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 "لزراعية"دراسة في الجغرافية ا محافظة شمال سيناءفي ومشكالته القمح إنتاج 
 

 ملخص : 
القمح في شمال سيناء إلي حد كبير ، وتسهم في إنتاجه علي مستوي  زراعة تتوفر مقومات     

حيث بلغ ، ن انخفض في األعوام الماضية ا  و لكنه بشكل متواصل ومتذبذبة الجمهورية بكميات محدودة 
ويؤثر عنصر المياه بشكل كبير علي  . 212.-222.خالل الفترة طن  1.31321المتوسط السنوي 

من إنتاجها  %22..وتستهلك األسرة  .التربة والعمالة والتقاوي واألسمدة والميكنة  يأتي تأثيراإلنتاج ثم 
من اإليرادات ، ويواجه إنتاجه  %22..ويسوق المتبقي ، حيث يمثل صافي عائد الفدان من القمح 

تطلب مواجهاتها بتنشيط دور ي ، مماموسم الزراعة والحصاد والتخزين والتسويق  مشكالت عديدة في
 عم المزارعين .االرشاد الزراعي ورفع سعره ود

 

 لزراعيةالجغرافية ا، ءشمال سينا، القمحإنتاج  الكلمات المفتاحية: 
 

Wheat Production and Problems in North Sinai Governorate 

 "A Study in Agricultural Geography" 

Abstract: 
 

     Wheat Production in North Sinai is largely available and Contribute to its 

Production at the Level of the Republic in Limited Amounts and changing, 

but continuously, but Declined in the Past Years.  The Annual Average 

reached 12313.5 tons During the Period 2000/2017. The Water Component 

Greatly Affects Production and then Comes the Effect of Soil, Labor, Seeds, 

Fertilizers and Mechanization. The Family Consumes 22.6% of its Production 

and Markets the Remainder. The Net revenue of the Feddan of Wheat 

Represents 29.8% of the Revenues, and its Production Faces many Problems 

in the Season of Agriculture, Harvesting, Storage and Marketing, which 

Requires Confrontations to Activate the Role of Agricultural Guidance and 

Raise the Price and Support Farmers. 

   

        Keywords: Wheat Production, North Sinai, Agricultural Geography 
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 ـــــــــــة :  ـــــــــــمقدمـــــ
، حيث تتوافر مقومات همة التي ت زرع في شمال سيناء عد القمح أحد محاصيل الحبوب الم  ي       

إنتاجه بها فضاًل عن قيمته في توفير الغذاء لإلنسان والحيوان معًا مع اعتباره أحد المحاصيل النقدية 
 الزراعية التنمية تؤدي،  حيث ت المزروعة منه بشكل مطرد والتي يمكن التوسع في المساحاللمزارع 

 ذات والحضرية الريفية المناطق في الزراعي  اإلنتاج من تزيد بدورها والتي  السكانية الكثافة زيادة إلي
الغذائية يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب و ، ( Walid O.  Julien S . , 2019) الريفي الطابع

من السعرات الحرارية للبشرية ، كما أنه  أكبر محصول تجاري يتم تداوله  ٪.1فر في العالم ، فهو يو 
  .Lesley H  ( 2010دوليًا ، وخواصه الفيزيائية المرنة الفريدة تجعله مادة صناعية ذات قيمة

Alison G . ,)  لذلك تهتم الدول بزراعته  لقيمته الغذائية المرتفعة فضاًل عن دوره االستراتيجي ،
Collins,  E. , 1993) ).ودوره في تحقيق األمن الغذائي ، 

 
تقع في أقصي الشمال في معظمها شمال سيناء محافظة حدودية صحراوية  ت عد منطقة الدراسة :

بين دائرتي  وتقــــــعمن مساحة مصر ،  %22.تمثل  .ألف كم 222.الشرقي من مصر علي مساحة 
شرقًا ، ولها وجهة بحرية  1 33 '13 -1 .3  '33 شمااًل وخطى طول 311 '12 – 1.. '32 عرض

وتطل ،  مع فلسطين المحتلة كيلو متًرا ، وتحدها شرقًا الحدود 1.1شمااًل على البحر المتوسط بطول 
، وتحدها من الجنوب محافظة جنوب سيناء ، وتجاورها محافظات :  في الشمالعلي البحر المتوسط 

مراكز إدارية كلها تزرع القمح بمساحات  2غرب ، وتقسم إلي بورسعيد واالسماعلية والسويس من ال
)الجهاز المركزي للتعبئة العامة  212.ألف نسمة  عام  31121 سكان المحافظةويبلغ عدد مختلفة ، 
 .( 1شكل )،  212.-222.، ويتم دراسة إنتاج القمح بها خالل الفترة  ( 212.واإلحصاء،
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 . 222.، عام  12222:  1الهيئة المصرية العامة للمساحة ، الخرائط الرقمية لمصر ، مقياس المصدر :     
 212.وتقسيمها اإلداري عام محافظة شمال سيناء موقع ( 1شكل )                 
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 يلي : إنتاج القمح في شمال سيناء إلي ما أهميةتتضح أهمية الدراسة و مشكلتها : 
 القمح المحصول الغذائي األول للمستهلكين . اعتبار -1
 القمح .لزراعة  تصلح مساحات واسعة من األراضي  في شمال سيناء تتوافر  -.
 بتقليل الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك في مصر . هم التوسع في زراعة القمح يس -3
 .لها من المحافظات األخرى  الواردتقليل اعتماد شمال سيناء في استهالكها من القمح علي  -3
 

المساحة المزروعة من القمح في  محافظة شمال سيناء  تناقصفي   مشكلة البحثوتمثلت       
فدان سنويًا رغم االرتفاع المستمر في سعره ، وقد يعود ذلك إلي انخفاض صافي  .2222 توسطبم

نتاج  ، بسبب إلغاء الدعم لزراعته عائد االنتاج منه مقارنة بالمحاصيل األخرى بعد ارتفاع تكاليف اإل
علي نسبة االكتفاء الذاتي مع اتساع الفجوة بين  مما أدي إلي التراجع عن زراعته مما ينعكس سلباً 

اإلنتاج واالستهالك مما يؤكد أهمية دراسة مقومات إنتاج المحصول  وتطوره وعائده في محافظة شمال 
 .   سيناء

 

 في مصر  القمح الدراسات غير الجغرافية التي تناولت موضوع  وجدت العديد من دراسات سابقة :
عن التركيب المحصولي في شمال  (213.ة داليا أبوزيد وسها الديب ، )دراس ومنها :بشكل عام 

سيناء في ظل عوامل المخاطرة  والاليقين حيث تناولت درجات المخاطرة لزراعة المحاصيل المختلفة 
ودراسة  مزروعة وأهمية توفير تركيب محصولي يقلل من المخاطرة ،وتأثير ذلك علي المساحات ال

دراسة حالة في محافظة  –لقمح في مصر ل عن التقييم االقتصادي  (211.يناير )أحمد حامد ، 
يوليو )، ودراسة ايمان فريد ، وتناول المساحات المزروعة منه في المحافظة وتطور إنتاجها الشرقية 
لفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح في مصر تناولت فيها تطور عن التنبؤ بحجم ا (211.

المساحات المزروعة وتطور اإلنتاج واالستهالك المحلي من القمح والفاقد منه فضاًل عن واردات القمح 
 . ومتوسط نصيب الفرد منه

قمح وهي دراسة تحليلية الستجابة محصول ال (212.أغسطس دراسة سناء صادق ، )جاءت و       
للتغيرات السعرية في مصر حيث تناول أسعار المحاصيل الزراعية وتأثيرها علي مساحات القمح ، 

علي إنتاج محصول  ةأثر استخدام األسمدة الكيماويعن  (212.ديسمبر )عماد حسنين ،  دراسةو 
بة حيث ركز علي تحديد كمية األسمدة المناس  حالة في محافظة الدقهلية ةدراس –القمح في مصر 

 (212.)روضة عبد العزيز ،  دراسةو ،  مقارنة باألسمدة العضوية التي تعطي عائدًا جيدًا من اإلنتاج 
قارنت فيه بين  سيناء شمال محافظة إلى باإلشارة مصر في الحبوب محاصيل نتاجإ  اقتصاديةعن 
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ناك دراسة جغرافية ، ولم توجد هالقمح والشعير من حيث اإلنتاج والعوامل المؤثرة علي درجة اإلنتاج 
 . لزراعيةفي الجغرافية ا مستقلة في شمال سيناء تتناول القمح كدراسة

 

  ف الدراسة :اهدأ
علي وتحديد أكثرها تأثيرًا وتقييمها ، الجغرافية  إلنتاج القمح في شمال سيناء  مقوماتال تحديد -1

  .تذبذب المساحات المزروعة وعلي اإلنتاج 
    .واالستهالك  ج القمح بمنطقة الدراسة وتحديد اتجاهات التسويقالوقوف علي حجم إنتا -.
 التقييم االقتصادي إلنتاج القمح  بمنطقة الدراسة . -3
 . واقتراحات لمواجهاتها إنتاج القمح بشمال سيناءحصر مشكالت  -3
 

 :  الدراسة بمنطقة  التالية الفروض من التحقق نحو الدراسة تتجه:  الدراسة فروض
 .السابقة األعوام في تناقصها معفي المحافظة  القمح من المزروعة المساحات ذبذبت -1
 في تؤثر  التي  الرئيسية العوامل منونوع التربة  وبالتالي كمية المياه ،   القمح ري   طريقة  تع د -.

 .الفدان إنتاجية
 .  القمح من المزروعة المساحات في التوسع إمكانية -3
 

في تتبع إنتاج منطقة الدراسة من القمح وفحص  التاريخيالمنهج استخدم  ساليبها :مناهج الدراسة وأ
في دراسة وتحليل الموضوعي ، واستخدم المنهج األرقام وترتيبها واستخالص بعض النتائج منها 

الطرق  تاستخدمو جوانب موضوع الدراسة من حيث اإلنتاج والنقل والتسويق في شمال سيناء ، 
( 1.1و  2.، ص211.مية والرياضية أثناء معالجة البيانات وتحليلها )أحمد السيد ، الرقاالحصائية 

   خرائط ورسوم بيانية . في شكلالبيانات  لتوضيحعدد من األساليب الكارتوجرافية ، كما اعتمد علي 
 

االحصاءات الزراعية لوزارة الزراعة مصادر مثل : عدة من  البيانات تم جمع مصادر البيانات : 
القمح زراعة عن  وأبحاث، ومديرية الزراعة في شمال سيناء من تقارير سنوية وبيانات غير منشورة 

نتاجه  ، وتصميم نموذج استبيان وتوزيع  القمح  يمزارع، والمقابالت الشخصية مع  في مصروا 
 نم عينة  علي بحثي   عن طريق فريق عمل )*(استمارة 122التي بلغت و  212.في يونيو استمارته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( روعي تناسب أعداد استمارات االستبيان مع أعداد الحيازات الزراعية التي زرعت القمح بمحافظة شمال سيناء عام 

.212 
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حيث ات المزروعة قمحاً  بينها مع مراعاة اختالف المساحمراكز المحافظة أصحاب المزارع  في  
 في الشيخ زويد  11في نخل و 12ح وفي رف 12في الحسنة و 32وزعت االستمارات كالتالي : 

علي  استمارة صحيحة ح صل منها 1.، وتم جمع وخمس استمارات في كاًل من العريش وبئر العبد 
 .ميدان الدراسة مباشرة نوعية من بيانات 

مســاحات الوتطــور ، الجغرافيــة لزراعــة القمــح شــمال ســيناء مقومــات ال ة :وســيتناول البحــث دراســ     
، ثم المشكالت التي تواجه ، مع التقييم االقتصادي لإلنتاج  واالستهالكواإلنتاج وتوزيعها ،  المزروعة 

 .وكيفية مواجهاتها  إنتاجه بمنطقة الدراسة 
 المقومات الجغرافية لزراعة القمح : -أولا 

عد التربة خليط من مكونات صلبة ومعدنية وعضوية إلي جانب السوائل والغازات ت   :  التربة –1
لتشكل الطبقة العليا المفتتة من سطح األرض ، ويعكس محتواها الخصائص الفزيائية والكيميائية 

سيناء صحراوي أو شبه صحراوي  شمالن مناخ أ حيثوبالتالي الظروف المناخية التي مرت بها ، و 
مك حيث كان للعوامل  تربتهافإن  فقيرة في نسبة الرطوبة والمواد العضوية والطينية وقليلة الس 

الميكانيكية من تذرية الرياح و جريان مياه السيول والتجوية دورًا مباشرًا في تكونها )محمد 
( ، وتتنوع التربة في شمال سيناء وفقًا لموقعها من البحر ومدي تعرضها 1.3،ص.1.2محسوب،
ن كانت هي في حالة توفر المياه سيول وسفي الرمال ، ويمكن زراعة مساحات كبيرة فيها لجريان ال وا 

  . (1.،ص1.22)محمد غالب،أصلح للزراعات الشجرية عن الحقلية 
 نواع التربات وخصائصها في أراضي شمال سيناءأ( 1جدول)

 الموقع             التربة نوع           
 المساحة  

 المكونات
 % دانبالف

 الجيدة
 رمال وامالح وطمي .122 222222 األودية الجافة وحولها الفيضية

 رمال 2 312131 ش ق رفح الرملية المنقولة

 المتوسطة

 رمال وطين وكربونات الكالسيوم .. 1332112 الوسط والجنوب مختلطةكلسية 
 رمال مفككة .22 221. الغرب رملية  مفككة

 رمال وطين وأمالح ذائبة 222 3.132 الشمال الغربي ملحية
 رمال وكوارتز  3223 13.2..1 الشمال وساحل البحرالمتوسط رملية كوارتزية

 الضعيفة
 رمال ناعمة وصخور وطمي .22. 33..122 جنوب شرق  جافة صخرية

 رمال وصخور 21. 132233 الشرق مع حدود فلسطين صخرية كلسية
 رمال وصخور 223 1.222 أقصي الجنوب الشرقي صخرية رملية

 - 122 .2122.3 -             اإلجمالي 
 . 2..1،  222222.:  1المصدر : اعتمادًا علي خريطة التربة لمصر         
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 . 2..1،  222222.:  1المصدر : اعتمادًا علي خريطة التربة لمصر        
 وتوزيعها الجغرافي ي أراضي شمال سيناءأنواع التربات ف( .شكل )         
التربة في شمال سيناء من حيث القدرة  تصنيف(  .شكل ) ال( و 1جدول )خالل ال من يمكن و       

 أنواع ، وهي : جيدة ومتوسطة وضعيفة كالتالي : 3علي إنتاج القمح إلي 
فقط  %.122وتبلغ نسبتها ية مناطق السهول الرسوبية والساحلية واألود تتوزع في : التربة الجيدة  -أ

 :من إجمالي مساحة المحافظة ، وهي 
مع الجافة وما حولها األودية  مناطق في تتكون هي تربة حديثة التكوين ، ومازالت : تربة فيضية  -

،  وتتناثر في مراكز : الشيخ زويد والعريش ونخل والحسنة السيول التي تحدث كل عدد من السنوات
ألف  22222 نحو وتغطيويزرع معظمها ،  نتاج اإل وجيدة ة ، وقليلة الملوحة وبها نسبة رمال عالي

ولونها وردي الي وادي العريش  انتشارهامن أهم مناطق ، و مساحة المحافظة  نحو ع شرتمثل   فدان
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، والطين  %12.2والملح  %.122.أصفر محمر وبني محمر فاتح ، وتبلغ نسبة الرمال فيها 
22.2% . 

من مساحة   %2فدان تمثل  ألف 31221رفح علي مساحة شمال شرق ة منقولة : تنتشر رمليتربة  -
 في إنتاج القمح.دارتها وتوفير مياه الري تكون جيدة إمنطقة الدراسة ، وهي مع حسن 

 : ، وهي  من مساحة المحافظة %.132بنسبة بمناطق الكثبان الرملية تتوزع : التربة المتوسطة  -ب
: توجد وسط سيناء بهضبة التيه ونصفها الشمالي يقع جنوب منطقة الدراسة  لطةمختتربة كلسية  -

مساحة المحافظة ،  تمثل ما يزيد بقليل علي خ مسفدان  ألف 133221علي مساحة بمركز نخل 
من قوامها حتي عمق متر من  %11وتحتوي علي كميات من كربونات الكالسيوم بنسبة تصل إلي 

، وتتوغل بها  تحسين خواصهاحيث تستجيب لعمليات  نية استزراعهابإمكا تسمتسطح األرض ، و 
 تكوينات فيضية تمثل ارسابات روافد وادي العريش .

