من زيت فول الصويا فإن ا
-2005( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )14)

النباتية من زيت  2020 الزيوت  الفجوة من  أن  يتبين  ومنه   )
فول الصويا أخذت اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي 

ألف طن ، وأنه ال توجد صورة    6.21إحصائيا  بلغ حوالي  
البيان وان  البيانات  لطبيعة  مناسبة  حول رياضية  تدور  ات 

 متوسطها الحسابي.
 تطور الفجوة لزيت بذرة القطن:  -3

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )
قد   الدراسة  فترة  خالل  القطن  بذرة  زيت  من  النباتية  الزيوت 

وحد    2008ألف طن عام    0.0تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  
وي  ، وبمتوسط سن  2007ألف طن عام   6.0أقصى بلغ نحو  

حوالي   )  1.0بلغ  الفترة  خالل  طن  ,  2020-2005ألف   )
الزيوت   من  الفجوة  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة 

( يوضح نتائج  14النباتية من زيت بذرة القطن فان الجدول )
الفترة )  ( ومنه يتبين 2020-2005التقدير اإلحصائى خالل 

الق بذرة  زيت  من  النباتية  الزيوت  من  الفجوة  أخذت  أن  طن 
حوالي  بلغ  إحصائيا   معنوي  سنوي  بمقدار  متناقصًا  اتجاهًا 

0.2  ( التحديد  معامل  وبلغ  هذا    0.25نحو    R)2ألف طن  
أن   يعني   من  25مما  الفجوة  في  التغيرات  إجمالي  من   %

التي   العوامل  إلى  يرجع  القطن  بذرة  النباتية من زيت  الزيوت 
 يعكس أثرها متغير الزمن.
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 عباد الشمس:  تطور الفجوة لزيت -4
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )

الدراسة قد   النباتية من زيت عباد الشمس خالل فترة  الزيوت 
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    43.0تراوح  طن    2015ألف 

نحو   بلغ  أقصى  عام    499.0وحد  طن  ،    2013ألف 
حوالي   بلغ  سنوي  الفترة ألف    240.0وبمتوسط  خالل  طن 

لتطور (2005-2020) العامة  الزمنية  , وبدراسة االتجاهات 
فإن    الشمس  عباد  زيت  من  النباتية  الزيوت  من  الفجوة 

 ( الفترة 14الجدول  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )
النباتية 2005-2020) الزيوت  من  الفجوة  أن  يتبين  ومنه   )

سنوي   بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الشمس  عباد  زيت  من 
بلغ حوالي    غير ألف طن، وأنه ال    14.6معنوي إحصائيا  

البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد 
 تدور حول متوسطها الحسابي.

 تطور الفجوة لزيت الذرة:   -5
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )

ن الزيوت النباتية من زيت الذرة خالل فترة الدراسة قد تراوح بي
وحد أقصى بلغ    2008ألف طن عام    0.0حد أدنى بلغ نحو  

، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  2012طن عام  ألف  48.0نحو 
)ألف    27.0 الفترة  خالل  وبدراسة  (2020-2005طن   ,

النباتية   الزيوت  من  الفجوة  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات 
 ( الجدول  فإن  الذرة  زيت  التقدير  14من  نتائج  يوضح   )

)اإلحصا الفترة  خالل  أن  2020-2005ئى  يتبين  ومنه   )
الفجوة من الزيوت النباتية من زيت الذرة أخذت اتجاهًا متزايدًا  

حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  غير  سنوي  ألف    1.3بمقدار 
، وانه ال توجد صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات وأن  طن

 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 

 تجاهات الزمنية العامة للفجوة من الزيوت النباتية ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية. اال 14جدول 
 (2020 - 2005باأللف طن خالل الفترة )

 2R F المعادلة المقدرة  المتغير    م
 Y = 632.4 + 50.7 X إجمالي الزيوت النباتية  1

 (3.4  )   (2.7) * 0.34 7.2 

 Y = 97.7 + 6.21 X زيت فول الصويا  2
   (1.5  )   (0.9 )  0.06 0.87 

Y = 2.9 زيت بذرة القطن  3  – 0.2 X 
      (3.0  )    (2.1- ) * 0.25 4.6 

 Y = 116.6 + 14.6 X زيت عباد الشمس  4
   (1.5  )   (1.8 )  0.19 3.2 

 Y = 16.1 + 1.3 X زيت الذرة  5
 (2.4  )   (1.9 )  0.20 3.5 

 Y = 394.6 + 29.3 X زيت النخيل 6
   (.72  )   (1.9 )  0.21 3.8 

 Y = 4.5 – 0.51 X زيوت أخري  7
   (1.2  )   (1.4- )  0.12 1.8 

 Y = 4.2 – 1.8 X زيوت مجمدة  8
   (0.4  )   (1.6- )  0.16 2.7 

 = الفجوة من الزيوت النباتية الغذائية ألف طن Y حيث : 
Xi   متغير    الزمن حيث =i    (1 ،2 ،3 ،.......... ،16   ). 

