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 في مصر الكينوااقتصاديات إنتاج محصول 
  

 د/ السيد محمد خليل إبراهيم
 معهد بحوث االقتصاد الزراعي - أولباحث 

 :مقدمة 
خالل العقود  الزراعي، ولقد شهد القطاع المصري القوميوالدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة لالقتصاد  الفقريالعمود  الزراعيالقطاع  يعتبر

، وتحرير تجارة الزراعي اإلنتاجمستلزمات  أسعار الدعم وتحرير إلغاء أهمهامن  اإلقتصادى لإلصالحالقليلة الماضية عدة سياسات وبرامج 
 .والبرامج للمحاصيل الزراعية  السياسات، وغيرها من والمستأجربين المالك  إليجاريةاالمحاصيل الزراعية، تحرير العالقة 
المحلى من القمح عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية منها، ووجود فجوة قمحية يتم تدبيرها عن طريق  اإلنتاجوقد ترتب على ذلك عجز 

الدخل بالنوعية والكمية المناسبة وهذا يحمل الخزانة العامة للدولة  لمحدوديوالدقيق  االستيراد من الخارج، حتى يمكن توفير االحتياجات من الخبز
المالية، لذالك كان االهتمام بالبحث عن محاصيل اخرى تقلل من فاتورة االستيراد من الخارج واستغالل االراضى الجديدة  األعباءالمزيد من 

الجديدة لكونه يتحمل الظروف البيئية  باألراضى للزراعةالمحاصيل المناسبة  أهممن  لكينوااهذه المحاصيل، ووجد ان محصول  والصحراوية بزراعة
، عالوة على استهالكه لكميات مياه قليلة وتميزه بخصائص غذائية عالية الجودة ، وتحمله للجفاف المختلفة كارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة

 وتحقيقه عائد مجزى للمزارعين.
 

 :المحصول الكينوانبذه عن 
الكينوا هي نوع من الحبوب وتعتبر من المحاصيل الصالحة لألكل تنتمي إلي الفصيلة القطيفيه حالها كحال أنواع مثل الشمندر والسبانخ و 

ري من العالم، كوم العشب وتؤكل أوراقها كخضروات و الكينوا من الحبوب التي تنمو في أمريكا الجنوبية، وقد بدأت في االنتشار في أماكن أخ
نية وتحتوي الكينوا علي جميع األحماض األمينيه الضرورية وبالتالي فإنها تعد بروتينات كاملة وأسهل بكثير في هضمها من البروتينات الحيوا

ونظرا لفوائدها العديدة وتحتوي علي نسبه اقل من الدهون وتعد حبوب الكينوا من حبوب الطاقة الغنية بالمغذيات الطبيعية التي تزود الجسم بالطاقة 
 8102  كانت تلقب بأم جميع الحبوب وقد تجدد االهتمام بها بشكل كبير خالل الثمانينات، وقد قامت الجمعية العمومية لألمم المتحدة بإعالن عام

بسبب ارتفاع قيمتها الغذائية، السنة الدولية للكينوا وقد اهتم كثير من علماء الزراعة بإدخال هذا المحصول في التراكيب المحصولية لدولهم 
بمحصول القمح ،كما يتواجد الحامض األمين  %01، في حين أنها ال تزيد عن %02-01واحتوائها علي نسبه عاليه من البروتين تتراوح بين  

ناسا كغذاء متوازن وكامل لرواد  الليسين بنسبه ضعف المتواجد في القمح، ونظرا للقيمة الغذائية العالية لهذه الحبوب فقد استخدمته وكاله الفضاء
 الفضاء 

ساللة من طرازين  01ولقد تم تجريب هذا المحصول في سيناء الجنوبية )منطقه نويبع ( وسهل الطينه في مساحه فدان حيث تم زراعه  
تحت الصفر. ونبات الكينوا  2 درجه مئوية، ودرجه حرارة 12مختلفين احدهما مبكر النضج واألخر متأخرا، وهذا المحصول يتحمل درجه حرارة 

يوم وأوراقه تشبه أوراق السبانخ ويحمل في قمم األفرع   081إلى  01نبات حولي يصل طوله إلى واحد ونصف متر و يعيش في األراضي حوالي 
ملم و  1لحبوب صغيره وقطرها قناديل تشبه قناديل الذرة الرفيعة والحبوب واألوراق ذات ألوان مختلفة كاألخضر واألحمر واألزرق والبنفسجي و ا

ألف نبات كما تستخدم أوراق محصول الكينوا كغذاء اخضر لإلنسان وكمحصول علف اخضر  081إلى  011تبلغ كثافة النباتات في الفدان من 
لغذاء اآلدمي وتتراوح نسبته من ومركزات أوراق للمواشي إذ تتميز أوراقه يتواجد االكساالت والنترات بكميات قليله ويستخرج من حبوب الكينوا الزيت ل

حيث يعمل على تحسين  % 11وهو يقارب زيت الذرة، ونظرا لقيمة حبوبه الغذائية يمكن استخدام دقيقه مخلوط مع الخبز بنسبه  % 0الى  5.5
اى ثلث ما يحتاجه   1م 0111من كمية مياه الري أي حوالي  % 11المذاق ورفع القيمة الغذائية و عالوة على ذلك يحتاج المحصول إلى 

 محصول القمح.
 

