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   مصريدراسة اقتصادية تحليلية لمحصول األرز ف     
  ٢، حسام الدين حامد منصور١سيد مها عبدالفتاح ابراهيم

 .قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس١
 .قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة دمنهور٢

  ٢٦/٤/٢٠١٥ :                            تاريخ القبول       ٢٩/٣/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
 من أكثر المحاصيل الزراعية استهالكا لمياه الرى، وحرصاً من الدولة على ترشيد استخدام مياه الري تقوم بفرض محصول األرز ُيعد

 لزراعته، وعلى الـرغم مـن تلـك العقوبـات،            العقوبات على المزارعين الذين يخالفون التشريعات ويزرعونه في غير المناطق المحددة          
 يتعين حصولهم يالذ) السعر المكافئ( عن السعر يحصلون عليه السعر الذى خفاضتتمثل فى ان ن ضريبة ضمنيةيتحمل المنتجباإلضافة إلى 

تفوق المساحة المستهدفة   ما زالت   ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(، إال أن المساحة المزروعة من هذا المحصول على مستوى الجمهورية خالل الفترة            عليه
 مما يعني أن الـضريبة       ومتطلبات التصدير  يوالتى يكفى إنتاجها االستهالك المحل    ،  ) مليون فدان  ١,١(المحصولي التأشيري له في التركيب    

يؤثر سـلباً   الضمنية والعقوبات التى تفرضها الدولة غير كافية لخفض المساحة المزروعة من هذا المحصول إلى الحد المرغوب فيه، مما س                  
  .على تأمين احتياجات مشروعات التوسع األفقي المستقبلية من مياه الرى

) ٢٠١٣ – ٢٠٠٠(دراسة أهم المتغيرات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول األرز فى مصر خـالل الفتـرة              الحالي البحث  لذا استهدف 
وصل لبعض المقترحات التى مـن شـأنها خفـض المـساحة            لتحديد أهم العوامل المؤثرة على قرارات المزارع لزراعة هذا المحصول للت          

 مـن   يأساليب التحليـل اإلحـصائ    االستعانة ب م  حيث ت . المزروعة منه لتصل إلى المساحة المستهدفة له فى التركيب المحصولى التأشيرى          
م الـسياسة الـسعرية المطبقـة     لتقيـي Policy Analysis Matrix)(كما تم استخدام مصفوفة تحليل السياسة الناحيتين الوصفية والكمية، 

 بشكل عام للتعرف على ما إذا كان المزارع يتمتع بالحماية أو يتحمل ضرائب غير مباشرة، ولتحقيق أهداف البحـث فقـد                      األرزلمحصول  
  . وزارة الزراعة واستصالح األراضى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالتى تصدرها ثانويةاعتمد على البيانات ال

شهدت المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى خالل : وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي واالقتصادى عن النتائج التالية
جيـة   التناقص في المساحة المزروعة واالنتاج الكلي وعدم معنوية الزيادة في اإلنتا معنويةاستقراراً نسبياً لهذه المتغيرات لعدم   فترة الدراسة   

 تبلغ  الترتيب، حيث وتعتبر محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والغربية أهم محافظات زراعة األرز فى مصر على                . الفدانية
، %٢٠,٤، %٣٠,٢وبأهمية نسبية لكل محافظة تبلغ نحو .  مليون طن٥,٣٣ مليون فدان أنتجت حوالي ١,٣٢المساحة المزروعة بها حوالي 

، %١٤,٥،  %١٥,٧،  %٢٠,١،  %٣٢,٦، ونحـو   لكل منهم على الترتيب    من إجمالى مساحة األرز بالجمهورية    % ٩,٩،  %١٣,٩،  %١٧,٤
  ).٢٠١٣-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة بالجمهورية لكل منهم على نفس الترتيب من إجمالى إنتاج األرز % ٩,٨

ها النسبية للمساحة المزروعة ووفقـاً إلحتياجاتهـا        تتمثل أهم أصناف األرز المزروعة فى مصر على مستوى الجمهورية وفقا ألهميت           
، %١٧,٥،  %٢٩،  %٢٩,٢ حيث تمثـل نحـو       ،١٠٢ وسخا   ،١٠٥ وسخا   ،١٠٤وسخا   ،١٧٧، وجيزة   ١٠١، سخا   ١٧٨جيزة  : المائية فى 

، أي  )٢٠١٣ – ٢٠٠٠(كمتوسط للفتـرة    لكل منهم على الترتيب      من جملة المساحة المزروعة باألرز بالجمهورية        %٣،  %٣,٢،  %١٣,٤
  . جملة المساحة المزروعة باألرز بالجمهوريةمن% ٩٦تمثل هذه األصناف مجتمعة نحو 

نحو التزايد بمعدالت نمو سـنوية        عائد الوحدة المائية   وصافي عائد الفدان،    وصافيتكاليف إنتاج الطن،    واتجهت تكاليف إنتاج الفدان،     
كما اتجهت أسعار المنتج والجملة والمستهلك نحو التزايـد         .  لى الترتيب ع% ١٠,٣ ،%١٠,٣،  %٩,٢،  %٩,٢معنوية إحصائياً بلغت نحو     

  . على الترتيب% ٩,٣، %٤,٢، %٩,٢بمعدالت نمو سنوية معنوية إحصائياً بلغت نحو 
، %٥٤,٤كما تبين من نتائج الدراسة أن نصيب كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة فى جنيه المـستهلك قـد بلـغ حـوالي                         

 جنيهاً ١٢٨٢، ٦٤١، ٦٤١، فى حين بلغت الهوامش التسويقية حوالي  )٢٠١٣-٢٠٠٠(على الترتيب، وذلك كمتوسط للفترة    % ١٣،  %٣٢,٦
للطن وذلك على كل من مستوى تاجر الجملة والمنتج، وتاجر التجزئة وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة والمنتج على الترتيب وذلك كمتوسـط                     
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ي يحصل عليها الوسـطاء فـى       ت تناقص الهوامش التسويقية  كنسبة مئوية من جنيه المستهلك  ال           ضحت النتائج كما أو  ا،للفترة السابق ذكره  
  .المراحل المختلفة لتسويق محصول األرز مما شجع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول األرز فى المناطق غير المحددة لزراعته

نتجي األرز في مصر لضرائب غير مباشرة إلنخفاض قيمة معامل الحماية اإلسمي وتشير نتائج مصفوفة تحليل السياسات إلى تحمل م
في حين . على الترتيب) ٢٠١٣، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠( وذلك كمتوسط للسنوات٠,٩١، ٠,٧٧، ٠,٤٥للناتج عن الواحد الصحيح حيث بلغت نحو 

، ٠,٧٠(ة اإلسمي للمستلزمات عن الواحد الصحيح تشير النتائج إلى حصول منتجي األرز في مصر على دعم إلنخفاض قيمة معامل الحماي
أي أن أسعار المستلزمات التي يدفعها منتجي . على الترتيب) ٢٠١٣، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠(وذلك كمتوسط سنوى لسنوات الدراسة) ٠,٨٧، ٠,٧٨

 اإلنتاج ومستلزماته، حيث كما تشير النتائج إلى تحمل منتجي األرز في مصر ضرائب غير مباشرة على. األرز أقل من نظيرتها العالمية
، أي أن صافي أثر )٢٠١٣، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠(وذلك كمتوسط لسنوات الدراسة) ٠,٩١، ٠,٧٧، ٠,٤٣(بلغت قيمة معامل الحماية الفعال نحو

غت وتشير النتائج إلى تمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج األرز حيث بل. السياسة السعرية الزراعية في غير صالح منتجي األرز في مصر
، إال أن هذه الميزة )٢٠١٣، ٢٠٠٦، ٢٠٠٠(وذلك كمتوسط لسنوات الدراسة) ٠,٧٧، ٠,٦٧، ٠,٤٨(قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية نحو

  .تتناقص من سنة ألخرى

  . معامل الحماية الفعال– معامل الحماية اإلسمى -صافى العائد :كلمات دليلية

  المقدمة
لتـصديرية  يعتبر محصول األرز أحد المحاصيل ا     

الرئيسية فى مصر حيث بلغت قيمة صادراته حـوالي         
من جملة الصادرات   % 5.9مليار جنيهاً تمثل نحو    1.45

 مليار  24.4المصرية من السلع الزراعية البالغة حوالي       
 مما يمثل مصدراً هاماً لحـصيلة       .)١( 2013عام   نيهاًج

النقد األجنبى الالزم لتمويل الواردات وتمويـل عمليـة         
 إال أنه فـي     .مية االقتصادية واالجتماعية المستدامة   التن

يعتبر من المحاصـيل كثيفـة االسـتخدام        ذات الوقت   
للموارد المائية إذ بلغت جملـة االحتياجـات المائيـة           

 3 مليـار م   9.6على مستوى الجمهورية حوالي     ته  لزراع
من جملة مياه الرى عنـد الحقـل        % 26.6تمثل حوالي   

 2010( كمتوسط سنوى للفترة     3م  مليار 36والبالغة  نحو    
، وقد تم تحرير توريده فى مصر اعتبـاراً         )9( )2012 –

، ومنذ  1993 منذ عام    تهتحرير زراع ، ثم   1987من عام   
ن بلغـت   ألى  إ منهذلك الحين اتسعت الرقعة المزروعة      

وحرصـاً مـن      ،2007 مليون فدان عـام      1.78 يحوال
احة المـس الدولة على ترشيد مياه الري فقـد حـددت          

شيرى حـوالي  أالمستهدفة له فى التركيب المحصولى الت   
ي  إنتاجها االستهالك المحل   ي والتى يكف  ، مليون فدان  1.1

 ضوابط جديدة لحظـر     تقرُأومتطلبات التصدير، لذلك    
  زراعتـه  فى غير المنـاطق المحـددة ل       ة األرز زراع

وتشمل هذه الضوابط اإلزالة الفورية للمخالفات، وتغريم       
لمنع تكرار هـذه المخالفـات، مـع تحمـل          المخالفين  

 كما  .)9( المخالفين تكاليف إهدار المياه في هذه المناطق      
ـ        2007 سبتمبر صدر في   ىقـراراً بفـرض رسـم عل

 ثم للطن،صادرات األرز المصري بمقدار مائتي جنيهاً       
لى إ ي المصر األرزخر بوقف تصدير    أ اًتلى ذلك قرار  

، )5(يحصاد التـال  سواق الخارجية حتى بداية موسم ال     ألا
 الحد من كمية الميـاه       جميعها وتستهدف هذه القرارات  
محصول عن طريق خفض    هذا ال المستخدمة فى زراعة    

لى المساحة المـستهدفة مـن      إالمساحة المزروعة منه    
 فـي الـسوق     ه، وعرض وإتاحة كميات كبيرة من     جهة

المصرية خاصة بعد ارتفـاع أسـعار األرز والـسلع          
  .  أخرىجهة األسواق العالمية من خرى فيألالغذائية ا
  :البحث مشكلة

 من أكثر المحاصيل الزراعية محصول األرز ُيعد
استهالكا لمياه الرى، وحرصاً من الدولة على ترشـيد         
استخدام مياه الـري تقـوم بفـرض العقوبـات علـى            
المزارعين الذين يخالفون التشريعات ويزرعونـه فـي        

 الرغم من تلـك     غير المناطق المحددة لزراعته، وعلى    
 ن ضريبة ضمنية  يتحمل المنتج العقوبات، باإلضافة إلى    

 عـن  يحـصلون عليـه   السعر الذى خفاضتتمثل فى ان  
، إال  الذى يتعين حصولهم عليـه    ) السعر المكافئ (السعر
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أن المساحة المزروعة من هذا المحصول على مستوى        
ما زالت تفـوق    ) 2013-2000(الجمهورية خالل الفترة    

مـستهدفة لـه فـي التركيـب المحـصولي          المساحة ال 
ـ ،  ) مليون فـدان   1.1(التأشيري ـ  يوالت  إنتاجهـا   ي يكف

 ممـا يعنـي أن      االستهالك المحلى ومتطلبات التصدير   
الضريبة الضمنية والعقوبات التي تفرضها الدولة غيـر        
كافية لخفض المساحة المزروعة من هذا المحصول إلى        