مساحات بمركزي نخل والحسنة  ب: تمتد بشكل طولي أقصي غرب المحافظة  مفككةتربة رملية  -
لتها الرياح وتوجد بعمق منها ، وتتكون من رمال مفككة  نق %.22فدان  لتمثل  ألف .2.محدودة تبلغ 

 . سم من السطح12
 ألف 3.21علي مساحة بمركز بئر العبد تربة ملحية : تقع في الشمال الغربي من شمال سيناء  -

سم من 21األمالح الذائبة التي قد تصل إلي عمق وترتفع بها ،  ةمساحالمن  %222فدان بنسبة 
الملح علي سطحها مع انخفاض نسبة  سطح األرض ، وتكوينها ما بين الرمل والطين ، ويظهر

( ، ويصل مدي تشبعها بالماء لعمق 33، ص  222.الرطوبة بها )المورد العالمي لموارد التربة ، 
 متر .

تربة رملية كوارتزية : تنتشر في الشمال وعلي ساحل البحر المتوسط بمراكز: رفح و الشيخ زويد  -
من مساحة  %3223ة تبلغ نحو مليوني فدان بنسبة والعريش وبئر العبد والحسنة  في مساحات واسع

  الرياح حيث تأثرت بالمناخ الجاف . تعاني مشكلة اكتساح وهي تربة حديثة  منطقة الدراسة ،
قليم القباب والهضاب والصخور : توجد   التربة المنخفضة أو معدومة اإلنتاج -ج في سهل الطينة وا 

من إجمالي مساحة المحافظة  %22..، وتبلغ نسبتها (ELnahry A.  Arafat S. , 2004) القاعدية 
   ، وهي : 

 تربة جافة صخرية : تقع جنوب شرقي  المحافظة  وتمتد في جزئها الجنوبي مع حدود فلسطين -
سم  12من مساحتها بعمق  %.22.فدان بنسبة ألف  .122.2، وتمتد علي مساحة  بمركز نخل

من المادة  %222جدًا ، وأقل من نصفها صخري ، وبها  فوق الصخر المشتق منه ، ورمالها ناعمة
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العضوية  وبعض المعادن الطينية ، ويتخللها بعض من التكوينات الطميية التي أرسبت بفعل وادي 
 الجرافي و عدد من روافد وادي العريش .

تربة كلسية صخرية : تمتد بشكل  شريطي في منتصف الحدود السياسية مع فلسطين شرق منطقة  -
توجد بعمق ، والمكون الصخري عالي بها و  %21.فدان بنسبة ألف  13222الدراسة  علي مساحة 

 .( .13-1.3ص ص ، 211. ، العثماني نادين) سم من الصخر األصلي 12
من مساحة  %223فدان  بنسبة  ألف 1.22تربة رملية صخرية : تغطي مساحة محدودة تبلغ   -

من مساحة سيناء  %12، وتشغل نحو  بمركز نخل شرقي منهاالمحافظة في أقصي الطرف الجنوبي ال
ككل حيث تتركز في الجنوب ، وتتخللها مساحات صخرية عارية ، وتتراكم هذه التربة في األودية 
وبعض المناطق المحمية من االنجراف ، وهي تربة خالية من الرطوبة تقريبًا وتتميز بضحولتها حيث 

  (Ned H. G , 1997, P.78 ).سم 12ال يزيد عمقها علي 
في التربة الجيدة والمتوسطة شمال سيناء بوبالتالي نجد أن هناك مساحات واسعة من األراضي    

يمكن زراعتها بمحصول القمح في حالة توافر العوامل التربة الضعيفة بوحتي في بعض المناطق 
 األخرى لزراعته ومنها المياه واألصناف المناسبة لبيئتها .

بشمال ودرجة جودتها ( متوسط إنتاجية الفدان من القمح حسب أنواع التربة .)ضح الجدول ويو       
وفي كجم ، 113221بلغ  الجيدة ، حيث يتبين أن متوسط إنتاج الفدان في التربة  212.سيناء عام 

ويوجد اختالف بين أنواع ، في التربة الضعيفة  كجم31.هي  ماني، ب كجم122.21التربة المتوسطة 
همها نظام الري حيث تعتمد نتيجة تداخل عناصر أخري مؤثرة وأ  تربة في إنتاجية الفدان من القمح ال

والتربة  كجم 1132بمتوسط إنتاج الفدان  ربة الفيضية مثل الت الخصبة علي مياه األمطار فقط  التربة
تربة المتوسطة ، وبالنسبة للكجم 1131 متوسط إنتاج الفدانبالرملية المنقولة في شمال شرق رفح 

كجم  والتربة الرملية المفككة 12.2أن التربة الكلسية المختلطة متوسط إنتاج الفدان بها الجودة نجد 
،  ويعود ارتفاع إنتاجية  كجم1221كجم والتربة الرملية الكوارتزية 3.2.كجم والتربة الملحية 12.1

ربة الملحية بالشمال الغربي التكلرش الفدان في أراضي التربة المتوسطة إلي أن بعضها يروي بمياه ا
، أما التربة الضعيفة فال تزرع التربة الرملية المفككة يعتمد علي مياه األمطار والرش معًا مثل  واآلخر

الجنوب الشرقي من منطقة الدراسة علي مياه األمطار بمساحة فيها إال التربة الجافة الصخرية في 
ال ت زرع التربة الكلسية الصخرية كما ال ت زرع التربة الرملية و  د محدو ضئيلة ومتوسط إنتاج الفدان بها 

  الصخرية .
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 212.عام بشمال سيناء ودرجة جودتها متوسط إنتاجية الفدان من القمح حسب أنواع التربة ( .جدول )     
 ةــــــــــاالترب

 المساحة
 االنتاج
 بالطن

 إنتاجية 
 الفدان
 النوع درجة الجودة كجم

 من   %     المزروعة بالقمح االجمالية
 المزروعة  بالقمح

 جيدةال
 1132 1121 22.. 1232 222222 الفيضية

 1131 .23 1.23 121 312131 الرملية المنقولة

 متوسطةال

 12.2 1.23 3.21 .1.3 1332112 كلسية مختلطة
 12.1 333 .32 121 221. رملية  مفككة

 3.2. .12 .22 .3 3.132 ملحية
 1221 32. 1222 211 13.2..1 رملية كوارتزية

 ضعيفةال
 31. 222.  221        .. 33..122 جافة صخرية

 - - - - 132233 صخرية كلسية
 - - - - 1.222 صخرية رملية

 - 1.2222 122 3122 .2122.3 اإلجمالي
،  212. 212.عام عن إنتاج محصول القمح خالل  ت غير منشورةمديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بيانا المصدر: اعتمادًا علي 

 .  ( .( والشكل )1بالجدول )  ةوباالستعان

في األراضي الصحراوية وشبه الصحراوية في شمال سيناء تتطلب زراعة القمح :  الري  مصادر –2
تقريبًا حتي قبل كمية مياه متوسطة للحصول علي إنتاج جيد ، لذلك يتم ري النبات فيها كل يوم توفير 

ملم/يوم ، ولهذا يقدم  2:1ملم/يوم ، واستهالك النبات  11:12حيث تقدر كمية التبخر نضجه بقليل ، 
لمدة  الساعة/ ملم .1 يعادل القوة متوسط رذاذ  باستخدامملم/يوم ، ..تعادل للنبات كمية مياه 

عند سقوط كمية وفيرة من وبة ، وال يتم ري األراضي يوميًا إذا كانت التربة شديدة الرطساعتين 
  األمطار .

لي مياه األمطار في دراسة إ)وردت االشارة  القمح بشمال سيناء في األمطار ري وتتمثل مصادر      
توزيع متوسط المساحات ( 3والشكل )( 3جدول )الويوضح ،  وترعة السالم األحوال المناخية( 

، ويتبين منه أن  212.-222.خالل الفترة  الري  مصادرالمزروعة من القمح في شمال سيناء وفقًا ل
كز تعتمد في زراعة القمح فيها علي مياه األمطار الشتوية وهي الحسنة ورفح ونخل هناك خمسة مرا

من مساحات األراضي التي زرعت خالل تلك الفترة ، بينما  %21..والشيخ زويد والعريش بنسبة 
بسبب فقط   %.22في مركز بئر العبد بنسبة   والتنقيط بالرشتعتمد زراعته علي مياه الري 

القمح علي مياه المطر  منأكبر مساحة  قد زرعتو ، القائمة علي ترعة السالم الزراعية مشروعات ال
 تبينما تركز ،  212. -222.خالل الفترة من إجمالي متوسط المساحة  %31في الحسنة بنسبة 
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، أما الشيخ زويد  %1223لترتيب الثالث بنسبة المساحة تقريبًا في رفح  ، وتأتي نخل في امس خ  
  من المساحة في العريش . %321ما نسبته  رعتز   ، بينما %12في الترتيب الرابع بنسبة  جاءتف

شمال سيناء  أراضي تنمية إلى تهدفو   الزراعية األراضي استصالح مشروعات من السالمرعة وت     
 جنوباً  ثم  نحو الجنوب الشرقي تمتدل دمياطفرع  هويسال أمام من من جنوب مدينة دمياط  ، وتبدأ

 مصرفب تلقيل المنزلة بحيرة حواف علينحو الشرق ثم الجنوب  تتجه ثم  السرو مصرفمع  تلقيل
 عن السويس قناة لتعبر بورسعيد جنوب 222. الكيلو عند السويس قناة إلي شرقاً  تتجه ثم  حادوس
 ترعةب لتتصل السويس قناة إلي شرق  هامياه من لثانيةا في 3متر 122لعبور  صممت سحارة طريق
مترًا للنفق الواحد وبقطر داخلي  222بطول أنفاق أربعة من السحارة تتكون ، و   الصباح جابر الشيخ
 ألف 13 لزراعة الصباح جابر الشيخ بترعة فروع أربعة في مرة ألول النيل مياه إطالق تممترًا  ، و 121
 . 211. سبتمبر  في فدان
تروي بمياه النيل بعد شرق قناة السويس وغربها لألف فدان  2.2 استصالحهم المشروع في سوي       

السالم وفروعها  ةتمتد ترع، حيث من المخطط أن  1:1صرف الزراعي بنسبة مياه العلي خلطها 
 بب بس في المرحلة الثانية منه  212. عامتوقف و  الث مراحلث، وينفذ المشروع علي  كم .2.بطول 

ألف فدان من  132حيث جنوب العريش  السر والقوارير منطقة لمد المياه حتى  التكلفة المالية الكبيرة 
 %1وأشار ( ،  212.)وزارة الري والموارد المائية ، بيانات عن ترعة السالم ، ، األراضي الخصبة 

وهم ينتمون بطريقة الرش م القمح علي مياه ترعة السال ري من أفراد عينة االستبيان  إلي اعتمادهم في 
 %1.، بينما يعتمد  مياه النيل حاليًا منالوحيد بين مراكز شمال سيناء مركز بئر العبد المستفيد إلي 

، وبالتالي كان االعتماد علي ( 212.)نموذج االستبيان ، يونيو  بالمراكز األخرى علي مياه األمطار 
شمال سيناء له أثره المباشر في تذبذب المساحة القمح  بمعظم مساحات مياه األمطار في زراعة 

 . المزروعة سنويًا وبالتالي تذبذب اإلنتاج
في تغذية الخزان  هااالستفادة منوتصيب السيول محافظة شمال سيناء كل عدد من السنوات ويتم     

  مبطنة ضاألر  تحت حفر" وهرابات  بعمل سدود تعويقية تها حبار وتقليل ملو تجديد مياه اآلو  الجوفي
المنزلية غراض لألللشرب و المواطنين في استخدامها  حيث يعتمد عليها  ،" األمطار لتجميع باألسمنت

وري مساحات من محاصيل الخ ضر باإلضافة إلي ري محاصيل الصوبات ولتربية الثروة الحيوانية 
حيث خدم في ري القمح والكانتلوب وال تست الفلفل والباذنجان والكوسة الخيار والطماطمالزراعية من 

)نموذج االستبيان ، يونيو المزروعة منه الواسعة يحتاج إلي امكانات لتوصيل المياه للمساحات 
.212. ) 
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 (212.-222.)الري  مصدروفقًا ل المزروعة من القمح في شمال سيناء اتالمساح( توزيع 3)جدول     
 )الوحدة : بالفدان(                                                           

 والتنقيط بالرش ـــــــــــــــــــــــــــــــربالمطــــــــــــــ نظام الري 
 اإلجمالي

 بئر العبد  العريش الشيخ زويد نخل رفح الحسنة زــــــــمرك
 223222 .2 32121 131121 113.22 123.22 .32.12 المساحة
% 31 .222 1223 12 321 22. 122 

 اعتمادًا علي :  المصدر :         
 .  212.ري القمح في المراكز ،  مصادرمديرية الزراعة بحافظة شمال سيناء ، بيانات غير منشورة عن  -1                
 .( 2جدول ) بيانات -.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .3المصدر : اعتمادًا علي جدول )     
 (212.-222.توزيع المساحات المزروعة من القمح في شمال سيناء وفقًا لمصدر الري) (3)شكل        
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، واالعتدال  بعض الشيء فافالجتجمع األحوال الجوية في شمال سيناء بين  :  خيةالمنا ألحوالا –3
تؤثر لبعدها عن التطرف في ارتفاع الحرارة أو انخفاضها  ، حيث  مة لزراعة القمحئمالوهي بذلك تعد 
وتوفير موسم زراعي جيد يبدأ   زراعة القمح موعد في تحديد بشكل خاص  واألمطار  درجات الحرارة

 أثناء الشتاء نمو القمح  ل سيناء اشمتالئم درجات الحرارة السائدة في . و  ابريلمن نوفمبر وينتهي في 
جة مئوية مع درجة در  .3درجات إلى  3في مدى من درجات الحرارة يتراوح بين   هتنبت حبوبإذ 

 ،بشكل كامل أو جزئي ، كما تقوم علي كمية األمطار الشتوية  درجة مئوية 1.مقدارها  مناسبةحرارة 
اختالف عناصر ويتبين منه  أهم خصائص عناصر المناخ في شمال سيناء  (3)ويوضح الجدول 

في المناطق مْ  12 بها بين المعدل السنوي لدرجة الحرارة المناخ بين جهات منطقة الدراسة حيث يتراوح
في الحسنة ونخل في المناطق الداخلية   مْ  .1.2الساحلية  في رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد و

 3221مم  بالمناطق الساحلية بينما يتراوح بين  322و  122ويتراوح المعدل السنوي لألمطار بين ، 
من مجموع  %22خالل الشتاء بنسبة  سواحلعلي الاألمطار وتسقط م بالمناطق الداخلية ، لم 12و

في الفترة  %2321في شهر يناير بنسبة  هتركز سقوطكما ي ين ،ي االعتدالفالمطر السنوي ، و الباقي 
  . (12،ص 2..1من الشهر )شحاته سيد ، .1-1 يوم  من

تكون  علي أن القمح مناسبة لزراعة ملم  312:  322بين مطار التي تتراوح كمية األ دعوت     
 ،  ملم(  سوي في ساحل رفح والشيخ زويد فقط322وال تتوفر هذه الكمية )،  نموهموزعة خالل فترة 

لكنها تستفيد من ارتفاع مالئمة لزراعة القمح ، ال تعتبر و  األخرى قط أمطار خفيفة علي المراكز سوت
ويزيد ،   والحسنة والعريشنسبة رطوبة التربة بعد السيول التي تتعرض لها أحيانًا كما في مراكز نخل 

، بالداخل  % 22و 12بالمراكز الساحلية ويتراوح بين  %22المعدل السنوي للرطوبة النسبية علي 
وعليه تأخذ عناصر الحرارة واألمطار والرطوبة في التدني باالتجاه جنوبًا ، ويبلغ المعدل السنوي 

لمزروعة بالقمح  بها حيث علي المساحات ا وهو ال يؤثر كثيراً في المناطق الساحلية  ملم .32للتبخر 
إلي فقط من كميات األمطار التي تسقط عليها ، لكن يرتفع المعدل السنوي للتبخر  %22.تمثل نسبته 

ليمثل نحو ر بع كمية األمطار التي بالمناطق الداخلية األكثر حرارة واألقل مطرًا ورطوبة  م لم 1122
 . مطارعة بالقمح التي تعتمد علي األلمزرو مما يؤثر علي األراضي اتسقط عليها 

وتأخذ الرياح هو الشمال الغربي ،  السائد واتجاههااتجاهات الرياح علي مدار العام  وتختلف      
 11أحيانا إلي  تهاوقد تصل سرعاالتجاه الشمالي والشمالي الغربي شتاًء  علي المناطق الساحلية 

كما تأخذ االتجاه الغربي والجنوب الغربي  ،وتكون ممطرة كم/ساعة أثناء مرور المنخفضات الجوية 
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)الهيئة العامة لألرصاد بالداخل وال تكون غالبًا محملة ببخار الماء ألنها قادمة من الداخل المصري 

 .(4445-4445، سنوات الجوية ، خرائط الطقس
 

 ( خصائص العناصر المناخية بشمال سيناء 3جدول)                    
 بيان          

 
 المناطق  

المعدل السنوي لدرجة 
 الحرارة )مئوية(

المعدل السنوي 
 م(للألمطار )م

المعدل السنوي 
 للرطوبة النسبية )%(

المعدل السنوي 
 (م/يوململلتبخر)

 السائدة اتجاهات الرياح

 طول العام شتاء
 ش غ   ممطرة -ش  .32 22تزيد علي  322:  122 12 الساحلية   

 ج غ   جافة غالباً  - غ 1122 22:  12 12:  3221 .1.2 الداخلية    غش   
 المصدر : اعتمادًا علي بيانات هيئة األرصاد الجوية ، سنوات متعددة .