 .معنوية النموذج ككل( F( معامل التحديد ، )2R( المحسوبة , )Tيمة الموجودة بين األقواس تشير إليقيمة ) الق 
 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية  

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( . 13المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول  )
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 وة لزيت النخيل:  تطور الفج  -6
( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )

قد تراوح  الدراسة  النخيل خالل فترة  النباتية من زيت  الزيوت 
نحو   بلغ  أدنى  حد  عام    251.0بين  وحد    2010ألف طن 

، وبمتوسط   2020ألف طن عام    1083.0أقصى بلغ نحو  
حوالي   بلغ  )ألف    643.0سنوي  الفترة  خالل  -2005طن 

, وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور الفجوة من (2020
( الجدول  فإن  النخيل  زيت  من  النباتية  يوضح  14الزيوت   )

( ومنه 2020-2005نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )
أخذت  النخيل  النباتية من زيت  الزيوت  الفجوة من  أن  يتبين 

حصائيا  بلغ حوالي  اتجاهًا متزايدًا بمقدار سنوي غير معنوي إ
مناسبة    29.3 رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه   ، طن  ألف 

 لطبيعة البيانات وأن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.
 تطور الفجوة للزيوت األخرى:  -7

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )
قد   الدراسة  فترة  خالل  األخرى  الزيوت  من  النباتية  الزيوت 

  2018ألف طن عام     -15.0ن حد أدنى بلغ نحو  تراوح بي
نحو   بلغ  أقصى  عام    12.0وحد  طن  ،    2005ألف 

حوالي بلغ  سنوي  الفترة ألف    0.0وبمتوسط  خالل  طن 
لتطور (2005-2020) العامة  الزمنية  , وبدراسة االتجاهات 

الجدول   فان  األخرى  الزيوت  من  النباتية  الزيوت  من  الفجوة 
-2005اإلحصائى خالل الفترة )( يوضح نتائج التقدير  14)

( ومنه يتبين أن الفجوة من الزيوت النباتية من الزيوت  2020
األخرى أخذت اتجاهًا متناقصًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا   

حوالي   رياضية طنألف    0.51بلغ  صورة  توجد  ال  وانه   ،
متوسطها  حول  تدور  البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة 

 الحسابي.
 فجوة للزيوت المجمدة: تطور ال -8

( الجدول  مؤشرات  دراسة  من  من  13يتبين  الفجوة  أن   )
قد   الدراسة  فترة  خالل  المجمدة   الزيوت  من  النباتية  الزيوت 

بلغ نحو   أدنى  بين حد    2013ألف طن عام    -73.0تراوح 
، وبمتوسط    2005ألف طن عام    6.0وحد أقصى بلغ نحو  

حوالي   بلغ  الفألف    -20.0سنوي  خالل  )طن  -2005ترة 
, وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور الفجوة من  (2020

 ( الجدول  فان  المجمدة   الزيوت  من  النباتية  (  14الزيوت 
( الفترة  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  -2005يوضح 

( ومنه يتبين أن الفجوة من الزيوت النباتية من الزيوت 2020
بمقدار متناقصًا  اتجاهًا  أخذت  معنوي   المجمدة   غير  سنوي 

حوالي   بلغ  صورة    1.8إحصائيا   توجد  ال  وأنه  طن،  ألف 
حول  تدور  البيانات  وأن  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية 

 متوسطها الحسابي.
تطور نسبة االكتفاء الذاتي اإلجمالي للزيوت الغذائية في  -هـ

 مصر:
النباتية   -1 الزيوت  أنواع  ألهم  الذاتي  االكتفاء  نسبة  تطور 

 ة:  الغذائي
( أن إجمالي نسبة  15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول ) 

قد   الدراسة  فترة  خالل  النباتية   الزيوت  من  الذاتي  االكتفاء 
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  عام  10.34تراوح  وحد    %2016 

بلغ نحو   ، وبمتوسط سنوي    2007% عام    31.71أقصى 
, وبدراسة  (2020-2005% خالل الفترة )17.64بلغ حوالي  

من االتج الذاتي  االكتفاء  نسبة  لتطور  العامة  الزمنية  اهات 
( الجدول  فان  النباتية    التقدير  16الزيوت  نتائج  يوضح   )

( ومنه يتبين أن نسبة 2020-2005اإلحصائى خالل الفترة )
متناقصًا   اتجاهًا  أخذت  النباتية   الزيوت  من  الذاتي  االكتفاء 