بياً مـن   الحد المرغوب فيه، أي أنه مازال أفضل نـس        
المحاصيل المنافسة له في العروة الصيفية،  مما سيؤثر         
سلباً على تأمين احتياجات مشروعات التوسـع األفقـي         

 علـى  سـينعكس  الذى مرأل ا المستقبلية من مياه الرى،   
 الغـذاء  سـلع  تـوفير  في الذات على االعتماد معدالت

 خاصة في   المصري يالغذائ منألا لتحقيق اإلستراتيجية
  .                                 هذا المورد الحيويطر المتوقعة والتي تهدد ظل المخا

   :هدف البحث
 دراسة أهم المتغيرات اإلنتاجيـة      يستهدف البحث 

والتسويقية لمحصول األرز الصيفي فى مـصر خـالل         
لتحديد أهم العوامل المؤثرة على     ) 2013 – 2000(الفترة  

رز للتوصـل   قرارات المزارع لزراعـة محـصول األ      
لبعض المقترحات التى من شـأنها خفـض المـساحة          
المزروعة بمحـصول األرز لتـصل إلـى المـساحة          
المستهدفة له فى التركيب المحصولى التأشيرى لترشيد       
استخدام مياه الري فى الزراعـة وتـأمين احتياجـات          
مشروعات التوسع األفقي من مياه الرى خاصة في ظل         

  .                              هذا المورد الحيويد المخاطر المتوقعة والتي تهد
  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 التحليـل   يعتمد البحث بصفة عامة علي أسـلوب      ا
الكمي لدراسة تطور المؤشـرات      الوصفي و  اإلحصائي

-2000( خـالل الفتـرة      لمحـصول األرز  اإلقتصادية  
 ، ومعـدالت النمـو     العـام   الزمني  مثل اإلتجاه  ،)2013

وتطور أسعار المزرعة والجملة والتجزئة ومن ثم تقدير        
  وكـذلك  الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المـستهلك،     

 Policy مـصفوفة تحليـل الـسياسات    استخدم البحث

analysis matrix ) PAM( ،ـ ل  مـستويات  ىلتعرف عل

الحماية التي يتمتع بها منتجي المحصول، ومدي تحمل        
ان هذا الدعم موجه للمنـتج      الدولة ألعباء دعمه سواء ك    

النهائي، أو لمستلزمات اإلنتـاج، ومـن ثـم إظهـار           
التشوهات الحادثة في كل من أسواق المنـتج النهـائي          
ومستلزمات اإلنتاج، وذلك بتقدير معـامالت الحمايـة        

ــمية  ، )Nominal protection coefficient ) NPCاإلس
  Effective protection coefficientمعامل الحماية الفعال 

)EPC(  ومعامل الميزة النـسبية ،Domestic Resource 

Cost) DRC (       أو معامل تكلفة الموارد المحلية، حيث تتم
مقارنة عوائد وتكاليف المحصول مقيمة بأسعار السوق       
السائدة وعوائد بيع المحصول مقيمة بأسـعار الحـدود         
والتي تعبر عن تكلفة الفرصة البديلة للسلعة التي تدخل         

الهدف الرئيسي من استخدامها هو     و ، التجارة الدولية  في
اعتمد البحـث   و. )10(تحليل تأثير سياسات تدخل الدولة      

 وزارة الزراعـة    التى تـصدرها   ثانويةعلى البيانات ال  
واستصالح األراضى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة      

 باإلضافة إلـى البحـوث والدراسـات ذات         واإلحصاء
   .بحث والتي أمكن االطالع عليهاالعالقة بموضوع ال

  : إطار البحث
يقع البحث فى أربعة أجزاء باإلضافة إلى المقدمة        
والمشكلة والهدف والطريقة البحثية ومصادر البيانـات،       
يتناول األول منها تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتـاج        
باإلضافة إلى التوزيع الجغرافي لزراعـة األرز وأهـم         

محافظات الجمهورية، وتشريعات   أصنافه على مستوى    
بينما تناول الجـزء الثـانى      . مواجهة مخالفات زراعته  

وتنـاول  . تطور تكاليف اإلنتاج وصافي العائد الفـداني      
الجزء الثالث التسويق الداخلى لألرز من حيث تطـور         
أسعاره وتوزيع جنيه المستهلك والهـوامش التـسويقية        

ـ      . للمحصول يم الـسياسة   بينما تناول الجزء الرابـع تقي
 بشكل عام للتعـرف     األرزالسعرية المطبقة لمحصول    

على ما إذا كان المزارع يتمتـع بالحمايـة أو يتحمـل            
ضرائب غير مباشرة، فضالً عن التوصيات وملخـص        

  .للبحث باللغتين العربية واالنجليزية
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  النتائج ومناقشتها
تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتـاج لمحـصول       : أوال

  :صرماألرز في 
 بمحـصول األرز فـي      عةزروالمساحة الم تطور    - أ 

 : مصر

الـصيفي فـى   األرز بعة و المساحة المزر اتسمت
بلغت  و )2013-2000(مصر بالثبات النسبي خالل الفترة    

وحـدها  ،  2010 مليون فـدان عـام       1.09حدها األدنى   
  ).1(جدول 2007 عام  فدانمليون 1.78نحو األقصى 
  

ماً متناقصاً خالل فترة    وقد أخذت تلك المساحة اتجاها عا     
الدراسة،  إال أنه لم تثبت معنوية هذا النقص احـصائياً           
عند أي من مستويات المعنوية االحـصائية المألوفـة،         

  ). 2(جدول 
محـصول األرز علـى مـستوى       إنتاجية   تطور    -ب 

  : الجمهورية
تعتبر اإلنتاجية محصلة العديد من العوامل أهمها       

سة الزراعية باإلضـافة    تفاعل العوامل الطبيعية والسيا   
إلى مدى إقبال المزارعين على األصناف الجديدة عالية        

، ومن المالحظ    لألساليب التكنولوجية  وإتباعهماإلنتاجية  
أنه قد اتسمت إنتاجية الفدان من محصول األرز الصيفي        
فى مصر على مستوى الجمهورية بالزيـادة الطفيفـة         

 األدنى نحو    وقد بلغت حدها   )2013 -2000(خالل الفترة 
  4.23، وحدها األقصى حوالي2000فدان عام /  طن3.83
وقد تبين مـن تقـدير   ) 1(، جدول 2006فدان عام/ طن

معادالت االتجاه العام الزمني أن النموذج الخطي هـو         
أفضل النماذج المقدرة، وقد أخذت إنتاجية الفـدان مـن          
األرز الصيفى على مستوى الجمهورية اتجاهـا عامـاً         

 خالل فترة الدراسة، إال أنه لم تثبت معنوية هذه          متزايداً
الزيادة عند أي من مـستويات المعنويـة االحـصائية          
المألوفة، األمر الذي يشير إلـى اسـتقرار اإلنتاجيـة          
وتأرجحها حول متوسطها الحسابي خالل فترة الدراسة،       

  ).  2(جدول
  

) أرز شعير ( لمحصول األرز    اإلنتاج الكلى  تطور    - ج 
  : لجمهوريةعلى مستوى ا

 محصلة بصفة عامة اإلنتاجيعتبر التغير فى 
التغيرات الحادثة فى كل من المساحة المزروعة 

 يإلى أن اإلنتاج الكل) 1( جدولوتشير بياناتواإلنتاجية 
قد اتسم بالتذبذب خالل الفترة   الصيفىمن األرز

 مليون 4.33نحو  حده األدنى بلغ وقد )2000-2013(
  مليون طن4.24نحو األقصى وحده ، 2010عام طن 
، وقد أخذ اإلنتاج الكلي من األرز الصيفى 2008عام 

على مستوى الجمهورية اتجاها عاماً متناقصاً خالل 
فترة الدراسة، إال أنه لم تثبت معنوية هذا التناقص عند 
أي من مستويات المعنوية االحصائية المألوفة، األمر 

ل فترة الدراسة الذي يشير إلى استقرار اإلنتاج  خال
  ). 2(جدول

التوزيع الجغرافي لزراعة محصول األرز علـى         -د 
  :مستوى محافظات الجمهورية

 األرز إنتاجبدراسة التوزيع الجغرافى لزراعة و
 تهعلى مستوى محافظات الجمهورية لوحظ تركز زراع

حيث بلغت  ، فى محافظات الوجه البحرىإنتاجهو
ان تمثل حوالي  مليون فد1.43مساحة األرز بها حوالي 

من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية % 99.6
 إنتاج، وبلغ )2013 –2011(كمتوسط سنوى للفترة

 مليون طن تمثل 5.7محافظات الوجه البحرى حوالي 
 األرز على مستوى إنتاججمالى إمن % 99.7نحو 

 وتعتبر ،لفترةنفس االجمهورية كمتوسط سنوى ل
شيخ والشرقية والبحيرة محافظات الدقهلية وكفر ال

 فى مصر، وتحتل تهم محافظات زراعأهوالغربية 
ولى حيث بلغت المساحة ألمحافظة الدقهلية المرتبة ا

 1.88نتجت حوالي ألف فدان أ 433المزروعة بها نحو 
 يجمالإمن  % 32.6، و%30.2مليون طن تمثل حوالي 

المساحة واإلنتاج الكلى لمحصول األرز على مستوى 
  ). 3(رية على الترتيب جدولالجمهو
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 ).2013 – 2000(تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج لمحصول األرز في مصر خالل الفترة : 1جدول
  السنوات

  
  المساحة

  )مليون فدان(
 لقياسىاالرقم
2000= 100   

 اإلنتاجية الفدانية
  )فدان/طن(

  القياسى الرقم
2000 = 100  

  اإلنتاج الكلى
  )مليون طن(

  القياسى رقمال
2000 =100  

2000  1.61 1.00 3.83 1.00 6.17 1.00 
2001  1.34 0.83 3.90 1.02 5.23 0.85 
2002  1.54 0.96 3.94 1.03 6.11 0.99 
2003  1.51 0.94 4.09 1.07 6.18 1.00 
2004  1.54 0.96 4.13 1.08 6.35 1.03 
2005  1.46 0.91 4.20 1.10 6.12 0.99 
2006  1.59 0.99 4.23 1.10 6.75 1.09 
2007  1.78 1.11 4.11 1.07 6.86 1.11 
2008  1.77 1.10 4.09 1.07 7.24 1.17 
2009  1.37 0.85 4.03 1.05 5.52 0.89 
2010  1.09 0.68 3.96 1.03 4.33 0.70 
2011  1.41 0.88 4.02 1.05 5.67 0.92 
2012  1.47 0.91 4.01 1.05 5.89 0.95 
2013  1.42 0.88 4.03 1.05 5.72 0.93 
  -  6.01  -  4.04  -  1.49  المتوسط

  .، أعداد متفرقةي الزراعقتصاد قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االاألراضى، الزراعة واستصالح وزارة: المصدر
  ).2013-2000( محصول األرز خالل الفترة لمساحة وإنتاجية وإنتاج نتائج االتجاه الزمنى العام: 2جدول 

   %معدل النمو السنوى  R2   المحسوبةTمة قي  α  β المتوسط   التابعالمتغير
  0.74-  0.07  -)-0.91(  0.011-  1.57  1.49  )مليون فدان (المساحة

  0.15  0.05  -)0.78(  0.006  4.00  4.04  )فدان/ طن(اإلنتاجية 
    0.60-  0.04  -)0.72-(  0.036-  6.28  6.01مليون  (اإلنتاج الكلى

 . المألوفةوية االحصائيةمعنيات المستوأي من معنوية عند غير  -

   .بالبحث) 1(بيانات الجدول رقم  جمعت وحسبت من: المصدر
  ).2013 – 2011( الجغرافي لزراعة محصول األرز على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترةعالتوزي: 3جدول

مهوريةمن الج% )طن(الكلى اإلنتاج ) فدان/طن( اإلنتاجيةمن الجمهورية% )فدان(المساحة  المحافظات
 0.11 6286 3.54 0.12 1777 اإلسكندرية
 14.54 837415 4.19 13.94 199865 البحيرة
 9.81 564971 3.99 9.86 141283 الغربية

 20.06 1155574 3.95 20.43 292840  كفر الشيخ
 32.64 1879949 4.34 30.21 433014 الدقهلية
 4.27 245792 3.63 4.72 67727 دمياط
 15.65 901429 3.63 17.35 248691 الشرقية

