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Cross Mark 

 

 الملخص
 

ألف فدان9 وقدر متوسط الفجوة السكرية فى مصر حوالي  946986تزرع المحاصيل السكرية فى مصر بمساحة تقدر بنحو 

(9 كما تبين من التوزيع الجغرافي لقصب السكر أن زراعته تتركز فى خمس محافظات 5.08 -5.02وسط للفترة )ألف طن كمت 46.998

على  %8968،%5.9.8، %52949، %19911، %00916فى مصر العليا وهى: المنيا، قنا، أسوان، االقصر وسوهاج حيث تزرع نحو 

ض المتغيرات االقتصادية حيث تبين أن المتوسط السنوى للتكاليف اإلنتاجية (9 كما تم دراسة تطور بع5.08-5.02الترتيب خالل الفترة )

جنيه9 والمتوسط السنوى لصافي  0.861959جنيه، والمتوسط السنوى لإليراد الكلي بلغ نحو8.45988للفدان من قصب السكر بلغ نحو 

                     حائزا  بين مركزي نجع  ..0محافظة قنا والبالغ حجمها  جنيه خالل فترة الدراسة9 وقد تم اختيار عينة البحث من180.988العائد بلغ نحو

حمادي وقوص وتم اختيار أكبر قرية مزروعة بالمحصول بكل مركز وتم إختيار العينة حسب المساحة المزروعة بكل فئة9 ويوصي 

ه لتخفيض استهالك المياه والعمل يجب التركيز علي استنباط وزراعة أصناف عالية اإلنتاجية واستخدام الليزر في زراعت-0البحث باآلتي: 

على توفير الميكنة فى زراعته وخدمته وذلك لتقليل تكاليف اإلنتاج من ناحية والقضاء على مشكلة ندرة األيدي العاملة من ناحية أخرى 9 

وذلك لتقليل تكاليف اإلنتاج9 اإلهتمام بالعمليات الزراعية والمعامالت الفنية للمحاصيل السكرية سواء من جهة المصنع والزراع أنفسهم -5

وأيضا اهتمام المراكز البحثية باستنباط أصناف قصب عالية اإلنتاجية ومقاومة لألمراض والرقاد وتحمل العطش وتتفوق علي الصنف 

ن تلك كما توصي الدراسة بضرورة إيجاد تعاون بين الجهات المسؤلة ع -1(9  6) س 68/6المزروع حاليا المعروف باسم جيزة تايوان 

المشكالت وخاصة وزارة الزراعة ووزارة الري واألشغال المائية وجهاز اإلرشاد الزراعي وبنوك التنمية واإلئتمان الزراعي ومجلس 

 المحاصيل السكرية وشركات السكر

 المتغيرات االقتصادية , المتغيرات االنتاجية , الكفاءة االقتصادية , قصب السكر : الكلمات الدالة
 

 ةمقدمال
 

                                                         يحتللل القطللاع الزراعللي أهميللة كبللرى بللين قطاعللات االقتصللاد القللومى 

                  اعى بالمللادة الخللام                                                   حيللث يمللد اإلنسللان بالغللساء والكسللاء كمللا يمللد القطللاع الصللن

                                                  نلله مصللدر للحصللول علللى العملللة األجنبيللة9 وتللزرع المحاصلليل              باإلضللافة إلللى أ

   % 8 2 9 8                أللف فلدان أى نحلو    6 8 9 6  94                                السكرية فى مصلر بمسلاحة قلدرت بنحلو 

          المحللى ملن       نتلاج    ن اإل أل         ونظلرا     9 9   5.0                                 من جملة المساحة المحصلولية فلى علام 

           ى احتياجللات           سللد العجللز فلل ل      تقللوم         ن الدولللة                 لحاجللة االسللتهالك فلل               السللكر ال يكفللى

  9                                ثلل ذللك عبئلل عللى ميلزان المللدفوعات  يم    مملا        سلتيراد                   االسلتهالك علن طريلل اإل

                  لسلكان باإلضلافة إللى        ت نملو ا                                            وتعود الزيادة فى استهالك السكر إلى زيادة معلدال

                                         9 حيللث قللدر متوسللط العجللز والفجللوة السللكرية فللى                 نمللاطهم االسللتهالكية      تغيللر أ

              ( تقلدر قيمتهلا  8   5.0-    5.02                      ألف طلن كمتوسلط للفتلرة )        46.998             مصر ما بين 

                          األمر السى يتطللب العملل عللى    9 ( 1 )   5.0 8                      مليون جنيه بلسعار عام        195.9     بنحو 

      نتلاج                        ن السلكر علن طريلل زيلادة اإل        المحلى مل      نتاج                       تخفيض االستهالك وزيادة اإل

                                                              مللن المحاصلليل السللكرية مثللل القصللب والبنجللر مللع األخللس فللى االعتبللار تبنللى 

                                                            سياسللة سللعرية تحفيزيللة للللزراع ترفللع معللدالت توريللد قصللب وبنجللر السللكر 

         سلتزارع 9                                ادة الرقعلة البنجريلة فلى منلاطل اإل                            للمصانع ، وتعمل عللى تشلجيع زيل

                            لصللناعة السللكر والمصللدر الوحيللد                                   ويعتبللر قصللب السللكر المحصللول الرئيسللى

   اض       فللى أ لللر          اسلللتخدامه                                        لصللناعة العسلللل األسللود فلللى مصللر ، باإلضلللافة إلللى 

                                   مخلفللات تصللنيعه كخامللات لللبعض الصللناعات         تسللتخدم      9 كمللا              العصللير الطللازج

                                                             فالمصاص يسلتخدم فلى صلناعة الخشلب الحبيبلى وصلناعة للب اللورق، ويعملل 

                   بلالتخمرات الهوائيلة           ة الخاصلة                                            الموالس كبيئلة جيلدة لنملو ونشلاط الكائنلات الدقيقل

              الكحللول األليلللى       نتللاج                                       ، كمللا أنلله يسللتخدم فللى التخمللرات الصللناعية إل          والالهوائيللة

               السللللكر مللللن القصللللب        إنتللللاج      ويمثللللل    ( 5 )                              والخميللللرة النشللللطة )خميللللرة الخبللللز (

    خلالل   ر           السلكر فلى مصل       إنتلاج   ملن    %     18951                وبنجر السكر نحو    %     92988   نحو

                                 دوديلة الرقعلة الزراعيلة الجيلدة ذات    لمح           ، ونظرا   ( 8   5.0- 2   066              متوسط الفترة )

                                                                     الظروف المناخية المالئمة ومحدودية الملوارد المائيلة لقصلب السلكر فلى الوقل  

                                   على السلكر فقلد تزايلد االهتملام بمحصلول      الي                              السى يتزايد فيه حجم الطلب اإلجم

                                 السلكر واسلتخدام مخلفلات تصلنيعية فلى       نتلاج                         بنجر السلكر كمحصلول إضلافي إل

                                                        نى  ير التقليدى باإلضلافة إللى العديلد ملن الصلناعات الثانويلة             العلف الحيوا       إنتاج

                               رى القائمة على تصنيع الموالس 9    األخ

 

 

   :       لبحث       مشكلة ا

                                   السكر والمعروض منه ملع الطللب المحللي        إنتاج                    ال تتناسب الزيادة في 

    فللاء   كت                               لبيللنانات النللنى تننللناقة نسبللنة اإل                                   المسللتمر والمتزايللد عليلله , حيللث تشللير ا

                                   قللدر متوسللط العجللز والفجللوة السللكرية فللى     إذ   خللر                 لسللكر عامللا  بعللد             الللساتي مللن ا

              ( تقلدر قيمتهلا     5.08-    5.02                      أللف طلن كمتوسلط للفتلرة )        46.998   الي   بحو     مصر

                         األملر الللسى يعنللي وجللود فجللوة    ، 8   5.0                      مليللون جنيلله بلسللعار عللام        195.9     بنحلو 

         ة العامللة                                                           سائيللة يللتم تللدبيرها عللن طريللل اإلسللتيراد مللن الخللارج يحمللل الخزانلل

                             اصليل السلكرية ب نخفلاض الكفلاءة     المح       إنتلاج      ويتصلف                    ة مزيلد ملن األعبلاء9     للدول

                 المحاصليل السلكرية        إنتلاج                                          ية واالقتصادية إلستخدام الموارد الزراعية في     نتاج  اإل

     9      في مصر

   :      بحث      هدف ال

يستهدف البحث دراسة محصول السكر السكر لهدف رئيسي من خالل دراسة 

 األهداف التالية :

ي لمحصول قصب السكر على مستوى نتاجطور الوضع اإلالتعرف على ت  -0

 الجمهورية9 

علي مستوي المحصول  نتاجفاءة االقتصادية إلدراسة مؤشرات الك - 5

 الجمهورية9

ها من خالل إنتاجهم العوامل المؤلرة على ف وأاليوتك إنتاجتقدير دوال  -1

 9 قنابمحافظة  البحثعينة 

البحث في عينة  المحصول نتاجية إلاسة مؤشرات الكفاءة االقتصاددر -8

, والتعرف على أهم بصفة عامة وكفاءة إستخدام مياه الرى بصفة خاصة 

 9 السكر بعد الدراسة الميدانية قصب ية التي تواجه زراعنتاجالمشاكل اإل
 

 طريقة البحثية ومصادر البياناتال
 

      ، حيلللث                                               اعتملللدت الدراسلللة عللللى أسللللوب التحليلللل الكملللى والوصلللفى

    مللدى                                        ب الرياضللية واإلحصللائية لمعالجلة البيانللات و   الي             العديللد مللن األسل         اسلتخدم 

                                            9 واعتملدت الدراسلة عللى بعلض البيانلات الثانويلة                           توافقها مع المنطل االقتصادى

                                                               والتلللى أمكلللن الحصلللول عليهلللا ملللن العديلللد ملللن اللللوزارات والهيئلللات المهتملللة 

     اصليل                                                 سكرية مثل مجلس المحاصيل السكرية، ومعهلد بحلوا المح            بالمحاصيل ال

                                                       ، ومعهلللد بحلللوا االقتصلللاد الزراعلللي، واإلدارة المركزيلللة لالقتصلللاد        السلللكرية

                   تلم الحصلول عليهلا ملن          ة والتلى     األوليل         البيانلات                     واإلحصاء9 إضافة إلي        الزراعي 

  9   قنا        محافظة                       م  لهسه الغرض وذلك من              ستبيان التى صم           استمارات اإل
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   :         في مصر           قصب السكر      محصول       اوال : 

                           مصر أل لراض التصلنيع واالسلتهالك                         يزرع قصب السكر فى صعيد

                                   ، بينمللا يللزرع فللى الوجلله البحللرى أل للراض                     ، وصللناعة العسللل األسللود      لمباشللر ا

   يللة      إنتاج                  ( إللى تطللور مسللاحة و 0                    9 ويشلير الجللدول رقللم )   فقللط         المباشللر        االسلتهالك 

      ويتضل     (    5.08-    ...5 )                                  محصول قصب السكر فى مصر خالل الفتلرة        إنتاج و

    أللف         1529.2    نحلو             محصول بللغ  ال    عة ب                                 من الجدول أن متوسط المساحة المزرو

                أللف فلدان فلى علام         1009.0                                             فدان  وتراوح  المساحة ما بين حد أدنى بللغ نحلو 

        زيلللادة  ب   8   5.0                ألللف فلللدان فلللى علللام         1159.1                     ، وحللد أقصلللي بلنلللنغ نحلللو 2011