 

نتاج القمح في مراكز محافظة شمالباكميات األمطار ( عالقة 1ويوضح الجدول )       لمساحة وا 
نتاجه تزيد مع حيث ي،  212.و 212.و  222.أعوام سيناء  تبن أن المساحة المزروعة من القمح وا 

طن ، كما  213.أنتجت  222.فدان عام  .122المساحة المزروعة  تفقد بلغزيادة كمية األمطار 
ارتفعت المساحة  212.طن ، أما في عام  1.2222أنتجت  212.فدان عام  3122زرعت 

يعود ذلك إلي ارتفاع كميات األمطار طن و  3322121فدان وأنتجت  32212المزروعة بالقمح إلي 
 مساحته تشغلالذي في هذا العام فضاًل عن السيول الغزيرة التي سقطت علي حوض وادي العريش 

 12و  12من المياه في أيام  3مليون م 3.322، حيث سقط  سيناء لثي مساحة محافظة شمالنحو ث  
مراكز اإلدارية من حيث  المساحات ، وتتأثر جميع ال( 3.2، ص  211. محمد فؤاد ،)يناير  .1و

نتاجه  بكميات األمطار عدا بئر العبد   األكثر تأثرًا .ي عد مركزي الحسنة ونخل ، و المزروعة بالقمح وا 
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نتاج القمح في مراكز محافظة شمالمكميات األمطار وال العالقة بين( 1جدول )  سيناء ساحة وا 
 212.و 212.و  222.أعوام 

 األمطار بالملم( -اإلنتاج بالطن  –)المساحة بالفدان                                                                   
 اإلجمالي نخل ةالحسن بئر العبد الشيخ زويد رفح العريش عام

.222 
 .122 2 11 33 .132 112 22 المساحة
 2011 0 1261 91 669..1 1.861 99  االنتاج

 - 12 32 23 23. .2. 113  ركمية األمطا

.212 
 32212 .1221 12232 2 1123 12. .133  المساحة
 .61.1.6 1210669 18129 1.61 121069 .101.6 1.0961 االنتاج

 - .3 22 21 22. 2.. 131 كمية األمطار

.212 
 3122 321. 1.32 .3 1.2 12 1.2 المساحة
62.88. .21916 .926 11269 62.. .16 االنتاج  .20.68 

 - 33 21 21 21. 1.. 112 كمية األمطار
 المصدر : اعتمادًا علي : 

 .212.محافظة شمال سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الكتاب االحصائي، بيانات غير منشورة،  -
 . 212.و  212.و  222.م أعواعن إنتاج محصول القمح خالل  مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بيانات غير منشورة  -
 األرصاد الجوية ، سنوات متعددة .هيئة  -

تتغير أعداد الحيازات الزراعية في شمال سيناء من عام إلي آخر بسبب  الحيازات الزراعية : -1
انتقالها بين األفراد نتيجة البيع والشراء أو نظام الميراث أو إضافة أراضي جديدة مستصلحة  ، وبلغ 

 .أفدنة للحيازة الواحدة  2بمتوسط  212.حيازة عام  ألف 2.عددها  
 (212.-213.)الفترة : بالمراكز شمال سيناء  لقمحل الحيازاتعدد الحائزين ومساحة متوسط  (2)جدول       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 212.مديرية الزراعة بشمال سيناء، بيانات غير منشورة،  عتمادًا علي بيانات ا المصدر:                
، ص 221.)وليد الفرا ،   لمساحةل النسبة المئوية× حائزين لل للنسبة المئوية ر التربيعيالجذالوسط الهندسي =    (1)

 المساحة المزروعة / عدد الحيازات . متوسط مساحة الحيازة : ( .( .     )133
 
 

 بيان        
         مركز  

الوسط  المساحة         الحائزون       
 (1) الهندسي

مساحة متوسط 
 %    فدان    %    عدد     ( .) بالفدانالحيازة  

 22. .3.2 3221 3321. .112 311 الحسنة 
 222 3121 1321 132122 321. 121 نخل

 122 223 323 113 . .2 العريش
 121 322 .2. 2221 222 13 الشيخ زويد
 121 322 .12 1222 2 32 بئر العبد

 22. 123 .12 3221 122 11 رفح
 322 - 122 21..1. 122 222 ةجمل
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 ( .2المصدر : اعتمادًا علي جدول )                   
 (212.-213.)الفترة : بالمراكز شمال سيناء  لقمحل الحيازاتعدد الحائزين ومساحة متوسط (  3شكل )    
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 لقمحلالحيازات بحائزين والمساحة المزروعة عدد المتوسط   (3)والشكل ( 2)ويوضح الجدول     
، ونستنتج منه أن متوسط أعداد الحيازات التي زرعت  212.-213.الفترة مراكز شمال سيناء خالل ب
فدان حيث كان متوسط نصيب الحائز  21..1.علي مساحة قدرها  حيازة 222قمح خاللها بلغت ال

مديرية  )فدان  322بمرسي مطروح الغربي الساحل الشمالي بينما هي علي مستوي فدان ،  322
 .( 212.، عن مساحات القمح  ، بيانات غير منشورةبمرسي مطروح الزراعة 
 في تلك الفترة ومساحتها بالمحافظة  للمراكز الستة  حيازات القمح أعداد توزيع  ويشير ترتيب      

 :إلي ترتيبها لثالث فئات هي 
اللذين يمثلها الحسنة ونخل :  حيازة  112زات الزراعية علي أعداد الحيا زادت فيهما  انكز مر  -

من إجمالي مساحة  %2.22بنسبة بالمحافظة    استحوذا معًا علي ما يقر ب من ثالثة أرباع الحيازات
نخل في ، و  %.112حيازة بنسبة  311الحسنة بلغت في حيث ، القمح المزروعة خالل تلك الفترة  

  .جمالي اإلمن  %321.حيازة بنسبة  121
العريش والشيخ  وهماحيازة :  112وأقل من  12ا بين متراوح عدد الحيازات الزراعية فيه انكز مر  -

، من إجمالي الحيازات بالعريش  %.حيازة  بنسبة   .2فهي زويد علي ساحل البحر المتوسط ، 
 ازات.من نسبة مساحة الحي %223 ا معاً ، ومثلتبالشيخ زويد   %222بنسبة  حيازة  13و
حيازة : ويقعان في أقصي الشمال الشرقي  12عدد الحيازات الزراعية فيهما أقل من  انمركز  -

 11بعدد في بئر العبد ، وأقصي الشمال الغربي منها  %2حيازة بنسبة  32بالمحافظة في رفح بعدد 
تفق وت .من إجمالي المساحات  %321،  وبلغت نسبة مساحة تلك الحيازات  %122حيازة بنسبة 

 . نسب الوسط الهندسي مع ترتيب تلك المراكز من حيث عدد الحيازات الزراعية بها
 نجد ،  212.-213.خالل الفترة بالنسبة لتركز مساحة القمح علي مستوي مراكز المحافظة و       

علي الث لث بقليل في  ما يزيدمن نصف مساحته بالمحافظة ، وبلغت  ما يزيدعلي  استحوذتنخل 
في المراكز الساحلية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد  %1223، بينما تركزت النسبة المتبقية الحسنة 

مما يشير إلي عدم العدالة نوعًا ما في ( 32)وقد جاءت قيمة دليل التركز لتمثل  ورفح بالترتيب .
.  (1)ناتجة عن الصفرعد القيمة التوزيع الحيازات الزراعية قياسًا للمساحة المزروعة بمراكز المحافظة لب  

وأدناها في نخل  222ويختلف متوسط نصيب الحائز من األراضي المزروعة قمحًا فقد بلغ أعالها 
 . نة والعريش والشيخ زويد بالترتيبفي رفح والحس 121و 122و 22.و 22.في بئر العبد ، ومثلت  121

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
                   (121، ص1..1)عيسي ابراهيم ،  |ص -س|مج  221دليل التركز=  (1)
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  :العمالة الزراعية  -.
في شمال سيناء  زراعة القمح خالل من العمليات الزراعية  عدد ستخدم األيدي العاملة في ت         

لذلك ،  وتيرة واحدة في كل المساحات المزروعةالتي ال تسير علي  رغم االتجاه نحو استخدام اآلالت
يتم االستعانة بها في مختلف مراحل الزراعة من تجهيز األرض والري وبدار التقاوي واألسمدة 

حسنات المحصول العضوية والكيماوية ورش المبيدات الخاصة باآلفات والحشائش الضارة فضاًل عن م  
 كما تستخدم أثناء عمليات الحصاد ،أليدي العاملة ، ، مع تنقية المحصول أحيانًا من الحشائش با

والتي  212.حجم العمالة لزراعة فدان القمح بشمال سيناء خالل موسم  (2)جدول من ال نستنتجو 
كان  حيث، ويختلف ذلك وفقًا لنظام الري ،  في ذلك العام رجل/ يوم عمل  .1  إلي هامتوسط وصل

التي تعتمد علي مياه األمطار في رفح والشيخ زويد  رجل/ يوم عمل في األراضي 222متوسطها 
 رجل/ يوم عمل في األراضي التي تعتمد علي مياه الري  1223والعريش والحسنة ونخل ، وارتفعت إلي 

 في بئر العبد .  بالرش والتنقيط
 يللتقل الصحراوية وشبه  الصحراوية  بشمال سيناء بالقمح أمرًا  مهمًا  زراعة األراضي إن       
 مناسبة  غير لظروف البيئة  هذه في وقد يتعرض القمح منه ، والمستهلك  المحلى اإلنتاج  بين  الفجوة

 اتباع يجب ونشاط الرياح ، لذلك الري  بمياه احتفاظها مع قلة خصوبتها ومدي  التربة بناًء علي نوعية
 جيد . علي إنتاج للحصول  ناإلمكا بقدر  المناطق هذه في القمح بإنتاج المتعلقة الفنية األساليب

يث لتقوم بدور أساسي ، حلدي المزارعين  فبسبب الظروف الجغرافية لمنطقة الدراسة تأتي الخبرة      
يعتمد التوسع الرأسي في إنتاجه علي عدد من العوامل التي يتقنها المزارع ومنها اختيار الوقت 

حمل الملوحة والرياح الشديدة ، فضاًل عن طريقة  المناسب للزراعة ، واختيار البذور المناسبة التي تت
تجهيز التربة وأسلوب الري والتسميد من حيث الكمية والتوقيت ومتابعة نمو المحصول ومقاومة 

 اآلفات.
إلي  212.من حيث الخبرة بزراعة القمح بشمال سيناء عام  يمكن تقسيم العمالة الزراعية و       

عامًا ويعتمدون  222.نذ زمن طويل وهؤالء تصل متوسط خبرتهم إلي قسمين وهما :  المقيمون فيها م
علي مياه األمطار في الزراعة ، والمهاجرون إليها من المحافظات األخرى  من الشرقية والدقهلية وكفر 

عام ويعتمدون علي الري بالرش ، وبالتالي يصل  1123تصل خبرتهم إلي و الشيخ والغربية ودمياط 
 222، ويصل متوسط تكاليف العمالة إلي عام  ..ارعي القمح بمنطقة الدراسة إلي متوسط الخبرة لمز 

وتشابه العمليات الزراعية  أجور العمالةلثبات جنيه/ يوم وهو ال يختلف عن الزراعات الشجرية 
ن اختلفت في التوقيت   (  . 212.)نتائج االستبيان ، يونيو  للزراعات وا 
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 212.لزراعة فدان القمح بشمال سيناء خالل موسم دد ساعات العمل اآللي حجم العمالة وعمتوسط ( 1) جدول
 بيـــــــــــــــــــان

 نظام الري 
 المتوسط 

 والتنقيط رشبال  راطمباأل
 .1 1223 222 ) رجل/ يوم عمل(               حجم العمالة

 122 222 322 )ساعة(          عدد ساعات العمل اآللي
 212. يونيونموذج االستبيان ،  اعتمادًا عليالمصدر :                    

 الميكنة الزراعية  :  -.
بشمال سيناء وتتمثل في الجرارات وآالت دخل استخدام اآلالت في معظم عمليات زراعة القمح      

رية التسطير وزراعة التقاوي  والري فضاًل عن مواتير الرش وآالت الحصاد والتعبئة ، وتوفرها مدي
الزراعة للمزارعين قدر اإلمكان ، ويعتمد بعضهم علي اآلالت التي يمتلكونها أو يستأجرونها )مديرية 

متوسط عدد يصل (، و 212.الزراعة بشمال سيناء ، بيانات غير منشورة عن الميكنة الزراعية ، 
راضي التي ساعة في األ 322، وتبلغ  212.ساعة عام  122 إلي  ساعات العمل اآللي للفدان بها

  تعتمد علي مياه األمطار وضعف ذلك تقريبًا في األراضي التي تعتمد علي الري .
المدخالت الحيوية والكيماوية متوسط ( 2يوضح الجدول ) : المدخالت الحيوية والكيماوية  -1

   كالتالي :،  212.لزراعة فدان القمح بشمال سيناء خالل موسم 
 212.لزراعة فدان القمح بشمال سيناء خالل موسم  ت الحيوية والكيماويةالمدخالمتوسط ( 8) جدول        

 بيـــــــــــــــان
 نظام الري 

 المتوسط 
 التنقيطبالرش و   راطمباأل

)كجم(      كمية التقاوي               3.22 .1 2223 

 كمية األسمدة   
 13323 1.323 22.. األزوتية    )كجم(
11 (3العضوية  )متر  .1 .2 

 322 ..3 112 )جنيه(              المبيدات الزراعية   
 212. يونيونموذج االستبيان ،  اعتمادًا عليالمصدر :                                

حسب المساحات  راضي شمال سيناء وهيأتوجد أصناف من القمح تجود زراعتها في :  التقاوي  -أ
،  122، و جيزة  3.، وسخا 2، و جميزة  .جميزة و ،  1.1وجيزة ،  .3شندويل:  التي تزرع منها

 ان األول والثانيوتتركز زراعة الصنف % 222و 23.و 1222و 11و .22.و .332بنسب :   1وسدس
خرى في العريش ورفح وبئر العبد في الحسنة ونخل والشيخ زويد بينما تنتشر زراعة األصناف األ

وتتميز هذه األنواع  بأنها عالية المحصول في حالة توافر ،  ( 212. يونيو ، االستبيان نموذج)
حركة صمودها أمام فضاًل عن ، ومقاومة لألمراض خاصة الصدأ األصفر  األخرى مقومات الزراعة 

ويحصل مزارع القمح في شمال سيناء علي التقاوي من اإلدارة المركزية للتقاوي بالمحافظة  ،  الرياح
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قاة خالية من بذور الحشائش ، أو من مخزون العام السابق تبأنها من تميزالتي توفروعها بالمراكز 
 . (212.)مديرية الزراعة بشمال سيناء ، بيانات غير منشورة عن تقاوي القمح ،

 حيثوتختلف كميات التقاوي للفدان وفقًا لعدد من العوامل وأهمها طريقة الزراعة ونظام الري ،        
لكنها أكثر في األراضي التي تعتمد علي الري  212.في موسم عام كجم  2223بلغ  متوسطها 

كجم في األراضي التي تعتمد علي الري 3.22كجم  ، بينما هي 1.التنقيط حيث تصل إلي الرش و ب
 .بمياه األمطار 

تحتوي التربة علي العناصر الغذائية المتحللة التي يحتاجها القمح  العضوية والكيماوية : سمدةاأل -ب
كن نظرًا للتفاوت في خصوبتها من مكان آلخر ، مع الرغبة في رفع كمية إنتاج المحصول فيتم ، ل

توفير األسمدة بنوعيها العضوية والكيماوية  مع زراعة محاصيل : البرسيم والذرة والفول باستمرار ألنها 
صائص الطبيعية وتتميز األسمدة العضوية بقدرتها علي تحسين الخ .تعيد للتربة عناصرها الغذائية 

للتربة ورفع قدرتها علي االحتفاظ بمياه الري باألراضي الرملية وتفكيكها في األراضي الجيرية ، 
 لرشللفدان الذي يروي با 3متر 1.الذي يروي بمياه األمطار وللفدان  3متر11ويضاف بمعدل 

، وتستخدم األسمدة ت مع مراعاة خلوه من بذور الحشائش ويرقات الحشرا،  3متر2.بمتوسط  والتنقيط 
كجم للفدان ، مع مالحظة مضاعفتها في .1332الكيماوية التي تحتوي علي اآلزوت بمتوسط 

مع توزيعها علي فترات  عن األراضي التي تعتمد علي األمطار والتنقيط رشاألراضي التي تروي بال
  خالل المراحل األولي من زراعة المحصول .