 0.29 16651 2.99 0.39 5560 اإلسماعيلية
 1.40 80623 3.72 1.51 21701 بورسعيد
 0.05 3097 2.30 0.06 900 المنوفية
 0.87 50258 3.38 1.04 14942 القليوبية

 99.69 5742043 4.02 99.63 1428299 جملة الوجة البحري
 0.05 2693 3.38 0.05 784 بنى سويف

 0.05 2767 2.53 0.05 733 الفيوم
 0.10 5460 3.60 0.11 1517 جملة مصر الوسطي
 99.79 5747503 4.02 99.74 1429816 اجمالى داخل الوادي

 0.20 11581 3.30 0.24 3479 الوادي الجديد
 0.01 597 2.28 0.02 263 النوبارية

 0.21 12178 3.23 0.26 3742اجمالي خارج الوادي
 100.00 5759680 4.02 100.00 1433558 لى الجمهوريةاجما
  .متفرقة، أعداد االقتصاد الزراعي الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة جمعت وحسبت من وزارة: المصدر
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 المرتبة الثانية حيث كفر الشيخوتحتل محافظة 
لف فدان أ 292.8بلغت المساحة المزروعة بها نحو

، %20.4 مليون طن تمثل حوالي 1.15ت حوالي نتجأ
جمالى المساحة المزروعة واإلنتاج الكلى إمن % 20.1

لمحصول األرز على مستوى الجمهورية على الترتيب، 
 المرتبة الثالثة حيث بلغت الشرقيةوتحتل محافظة 

تجت أنف فدان أل 248.7المساحة المزروعة بها نحو 
 % 15.7،  %17.4 مليون طن تمثل حوالي 0.9حوالي

جمالى المساحة المزروعة واإلنتاج الكلى لمحصول إمن 
األرز على مستوى الجمهورية على الترتيب، وجاءت 

 فى المرتبة الرابعة حيث بلغت المساحة بحيرةمحافظة ال
 837 نتجت حوالي ألف فدان أ 199.8المزروعة بها نحو

جمالى إ من %14.5، %13.9لف طن تمثل حوالي أ
 لمحصول األرز على يالمزروعة واإلنتاج الكلالمساحة 

تحتل في حين مستوى الجمهورية على الترتيب، 
محافظة الغربية المرتبة الخامسة حيث بلغت المساحة 

 565نتجت حوالي ألف فدان أ 141.3المزروعة بها نحو 
ي جمالإمن % 9.8، %9.9لف طن تمثل حوالي أ

األرز على  لمحصول يالمساحة المزروعة واإلنتاج الكل
 كما هو موضح مستوى الجمهورية على الترتيب

  .السابق ذكره) 3(بالجدول 
أهم أصـناف األرز المزروعـة علـى مـستوى        -ه 

  :الجمهورية
صناف األرز المزروعة فـى مـصر       أهم  أتتمثل  

) 2013 – ٢٠١١(خالل الفترة على مستوى الجمهورية    
 وسـخا   ،103 وسخا   ،102، وسخا   101صناف سخا   أفى  
، وجيـزة   170جيـزة   و ،106  وسخا ،105  وسخا ،104
ـ  ،  1وهجين  ،  178، وجيزة   177، وجيزة   171  يوفيما يل

همتيها النسبية  أصناف األرز مرتبة حسب     أهم  أل اًعرض
  :فى مساحة األرز

  :178الصنف جيزة 
 بـين   األولـى  المرتبـة    178يحتل الصنف جيزة    

صناف األرز حيث بلغت المساحة المزروعة به حوالي        أ
من جملة المساحة    % 29.8فدان تمثل نحو    لف  أ 427.7

المزروعة بمحصول األرز على مستوى الجمهوريـة،       
             وتقدر احتياجات هذا الصنف من ميـاه الـرى بنحـو          

 وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجات المساحة        3 م 6000
             2.6المزروعة بهذ الصنف من ميـاه الـرى حـوالي           

من جملة االحتياجات المائية    % 26.5 تمثل نحو    3مليار م 
لمحصول األرز على مستوى الجمهورية، وقـد بلغـت         

 % 98.9 فدان تمثل / طن 3.98ية هذا الصنف نحوإنتاج
صناف، فى حين   ألمن متوسط اإلنتاجية الفدانية لجملة ا     

% 111 طن تمثل    0.66بلغت إنتاجية وحدة المياه حوالي      
 جدول  ،صنافألة ا من متوسط إنتاجية وحدة المياه  لجمل      

مر الذي يتطلب التوسع فى زراعة هذا الصنف        ألا). 4(
وحدة ميـاه   لصناف منخفضة اإلنتاجية    ألحالله محل ا  إو

  .الرى
  :101الصنف سخا 

 حيث بلغت   لثانية المرتبة ا  101يحتل الصنف سخا    
لف فـدان تمثـل     أ 415.2المساحة المزروعة به حوالي     

بمحـصول  من جملة المساحة المزروعـة      % 29نحو  
 ١,٤٣األرز على مستوى الجمهورية والبالغـة حـوالي       

مليون فدان، وتقدر احتياجات هذا الصنف من مياه الرى        
تـشير االحتياجـات المائيـة      (فـدان   / ٣ م 6000بنحو  

لى كمية المياه التي يستنفذها النبـات فـي         إللمحصول  
مراحل نموه المختلفة ومعدل البخر من سـطح األرض         

ت وكذلك ما ُيستهلك في عملية النـتح        التي يشغلها النبا  
 -من النبات نفسه وهو ما ُيعرف باسم معـدل البخـر          

، وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجـات المـساحة          )نتح
     2.5المزروعة بهذا الصنف من ميـاه الـرى حـوالي           

من جملة االحتياجات المائية    % 25.8 تمثل نحو    ٣مليار م 
والبالغـة  لمحصول األرز على مـستوى الجمهوريـة        

ية هـذا الـصنف     إنتاجوقد بلغت   . ٣ مليار م  9.7حوالي  
مـن متوسـط     % 101.4فدان تمثـل    لل طن   4.07نحو  

 طنا، فى   4.02صناف البالغة   ألاإلنتاجية الفدانية لجملة ا   
طن  0.68حوالي) ٣م1000(ية وحدة المياه  إنتاجحين بلغت   

 الميـاه لجملـة   وحدة متوسط إنتاجيةمن  % 114.0تمثل  
مـر الـذي   ألا، )4(جدول  .طنا0.60 البالغة وصناف ألا
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حاللـه محـل    إيتطلب التوسع فى زراعة هذا الصنف و      
 وحدة مياه    الفدانية وإنتاجية  صناف منخفضة اإلنتاجية  ألا

  .الرى
  :177الصنف جيزة 

ة حيث بلغت ثالث المرتبة ال177يحتل الصنف جيزة   
لف فـدان تمثـل     أ 250.2المساحة المزروعة به حوالي     

من جملة المساحة المزروعة بمحـصول      % 17.5نحو  
األرز على مستوى الجمهورية وتقدر احتياجـات هـذا         

 وعلى ذلك فقـد     ٣ م 6000الصنف من مياه الرى بنحو      
بلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة بهذ الـصنف        

% 15.5 تمثل نحو    ٣ مليار م  1.50من مياه الرى حوالي     
رز علـى  من جملة االحتياجات المائيـة لمحـصول األ       

ية هذا الصنف نحو    إنتاجمستوى الجمهورية، وقد بلغت     
من متوسط اإلنتاجيـة    % 100.7فدان تمثل   لل طن   4.05

ية وحـدة   إنتاج فى حين بلغت     ،صنافألالفدانية لجملة ا  
ية إنتاجمن متوسط   % 113 طن تمثل    0.67المياه  حوالي    

مـر  أل ا ،)4(جدول رقـم  . صنافألوحدة المياه  لجملة ا    
حاللـه  إ التوسع فى زراعة هذا الـصنف و       الذي يتطلب 

  .  وحدة مياه الرىإنتاجيةصناف منخفضة ألمحل ا
  :104الصنف سخا 

ة حيث رابع فى المرتبة ال104تى الصنف سخا أي
لف فدان أ 192.5بلغت المساحة المزروعة به حوالي 

من جملة المساحة المزروعة % 13.4تمثل نحو
 تقدربمحصول األرز على مستوى الجمهورية، و

 ٣ م6000احتياجات هذا الصنف من مياه الرى بنحو 
وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة 

 تمثل ٣ مليار م1.16بهذ الصنف من مياه الرى حوالي 
من جملة االحتياجات المائية لمحصول األرز % 12نحو

ية هذا الصنف إنتاجعلى مستوى الجمهورية، وقد بلغت 
من متوسط % 103.5فدان تمثل لل طن 4.16نحو 

ية إنتاج بينما بلغت ،صنافألاإلنتاجية الفدانية لجملة ا
من متوسط % 116 طن تمثل 0.69وحدة المياه حوالي 

، )4(جدول رقم. صنافألية وحدة المياه لجملة اإنتاج
 الذي يتطلب التوسع فى زراعة هذا الصنف األمر

انية  الفدصناف منخفضة اإلنتاجيةألحالله محل اإو
  .  وحدة مياه الرىوإنتاجية

  :105الصنف سخا 
ة حيث خامس فى المرتبة ال105يأتى الصنف سخا 

لف فدان أ 45.4بلغت المساحة المزروعة به حوالي 
من جملة المساحة المزروعة % 3.2تمثل نحو 

بمحصول األرز على مستوى الجمهورية، وتقدر 
 ٣ م6000احتياجات هذا الصنف من مياه الرى بنحو 

وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة 
 تمثل ٣ مليون م272 الصنف من مياه الرى حوالي ابهذ
من جملة االحتياجات المائية لمحصول % 2.8 نحو

ية هذا إنتاجاألرز على مستوى الجمهورية، وقد بلغت 
من متوسط % 103.6فدان تمثل للطن 4.16 الصنف نحو 

 فى حين بلغت ،صنافألملة ااإلنتاجية الفدانية لج
من % 117طن تمثل 0.69 ية وحدة المياه حوالي إنتاج

جدول . صنافألية وحدة المياه  لجملة اإنتاجمتوسط 
مر الذي يتطلب التوسع فى زراعة هذا ألا، )4(رقم

 صناف منخفضة اإلنتاجيةألحالله محل اإالصنف و
  .  وحدة مياه الرىالفدانية وإنتاجية

  :102الصنف سخا 
سة حيث ساد فى المرتبة ال102يأتى الصنف سخا 

لف فدان أ 43.6بلغت المساحة المزروعة به حوالي 
من جملة المساحة المزروعة بمحصول % ٣تمثل نحو 

األرز على مستوى الجمهورية، وتقدر احتياجات هذا 
 وعلى ذلك فقد ٣ م6000الصنف من مياه الرى بنحو 

 الصنف اعة بهذبلغت جملة احتياجات المساحة المزرو
% 2.7 تمثل نحو ٣ مليون م261.4من مياه الرى حوالي 

من جملة االحتياجات المائية لمحصول األرز على 
ية هذا الصنف نحو إنتاجمستوى الجمهورية، وقد بلغت 

 متوسط اإلنتاجية الفدانية لجملة تعادلفدان لل   طن4.02
 0.67ية وحدة المياه حوالي إنتاج بينما بلغت ،صنافألا

ية وحدة المياه  لجملة إنتاجمن متوسط % 112طن تمثل 
مر الذي يتطلب التوسع ألا، )4(جدول رقم. صنافألا
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صناف ألحالله محل اإفى زراعة هذا الصنف و
  .  وحدة مياه الرىإنتاجيةمنخفضة 

  :106الصنف سخا 
ة حيـث   سابع فى المرتبة ال   106يأتى الصنف سخا    

لـف فـدان    أ 18.4بلغت المساحة المزروعة به حوالي      
مـن جملـة المـساحة المزروعـة        % 1.3تمثل نحـو    

بمحصول األرز على مـستوى الجمهوريـة، وتقـدر         
 ٣ م 6000احتياجات هذا الصنف من مياه الـرى بنحـو          

وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة        
 تمثل  ٣ مليون م  111 الصنف من مياه الرى حوالي       ابهذ

تياجـات المائيـة لمحـصول     من جملة االح  % 1.1نحو  
ية هـذا   إنتاجاألرز على مستوى الجمهورية، وقد بلغت       