               9 وتشللير معادلللة     5.00       مللن عللام    %    9989         تمثللل نحللو         لللف فللدان  أ       509.5      قللدرها 

                             ( أن المسللاحة المزروعللة بمحصللول  5   م )         الجللدول رقلل ب  (  0            الزمنللى رقللم )        اإلتجللاه

         أللف فلدان       989.        بلغ نحو           حصائيا        عنوي إ م        بمقدار                      قصب السكر فى مصر زادت 

         ( ، وبللغ     5.08-    ...5                              من المتوسط السلنوى خلالل الفتلرة )   %    908.          تمثل نحو  

        المسلاحة     فلي             ملن التغيلرات   % . 9     نحلو            مملا يعنلى أن       .99.                  معامل التحديد نحلو 

             عامل الزمن 9                 عوامل يعكس ألرها       ى إلى               محصول إنما تعز  ال          المزروعة ب

              ية الفدانية :    نتاج  اإل    -
                   يللة الفدانيللة لمحصللول     نتاج             ( أن متوسللط اإل 0                      ويتبللين مللن الجللدول رقللم )

   ، (    5.08-    ...5 )              طن خلالل الفتلرة        86916                            قصب السكر فى مصر بلغ  نحو 

           ، وحلد أقصلي     5.09          طلن فلى علام        849.6    نحلو                             وقد وتراوح  ما بين حد أدنلى

    رقلم               الزمنلى العلام        اإلتجلاه             وتوض  معادلة    9 9   ..5       في عام     طن   2    2.96    نحو     بلغ 

                                    يللة الفدانيللة لمحصللول قصللب السللكر بمقللدار     نتاج        تزايللد اإل   ( 5            الجللدول رقللم ) ب  (  5 )

                  ملن المتوسلط السلنوى    %    959.             طن، تمثلل نحلو       901.                       معنوي إحصائيا  بلغ نحو 

  9      926.                                          خالل فترة الدراسة ، وبلغ معامل التحديد نحو 

محصول قصب السكر فى مصر  إنتاجية وإنتاجة وتطور مساح .1 جدول

 (0217-0222خالل الفترة )

 السنوات
 المساحة
 )ألف فدان(

 ية الفدانإنتاج
 )طن(

 الكلى نتاجاإل
 )ألف طن(

5... 151995 86921 09.1.954 
5..0 100966 86960 02280925 
5..5 151991 86921 09.1.954 
5..1 158955 86992 09582989 
5..8 158955 86965 09118989 
5..2 150981 2.988 091069.0 
5..9 159962 2.962 0992490 
5..8 112900 2.988 08.01921 
5..4 151990 2.96 09880982 
5..6 158988 84944 09.06961 
5.0. 1529.8 86958 048289.8 
5.00 1009.0 86920 02168965 
5.05  152986 84981 02892950 
5.01 156902 84968 0284. 
5.08 1159.1 84919 09.229.0 
5.02 154905 84988 026.1918 
5.09 152960 849.6 02855988 
5.08 158940 84902 0291699. 

 09046928 86916 1529.2 المتوسط
المصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، مجلس المحاصيل السكرية ، نشرة التقرير 

 السنوى ، اعداد مختلفة 

               اإلنتاج الكلي :    -
                                                          ويعتبر اإلنتاج الكلى للمحصلول ملا هلو إال محصللة لكلل ملن المسلاحة 

                  ( أن متوسلط اإلنتلاج  0          جدول رقلم )                                           المزروعة واإلنتاجية الفدانية وتشير بيانات ال

           ألف طلن خلالل           09046928                                       الكلى لمحصول قصب السكر فى مصر قدر بنحو 

                                             وقللد تللراون اإلنتللاج الكلللى مللا بللين حللد أدنللى لمحصللول     (،    5.08-    ...5        الفتللرة )

                   ، وحلللد أقصلللي بللللغ نحلللو       5.00              أللللف طلللن فلللى علللام           02168965        بللللغ نحلللو 

                    اإلتجلاه الزمنلى العلام                    9 وتبلين ملن معادللة    .5.0               الف طن  في علام           048289.8

                            ( تزايلد اإلنتلاج الكللى لمحصلول  5                       ( اللواردة بالجلدول رقلم ) 1                 من المعادللة رقلم )

                ألللف طللن تمثللل نحللو        51989                                      قصللب السللكر بمقللدار معنللوي إحصللائيا بلللغ نحللو

            ، بلللغ معامللل                                                مللن المتوسللط السللنوى لإلنتللاج الكلللى خللالل فتللرة الدراسللة   %    902.

  9      .98.            التحديد نحو 
 

 إنتاجية وإنتاجالزمنى العام لتطور مساحة و اإلتجاهمعادالت  .0جدول 

 ( .0217-0222محصول قصب السكر فى مصر خالل الفترة )
 

 المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات
معدل الزيادة أو 
 النقص %

المساحة 
 باأللف فدان

Ŷ=323.72+0.46x 
)**(2.69   **(44.97) 

.99. 8958 1529.2 .908 

اإلنتاجية 
 بالطن

Ŷ=50.63+0.13x 
**(3.77)   **(134.70) 

.926 08906 86916 .959 

 اإلنتاج
 باأللف طن

Ŷ=16415.28+23.76x 
**(4.66)  ** (42.67) 

.98. 50985 09046928 .902 
 

 ،ع البحث( وللظاهرة موض ةالتقديري الكمية=      Ŷ حيث تشير

 X ( 18،.............،3، 0، 1= متغير الزمن   )   
2Rلتحديد= معامل ا  = F   قيمة معنوية النموذج  

(T) ،= القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة المحسوبة      

 ( **) 2.25) *( مستوى معنوية                       2.21مستوى معنوية     

 (1المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

   :         في مصر            لقصب السكر         المنتجة           هم محافظات                   التوزيع الجغرافى أل

         الكلللى مللن       نتللاج                                            تتبللاين كللال مللن الرقعللة المزروعللة و لللة الفللدان واإل

                                                             محصللول قصللب السللكر فللى المحافظللات المختلفللة بجمهوريللة مصللر العربيللة ، 

    ملن   ه    يلر و                                                      بسبب ما هو معروف من أن زراعة هسا المحصول وشللنه فلى ذللك 

   فلى                                                     تتللر بعدد من العوامل التى قد تعملل منفلردة أو مجتمعلة                 المحاصيل األخرى

                                                                    تلليرهللا علللى التوزيللع الجغرافللى للرقعللة المزروعللة منلله فللى أنحللاء الجمهوريللة 

               ، فقللد تللم دراسللة          قصللب السللكر       إنتللاج                ميللزة النسللبية فللى                       ولتحديللد المنللاطل ذات ال

      نتلاج              يلة الفلدان، واإل     إنتاج                                               األهمية النسبية لكلل ملن الرقعلة المزروعلة ، ومتوسلط 

         ويتضل  ملن              بالجمهوريلة 9                                              الكلى من هسا المحصول فلى المحافظلات المنتجلة لله

                                    ( أن زراعة محصول قصب السلكر تتركلز فلى  1                              البيانات الواردة بالجدول رقم )

        وسلوهاج                                 وهلى: المنيلا، قنلا، أسلوان، األقصلر                        محافظات فلى مصلر العليلا     خمس

    عللى    %    8968 ، %     5.9.8  ،  %     52949  ،  %     19911  ،  %     00916             حيث تزرع نحو 

          ( 9 ويشلير  8   5.0- 2  0. 5                                            الترتيب من جملة مساحة قصلب السلكر خلالل الفتلرة )

   مللن         الخمسللة                   فلى مقدمللة المحافظلات                        ( أن محافظلة سللوهاج تلللتى  1            الجلدول رقللم )

                  للفللدان تلللتى بعللدها     طللن       86914                       دان القصللب حيللث أعطلل  نحللو     يللة فلل     إنتاج    حيللث 

       طللن علللى        86901  ،      86908                دانيللة قللدرها نحللو     يللة ف      نتاج                     محافظللة أسللوان لللم قنللا ب

           طلن للفلدان      8894  ،      84905 و               المنيلا فلعطل  نحل      قصلر،                       الترتيب ، أملا محافظلة األ

           القصلللب بلغللل         إنتلللاج        أن جمللللة      اللللي                                 عللللي الترتيلللب، كملللا يشلللير نفلللس الجلللدول 

                           تسللاهم محافظللة قنللا منهللا بنحللو                            لللف طللن خللالل الفتللرة السللابقة ،  أ         09.5998   نحللو

             القصللللب فللللى هللللسه        إنتللللاج        مللللن جملللللة    %     19926      ى نحللللو           مليللللون طللللن أ      2949

      8904     نحللو     قللدره         نتللاج                 المرتبللة الثانيللة ب                                المحافظللات وتلللتى محافظللة أسللوان فللى 

                      محافظللات األربللع9 وتسللاهم   ال       إنتللاج        مللن جملللة    %     599.8         ، أى نحللو         مليللون طللن

     ، أى         مليلون طلن      0986   ،    984.  ،     1908            المنيلا بنحلو    ،     سلوهاج   ،     األقصر         محافظات

    عللللى         الخمسلللة                  ملللن جمللللة المحافظلللات    %     00909  ،    %      8942  ،  %     06988    نحلللو 

  9    يب     الترت
 

 ( 0217-0215محصول قصب السكر فى أهم المحافظات المنتجة له خالل متوسط الفترة ) إنتاجو يةإنتاجلمساحة واألهمية النسبية  .3جدول 

 المحافظة 
 المساحة

 فدانلف أ

% 

 من الجمهورية

 يةنتاجاإل

 /فدانطن

% 

 من الجمهورية

 نتاجاإل

 باأللف طنالكلى 

% 

 من الجمهورية

 00909 0846959 00.958 88986 00916 18988 المنيا 

81902 سوهاج   8968 86914 001968 889982 8942 

 19926 2498992 001919 86901 19911 006918 قنا 

 06988 1094955 0009.1 84905 5.9.8 92948 قصراأل

 599.8 8088968 001982 86908 52949 48968 سوان أ

 0929 586924 98986 58962 0926 2951 خرى محافظات أ

99809.5 - 81918 ..0 154924  الياإلجم  0.. 
             عداد مختلفة.                                لسكرية ، نشرة التقرير السنوى ، أ                                                                  المصدر : جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، مجلس المحاصيل ا

 

إنتاج السكر من قصب السكر  : -

                                                            يعتبللر السللكر مللن السلللع اإلسللتراتيجية واألساسللية التللى تلللى القملل  فللى 

                           يعتبللر مللن أرخللة مصللادر الطاقللة                                       األهميللة مللن الناحيللة االسللتهالكية ، كمللا أنلله 

                                                              الحراريللة9 ويمكللن القللول أن محصللول قصللب السللكر كللان يمثللل مصللدر اإلنتللاج 

                           حيلث أدخلل  زراعلة محصلول بنجلر       0645                            الوحيد لصلناعة السلكر حتلى علام 

                                                       9 وذلللك لزيللادة اإلنتللاج المحلللي وزيللادة نسللبة اإلكتفللاء الللساتى  ( 1 )            السللكر فللى مصللر

                              الى إنتللاج المحليللات مثللل ) شللراب                                   مللن السللكر فللى مصللر9 ويللتم فللى الوقلل  الحلل
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                                                                   الهاى فركتوز وعسل الجلوكوز ( فى صورة سكر سائل حيلث ينلتج منهلا سلنويا  