العديد من الحشائش واآلفات  والفيروسات الفطريات والقوارض التي  تنتشرالمبيدات الزراعية :  –ج 
الذي تطلب زراعته مقاومة تلك ومنها القمح ،  في مصرالزراعية تسبب األمراض وتضر المحاصيل 

،  من المحصول الكلى %2. إليتسببها  التيتصل نسبة انخفاض اإلنتاج السنوي حيث األمراض 
األوراق  أصدو  : صدأ الساق األسود و بالترتيب مح في شمال سيناءوأبرز األمراض التي تصيب الق

التقزم وعفن الجذور ، و  الدقيقيالبياض و  التفحم السائبو المخطط  األصفر الصدأ و  أو البرتقالي  البنى
، بالترتيب  2و  222و  .2.و  11و  1.22و  11و 1223و 3.وأخري بنسب  الفيروسياألصفر 
يمننتو سومى و امباكت و كارمبا هي :  حسب أهميتهالمقاومتها  اماً األكثر استخدوالمبيدات    مالسون و   ا 

جنيه  322ويصل متوسط تكلفة الفدان منها بتركيزات متنوعة ،  ميكروفيتو كلوروبالس و سوميثيون و 
جنيه للفدان الذي يعتمد علي مياه األمطار  112ويختلف ذلك بناء علي أسلوب الري حيث تبلغ 

 . (212.)نموذج االستبيان ، يونيو ان الذي يعتمد علي مياه الرش جنيه للفد ..3و
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 السياسة الحكومية : -2
يوجد اتجاه نحو التنمية الشاملة لشمال سيناء ومنها النهوض بقطاع الزراعة ، من خالل      

مشروع سحارة قناة السويس استصالح مساحات من األراضي الصحراوية وتوصيل مياه النيل لها في 
مياه  وصيلسحارة سرابيوم القديمة ، ويهدف إلى تلمشروع امتداد وهو   211.الذي بدأ عام  جديدةال
 22استصالح كمرحلة أولي في هم مما يسأسفل القناة الجديدة إلى المزارعين من من ترعة السالم  ري ال

التي مساحات ال إجماليمن  في المرحلة الثانية وذلكألف فدان  122إلى تكتمل سيناء  ، ب  ألف فدان
   .مليون جنيه 121 برأس مال قدره ألف فدان   322 سيتم استصالحها والتي تبلغ 

ها ترشيد استخداماتورغم توصيل مياه النيل إلي الضفة الشرقية لقناة السويس إال أن هناك خطة ل     
ري بالرش والتنقيط إلي يم نظام الالري من ترع رئيسية وفرعية وتعم لشبكاترفع كفاءة البنية األساسية ب

، وأثرت مشروعات استصالح األراضي وتوصيل مياه النيل في زراعة المحاصيل حفر اآلبار جانب 
ترعة السالم ، لكنه يجد  عليري الالقمح الذي يعتمد في  االحقلية والشجرية في مركز بئر العبد بما فيه

ة لقربه من محافظات غرب القناة منافسة كبيرة من المحاصيل األخرى من حيث المساحة المزروع
) وزارة الزراعة ، تقرير انجازات قطاع الزراعة واستصالح حيث سهولة التسويق لمنتجاتها الزراعية 

 .  (212.، األراضي 
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 تطور مساحة القمح وتوزيعها :  -ثانياا 
 

في  األفقي التوسع خطة في  الزراعية الجديدة التي يتم استصالحها عاماًل مهماً  األراضي ت عد     
 األول الغذائي له أهمية استراتيجية باعتباره المحصول القمح محصول وألن ، الزراعي اإلنتاج مجال 

،  اإلنتاج المحلي واالستيراد  بين الفجوة تقليلكمحاولة  ل هإنتاج في عليها يعتمد لذا  ،  مصر في
    .( 113، ص 213.ل عرفات ، )أحمد رضوان وكماحيث تتوافر امكانيات تحجيمها 

   
 المحافظة : علي مستوي تطور المساحة  -1

تطور المساحة المزروعة من القمح في شمال سيناء خالل ( 1( والشكل ).يتبين من الجدول )      
فدان لتمثل  223222وصل متوسط المساحة المزروعة سنويًا خاللها حيث   ، 212. -222.الفترة 
ألف فدان  223231.السنوي للمساحات المزروعة في الجمهورية والتي بلغت من المتوسط  2231%

-و 23222ويوجد اختالف واضح في نسبة الزيادة والنقصان والتي تراوحت بين  في الفترة نفسها ، 
خاللها ، ولذلك يمكن تصنيف تلك الفترة إلي ثالث فترات من حيث المساحات المزروعة ،  2123%

 كالتالي :
تمثلت في ثماني أعوام حيث اتسمت المساحة المزروعة فيها  في المساحة : زيادةبها  م أعوا  -أ

 %.22.بالزيادة علي المزروعة في األعوام السابقة لها بصورة واضحة ، وتراوحت تلك الزيادة بين 
 .213.عام   %23222و  .22.عام 
ها عن األعوام السابقة لها ، تناقصت المساحات المزروعة في بها تناقص في المساحة :أعوام  -ب

عام  %21.. –و   213.عام  % 223 –وحدث ذلك خالل سبعة أعوام ، وتراوح التناقص بين 
.211 . 

ولم تزيد المساحة فيها إال بنسبة ضئيلة عن سابقتها كما  في المساحة :نسبي  بها ثبات  أعوام  -ج
 . 211.و 223.في عامي 

حيث االستقرار ، بينما تركزت أعوام  211.المزروعة قبل عام  وتركزت الزيادة في المساحات     
التناقص في الفترة التي تلتها بسبب قلة االستقرار ، كما ترتبط زيادة المساحات المزروعة بمدي وفرة 

 . وتذبذبها من عام ألخر  األمطار
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 الوحدة بالفدان()212.-222.خالل الفترة  ( تطور المساحة المزروعة من القمح في شمال سيناء.جدول )
 

 %التغيير نسبة  اإلجمالي عام
2000 1112 - 
2001 .688 2.06. 
2002 812. 2162 
2006 2.180 2296. 
2001 29966 1168 
200. 19868 -6661  
200. .160 -1161  
2001 8.02 1861 
2008 2106 -1.66  
2009 .818 1196. 
2010 6081. 12166 
2011 211 -9961  
2012 2.1 -161  
2016 2619 81168 
2011 1.18 -6061  
201. 1862 1162 
201. 1.88 1.061 
2011 2600 -1969 

  881068 المتوسط
% 100  

 ( ..ملحق )الالمصدر:                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ..المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا علي جدول )          
 212.-222.خالل الفترة  ( تطور المساحة المزروعة من القمح في شمال سيناء1)شكل              
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يوجد تفاوت كبير في المساحة المزروعة بين المراكز  علي مستوي المراكز :تطور المساحة  -2
دول من خالل الج 212.و 222.اإلدارية ، ويتضح ذلك بمقارنة نسبة التغير في المساحة بين عامي 

 ، حيث نستنتج ما يلي :( 2( والشكل )12)
 222.عن عام  212.مراكز فيها زيادة في المساحة : زادت المساحة المزروعة بالقمح عام  -أ

، حيث كانت األوفر حظًا في كمية  %1221و 3223بنسب تراوحت بين بالعريش والحسنة ونخل 
 األمطار .

 222.عن عام  212.يها المساحة المزروعة عام مراكز فيها هبوط في المساحة : وانخفضت ف -ب
بسبب إزالة مساحات من  %123.-و 321 –بنسب تراوحت بين برفح والشيخ زويد وبئر العبد 

 األراضي المزروعة بها .
 %.1122، حيث بلغت  بشكل عام بجميع المراكز المساحة المزروعة بالقمح وجدت زيادة في  -ج

  . 212.عام 
 

  شمال سيناءب المراكز مستوي  علي القمح من المزروعة ةالمساح (12)جدول 
 )الوحدة بالفدان(       212.و  222. عامي     
 نسبة التغير % 212. 222. المراكز
 3223 1.2 22 العريش

 2222  - 12 112 رفح
 123. - 1.2 .132 الشيخ زويد
 321 - .3 33 بئر العبد
 1221 1.32 11 الحسنة
 122 321. 2 نخل
 .1122 3122 .122 جمالياال

 ( ..اعتمادًا علي ملحق )المصدر:                                   
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 ( .12المصدر : اعتمادا علي جدول )      
   212. و 222. عامي سيناء بشمال المراكز مستوي  علي القمح من المزروعة المساحة(  2شكل )               

علي مستوي المراكز تطور المساحة المزروعة من القمح في شمال سيناء ( .الملحق )يوضح و       
، ويتبين منه االختالف بينها في توزيع متوسط المساحة المزروعة ، حيث  212.-222.خالل الفترة 

 222.و 3221جاء ترتيبها كالتالي : الحسنة ورفح ونخل والشيخ زويد والعريش وبئر العبد بنسب : 
 .فدان(  223222)من إجمالي متوسط المساحة خالل تلك الفترة  %.22و 321و 12و 1223و

ويالحظ أن هناك سنوات لم تتم فيها زراعة القمح نهائيًا في المراكز عدا بئر العبد الذي اتسمت      
، كما أن  فدانًا خالل تلك الفترة  312زراعته فيه باالستمرارية رغم قله مساحته به حيث لم تزد علي 

هناك سنوات اتسمت زراعة القمح فيها بالطفرة في عدد من المراكز مثل الحسنة ونخل ورفح والشيخ 
،  ويعود  223.ألف فدان  عام  2.زويد ، والعريش ، وكانت أكبر مساحة زرعت في الحسنة وتمثل 

 .  إلي الظروف األمنية وتذبذب األمطاربالقمح هذا التذبذب في المساحة المزروعة 
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وعالقته بالمساحة  212.معامل التوطن للقمح بمراكز شمال سيناء عام ( 11ويوضح جدول )     
نتاجها  ، حيث تبين   223و 221و 1222و 23..بلغ  الذي معامل التوطن  فاختالالمزروعة منه وا 

زيادة  ، كما تبين وبئر العبد بالترتيبورفح زويد والشيخ  العريشفي الحسنة ونخل و   2223و 2222و
 اإلنتاج مع زيادة المساحة بصورة طردية .

 
 212.عام بمراكز شمال سيناء ( معامل التوطن للقمح 11جدول )                      

 اإلجمالي  بئر العبد رفح الشيخ زويد  العريش نخل الحسنة المراكز
 3122 .3 12 1.2 1.2 321. 1.32 )بالفدان( مساحة المحصول

 - 2223 2222 223 221 1222 23..   معامل التوطن
 1.2222 22.. .122 .13.2 131 12222. 1.121. )بالطن(  اإلنتاج

 القمح مساحة ÷ في نفس المركزالمزروعة المساحة  مساحة القمح في المركز/معامل التوطن : و   (3( و).ملحق ) المصدر : اعتمادًا علي  
لحساب معامل  212.، وتم اختيار عام ( 113-112ص ص ،2..1 ، سيف )محمود المحافظةفي  المزروعةالمساحة  /المحافظة في 

 . 212.التوطن بسبب التراجع الكبير في زراعة القمح عام 
 

( االتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة بمحصول القمح بشمال .1ويوضح الجدول )     
مو السنوي العام علي مستوي المحافظة ، حيث يظهر أن معدل الن 212.-222.سيناء خالل الفترة 

 ، لكنه يختلف من مركز إلي آخر ولذلك يمكن تصنيفه كالتالي : %22.2بلغ 
 في الشيخ زويد ورفح . %12ا أكثر من مبلغ معدل النمو العام فيه ن مركزا -
 .في الحسنة والعريش  %12و  1ا بين متراوح معدل النمو العام فيه ن مركزا -
 في بئر العبد ونخل .  %1ا أقل من مالنمو فيهبلغ معدل  ن مركزا -
من التغيرات التي طرأت  %11وهذا يعني أن  2211بشمال سيناء    R2وقد بلغ معامل التحديد     

علي مساحة محصول القمح فيها ترجع إلي عوامل أخري يعكسها عامل الزمن أي ليست عشوائية ، 
بلغ أعاله في بينما  2221ارية ، حيث بلغ أدناه في نخل واختلف أيضًا معامل التحديد بين المراكز اإلد

 .  2211الشيخ زويد 
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 شمال سيناءب ( االتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة بمحصول القمح.1جدول )
 )*( 212.-222.خالل الفترة 

     R2 السنوي % معدل النمو المركز
 2221 1232 العريش
 22.2 13223 رفح
 2211 132.3 زويدالشيخ 

 .222 3223 بئر العبد
 2223 2222 الحسنة
 2221 221. نخل

 2211 22.2 اإلجمالي 
 ( .3) الملحقاعتمادا علي بيانات المصدر: من نتائج الحاسب اآللي                                  

مال سيناء عام في ش الحبوب الرئيسية لمساحةاألهمية النسبية  لمساحة القمح بالنسبة   -6
201.  : 
القمح والشعير  في محاصيل الحبوب الرئيسية التي يعتمد عليها االنسان والحيوان في غذائهتتمثل      
وتتسم خريطة مساحات تلك المحاصيل بالديناميكية  لتغيرها كل عام تقريبًا في منطقة الدراسة   والذرة

 خاصة بعد عدم تطبيق الدورة الزراعية بالنسبة لها .وفقًا التجاهات المزارعين حول زراعة ما يناسبهم 
للحبوب )القمح والشعير والذرة(  ( األهمية النسبية  لمساحة القمح بالنسبة  13)ويعكس الجدول      

بلغت مساحة األراضي المزروعة في شمال سيناء  ، حيث نستنتج أن  212. في شمال سيناء عام
،  في الحسنة %.32.منها في رفح ، و  %.312ما نسبته   زع، يتو   في ذلك العامألف فدان  .12

 .  في العريش %221و ، في نخل  %1123، وفي بئر العبد  %.2..، وفي الشيخ زويد  %.12.و
 

ألف فدان فقط وغلبت عليها الزراعات الشجرية وتوزعت في  122وبلغت المساحة المحصولية      
 .132و 1321و ..و 3222الحسنة ونخل والعريش   بنسب مراكز : رفح وبئر العبد والشيخ زويد و 
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لمهمة في االحصاء )*( االتجاه الزمني العام : تعد دراسة الظاهرات الجغرافية بالنسبة للزمن والتي تعرف بالسالسل الزمنية من المجاالت ا
الخط الوصفي الجغرافي ، والسلسلة الزمنية هي مجموعة من القيم لمتغير جغرافي  واردة مرتبة  في فترات زمنية متعادلة ، واالتجاه العام هو 

ة زمنية محددة الذي ترسمه قيم ظاهرة معينة ، ومالحظة المنحني التاريخي للمساحات المزروعة يبين حدوث تذبذب في هذا المنحني من فتر 
في مدة  إلي أخري ، وينشأ االتجاه العام بسبب التغيرات المنتظمة التي تحدث للقيم في الفترات المتعاقبة ، حيث ينبغي رصد التغيرات التدريجية

: هو   R 2( .  و   زمنية طويلة في اتجاه معين لتحديد هل هو يتزايد تصاعديًا بشكل عام )اتجاه ايجابي( أو يتناقص بشكل عام )اتجاه سلبي
معامل التحديد و يشير إلي أن التغيرات في إجمالي الظاهرة ترجع إلي عوامل أخري يفسرها عامل الزمن أو إذا ما كانت عشوائية . )علي 

 . ( .33-332،  ص ص  212.العزاوي ، 
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، مما يدل علي التراجع  %322نسبة مساحة الحبوب منها بالترتيب ، ومثلت  %223و 1123و
 . 212.لواضح في المساحات المزروعة من الحبوب الغذائية بالنسبة للمساحة المحصولية في عام ا

بشكل عام بنسبة  الحبوب لمحاصيلفي المساحة المزروعة تشير النسب إلي تصدر القمح و    
،  يزيد قلياًل علي الر بع، ويليه الشعير بما  212.عام من إجمالي المساحات المزروعة  2121%
بينما  %21..والحسنة بنسبة ، وتركزت معظم مساحة القمح في نخل لت الذرة نسبًا محدودة ومث

 توزعت المساحة المتبقية في المراكز األخرى بنسب ضئيلة .
  212.معاالحبوب الرئيسية شمال سيناء  لمساحة القمح بالنسبة لمحاصيل  األهمية النسبية (13)جدول     

 المركز   
 القمح    الحبوب       المحصولية المساحة    المزروع الزمام    الكلية المساحة

القمح مساحة  أهمية 
 ألف  %لحبوب  لمساحة ابالنسبة 

 ألف    % فدان
 ألف    % فدان

 % فدان %    فدان     % فدان

 161. .26 120 269 .18 161 1661 .6. 1166 268 18166 العريش
 1. 161 0. .16 98 6068 162. 6162 .66. 168 12061 رفح

 8961 268 121 262 112 .116 .2.6 2.62 2.62 268 18.66 الشيخ زويد
 .286 1 12 266 111 22 6861 2262 6866 1161 911691 *بئر العبد
 10 1261 1918 1661 2181 1668 2161 2162 2162 .686 2.2866 الحسنة
 1166 061. 2661 18 6098 1161 2061 1166 1961 10 2.2.61 نخل

 1161 100 1.88 100 1.1. 100 .11 100 112 100 0661... اإلجمالي 

 .212.مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بيانات غير منشورة،  -1المصدر: اعتمادًا علي :         
 . 212.شورة، المراقبة العامة للتعاون والتنمية والتوطين بمحافظة شمال سيناء، بيانات غير من -.           