مـن  % 102.4فـدان تمثـل     لل   طن 4.11الصنف نحو   
 بينما بلغـت    ،صنافألمتوسط اإلنتاجية الفدانية لجملة ا    

مـن  % 115 طن تمثل 0.69ية وحدة المياه  حوالي  إنتاج
 جـدول . صـناف ألية وحدة المياه  لجملة ا     إنتاجمتوسط  

مر الذي يتطلب التوسع فى زراعـة هـذا         ألا،  )4(رقم
 اإلنتاجيـة   صناف منخفـضة  ألحالله محل ا  إالصنف و 
  . وحدة مياه الرىوإنتاجية

  :171الصنف جيزة 
ـ  المرتبة ال  171يحتل الصنف جيزة     ة حيـث   ثامن

لف فدان تمثل   أ 7.3بلغت المساحة المزروعة به حوالي      
ـ      % 0.5نحو   صول من جملة المساحة المزروعـة بمح

األرز على مستوى الجمهورية، وتقدر احتياجات هـذا        
 وعلى ذلك فقـد     ٣ م 9000الصنف من مياه الرى بنحو      

 الـصنف  ابلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة بهذ   
% 0.68 تمثل نحو    ٣ مليون م  65.5من مياه الرى حوالي     

من جملة االحتياجات المائيـة لمحـصول األرز علـى         
ية هذا الصنف نحو    إنتاجلغت  مستوى الجمهورية، وقد ب   

من متوسـط اإلنتاجيـة      % 81.2فدان تمثل   لل طن   3.27
ية وحـدة الميـاه      إنتاج وبلغت   ،صنافألالفدانية لجملة ا  

ية وحـدة   إنتاجمن متوسط   % 61 طن تمثل    0.36حوالي  
 الـذي   األمـر ). 4(جدول رقم   . صنافألالمياه  لجملة ا   

ـ ألحد ا أيستوجب استبدال زراعة هذا الصنف ب      ناف ص
مرتفعة اإلنتاجية الفدانية ووحدة مياه الرى مثل الصنف        

  .178جيزة 

المساحة واإلنتاجية واالحتياجات المائية ألهم أصناف األرز المزروعة على مستوى الجمهورية كمتوسط            : ٤جدول  
  ).٢٠١٣ -٢٠١١(سنوى للفترة 

المساحة المزروعة 
  بكل صنف

  
  إنتاجية الفدان

  
احتياجات 

  دان منالف
  مياه الرى

إنتاجية وحدة 
  المياه

  )٣م١٠٠٠(

  اجمالى االحتياجات
المائية للمساحة 

  االصنااف  من الصنف المرروعة
  % ٣م١٠٠٠  %  طن متر مكعب  %  طن  %  فدان

 25.75 2491476 114 0.68 6000 101.4 4.07 28.96 415246  101سخا 
 2.70 261354 112 0.67 6000 99.9 4.02 3.04 43559  102سخا 
 0.36 35164 106 0.63 6000 93.9 3.78 0.41 5861  103ا سخ

 11.94 1155122 116 0.69 6000 103.5 4.16 13.43 192520 104سخا 
 2.81 272098 117 0.69 6000 103.6 4.16 3.16 45350   105سخا
 1.14 110626 115 0.69 6000 102.4 4.11 1.29 18438   106سخا

 0.03 2790 74 0.44 9000 98.3 3.95 0.02 310  170جيزة 
 0.68 65460 61 0.36 9000 81.2 3.27 0.51 7273  171جيزة 
 15.51 1500954 113 0.67 6000 100.7 4.05 17.45 250159  177جيزة 
 26.52 2565902 111 0.66 6000 98.9 3.98 29.83 427650   178جيزة 
 0.02 1744 135 0.80 6000 119.8 4.82 0.02 291  1هجين 
 2.51 242763 71 0.42 9000 95.0 3.82 1.88 26974  ااف أخرىاصن

 100 9677005 100 0.60 6750 100 4.02 100 1433630  الجملة
  : جمعت وحسبت من: المصدر

 .، أعداد متفرقةنشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية،   .١

  .بحوث المحاصيل الحقلية، سجالت قسم بحوث األرز، بيانات غير منشورةمركز البحوث الزراعية، معهد  .٢
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  : 103سخا  الصنف

ة حيـث   تاسـع  المرتبة ال  103سخا  يحتل الصنف   
لف فدان تمثل   أ 5.9بلغت المساحة المزروعة به حوالي      

من جملة المساحة المزروعة بمحـصول      % 0.41نحو  
ا األرز على مستوى الجمهورية، وتقدر احتياجات هـذ       

 وعلى ذلك فقـد     ٣ م 6000الصنف من مياه الرى بنحو      
 الـصنف  ابلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة بهذ   

% 0.36 تمثل نحو    ٣ مليون م  35.2من مياه الرى حوالي     
من جملة االحتياجات المائيـة لمحـصول األرز علـى         

ية هذا الصنف نحو    إنتاجمستوى الجمهورية، وقد بلغت     
من متوسـط اإلنتاجيـة      % 93.9فدان تمثل   لل طن   3.78

ية وحـدة الميـاه     إنتاج وبلغت   ،صنافألالفدانية لجملة ا  
ية وحدة  إنتاجمن متوسط   % 106 طن تمثل    0.63حوالي  

 الـذي   األمـر ). 4(جدول رقم   . صنافألالمياه  لجملة ا   
صـناف  ألحد ا أيستوجب استبدال زراعة هذا الصنف ب     

 الرى مثل   وحدة مياه إنتاجية  مرتفعة اإلنتاجية الفدانية و   
  . 1 أو هجين 105سخا الصنف 
  : 170جيزة  الصنف

ة حيـث   عاشرالمرتبة ال  170 جيزة   يحتل الصنف 
لـف فـدان    أ 0.31بلغت المساحة المزروعة به حوالي      

من جملة المساحة المزروعـة      فقط   % 0.02تمثل نحو   
بمحصول األرز على مـستوى الجمهوريـة، وتقـدر         

 ٣ م 9000نحـو   احتياجات هذا الصنف من مياه الـرى ب       
وعلى ذلك فقد بلغت جملة احتياجات المساحة المزروعة        

 تمثـل   ٣ مليون م  2.8 الصنف من مياه الرى حوالي       ابهذ
من جملة االحتياجات المائيـة لمحـصول       % 0.03نحو  

ية هـذا   إنتاجاألرز على مستوى الجمهورية، وقد بلغت       
من متوسط  % 98.3فدان تمثل   لل طن   3.95الصنف نحو   

ية وحدة  إنتاج وبلغت   ،صنافألالفدانية لجملة ا  اإلنتاجية  
يـة  إنتاجمن متوسط % 74طن تمثل 0.44 المياه حوالي 

مـر  ألا ).4(جدول رقـم    . صنافألوحدة المياه لجملة ا   
حـد  أالذي يستوجب استبدال زراعـة هـذا الـصنف ب         

وحدة ميـاه   إنتاجية  صناف مرتفعة اإلنتاجية الفدانية و    ألا
  .   1 هجين  أو105سخا الرى مثل الصنف 

  : 1هجين  الصنف
ة حيث بلغت   خير المرتبة األ  1 هجين   يحتل الصنف 

لف فدان تمثل نحو    أ 0.29المساحة المزروعة به حوالي     
من جملة المساحة المزروعة بمحـصول       فقط   % 0.02

األرز على مستوى الجمهورية، وتقدر احتياجات هـذا        
 وعلى ذلك فقـد     ٣ م 6000الصنف من مياه الرى بنحو      

 الـصنف  ات جملة احتياجات المساحة المزروعة بهذ   بلغ
% 0.02 تمثل نحـو     ٣ مليون م  1.7من مياه الرى حوالي     

من جملة االحتياجات المائيـة لمحـصول األرز علـى         
ية هذا الصنف نحو    إنتاجمستوى الجمهورية، وقد بلغت     

من متوسط اإلنتاجيـة     % 119.8فدان تمثل   لل طن   4.82
ية وحـدة الميـاه     إنتاجلغت   وب ،صنافألالفدانية لجملة ا  

ية وحدة  إنتاجمن متوسط   % 135 طن تمثل    0.80حوالي  
مـر الـذي    أل ا ،)4(جدول رقم   . صنافألالمياه لجملة ا  

حاللـه محـل    إيتطلب التوسع فى زراعة هذا الصنف و      
  . وحدة مياه الرى اإلنتاجية وإنتاجيةصناف منخفضةألا
مخالفات زراعـة األرز فـى      تشريعات مواجهة     - و 

  :مصر
  المصرية رشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة     لت

فقية من  ألتلبية متطلبات التنمية الزراعية ا    وحتى يمكن   
  12مياه الرى فقد تضمن قانون الرى والـصرف رقـم  

 حظر زراعة األرز فـي      38 فى مادته رقم     1984لسنة  
التى تحددها وزارة الموارد المائية والري  غير المناطق

 من نفس القانون    94 المادة رقم    سنوياً لزراعته، وحددت  
العقوبة على مخالفة زراعـة األرز بمـا اليقـل عـن            

 جنيهاً عن فـدان األرز أو       100جنيهاً وال يزيد على     30
ونظرا لزيادة مخالفات زراعة األرز فقـد       . )5 (كسوره

تم زيادة غرامة مخالفة زراعة األرز خارج المنـاطق         
  دان، للفاً جنيه3000لى إالمقرر زراعته بها 
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  ).2013- 2000(محصول األرز فى مصر خالل الفترة وصافي العائد ل فالتكاليتطور : 5جدول
 التكاليف الكليةالسنوات

)ف/(
 العائد الفدانىصافيتكاليف إنتاج الطن

)ف/(
أربحية الجنيه 

ث
 عائد الوحدة صافي
)ة ) 2000 1692.3 441.9 615.3 0.36 91.2 

2001 1685.2 432.1 709.3 0.42 105.1 
2002 1760.0 446.7 983.0 0.56 145.6 
2003 2059.0 503.4 2113.0 1.03 313.0 
2004 2373.0 574.6 1969.0 0.83 291.7 
2005 2455.0 584.5 2149.0 0.88 318.4 
2006 2658.0 628.4 2029.0 0.76 300.6 
2007 3065.0 745.7 3031.0 0.99 449.0 
2008 3933.0 961.6 2259.0 0.57 334.7 
2009 3788.0 940.0 2458.0 0.65 364.1 
2010 4073.0 1028.5 3430.0 0.84 508.1 
2011 4423.0 1100.2 3917.0 0.89 580.3 
2012 4948.0 1233.9 3620.0 0.73 536.3 
2013 5205.0 1291.6 3581.0 0.69 530.5 
 347.8 0.70 2347.4 779.5 3151.3 المتوسط

  ٣ م1000=  المائية  والوحدة٣ م6750حسبت على أساس أن االحتياجات المائية لفدان األرز الصيفى ) (*
  :المصدر

    . أعداد متفرقة،"نشرة الرى والموارد المائية"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، . ١
 .، أعداد متفرقةاالقتصاد الزراعيراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة وزارة الزراعة واستصالح األ  .٢

ثم أقر مجلس الوزراء ضوابط جديدة لحظـر زراعـة          
األرز فى غير المناطق المحددة لزراعته، وتشمل هـذه         
الضوابط اإلزالة الفورية للمخالفات، وتغريم المخـالفين       

الفات، واإلسراع بتسديد الغرامات لمنع تكرار هذه المخ      
مع تحمل المخالفين تكاليف إهـدار الميـاه فـي هـذه            

عـداد  إ ب يوقامت وزارة الموارد المائية والر    . المناطق
مشروع لتعديل قانون الرى والصرف ويتضمن التعديل       
تشديد العقوبة على مخالفة زراعـة األرز فـى غيـر           

 الًالمناطق المحددة لزراعته لتشمل الغرامة والحبس بـد       
 اتسمت فترة الدراسة    وبالرغم من ذلك   .طمن الغرامة فق  

لـى  إبالتوسع فى زراعة محصول األرز      ) 2000-2013(
 بينمـا تبلـغ     2007 مليون فدان عـام      ١,٧٨ن بلغت   أ

شيرى أالمساحة المستهدفة له فى التركيب المحصولى الت      
 مليون فدان فقـط، حيـث يقـوم الـزراع           1.1حوالي  