 :مشكلة الدراسة
التغيرات المناخية وانخفاض معدالت االكتفاء  تنحصر مشكلة الدراسة انه فى ظل قلة الموارد المائية المتاحة للزراعة المصرية وفى ظل 

كحال مناسبا لتقليل فاتورة  الكينواالغذائية، كان االهتمام بزراعة محصول  استيراد كميات كبيرة لسد الفجوة وبالتاليمن محاصيل القمح والذرة  الذاتي
 ستهالكه لكميات كبيرة من المياه باإلضافة للعائد المجزى من تصديره.االستيراد من الخارج وعدم ا
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 2502(  2)  05مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :هدف الدراسة
 ،الكلي اإليراد ،وتكاليف محصول الكينوا إنتاجاقتصاديات  من خالل دراسةالكينوا التعرف على اقتصاديات محصول  إلىتهدف الدراسة  

الكفاءة والذي يتضمن مؤشرات  الجزئية المزرعية الميزانيةتحليل  باستخداموتسويق محصول الكينوا في مصر وذلك  إنتاجوالمشاكل التي تواجه 
وذلك بتصديره إلى  حد من الفجوة القمحية في مصر، ودور زراعة محصول الكينوا باألراضي الجديدة فى اللمحصول الكينوا االقتصادية اإلنتاجية

دة للحد الخارج لزيادة الحصيلة التصديرية منه ولشراء كميات بديلة منه من القمح. باإلضافة إلى إبراز دور زراعة محصول الكنوا باألراضى الجدي
 من الفجوة القمحية.

  :ومصادر البيانات البحثية الطريقة
قد تم االعتماد علي ف أهدافهاولتحقيق  الدراسةمحصول الكينوا متمشيا مع مشكله  إنتاجحول اقتصاديات  المتاحةنظرا لندره البيانات 

العينة وتم اختيار  8101/8102استبيان صممت خصيصا لذلك تم تجميعها خالل الموسم الزراعي  استمارةمن خالل  ميدانية لدراسة أوليهبيانات 
 . محصول الكنوا وتمثلت فى مزارع شركة سيكم لألعشاب لمزارعيالشامل  الحصربطريقه 

االقتصادي مثل التكاليف  األداء كفاءة، وبعض مؤشرات المئويةالوصفي والكمي متمثال في بعض النسب  للتحليل أسلوبينعلي  الدراسةواعتمدت 
 .االقتصاديةالمنفق وغيرها من المؤشرات التكاليف والعائد علي الجنيه  إليوصافي العائد ونسبه المنافع  واإليراد الكلي الكلية

 
 الكينوا:محصول  إنتاجديات اصاقت أوال
 الكفاءةوالذي يتضمن مؤشرات   partial budget الجزئية لمزرعيةا الميزانيةمحصول الكينوا يستخدم تحليل  إنتاجت اقتصاديا لدراسة  

 الكينوالمحصول  واإلنتاجية االقتصادية
 الخدمةوتتضمن تكلفه عمليات  المتغيرةمحصول الكينوا التكاليف ل الفدان إنتاجتشمل تكاليف  :الفدان من محصول الكينوا إنتاجتكاليف -0

ض الزراعية والمصروفات ر ثم التكاليف الثابتة وتتضمن القيمة اإليجارية لفترة مكث المحصول في األ ،الزراعية تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي
 األطيان الزراعية( ) ضريبةاألخرى

منزل  إلىوتنتهي بنقل المحصول الرئيسي والثانوي  للزراعةبإعداد األرض  الزراعية الخدمة: تبدأ عمليات الزراعية الخدمةتكلفه عمليات  (0)
وانحصر مصدر الطاقة المستخدمة في أداء عمليات الخدمة الزراعية في مصدرين رئيسيين هما العمل البشري و األلى  بيعه في الحقل أوالمزارع 

 واهتم الجزء التالي من الدراسة بإلقاء الضوء على أهم العمليات الزراعية و مصادر الطاقة لمحصول الكينوا
 -تكلفه عمليات الخدمة الزراعية لمحصول الكينوا: (أ)
 8101 الزراعيموسم اللمحصول الكينوا وذلك خالل  الزراعية الخدمةنود عمليات لبالتكلفة واألهمية النسبية  ان إلى( 0) نتائج جدولتشير 