 . * مركز بئر العبد يضم منطقتي بئر العبد ورمانة             
 21.21.تبلغ  أن هناك مساحات كبيرة من األراضي بمنطقة الدراسة( 3من الملحق )ويتضح     

حيث تعاني يمكن زراعتها بمحصول القمح في ظل توافر ظروف زراعته وأهمها المياه ،  ألف فدان 
كما توجد مساحات أخري كبيرة بور غير صالحة ، منية األلظروف ا فضاًل عنتذبذبه قلة المطر و من 

لكنها تصلح لمشروعات زراعية مثل إقامة صوامع التخزين ألف فدان  321.23تغطي للزراعة 
 والصناعات األخرى التي تعتمد عليه .
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 : إنتاج القمح واستهالكه  -ثالثاا 
 

ف إنتاج القمح في شمال سيناء بالتذبذب علي اعتبار سيادة نظام الري ي توقع أن يتص: اإلنتاج  -1
 أعوامويختفي  في  عامتستقبل األمطار بشكل غير منظم فقد يسقط في بالمطر في بيئة شبه جافة 

 أخري أو يسقط بكميات محدودة وعلي فترات قصيرة تصعب استخدامه .
 
تطور ( عن 2( والشكل )13بعة أرقام الجدول )بمتا :والمراكز  اإلنتاج علي مستوي المحافظة -أ

  ما يلي : ستنتج ن ،  212.-222. خالل الفترةفي شمال سيناء  القمح إنتاج
من المتوسط  %2212طن بنسبة  1.31321بلغ المتوسط السنوي لإلنتاج بالمحافظة خاللها  -

مليون طن )وزارة  .22السنوي لإلنتاج علي مستوي الجمهورية خالل هذه الفترة والذي وصل إلي 
 . (212.-222.الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات االقتصاد الزراعي سنوات 

عدا لتغير السنوي بالزيادة والنقصان في إنتاج القمح بمعدل التغير السنوي في المساحة ارتبط معدل ا -
وبلغ  ،  حيث تناقص اإلنتاج مع زيادة المساحة النخفاض متوسط إنتاج الفدان،  212.عام في 

 .خالل هذه الفترة  123 المزروعة سنوياً  المساحة متوسط إلي السنوي  متوسط اإلنتاج
معدل الزيادة والنقصان خالل تلك  وتراوحبالمحافظة من عام إلي آخر  ت إنتاج القمح  تتذبذب كميا -

 يمكن أن نقسم سنوات اإلنتاج إلي ما يلي :، و   %323. –و  2.221الفترة  بين 
طن عام  3122222أكبر إنتاج فيها  ، وَمَثل  عامًا  .1بلغت  * سنوات بها زيادة في اإلنتاج :

 3132121وبالتالي  بلغ المدي  بينهما  .21.طن عام  3.222 ل إنتاج في حين كان أق 222.
 طن .

تناقص إنتاجها من القمح عن السنوات  ، و خمسة أعوامبلغت في اإلنتاج :  انخفاض* سنوات بها 
 .  211.في عام ( %..-) ، حيث وصل االنخفاض إلي السابقة لها 
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   212.-222.خالل الفترة مقارنة بتطور المساحة  شمال سيناءالقمح في  إنتاج( تطور 13جدول )        
 عام

  المســــــــــــــــــــــــاحة  اإلنتـــــــــــــــــــاج
 نسبة التغيير % فدان نسبة التغير  % الكمية بالطن

2000 2011 - 1112 - 
2001 121861 2.861 .688 2.06. 
2002 920161 216. 812. 2162 
2006 0121616  22166 2.180 2296. 
2001 6692.62 126. 29966 1168 
200. 226.161 -6161  19868 -6661  
200. .0.96. -1268  .160 -1161  
2001 1.18868 ..161 8.02 1861 
2008 2.2266 -9161  2106 -1.66  
2009 ..11 1.266 .818 1196. 
2010 61.1.6. 121 6081. 12166 
2011 6286. -99  211 -9961  
2012 62161 -066  2.1 -161  
2016 291161 1916. 2619 81168 
2011 192.66 -616.  1.18 -6061  
201. 211861 116. 1862 1162 
201. .20.68 11266 1.88 1.061 
2011 822069 .169 2600 -1969 
  881068  .126166 المتوسط

 .( 3( و).محلق ) المصدر: اعتمادًا علي                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  (13)المصدر : اعتمادا علي جدول               
 212.-222.(  تطور إنتاج القمح في شمال سيناء خالل الفترة 2شكل )                  
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 222.عامي إنتاج القمح علي مستوي مراكز شمال سيناء ( 2( والشكل )11) يوضح الجدولو      
 نهما ما يلي : مونستنتج  ، 212.و
بلغ نسبة التغير  فقد   212.و 222.التفاوت في إنتاج القمح بمراكز المحافظة  بين عامي  -

 222.عن عام  212.حيث زيادة إجمالي إنتاج المحافظة عام ،  %11121 جميعاً  لمتوسط إنتاجها
 مرة . 22.والذي تضاعف 

 إلي ما يلي : 212.تقسم مراكز المحافظة وفقًا لنسبة تغير اإلنتاج عام  -
، لكن تم  222.، ولم يزرع القمح في نخل عام  ونخل الحسنة هي : ، و  مرتفعة اإلنتاجمراكز  *

 . 212.زراعته بمساحة كبيرة بالنسبة للمراكز األخرى عام 
  فقط . %3223تتمثل في العريش حيث بلغت نسبة التغير :  متوسطة اإلنتاجمراكز  *

بنسب  212.رفح وبئر العبد والشيخ زويد ، وتناقص إنتاجها عام ، وهي : * مراكز منخفضة اإلنتاج 
  .( بالترتيب 321-و 22-و 123.-بلغت )

 
 المراكز بشمال سيناء  مستوي  علي القمح إنتاج (11جدول )

 (بالطن)الوحدة        212.و  222.عامي      
 نسبة التغير % 212. 222. المراكز
 3223 131 .. العريش

 22 -        .122 12222 رفح
 123. -       .13.2 .12232 الشيخ زويد
 321 -        22.. 2. بئر العبد
 .1233 1.121. 1.23 الحسنة
 2 12222. 2      نخل

 11121 1.2222 231. االجمالي
 11121 22222 .3322 المتوسط

 .( 3اعتمادًا علي ملحق )المصدر:                                  
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 ( .11المصدر : اعتمادا علي جدول )      
   212.و  222.المراكز بشمال سيناء عامي  مستوي  علي القمح إنتاج(  2شكل )                

-222.)ووجد تذبذب واضح أيضًا لمراكز المحافظة في اإلنتاج السنوي خالل فترة الدراسة      
من  %3122بنسبة  هافي متوسط اإلنتاج السنوي خالل األخرى حسنة المراكز تصدرت ال، و  (212.

الترتيب الثالث  رفح، وأخذت  %.2..، وجاءت الشيخ زويد في المركز الثاني بنسبة إجمالي اإلنتاج 
، وجاءت العريش في الترتيب الخامس  %13خل في الترتيب الرابع  بنسبة نثم ،  %1222بنسبة 
القمح لمدة عام مثل  تنتجوجدت مراكز لم و  فقط .  %121بنسبة  يرًا بئر العبد أخ، و   %.32بنسبة 

 حيث الري باألمطارأعوام في مركز نخل  أربعةو عامين مثل رفح والشيخ زويد والحسنة ، و العريش ، 
قطاع في مركز بئر العبد رغم ندون اانتاجه  ، بينما استمر والتي ال تكفي لزراعته في بعض السنوات 

المساحات تغير لألمطار في  ناك دورًا أساسياً فه( ، 3ملحق ) حيث االعتماد علي مياه الري  لته ضآ



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            141

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  م    0202 -يناير/  شرالسابع عالعدد  
 

بالمراكز في بعض األعوام مما يؤدي إلي تذبذب اإلنتاج إضافة إلي تراجع في التي ت زرع قمحًا 
 المساحات التي ت زرع في رفح والشيخ زويد والعريش بشكل عام من مختلف المحاصيل .

 
توزيع إنتاج القمح بشمال سيناء علي ( .والشكل )( 12يتبين من الجدول ) وزيع اإلنتاج :ت -ب

 حيث نستنتج ما يلي :ونسبتها إلي جملة إنتاج الحبوب  212.مستوي المراكز عام 
، وتصدر نخل اإلنتاج  212.طن عام  1.2222شمال سيناء مراكز بلغ إجمالي إنتاج القمح ب -

، وجاء بعد ذلك مراكز : الشيخ زويد  %3.21، وتالها الحسنة بنسبة  بكمية تقترب من النصف
 من إجمالي إنتاج هذا العام . %.22والعريش وبئر العبد ورفح بالرتيب بالنسبة المتبقية 

، وجاء مركز نخل في  212.طن عام  22..23وصل إنتاج الحبوب بمراكز شمال سيناء إلي   -
جاءت مراكز : بئر العبد والشيخ ثم الحسنة بنحو الث لث ، و ج ، الصدارة بما يزيد علي نصف اإلنتا

 . %.112بالترتيب بنسبة والعريش ورفح زويد 
 إلي ما يلي :  212.عام  بالنسبة للحبوب تقسم مراكز المحافظة حسب نسبة إنتاجها من القمح  -

تزرع فيها من محاصيل : هي مراكز لم  %122* مراكز بلغت نسبة إنتاج القمح فيها بالنسبة للحبوب 
 الحبوب سوي القمح فقط في الحسنة ورفح .

: تمثلت في نخل  %122وأقل من  12بين  بالنسبة للحبوب  * مراكز تراوحت نسبة إنتاج القمح فيه
 . %2.21والشيخ زويد بنسبة   %2.22العريش بنسبة و   %22بنسبة 

ئر العبد والذي يتصف بتنوع تركيبه في ب %12* مركز يقل إنتاجه من القمح بالنسبة للحبوب عن 
 .  يالمحصول

حيث بلغت نسبة تلي القمح  في األهمية بشمال سيناء  التي  وي عد الشعير من الحبوب الرئيسية     
بالعريش ،  %.12.بالشيخ زويد ، و %3221: نحو   212.إنتاجه من إجمالي إنتاج الحبوب عام 

الذرة في الترتيب الثالث في إنتاج الحبوب وتركزت  . وتأتيبنخل  %3.وبئر العبد ، ب %.32.و
مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، )من إنتاجها للحبوب  %3.22بشكل رئيسي في بئر العبد بنسبة 

 ( 212.عن إنتاج المحاصيل لعام  بيانات غير منشورة
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 وتوزيعها الجغرافييسية الحبوب الرئ إلنتاجالقمح بالنسبة إلنتاج   ألهمية النسبيةا (12جدول )
 212.معاشمال سيناء بمراكز 

 المركز   
إنتاج القمح   نسبة الحبوب       القمـــــــــح       

 % الكمية بالطن       %    طنالكمية بال لحبوب  %لبالنسبة 
 .1 668. .610.6 1961 .2.886 نخل

 100 .616 .21916 1261 .21916 الحسنة
 .96. 666 20.69 261 11269 الشيخ زويد
 .126 6 189 .26 .16 العريش
 66 161 .2806 168 .926 بئر العبد

 100 069 62.. 161 62.. رفح
 8266 100 62968. 100 20.68.  اإلجمالي

 .212.، عن إنتاج الحبوب  ، بيانات غير منشورة مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناءالمصدر:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . (12)المصدر : اعتمادا علي جدول      
 وتوزيعها الجغرافيالحبوب الرئيسية  إلنتاج القمح بالنسبة إلنتاج ألهمية النسبية( ا.شكل )

 212.معاشمال سيناء بمراكز 
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التربة والمياه من أبرز العوامل وتتفاوت مراكز المحافظة في جدارة إنتاجها من القمح ، وت عد      
شمال سيناء في ظل توافر العناصر البشرية األخرى كما في بئر ب اإلنتاجية المؤثرة في كمية الطبيع

اللحمة العبد ، ورغم ذك فالتربة الخصبة التي تتوزع حول وادي  العريش وروافده وأوديه الجرافي و 
 العريشوالتي تتكون من خليط من الطين والرمل بنسب متفاوتة أغلبها في مراكز رفح و   والمليز ،

 -222.المحافظة خالل الفترة إنتاج من إجمالي  % .22. ونخل والحسنة أنتجت والشيخ زويد 
من متوسط كميتها في بئر فقط   %.112، لكن متوسط إنتاجها علي مستوي الفدان يمثل  212.

ي لها ولكي يرتفع معدل إنتاجها ينبغي توفير مياه الر العبد حيث تعتمد أراضيها علي الري باألمطار 
بالرش إما عن طريق حفر اآلبار أو توصيل مياه ترعة السالم أو كليهما ، مما يعني أن توافر التربة 
الخصبة بمفردها دون وجود مياه الري الدائم ال يساهم في زيادة كمية اإلنتاج إال من خالل استصالح 

 أراضي جديدة  .
لدوال "مدخالت" إنتاج فدان  من العينة لمزارع نتائج القياس اإلحصائي ( 12)ويوضح الجدول     

، حيث أمكن قياسها بالنسبة  212.القمح باستخدام االنحدار المرحلي بشمال سيناء في موسم إنتاج 
للتقاوي  وكمية األسمدة اآلزوتية والعمالة وعدد ساعات العمل اآللي ، وتبين أن هناك عالقة طردية 

ت ، واتضح أن تأثير حجم العمالة  علي اإلنتاج جاء في مؤكدة بين كمية إنتاج القمح وهذه المدخال
الترتيب األول ، ثم كمية التقاوي في الترتيب الثاني ، ويليها كمية األسمدة اآلزوتية في الترتيب الثالث 

 ، وأخيرًا عدد ساعات العمل اآللي في الترتيب الرابع .
 إنتاج القمح تعود إليالتغيرات في  كمية من  ٪12ن أإلى (  R\2 ) تشير قيمة معامل التحديدو       

هذه العوامل من حيث توافرها بالقدر المالئم ، وأشارت نتائج القياس أن المرونة اإلنتاجية التغير في 
 2..22وللعمالة  22133ولكمية األسمدة اآلزوتية  22.12لهذه العوامل بلغت بالنسبة للتقاوي 

حيث العناصر تعكس عالقة العائد في إنتاج القمح  ، فمرونة هذه  22.13لي ولساعات العمل اآل
و  2.2.و  1233و  212.بنسب لى زيادة كمية اإلنتاج إ  ٪12بنسية  هذه العناصرزيادة تؤدي 
 .  علي الترتيب % 213.
، مما يدل عة لبعائد الس المتناقصةإلى العالقة  .2223التي بلغت  مرونة اإلنتاج اإلجمالية تدلو      

من قانون تناقص  االقتصادية الثانيةالمرحلة ب  في شمال سيناء يحترفون اإلنتاجالقمح  يمزارعن أ
المحسوبة   )ف( قيمة ويتبن من المتاحة ، لعناصر اإلنتاج جيد استخدام هناك ، أي أن  الغلة

 لبيانات العناصر موضع القياس . ( مدي مطابقة النموذج المستخدم 1.321)
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محصول القمح باستخدام االنحدار المرحلي فدان  من إنتاج  "مدخالت" س اإلحصائي لدوالنتائج القيا (12)جدول 
 212.موسم إنتاج بشمال سيناء في 

 المحسوبة ف  R\2 معامل المرونة اإلجمالية دوال اإلنتاج                               
 **1.321 2221 .2223            ساعات العمل اآللي  العمالة كمية األسمدة اآلزوتية التقاوي 

*22.12 
 (.22.) 