                     ألللف طللن سللكر جللاف تنتجلله      0.2                         ألللف طللن سللكر سللائل تمثللل نحللو      .02    نحللو 

                                                                    الشللركة الوطنيللة لمنتجللات الللسرة والشللركة المصللرية لصللناعة النشللا والجلوكللوز 

                              ر، وتتوقللف كميللة إنتللاج السللكر ملللن                                 والمشللروبات الغازيللة واألدويللة فللى مصلل

                               القصب على العوامل التالية :   

       الخلام                                 يعتبر قصلب السلكر الملادة الزراعيلة                               كمية القصب الموردة للمصانع:  - 1

        بالكميللة                              فللى مصللر، وال شللك أن تللوفير القصللب        السللكر       إنتللاج             المسللتخدمة فللى 

      صللناعة   ال    فللى                                                   والجللودة المطلوبللة وفللى الوقلل  المناسللب يشللكل أهميللة كبللرى 

                         9 وتحللدد العقللود التللى يقللوم                                    بصللفة عامللة وفللى صللناعة السللكر بصللفة خاصللة

                                                              برامها زراع القصلب ملع شلركات السلكر الشلروط التلى تحكلم عمليلة تسلليم    ب

                                                           القصللب إلللى المصللنع ، والتللى تتضللمن مجموعللة المواصللفات التللى تضللعها 

                   ة بالمقلدار والجلودة      األوليل                                              الشركة الستالم الكمية الخاصة بالمصانع من المواد 

                                                                   الالزمة ، وفى الوق  المناسب وتحتفظ الشركة بحقها فى توقيلع  راملة يطللل 

                                                                         عليها  رامة عجز التوريد فى حاللة علدم الوفلاء بالكميلات المتعاقلد عليهلا كليلا  

  9 ( 8 )                           أو جزئيا فى  خر موسم العصير

( أن متوسط كميات 8ويتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم )

-...5الف طن خال الفترة )   6869998 نحو  القصب الموردة للمصانع بلغ

حدها و،  6..5ألف طن فى عام  6.5898( ، بلغ  حدها األدنى نحو 5.08

وقد تسبسب  بين الزيادة  0..5ألف طن فى عام  0.081909األقصى نحو 

9 وتشير المعادلة 5.08لف طن في عام أ 6102نحوبلغ  والنقصان حتي 

 تتناقة (5.08-...5)للمصانع خالل الفترة ة أن كمية القصب الموردة اليالت

 يمثلبمعدل سنوي  و                معنوي إحصائيا  تناقة                ألف طن سنويا   29988بمقدار 

وقد بلغ  ها،ليإالفترة السابل اإلشارة من المتوسط العام خالل   %926.نحو

 9489.معامل التحديد المعدل نحو 

i X 56.47 – 9921.09=  i Ŷ 

(61.90 )  (-3.81)** 

R2  =  0.84     F = (14.50) 
i Ŷ=  القيمة التقديرية لكمية القصب المورده للمصانع بااللف طن في السنةi ، 

iX = ( 18..... 3، 0،  1متغير الزمن) 
2R ، معامل التحديد =F قيمة معنوية النموذج  ، )(=القيمة التي بين القوسين تعبر عن =

 ( المحسوبةTقيمة )

2.21وية عند ** =  تعبر عن مستوي المعن  
 

نسبة السكر فى محصول قصب السكر :  -0  

ى : ومن أهم العوامل المؤثرة على نسبة السكر فى القصب ما يل     

عمر القصب عند الحصاد وتمام النضج 9  -أ    

نوع القصب  رس أو خلفة 9  -ب   

                                                               الفتللرة مللا بللين الكسللر ونقللل القصللب إلللى المصللانع ، حيللث أنلله كلمللا طاللل    -  جللن

                                                      ين كسر القصلب واسلتالم المصلانع لله كلملا انخفلض محصلول السلكر         الفترة ب

                                                                 النللاتج، وبالتللالى فلل ن تللرك القصللب فتللرة طويلللة فللى الحقللول بعللد الحصللاد،  

                                                                   يؤدى ذلك إلى انخفلاض العصلير النلاتج، والنلاتج النهلائى المتحصلل عليله ملن 

                                                              السكر9 كملا أن حلرق القصلب وتركلة ملدة طويللة يلؤدى إللى انخفلاض السلكر 

                                                   ب9 وكفللاءة المصللانع علللى اإلسللتخالص الكامللل للعصللير والسللكر        مللن القصلل

                                                                  حيث أن المصانع القديمة تفقد نسبة عالية ملن السلكر فلى عمليلة اإلسلتخالص9 

                                         ( أن متوسط نسبة السكر فى محصلول القصلب بللغ  8                      ويتبين من الجدول رقم )

                           ، و قلد بلغل  حلدها األدنلى نحلو  (    5.08-    ...5 )           خالل الفترة    %     0.960    نحو 

   فلى    %     00991                              ، وفى حين بلغ  حدها األقصلى نحلو     1..5    عام    فى    %    6966

                                        9                                          1..5       من عام    %     09985        ، أي نحو %    0998                  ، بزيادة قدرها نحو    5.08    عام 
 

تطور كمية قصب السكر الموردة ، ونسبة السكر فى القصب  .1جدول 

 (0217-0222المورد إلنتاج السكر فى مصر خالل الفترة )

 نسبة السكر % كمية القصب ألف طن السنوات

5... 0..0992 0.959 

5..0 0.081909 0.989 

5..5 692898 0.900 

5..1 6146 6966 

5..8 656.99 0.986 

5..2 691898 0.944 

5..9 684592 0.942 

5..8 66.696 0.942 

5..4 665299 0.941 

5..6 6.5898 00955 

5.0. 466192 00901 

5.00 594986  0.995 

5.05 446091 00952 

5.01 6594 00952 

5.08 6460 00991 

5.02 6258 009.2 

5.09 6108 00985 

5.08 6102 00982 

 0.960 6869998 المتوسط العام
داد المصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، مجلس المحاصيل السكرية ، نشرة التقرير السنوى ، أع

 مختلفة

 المتغيرات الهامة االقتصادية لمحصول قصب السكر في مصر :تطور بعض 

 :ية نتاجف اإلاليالتك -1

ية للفدان من نتاجف اإلاليلتكمتوسط ا( أن 2)تشير بيانات الجدول رقم

-...5)جنيه وذلك خالل الفترة  8.45988محصول قصب السكر بلغ نحو

دها ، و ح5..5فى عام  جنيه 189694، قد بلغ حدها األدنى نحو (5.08

،  جنيه 625.95بزيادة قدرها نحو  5.08جنية فى عام  .0566األقصى نحو 

9 وتشير 5..5ية فى عام نتاجف اإلاليالتك اليمن إجم %588918أى نحو 

 (9( بالجدول رقم )0رقم )ف الفدانية اليالزمنى العام لتطور التك اإلتجاهمعادلة 

من  %6988تمثل نحو  جنيه 994998أنها زادت زيادة سنوية معنوية مقدارها 

وبلغ معامل التحديد نحو  الدراسة،فترة ف خالل اليالمتوسط السنوى لقيمة التك

.9449 
 

 (0217 -0222خالل الفترة ) السكر بالجنية لمحصول قصب السعر المزرعيف وصافى العائد اليالتك اليالكلي وإجم اإليرادتطور  .5ول جد

 السنوات

 ية الفدانإنتاج

 )طن(

1 

 داإليرا

الكلى)جنية/فدان(  

0 

ف اليالتك اليإجم

 )جنية/فدان(

3 

صافى 

(العائد)جنية/فدان  

1 

 سعر الطن

إلى  اإليرادنسبة 

 ف الكليةاليالتك

(0÷3) 

 ربحية الطن

(1÷1) 

 عائد

الجنيه المستثمر 

(1÷3) 

5... 86921 881998 12.698 65994 62 0959 04980 .959 

5..0 86960 888.92 1206 055092 62 1290  58988 .912 

5..5 86921 886491 189694 015492 0..98 0914 59945 .914 

5..1 86992 21.592 1928 098492 0.2 0982 1195. .982 

5..8 86965 218892 124092 0891 0.2 0986 12915 .986 

5..2 2.988 9996 164198 594291 01. 0998 25946 .998 

5..9 2.962 4558 85.895 8.0694 09. 0969 8496. .969 

5..8 2.988 4065 854998 16.299 09. 0960 89961 .960 

5..4 2.96 612894 884499 849995 045 59.4 6299. 09.4 

5..6 84944 648. 2612 16.2 5.. 0999 86946 .999 

5.0. 86958 0028898 928895 2...95 51892 0989 0.0922 .989 

5.00 86920 0149. 6104 8285 54. 0986 60988 .986 

5.05 84981 09.4. 00881 8918 112 0980 62982 .980 

5.01 84968 0149. 6104 8285 112 0986 65940 .986 

5.08 84919 09.4. 00881 8918 122 0980 62946 .980 

5.02 84988 08085 05425 815. 19. 0918 46901 .918 

5.09 849.6 0615. 0562. 918. 19. 0986 989015  .986 

5.08 84902 0689. 0566. 988. 19. 092. 018918 .92. 

 925. 82901 0925 506928 180.988 8.45988 0.861959 86916 المتوسط
 أعداد مختلفة .  ،نشرة االقتصاد الزراعي ،المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية 
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                                                                     الكلي : اإليراد -0

يراد الكلي من وسط السنوى لإل( أن المت2تشير بيانات الجدول رقم )

-...5جنيه خالل الفترة ) 0.841959بلغ نحو محصول قصب السكر

 ، و حده...5جنية فى عام  881998األدنى نحو  ، قد بلغ حده(5.08

 02.5191بزيادة قدرها نحو  5.08فى عام  جنيه .0689األقصى نحو 

9 وتشير ...5الكلي فى عام  اإليراد اليمن إجم %016906، أى نحو جنيه

إلي أن  ( 9( بالجدول رقم )5رقم )الكلي  اإليرادالزمنى لتطور  اإلتجاهمعادلة 

جنيه تمثل نحو  698998زيادة سنوية معنوية مقدارها زيادة اإليراد الكلي 

من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد نحو  4968%

.969 9 

 صافي العائد الفداني: - 3

( أن المتوسط السنوى لصافي العائد من 2تشير بيانات الجدول رقم )

-...5يه وذلك خالل الفترة )جن  180.988محصول قصب السكر بلغ نحو

، و حدها األقصى 8..5فى عام  جنيه0891، قد بلغ حدها األدنى نحو (5.08

، أى نحو  جنيه 88.8حو بزيادة قدرها ن 5.08 فى عام جنيه .988نحو 

 اإلتجاه9 وتشير معادلة 8..5صافي العائد فى عام  اليمن إجم 599966%

أنه زاد زيادة سنوية  (9( بالجدول رقم)1العائد رقم)الزمنى العام لتطور صافي 

من المتوسط السنوى خالل  %8964جنيه تمثل نحو  5699.0معنوية مقدارها 

 9 942.د نحو فترة الدراسة،  وبلغ معامل التحدي
 

ف اليالتك اليالكلي وإجم اإليرادالزمنى العام لتطور  اإلتجاهمعادالت  .6جدول 

 السكر بالجنية لمحصول قصب والسعر المزرعيوصافى العائد 

 (0217 -0222خالل الفترة )