منـاطق  بالمخالفة وزراعة محصول األرز فى غيـر ال       
المحددة لزراعته وعدم دفع الغرامـة، حيـث اتـسمت          
السياسة الزراعية فى الفترة الماضـية بالتجـاوز عـن        
مخالفات زراعة األرز فى مناطق غير محددة لزراعته        

حتى بعد تداول هذه القضايا لعدة سنوات فـى سـاحات     
   .)٦( األرزيالمحاكم بحجة التخفيف على مزارع

نتاج والعائد لمحصول األرز فى      تطور تكاليف اإل   :ثانياً
  :مصر

يتناول هذا الجزء من البحث دراسة تطور تكاليف        
ربحية الجنيه  أ عائد الفدان و   وصافي الفدان والطن    إنتاج

 عائد وحدة مياه    صافي األرز وكذلك    إنتاجالمستثمر فى   
  : لذلكاً عرض يليالرى، وفيما

لمحـصول األرز فـى     تطور تكاليف إنتاج الفدان       - أ 
  : مصر

ساعد دراسة تكاليف اإلنتاج الزراعي في اتخـاذ        ت
القرارات اإلنتاجية الرشيدة سواء على مستوى المزرعة       

 توجيـه المـوارد     القـومى، وفـي   أو على المـستوى     
االقتصادية النادرة واستخداماتها ممـا يزيـد كفاءتهـا         

 والحكم على األساليب التكنولوجية الحديثة في       ،اإلنتاجية
 باإلضافة إلى أهميتها في     ،يما بينها الزراعة واالختيار ف  

اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعير واإلنتاج واالسـتيراد       
 والـسياسات الزراعيـة     ،والتصدير للمنتجات الزراعية  

وبدراسـة تطـور     .األخرى المتعلقة بالتنمية الزراعية   
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سـعار الجاريـة    ألالصيفى با  التكاليف اإلنتاجية لألرز  
أنها قـد اتـسمت بالزيـادة       إلى  ) 5(تشير بيانات جدول  

 وقد بلغت حـدها     ،)2013-2000(المستمرة خالل الفترة  
، وحـدها   2001 للفدان عـام     اً جنيه 1685.2دنى نحو   ألا
، وقد أخذت   2013 للفدان عام    اً جنيه 5205قصى نحو   ألا

الصيفى على مـستوى     التكاليف الكلية اإلنتاجية لألرز   
ة الدراسة وقد   الجمهورية اتجاها عاماً متزايداً خالل فتر     

 للفدان تمثل   اً جنيه 2891بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو      
 من متوسط التكاليف الكليـة اإلنتاجيـة لـألرز        % 9.2

الصيفى على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسـة        
 للفدان، وقد ثبتت معنويـة      اًنيه ج 3151.3والمقدر بنحو   

مـة  ، وقد بلغت قي   0.01هذه الزيادة عند مستوى معنوية      
فـى   مـن التغيـر   % 97ن  أى  أ 0.97معامل التحديـد    

التكاليف الكلية اإلنتاجية للفدان مـن محـصول األرز         
لـى العوامـل    إالصيفى على مستوى الجمهورية يرجع      

  ).6(الزمن، جدول رقم  التى يشرحها متغير
لمحـصول األرز فـى      عائد الفدان    صافي تطور  -ب 

  : مصر
الـصيفى   ألرزابدراسة تطور صافى العائد لفدان      

إلى أنه قد اتسم    ) 5(سعار الجارية تشير بيانات جدول    ألبا
دنى ألوقد بلغ حده ا   ) 2013-2000(بالتذبذب خالل الفترة    

 3917قصى نحو أل، و حده ا2000نيها عام  ج 615.3نحو  
 ألرزا، وقد أخذ صافى العائـد لفـدان         2011جنيهاً عام   

 الصيفى على مستوى الجمهورية اتجاها عاماً متزايـداً       

خالل فترة الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحـو          
من متوسـط صـافى     % 10.3فدان تمثل   لل جنيه   241.7

الصيفى على مـستوى الجمهوريـة       ألرزاالعائد لفدان   
، وقـد   اًنيه ج 2347.4خالل فترة الدراسة والمقدر بنحو      

عند مستوى معنوية    احصائياً   ثبتت معنوية هذه الزيادة     
% 88ن  أ أي 0.88غت قيمة معامل التحديد     ، وقد بل  0.01

الصيفى علـى    ألرزافى صافى العائد لفدان      من التغير 
لى العوامل التـى يـشرحها      إمستوى الجمهورية يرجع    

  ). 6(الزمن، جدول رقم  متغير
محصول ربحية الجنيه المستثمر فى إنتاج      أتطور    - ج 

  : األرز فى مصر
 ربحية الجنيه المـستثمر فـى     أيتم الحصول على    

 عائـد   ي عن طريق قـسمة صـاف      يإنتاج األرز الصيف  
الفدان بالجنيه على التكاليف الكلية إلنتاج فـدان األرز         

ربحية الجنيـه  أإلى أن  ) 5(بالجنيه، وتشير بيانات جدول   
 علـى مـستوى     يالمستثمر فى إنتـاج األرز الـصيف      

 للفتـرة    سنوي  كمتوسط اً جنيه 0.70الجمهورية قد بلغت    
 اً جنيه 0.36دنى نحو   ألغت حدها ا   وقد بل  ،)2000-2013(

، 2003 جنيهاً عام    1.03قصى نحو   أل، وحدها ا  2000عام  
ربحية الجنيه المستثمر فـى إنتـاج األرز        أوقد أخذت   

اً زايـد  عاماً مت  اً على مستوى الجمهورية اتجاه    يالصيف
زايـد   الت الم تثبت معنوية هذ   إال أنه   خالل فترة الدراسة    

 المعنويـة االحـصائية     احصائياً عند أي من مستويات    
  ).6(، جدول رقم المألوفة

 لمحـصول األرز وصـافي العائـد    لتكاليف اإلنتاج نتائج التقدير االحصائي لمعادالت االتجاه الزمنى العام     : ٦ جدول
  ).2013-2000 (خالل الفترة
  % معدل النمو السنوى  R2   المحسوبةTقيمة   α  β  المتوسط  التابعالمتغير

  9.2  0.97  )*18.5(289  983.1  3151.3  )فدان/ جنيه(دان إنتاج الفتكاليف 
  9.2  0.96  )*15.6(.71  243.8  779.5 )طن/ جنيه(إنتاج الطن تكاليف 
  10.3  0.88  )*9.3(241  534.6  2347.4  )فدان/ جنيه ( العائدصافي

  2.4  0.13  )1.32(0.0  0.601  0.70  أربحية الجنيه المستثمر
  10.3  0.88  )*9.3(.35  79.2  347.8 ة المائية عائد الوحدصافي

          . 0.01 معنوية عند مستوىمعنوية * 

    .بالبحث) 5( الجدول رقم بياناتجمعت وحسبت من  :المصدر
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) ٣م1000( عائـد الوحـدة المائيـة        صافيتطور    -د 
    : لمحصول األرز فى مصر

مر الـذي   األتتسم الموارد المائية بالندرة النسبية      
كفاءة فـى اإلنتـاج، خاصـة وأن         ب استخدامهايستلزم  

محصول األرز من المحاصيل التى تـستهلك كميـات         
 أنه لم يعد عنـصر األرض       يكبيره نسبياً من المياه، أ    

وحده هو المحدد للتوسع فى إنتاج المحاصيل، بل يجب         
أن يؤخذ فى الحـسبان اقتـصاديات المـوارد المائيـة           

ة بصفة عامة وفـى المحاصـيل       اإلروائية فى الزراع  
ويـتم  . المستهلكة للمياه بكميات كبيرة بـصفة خاصـة       

الحصول على صافى عائد وحدة المياه بقسمة صـافى         
ـ عائد الفدان على االحتياجات المائ  ـ ي  للفـدان  ةة الالزم

وبدراسة تطور صافى عائد الوحدة المائيـة       ،  ٣لف م ألبا
جـدول  سعار الجارية تشير بيانـات      ألالصيفى با  لألرز
                خـالل الفتـرة    تذبـذب إلى أنه قـد اتـسم بال      ) 5(رقم

ـ 91.2دنى نحـو  ألوقد بلغ حده ا) 2013 - 2000(  اً جنيه
، 2011جنيهاً عام    580.3قصى نحو   أل، وحده ا  2000عام  

 على  يالصيف وقد أخذ صافى عائد الوحدة المائية لألرز      
تـرة   عاماً متزايداً خـالل ف     اًمستوى الجمهورية اتجاه  

 اً جنيه 35.8الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو        
من متوسط صافى عائد الوحـدة المائيـة        % 10.3تمثل  
 على مستوى الجمهورية خـالل فتـرة        يالصيف لألرز

، وقد ثبتت معنويـة     اًنيه ج 347.8الدراسة والمقدر بنحو    
، وقد بلغت قيمـة     0.01هذه الزيادة عند مستوى معنوية      

 يفى صاف  من التغير % 88ن  أ أي 0.88ديد  معامل التح 
 علـى مـستوى     يعائد الوحدة المائية لـألرز الـصيف      

 لى العوامل التـى يـشرحها متغيـر      إالجمهورية يرجع   
 يويتضح مما سبق ارتفاع صاف     ).6(الزمن جدول رقم    

ربحية الجنيه المستثمر فى إنتاج محصول      وأعائد الفدان   
 العائـد   ي فى صاف  ن معدل الزيادة  ألى  إضافة  إلاألرز با 
 معدل الزيادة فى التكاليف الكلية      تفوق ثالثة أمثال  كانت  

اإلنتاجية خالل فترة الدراسة مما شجع المزارعين على        
التوسع فى زراعة محصول األرز فى المنـاطق غيـر          

  .المحددة لزراعته

  : لمحصول األرز فى مصريالتسويق الداخل: ثالثا
سعار ألطور ا يتناول هذ الجزء من البحث دراسة ت      

رز وفيما  ألوتوزيع جنيه المستهلك والهوامش التسويقية ل     
  : لذلكاً عرضييل
 :فى مصرسعار األرز أتطور  . أ

  : لمحصول األرز فى مصرالسعر المزرعى تطور. ١

 لمحصول األرز   يبدراسة  تطور السعر المزرع    
خـالل الفتـرة    زايد  أنه قد اتسم بالت   ) 7(تبين من جدول  

ـ 583دنى نحـو  ألقد بلغ حده او) 2013- 2000(  اً جنيه
 جنيهاً للطن   2110قصى نحو   أل، وحده ا  2000للطن عام   

 يالـصيف   لـألرز  ي، وقد أخذ السعر المزرع    2013عام  
 عاماً متزايداً خالل فترة     اًعلى مستوى الجمهورية اتجاه   

 اً جنيه 116.1الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو        
  لـألرز  يط السعر المزرع  من متوس % 9.2للطن تمثل   

 على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسـة        يالصيف
 للطن، وقد ثبتت معنوية هذه      اً جنيه ١٢٥٩والمقدر بنحو   

، مما شجع المزارعين    0.01الزيادة عند مستوى معنوية     
على التوسع فى زراعة محصول األرز فـى المنـاطق          

يـد  غير المحددة لزراعته، وقد بلغت قيمة معامل التحد       
ـ       % 88ن  أ أي 0.88  يمن التغير فـى الـسعر المزرع
لـى  إ على مستوى الجمهوريـة يرجـع        يالصيف لألرز

  ).8( الزمن، جدول ها متغيرعكسالعوامل التى ي
:  لمحصول األرز فى مصرسعر الجملةتطور . ٢  

 بدراسة تطور سـعر الجملـة لمحـصول األرز        
أنه قد اتسم بالتذبذب خـالل      ) 7( تبين من جدول   الصيفي
 1277دنـى نحـو     ألوقد بلغ حده ا   ) 2013-2000(الفترة  
 جنيهاً  2990قصى نحو   أل، وحده ا  2000 للطن عام    اًجنيه

الـصيفى   ، وقد أخذ سعر الجملة لألرز     2008للطن عام   
 عاماً متزايداً خالل فترة     اًعلى مستوى الجمهورية اتجاه   

ـ  80الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو          اً جنيه
 من متوسط سـعر الجملـة لـألرز       % 4.2ثل  للطن تم 