 مختلفةتوليفات  بنسب والبشري و  اآلليعلى العمل  ي والنقلوالر  للزراعة األرض إعدادعمليات  أداءتصر فيه يقانه في الوقت الذي  إلى 8102/
 . العمل البشري فقط فيها يساهم الزراعية ملياتالع باقيفان 

جنيه للفدان  0111في عمليه الحصاد حيث بلغ حوالي  أقصاهانه ارتفع ليصل  تبين الزراعية الخدمةمتوسط تكلفه عمليات  بدراسة -0
لمصادر طاقه  بالنسبة أما % 8.10يمثل  دانللف اجنيه 851في عمليه النقل حيث بلغ حوالي  ليصل أدناهوانخفض ،  % 18.12يمثل حوالي

العمل األلى حوالى  تكلفه في حين بلغ متوسط  % 20.20للفدان تمثل حوالي  اجنيه 01021التشغيل وبلغ متوسط تكلفه العمل البشري حوالي 
جنيها  08801بلغ حوالى  من متوسط تكلفة عمليات الخدمة الزراعية لمحصول الكينوا والذي % 01.80جنيها للفدان تمثل حوالى  0811
 .للفدان
 8102/ 8101التكلفة واألهمية النسبية لبنود عمليات الخدمة الزراعية لمحصول الكينوا وذلك خالل الموسم الزراعي ( 1جدول)

 % اجمالى % ألي عمل % عمل بشرى العملية

 0.15 255 12.25 055 20.12 055 للزراعة األرض إعداد

 1.07 225   055 225 فرد بالستيك

 2.25 005   055 005 الزراعة

 0.12 155 72.25 505 1.02 05 الري

 0.52 205   055 205 التسميد

 00.22 0255   055 0255 والعريقالخف 

 0.21 255   055 255 آفاتمقاومة 

 02.51 2555   055 2555 الحصاد

 0.21 255   055 255 التجفيف

 0.52 205   055 205 التعبئة

 2.52 205 055 205   النقل

 25.22 2055   055 2055 وإدارة إشراف

 055 02225 05.27 0205 27.10 05725 االجمالى
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 2502(  2)  05مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 مصدر الطاقة منسوب لتكلفة العمليات الزراعية                      -0
 تكلفة العمليات الزراعية إلجماليتكلفة العمليات الزراعية منسوبة  -8
 . 8101/8102للموسم الزراعي  بمنطقة عينة الدراسة إجرائهالدراسة ميدانية تم  أولية: بيانات المصدر

 :تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي )ب(
( إلى التكلفة واألهمية النسبية لبنود مستلزمات اإلنتاج الزراعي لمحصول الكينوا وتشمل سماد الكمبوست 8تشير نتائج جدول ) 

 ومركبات حيوية لألمراض واآلفات والتقاوي.
جنيها للفدان يمثل  8211حيث بلغ حوالى فى البالستيك الملش أقصاهقد ارتفع ليصل  اإلنتاجمتوسط تكلفة مستلزمات  أن إلىوتشير نتائج الجدول 

من متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج  % 8.20جنيها للفدان يمثل  021، وانخفض ليصل أدناه في التقاوي حيث بلغ حوالى  % 00حوالى 
 جنيها للفدان. 1521الزراعي لمحصول الكينوا والذي بلغ حوالى 

 
  2112/2112زمات اإلنتاج الزراعي لمحصول الكينوا خالل الموسم الزراعي ( التكلفة واألهمية النسبية لبنود مستل2جدول)

 % جنيه المستلزم

 20.20 0155 سماد كمبوست

 2.12 025 التقاوي

 02.22 0255 مركبات حيوية

 20.50 2155 ملشبالستيك 

 02.05 255 حيوية وأمراض آفاتمبيدات 

 055 5025 االجمالى

 .اإلنتاج الزراعي للمحصولتكلفة مستلزمات  إلجماليمنسوبة  *تكلفة كل مستلزم إنتاجي
 . 8101/8102: بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها بمنطقة عينة الدراسة للموسم الزراعي المصدر

 
 اجمالى تكاليف إنتاج الفدان بالجنيه:)ج( 

النسبية للبنود الرئيسية لإلنتاج إلى أن تكاليف اإلنتاج تنقسم إلى تكاليف يهتم هذا الجزء من الدراسة بإلقاء الضوء على التكلفة واألهمية  
 تشير نتائجمتغيرة ونشمل تكلفة عمليات الخدمة الزراعية وتكلفة مستلزمات اإلنتاج، وأخرى ثابتة وتشمل القيمة اإليجارية ومصاريف أخرى،. و 

، % 51.11جنيها للفدان تمثل  08801إلى أن متوسط تكلفة عمليات الخدمة الزراعية لمحصول الكينوا بلغ حوالى  (1جدول)تشير نتائج و 
، وهذا يعنى أن متوسط التكاليف المتغيرة بلغت حوالى % 82.15جنيها للفدان تمثل حوالى  1521ومتوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج بلغ حوالى 