 المتوسط R2 F المعادالت المتغيرات
 معدل التغير

 السنوى %

التكاليف 
 اإلنتاجية

Ŷ i =370.66+668.64x i .944 001956 8.45988 6988 

 (1.07)   (10.65)**     

اإليراد 
 الكلى

Ŷ i =1629.16+964.64x i .969 188942 0.861959 4968 

 (3.03)   (19.43)**     

صافى 
العائد 
 الفدانى

Ŷ i =898.39+296.01x i .942 46984 180.988 8964 

 (2.65)   (9.46)**     

السعر 
 المزرعى

Ŷ i =33.81+19.55x i .968 599996 506928 4960 

 (2.61)   (16.33)**     
، 0، 1= متغير الزمن )i X  ،  القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث =i Ŷحيث تشير 

3،.............،18 ) 
2R ، معامل التحديد=F قيمة معنوية النموذج  ، = القيمة التي بين القوسين تعبر عن =

 T) ) قيمة المحسوبة

   2.21)**( مستوى معنوى 

 ( 5المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

 عية: المزراألسعار-1

سعار لأل ( أن المتوسط السنوى2تشير بيانات الجدول رقم )

جنيه/طن وذلك خالل  506928محصول قصب السكر بلغ نحولعية المزر

ى /طن فاجنيه 62األدنى نحو  ، وقد بلغ حده(5.08-...5الفترة )

 5.08/طن فى عام اجنيه .19األقصى نحو  ، و حده0..5، ...5عامي

 األسعار اليمن إجم %584962/طن ، أى نحو اجنيه 592بزيادة قدرها نحو 

الزمنى لتطور  اإلتجاه9 وتشير معادلة 0..5، ...5المزراعية  فى عامي

وية أنها زادت زيادة سنوية معن( 9( بالجدول رقم )8رقم )المزراعية  األسعار

سعار من المتوسط السنوى لأل %4960جنيه تمثل نحو  06922مقدارها 

 9 968.وبلغ معامل التحديد نحو  خالل فترة الدراسةعية المزر

 :قنار في مصر ومحافظة قصب السكالكفاءة االقتصادية لمحصول 

يعد صافى العائد الفدانى من أهم العوامل الرئيسية المحددة التخاذ 

ية سواء على مستوى المزارع الفردى أو على المستوى نتاجالقرارات اإل

 نتاجاإلقتصادية إلالقومى، لسا يتناول هسا الجزء بعض معايير ومقاييس الكفاءة 

صافى إيراد الفدان، العائد  ،الكلي اإليراد ف الكلية،اليالتك :قصب السكر مثل

 اليإجم، العائد الفداني في الشهر علي الجنيه المنفل في الموسم والشهر،

ف الكلية للوقوف علي الكفاءة االقتصادية للمحصول اليلى التكإالكلى  اإليراد

 كما يلي:

 

 

 مقايس الكفاءة االقتصادية الهامة لمحصول قصب السكر في مصر:

   ربحية الجنية المنفق فى الموسم

ويتم الحصول على هسا المعيار بقسمة صافي العائد الفدانى على 

، وتعكس زيادة و يرها واألجور دان شاملة اإليجارف للفاليالتك اليإجم

الكفاءة رتفاع معامل ا ،فاع ربحية الجنيه المنفلهسا المعيار ارت

( أن متوسط أربحية الجنيه المنفل 2ويتبين من الجدول رقم) ،االقتصادية

جنيه خالل متوسط الفترة  925.فى الموسم لمحصول القصب بلغ نحو 

(5...-5.089) 

 ف الكلية  اليالكلى الى التك اإليراد الينسبة إجم
لى تكلفة إ نتاجوهسا المقياس عبارة عن النسبة بين قيمة اإل

ية ، أى أن هسا المعيار نتاجالمستخدمة فى العملية اإل نتاجعناصر اإل

ية في صورتها النقدية وهسا المقياس يتي  نتاجيتناول شطري العملية اإل

، كسلك بين األنماط المزرعيةلمختلفة وية انتاجالمقارنة بين الوحدات اإل

-...5جنيه خالل متوسط الفترة ) 0925ولقد بلغ  هسه النسبة نحو 

 ( 29( كما فى الجدول رقم )5.08

 السكر   قصبنتج من محصول مربحية الطن الأ -
ية إنتاجقسمة صافي العائد الفداني علي وهسا المقياس عبارة   

للطن خالل متوسط الفترة  ايهجن82901وقد بلغ  نحو الفدان بالطن 

 ( 29( كما فى الجدول رقم )5.08-...5)

 :عينة الاختيار 

ن زيع الجغرافي لمحصول قصب السكر بلتبين من دراسة التو

الرقعة المزروعة المحافظات من حيث  جاءت في مقدمة قنامحافظة 

لف فدان تمثل نحو أ 006918بمحصول قصب السكر بمساحة بلغ  نحو

-5.02) بالجمهورية خالل الفترة المساحة المزروعةمن  19911%

تم اختيار أكبر و 9البحثإلجراء عينة  قنا( لسا تم اختيار محافظة 5.08

مركزين من حيث المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر كمتوسط 

نجع وكان المركزان هما مركز  (5.08-5.02)للمواسم الزراعية 

خالل الفترة السابل المزروع حيث تبلغ متوسط مساحة القصب  حمادي

من جملة  %51985تمثل نحو  ،فدانلف أ 58992حوالى هاالياالشارة 

وبلغ  قوص، ومركز ألف فدان 0049.8والبالغة نحو  مساحة المحافظة

تمثل نحو فدان  لفأ 55921متوسط المساحة المزروعة به حوالى 

وتبلغ المساحة المزروعة من جملة مساحة المحافظة  069.4%

من  %.8592فدان تمثل نحو لف أ 2.908المركزين بالمحصول حوالى ب

ووزع  العينة  (8) بالمحافظة كما يتض  من جدول رقم متوسط المساحة

مركز  ،نجع حماديمركز  وهمبين المركزين         حائزا   ..0البالغ حجمها 

 وتم إختيار أكبر قرية مزروعة بالمحصول بكل مركز فكان  قرية قوص

وتم إختيار قوص بمركز  خزاموقرية  ,نجع حماديمركز بحلفاية قبلي 

العينة من الفئات الحيازية الثاللة حسب المساحة المزروعة بكل فئة وذلك 

                                                                           على النحو التالى : 

        حائزا   15فدان وتضمن  من  قلتضم الحائزين أل :الفئة الحيازية األولى-1

 لمساحة هسه الفئة بالقريتين                   منها وفقا  

من لالا أفدنة  أقلوتضم الحائزين من فدان إلى : الفئة الحيازية الثانية-0

 منها 9        حائزا   54فكان  

        حائزا   .8وتضم الحائزين لثاللة أفدنة فلكثر فكان   الفئة الحيازية الثالثة:-3

                   لكل فئة عشوائيا  9ر الحائزين وكان إختيا

محصول قصب السكر في عينة الدراسة ية واالقتصادية لنتاجالمتغيرات اإل

 بمحافظة قنا:
 نتاجية واالقتصادية إلنتاجيتناول هسا الجزء المتغيرات اإل

السكر على مستوى الفئات الحيازية في عينة البحث، أهم  محصول قصب

ينة بمحافظة قنا كما فى الع ية لمحصول قصب السكرنتاجالمشكالت اإل

 يلي :                                                                                                         

الفدان : إنتاجمتوسط  -1  

ن الفئة الحيازية الثالثة "لاللة أفدنة ( أ4يتبين من الجدول رقم )

ن لمحصول قصب السكر حيث للفدا إنتاجمتوسط  أعليقد حقق   فلكثر" 

ين حقق  الفئة                   طنا  للفدان , فى ح 21991اليحو نتاجبلغ متوسط اإل

 20958 اليحيث بلغ حو إنتاجمتوسط  أقلمن فدان"  أقلالحيازية األولى "

 اليعينة الدراسة حو اليالفدان إلجم إنتاج                          طنا  للفدان وقد بلغ متوسط 

قصب السكر  إنتاج  زيادة أي أن الفئة الثالثة حقق طنا للفدان 25995

عن متوسط  %0960ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %899للفدان بنحو 

مما يعني تفوق الفئة الحيازية الثالثة على الفئتين األولى  العينة، اليإجم

 عينة البحث 9   اليوالثانية وإجم
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 قناالمساحة المزروعة  لمحصول قصب السكر بمراكز محافظة  .7جدول

 (  0217-0215الفدان خالل الفترة )ب

 السنة

 المراكز
0215 0216 0217 

المساحة  متوسط

 بالفدان

من جملة  %

 المحافظة

 0948 55.9988 .5069 55051 55219 بوتش أ

 49.1 6845988 .465 .694 6488 فرشوط

 51985 58982985 ..596 .5895 54808 نجع حمادي

 09905 06.51981 04421 8..06 .0650 دشنا

 2995 .991995 9929 9929 9269 الوقف

 5920 5695988 9..1 5640 56.0 قنا

 5941 1119985 .112 11.9 1121 قفط

 069.4 55259988 55599 55226 55828 قوص

 1924 8550981 8898 8028 8.88 نقادة

 ..0 .004.8192 009184 004.44 006998 المحافظة
حصاء ، بيانات غير منشورة، قسم اإل بقنازراعة المصدر : جمعت وحسبت من مديرية ال  

       السعر المزرعي : - 0  
( لبات السعر المزرعي بالجنيه لطن 4) رقم يتض  من الجدول

عينة الدراسة حيث  اليقصب السكر في الفئات الحيازية الثاللة وكسلك في إجم

               ه سعر التوريد للمصنع9للطن حيث أن جنيها .19 اليبلغ  حو

تغيرة :ف الماليالتك -3    

فدان القصب  نتاجإل ف المتغيرةالي( أن التك4) رقم يتبين من الجدول

 اليحيث بلغ  حو "من فدان أقلعالها بالفئة الحيازية األولى " بلغ  أ

دان في الفئة الحيازية ف متغيرة للفاليتك أقل , بينما كان              جنيها  للفدان 4.4591

, وقد بلغ  جنيها للفدان 988895 الي" حيث بلغ  حودنة فلكثرالثالثة " لاللة أف

أن  أي ،للفدان        جنيها   808498 اليف المتغيرة في عينة الدراسة ككل حواليالتك

 عن الفئة %58945ف قصب السكر بنحو اليالفئة الثالثة حقق  تناقة في تك

 9العينة اليعن متوسط إجم %55918ونحو األوليالحيازية 
 

 

 

.6021/7021خالل الموسم الزراعى قنااالقتصادية لمحصول قصب السكر على مستوى الفئات الحيازية والعينة بمحافظة  المتغيراتبعض  .8 جدول  

 الفئات
 متوسط مساحة الفئة

 )بالفدان(
ن الفدا إنتاجمتوسط 

 )الطن(
 السعر المزرعى

(/طن)الجنيه  
ف المتغيرةاليالتك  

(/طن)الجنيه  
ف الكليةاليالتك  
(/فداننيه)الج  

الكلى اإليراد  
(/فدان)الجنيه  

.19454 .19 20958 924. الفئة األولى  69801.8  9..90214  
896496 .19 25962 0984 الفئة الثانية  8940064  9..80244  
598898 .19 21991 8914 الفئة الثالثة  6950082  09.469.. 