*22133 
(.232) 

*22..2 
(3222) 

*22.13 
(323.) 

تغير أحد عناصر  بسبب إنتاج السلعة الكلي  فيالتغير  : اإلنتاج الحدي/اإلنتاج المتوسط  ، واإلنتاج الحدي : نسبةالمرونة اإلنتاجية *  
 ٪1 عند مستوي * *        االنتاج
 . 212. يونيو،  الدراسة الميدانيةنتائج الحاسب اآللي لبيانات ( و .اعتمادًا علي جدول)لمصدر: ا        

 

بشمال سيناء عام  فدان القمح  يه( متوسط إنتاج12يوضح الجدول ) :الفدان متوسط إنتاجية  -ج
كجم ،  113222( بان األتمخلفاته )كجم  ومن  112223، حيث بلغ المتوسط من القمح  212.

من  بلغ متوسط اإلنتاجباألمطار  يختلف اإلنتاج حسب نظام الري ففي األراضي المعتمدة علي الري و 
في من الحبوب كجم ، بينما بلغ متوسط االنتاج  .12232 المخلفاتمن  وكجم  113322 الحبوب 

 كجم ، وبذلك 22222.المخلفات ومن كجم .122.. والتنقيط  الرشاألراضي التي تعتمد علي الري ب
كجم عام 222.يقل متوسط إنتاج الفدان من القمح عن مثيله علي مستوي الجمهورية الذي بلغ 

وغيرها واألسمدة الكيماوية خبرة الري و المياه خصبة و التربة المقومات زراعته من  بسبب توافر 212.
( 212.عي عام)اعتمادا علي بيانات وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرات االقتصاد الزرا 

. 
 (كجمالوحدة : )   212.بشمال سيناء عام  ومخلفاته( متوسط إنتاج فدان القمح من الحبوب 12جدول )

 
 

           
 212. يونيونموذج االستبيان ،  اعتمادا علي المصدر : 
 إلي ما يلي : من القمح ويمكن تصنيف المراكز من حيث متوسط إنتاجية الفدان      
، كجم وتتمثل في بئر العبد 1.22علي  يزيد متوسط إنتاج الفدان بها إنتاجية عالية :مراكز ذات  -

 واألمطار معًا . والتنقيط تمد زراعة القمح فيها علي الري بالرشحيث تع
كجم في العريش والشيخ 1.22و 1222بين  إنتاج الفدان بها  يتراوح : ةمتوسطمراكز ذات إنتاجية  -

 .رخات األمطار من تسقط عليها مرات عديدة زويد ورفح وهي مراكز ساحلية علي البحر المتوسط 

 المتوسط      والتنقيط  بالرش        بالمطر          الري 

 اإلنتاج
 (أتبانمخلفات ) حبوب (أتبانمخلفات ) حبوب (أتبانمخلفات ) حبوب 

113322 12232. ..122. .22222 112223 113222 
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عتمد كجم في الحسنة ونخل حيث ت1222نخفضة  : يقل إنتاج الفدان بها عن مراكز ذات إنتاجية م -
 . (212.)نموذج االستبيان ، يونيو علي مياه األمطار المحدودة 

 
 في شمال سيناء   القمح وعدد من العوامل المؤثرةإنتاج متوسط ( معامل االرتباط بين .1جدول )        

  كمية األسمدة المستخدمة  مساحة صنف معين التقاوي  تربة معينة مساحة  اركميات األمط الحرارة العوامل المؤثرة
 068 .06 .06 061 .06 معامل الرتباط

 :  باستخدام  بيرسون" ارتباط "معامل  spssالمصدر: اعتمادًا علي برنامج           
 . (3( و ).)بيانات جداول  -        
 .  212.، عن إنتاج القمح ،   بيانات غير منشورة ، مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء -
 212.نموذج االستبيان ، يونيو  -

 

 ويؤثر علي متوسط إنتاج  الفدان من القمح بشمال سيناء عددًا من العوامل المهمة  مثل :      
الحرارة وكميات األمطار ومساحة التربة ومساحة صنف معين من القمح وكمية األسمدة المستخدمة ، 

( بين كمية األسمدة المستخدمة واإلنتاج  222قويًا بلغ )ارتباطًا طرديًا هناك  أن( .1لجدول )ين من اوتب
واإلنتاج في جميع المراكز ، وارتباطًا  كمية األمطار بين ( 222رتباطًا طرديًا فوق المتوسط بلغ )، وا

أحد أنواع مساحة و بين ،  درجات الحرارة  واإلنتاج: بين  ( 222طرديًا فوق المتوسط أيضًا بلغ )
مساحة صنف معين من التقاوي )شندويل بين ، و اإلنتاج (  و الفيضية حول األودية الجافةالتربات )

يتوقف  مقومات إنتاج وتشير هذه العالقة بين كمية اإلنتاج وهذه العوامل أن هناك  اإلنتاج .و  ( 31
ال   حول وادي العريش الفيضية الخصبة فمثالً  نجد أن التربةعلي توفر مقومات أخري  تأثيرها 

 .تعطي كامل إنتاجها في ضوء تناقص كميات المياه 
 باأللياف  ةغني  اهفائدة غذائية لكن، وليس لها استخالصه بقايا ينتج عن القمح  مخلفات هي و       
مثل   عند االعتماد على األعالف المركزة ةضروري، و  بالشبع  الحيوانات ساعد على شعور ت التي

 بمفردهامن أمراض تنجم عند هضم هذه الحبوب  هاقيتسهل عملية الهضم و ت حيث الحبوب 
قي من تالغذائية و  تهامن االستفادة بشكل جيد من قيممع الحبوب  هااستعمال وتفيد عند ، كالحموضة
عند من العمل افرازات العصارات الهاضمة   نبهتكما ،  أحياناً بشكل كامل مع الفضالت  إخراجها

ولذلك ينبغي أن تكون مخلفات القمح ، لديها فضالت للتكوين الشكل الطبيعي  في همساتالحيوانات ، و 
شكل رئيسي علي المراعي خاصة تلك التي ال تعتمد بتركيبة العلف للحيوانات من ضمن تكوين 

يث تمتلك ، حوحاجة الثروة الحيوانية بها لألعالف الطبيعية كبيئة شمال سيناء لفقرها النباتي 
مليون رأس علي مستوي  .1من إجمالي  %123ألف رأس من الحيوانات بنسبة  22.المحافظة نحو 
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عام طن  2222 وبلغ، ويتفاوت إنتاج مخلفات القمح حسب كمية اإلنتاج السنوي من القمح الجمهورية 
ويس رب قناة السوتفيد كمياته في حالة توافرها في توفير تكلفة نقله من المحافظات القريبة غ 212.

 . (212.،  بالمحفظة عن الثروة الحيوانية تقرير،  االستثمار مكتب)محافظة شمال سيناء ، 
 
  تسويقه :و استهالك القمح  -2

اصفرار حيث بعد نضجه بريل وبداية مايو أيبدأ حصاد القمح في شمال سيناء في نهاية        
شبكة وينقل القمح من خالل ،  من مساحة الحقل  %12السالمية العليا التي تحمل السنبلة في نسبة 

ماكن أإلي    212. كم عام  21.1إجمالي أطوالها  يصل الطرق المرصوفة والترابية  جيدة من
)مديرية الطرق بشمال سيناء ، بيانات غير منشورة عن شبكة الطرق  أو تخزينهاستهالكه أو تسويقه 

 ( .212.بالمحافظة ،
في حفظ  األنسبوتعد الصوامع هي ، شمال سيناء في هناجر وصوامع حديثة  ويتم تخزين قمح       

  %11و 12فاقد بالشون الترابية  بين النسبة تتراوح  حيثالحبوب من الطيور والحشرات وظروف الجو 
  ( .212.)مديرية الزراعة بشمال سيناء ، بيانات غير منشورة عن تخزين القمح ، 

( توزيع متوسط استهالك وتسويق القمح بشمال سيناء عام 12لشكل )( و ا2.ويوضح الجدول)      
 ما يلي :  يالحظ حيث ،  212.

من إجمالي اإلنتاج ،  %22..بنسبة  سرة األ استخدامبشمال سيناء بين   توزع إنتاج القمح -
 للتسويق . %2223و
واالستهالك المنزلي  %222بنسبة  لزكاة وهي : ا، مصارف للقمح نحو أربع  استهالك األسرة يتجه  -

 .   %.2.ة والهدايا بنسب  %.32بنسبة  تاليوالتقاوي للعام ال %222بنسبة 
، والذين  %3123بنسبة  الحبوبيتم االستفادة من النسبة الكبيرة المتبقية من خالل بيعها إلي تجار  -

بتوريد  ما ،  ويقوم البعضأو بكليه للجهات المسئولة ما تم شراؤه للسوق الحر أو بتوريده  يقومون ببيع
من المناطق الزراعية وي عد موقع  السوق  . %3.21بنفسه بنسبة  جهات المسئولة للإنتاجه من القمح 

لكن     (David  G. , 1995 , P.131)لها أحد العوامل المؤثرة في تحديد التركيب المحصولي 
مكانية استهالكه ال يوثر في شمال سيناء  بشكل واضح بسبب نقص إنتاج القمذلك  ح في مصر وا 

 .في حالة نقله   األخرى محليًا فضاًل عن قربها من المحافظات 
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 )%(  212.( توزيع متوسط استهالك وتسويق القمح بشمال سيناء عام 2.جدول)

 212.يونيو  ، نتائج الدراسة الميدانية المصدر :                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .2.المصدر : اعتمادًا علي جدول )                      
 212.( توزيع متوسط استهالك وتسويق القمح  بشمال سيناء عام 12شكل )             

، بينما أنتجت من القمح ألف طن  2322بمحافظة شمال سيناء   ستهالك القمحويبلغ إجمالي ا    
مع وجود عجز بنسبة  من استهالكها السنوي  %.1 قد وفرت، وعليه ف 212.طن عام  .2222

خر وفقًا لكمية اإلنتاج السنوي للمحافظة  ، حيث بلغت ، وتتفاوت نسبة العجز من عام أل  22%
بسبب التراجع الكبير في  .21.عام  %..، لكنها بلغت  222.عام  %221.نسبة العجز  

 .فدان فقط  11.المساحة المزروعة التي بلغت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفائض المسوق                 استخدام األسرة                          
 اإلجمالي التوريد للحكومة البيع لتاجر اإلجمالي وي للعام القادمتقا هدايا زكاة المنزلياستهالك 
222 222 .2. 32. ..22 3123 3.21 2223 
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  : إلنتاج القمح التقييم القتصادي  -رابعاا                          
 

 ووفرة تكلفة اإلنتاج  ومنها : يزرعه   عدة عوامل في اختيار الم زارع  للمحصول الذي رؤثت       
مكانية التسويق وسعر البيع الذي ي عد  لكل للقمح أهمها وهو سعر ثابت من العمالة  والمياه  وا 

 متوسط أسعار الحبوب واألتبان (1.) جدولال ويوضح  ،كل عام المحافظات ي حدد من قبل الحكومة 
ردب القمح أحيث يبلغ متوسط سعر بيع ،  212.لمحصول القمح في شمال سيناء خالل موسم إنتاج 

يوجد اختالف ، حيث جنيه  13.22مل من التبن جنيه ، كما يبلغ متوسط سعر بيع الح   3.223
ففي مناطق الري بالمطر  ماالذي يؤثر علي جودتهسعر القمح والتبن وفقًا ألسلوب الري  طفيف في

جنيه بينما سعر القمح في مناطق  11223مل التبن جنيه وسعر ح   31.23غ سعر أردب القمح يبل
 جنيه. .13.2مل التبن جنيه وسعر ح   .3.12التنقيط الرش و الري ب

 
 212.متوسط أسعار الحبوب واألتبان لمحصول القمح في شمال سيناء خالل موسم إنتاج ( 1.) جدول

   جنيهالوحدة :                                                                       
 المتوسط والتنقيط ري بالرش ري بالمطر  

 التبن )الحمل( )األردب(الحبوب  التبن )الحمل( )األردب(الحبوب   التبن )الحمل(* *(األردبالحبوب )
31.23 11223 3.12. 13.2. 3.223 13.22 

 كجم 12.مل من التبن = الح  كجم ، و 112 األردب من القمح =)*(          
 212. يونيونموذج االستبيان ،  اعتمادا علي المصدر :           

 

، من أكثر قطاعات اإلنتاج التي تتعرض للمخاطرة  خاصة في شمال سيناء ويعد قطاع الزراعة       
والرطوبة   ت الحرارة مياه الري ودرجامدي وفرة  ومنها   حيث يتأثر بعوامل عديدة تتسم بالتقلب

والرياح خاصة التي تهب في موسم التزهير واألسعار ، وعليه فإن تحديد المزارع للتركيب المحصولي 
 يعتمد علي قدر من المخاطرة . ألرضه 

ستثمر بشكل جيد ، حيث ما فإنها ال ت   ورغم توافر مقومات التنمية الزراعية بشمال سيناء نوعاً       
راعي بالتذبذب بما فيه محصول القمح ورغم ذلك فهو أقل تلك المحاصيل في درجة يتسم اإلنتاج الز 

، وبلغت أقصاها لمحصول  %2222، وللخيار الصيفي  %.22بلغت  .21.ففي عام   المخاطرة
  . (1)%.22الباذنجان الشتوي بنسبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محددة ) داليا أبو زيد وسهي الديب  فترة خالل معين  محصول من المتوقع العائد تقلبمدي  علي يدل ة : هو تقديرالمخاطر ةجدر (1)

 ( . 941و 929، ص  3102، 



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            144

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  م    0202 -يناير/  شرالسابع عالعدد  
 

وتوثر درجات المخاطرة علي المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة ، ولذلك ينبغي أن يختار     
اسب و المتنوع الذي ي قلل من ارتفاع درجة المخاطرة علي دخله الم زارع التركيب المحصولى المن

، ففي حالة انخفاض عائد محصول ما فإن المحصول  ((David L. , 2012 , P. 49الزراعي
اآلخر يعوض هذا االنخفاض ، وحيث أن القمح من المحاصيل االستراتيجية التي تشجع الحكومة علي 

يعاني كثيرًا من تقلبات األسعار بالسوق وبالتالي شعور المزارع زراعته وتحدد سعر الشراء ، فإنه ال 
 باالرتياح مما يشجع علي زراعته . 

متوسط مؤشرات الربح ومقاييس الكفاءة االقتصادية لفدان ( 11وشكل )( ..جدول )ويوضح      
 ، ونستنتج منه ما يلي :  212.شمال سيناء عام ب القمح 

للمنتج  %3.للحبوب و %22جنيه بنسبة  22.321دان القمح  إلي يصل متوسط االيراد الكلي لف -
 الثانوي "األتبان" . 