غي سنوي  حوالي  بمقدار  بلغ  إحصائيا   معنوي  ،  %0.32ر 
وان   البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وانه 

 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.
 تطور نسبة االكتفاء الذاتي لزيت فول الصويا:   -2

( أن نسبة االكتفاء 15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
النباتية من  زيت فول الصويا خالل فترة  الزيوت  الذاتي من 
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ترا قد  نحو  الدراسة  بلغ  أدنى  حد  بين  عام    20.72وح   %
نحو    2016 بلغ  أقصى  عام    120.0وحد   %2012    ،

-2005% خالل الفترة )50.84وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  
نسبة  (2020 لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة   ,

االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من زيت فول الصويا فان  
 ( ا16الجدول  نتائج  يوضح  الفترة (  خالل  اإلحصائى  لتقدير 

من  2005-2020) الذاتي  االكتفاء  نسبة  أن  يتبين  ومنه   )
متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  الصويا  فول  زيت  من  النباتية  الزيوت 

غي سنوي  حوالي  بمقدار  بلغ  إحصائيا   معنوي  %،  0.08ر 
وان  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وانه 

 طها الحسابي.البيانات تدور حول متوس
 
 

 

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي لزيت بذرة القطن:   -3
( أن نسبة االكتفاء 15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

فترة  خالل  القطن  بذرة  زيت  من  النباتية  الزيوت  من  الذاتي 
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  عام  %    84.21الدراسة 

نحو    2018 بلغ  أقصى  عام  100.0وحد   %2008    ،
حوالي  وبمتو  بلغ  سنوي  الفترة   97.73سط  خالل   %

لتطور  (2005-2020) العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة   ,
نسبة االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من زيت بذرة القطن  

( الجدول  خالل  16فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )
( الذاتي  2020-2005الفترة  االكتفاء  نسبة  أن  يتبين  ومنه   )
زيوت النباتية من زيت بذرة القطن أخذت اتجاهًا متزايدًا من ال

غير م بلغ حوالي  بمقدار سنوي  إحصائيا   ،  %  0.09عنوي 
وأن   البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه 

البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 لغذائية  .  تطور نسبة االكتفاء الذاتي ألهم أنواع الزيوت النباتية ا15جدول
 ( 2020 - 2005خالل الفترة )

 السنوات 
إجمالي  
الزيوت  
 النباتية

زيت فول  
 الصويا 

زيت بذرة  
 القطن 

زيت عباد  
زيت  زيت الذرة  الشمس 

 النخيل 
زيوت 
 أخري 

زيوت 
 مجمدة 

2005 16.43 55.32 96.15 10.85 22.92 0.00 0.00 99.09 

2006 14.96 71.83 93.75 7.03 58.33 0.00 0.00 99.40 

2007 31.71 64.23 91.30 7.59 27.27 0.00 0.00 98.26 

2008 23.06 30.64 100.00 9.82 100.00 0.00 166.67 111.00 

2009 24.65 46.96 100.00 6.15 22.22 0.00 250.00 100.00 

2010 25.14 44.31 100.00 14.29 83.33 0.00 80.00 109.57 

2011 15.55 26.86 100.00 12.66 21.74 0.00 81.82 102.42 

2012 13.94 120.00 100.00 6.78 14.29 0.00 144.44 108.38 

2013 14.13 50.34 100.00 3.67 24.24 0.00 115.38 111.81 

2014 14.49 87.27 100.00 3.12 23.68 0.00 84.62 103.14 

2015 22.78 34.88 100.00 27.12 22.50 0.00 54.55 110.48 

2016 10.34 20.72 100.00 7.14 18.52 0.00 52.17 104.94 

2017 10.50 47.11 100.00 4.17 23.26 0.00 93.94 104.30 

2018 13.30 57.42 84.21 5.00 25.00 0.00 200.00 100.78 

2019 22.15 65.67 100.00 13.36 20.00 0.00 142.86 101.46 

2020 24.31 67.27 100.00 4.22 27.78 0.00 93.48 106.31 

 104.36 97.50 0.00 28.22 7.55 97.73 50.84 17.64 توسط الم

 98.26 0.00 0.00 14.29 3.12 84.21 20.72 10.34 الحد األدني 

 111.81 250.00 0.00 100.00 27.12 100.00 120.00 31.71 الحد االقصي 

 ، أعداد مختلفة.للميزان الغذائيإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، النشرة السنوية المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، ا
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 . االتجاهات الزمنية العامة للفجوة من الزيوت النباتية ألهم أنواع الزيوت النباتية الغذائية  16جدول 
 ( 2020 - 2005خالل الفترة )