894808 .19 25995 5952 إجمالى العينة  8980508  9..60284  
جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  -مصدر:ال  

 

   ف الكلية :اليالتك -1

بلغ  الفدان  نتاجإلف الكلية الي( أن التك4) رقم يتض  من الجدول

 01.8896 اليمن فدان" حيث بلغ  حو أقلأعالها في الفئة الحيازية األولى " 

زية الثالثة " الحياة فدانية في الفئة اليتكلفة إجم أقل, بينما كان               جنيها  للفدان

, فى حين بلغ جنيها للفدان 0082596 الي" حيث بلغ  حولاللة أفدنة فلكثر

        جنيها  0508898 اليفدان قصب السكر في العينة ككل حو إنتاجف اليتك اليإجم

 تينف الكلية على الفئاليفى التك ئة الحيازية األولىالف مما يعني تفوق للفدان

ف اليأي أن الفئة الثالثة حقق  تناقة في تك، عينةالجمالى الثالثة والثانية وإ

عن  %01911ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %05980نحو قصب السكر ب

 9العينة اليمتوسط إجم

الكلي : اإليراد -  5  
( ان الفئة الحيازية الثالثة " لاللة أفدنة 4) رقم يتض  من الجدول 

قصب السكر حيث بلغ  يراد كلي للفدان من محصولإ أعلي" حقق  فلكثر
ازية يحال                                  جنيها  للفدان , في حين حقق  الفئة  09.46 اليالكلي حو اإليراد

, جنيها للفدان 02149 اليإيراد كلي حيث بلغ حو أقلمن فدان " أقلاألولى " 
تفوق الفئة  مما يعني               جنيها  للفدان،  02846 اليلعينة حولالكلي  اإليرادوقد بلغ 

 الياألولى والثانية وإجم تينالكلي على الفئ اإليراد اليمالحيازية الثالثة في إج
بنحو الكلي لقصب السكر  اإليرادالفئة الثالثة حقق  زيادة في  أي أن، عينةال

  9العينة اليعن متوسط إجم %8986ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %.899

الطن: إنتاجتكلفة  -6  
لثالثة " لاللة أفدنة ن الفئة الحيازية ا( أ6) رقميتض  من الجدول 

 501921 اليلطن القصب حيث بلغ  حو إنتاجتكلفة  أقلفلكثر " قد حقق  
للطن حيث بلغ   إنتاجتكلفة  حين حقق  الفئة الحيازية األولى أعليجنيها في 

 اليعينة ككل حوالالطن في  إنتاج                          جنيها  , بينما بلغ  تكلفة  522 اليحو
األولى والثانية  تينالحيازية الثالثة على الفئتفوق الفئة  مما يعنيجنيها  510998

الطن ويرجع ذلك إلى كبر حجم الحيازات  إنتاجالعينة في تقليل تكلفة  اليجمإو

الطن لقصب  ف إنتاجاليثة حقق  تناقة في تكأي أن الفئة الثال ،للفئة الثالثة
عن متوسط  %0896ونحو عن الفئة الحيازية األولي %09995نحو السكر ب

 العينة9 يالإجم

  الطن الى سعره : إنتاجنسبة تكلفة  -7
الطن إلى سعره  إنتاج( أن نسبة تكلفة 6) رقم يتض  من الجدول

لاللة أفدنة فلكثر " حيث بلغ   بلغ  أدناها في الفئة الحيازية الثالثة "
الطن الى سعره فى الفئة  إنتاجعلى نسبة لتكلفة ، بينما كان  أ980.حوالى

بينما بلغ   942. اليمن فدان "   حيث بلغ  حو قل" األ  الحيازية االولى
 مما يعني 988. اليالعينة حو اليالطن إلى سعره بالنسبة إلجم إنتاجتكلفة 

العينة يرجع ذلك إلى  اليتفوق الفئة الحيازية الثالثة على األولى والثانية وإجم
أي أن الفئة  ،سعرهالطن إلى  إنتاجتقل تكلفة  اليالطن وبالت إنتاجانخفاض تكلفة 

 %09988بنحو  سعره اليالطن  إنتاجف اليالثالثة حقق  تناقة في نسبة تك
                                   9العينة اليعن متوسط إجم %04904ونحو األوليعن الفئة الحيازية 

                             ف المتغيرة :اليالكلي إلى التك اإليرادنسبة  - 8

ف اليالكلي إلى التك اإليراد( أن نسبة 6)رقم  من الجدول يتض
حيث الثالثة " لاللة أفدنة فلكثر "  المتغيرة بلغ  أقصاها مع الفئة الحيازية

, بينما تشير بيانات نفس الجدول إلى أن الفئة الحيازية 5986الي بلغ  حو
ف المتغيرة اليالكلي إلى التك اإليرادنسبة  أقلمن فدان قد حقق   أقلاألولى " 

 اإليراد، وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن نسبة 0960 اليحيث بلغ  حو
فوق مما يعني ت 5955 اليعينة بلغ  حوال اليف المتغيرة إلجماليالكلي إلى التك

العينة وذلك ألنه كلما زاد  اليالفئة الحيازية الثالثة على األولى والثانية وإجم
أي  ،اليف المتغيرةالكلي إلى التك اإليرادفتزيد نسبة  الكلي اإليراديزداد  نتاجاإل

بنحو  اليف المتغيرةالتك إليالكلي  اإليرادأن الفئة الثالثة حقق  زيادة  في نسبة 
 اليعن متوسط إجم %04904ونحو األوليعن الفئة الحيازية  09988%
 9العينة

 

 

.6021/7021خالل الموسم الزراعى  قنا لى مستوى الفئات الحيازية والعينة بمحافظةبعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول قصب السكر ع. 4جدول   

 الفئات
 الطن إنتاجتكلفة 

 )بالجنيه(

 الطن إنتاجنسبة تكلفة 

 إلى سعره 

 الكلى  اإليرادنسبة 

 ف المتغيرةاليإلى التك

الكلى إلى  اإليرادنسبة 

 ف الكليةاليالتك

 صافى عائد الفدان

 )بالجنيه(

 المنفقلجنيه عائد ا

 )بالجنيه(

 904. 51.8906 0904 0960 942. 528966 الفئة األولى

 911. 1468992 0911 5958 982. 559916 الفئة الثانية

 .98. 8918908 .098 5986 980. 501921 الفئة الثالثة

 .91. 1901966 .091 5955 988. 510998 إجمالى العينة
ستبيان .جمعت وحسبت من استمارة اال -المصدر:  

 

ف الكلية :اليالكلي إلى التك اإليرادنسبة  -4   

( تفوق الفئة الحيازية الثالثة " لاللة أفدنة 6)رقم يتبين من الجدول 

ف الكلية لمحصول اليالكلي إلى التك اإليرادنسبة  أعليفلكثر " في تحقيل 

, 098 اليف الكلية حواليالكلي إلى التك اإليرادقصب السكر حيث بلغ  نسبة 

ف الكلية اليالكلي إلى التك اإليرادنسبة  أقلبينما حقق  الفئة الحيازية األولى 

الكلي  اإليراد, كما تشير بيانات الجدول إلى أن نسبة 0904الي حيث بلغ  حو

تفوق  مما يعني 091 اليعينة الدراسة بلغ  حو اليف الكلية إلجماليإلى التك

عينة الدراسة ويرجع  اليولى والثانية وإجمالفئة الحيازية الثالثة على الفئة األ

ذلك إلى كبر حجم الحيازات في الفئة الثالثة فكلما زاد حجم الحيازة كلما زاد 

الكلي إلى  اإليرادالكلي فتزيد نسبة  اإليرادوزاد  )وفورات السعة( نتاجاإل

 يلإالكلي  اإليرادفي نسبة  ق  زيادةأي أن الفئة الثالثة حق ،ف الكليةاليالتك

عن  %09965ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %04998بنحو  ف الكليةاليالتك

 9العينة اليمتوسط إجم
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  لفداني :اصافي العائد   -12

زية الثالثة " لاللة أفدنة ( تفوق الفئة الحيا6)رقميتبين من الجدول 

 الي" في تحقيل أعلى صافي عائد لمحصول القصب حيث بلغ حوفلكثر

 أقلمن فدان "  أقل, بينما حقق  الفئة الحيازية األولى " للفدانجنيها  8918908

, في نيها للفدانج 51.8906 اليصافي عائد لمحصول القصب حيث بلغ حو

 1468992 اليمن لاللة أفدنة " حو قلحين حقق  الفئة الثانية " من فدان أل

 1901966 اليالعينة حو الي, وبلغ صافي عائد الفدان في إجمجنيها للفدان

جنيها للفدان ويرجع تفوق الفئة الحيازية الثالثة على الفئة األولى والثانية 

صافى  تقديرويمكن  عينة الدراسة إلى كبر حجم الحيازات الزراعية، اليوإجم

نة بقسمة صافى العائد على عدد األشهر عيالجمالى إلالعائد فى الشهر للفدان 

( شهر حيث بلغ  حوالى 02 -08حتى تمام النضج من )من بداية الزراعة و

أي أن الفئة الثالثة حقق  زيادة  في صافي العائد الفداني  ،جنيها524908

 األوليعن الفئة الحيازية  %966..0لمحصول القصب  بنحو 

 9العينة اليعن متوسط إجم %98988ونحو

  : المنفقالعائد على الجنيه  - 11

زية الثالثة " لاللة ( إلى تفوق الفئة الحيا6) رقم يتبين من الجدول

لمحصول القصب والسي  منفلأفدنة فلكثر" في تحقيل أعلى عائد على الجنية ال

 أقلمن فدان"  أقل, بينما حقق  الفئة الحيازية األولى " جنيها 98. اليبلغ حو

جنيها, في حين حقق  الفئة  904. اليحيث بلغ حو نفلعائد على الجنيه الم

جنيها, وبلغ  911. اليمن لاللة أفدنة " حو قلألالحيازية الثانية " من فدان 

ويرجع تفوق الفئة  جنيه،.91. اليللعينة ككل حو نفلالعائد على الجنيه الم

د نه كلما زاأ لىعينة الدراسة إ اليوالثانية وإجم األوليالحيازية الثالثة على 

ه يزداد العائد على الجني اليالسعة وبالت حجم الحيازات كلما زادت وفورات

المنفل لمحصول  أي أن الفئة الثالثة حقق  زيادة في العائد علي الجنيه ،نفلالم

عن  %99998ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %055955بنحو  القصب

 9العينة اليمتوسط إجم

عينة :لاصول قصب السكر في مح نتاجكفاءة استخدام مياه الري إل سييمقا  

عادة مستوى الرطوبة بة وإويض التربة عما فقدته من رطوتعيعتبر 

ة ن هسه الكمية تعتمد على معدالت استنزاف رطوبلى سعتها التخزينية وأإفيها 

مع الفترة بين                             ن هسه الكمية تتناسب طرديا  التربة بعمليتي البخر والنت  وأ

ل لى الحقول وتجهيز للمحاصيات ويتم نقل ماء الري من مصادره إالري

ن ماء الري ينقل من نقطة ضخه أخرى ف  الزراعية بطرق مختلفة وبعبارة

من قبل النبات وعليه يتخلل هسه العملية بعض الفقد  هوحتى مكان استغالل

    ( 89المائي يؤلر على كفاءة الري )

 :كفاءة استخدام المياه 

water use Efficiency  ية العائدة من نتاجوهي الكفاءة اإل

بقسمة                         ( ويمكن حسابها رياضيا  استخدام كل وحدة من المياه ) المتر مكعب 