الصيفى على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسـة        
 للطن، وقد ثبتت معنوية هذه      اً جنيه 1899والمقدر بنحو   

  ،0.01عند مستوى معنوية احصائياً الزيادة 
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 األرز خالل الفترةالمنتج والجملة والتجزئة بالجنيه للطن وتوزيع جنيه المستهلك لمحصول  أسعار تطور: 7جدول 
)2000-2013(  

  السنوات
سعر 
  المنتج

)١(  

سعر 
  الجملة

)٢(  

سعر 
  التجزئة

)٣(  

نصيب 
(%) المنتج
)٤(  

نصيب تاجر 
  (%)الجملة 

)٥(  

نصيب تاجر 
  %)(التجزئة 

)٦(  

جملة نصيب 
  %)(الوسطاء 

)٧(  
2000 583 1277 1380 42.2 50.3 7.5 57.8 
2001 592 1378 1410 42.0 55.7 2.3 58.0 
2002 672 1469 1490 45.1 53.5 1.4 54.9 
2003 992 1538 1790 55.4 30.5 14.1 44.6 
2004 1024 1861 2000 51.2 41.8 7.0 48.8 
2005 1069 1751 2000 53.5 34.1 12.5 46.6 
2006 1078 1876 2150 50.1 37.2 12.7 49.9 
2007 1451 2140 2310 62.8 29.8 7.4 37.2 
2008 1465 2990 3190 45.9 47.8 6.3 54.1 
2009 1170 1495 2280 51.3 14.3  34.4 48.7 
2010 1340 1837 2670 50.2 18.6 31.2 49.8 

20111 2008 2180 4220  47.6 4.1 48.3 52.4 
2012 2067 2450 3900 53.0 9.8 37.2 47.0 
2013 2110 2350 4770 44.2 5.1 50.7 55.8 
 45.6 13.0 32.6 54.4 2540 1899 1259  المتوسط

)4) = (1 ( ÷)3 ( ×100)               5) = (2 (–) 1 ( ÷)3 ( ×100  
)6) = (3 (–) 2 ( ÷)3 ( ×100    )    7) = (5) + (6(  

 :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

  .، أعداد متفرقة)جملة منتج، (سنوية ألسعار السلع والمواد الغذائيةالربع الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة ) ١(
  . أعداد متفرقة،)مستهلك(الشهرية لمتوسطات أسعار المواد الغذائية نشرة الالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ) ٢(

  ).2013-2000(خالل الفترة  األرزألسعار نتائج التقدير االحصائي لمعادالت االتجاه الزمنى العام: 8جدول 
 Tقيمة   α  β المتوسط  المتغير

ة
R2  معدل النمو السنوى 

  9.2  0.88  )*9.5(  116.1  387.8  1259  )طن/جنيه(نتج سعر الم
  4.2  0.49  )*3.4(  80.0  1299.7  1899  )طن/جنيه(سعر الجملة 
  9.3  0.83  )*7.7(  235.9  771.0  2540  )طن/جنيه (سعر المستهلك

  0.01معنوية معنوية عند مستوى *
  .)7 (رقم الجدول  بياناتمعت وحسبت منج: المصدر

ن أ مما يعني  0.49وقد بلغت قيمة معامل التحديد      
 علـى   يالصيف من التغير فى سعر الجملة لألرز     % ٤٩

ـ   إمستوى الجمهورية يرجع     ها عكـس  ي يلى العوامل الت
  ).8(الزمن، جدول متغير
  :  لمحصول األرز فى مصرسعر المستهلك تطور. ٣

 تبين   الصيفي ألرزلستهلك  بدراسة تطور سعر الم   
                أنه قد اتـسم بالتذبـذب خـالل الفتـرة         ) 7(من جدول 

ـ  13800دنى نحو   ألوقد بلغ حده ا   ) 2000-2013(  اً جنيه
 جنيهاً للطن   4770قصى نحو   أل، وحده ا  2000للطن عام   

الصيفى على   ، وقد أخذ سعر المستهلك لألرز     2013عام  
 متزايداً خـالل فتـرة       عاماً اًمستوى الجمهورية اتجاه  

 اً جنيه 235.9الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو        
 من متوسط سعر المـستهلك لـألرز      % 9.3للطن تمثل   

الصيفى على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسـة        
 للطن، وقد ثبتت معنوية هذه      اً جنيه 2540والمقدر بنحو   

د بلغـت   ، وق 0.01 عند مستوى معنوية      احصائياً الزيادة
من التغير فـى    % 83ن  أ أي 0.83قيمة معامل التحديد    
الصيفى على مستوى الجمهورية     سعر المستهلك لألرز  
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الزمن، جـدول    ها متغير عكسلى العوامل التى ي   إيرجع  
)8 .(  
  : توزيع جنيه المستهلك لمحصول األرز فى مصر.ب

حساب نصيب كل من المنتج وتـاجر الجملـة         تم  
ه المـستهلك لمحـصول األرز      وتاجر التجزئة من جني   

 أن   تبـين  )7(من الجـدول  و) 2013-2000(خالل الفترة   
من جنيه المستهلك يتجه إلى المنتج، فـى        % 54.4نحو  

 وتـاجر   ،%32.6حين يبلغ نصيب تاجر الجملة نحـو        
. وذلك كمتوسط سنوى لفترة الدراسة    % 13التجزئة نحو   

ومن خالل التقديرات السابقة يتضح حصول كـالً مـن          
مـن جنيـه    % 45.6 الجملة والتجزئة على نحو      يرتاج

 نسبياً مهما كانـت المهـام        نسبة مرتفعة  وهيالمستهلك  
 بعـض   والتي تـضيف   الوسطاء   والخدمات التي يقدمها  

 والزمنيـة )  وتبـيض األرز   ضـرب (المنافع الـشكلية  
 هـذا    أحيانـاً   والتى تبرر  )النقل(، والمكانية   )التخزين(

  .النصيب المرتفع

  :لتسويقية لمحصول األرز فى مصر الهوامش ا.ج
  عـن   الهوامش التسويقية لمحـصول األرز     تعبر

 يدفعه المستهلك والـسعر  الذي يالفرق بين السعر النهائ  
 وتتضمن الهوامش التسويقية تكلفة     ، يتسلمه المنتج  الذي

الخدمات التسويقية التي تؤديهـا الهيئـات التـسويقية         
) 9( الجـدول  ويتضح من . رباح هذه الهيئات  أالزراعية و 

أن الهامش التسويقى بين سعر الجملة وسـعر المنـتج          
يقـوم  ( جنيهاً للطن    641لمحصول األرز قد بلغ حوالي      

بيض ويبلغ  أرز  أى  إلتاجر الجملة بتحويل األرز الشعير      
مما يبرر الهامش التـسويقى     % 72معامل التحويل نحو    

مـن  % 30.3يمثل نحو   ) الذى يحصل عليه تاجر الجملة    
ملة لمحصول األرز كمتوسط سـنوى للفتـرة        سعر الج 

وقد بلغت نسبة الهامش التـسويقى بـين        ) 2000-2013(
دنى أللى سعر الجملة حدها ا    إسعر الجملة وسعر المنتج     

  ،2001عام % 57قصى أل وحدها ا2011عام % 7.9

  ).2013-2000(تطور الهوامش التسويقية لمحصول األرز بالجنيه للطن خالل الفترة: ٩جدول 
  )3%(فرق نسبى  فرق مطلق  )2% (فرق نسبى فرق مطلق  )1( %فرق نسبى   فرق مطلق  لسنواتا   منتج-تجزئة    جملة -تجزئة    منتج-جملة 

2000 694 54.4 103 7.5 797 57.8 
2001 786 57.0 32  2.3 818 58.0 
2002 798 54.3 21 1.4 819 54.9 
2003 546 35.5 252 14.1 798 44.6 
2004 837 45.0 139 7.0 976 48.8 
2005 682 38.9 249 12.5 931 46.6 
2006 798 42.5 274 12.7 1072 49.9 
2007  689 32.2 170 7.4 859 37.2 
2008 1525 51.0 200 6.3 1725 54.1 
2009 325 21.7 785 34.4 1110 48.7 
2010 497 27.1 833 31.2 1330 49.8 
2011 172 7.9 2040 48.3 2212 52.4 
2012 383 15.6 1450 37.2 1833 47.0 
2013 240 10.2 2420 50.7 2660 55.8 
 50.1 128٢ 12.2 641 30.3 641  المتوسط

    سعر المنتج–سعر الجملة 
      100×   سعر الجملة ): 1(

    سعر الجملة–سعر التجزئة 
  100×   سعر التجزئة):  2(

    سعر المنتج–سعر التجزئة 
  100 ×  سعر التجزئة  ):3(

  .بالبحث) 7(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
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فى حين بلغ الهامش التسويقى بين سعر التجزئة وسعر         

مـن  % 12.2 للطن يمثل نحو     اًنيه ج 641الجملة حوالي   
 يسعر التجزئة لمحصول األرز وذلك كمتوسـط سـنو        

 وقد بلغت نسبة الهامش التـسويقى       ،)2013-2000(للفترة
لى سعر التجزئة حدها    إبين سعر التجزئة وسعر الجملة      

عـام  % 57قـصى   أل وحدها ا  2002عام  % 1.4دنى  ألا
 التجزئة  ي بين سعر  يأما بالنسبة للهامش التسويق    2001

 جنيهاً للطن يعـادل نحـو       1282والمنتج فقد بلغ حوالي     
من سـعر التجزئـة لمحـصول األرز وذلـك          % 50.1

 وقد بلغـت نـسبة      ،)2013-2000( للفترة يكمتوسط سنو 
لـى  إ بين سعر التجزئة وسعر المنتج       يالهامش التسويق 

 وحـدها   2007عام  % 37.2دنى  ألسعر التجزئة حدها ا   
ن هنـاك   أويتضح مما سبق    . 2001عام  % 58قصى  ألا

 مئوية من جنيـه     كنسبة( الهوامش التسويقية  يتناقص ف 
ـ      )المستهلك  المراحـل   ي الذي يحصل عليها الوسطاء ف
تسويق محصول األرز مما شجع المـزارعين       المختلفة ل 

على التوسع فى زراعة محصول األرز فـى المنـاطق          
  .غير المحددة لزراعته

  :آثار فرض رسوم على تصدير األرز: اًرابع
فى إطار البحـث عـن أدوات لتوجيـه اإلنتـاج           

 بما يتفق وأهداف ترشيد استخدام الميـاه فـى          يالزراع
 فرض رسوم   2007 زراعة المحاصيل فقد تم فى سبتمبر     

 جنيه  200تصدير على صادرات األرز المصرى بواقع       
 آخر بوقف تـصدير األرز      اً ذلك قرار  تليلكل طن، ثم    

. )٥( 2008لمدة ستة شهور اعتبـاراً مـن أول أبريـل           
وتفترض اآللية التى يبنى عليها هذا القرار أن رسـوم          
التصدير على األرز المصدر سـوف ينتـشر تـأثيره          

 يعرضها المصدر   يف فى اتجاه األسعار الت    بالسالب للخل 
 إلى  ي بما يؤد  ي انخفاض السعر المزرع   يعلى المنتج أ  

 يحققها المزارع من زراعـة      يالتأثير على األربحية الت   
األمر الذي يترتب   األرز بالمقارنة بالمحاصيل األخرى،     

  . المزروعة بهذا المحصولانخفاض المساحةعليه 
  

  :لية التامع مراعاة االعتبارات
إن هذا التأثير يتوقف لحد كبير على مرونة العرض         . ١

 منخفضة نظراً ألنه سـلعة       وهي السعرية لألرز، 
 من المتوقع أن يكون التـأثير       ضرورية، وبالتالى 

  .على قرار المزارع منخفضاً
وجود مشاكل فى تسويق المحاصيل البديلة ومنهـا        . ٢

 يجعـل المـزارع      الصيفي القطن والذرة الشامية  
مر فى زراعة األرز حتى لو تساوت األربحية        يست

بين األرز وبدائله طالما أنه يواجه مـشاكل فـى          
  .تسويق هذه البدائل

أن انتقال أثر فرض هذه الرسوم على الـصادرات         .  ٣
 المـزارع   سوف يتحملـه  أو حتى وقف التصدير     