 2R F المعادلة المقدرة  المتغير    م
 Y = 21.3 – 0.32 X النباتية إجمالي الزيوت  1

 (6.5  )   (0.9- )  0.06 0.9 

 Y = 55.01 + 0.08 X زيت فول الصويا  2
   (4.1  )   (0.06 )  0.001 0.003 

Y = 97.1 زيت بذرة القطن  3  + 0.09 X 
      (39.9  )   (0.4 )  0.009 0.13 

 Y = 9.7 – 0.08 X زيت عباد الشمس  4
   (2.9  )   (0.25- )  0.004 0.06 

 Y = 51.6 – 2.1 X زيت الذرة  5
 (4.2  )   (1.7- )  0.17 2.8 

 Y = 56.6 + 4.8 X زيوت أخري  6
   (1.5  )   (1.3 )  0.10 1.6 

 Y = 102.6 + 0.22 X زيوت مجمدة  7
   (42.03  )    (0.9 )  0.16 2.7 

 = نسبة االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الغذائية % Y حيث : 
Xi  لزمن حيث = متغير    اi    (1 ،2 ،3 ،.......... ،16   ). 

 .معنوية النموذج ككل(  F( معامل التحديد ، )2R( المحسوبة , )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلي قيمة )  
 . 0.05)*( تشير إلي معنوية معامل  االنحدار عند مستوى معنوية  

 ) ( تشير إلي عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( . 15جمعت وحسبت من بيانات الجدول  )المصدر: 

 

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي لزيت عباد الشمس:   -4
( أن نسبة االكتفاء  15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

الشمس خالل فترة  النباتية من زيت عباد  الزيوت  الذاتي من 
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  قد  عام  %    3.12الدراسة 

نحو  2014 بلغ  أقصى  عام  27.12  وحد   %2015  ،
بلغ حوالي الفترة )7.55  وبمتوسط سنوي  -2005% خالل 

نسبة  (2020 لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة   ,
االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من زيت عباد الشمس فان 

 ( الفترة 16الجدول  خالل  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )
نسبة  2005-2020) أن  يتبين  ومنه  من  (  الذاتي  االكتفاء 

الزيوت النباتية من زيت عباد الشمس أخذت اتجاهًا متناقصًا 
غي سنوي  حوالي  بمقدار  بلغ  إحصائيا   معنوي  ،  %0.08ر 

وأن   البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه 
 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي لزيت الذرة:  -5
( أن نسبة االكتفاء 15ن دراسة مؤشرات الجدول )يتبين م

الذاتي من الزيوت النباتية من زيت الذرة خالل فترة الدراسة قد  
نحو   بلغ  أدنى  حد  بين  عام  14.29تراوح  وحد    %2012 

نحو   بلغ  عام  100.0أقصى  سنوي    %2008  وبمتوسط   ،
, وبدراسة  (2020-2005% خالل الفترة )28.22بلغ حوالي  

ال من االتجاهات  الذاتي  االكتفاء  نسبة  لتطور  العامة  زمنية 
( يوضح نتائج  16الزيوت النباتية من زيت الذرة فان الجدول )

الفترة )  ( ومنه يتبين 2020-2005التقدير اإلحصائى خالل 
الذرة   زيت  من  النباتية  الزيوت  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  أن 

إحصائ معنوي  غير  سنوي  بمقدار  متناقصًا  اتجاهًا  يا  أخذت 
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حوالي   مناسبة  %2.1بلغ  رياضية  صورة  توجد  ال  وأنه   ،
 لطبيعة البيانات وأن البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي لزيت النخيل:  -6
( أن نسبة االكتفاء  15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

الذاتي من الزيوت النباتية من زيت النخيل خالل فترة الدراسة  
بيانات   توافر  عدم  بسبب  حسابها  من  الباحث  يتمكن  لم 

 لالنتاج من زيت النخيل.
 تطور نسبة االكتفاء الذاتي للزيوت األخرى:   -7

( أن نسبة االكتفاء  15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )
فترة   خالل  األخرى  الزيوت  من  النباتية  الزيوت  من  الذاتي 

  2005عام  %  0.0د تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  الدراسة ق
نحو   بلغ  أقصى  عام  250.0وحد  وبمتوسط %2009   ،

الفترة )97.50سنوي بلغ حوالي   ,  (2020-2005% خالل 
االكتفاء  نسبة  لتطور  العامة  الزمنية  االتجاهات  وبدراسة 
الجدول   فان  األخرى  الزيوت  من  النباتية  الزيوت  من  الذاتي 

-2005( يوضح نتائج التقدير اإلحصائى خالل الفترة )16)
الزيوت 2020 من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  أن  يتبين  ومنه   )

بمقدار  متزايدًا  اتجاهًا  أخذت  األخرى  الزيوت  من  النباتية 
حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  توجد  4.8سنوي  ال  وأنه   ،%

تدور  البيانات  وان  البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة 
 حول متوسطها الحسابي.