، وهي تقل فى مصر و يرها من الدول العربية على تكلفة المياه نتاجعائد اإل

لى كفاءة استخدام المياه في جميع إعن الواحد الصحي  لسا يجب النظر 

 (9)المجاالت وليس في الزراعة فقط

  ية وحدة المياه :إنتاج -1 

 (1لف مأ) ية وحدة المياهإنتاج( أن .0) رقم يتض  من الجدول  

تتفوق بالفئة الحيازية الثالثة ) لاللة أفدنة فلكثر ( عن باقى الفئات حيث بلغ  

مياه ية لوحدة الإنتاج أقلمن محصول القصب، بينما  طنا للوحدة 2919 اليحو

، طنا للوحدة 8950 اليحيث بلغ  حو (من فدان أقلفي الفئة الحيازية األولى )

مما  طنا للوحدة 8998 اليعينة حوالجمالى ية وحدة المياه في إإنتاجبينما بلغ  

 9عينةال الياألولى والثانية وإجم تينتفوق الفئة الحيازية الثالثة على الفئ يعني

: من وحدة المياه اإليرادصافي  -0  

( تفوق الفئة الحيازية الثالثة )لاللة أفدنة .0)رقم يتبين من الجدول 

من وحدة المياه لمحصول القصب حيث  اإليرادافي ( في تحقيل أعلى صفلكثر

إلى أن الفئة  جنيها للوحدة، بينما تشير بيانات نفس الجدول .89199 اليبلغ حو

 اليصافي لإليراد حيث بلغ حو أقل( قد حقق  انمن فد أقلالحيازية األولى )

 اليعينة الدراسة حو اليجمإل اإليراد، وقد بلغ صافي جنيها للوحدة 546988

تفوق الفئة الحيازية الثالثة على الفئة الحيازية  مما يعنيجنيها للوحدة  15.969

في  دةأي أن الفئة الثالثة حقق  زيا ،عينة الدراسة الياألولى والثانية وإجم

عن الفئة  %9.908بنحو  من وحدة المياه لمحصول القصب اإليرادصافي 

  9نةالعي اليعن متوسط إجم %42985ونحو األوليالحيازية 

   )الطن( : نتاجتكلفة ري وحدة اإل -3

)الطن( من  نتاجن تكلفة ري وحدة اإلأ( .0)رقم يتض  من الجدول 

من فدان( حيث  أقلئة الحيازية األولى )محصول القصب بلغ  أعالها بالف

تكلفة ري للطن بالفئة  أقل، بينما كان  جنيها للطن 28990 اليبلغ  حو

، بينما جنيها 14958 اليفدنة فلكثر ( حيث بلغ  حوالحيازية الثالثة ) لاللة أ

أي أن  للطن جنيها 82981 اليعينة حوال اليب جم نتاجبلغ  تكلفة ري وحدة اإل

 بالطن لمحصول القصب نتاجفي تكلفة ري وحدة اإل الثالثة حققت  تناقة الفئة

 اليعن متوسط إجم %199.1ونحو األوليعن الفئة الحيازية  %85940بنحو 

9 نةالعي

 

0216/0217مؤشرات كفاءة استخدام مياه الرى إلنتاج محصول قصب السكر فى الفئات الحيازية بالعينة بمحافظة قنا خالل الموسم الزراعى  .12جدول    

 الفئات

إنتاجية وحدة المياه 

 بالطن

(1)  

صافى اإليراد من وحدة المياه 

 بالجنيه

(0)  

 تكلفة رى وحدة اإلنتاج

بالجنيه/طن   

(3)  

ية المياه الالزمة إلنتاج كم

وحدة الناتج باأللف متر 

(1مكعب )  

ف نسبة تكاليف الرى للتكالي

 الكلية %

(5)  

 50985 958. 28990 546988 8950 الفئة األولى

 06919 955. 81948 1199.9 8928 الفئة الثانية

 08960 906. 14958 .89199 2919 الفئة الثالثة

0.95 82981 15.969 8998 إجمالى  06998 
 كمية المياه الالزمة لنضج المحصول باأللف متر مكعب  ÷ إنتاجية وحدة المياه بالطن =  كمية الناتج الفيزيقى بالطن  -1

 كمية المياه الالزمة لنضج المحصول باأللف متر مكعب .÷ صافى اإليراد من وحدة المياه بالجنيه =  صافى اإليراد الفدانى بالجنيه  -0

كمية اإلنتاج الفيزيقى للفدان .÷ دة اإلنتاج بالجنيه / طن = تكاليف رى الفدان بالجنيه تكلفة رى وح -3  

كمية اإلنتاج الفيزيقى للفدان بالطن.÷ كمية المياه الالزمة إلنتاج وحدة الناتج باأللف متر مكعب = كمية المياه الالزمة لنضج المحصول باأللف متر مكعب  -1  

122× التكاليف الكلية ÷ ليف الكلية = تكاليف الرى نسبة تكاليف الرى للتكا -5  

  جمعت وحسبت من استمارة االستبيان -المصدر:
 

 

 

 الطن: نتاجكمية المياه الالزمة إل - 1

لاللة أفدنة ( أن الفئة الحيازية الثالثة ).0)رقميتبين من الجدول 

حيث بلغ  السكر)الطن( الوحدة من قصب نتاجكمية مياه إل أقل( قد أخست ثرفلك

جدول أن الفئة الحيازية األولى ، و تشير بيانات نفس ال1ألف م 906.حوالى 

 958.الطن حيث بلغ  حوالى  نتاج( قد أخست أعلى كمية مياه إلمن فدان أقل)

على مستوى  1ألف م 950.اليلى حوالطن إ إنتاج، في حين احتاج 1ألف م

 الياألولى والثانية وإجم تينى الفئتفوق الفئة الحيازية الثالثة عل مما يعنيعينة ال

احتياجات  أقلو أ ،كميه مياة لقلكثر بينة الدراسة فى الحصول على ناتج أع

                                الطن من محصول قصب السكر9 نتاجمائية إل

ف الكلية :اليف الري للتكالينسبة تك -5  

ف الكلية اليكف الري للتالي( أن نسبة تك.0)رقميتض  من الجدول 

  الي( حيث بلغ  حومن فدان أقلصاها مع الفئة الحيازية األولى )بلغ  أق

لاللة ، بينما تشير بيانات نفس الجدول إلى أن الفئة الحيازية الثالثة )50985%

 اليف الكلية حيث بلغ  حواليف ري للتكالينسبة تك أقلخست أفدنة فلكثر( قد أ

 %06998 اليف الكلية حواليالري للتكف الي، بينما بلغ  نسبة تك08960%

ف الري اليفي نسبة تكأي أن الفئة الثالثة حقق  تناقة  ،عينة الدراسة اليإلجم

 األوليعن الفئة الحيازية  %.0699الكلية لمحصول القصب بنحو ف اليللتك

 9  العينة اليعن متوسط إجم %08948ونحو

قناافظة ب السكر بمحف محصول قصاليوتك إنتاجالتقدير االحصائى لدوال    

                               ف علللى مسللتوى الفئللات الحيازيللة كللل    الي     والتكلل      نتللاج                 يللتم تقللدير دوال اإل

                                 ، وكيفيلللة اختيلللار العينلللة الميدانيللللة                            ه فلللى عينلللة الدراسللللة بالمحافظلللة      عللللى حلللد

     9   قنا                                                           والمشكالت التي تواجه زراعها والحلول المقترحة لها، فى محافظة 

 توصيف متغيرات الدراسة:

            حيلث بللغ علدد        العينلة                  ( توصليف متغيلرات 0 0 )                   تبين ملن الجلدول رقلم 

   ملن      أقلل    للي إ        ملن فلدان    ،       ملن فلدان     أقلل                                    المفردات في كل من الثالا فئات حيازيلة 

       ..0  ،   .8   ،  54  ،   15     الي      بللغ حلو        العينلة     الي  جمل  وإ   ،   كثر        أفدنة فلل       ، لاللة          لالا افدنة

                   الفلللدان بالعينلللة بللللغ        إنتلللاج                                        مفلللردة عللللي الترتيلللب،  وتبلللين ايضلللا أن متوسلللط 

                               طللن للفللدان علللي الترتيللب ، ومتوسللط        25995   ،     21996  ،     5962 2  ،      20958   نحللو
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                     ، متوسلط كميلة السلماد                       طلن لجميلع الفئلات السلابقة      .90.   الي                   كمية التقاوي بلغ حلو

                     بالوحللدة علللي الترتيللب،        01964   ،     00958   ،     01995   ،     02995          تللي بلللغ نحللو    األزو

        بالوحللدة       0928   ،    09.1   ،   996 0  ،    908 5                                   وبلللغ متوسللط كميللة السللماد البوتاسللي نحللو

   ،        0918  ،     0980  ،     1904     الي                                   رتيللب، وبلللغ متوسللط العمالللة البشللرية حللو       علللي الت

  ،    195   ،    89.0    نحللو     لللي                               علللي الترتيللب، بلللغ متوسللط العمللل اآل      /يللوم     رجللل      0968

                          ساعة/ يوم علي الترتيب9      4980   ،    1942
 

 

قناتوصيف متغيرات عينة الدراسة لمحصول قصب السكر في محافظة  .11جدول   

 العينة اليإجم
 الثالثة الفئة الحيازية

 فدان( 3)اكثر من 

 الفئة الحيازية الثانية 

 فدان( 3من  أقل الي)من فدان 

  األوليالفنة  الحيازية 

 من فدان( أقل)
 المتغيرات

 )حائز(عدد المشاهدات 15 54 .8 ..0

 متوسط مساحة المشاهدة 924. 0984 8914 5952

 الفدان بالطن إنتاجمتوسط  20958 25962 21991 25995

 متوسط كمية التقاوي للفدان بالطن .90. .90. .90. .90.

 بالوحدةمتوسط كمية السماد االوزت للفدان  02995 01995 00958 01964

 بالوحدةمتوسط البوتاسي للفدان  5908 0996 09.1 0928

 متوسط عدد العمل البشري للفدان رجل /يوم 1904 0980 0918 0968

 للفدان ساعة لياال متوسط العمل 89.0 195 1942 4980
. 6021/7021المصدر : جمعت وحسبت من استمارة االستبيان عام   

 

:محصول قصب السكر  إنتاجأوال : دوال   

: ( من فدان أقل) الفئة الحيازية األولى -  

                                محصلللول قصللب السلللكر بالصلللور اإلحصلللائية        إنتلللاج              تللم تقلللدير دوال 

                        ار أفضلللها والتللي تتفللل مللع                                               المختلفللة سللواء الخطيللة أو اللو اريتميللة وذلللك الختيلل

          أنسللبها فللي                                                       المنطلل االقتصللادي واإلحصلائي وكانلل  الصلورة اللو اريتميللة هلي 

           وهللو العامللل                 فللدان قصللب السللكر       إنتللاج                           9 حيللث توضلل  العالقللة بللين كميللة       العينللة

                                      وهلى العواملل المسلتقلة )المفسلرة(  وتبلين       نتلاج                              التابع والعوامل الملؤلرة عللى اإل

          الفللدان مللن        إنتللاج                      د عالقللة موجبللة بللين كميللة                           مللن الصللورة اللو اريتميللة وجللو

                (, العملللل البشلللري  5          التقللاوي )س                ولو للاريتم كلللل ملللن                  محصللول قصلللب السلللكر

      نتلاج                                     نه بزيلادة علدد الوحلدات المسلتخدمة فلى اإل       (، أي أ 9  )س    لي          , العمل اآل ( 2  )س