من  % 88.18جنيها للفدان تمثل حوالى  5511، في حين بلغ متوسط التكاليف الثابتة حوالى % 22.12ى جنيها للفدان  تمثل حوال 02281
 جنيها للفدان  80181متوسط اجمالى تكاليف إنتاج فدان محصول الكينوا والذي بلغ حوالى 

 
 8101/8102اعي األهمية النسبية لبنود التكاليف الكلية إلنتاج محصول الكينوا خالل الموسم الزر  (3جدول)

 % جنيه ــــدنــــالب

 05.00 02225 عمليات الخدمة الزراعية التكاليف المتغيرة

 21.50 5025 مستلزمات اإلنتاج

 11.02 02225 الجملة

 22.52 0055 القيمة اإليجارية التكاليف الثابتة

 055 22025 اجمالى التكاليف اإلنتاجية

 *منسوبة إلجمالي تكاليف اإلنتاج.
 . 8101/8102: بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها بمنطقة عينة الدراسة للموسم الزراعي المصدر

 
 :الكلى لمحصول الكينوا بالجنيه للفدان اإليرادثانيا:

 الكلى. اإليرادالضوء على بنود  والثانوي ويهتم هذا الجزء من الدراسة بإلقاء الرئيسيالكلى على كل من كمية وسعر الناتج  اإليراديتوقف 
حيث بلغ متوسط  8101/8102 الزراعيالكلى لمحصول الكينوا للموسم  اإليرادالنسبية لبنود  واألهميةالقيمة  إلى( 0تشير نتائج جدول) 
جنيها للفدان  251والى الثانوي ححين بلغ متوسط قيمة الناتج  في، % 02.50جنيها للفدان يمثل حوالى  58511حوالى  الرئيسيقيمة الناتج 

 جنيها للفدان 51851من اإليراد الكلى لفدان الكينوا والذي بلغ حوالى  % 0.00يمثل 
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 2502(  2)  05مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 8101/8102القيمة واألهمية النسبية لبنود اإليراد الكلى لمحصول الكينوا للموسم الزراعي ( 4جدول)
 % االجمالى السعر الكمية دــــــالبن

 955.9 2.11. 31111 152.1 )طن( رئيسيناتج 
 1541 2.1 1. .1 )حمل( ثانويناتج 

 111 32.1.   الكلى اإليراد
 *منسوبة لإليراد الكلى

 . 8101/8102: بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها بمنطقة عينة الدراسة للموسم الزراعي المصدر
 

 :مؤشرات الكفاءة االقتصاديةثالثا:
اجمالى التكاليف اإلنتاجية، العائد الكلى للفدان بالجنيه،  االقتصادي إال أن أهمها التكاليف المتغيرة للفدان بالجنيه،كفاءة األداء تتعدد مؤشرات 

نسبة اإليراد الكلى للتكاليف المتغيرة، حافز المنتج، نقطة تعادل الكمية بالقيمة  أربحية الجنيه المستثمر، نسبة اإليراد الكلى إلى التكاليف الكلية،
 ونقطة تعادل السعر بالجنيه.

حيث بلغ عائد الجنيه المستثمر  8101/8102( إلى مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمحصول الكينوا للموسم الزراعي 5تشير نتائج جدول )
، كما بلغ % 8.21 ، ونسبة اإليراد الكلى للتكاليف المتغيرة% 8.00ت نسبة اإليراد الكلى إلى التكاليف الكلية جنيه، كما بلغ 002.0حوالى 

وهو ما يشير إلى  1.50جنيه وهو عائد مرتفع مقارنة بالمحاصيل الحقلية األخرى، وأخيرا فقد بلغ حافز المنتج  82011صافى العائد الفدانى 
 أربحية العائد للمحصول وضرورة التوسع في زراعة المحصول واالهتمام به لزيادة وتعظيم دخول المزارعين.