 ي للزيوت المجمدة:  تطور نسبة االكتفاء الذات -8
( أن نسبة االكتفاء  15يتبين من دراسة مؤشرات الجدول )

فترة  خالل  المجمدة   الزيوت  من  النباتية  الزيوت  من  الذاتي 
قد   نحو  الدراسة  بلغ  أدنى  حد  بين  عام  98.26تراوح   %

نحو  وح   2007 بلغ  أقصى  عام  111.81د   %2013  ،
حوالي   بلغ  سنوي  الفترة 104.36وبمتوسط  خالل   %

لتطور 2005-2020) العامة  الزمنية  (, وبدراسة االتجاهات 
نسبة االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من الزيوت المجمدة   

( الجدول  خالل  16فان  اإلحصائى  التقدير  نتائج  يوضح   )
الذاتي 2020-2005الفترة ) ( ومنه يتبين أن نسبة االكتفاء 

اتجاهًا متزايدًا   من الزيوت النباتية من الزيوت المجمدة  أخذت
حوالي   بلغ  إحصائيا   معنوي  غير  سنوي  %،  0.22بمقدار 

وأن   البيانات  لطبيعة  مناسبة  رياضية  صورة  توجد  ال  وانه 
 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

موضع   المحاصيل  لبعض  العرض  استجابه  دالة  ثالثًا: 
 -الدراسة:

،  ميةرض لمحصول القطن، الذرة الشاتم تقدير استجابة الع
 الفول السوداني وذلك لتوافر بياناتهم وكانو أفضلهم نتائج. 

محصول    -1 عرض  استجابة  لدالة  اإلحصائي  التقدير 
 القطن: 

أهم العوامل المؤثرة على المساحة   في محاولة للتوصل إلي
المزروعة بمحصول القطن، تم اختيار محصول األرز، الذرة  

الدو  في  له  منافسة  كمحاصيل  الصيفي،  الزراعية  الشامية  رة 
( الدراسة  فترة  خالل  التالية  الصورة  في    -2000وذلك 

2020  .) 
Y=(X1,X2,X3,X4………..XN ) 

( التقديرية  Yحيث  القيمة  هو  من    للمساحة (  المزروعة 
( الحالية  السنة  في  فدان  باأللف  القطن    T  )2020محصول 

 وتمثل المتغير التابع.
 المتغيرات المستقلة:  

X1  المساحة تمثل  في    عة المزرو :  فدان  باأللف  القطن  من 
 (. T-1السنة السابقة )

X2  تمثل سعر القنطار المتري من القطن )جنيه/قنطار( في :
 (. T-1السنة )

X3( بالجنيه في السنة )سعر الطن من األرز )جنيه/طن :-T
1 .) 

X4  السنة في  بالجنيه  األرز  الفدان من  إنتاج  تكاليف  تمثل   :
(T-1 .) 

X5  الشاميه الصيفي بالجنيه في السنة  : سعر األردب من الذرة
(T-1 .) 
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X6  تكاليف إنتاج الفدان من الذرة الشاميه بالجنيه في السنة :
(T-1 .) 

X7 :( 1األربحية النسبية بين القطن واألرز في السنة-T .) 
X8:    السنة في  الشاميه  والذرة  القطن  بين  النسبية  األربحية 

(T-1 .) 
األرا  المصدر:  الزراعة واستصالح  االقتضيوزارة  الشئون  قطاع  نشرات صادية،   ،

 االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة
 نتائج التحليل اإلحصائي لمحصول القطن: 

اختيار   الستجابة   أوفقتم  الخطية  الصورة  في  النماذج 
التالية   المعادلة  يفضل  العرض لمحصول القطن والذي تمثله 

 استخدام الصورة اللوغايتمية المزدوجة: 
 

ln Y=12.3+0.34 ln X1 (T-1) +0.98 ln X2 (T-1) +0.34 ln X3 

(T-1) +0.56 ln X6 (T-1)  
        (0.56)     (2.45)          (6.32)           (4.11)          

(3.45)        (6.77)     

R2=0.77        R-2=0.73         F=9.45 
 

على   تؤثر  التي  المستقلة  المتغيرات  أهم  أن  وإتضح 
الم السنة  المساحة  في  القطن  )المساحة    هي  ((Tزروعة من 

السابقة   السنة  في  قطنًا  قنطار ،X1  (1-T)المزروعة  سعر   ،
السابقة   السنة  في  في  2X  (1-T)القطن  األرز  طن  سعر   ،،

السابقة   فدان  3X(1-T)السنة  إنتاج  تكاليف  السنة    الذرة،  في 
ثبت  X6(1-T)السابقة   وقد  االنحدار   معنوية،  معامالت 

)للمتغيرا عند  ،X1(1-T)  ،X2(1-T)  ،X3(1-T)  ،X6(1-T)ت   )
المتغيرات غير المعنوية. كما   إستبعاد%.  وقد تم  5مستوى  

، ر اتفقت مع المنطق االقتصاديمعامالت االنحدا إشاراتأن 
%. وتشير قيمة  5وقد ثبت معنوية النموذج ككل عند مستوى  

التحديد في 73إليأن حوالي    المعدل   معامل  التغيرات  % من 
( الحالية  السنة  في  القطن  من  المزروعة  ترجع Tالمساحة   )

 إلي التغير في العوامل التي سبق ذكرها. 