                 ، يللؤدى إلللى زيللادة   لللي          , العمللل اآل                           مللن كللل التقللاوي, العمللل البشللري   % 0       بنسللبة

                        على الترتيلب كملا يتضل  ملن    %    914.  ,  %    905.  ,  %  19 9 .     الي       بنحو حو      نتاج  اإل

       مقللدرة،                                                 ( وقللد  تلكللدت المعنويلة اإلحصللائية لجميللع المعلمللات ال  05 )            الجلدول رقللم

      نتللاج                         مللن التغيللرات الحادلللة فللى اإل   %  .4       أن نحللو                           ويشللير معامللل  التحديللد إلللى

                                                                    ترجللع إلللى التغيللر فللى العناصللر التللي تضللمنتها التقللديرات السللابقة، ويمكللن مللن 

  ،     949.               ة والبلالغ  نحلو    اليل            المرونلة اإلجم                          السابقة الحصول على معاملل        قديرات   الت

       إنتللاج         الحللدى أي       نتللاج                               المتوسللط فللي هللسه الفئلة أكبللر مللن اإل      نتللاج              مملا يعنللي أن اإل

                     الثانيللة( وهللو مللا يعكللس                                                مزارعللي هللسه الفئللة فللي المرحلللة االقتصللادية )المرحلللة 

     9            علي السعة         المتناقة        العائد 

  أفدنة( : 3من  قلأل )من فدانية الفئة الحيازية الثان -

نسب الصور ( أن الصورة اللو ارتمية أ05تبين من الجدول رقم )

 المقدرة من ناحية المنطل االقتصادي واإلحصائي9 وجود عالقة موجبة بين

(, السماد البوتاسي 5التقاوي )س من كللو اريتم  الفدان و إنتاج لو اريتم

 نتاجزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى اإلنه ب( أي أ9)س لي( و العمل اآل8)س

، يؤدى إلى زيادة ليالعمل اآللسماد البوتاسي ومن كل التقاوي, ا %0 بنسبة

على الترتيب وقد  تلكدت المعنوية  %911. ،%908. ،%916.بنحو نتاجاإل

 %85أن نحو  ع المعلمات المقدرة، ويشير معامل التحديد إلىاإلحصائية لجمي

ترجع إلى التغير فى العناصر التي تضمنتها  نتاجادلة فى اإلمن التغيرات الح

المرونة  قديرات السابقة الحصول على معاملالتقديرات السابقة، ويمكن من الت

مما يعني أن مزارعي المحصول في هسه الفئة ، 946.نحو  ة والبالغالياإلجم

                                                                                        (ية الثانيةنتاجالمرحلة اإلاالقتصادية ) نتاجفي مرحلة اإل

:( أفدنة فأكثر 3)الفئة الحيازية الثالثة -  

نسب الصور ن الصورة اللو ارتمية أ( أ05الجدول رقم ) تبين من

 عالقة موجبة بينلمنطل االقتصادي واإلحصائي9 وجود المقدرة من ناحية ا

السماد األزوتي (، 5التقاوي )سمن كل لو اريتم  الفدان و إنتاج لو اريتم

نه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى أي أ (,2)س العمل البشريو (1)س

، يؤدى إلى من كل التقاوي والسماد األزوتي العمل البشري %0 بنسبة نتاجاإل

تلكدت  على الترتيب وقد %.91. ،%.98. ،%951.بنحو نتاجزيادة اإل

أن  ع المعلمات المقدرة، ويشير معامل التحديد إلىعنوية اإلحصائية لجميالم

ترجع إلى التغير فى العناصر  نتاجمن التغيرات الحادلة فى اإل % 28نحو 

قديرات السابقة الحصول على التي تضمنتها التقديرات السابقة، ويمكن من الت

من  أقلالحدي  نتاجاإل مما يعني أن 961.نحو  ة والبالغاليالمرونة اإلجم معامل

قتصادية اال نتاجمزارعي هسه الفئة في مرحلة اإل إنتاجالمتوسط أى  نتاجاإل

 9الثانية( )المرحلة

 عينة:ال اليإجم -

نسب الصور ( أن الصورة اللو ارتمية أ05تبين من الجدول رقم )

المقدرة من ناحية المنطل االقتصادي واإلحصائي9 وجود عالقة موجبة بين 

( 1, السماد االزوتي )س(5التقاوي )سمن كل لو اريتم الفدان و إنتاجم لو اريت

أي انه بزيادة عدد الوحدات  (9)س لي(, العمل اال2العمل البشري )سو

, السماد االزوتي، العمل من كل من التقاوي %0بمقدار  نتاجالمستخدمة فى اإل

 %9.6.،%908.،%985.بنحو نتاج، يؤدى إلى زيادة اإلليالبشري العمل اآل

على الترتيب وقد  تلكدت المعنوية اإلحصائية لجميع المعلمات 9.9%.،

من التغيرات الحادلة فى  %98المقدرة، ويشير معامل  التحديد إلى  أن نحو 

ترجع إلى التغير فى العناصر التي تضمنتها التقديرات السابقة، ويمكن  نتاجاإل

ة والبالغ  نحو اليونة اإلجممن التقديرات السابقة الحصول على معامل  المر

في هسه الفئة في المرحلة األقتصادية المحصول  إنتاجمما يعني أن  988.

 نتاجمن اإل أقلالحدي للمحصول  نتاج) المرحلة الثانية ( إذ أن اإل نتاجلإل

  المتوسط 9
 

 .0216/0217وسم الزراعى للملحيازية خالل للفئة اقنا ية لمحصول قصب السكر بمحافظة نتاجالتقدير اإلحصائي للدوال اإل .10جدول 

ية الفيزيقية بصورتها اللوغاريتمية المزدوجةنتاجالدالة اإل الفئة الحيازية  R2 F ةاليالمرونة اإلجم  

 األولي
 لوص^هن = 914. + 919. لو س5  + 905. لو س2 + 914. لو س9

**)8995(    **)8908(      **)8981(    )0989   (   - 
4.9.  .9986**  .949 

 الثانية
 لوص^هن = 0988 + 916. لو س5 + 908. لو س8 + 911. لو س9

*)5922(          *)59.1(          *)5905(   )0986(  - 
859.  69.9**  469.  

 الثالثة
 لوص^هن = 984. + 951. لو س5 + .98. لو س1 + .91. لو س2

(5912)*      (5904    *)        (9928**)  
.928 519.9**  .961 

العينة الياجم  
 لوص^هن = 09.8 + 985. لو س5 + 908. لو س1 + 9.6. لو س2 + 9.9.لو س9

- (.968  )   (29.4(   **)4906*)*   (5918*)   (5988**)  
989.  18908**  .988 

 = معامل التحديد ، F= قيمة معنوية النموذج  = كمية السماد =  1آلزوتى بالوحدة ،س= كمية السماد ا 3= كمية التقاوى )بالطن( ، س 0التقديرية بالطن ، س نتاج= كمية اإلهـ ^ص حيث تشير :

 2R( غير معنوية-،)2.25)*(معنوي عند مستوى معنوية  2.21،)**( معنوى عند مستوى معنوية = كمية العمل اآللى )ساعة(    6= كمية العمل البشرى )رجل/يوم( ، س 5البوتاسى بالوحدة ، س 

 معت وحسبت من استمارة االستبيان .المصدر : ج
 

  :ية لمحصول قصب السكرنتاجف اإلاليدوال التك - ثانيا

ية لمحصول قصب السكر في نتاجف اإلاليأمكن  تقدير دوال التك

الكلي كمتغير  نتاجية كمتغير تابع , واإلنتاجف اإلاليعينة وذلك باستخدام التكال

ورة التربيعية ألنها كان  األوفل مستقل , وقد تم تقدير تلك الدالة في الص

الزراعي وتم تقدير  نتاجللمنطل االقتصادي واإلحصائي ويتناسب مع اإل

ي السي يعظم الرب  , والحجم نتاجية وهي الحجم اإلنتاجمؤشرات الكفاءة اإل

 ف الكلياليف وذلك من خالل دالة التكاليالمدني للتك نتاجاألمثل لإل

: من فدان (  لأق) الفئة الحيازية األولى -  

ف الكلية بالجنيه الي( إلى التك01)لجدول رقمالبيانات الواردة با تشير

بالطن , ويتض  أن الدالة المقدرة معنوية  نتاجبينما تشير )ص(  إلى حجم اإل
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من التغيرات  ٪18( معامل التحديد المعدل إلى أن 5-إحصائيا , وتشير قيمة )ر

السي  نتاجوقد تم تقدير حجم اإل نتاجير في اإلف الكلية يرجع إلى التغياليفي التك

الحدي  اإليرادف الحدية ومساواتها بالييعظم صافي العائد وذلك عن طريل التك

جنيه , وب يجاد المشتقة  .19وهو متوسط سعر بيع الطن من القصب السي يبلغ 

ف الحدية حيث تشير اليف الكلية أمكن الحصول على التكالياألولى لدالة التك

 نتاجوقد بلغ حجم اإل نتاج, )ص( إلى حجم اإلف الحديةالي9 ن( إلى التك )ت

ولم يحقل أي مزارع من زراع هسه الفئة هسا  طن 9296السي يعظم العائد 

السي يدني متوسط  نتاجمكن الحصول على حجم اإل, كما أنتاجالحجم من اإل

ف اليع دالة التكف الحدية ماليف إلى أدنى نقطة وذلك بمساواة دالة التكاليالتك

طنا وقد  20926ف اليالسي يدني متوسط التك نتاج9 وقد بلغ حجم اإلالمتوسطة

 ٪0299بنسبة  نتاجحقل خمس مزارعين من زراع هسه الفئة هسا الحجم من اإل

مزارعا, وللحصول على  15المزارعين بهسه الفئة البالغ عددهم  اليمن إجم

ف فكان  المرونة تقدر اليتوسط التكف الحدية على ماليالمرونة تم قسمة التك

 نتاجاإل المحصول في هسه الفئة في مرحلة إنتاج9 مما يؤكد أن 09.9بحوالى 

 ف المتوسطة اليف الحدية في تلك المرحلة أكبر من التكالياإلقتصادية إذ أن التك

  أفدنة( : 3من  قلأل )من فدانالفئة الحيازية الثانية  - 

, وية إحصائيان الدالة المقدرة معن( أ01)يتض  من الجدول رقم

من التغيرات في  ٪.8( معامل التحديد المعدل إلى أن 5-وتشير قيمة )ر

السي  نتاجوقد تم تقدير حجم اإل نتاجف الكلية ترجع إلى التغير في اإلاليالتك

, ولم يحقل هسا الحجم أي مزارع من طن 21964 الييعظم العائد وقد بلغ حو

 اليف حواليالسي يدنى متوسط التك نتاجبلغ حجم اإل زراع هسه العينة وقد

زراع  اليمن إجم ٪8098مزارع بنسبة  .5وقد حقل هسا الحجم طن  2.946

مما  ،0908 اليف بحواليمزارعا وتقدر مرونة التك 54هسه الفئة والبالغ عددهم 

االقتصادية  نتاجالمحصول لمزارعي هسه الفئة في مرحلة اإل إنتاجيؤكد أن 

  حلة الثانية (9)المر

 .0216/0217محصول قصب السكر للفئات الحيازية بمحافظة قنا بعينة الدراسة  خالل الموسم  الزراعىلدوال التكاليف  .13جدول 