 
 8101/8102الكفاءة اإلنتاجية لمحصول الكينوا للموسم الزراعي  مؤشرات( .) جدول

 محصول الكينوا الوحدة ــــــرالمؤش

 02225 جنيه التكاليف المتغيرة للفدان

 0055 جنيه التكاليف الثابتة للفدان

 22025 جنيه اجمالى التكاليف اإلنتاجية للفدان

 00205 جنيه العائد الكلى للفدان

 22705 جنيه الكلى للفدانصافى العائد 

 002.7 جنيه (0أربحية الجنيه المستثمر

 2.07 % نسبة اإليراد الكلى إلى التكاليف الكلية

 2.20 % نسبة اإليراد الكلى للتكاليف

 00271 جنيه (2)متوسط تكلفة إنتاج الطن 

 05555 جنيه متوسط سعر الطن

 05050 جنيه (0)صافى العائد للطن 

 5.02 % (2)حافز المنتج 

 5.200 طن (0)نقطة تعادل الكمية 

 00271 جنيه (5)نقطة تعادل السعر

 ( اجمالى التكاليف اإلنتاجية للفدان/كمية اإلنتاج بالطن8( صافى العائد بالجنيه/ اجمالى التكاليف اإلنتاجية  )0)
 بالجنيه/متوسط سعر الطن(صافى عائد الطن 0( متوسط سعر الطن بالجنيه/متوسط تكلفة الطن بالجنيه  )1)
 ( اجمالى التكاليف اإلنتاجية/كمية اإلنتاج بالطن   1( اجمالى التكاليف اإلنتاجية/متوسط سعر الطن          )5)

 (.0(،)1جدول)حسبت من بيانات  المصدر:
 

 :دور زراعة محصول الكينوا باألراضي الجديدة فى الحد من الفجوة القمحية فى مصررابعا: 
مصر، وكذلك مقارنة بعض المتغيرات  فييهتم الجزء التالي بالتعرف على ودراسة كل من العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية والكلية للقمح 

وا فى الحد كيناإلقتصادية والفنية لمحصولي القمح والكينوا، وكذلك مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية إلنتاج محصولي القمح والكينوا، وأخيرًا دور زراعة ال
  من تفاقم الفجوة الغذائية والكلية للقمح في مصر وذلك بشئ من اإليجاز:

 المبرر اإلقتصادى لزراعة محصول الكنوا: -1
ستهالك والفجوة للقمح فى مصر خالل 1تشير بيانات جدول ) إلى أن متوسط اإلنتاج الكلى للقمح فى  8102( المتغيرات اإلقتصادية إلنتاج وا 

مليون طن، وهذا يعنى ن  05.282مليون طن، ومتوسط إجمالى الكمية المستهلكة فى الغذاء اآلدمى حوالى  0.110بلغ  8102مصر خالل عام 
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 2502(  2)  05مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

أما بالنسبة لإلستخدام الكلى للقمح فى  .%10.10مليون طن، ومعدل اإلكتفاء الذاتى الغذائي بلغ  1.052ذائية القمحية بلغ متوسطها الفجوة الغ
مليون طن وبمعدل إكتفاء ذاتى كلي  00مليون طن وهذا يعنى أن الفجوة القمحية الكلية بلغ متوسطها  81.110مصر لنفس العام فقد بلغ المتوسط 

 .8102مليون طن سنويًا وذلك خالل عام  00، وأخيرًا فإن الواردات القمحية بلغ متوسطها %01.22بلغ 
ومما سبق يتضح عجز اإلنتاج المحلى عن الوفاء باإلحتياجات الغذائية والكلية للقمح فى مصر مم أدى إلى وجود فجوة غذائية كلية يتم 

منه فإنه من األهمية بمكان زيادة متوسط  الذاتيجوة الغذائية والكلية للقمح وزيادة معدل اإلكتفاء تدبيرها باإلستيراد من الخارج، وللحد من تفاقم الف
ياج إلى زيادة إنتاجية الفدان أو زيادة المساحة المزروعة أو األثنين معًا، إال أن زيادة المساحة المزروعة بالقمح يقابلها بعض المعوقات مثل اإلحت

ستزراع   مساحاتالمقننات المائية لتلك ال مليون فدان  0.5، كما أن القمح يحتاج إلى أرض خصبة. وفى ظل إتجاه الدولة إلى خطة إلستصالح وا 
 يركز عليه هذا البحث. مقابل إستيراد قمح أجنبي بقيمة تلك الصادرات وهو ما فيفإن محصول الكينوا يمكن زراعته باألراضي الجديدة وتصديره 

 
ستهال  والفجوة للقم  في مصر خالل (: المتغيرات اإل2جدول )  2112قتصادية إلنتاج وا 

 المتوسط الوحدة البيان المتوسط الوحدة البيان

 إجمالى اإلنتاج المحلى. -

 .(0)إجمالى اإلستهالك الغذائي  -

 .(2)إجمالى حجم الفجوة الغذائية  -

 .(0)الذاتى الغذائي  اإلكتفاءمعدل  -

 مليون طن

 مليون طن

 مليون طن

% 

7.557 

00.221 

5.002 

50.57 

 (2)إجمالى اإلستخدام للقمح -

 (0)حجم الفجوة الكلية  -

 (5)معدل اإلكتفاء الذاتى الكلى  -

 (1)إجمالى واردات القمح 

 مليون طن

 مليون طن

% 

 مليون طن

25.557 

00 

25.12 

00 

 
( 1( إجمالى اإلستهالك الغذائي بالمليون طن مطروحًا منه إجمالى اإلنتاج المحلى بالمليون طن، )8إستهالك القمح فى الغذاء اآلدمى فقط، )  (0)