منها ،  %22..من إجمالي اإليرادات وبالتالي  يبلغ  صافي العائد  %.222تمثل التكاليف الكلية  -
من التكاليف الكلية ، ويمثل العائد فوق التكاليف المتغيرة  %2.22وتصل التكاليف المتغيرة إلي 

من االيراد الكلي ، وقد بلغ متوسط   %1322من اإليراد الكلي ، كما تبلغ التكاليف المعدلة  1221%
 . %1.21القيمة المضافة لفدان القمح  

 ترتفع مؤشرات الربح للفدان الذي يروي بالرش عن مثيله الذي يعتمد علي مياه األمطار. -
من  التكاليف،  %.123أن نسبة العائد  بحساب متوسطات مقاييس الكفاءة االقتصادية  نجد  -

 %3.231، وتصل نسبة هامش الربح  %3.221ونسبة عائد الجنيه المستثمر في إنتاج القمح  
 .  .122، وبالتالي تصل الكفاءة االقتصادية إلي  %11223بينما تبلغ الربحية النسبية 

الري بالتنقيط ذي يعتمد علي مياه عن مثيله ال باألمطارللفدان الذي يروي تنخفض تكاليف اإلنتاج  -
 مما انعكس علي ارتفاع مقاييس الكفاءة االقتصادية بالنسبة له . 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) داليا أبو زيد وسهي الديب محددة  فترة خالل معين  محصول من المتوقع العائد تقلبمدي  علي يدل ة : هو تقديرالمخاطر ةدرج (2)

 ( . 941و 929، ص  3102، 
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 212. عامشمال سيناء بالقمح  لفدانومقاييس الكفاءة االقتصادية  ( متوسط مؤشرات الربح..)جدول       
 

 المتوسط     لتنقيطلرش وابا     بالمطر بيـــــان                          الــــري 
 بحمؤشرات الر                

 211122 454154 154454  القمح ايرادات ( 4)
 23...1 4544 441454    األتبان ) المنتج الثانوي(ايرادات ( 4)
 22.321 4444554 544451    الكلي ( اإليراد4)
 2211211 454454 454455    التكاليف الكلية( 1)
 12.2.1. 4445 444454   صافي العائد( 5)
 322222 544454 444451 *     ةالتكاليف المتغير( 4)
 323121 4455 4444 العائد فوق التكاليف المتغيرة( 4)
 323221 444454 444454 التكاليف المعدلة( 4)
 113122 444454 144454 القيمة المضافة( 4)

مقاييس الكفاءة                    
 .123 4544 4544 نسبة العائد/ التكاليف( 44)
 3.221 44514 44541 ٪  يه المستثمرعائد الجن( 44)
 3.231 4155 14544 ٪     هامش ربح المنتج( 44)
 11223 14 45544 ٪   الربحية النسبية( 44)
 .122 4545 4544 الكفاءة االقتصادية( 41)
 ولية المستخدمة في اإلنتاج .مع  نشاط اإلنتاج مثل الطاقة و النقل والمواد األغيرة : هي التي تتغير بما يتالءم )*( التكاليف المت

(3( = )1( + ).)  (1( = )3 )– (3)  (2( = )3 )– (2)  (2)  =(3)- (.) 
 122( * 3( / )1( = ).1) 122( * 3( / )1( = )11)  (3( / )3( = )12) ( + األجور2 – 3( = ).)
(13( = )1( / )2 * )122 (13( = ).( / )3) 

 . 212. سبتمبر،  ياناالستب اعتمادا علي نموذج -1المصدر: 
          .- (Daniel   L. , 1999 , P. 57 ) 
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 .( ..)المصدر : اعتمادًا علي جدول            
 212. عامشمال سيناء بالقمح  لفدانومقاييس الكفاءة االقتصادية  متوسط مؤشرات الربح (11) شكل       
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  زراعة القمح والحلول المقترحة :مشكالت  -خامساا                   
 

وأثناء الحصاد والتخزين  فترة اإلنباتفي عدة مشكالت واجه إنتاج القمح في شمال سيناء ي     
 كما يلي : حلول لها نموذج االستبيان تم توضيحها مع اقتراح ب وباالستعانة والتسويق ، 

 
 المشكالت : -1
فترة يواجه المزارعون للقمح في شمال سيناء عددًا من المشكالت أثناء :  إلنباتفترة ا كالتمش -أ

عدم زارع نفسه ، وهي بالترتيب: والتي يرجع عددًا منها إلي الم  ( 3.جدول )الكما يتضح من  إنباته
بنسبة  الزراعة قبل جيداً  األرض تجهيز، وعدم  %1222بنسبة زراعة القمح في الوقت المناسب له 

 تتالءم ال التقاوي  كمياتو ،  %1323بنسبة  التربة لنوع المناسبة غير الزراعة طرق  اتباع، و  1221%
تكون  التي قدو  مصدرها معروف غير قمح تقاوي  زراعةو ،  %.132بنسبة  الزراعة سلوبأ مع

ال دخل للمزارع فيها . وترجع عددًا منها إلي عوامل أخري  %1.21 ةبنسبتعرضت لغش تجار التقاوي 
بسبب عدم توافرها في الجمعيات  الزراعي االرشاد بها يوصي التي األسمدة بكميات االلتزام عدممثل : 

 حياناً أ الفئران هجوم، وتعرض المحصول ل %.122 ةالزراعية واألسواق مع ارتفاع أسعارها بنسب
 في  الري  مياه قلة، و  %222بنسبة  نضجها وأثناء هاتعا زر  بعد للحبوب الطيور التقاطباإلضافة إلي 

ها خاصة في األراضي التي ئكما هو عند تكون السنابل وامتال المحصول زراعة من الحرجة الفترات
 مور الحبوب وقلة إنتاج المحصول .ضمما يتسبب في  %222تعتمد علي مياه األمطار بنسبة 

 بشمال سيناءالقمح  فترة إنباتالمشكالت التي تواجهه العينة في ( 3.جدول )                 
 % العدد مشكالت موسم الزراعة

  للزراعة المناسب الوقت تحديد عدم
  الزراعة قبل جيداً  األرض تجهيز عدم
  التربة لنوع المناسبة غير الزراعة طرق  اتباع
  الزراعة اسلوب مع تتالءم ال التقاوي  كميات
  مصدرها معروف غير قمح تقاوي  زراعة
  الزراعي االرشاد بها يوصي التي األسمدة بكميات االلتزام عدم
 نضجها وأثناء هاتعا زر  بعد للحبوب الطيور والتقاط احياناً  الفئران هجوم
 المحصول زراعة من الحرجة الفترات في  الري  مياه قلة

12 
11 
13 
1. 
11 
12 
2 
2 

1222 
1221 
1323 
132. 
1.21 
122. 
222 
222 
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تواجه المزارع في موسم  الت ك( أن هناك مش3.جدول )اليوضح  في موسم الحصاد :  كالتمش -ب
للحصاد  رب من نصف أفراد العينة إلي عدم اختيار الوقت المناسبيق   ما  يشير القمح ، حيث دحصا

مما يتسبب أو أثناء نشاط الرياح  أو يتأخر في حصاده  جيدبشكل نضج المحصول   حيث يتم قبل
العينة إلي أن المزارعين يحصدون أفراد لث ث   أشارط الحبوب لبعض أنواع القمح ، كما في فر 

رغم ارتفاع تكلفة الحصاد باأليدي العاملة  لعدم توافر آالت المحصول باألسلوب التقليدي أحيانًا 
، بينما أوضح خ مس العينة إلي عدم دراس المزارعين للمحصول بعد الحصاد مباشرة لحديثة الحصاد ا

 . كمية اإلنتاج من يقلللظروف الجوية  لفترة طويلة من رطوبة وحرارة واألمطار أحيانًا مما عرض لفيت
                 ناء ( المشكالت التي تواجه العينة في موسم حصاد القمح بشمال سي3.جدول )                 

 % العدد أثناء الحصاد كالتمش
 عدم اختيار الوقت المناسب للحصاد

 حصاد المحصول بأسلوب تقليدي أحياناً 
 عدم دراس المحصول بعد حصاده مباشرة

31 
.2 
12 

3.21 
3222 
1.22 
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 . 212. ، يونيو  االستبيان نتائج المصدر:                         

بشمال  ين القمح تمثلت أراء أفراد العينة في المشكالت التي تواجه تخز   التخزين : كالتمش -ج
 للقوارض معرضة مواقع في المحصول تخزين( وهي : 1.يوضحها الجدول ) سيناء في ثالث

عن قلة  ، فضالً  %.312بنسبة  لتخزينا عبوات مناسبة عدم، و  %3221بنسبة  المختلفة والحشرات
 . %22..بنسبة  للتخزين الحديثة الصوامعأعداد 

 ه تخزين القمح بشمال سيناء جأراء أفراد العينة في المشكالت التي توا (1.)جدول                
 % العدد مشكالت التخزين

 تخزين المحصول في مواقع معرضة للقوارض والحشرات المختلفة
 بة عبوات التخزين عدم مناس

 الصوامع الحديثة للتخزين محدودة 

31 
.. 
.2 

3221 
312. 
..22 

 122 1. اجمـــــــــــــــالي                           
  . 212. يونيو،  االستبيان نتائج المصدر:                        

من العقبات أثناء تسويق منتجهم القمح في شمال سيناء العديد  نتجويواجه م   التسويق : مشكالت -د
( الذي يعرض أراء أفراد العينة فيها ، حيث أشار نحو خ مسها إلي 2.ويتبين  ذلك من خالل الجدول )

 بيع المزارع لها توفيرًا  لتكلفة النقل ، وخلطبسبب  الحصاد موسم في للمحصول الحبوب تجار استحواذ
مما   القمح سعر تحديد أحيانًا  في الحكومة وتأخر ،  %1222 ةمستوردة بنسب بأقماح المحلي القمح
بنسبة   الشون  في القمح تسليم ، مع صعوبة  %1222في تردد من زراعته بنسبة  المزارعون يجعل 
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 القمح في صناعة  أعالف الحيوانات من قبل بعض المزارعين وتجار األعالف  استخدام، و  1221%
 %.1بنسبة مناسبة  غير بوسائل المحصول ، ونقل  ى األخر لقرب سعره من الحبوب  %1323 ةبنسب
. 

 بشمال سيناءالقمح أراء أفراد العينة في المشكالت التي تواجه عمليات تسويق ( 2.جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 212. يونيواالستبيان ،  نتائج المصدر:                  

   مشكالت إنتاج القمح : مواجهة  -2
لمواجهة المشكالت التي يعاني منها إنتاج  ساليب التي يمكن اتباعهاتوجد العديد من األ      

اعة مرورًا بالحصاد والنقل محصول القمح في مراحله المختلفة  بشمال سيناء بداية من موسم الزر 
حيث يقترح ما يق رب من خ مس أفراد العينة أن ( 2.، ويوضحها الجدول )التسويق وانتهاًء  بوالتخزين 

مناسبًا لكل ما هو متاح من مقومات متوفرة لزراعة محصول القمح بشمال سيناء  يكون هناك استثماراً 
إلي أهمية اتباع  %1222، كما أشار مساحات المزروعة لزيادة اإلنتاج برفع إنتاجية الفدان مع زيادة ال

نظام الزراعة الموجهة في شمال سيناء حيث يكون هناك تدخل حكومي في تحديد التركيب المحصولي 
برفع أسعار توريد القمح مما  %1123كما اقترح ،  سنوياً  يضمن مساحة واسعة من محصول القمح

 ومراكز الزراعي االرشاد دور تفعيلإعادة نحو أهمية منهم  %.1بينما اتجه ، يشجع من زراعته 
 بما القمح إنتاج مستلزمات لتوفير الزراعية التعاونيات مستوي  رفعو  ،  كما كان سابقاً  الزراعية البحوث

 صوامع بناءإلي  %222وأشار   ، وهو ما اقترحه ما يق رب ٌعشر أفراد العينة  الحديثة الميكنة فيه
من أفراد العينة  %121وأكد ،   القمح محصول  زارعم   دعم بأهمية %222ما اهتم بين،  للتخزين حديثة

 حلإلي  %323كما أشار بعضهم بنسبة ،  مرتفعة إنتاجية ذات أصناف زراعة في التركيزإلي ضرورة 
كما في شمالها الغربي حيث ارتفاع  التي تعاني منها بعض المناطق في شمال سيناء التربة مشكالت
 . لوحة والرطوبة نسبة الم

 

 % العدد مشكالت التسويق
 استحواذ تجار الحبوب للمحصول في موسم الحصاد

 خلط القمح المحلي بأقماح مستوردة
 لقمح  وا عالنه أحياناً تأخر الحكومة في تحديد سعر ا
 صعوبة تسليم القمح في الشون 

 استخدام القمح في صناعة األعالف كمن قبل التجار األعالف وكذلك المزارع
 نقل المحصول بوسائل غير مناسبة

1. 
12 
12 
11 
13 
11 

.22. 
1222 
1222 
1221 
1323 
1. 
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 ( مقترحات أفراد العينة لمواجهة مشكالت إنتاج القمح في شمال سيناء 2.جدول )                 
 % العدد مواحهة مشكالت اإلنتاجمقترحات ل

 االستثمار المناسب لمقومات زراعة القمح بالمحافظة 
 التدخل الحكومي في التركيب المحصولي بما يزيد من مساحة القمح 

 رفع أسعار توريد القمح 
 تفعيل دور االرشاد الزراعي ومراكز البحوث الزراعية 

 رفع مستوي التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات إنتاج القمح بما فيه الميكنة الحديثة 
 بناء صوامع حديثة للتخزين 
 دعم المزارع لمحصول القمح

 التركيز في زراعة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة
 الت التربة حل مشك

12 
12 
13  
11  
. 
2  
2  
1  
3 

1.22  
1222  
1123  
1.  
.2.  
222  
222  
121  
323 

ــــــالي                                           122 1. إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 212.نتائج االستبيان ، يونيو المصدر:                          

اج التنمية الزراعية إلي الدعم الحكومي للمزارعين كي يحدث توازن بين مدخالت الزراعة تحتو        
نتاج من فعند  تنمية اإل،  (Ryan E.  , 2013ومخرجاتها للحصول علي أرباح مناسبة لهم )

عداد برنامج  شامل يهتم  بأساليب الزراعة والحصاد ثم التخزين والنقل و إ محصول ما  يجب 
 . ((ILson, G. , 2001 االستهالك 
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 ــــــــــــــةتمـــــــالخـا
 : ــــائجالنتــــــــ -1

 القمح في شمال سيناء لكنها ال ت ستثمر بشكل جيد . نتاجتتوفر المقومات الجغرافية إل -
  212.-222.وصل متوسط المساحة المزروعة سنويًا من القمح في شمال سيناء خالل الفترة  -
من المتوسط السنوي للمساحات المزروعة في الجمهورية والتي  %2231فدان لتمثل  223222ي إل

، وتركزت بالترتيب في الحسنة ونخل ورفح والشيخ  ألف فدان في الفترة نفسها 223231.بلغت 
ال ، وبالتالي ت عد الرقعة المزروعة من القمح أحد العوامل المهمة إلنتاجه في شموالعريش وبئر العبد 

  سيناء .
اصل مع تذبذب سهم شمال سيناء في إنتاج القمح في مصر بكميات محدودة ولكن بشكل متو ت   -

طن  1.31321اإلنتاج وتناقصه في األعوام األخيرة ، حيث بلغ المتوسط السنوي إلنتاج المحافظة 
مليون طن  .22من المتوسط السنوي لإلنتاج علي مستوي الجمهورية والذي وصل إلي  %2212بنسبة 

وكان ترتيب مراكزها في اإلنتاج : الحسنة والشيخ زويد ورفح ونخل ،   212. -222.خالل الفترة 
 والعريش وبئر العبد .

التربة والمياه من أبرز العوامل الطبيعية المؤثرة في كمية اإلنتاج ، لكن توافر التربة  ي عد عنصرا -
يادة اإلنتاج ، حيث أن متوسط إنتاج فدان القمح هم في ز ة دون وجود مصدر دائم للري ال يسالخصب

مطار بمعدل يقترب يفوق مثيله الذي يعتمد علي مياه األ والتنقيط  رشالذي يعتمد علي مياه الري بال
بالترتيب من من الضعفين ، كما توجد عالقة طردية مؤكدة بين كمية إنتاج القمح ومدخالت إنتاجه 

 العمل اآللي .عمالة وتقاوي وأسمدة وعدد ساعات 
من إجمالي اإلنتاج ويسوق المتبقي  %22..د استخدام عائلي إلنتاج القمح بشمال سيناء بنسبة جيو  -

 . %3.21والتوريد الحكومي بنسبة  %3123إلي تجار الحبوب بنسبة 
من إجمالي ايرادات الفدان من القمح بينما يبلغ صافي العائد  %.222يمثل إجمالي التكاليف  -

 نها .م 22%..
 يعاني إنتاج القمح بشمال سيناء من مشكالت في موسم الزراعة والحصاد والتخزين والتسويق. -
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 :  التوصـــــــــــيات -2      
 

  :بالتالي النتائج فإن الدراسة توصي تلك وفي ضوء         
حتي للحائز، قل علي األثالثة أفدنة  تزيد عليمن القمح في وسط سيناء  مساحات كبيرة  زراعة -

، وتشجيع عمليات االستصالح الزراعي بهدف زراعته من خالل  من مزايا اإلنتاج الوفيرنستفيد 
 .  قروض من بنك التسليف الزراعي 

 .السدود والهرابات المزيد من بإقامة  وسط سيناءمن مياه السيول علي القصوى  االستفادة -
المتغيرة  من خالل  األمطاربجانب مياه كز امر الداخل  رشنظام الري بالبالتوسع في زراعة القمح  -

 .حفر اآلبار العميقة 
تحقق عائدًا يتم اإلعالن عنها قبل موسم الزراعة ل مميزة  لمحصول القمح  وضع سياسة سعرية -

 .، وتحد من استخدامه كعلف للحيوانات  سيناءشمال  في للمنتجين  مناسبًا 
توعية  زراعة العديد من الحقول االرشادية وفي  شمال سيناء فياإلرشاد الزراعي بتنشيط دور  -

  زراعته وكيفية الحصول علي إنتاجية مرتفعة .أهمية ب للقمح المزارعين 
توفير الجمعيات الزراعية بشمال سيناء لمدخالت زراعة القمح من تقاوي جيدة ، وأسمدة كيماوية ،  -

، وتحسين تجهيز األرض ورش المحصول وحصاده ومبيدات للحشائش والحشرات ، وميكنة خاصة ب
 كفاءة التسويق والتخزين .