 2R F الــــدالــــــــــــــــــــــــة الفئة الحيازية

 الفئة األولى
 5ص 06981ص +  5585951 – 25252985= هن ت ك

*              (59.2 )  (-8946)      ( **1908) 
.918 56986** 

 الفئة الثانية
 5ص 4986ص +  984965 – 55894969=  هن ت ك

(-0966)    (-295.  )   **(8981) 
.98. 16982** 

 الفئة الثالثة
 5ص 8900ص +  844920 –5.258961=  هن ت ك

)**       59.0)    (-8980)     **(1988) 
.928 18922** 

 جمالى العينةإ
 5ص 1901ص +  85986 – 8851989=  هن ت ك

(-0948)    (-1951)      **(8980) 
.919 049.5** 

 . ت ك هـ تشير إلى كل من التكاليف الكلية  للفدان في المشاهدة هـ 

 ( األرقام ه ما بين القوسين تشير إلى القيمة المحسوبة الختبارt. ) 

( غير معنوية -،)2.25)*( معنوي عند مستوى معنوية  2.21)**( معنوى عند مستوى معنوية    

9جمعت وحسبت من استمارة االستبيان  -المصدر :   
 

 :أفدنة فأكثر (  3) الفئة الحيازية الثالثة - 

( إلى أن الدالة المقدرة معنوية إحصائيا 01يتض  من الجدول رقم)

تغيرات في من ال ٪28( معامل التحديد المعدل إلى أن 5-وتشير قيمة )ر

السي  نتاج, وقد تم تقدير حجم اإلنتاجف الكلية يرجع إلى التغير في اإلاليالتك

, وقد طن 26921 اليالسي يعظم العائد حو نتاجيعظم العائد وقد بلغ حجم اإل

 اليمن إجم ٪2بنسبة  نتاجحقل عدد النين من زراع هسه الفئة هسا الحجم من اإل

 اليف حواليالسي يدنى متوسط التك نتاجوقد بلغ حجم اإل زراع هسه الفئة,

من  ٪2892مزارع من زراع الفئة هسا الحجم بنسبة  51طنا وقد حقل  219.8

ف اليمزارعا9 وتقدر مرونة التك .8البالغ عددهم  زراع هسه الفئة اليإجم

 نتاجالمحصول لتلك الفئة في مرحلة اإل إنتاج، وهسا يؤكد أن 09.5 اليبحو

 االقتصادية 9

 عينة :ال اليمإج -  
, عنوية إحصائيا( إلى أن الدالة المقدرة م01)يتض  من الجدول رقم

من التغيرات في  ٪19إلى أن نحو  ( معامل التحديد المعدل5-قيمة )روتشير 

السي  نتاج، وقد بلغ حجم اإلنتاجف الكلية إنما يرجع إلى التغير في اإلاليالتك

لنين من الزراع هسا إد مزارعين , وقد حقل عدطنا 26922 الييعظم العائد حو

 ..0الزراع البالغ عددهم  اليمن إجم ٪5الحجم السي يعظم الرب  بنسبة 

 86994 اليف إلى حواليالسي يدنى متوسط التك نتاجوقد بلغ حجم اإل مزارع9

وقد بلغ   الزراع9 اليمن إجم ٪65مزارع بنسبة  65طنا وقد حقل هسا الحجم 

9 مما يعني أن منتجي المحصول في المرحلة 09.4 اليحو التكاليف اإلنتاجية

الحدي للمحصول أكبر من  نتاج( إذ أن اإل)المرحلة الثانية نتاجاالقتصادية لإل

 ف المتوسطة 9 اليالتك

نة:عيالفي  قناية لمحصول قصب السكر بمحافظة نتاجأهم المشكالت اإل    
التي  يةنتاج( أن أهم المشكالت اإل08أظهرت النتائج في الجدول )

 :تيعينة الدراسة كان  كاآل اليواجه  زراع إجم

رتفاع رتفاع اإليجار للفدان وإإرتفاع أسعار السماد الكيماوي وإ

أسعار الميكنة الزراعية وانخفاض مناسيب مياه الري حيث بلغ  نسبة كل 

, ويليها مشكلة يعانون من هسه المشكلةعينة الن كل زراع أى أ ٪..0منها نحو 

ر العمالة البشرية حيث بلغ  نسبة الزراع السين يعانون منها رتفاع أجوإ

الحصاد حيث بلغ  نسبتها نحو  ، لم عدم توافر العمالة في وق ٪16نحو

, لم ٪15المحصول حيث بلغ  نسبتها نحو , لم مشكلة انتشار الحشائش ب18٪

لم انخفاض  ,٪08المحصول حيث بلغ  نسبتها نحو انخفاض أسعار بيع 

عوبة الحصول على القروض من بنك القرية حيث بلغ  نسبة كل وص نتاجاإل

وأخيرا يلتي صغر حجم الحيازات الزراعية وتلخر اإلعالن  ٪4منهما نحو 

على أسعار بيع المحصول في ميعاد الزراعة حيث بلغ  نسبة كل منهما نحو 

8٪     9 
 

 قصب السكر في عينة الدراسةية لمحصول نتاجالمشاكل اإل .11 جدول

الزراعى                                  وفقا  ألهميتها النسبية خالل الموسم  قنامحافظة ب

0216/0217 

يةنتاجاإل المشاكل مسلسل  
 تكرار

122ن =   
بالترتي %  

رتفاع أسعار السماد الكيماويإ 0  0.. 0.. 0 

رتفاع القيمة اإليجارية للفدانإ 5  0.. 0.. 0 

رتفاع أجور العمالة البشريةإ 1  16 16 5 

نتاجانخفاض اإل 8  4 4 4 

 1 18 18 عدم توافر العمالة في وق  الحصاد 2

 4 4 4 صعوبة الحصول على القروض في بنك القرية 9

 6 8 8 صغر حجم الحيازات الزراعية 8

رتفاع أسعار الميكنة الزراعيةإ 4  0.. 0.. 0 

 0 ..0 ..0 انخفاض مناسيب مياه الري 6

 8 15 15 انتشار الحشائش بالمحصول .0

أسعار بيع المحصول انخفاض 00  08 08 8 

لزراعةتلخر اإلعالن على أسعار بيع المحصول قبل ميعاد ا 05  8 8 6 
ستبيان .جمعت من استمارات اإل -المصدر :   

 

 التوصيات:

 ويوصي البحث بما يلي:

                            قصلب السلكر وذللك السلتهالكه كميلة                                   ليس هناك اتجاها  للتوسع فلي مسلاحة - 1

                              خصللبة وعلللي هللسا يجللب التركيللز علللي                                 كبيللرة مللن الميللاه ويحتللاج إلللى أرض

                                                              اسلللتنباط وزراعلللة أصلللناف عاليلللة اإلنتاجيلللة واسلللتخدام الليلللزر فلللي زراعتللله 

                                                               لتخفلليض اسللتهالك الميللاه والعمللل علللى تللوفير الميكنللة فللى زراعتلله وخدمتلله 

                                                                وذلللك لتقليللل تكللاليف اإلنتللاج مللن ناحيللة والقضللاء علللى مشللكلة نللدرة األيللدي 

                        العاملة من ناحية أخرى 9

                                                 زيللادة اإلنتاجيللة مللن قصللب السللكر فلليمكن تحقيقلله عللن طريللل        أمللا عللن    - 0

                                                                     اإلهتمام بالعمليات الزراعية والمعامالت الفنية للمحاصيل السلكرية سلواء ملن 

                                                                  جهللة المصللنع والللزراع أنفسللهم وذلللك لتقليللل تكللاليف اإلنتللاج9 وأيضللا اهتمللام 

                                                                 المراكز البحثية باستنباط أصلناف قصلب عاليلة اإلنتاجيلة ومقاوملة لألملراض 

                                                               الرقاد وتحمل العطش وتتفوق علي الصنف الملزروع حاليلا المعلروف باسلم  و

   (9   6   ) س   6 /  68            جيزة تايوان 
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أن تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية ب عادة  -3

تخطيط السياسة السعرية واإلعالن عنها قبل الزراعة بفترة كافية وذلك 

السكرية على أن يكون هناك لتشجيع الزراع على التوسع في المحاصيل 

تالزم بين الزيادة السنوية في سعر الطن بحيث تتماشى مع الزيادة في 

 التكاليف اإلنتاجية 9

زيادة السعة المزرعية للزراع ألن نسبة اإليراد الكلي الى التكاليف،  - 1

والعائد على الجنيه المسثمر، وصافي العائد الفداني يزيد بزيادة حجم 

 جهة ويخفض تكاليف إنتاج الطن من جهة اخرى 9الحيازات من 

بالنسبة لوجود بعض المشكالت مثل ارتفاع أسعار السماد الكيماوي  -5

وارتفاع أجور العمالة البشرية وصعوبة الحصول على القروض من جهاز 

اإلئتمان الزراعي وارتفاع أسعار الميكنة وانخفاض مناسيب مياه الري 

، توصي الدراسة بضرورة إيجاد تعاون بين وانخفاض أسعار بيع المحصول

الجهات المسؤلة عن تلك المشكالت وخاصة وزارة الزراعة ووزارة الري 

رشاد الزراعي وبنوك التنمية واإلئتمان الزراعي واألشغال المائية وجهاز اإل

ومجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر حيث يكون لهسه الجهات دور 

يحتاجونه من مستلزمات اإلنتاج وإمدادهم بالسلف  هام في إمداد الزراع بما

 9 راضي لتخفيض تكاليف الريالنقدية وإمدادهم بمشروعات الري لتلك األ
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ABSTRACT 
 

Sugar crops are grown in Egypt with an area estimated at 689.49 thousand feddans, The average sugar gap in 

Egypt was estimated at 890.67 thousand tons, as an average for the period (2015-2017). The geographical 

distribution of sugar cane showed that its cultivation is concentrated in five governorates in Upper Egypt, namely: 

Minya, Qena, Aswan, Luxor and Sohag, where about 11.39%, 36.33%, 25.86%, 20.04% and 4.97% are grown 

respectively during the period (2015- 2017). The development of some economic variables was also studied, as it 

was found that the annual average of production costs per feddan of sugar cane amounted to about 7082.77 pounds, 

and the annual average of total revenue amounted to about 10793.26 pounds. The average annual net return was 

about 3710.47 pounds during the study period. The research sample was selected from Qena governorate, with a size 

of 100 holders between the centers of Naga Hammadi and Qus. The largest crop cultivated village in each center 

was chosen, and the sample was chosen according to the cultivated area in each category. The research recommends 

the following: 1- Emphasis must be placed on developing and cultivating high-yielding varieties and using lasers in 

its cultivation to reduce water consumption and work to provide mechanization in its cultivation and service, in 

order to reduce production costs on the one hand and eliminate the problem of scarcity of manpower on the other 

hand. 2- Paying attention to agricultural operations and technical transactions of sugar crops, both from the side of 

the manufacturer and the farmers themselves, in order to reduce production costs. And also the interest of the 

research centers in developing high-yielding cane varieties that are resistant to disease and sleep and tolerate thirst, 

and are superior to the currently cultivated variety known as Giza Taiwan 94/9 (Q9). 3- The study also recommends 

the necessity of establishing cooperation between the bodies responsible for these problems, especially the Ministry 

of Agriculture, the Ministry of Irrigation and Water Works, the Agricultural Extension Agency, the Agricultural 

Development and Credit Banks, the Council of Sugar Crops and the sugar companies. 