 التقدير اإلحصائي لدالة استجابة عرض الذرة الشامية  -2
اختيار)األرز الصيفي  –تم  الرفيعة  فول    -القطن   -الذرة 

الزراعية  الصويا( الدورة  في  منافسة  للفترة   كمحاصيل 
(2000-  2020:)   

:Y    بالمليون الذرة  المزروعة من محصول  المساحة  تمثل 
 فدان في السنة ت.  

 وذلك في الصورة التالية وتمثل المتغير التابع.   
Y=(X1,X2,X3,X4………..XN ) 

 المتغيرات المستقلة  
X1  تمثل المساحة المزروعة من الذرة الشامية بالمليون فدان :

 ( .  T-1في السنة )
X2سعر أردب الذرة الشا :( 1مية بالجنيه في السنة-T .) 
X3  تكاليف إنتاج الفدان من الذرة الشامية بالجنيه في السنة :

(T-1 .) 
X4( 1: سعر الطن من األرز بالجنيه في السنة-T .) 
X5( السنة  في  بالجنيه  األرز  الفدان من  إنتاج  تكاليف   :-T

1 .) 
X6( 1: سعر قنطار القطن بالجنيه بالجنيه في السنة-T .) 
X7القطن: تكال الفدان من  إنتاج  السنة )بالجنيه    يف  T-في 

1 .) 
X8  الرفيعة والذرة  الشامية  الذرة  بين  النسبية  األربحية  في  : 

 (. T-1السنة )
X9  في السنة ): األربحية النسبية بين الذرة الشامية واألرز-T

1 .) 
، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات  وزارة الزراعة واستصالح األراضيالمصدر:  

 تصاد الزراعي ، أعداد متفرقةاالق
 :  الشامية نتائج التحليل اإلحصائي لمحصول الذرة

النماذج الستجابة العرض لمحصول الذرة    أوفقتم اختيار  
 الشاميه في الصورة الخطية والذي تمثله المعادلة التالية 
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Ln Y=1.32+0.43 ln X2 (T-1) +0.42 ln X3 (T-1) +1.34 ln X6 

(T-1) 

      (2.23)     (4.22)          (5.62)           (3.44)           

R2=0.82        R-2=0.80         F=12.51 
 

التي تؤثر على   المستقلة  المتغيرات  أهم  والذي يوضح أن 
(  Tالمساحة المزروعة من محصول الذرة في السنة الحالية )

الذرة    سعرهي   محصول  من  السنة    الشاميةاألردب  في 
ت في  السابقة،  الشامية  الذرة  من  بالجنيه  الفدان  إنتاج  كاليف 

،  القطن بالجنيه في السنة السابقة،السنة السابقة، سعر قنطار  
للمتغيرات ) المقدرة  X1  (-Tوثبتت معنوية معامالت االنحدار 

1)  ،X3(1-T)  ،X6(1-T)  مستوى عند  إشارات  5(  أن  كما   ،%
االقتصادي   المنطق  مع  اتفقت  قد  االنحدار  وثبتت  معامالت 

النموذج ككل عند مستوى   %، وتشير قيمة معامل 5معنوية 
إلي المعدل  حوالي  أ التحديد  في 80ن  المتغيرات  من   %

 (. Tالمساحة المزروعة من الذرة في السنة )
الفول  -3 محصول  استجابةعرض  لدالة  اإلحصائي  التقدير 

 السوداني:  
الذرة  األرز،  )السمسم،  منافسة  محاصيل  اختيار  تم  وقد 

الزراعية وذلك في الصورة  الشامي الدورة  الصيفي( في نفس  ة 
  (: 2020 -2000للفترة )  التالية

Y=(X1,X2,X3,X4………..XN ) 

من    Yحيث   فدان  باأللف  المزروعة  المساحة  تمثل 
وتمثل  )ت(  الحالية  السنة  في  السوداني  الفول  محصول 

 المتغير التابع. 
 المتغيرات المستقلة   

X1المزروعة المساحة  تمثل  السنة    :  في  السوداني  الفول  من 
 (.  T-1السابقة )

X2( بالجنيه في السنة السوداني  الفول  الطن من  T-: سعر 
1 .) 