( عبارة عن جميع استخدامات القمح 0) 011خارج قسمة اإلنتاج المحلى بالمليون طن/ إجمالى االستهالك الغذائي بالمليون طن ثم الضرب *
( إجمالى إستخدامات القمح بالمليون طن مطروحًا منها إجمالى اإلنتاج المحلى 5ذاء الحيوانى والداجنى، الفاقد والتالف، التقاوى، أخرى(، ))الغ

( عبارة عن خارج قسمة إجمالى اإلنتاج المحلى بالمليون طن على إجمالى االستخدامات للقمح بالمليون طن ثم الضرب 1بالمليون طن، )
 ( عبارة عن الفرق بين إجمالى االستخدامات للقمح مطروحًا منها إجمالى االنتاج المحلى للقمح بفرض أن رصيد اول وآخر المدة ثابت.2،)011*

وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، نشرة االقتصاد الزراعي المصدر: 
 5  صيل الشتوية، أعداد متفرقةالمحا

 أهم المتغيرات االقتصادية والفنية لمحصولي القم  والكينوا:-2
إلى أن كافه المتغيرات  8102القمح والكينوا خالل  لمحصولي( مقارنة بعض المتغيرات اإلقتصادية والفنية 2تبين بيانات جدول )

ادى اإلقتصاديه والفنية تعتبر لصالح محصول الكينوا مقارنة بمثيلتها لمحصول القمح حيث انه فى الوقت الذى يعتبر محصول القمح محصول إستير 
مرة مثيله فى القمح أى أن  01.55ينوا يعادل )فوب( فى الك جنيهفإن محصول الكينوا يعتبر محصول تصديرى، كم أن متوسط سعر الطن بال

طن من محصول القمح هذا باإلضافة إلى أن اإلحتياجات المائية للكنوة تمثل  01.55تصدير طن واحد من محصول الكينوا يمكن أن يتم إستيراد 
، باإلضافة إلى فترة %011.21مح بحوالى من مثيلتها لمحصول القمح، مع تفوق نسبة البروتين فى الكينوا عن مثيلتها فى الق %15.20حوالى 

ر فى حين القمح من مثيلتها فى القمح، كما أن  محصول الكينوا مكثف للعمل البشري حيث يتيح فرص عمل أكب%21مكث الكينوا باألرض تمثل 
مح انها تشجع على زراعة هذا ومما سبق يتضح فى المتغيرات اإلقتصادية والفنية لمحصول الكينوا مقارنة بمحصول الق .مكثف للعمل اآللى

ستيراد القمح بقيمة تلك الصادرات.  المحصول فى األراضى الجديدة ثم تصديره وشراء وا 
 

 8102مقارنة بعض المتغيرات اإلقتصادية والفنية لمحصولي القمح والكينوا خالل ( 2جدول )
 (0))%( الكينوا القمح الوحدة البيان

  صادرات واردات واردات -صادرات التجارة الخارجية الزراعية

 0000.05 00555 0150 /طنجنيه متوسط سعر الطن )فوب(

 00.10 0555 2255 % /فدان0م ألف المائية للفدان االحتياجات

 005.15 01 00  نسبة البروتين فى الحبوب

 25 2 0  مدة مكث المحصول

 005 005 25 عامل/فدان عدد العمال

 22 22 05  عدد وحدات العمل اآللى

 ارض خصبة  نوعية وطبيعة األرض الزراعية
ارض جديدة 

 وملحية
 

 منسوبه لمثيلتها فى القمح. المتغيرات اإلقتصادية للكينوا (0)
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 وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي -1المصدر: 
 واإلحصاء، نشرة االقتصاد الزراعي المحاصيل الشتوية، أعداد متفرقة               
 .8102وزارة التموين والتجارة الداخلية،هيئة السلع التموينية، بيانات غير منشورة، القاهرة ،-8

 :مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصولي القم  والكنوا -3
إلى أنه بمقارنه مؤشرات الكفاءة  8102والفنية لمحصولى القمح والكينوا خالل ( مقارنة بعض المتغيرات اإلقتصادية 2توضح بيانات جدول )

ح فى اإلقتصادية لمحصول الكينوا مقارنة بمثيلتها للقمح فقد تبين أن مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية لمحصول الكينوا تفوق مثيلتها لمحصول القم
، ونسبه اإليراد الكلى للتكاليف جنيهلفدان بالطن، وقيمة الناتج الثانوى للفدان بالمعظم تلك المؤشرات، فى حين تتفوق مؤشرات متوسط إنتاجية ا

ومما سبق يتضح انه اليجوز إحالل محصول الكينوا بمثيله القمح فى االراضى  نه بالكينوا.خيرًا هامش المنتج وذلك للقمح مقار المتغيرة والكلية، وأ
 الراضى الجديدة ثم تصديره ثم استيرد قمح بقيمة صادرات محصول الكينوا.القديمة ولكن يفضل زراعة محصول الكينوا فى ا