م لبيئة شمال سيناء ، ءتشجيع مراكز البحوث الزراعية علي استنباط أصناف ذات إنتاج مرتفع ومال -
 زراعتها . تعميممع 
ي ترتفع ن في تحسين خواص التربات الفقيرة في عناصرها المعدنية وتلك التيالمزارع تقديم الدعم -

 فيها نسبة األمالح .
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 ــقــــــــــــــــــالحمال
 

 نموذج استبيان( 1ملحق )
 جامعة العريش  

 قسم الجغرافيا                                                 -كلية اآلداب
 رقم االستمارة )     ( 

 212.تاريخ االستبيان يونيو 
 تستخدم إال في البحث العلمي وال بيانات هذه االستمارة سرية

 موضوع البحث :
 "الزراعيةفي محافظة شمال سيناء "دراسة في الجغرافية ومشكالته القمح إنتاج 

 ( أمام اإلجابة التي تناسبك أو أكمل الفراغات المحددة . Yتفضل بوضع عالمة ) 
 بيانات عامة :

 يــــــــة : ...............  ختياري( ......................... القر ااسم الحائز ) -1
 المركــــــــز : ...............    مســاحة المزرعة : ................. فـــدان .         

 .أخري )  (  –المؤجر )  (  –إدارة المزرعة : المالك  نفسه  )  (  -.
بة بال فمحافظتك ال )  ( واذا كانت اإلجا –هلل أنت من محافظة شمال سيناء : نعم )  (  -3

 األصلية هي .....
 المقومات الطبيعية والبشرية :

 أخري : وهي ...... و....... و ......  –طينية رملية  )  (  –نوع التربة : رملية )  (  -3
 أخري : وهي ...... -تنقيط )  ( ال –رش )  ( ال  –)  (  األمطار: ري القمح  طريقة  -1
 مياه الشرب )  ( . –آبار )  (  –: نيلية )  (  مياه الري للقمح مصادر  -2
ذا كانت اإلجابة )ال( فاستخدامات  –هل تستفيد بمياه السيول في ري القمح : نعم )  (  -2 ال )  ( وا 

 مياه السيول في ...... و ..... و ..... 
م مراكز و..... و...... وأه و..... و ...... : ......حسب المساحة المزروعة أصناف القمح  -2

 زراعتها بالترتيب هي : ..... و..... و..... و..... و..... و..... .
 ..... كجم .لرش كجم ، والفدان با مية التقاوي للفدان المطري .....ك -.

 عام . بشمال سيناء .....  سنوات خبرتك  لزراعة القمح -12
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 .  لزراعة فدان القمح  3متر.....  كجم ، والعضوية سط كمية األسمدة األزوتية  .....متو  -11
فدان إلي ..... جنيه ، للعمالة الوتصل تكاليف ....... عامل ، للفدان متوسط حجم العمالة  -.1

 ..... ساعة لزراعة فدان القمح . )الميكنة( وعدد ساعات العمل اآللي
. جنيه والمروي متوسط كمية المبيدات الزراعية التي يستهلكها فدان القمح  المروي بالمطر .... -13

 ..... جنيه . والتنقيط بالرش
حسب انتشارها ..... و..... و..... و .....  في شمال سيناء  األمراض التي تصيب القمح -13

 و..... و..... وأبرز المبيدات التي تستخدم في مقاومتها ..... و..... و ..... و .....
 اإلنتاج :

 رش.......... طن ، والمعتمد علي الري بال من القمح ارمطإنتاج الفدان الذي يعتمد علي األ -11
 . طن ......... والتنقيط

 رش، والمعتمد علي الري بال حمل..........  التبنمن  مطاراألإنتاج الفدان الذي يعتمد علي  -12
 . حمل  ......... والتنقيط

والتنقيط  رشمد علي الري بالوالمعت، ....... جنيه مطاراأل سعر األردب من القمح المعتمد علي -12
 جنيه .  ........
 رشوالمعتمد علي الري بال، ....... جنيه   مطاراألالمعتمد علي  التبن للفدان حملسعر  -12

 جنيه . ........والتنقيط 
 الستهالك والتسويق :

 التصدير  –)  (   سوق المحليتال –: االستهالك الذاتي )  (  زراعة القمحالغرض من  -.1
 توريد حكومي )  ( . –، وفي حالة التسويق المحلي فيكون : لتجار الحبوب )  ( )  ( 
تقاوي للعام  –هدايا )  (  –زكاة )  (  –استهالك األسرة )  ( االستهالك الذاتي من القمح :  -2.
 أخري وهي ....... –)  (  تاليال

  : التقييم القتصادي
و العمالة األسرية واآلالت واألدوات الزراعية   ) ايجار الفدان نتاج الثابتة للفدان إلتكاليف ا -1.

ومولدات كهرباء  اآلفاتللتجهيز والحصاد وحفر اآلبار ومواتير رفع المياه ومواتير الرش ومقاومة 
 ( :  هي ............... جنيه . ...... وموازين وسيارات نقل ومخازن وأخري 

مقابل بذر  -تجهيز األرض  –تلزمات اإلنتاج )التقاوي التكاليف المتغيرة للفدان من مس -..
شبكات الري  –المبيدات  –المعدنية العناصر –األسمدة الكيماوية  –األسمدة العضوية  -المحصول 
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.........  ( : هي........ أخري  –نقل المحصول  -يز المحصول جمع وتجه –طاقة  –"إن وجدت" 
 جنيه .

 المقترحة :مشكالت زراعة القمح والحلول 
عدم تحديد الوقت المناسب للزراعة )  (  : هيالمشكالت التي تواجهك  في موسم زراعة القمح   -3.
زراعة تقاوي قمح غير معروف مصدرها )  (  -اتباع طرق الزراعة غير المناسبة لنوع التربة )  (  -
قلة مياه الري  في  -جها )  ( حيانًا والتقاط الطيور للحبوب بعد زراعتها وأثناء نضأهجوم الفئران  -

كميات  -عدم تجهيز األرض جيدًا قبل الزراعة )  (  -الفترات الحرجة من زراعة المحصول )  ( 
ت الحرجة من زراعة المحصول )  قلة مياه الري  في الفترا -سلوب الزراعة )  ( أالتقاوي ال تتالءم مع 

 .. و ...... و ..... أخري وهي ...... –( 
مشكالت التي تواجهك في موسم حصاد القمح هي : عدم اختيار الوقت المناسب للحصاد )  ( ال -3.
 –حصاد المحصول بأسلوب تقليدي أحيانًا )  (  -عدم دراس المحصول بعد حصاده مباشرة )  (  -

 و ....... و ....... وهي ......أخري 
الصوامع الحديثة  -ات التخزين )  ( المشكالت التي تواجه تخزين القمح هي : عدم مناسبة عبو  -1.

 –لمختلفة )  ( تخزين المحصول في مواقع معرضة للقوارض والحشرات ا -للتخزين محدودة )  ( 
 و ...... و ....... أخري وهي ......

المشكالت التي تواجه تسويق القمح هي : تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح  وا عالنه أحيانًا  -2.
تجار الحبوب للمحصول في موسم الحصاد  استحواذ  -قمح المحلي بقمح مستورد )  ( خلط ال -)  ( 
عدد  استخدام القمح في صناعة األعالف من قبل -)  (  نقل المحصول بوسائل غير مناسبة -)  ( 
 و .....و.....  .....وهي أخري  –)  (  والمزارعينتجار األعالف  من
ج القمح في شمال سيناء هي : االستثمار المناسب لمقومات مقترحاتك لمواجهة مشكالت إنتا -2.

تفعيل دور االرشاد الزراعي ومراكز  -رفع أسعار توريد القمح )  (  -زراعة القمح بالمحافظة )  ( 
بما يزيد من مساحة القمح )  (   التدخل الحكومي في التركيب المحصولي  -البحوث الزراعية )  ( 

رفع مستوي التعاونيات  -دعم المزارع لمحصول القمح )  (   -زين )  ( بناء صوامع حديثة للتخ -
التركيز في زراعة أصناف ذات  –ح بما فيه الميكنة الحديثة )  ( الزراعية لتوفير مستلزمات إنتاج القم

 و ...... و ...... أخري وهي ...... –إنتاجية مرتفعة )  ( 
   ، شكرًا لتعاونكم                                                                        
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 )الوحدة بالفدان( 212.-222.تطور المساحة المزروعة من القمح في شمال سيناء خالل الفترة  (.ملحق )
نسبة الزيادة  اإلجمالي نخل ةالحسن بئر العبد الشيخ زويد رفح العريش عام

 والنقصان%
.222 22 112 132. 33 11 2 122. - 
.221 2. ..12 1.22 32 1232 .12 2322 .2221 
.22. 212 3123 3222 12 1.2 2 21.2 .22. 
.223 .2 1131 3111 2 11223 2.3. .2222 ...22 
.223 213 2222 133. .33 .2222 2.. ...33 1122 
.221 1.21 2221 31.1 33 2313 132 1.232 -3322  
.222 1333 ... ...2 312 2 13 1232 -2121  
.222 ..2 1311 31.3 131 3..3 . 212. 3223 
.222 13 313 222 131 221 2 .123 -2123  
.22. 32 3231 311 3 122 1122 1222 12.21 
.212 133. .12 1123 2 12232 1221. 32212 3.323 
.211 2 1 2 .. 2 .33 .21 -..21  
.21. .2 31 132 3. 2 2 .11 -223  
.213 122 2 .2 33 3.2 1222 .32. 23222 
.213 .11 1. 32 22 322 .1. 1232 -3222  
.211 1.2 22 132 21 1321 3. 123. 112. 
.212 1.2 12 1.2 3. 1.32 .321 3122 11223 
.212      1 2 2 13 1 ..21 .322 -3.2. 

  223222 113.22 .32.12 .2 131121 123.22 32121 المتوسط
% 321 .222 12 22. 3221 1223 122  

                               .212.، المصدر: محافظة شمال سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الكتاب االحصائي، بيانات غير منشورة        
 

 212.مراكز محافظة شمال سيناء خالل عام بتصنيف األراضي  (3ملحق )                 
 المساحة   
 المركز

 اإلجمالي البور غير الصالحة للزراعة    البور الموسمي   لصالحة للزراعةالبور ا  المزروعة 
 %        ألف   فدان %   ألف فدان % ألف فدان % ألف فدان ألف فدان

 1.223 223 11 1.21 222. 121 32 3.23 3222 رفح
 12223 223 1323 222. 2121 322 2. 1221 1121 الشيخ زويد
 12123 222 323. 1.22 223. 321 1.2 22. 222 العريش
 122.1. 1221 1.123 .22 2221 1121 32.22 23.. 1.22 بئر العبد*
 1.223. 3323 .1.3.2 3222 2322 3121 21..11 22. 21. الحسنة
 2.221. 3222 12.123 21. .22. 3323 222 .12 322 نخل

 2122231 122 .321.2 122 1221.. 122 23222. 122 2222 جمالي اإل

 .212.مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بيانات غير منشورة،  -1المصدر: اعتمادًا علي :         
 . 212.المراقبة العامة للتعاون والتنمية والتوطين بمحافظة شمال سيناء، بيانات غير منشورة،  -.           

 * مركز بئر العبد يضم منطقتي بئر العبد ورمانة.             
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 : الطن( )الوحدة 212.-222.تطور إنتاج القمح في شمال سيناء خالل الفترة  (3ملحق )     
 نسبة الزيادة والنقصان% اإلجمالي نخل الحسنه بئر العبد الشيخ زويد رفح العريش عام

2000 99 1.861 1..669 91 1261 0 1120  - 
2001 9262 2.6162 2226 ..61 2010 2626.  121861 2.861 
2002 .9.62 6..861 1260 12169 .9269 0 920161 216. 
2006 10061 .18861 69.161 1662 121.962 180961 6012161 22166 
2001 9.96. 1.6162 11986. .1668 22.00 82061 6692.62 126. 
200. 112969 88166. 1.6.61 1. 12116. 1..62 226.161 -6161  
200. 1.0061 691126  628. 9166 9 .96. .0.96. -1268  
2001 621 111169 699.661 61961 61016. 262 1.18868 ..161 
2008 .061 69161 99.61 61961 11861 0 2.2266 -9161  
2009 1261 162.6. 61969 868 ..26. 12616. ..11 1.266 
2010 1.0961 101.6. 121069 1.61 18129 1210669 61.1.6. 121 
2011 0 .6. 0 186. 0 2116. 6286. -99  
2012 616. 1.61 1.16. 926. 0 0 62161 -066  
2016 20962 0 108 1268 11161 210661 291161 1916. 
2011 26161 166. .161 11161 1.0 102. 192.66 -616.  
201. 16. .16. 1.161 1186. 1..861 ..61 211861 116. 
201. 16. ..62 11269 926. 21916. .886.2  .20.68 11266 
2011 161 0 0 2861 ..2. 2...61 822069 .169 
  .221.126 6106861 .189.16 260961 ...1. 6111162 6..1 اإلجمالي
  .126166 112161 168.69 12866 6.92 20.161 12062 المتوسط

% 661 1.61 2962 161 6.6. 11 100  
و  212. -222.عن إنتاج محصول القمح خالل الفترة  فظة شمال سيناء، بيانات غير منشورةمديرية الزراعة بمحا المصدر: اعتمادًا علي 

 .  212.، المتوسط والنسبة من حساب الباحث 
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 المصادر و المراجع :
 

 .القاهرة ، 212. لعام السكان تعداد  ،( 212.) ، واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي  الجهاز -1
العلمي ، مطبعة ظافر ،  ( ، المهارات البحثية ومناهج البحث211.سيد ، )أحمد أحمد ال -2

 .الزقازيق
الوضع الحالي للفجوة الغذائية للقمح في ، ( 213.)كمال سالمة عرفات  وحمد محمود رضوان أ -3

مكانيات الحد منها،  الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، مصر وا 
 . ، يونيو.، العدد 3.لمجلد ا
 //:https،  ( ، منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة222.)المورد العالمي لموارد التربة ،  -3

http://www.fao.org 
 . (4445-4445األعوام )،  الهيئة العامة لألرصاد الجوية ، خرائط الطقس -1
 سيناء شمال في يالمحصول التركيب( ، 213.، ) الديب مصطفي سهي و زيد ابو السيد الياد -2
، مجلة االقتصاد الزراعي  والعلوم االجتماعية ، كلية الزراعة ،  والاليقين المخاطرة عوامل ظل في

 . 3جامعة المنصورة ، العدد 
ية في الجغرافيا ، دار البازوري ، األساليب الكمية االحصائ (212.)علي عبد عباس العزاوي ،  -2

 https://books.google.com.egالعلمية للنشر والتوزيع  ، عمان .  
 ، األساليب الكمية والجغرافيا ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية (1..1)عيسي علي ابراهيم ،  -2
. 
الميكنة الزراعية استخدام ( ،  بيانات غير منشورة عن 212.سيناء ، ) مديرية الزراعة بشمال -.

 .بالمحافظة 
المزروعة عن مساحات القمح  ، بيانات غير منشورة( 212.) ،بمرسي مطروح مديرية الزراعة   -10

 .بمحافظة مرسي مطروح 
 بالمحافظة.منشورة عن شبكة الطرق بيانات غير ( ، 212.)مديرية الطرق بشمال سيناء ،  -11
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