X3  في بالجنيه  السوداني  الفول  من  الفدان  إنتاج  تكاليف   :
 (. T-1السنة )

X4( 1: سعر الطن من األرز بالجنيه في السنة-T .) 

X5 ا في  بالجنيه  األرز  من  الفدان  إنتاج  تكاليف   :( T-لسنة 
1 .) 

X6 سعر أردب الذرة الشامية بالجنيه :( 1في السنة-T .) 
X7  في السنة  بالجنيه  الذرة الشاميه  : تكاليف إنتاج الفدان من

(T-1 .) 
X8  الشامية والذرة  السوداني  الفول  بين  النسبية  األربحية   :

 (. T-1في السنة )الصيفي 
صادية ، نشرات  ن االقت، قطاع الشئو وزارة الزراعة واستصالح األراضيالمصدر:  

 ، أعداد متفرقةاالقتصاد الزراعي
 محصول الفول السوداني:نتائج التحليل اإلحصائي ل

لمحصول الفول    ضتم اختيار أوفق النماذج إلستجابة العر 
 التالية: السوداني في الصورة الخطية والذي تمثله المعادلة 

 

Ln Y=3.4+0.52 ln X1 (T-1) +4.56 ln X2 (T-1) +0.23 ln X5 (T-

1)  
          (3.55)     (2.34)              (6.45)             (3.23)           

R2=0.84        R-2=0.81         F=12.09 
 

التي تؤثر على   المستقلة  المتغيرات  أهم  والذي يوضح أن 
محصول   من  المزروعة  السنة    الفولالمساحة  في  السوداني 

المزروعة من الفول السوداني في  ( هي )المساحة  Tالحالية )
السابقة   السوداني  X1(1-T)السنة  الفول  فدان  إنتاج  تكاليف   ،

السابقة   السنة  األرز  ،2X(1-T)في  الفدان من  إنتاج  تكاليف   :
،وقد ثبت معنوية معامالت  X5(1-T)  (T-1بالجنيه في السنة )
من) لكل  مستوى X1(1-T)،  X2(1-T)،5X(1-T)االنحدار  عند   )

وقد  5 وقد    استبعادتم  %.  المعنوية.  غير   اتفقت المتغيرات 
ثبت   وقد  االقتصادي.  المنطق  مع  االنحدار  معامل  إشارات 

% وتشير معامل التحديد 1معنوية النموذج ككل عند مستوى  
حوالي   إليأن  المساحة  81المعدل  في  التغيرات  من   %

المزروعة لمحصول الفول السوداني ترجع إلي التغير في كل  
 السابق اإلشارة إليها. المتغيرات
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واالكتفاء   والفجوة  واالستهالك  الكلي  باإلنتاج  التنبؤ  رابعًا: 
الذاتي ومتوسط نصيب الفرد إلجمالي الزيوت النباتية خالل  

 (: 2025-2021الفترة )
المستقبلية  بالقيم  التنبؤ  في  اآلنية  النماذج  إستخدام 

واالكت والفجوة  واالستهالك  الكلي  باإلنتاج  فاء  المتوقعة 
 الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية:

التوقعات المستقبلية لألوضاع اإلقتصادية في تحديد   تفيد 
للتماشي مع هذه التوقعات،  سياسة الدولة واتجاهاتها الالزمة 
التعرف على المستقبل االقتصادي لبعض السلع   حيث يمكن 

بالنسبة   الهامة وعلى ضوء هذه المعرفة تحدد الدولة سياستها
 لهذه السلع. 

واالستهالك - لالنتاج  المتوقعة  المستقبلية  بالقيم  التنبؤ 
الزيوت  من  الفرد  نصيب  ومتوسط  الذاتي  واالكتفاء  والفجوة 

 النباتية:
 ( الجدول  االنتاج واالستهالك  17يتضح من  أن متوسط   )

إجمالي   من  الفرد  نصيب  ومتوسط  الذاتي  واالكتفاء  والفجوة 
خ النباتية  ) الزيوت  الفترة  حوالي  2025-2021الل  بلغ   )

الترتيب    1758.85، 1903.36،  775.30 ألف طن على 
حوالي   الذاتي  االكتفاء  ونسبة  والفجوة،  واالستهالك  لالنتاج 

حوالي  %  17.85 الفرد  نصيب  ومتوسط  كجم    18.01، 
 . للفرد

 

 ب الفرد من إجمالي الزيوت النباتية  . التنبؤ باالنتاج واالستهالك والفجوة واالكتفاء الذاتي ومتوسط نصي17جدول
 (2025-2021خالل الفترة )

 استهالك الزيوت النباتية انتاج الزيوت النباتية 
Model: Brown's linear exp Model: Linear trend 