 
 2112( مقارنة بعض المتغيرات اإلقتصادية والفنية لمحصولي القم  والكينوا خالل 5جدول )

 (0))%( الكينوا القمح الوحدة البيان

 متوسط إنتاجية الفدان -

 متوسط السعر المزرعى للطن -

 قيمة الناتج الرئيسي -

 الناتج الثانوى قيمة -

 اإليراد الكلى للفدان -

 جملة التكاليف المتغيرة -

 جملة التكاليف الثابتة -

 إجمالى التكاليف اإلنتاجية -

 صافى العائد الفدانى -

 (2)نسبة االيراد الكلى للتكاليف المتغيرة  -

 (0نسبة االيراد الكلى للتكاليف الكلية) -

 (2الهامش اإلجمالى ) -

 (0متوسط تكلفة إنتاج الطن ) -

 (5فى العائد للطن )صا -

 (1هامش المنتج ) -

 طن/فدان

 /طنجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

 /فدانجنيه

- 

- 

 /فدانجنيه

 /طنجنيه

 /طنجنيه

% 

 

0.522 

2255 

02572.2 

2212.5 

00050 

5102 

2125 

0022 

2520 

2.00 

0.00 

2200 

2222.22 

0000.15 

02.02 

0 

05555 

05555 

105 

05105 

02225 

0055 

22025 

5205 

0.50 

0.25 

00705 

20015 

5205 

20.20 

00.57 

102.22 

205.05 

25.05 

071.00 

217.21 

000.22 

200.22 

001.25 

15.05 

70.00 

000.57 

221.02 

210.51 

55.07 

 
، جنيهعلى جملة التكاليف المتغيرة بال جنيهالكلى للفدان بال اإليراد( خارج قسمة 8مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للكينوا منسوبة لمثيلتها فى القمح،) (0)

مطروحًا منه جملة  جنيهالكلى للفدان بال اإليراد( 0، )جنيهللفدان بال اإلنتاجيةعلى إجمالى التكاليف  جنيهالكلى للفدان بال اإليراد( خارج قيمة 1)
( سعر الطن 1ثم القسمة على متوسط إنتاجية الفدان بالطن،) الثانويمطروحًا منها قيمة الناتج  اإلنتاجية( اجمالى التكاليف 5التكاليف المتغيرة،)

ثم  جنيهمقسومة على السعر المزرعى للطن بال جنيه( عبارة عن صافى العائد للطن بال2،) جنيهالطن بال إنتاجمطروحًا منه تكلفه  جنيهبال
 011الضرب*

 ( 2جمعت وحسبت من جدول) -0 المصدر:
حاصيل وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، نشرة االقتصاد الزراعي الم-8

 الشتوية، أعداد متفرقة.

 المردود االقتصادي لزراعة الكنوا: -4
مليون فدان وبفرض زراعة محصول الكينوا في مساحة  0.5على ضوء البيانات السابقة وخاصة اتجاه الدولة الستصالح واستزراع     

ألف طن من محصول الكينوا وبتصدير تلك الكمية فإن  011ألف فدان من تلك األرض كمرحلة أولى فإنه من المتوقع أن يتم إنتاج  011
، وتوفر حوالى قمح ألف فدان 002.1تكافئ  قمح مليون طن 0.155يمكن بها إستيراد حوالى  جنيهمليار  5.0قيمة الصادرات تقدر بحوالي 

 .%51.11الكلى إلى  الذاتي، ومعدل االكتفاء % 10.15إلى  الذاتيمياه باإلضافة إلى رفع معدل اإلكتفاء  1مليار م 0.855
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 2502(  2)  05مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 الملخص والتوصيات
الفقري والدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة لالقتصاد القومي المصري، ولقد شهد القطاع الزراعي خالل يعتبر القطاع الزراعي العمود 

 العقود القليلة الماضية عدة سياسات وبرامج لإلصالح اإلقتصادى من أهمها إلغاء الدعم وتحرير مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتحرير تجارة
إليجارية بين المالك والمستأجر، وغيرها من السياسات والبرامج للمحاصيل الزراعية وفقا لما تحققه من عائد المحاصيل الزراعية، تحرير العالقة ا

 صافى لهم.
وتنحصر مشكلة الدراسة أنه في ظل قلة الموارد المائية المتاحة للزراعة المصرية وفى ظل التغيرات المناخية وانخفاض معدالت 

والذرة وبالتالي استيراد كميات كبيرة لسد الفجوة الغذائية، كان االهتمام بزراعة محصول الكينوا كحال مناسبا  االكتفاء الذاتي من محاصيل القمح
 لتقليل فاتورة االستيراد من الخارج وعدم استهالكه لكميات كبيرة من المياه. 