والتاجر والُمصدر، وعلى الرغم من عدم وجـود        
ـ     ةبدائل تصديري  ود أسـواق    واعدة فى ضوء وج

 يتصديرية تقليديـة ومـستقرة لـألرز المـصر        
وبأسعار تصديرية مجزية، إالّ أن ارتفاع الـسعر        

نتيجة فرض هذه الرسوم سـوف يخفـض        " فوب"
 فـى األسـواق     يالقدرة التنافسية لألرز المـصر    

الخارجية أمام الدول المنافسة لمصر فـى هـذه         
 انخفـاض   يوعلى الجانب اآلخر فإن أ    . األسواق

الصادرات قد ال يزيد العرض فى السوق       فى حجم   
 بما يؤدى إلى تخفيض أسعار المـستهلك        يالمحل

كما يتوقعه البعض، حيث أن الهدف هـو تقليـل          
ـ         يالمساحة، وبالتالى انخفاض حجم اإلنتـاج الكل

 بالتأكيد سـوف يـؤثر علـى كـال مـن            يوالذ
 . والمتاح للتـصدير   يالمعروض فى السوق المحل   
 المباشـر أو غيـر      يموينشأ عن التدخل الحكـو    

المباشر فى أسـواق الـسلع الزراعيـة بعـض          
اإلختالالت الـسعرية بـين أسـعارها المحليـة         

   .وأسعارها العالمية
مصفوفة تحليل السياسة الزراعية كأحد األدوات      تقدير  وب

التى تستخدم على نطاق واسع لتحليل السياسات السعرية        
وائـد  الزراعية، والتي تقوم بتحليل كل مـن بنـود الع         
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والتكاليف، ومن ثم مقارنة عوائد وتكاليف المحـصول        
مقيمة بأسعار السوق السائدة بتكاليف وعوائد المحصول       
مقيمة بأسعار الظل، حيث تم تحويـل أسـعار الـسوق           
لتكاليف اإلنتاج إلى أسعار الظل بضرب بنود التكـاليف    

 لألسمدة الكيماوية،   1.6 للتقاوى،   1.62بأسعار السوق في    
 1.29،  2000 للعمل البشرى لعـام      0.67مبيدات،   لل 1.98

 0.67 للمبيـدات،    1.6 لألسمدة الكيماويـة،     1.4للتقاوى،  
 لألسـمدة   1.2 للتقاوى،   1.15،  2006للعمل البشرى لعام    

 للعمـل البـشرى لعـام       0.50 للمبيدات،   1.4الكيماوية،  
، وبقية بنود التكاليف كماهى دون تغييـر خـالل          2013

بالنسبة للمخرجات فإن سعر الحـدود      السنوات الثالثة، و  
+ تكاليف الشحن والتـأمين      (–سعر التصدير = المكافئ  

تكاليف نقل  + تكاليف نقل المحصول من الميناء للمصنع     
 –قيمـة البـذور   ) + (المحصول من المصنع للمزرعة   

مضروباً في معامل التحويل من األرز      ) تكاليف التجهيز 
انـات الجـدولين    وتشير بي ). األبيضالشعير إلى األرز    

إلى بنود التكاليف والعوائد بأسـعار الـسوق        ) 11،  10(
واألسعار االقتصادية، وتتضمن مصفوفة تحليل السياسة      
حساب مجموعة من المعامالت وهي معامـل الحمايـة         

اإلسمى لكل من الناتج والمستلزمات، ومعامل الحمايـة        
 الفعال، ومعامل تكلفة الموارد المحلية وفيما يلى عرضاً       

      .لذلك
  :معامل الحماية اإلسمى .١

إيراد المحصول = معامل الحماية اإلسمى للناتج. أ
. إيراد المحصول باألسعار االقتصادية/ بأسعار السوق

حيث يقيس معامل الحماية اإلسمي للناتج أثر السياسة 
السعرية على ناتج المحصول، أي أنه يعكس مدى 

عالمية، ويشير انحراف األسعار المحلية عن مثيلتها ال
إلى النسبة بين اإليراد مقاساً بأسعار السوق واإليراد 
مقاساً بأسعار الحدود، ويعكس معامل الحماية اإلسمي 
للناتج سياسة الدولة من حيث دعم المحصول أو فرض 
ضرائب غير مباشرة على المنتج، فإذا زادت قيمة 

الصحيح فإنه يعني وجود سياسة المعامل عن الواحد 
ة لصالح المنتج الزراعي لتشجيعه على زيادة حمائي

إنتاجه أي وجود دعم للمنتج حيث يحصل على سعر 
  أعلى من سعر الحدود، 

خـالل   مقيمـة ماليـاً واقتـصادياً        متوسط تكاليف إنتاج فدان األرز في مصر كأجور ومستلزمات إنتاج         : 10جدول  
  ).2013 - 2006- 2000 (عواماأل

  البيان  التقييم االفتصادي بالجنيه  الجنيهالتقييم المالي ب
  2000 2006 2013 2000 2006 2013 
 912 333 153 1361 497 305  أجور عمال

 28 30 46 28 30 46  أجور حيوانات
 867 448 324 867 448 324  أجور آالت
 1807 811 523 2256 975 675  جملة األجور
 231 157 110 220 143 96  ثمن التقاوي
 36 33 37 36 33 37  لبلديثمن السماد ا
 488 239 160 407 184 96ثمن السماد 
 125 178 67 104 111 34  ثمن المبيدات

 880 607 374 767 471 263  جملة المستلزمات
 272 142 94 272 142 94  مصاريف عمومية

 2959 1560 991 3295 1588 1032جملة التكاليف 
 4947 2849 1715 1910 1100 662  ايجار األرض
 7906 4409 2705 5205 2688 1694  التكاليف الكلية

  .، أعداد متفرقةقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اال )1 (:المصدر
عية والصناعية الرئيسية، سلسلة قضايا التخطيط بعض السلع الزرال النسبية ومعدالت الحماية الميزة ،معهد التخطيط القومى )2          (

  .2001، يناير)142( رقم والتنمية،
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                    عوامخالل األ االيرادات والتكاليف لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول األرز: ١١جدول 
  .فدان/  بالجنيه).2013 -2006 -2000(

نوع التقييم  البيان
 

 سنة التقييم
 اقتصاديمالي

  الزراعيةثر السياسةأ
 

 (2770) 23085078 االيرادات
 (111) 263374 المستلزمات

 152 675523 جملة عنصر العمل
 (1053) 6621715 األرض

 (1758) 7082466 صافي العائد
 القيمة المضافة

2000 

20454703 (2658) 
 (1406) 46876093 االيرادات
زماتالمستل  471607 (136) 

 164 975811 جملة عنصر العمل
 (1749) 11002849 األرض

 315 21411826 صافي العائد
 القيمة المضافة

2006 

42165486 (1270) 
 (879) 87869665 االيرادات

 (113) 767880 المستلزمات
 449 22561807 جملة عنصر العمل

 (3039) 19104949 األرض
في العائدصا  38532029 1824 

 القيمة المضافة

2013 

80198784 (765) 
  .بالبحث) 10(حسبت من بيانات الجدول رقم ) 1(:المصدر

بعض السلع الزراعية والصناعية الرئيسية، سلسلة قـضايا التخطـيط          ل النسبية ومعدالت الحماية     الميزة ، معهد التخطيط القومى   )2  (
    .2001 يناير ،)142( رقم والتنمية،

المعامل عن الواحد الصحيح يشير إلـى       وانخفاض قيمة   
وجود ضرائب غير مباشرة على المنتج وبالتالي يحصل        
على أقل من سعر الحدود وفى هذه الحالة تكون السياسة          
السعرية لصالح المستهلك، بينما تعتبر السياسة السعرية       

                              .     عادلة في حالة مساواة قيمة المعامل للواحد الصحيح
وتشير نتائج البحث إلى تحمل منتجي األرز فـي         
مصر لضرائب غير مباشرة إلنخفاض قيمـة معامـل         
الحماية اإلسمي للناتج عن الواحد الصحيح حيث بلغـت         

 وذلــك كمتوســط للــسنوات    0.91، 0.77، 0.45نحــو 
ــدول) 2013 -2006 -2000( ــسياسة ). 12(ج أي أن ال

لزراعية فيما يتعلق بالناتج النهائي في غيـر        السعرية ا 
صالح منتجي األرز في مـصر، حيـث أن األسـعار           

 .المزرعية التى يحصلوا عليها أقل من نظيرتها العالمية       
 محصول األرز قد تحملوا عبء الضريبة       ي أن منتج  أي

 يجـب أن    الـذي الضمنية التى تمثل الفرق بين السعر       
 الـذي ، والـسعر    )السعر المزرعى المكـافئ   (يتقاضوه

يتقاضوه فعالً والممثل فى الـسعر المزرعـى خـالل          
  . الدراسةسنوات

قيمة =  معامل الحماية اإلسمى للمستلزمات.ب
قيمة / المستلزمات للمحصول بأسعار السوق
 ويقيس .المستلزمات للمحصول باألسعار االقتصادية

هذا المعامل أثر السياسة السعرية على مستلزمات إنتاج 
، ويشير إلى النسبة بين قيمة مستلزمات المحصول

اإلنتاج بأسعار السوق وقيمتها باألسعار االقتصادية، 
وزيادة قيمة المعامل عن الواحد الصحيح يعني تحمل 
المنتج ضرائب غير مباشرة حيث يحصل على 
مستلزمات اإلنتاج بأعلى من أسعارها العالمية، 
ي وانخفاض قيمة المعامل عن الواحد الصحيح يعن

حصول المزارع على دعم حيث يحصل على 
مستلزمات اإلنتاج بأقل من أسعارها العالمية، واذا كانت 
قيمة المعامل تساوى الواحد الصحيح يعني عدم حصول 
المنتج على دعم وكذلك عدم تحمله لضرائب غير 

  . مباشرة
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وتشير نتائج البحث إلى حصول منتجي األرز في 
امل الحماية اإلسمي مصر على دعم إلنخفاض قيمة مع
) 0.87، 0.78، 0.70(للمستلزمات عن الواحد الصحيح

-2006-2000(وذلك كمتوسط سنوى لسنوات الدراسة

أي أن السياسة السعرية الزراعية ). 12(، جدول )2013
فيما يتعلق بالمستلزمات في صالح منتجي األرز حيث 
أن أسعار المستلزمات التي يدفعها منتجي األرز أقل من 

  .يرتها العالميةنظ
 :معامل الحماية الفعال .٢

ُيعد معامل الحماية الفعال أكثر شمولية من معيار 
الحماية األسمي حيث يقيس صافي أثر السياسة 
االقتصادية المحلية على كل من أسواق السلعة 
ومستلزمات اإلنتاج، ويقدر هذا المعامل بقسمة القيمة 

ة باألسعار المضافة بأسعار السوق على القيمة المضاف
االقتصادية، وفى حالة ارتفاع قيمة هذا المعامل عن 
الواحد يعني ذلك أن المنتج الزراعي يتمتع بحماية 
موجبة، أما إذا كانت قيمة المعامل أقل من الواحد فيعني 
أن المنتج الزراعي يتحمل ضرائب غير مباشرة على 

  .اإلنتاج ومستلزماته
ضافة للمحصول القيمة الم= معامل الحماية الفعال

 القيمة المضافة للمحصول باألسعار/ بأسعار السوق
 وتشير النتائج إلى تحمل منتجي األرز في .االقتصادية

مصر ضرائب غير مباشرة على اإلنتاج ومستلزماته، 
، 0.43(حيث بلغت قيمة معامل الحماية الفعال نحو 

            وذلك كمتوسط لسنوات الدراسة ) 0.91، 0.77
، أي أن صافي أثر السياسة )2013 -2006 -2000(

السعرية الزراعية في غير صالح منتجى األرز في 
  .مصر
 :معامل تكلفة الموارد المحلية .٣

 كفاءة قياسل المحلية الموارد تكلفة معامل يستخدم
 كانت اإذو العالمية، سواقألل بالنسبة يالمحل اإلنتاج
 واحدلا من كبرأ المحلية الموارد تكلفة معامل قيمة
 في نسبية بميزة تتمتع الالدولة  أن ييعن فهذا صحيحال