 Forecast السنه 

Lower 

Limit 

95.0% 

Upper 

Limit 

95.0% 

Forecast 
Lower Limit 

95.0% 

Upper Limit 

95.0% 

2021 570.80 454.52 687.09 1785.63 895.82 2675.43 

2022 673.05 486.88 859.22 1844.49 936.40 2752.58 

2023 775.30 508.70 1041.89 1903.36 975.38 2831.34 

2024 877.54 521.32 1233.76 1962.23 1012.84 2911.61 

2025 979.79 525.64 1433.93 2021.10 1048.90 2993.29 

 2832.85 973.87 1903.36 1051.18 499.41 775.30 المتوسط 

Sourse : statgraphic 

 

 التنبؤ باالنتاج واالستهالك والفجوة واالكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الزيوت النباتية .17تابع جدول
 ( X 12 (1-T) ،X14 (1-T)(2025-2021خالل الفترة )

 متوسط نصيب الفرد  من الزيوت النباتية  اء الذاتي من الزيوت النباتية نسبة االكتف فجوة الزيوت النباتية
Model: ARIMA(0,1,1) with constant 

Model: ARIMA(0,1,1) with 

constant 
Model: Linear trend 

 Forecast السنه 

Lower 

Limit 

95.0% 

Upper 

Limit 

95.0% 

Forecast 

Lower 

Limit 

95.0% 

Upper 

Limit 

95.0% 

Forecast 

Lower 

Limit 

95.0% 

Upper 

Limit 

95.0% 

2021 1618.88 908.40 2329.36 18.02 5.92 30.13 17.33 7.27 27.40 

2022 1688.86 961.27 2416.46 17.94 5.80 30.08 17.67 7.40 27.95 

2023 1758.85 1014.54 2503.16 17.86 5.68 30.03 18.01 7.51 28.51 

2024 1828.83 1068.17 2589.49 17.77 5.56 29.98 18.35 7.61 29.09 

2025 1898.81 1122.15 2675.48 17.69 5.44 29.94 18.69 7.69 29.69 

 28.53 7.49 18.01 30.03 5.68 17.85 2502.79 1014.91 1758.85 المتوسط 

Sourse : statgraphic 
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 التوصيات  
خاصة   • وبصفة   ، اإلنتاجية  التكاليف  خفض  على  العمل 

الميكنة   تكاليف استخدام  بنشر  وذلك   ، المزرعى  العمل 
إلي يؤدى  الذى  األمر  الزراعية،  العمليات  في   الزراعية 

 زيادة صافي الدخل المزرعى. 
الزراعى   • اإلرشاد  أجهزة  تبذلها  التى  الجهود  مضاعفة 

من   المزيد  وإجراء  الزراعى،  التكثيف  بسياسة  للنهوض 
و  الزراعى،  التكثيف  بأهمية  المزارعين  المزيد  توعية  إجراء 

من  غيره  على  الصويا  فول  تحميل  عن  الدراسات  من 
إلي  باإلضافة  لمقاومة   المحاصيل،  شامل  برنامج  وضع 

 اآلفات للمساحات المحملة بها المحصول.
يقوم  • الجمعيات  ارشادى مدرب من مزارعى  فريق  تشكيل 

التوصيات الزراعية لكل محصول وتنظيم  باإلرشاد ونشر 
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ABSTRACT 

An Economic Study of the Oil Gap in Egypt 

Fatma M. E. M. Haggag; Maha M. B. Ahmed 

Egypt suffers from asevere shortage in its needs of 

edible oil, which amounts to about 494 thousand tons, to 

the extent that it imports about 76% of the needs of its 

population of edible oil, which represents a burden on 

the Egyptian agricultural trade balance, in addition to 

the high local prices, which requires Agricultural 

researchers pay enough attention to scientific research 

in this field in proportion to the importance of oil crops 

in the Egyptian national economy. produced . 

The low rates of self-sufficiency in vegetable oils 

and the increase in the size of the food gap year after 

year indicate the exacerbation of the deficit in the 

production of vegetable oils, as the total production of 

oils in Egypt is about 494 thousand tons, while the total 

consumption is about 1800 thousand tons annually, with 

a self-sufficiency rate estimated at 24.14%. The gap is 

about 1538 thousand tons for the year 2020, and the 

research aims mainly to identify the expected future 

trends of the rates of self-sufficiency of oil crops and 

vegetable oils during the study period and to identify the 

size of the food gap in oils and then predict the rates of 

self-sufficiency of oil crops and vegetable oils during a 

future period, The research recommends doubling the 

efforts made by agricultural extension agencies to 

advance the policy of agricultural intensification, and to 

make farmers more aware of the importance of 

agricultural intensification . 

 

 

 