اج وتكاليف محصول الكينوا، اإليراد الكلي، تهدف الدراسة إلى التعرف على اقتصاديات محصول الكينوا من خالل دراسة اقتصاديات إنت
ءة والمشاكل التي تواجه إنتاج وتسويق محصول الكينوا في مصر وذلك باستخدام تحليل الميزانية المزرعية الجزئية والذي يتضمن مؤشرات الكفا

 االقتصادية اإلنتاجية لمحصول الكينوا
استمارة استبيان صممت خصيصا لذلك تم تجميعها خالل الموسم الزراعي من خالل  ميدانيةوقد اعتمدت علي بيانات أوليه لدراسة 

وتم اختيار العينة بطريقه عمديه والحصر الشامل وذلك لقلة المساحات المزروعة من محصول الكينوا وذلك بمزارع شركه سيكم  8101/8102
 شرقية.لألعشاب، منطقه جلفينا مركز بلبيس ومنطقه الصوة بمركز أبو حماد بمحافظة ال

، ومتوسط % 51.11جنيها للفدان تمثل  08801وتشير النتائج أن متوسط تكلفة عمليات الخدمة الزراعية لمحصول الكينوا بلغ حوالى 
 02281، وهذا يعنى أن متوسط التكاليف المتغيرة بلغت حوالى % 82.15جنيها للفدان تمثل حوالى  1521تكلفة مستلزمات اإلنتاج بلغ حوالى 

من متوسط  % 88.18جنيها للفدان تمثل حوالى  5511، في حين بلغ متوسط التكاليف الثابتة حوالى % 22.12لفدان  تمثل حوالى جنيها ل
 جنيها للفدان 80181اجمالى تكاليف إنتاج فدان محصول الكينوا والذي بلغ حوالى 

جنيه، وبلغت نسبة اإليراد الكلى إلى التكاليف  002.0ثمر بلغ حوالى كما تبين بدراسة مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية للمحصول أن عائد الجنيه المست
جنيه وهو عائد مرتفع  82011، كما بلغ صافى العائد الفدانى % 8.21، ونسبة اإليراد الكلى للتكاليف المتغيرة حوالى % 8.00الكلية حوالى 

وهو ما يشير إلى أربحية العائد للمحصول وضرورة التوسع في زراعة  1.50مقارنة بالمحاصيل الحقلية األخرى، وأخيرا فقد بلغ حافز المنتج 
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Summary 

The agricultural sector has been the main backbone of the sustainable development of the Egyptian 

national economy. Over the past few decades, the agricultural sector has witnessed several policies and 

programs for economic reform. The most important of these are the abolition of subsidies, the liberalization of 

agricultural production, the liberalization of the rental relationship between the landlord and the tenant and other 

policies. And agricultural crop programs according to their net return The problem of the study is that Shortage 

of the scarcity of water resources available to Egyptian agriculture and in light of climate change, low self-

sufficiency rates of wheat and maize crops, and hence the importation of large quantities to fill the food gap, the 

importance of planting the quinoa crop was suitable to reduce the import bill and not consume large quantities 

of  

The study aims to identify the economics of quinoa yield through studying the economics of production 

and costs of quinoa yield, total revenue, and the problems facing the production and marketing of quinoa in 

Egypt using partial farm budget analysis, which includes economic efficiency indicators of 

quinoa                                                                                                                                                    

It was based on preliminary data for a civil study through a specially designed survey questionnaire 

which was collected during the agricultural season 2016/2017. The sample was selected in a vertical manner and 

the overall harvest was due to the small number of cultivated areas of the quinoa crop, by the farms of SEKEM 

weeds                                                

The average cost of agricultural service operations for quinoa was about 12,240 pounds per feddan 

representing 50.33 percent, and the average cost of production inputs was about 6580 pounds per feddan 

representing about 27.05 percent. This means that the average variable costs amounted to about 18820 pounds 

per feddan representing about 77.38 percent. When the average fixed costs about 5500 pounds per acre, 

representing about 22.62% of the average total cost of production of acres of quinoa, which amounted to about 

24320 pounds per feddan                                      

The study showed that the yield of the invested pound was LE 118.9, the total revenue ratio was 2.19%, 

the total income of variable costs was 2.83%, and the net yield was LE 28930 which is higher than other field 

crops. Finally, the product incentive reached 0.54, which indicates the profitability of crop yield and the need to 

expand crop cultivation and attention to increase and maximize farmers' incomes                                   

the study recommends                                                                         

1- Expanding the Quinoa crop in the new lands to reduce the food gap of the wheat crop 

2- Maximizing the role of agricultural extension in the dissemination and awareness of farmers of the economic 

importance of the crop 

3- Provide the production requirements for farmers and protect them from the monopoly of traders. 

4-The need for countries to activate contractual agriculture to increase the area and expand the cultivation of the 

crop. 

 