 فضلألا من نهإف الحالة هذه وفى السلعة، هذه إنتاج
 خرىأ سلع لىإ السلعة هذه إنتاج من الموارد تحويل
 بميزة وتتمتع ربحية كبرأو عالية إنتاجية كفاءة ذات
. العالمية سواقألا في للمنافسة تؤهلها إنتاجها في نسبية

 من قلأ المحلية الموارد تكلفة معامل قيمة كانت ذاإو
 نسبية بميزة تتمتعالدولة  أن ييعن فهذا صحيحال واحدال

. الخارج من باستيرادها مقارنة السلعة هذه إنتاجفي 
ي تساو المحلية الموارد تكلفة معامل قيمة كانت واذا
 التعادل نقطة لىإ الوصول ييعن فهذا صحيحال واحدال

                           .     اإلنتاج في االستمرار كانيةمإ ثم ومن
 الغير عناصر اإلنتاج= المحلية الموارد تكلفة معامل
 باألسعار اإليرادات/ االقتصادية باألسعار تجارلإل قابلة

 باألسعارتجار لإل القابلة عناصر اإلنتاج -االقتصادية
 نسبية وتشير النتائج إلى تمتع مصر بميزة .القتصاديةا

في إنتاج األرز حيث بلغت قيمة معامل تكلفة الموارد 
وذلك كمتوسط لسنوات  )0.77، 0.67، 0.48(المحلية نحو

، إال أن هذه الميزة تتناقص )2013 -2006 -2000(الدراسة
  .من سنة ألخرى عبر سنوات الدراسة

  ). 2013 -2006 -2000 (عوامالل األخ لمحصول األرزنتائج نموذج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية : 12جدول 
   المعاملقيمة

 البيان  2000  2006  2013

  للناتجاالسميمعامل الحماية  0.45 0.77 0.91
  للمستلزماتاالسميمعامل الحماية   0.70 0.78 0.87
 معامل الحماية الفعال  0.43 0.77 0.91
 معامل تكلفة الموارد المحلية 0.48  0.67 0.77

  . بالبحث)11( وحسبت من بيانات الجدول رقم جمعت: المصدر
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  التوصيات
يمكـن  ليها البحث إ توصل يوفى ضوء النتائج الت   

  :يلى  بماالتوصية
 فـى التركيـب      زراعتها  المستهدف ات المساح  تحديد -

التأشـيري بنـاءاً علـى األحـواض         يالمحصول
والزمامات التـي ال يمكـن زراعتهـا إال بهـذا           

الماء األرضي بها لكثرة    المحصول نتيجة الرتفاع    
هذا النوع من األراضي، مع خفض الضريبة على        
الصادرات النخفاض إنتاجية هـذا النـوع مـن         

  .  األراضي وزيادة تكاليف إنتاجها
 تفعيل التشريعات الخاصة بمواجهة مخالفات زراعـة   -

مـع  األرز فى المناطق غير المحددة لزراعتـه        
 تصلح إال   مراعاة األحواض أو الزمامات التي ال     

لزراعة هذا المحصول نتيجـة إلرتفـاع المـاء         
  .األرضي بها

 لمحصول  ي زيادة االهتمام باإلنتاجية والسعر المزرع     -
كثـر قـدرة علـى      أالذرة الشامية الصيفي ليكون     

  . محل محصول األرزاً المنافسة واالحالل جزئي
كثر أ القطن ليكون  االهتمام بتطوير تسويق محصول      -

 محـل   يـاً فـسة واالحـالل جزئ    قدرة على المنا  
  .محصول األرز

 يزيــادة االهتمــام باإلنتاجيــة والــسعر المزرعــ -
 للمحاصيل الصيفية المنافسة كالمحاصيل الزيتيـة     

ـ  إلكثر قدرة على المنافسة وا    أكون  تل اً حالل جزئي
  .محل محصول األرز

األرز حيـث  االهتمام بتطـوير تـسويق محـصول         -
فيها تقدر بنحو   يستحوذ الوسطاء على نسبة مبالغ      

  .من سعر المستهلك% 45.6
 171جيـزة   و ،170ين جيـزة     استبدال زراعة الصنف   -

 همـا  المائية وانخفـاض إنتاجيت    مالكثرة احتياجاته 
 جيزة  ين والصنف ،الفدانية وإنتاجية وحدة مياه الرى    

 ، الفدانيـة  همـا نخفاض إنتاجيت إل 103وسخا   ،178
يـة   الفدان صناف مرتفعـة اإلنتاجيـة    أل من ا  يبأ

وإنتاجية وحدة مياه الري والتـي تتناسـب مـع          

، 105، سـخا    1هجـين  (ومنها ظروف كل منطقة  
  .)177 جيزة ،101 سخا ،106ا  سخ،104سخا 

األقل  لمحاصيل تشجيع المزارعين على زراعة ا-
من  ى زراعتهاعل ونيقبل ال والتيمياه ل لاًاستهالك
  األسمدة- كالتقاوي(االنتاج مستلزمات ريتوف خالل

 مواعيد وفي مناسبة سعارأب)  المبيدات- لكيماويةا
 قبل االسترشادية سعارألا عن عالنإلاو، مناسبة
 االعتبار فىمع األخذ  يكاف بوقت الزراعة ميعاد
 وكذا المنافسة لمحاصيلا وعائد نتاجإ تكاليف

  .العالمية سعارألا
  المراجع

البنـك   للتعبئة العامـة واإلحـصاء،       يالجهاز المركز 
  .لمعلومات، بيانات غير منشورةالقومي ل

 واإلحـصاء، النـشرة    للتعبئة العامة    يالجهاز المركز 
منتج، (الغذائيةالربع سنوية ألسعار السلع والمواد      

  .، أعداد متفرقة)جملة
 واإلحـصاء، النـشرة    للتعبئة العامة    يالجهاز المركز 

الشهرية لمتوسـطات أسـعار المـواد الغذائيـة         
  . أعداد متفرقة،)مستهلك(

 يلجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الر      ا
 .٢٠١٢والموارد المائية، 

 لسنة  ٧١٨الوقائع المصرية، قرار وزير التجارة رقم       
 بفرض رسم صادرات على األرز بكافـة        ٢٠٠٧

، ١٠٠٠٠٠٦١٠أنواعه الخاضعة للبنود الجمركية     
 جنيه  ٢٠٠ بواقع   ١٠٠٠٠٠٦٤٠،  ١٠٠٠٠٠٦٣٠

 . ٢١٤للطن، عدد 

ابة العامة، مكتب النائب العام المـساعد، التفتـيش         الني
، ٢٠٠١ لـسنة    ٢القضائي، كتاب دوري رقـم      

١١/٢/٢٠٠١. 

إيناس محمد عباس، دراسة اقتصادية لالستخدام األمثل       
للموارد األرضية الزراعية في مصر في ضـوء        

 قسم  دكتوراه،المتغيرات المحلية والدولية، رسالة     
 القاهرة،اعة، جامعة   االقتصاد الزراعى، كلية الزر   

٢٠٠٨.  
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، عقيلة عزالدين طـه     )دكتور (ي الصوالح ي عبده حمد
، العالقة بين أسعار السلع الغذائيـة فـى         )دكتور(
سواق المحلية المـصرية، المجلـة المـصرية        ألا

، العـدد    عـشر  يالثان، المجلد   يلالقتصاد الزراع 
 .٢٠٠٢  ديسمبر،الرابع

، صـالح   )دكتـور ( على عبدالسيد    نعبد المحس على  
 دراسة اقتـصادية    ،)دكتور (نعبد المحس محمود  

رز فى مصر، مجلـة     ألنتاج وتسويق محصول ا   إل
العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيـة لكليـة       

، العـدد   ٣٤الزراعة جامعة المنـصورة، مجلـد       
 .٢٠٠٩  ينايرول،ألا

 ي، تصريحات لجريدة المصر   )دكتور(بوزيد  أمحمود  
   .٠٣/٦/٢٠٠٧اليوم الصادرة فى 

  
  
  
  
  
 

، الميـزة النـسبية ومعـدالت       يمعهد التخطيط القوم  
الحماية للبعض من السلع الزراعية والـصناعية        

 رقـم  والتنميـة، الرئيسية، سلسلة قضايا التخطيط    
 .٢٠٠١، يناير )١٤٢(

مركز البحوث الزراعية، معهد بحـوث المحاصـيل        
الحقلية، سجالت قسم بحوث األرز، بيانات غيـر        

  .منشورة
، قطاع الـشئون    يرة الزراعة واستصالح األراض   وزا

عـداد  أحصاءات الزراعية،   إلاالقتصادية، نشرة ا  
 .مختلفة

، قطاع الـشئون    يوزارة الزراعة واستصالح األراض   
حصاءات التجارة الخارجيـة    إاالقتصادية، نشرة   

 .عداد مختلفةأالزراعية، 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون      
ة، استراتيجية التنميـة الزراعيـة فـى        االقتصادي

 . م٢٠١٧عام مصر حتى 
www. Fao.org 
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ABSTRACT 
The research aimed to study the important production and marketing variables for rice crop during the 

period (2000 - 2013) to determine the most important factors affecting farmer's decision to cultivate rice, and 
therefore introduce some suggestions to decrease rice area to its planned area in the indicative cropping 
pattern, with using the methods of statistical analysis of descriptive and quantitative terms , as well as the use 
of policy analysis matrix to assess the price applicable to rice policy in general and to achieve the objectives 
of the research has relied on data secondary issued by the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, the 
Central Agency for Public mobilization and Statistics. 
The results of this study showed the following: 
- Area, yield and total production relatively stable during the period (2000-2013). 
- Dakahlia, Kafr El sheikh, Sharkia, Behiera and Gharbia are considered to be the most important 

governorates in cultivating rice, where the cultivated area by about 1.32 million feddan produced about 
5.33 million tons. Where cultivated area in each governorate represented about 30.2%, 20.4%, 17.4%, 
13.9%, 9.9% and 32.6%, 20.1%, 15.7%, 14.5%, 9.8% of the total cultivated area and production of rice in 
Egypt during the period (2000-2013). 

- The most important cultivated rice verities in Egypt according to the relative importance of cultivated area 
and water needs are: Giza 178, Sakha 101 Giza 177, Sakha 104, Sakha 105, and Sakha 102, which 
represents about 29.2%, 29 %, 17.5 %, 13.4%, 3.2%, 3 % of the total cultivated area with rice in Egypt 
during the period (2000-2013). 

- Cost per feddan, cost per ton, net return per feddan and net return for water unit increased significantly by 
9.2%, 9.2%, 10.3%, 10.3 %, per year respectively during the period (2000-2013). 

- Producer price, wholesale price, consumer price increased significantly by 9.2%, 4.2%, 9.3 %, per year 
respectively during the period (2000-2013). 

- The producer, wholesaler and retailer share in consumer pound were estimated by 54.4 %, 32.6 %, 13 % 
respectively during the period (2000-2013), the marketing margins reached about 641, 641 and 1282 
pounds per ton for wholesaler-producer level, retailer- wholesaler level and retailer-consumer level 
during the same previous period. 

- PAM pointed to protection coefficient reacd about 0.45, 0.77, 0.91 during the years (2000, 2006, 2013) 
respectively. 

- The nominal protection coefficient of inputs reacd about (0.70, 0.78, 0.87) of the annual average for the 
years (2000, 2006, 2013) respectively. 

- The effective protection coefficient reacd about: (0.43, 0.77, 0.91) during years (2000, 2006, 2013).  
- Egypt enjoyes a comparative advantage in rice production where the cost of local resources coefficient reacd 

about (0.48, 0.67, 0.77) during years (2000, 2006, 2013). 
So research recommends that: 
1. Giving more attention to increasing the productivity and farm-gate price of summer maize to be more 

profitable and competitive and start to partially replace rice crop.  
2. Interest in the development of marketing cotton crop to be more profitable and competitive and start to 

partially replace rice crop.  
3.  Giving more attention to increasing the productivity and farm-gate price of summer oil crops to be more 

profitable and competitive and start to partially replace rice crop. 
4. Replacement cultivars rice verities Giza170, Giza 171, Giza 178, and Sakha 103 with any of the high- yield 

verieties and productive unit of irrigation water such items: (a hybrid 1, Sakha 105, Sakha 104, Sakha 
106, Sakha 101, Giza 177).  

 
 
 


