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 :مقدمة
 عمى  مصصىولي قصىب وبنجىربصفة أساسية يعتمد إنتاج السكر في مصر      

عىد   : فىي مصىر بعىل التصىديات , منهىا زراعتهمىايواجى  التوسىف فىي السكر, و 
 . مصدوديىىة األراضىىي , وكىىذل إمكانيىىة التوسىىف األفيىىي فىىي زراعىىة قصىىب السىىكر

رتفىىىاُ ملعىىىدل النمىىىو السىىىكاني , , و  مصدوديىىىة الميىىىا  وهنا  عوامل أخرى منها : ا 
 تمثىلمصىر العربيىة , فمن المؤكد أن الزيادة المسىتمرة فىي عىدد سىكان جمهوريىة 

وتعتبىر زيىادة  عبًئا كبيًرا عم  الموارد الطبيعيىة خاصىة مىوردي األرل , والميىا .
رتفىىىاُ قيمىىىة اإلسىىىتثمارات فىىىىي  أسىىىعار توريىىىد المصاصىىىيل الزراعيىىىة المنافسىىىة , وا 

   .صناعة السكر من العوامل الهامة األخرى
 مشكمة الدراسة:

عد مىىالي مىىن السىىكر, ولمىىا كىىان قصىىب السىىكريل الطمىىب اإلجتزايىىد تتمثىىل ملىىكمة الدراسىىة فىىي 
باإلضىىافة إلىى  تزايىىد اإلهتمىىا  بمصصىىول بنجىىر المصصىىول الرئيسىىي إلنتىىاج السىىكر فىىي مصىىر, 

إقتصىىاديات  السىكر كمصصىىول إضىافي إلنتىىاج السىىكر ىىى كىىان ءبىىد مىن إجىىراي دراسىىة ميارنىة بىىين
همىا , وذلى  بتعتبارهمىا المصصولين لموقوف عم  أوج  اليوة , والضعف في إنتاج كل من إنتاج

 مصصولين متكاممين إلنتاج السكر في مصر.
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 أىداف الدراسة:
مصصولي قصب وبنجرالسىكر مىن  إقتصاديات إنتاجة بين إجراي ميارنتهدف الدراسة إل       

جمىىالي اإلنتىىاجصيىىث المسىىاصة واإل عائىىد الفىىدان , وصىىافي وتكىىاليف وصىىافي  نتاجيىىة الفدانيىىة وا 
الرق  اليياسىىي ر وصىىافي عائىىد وصىىدة الميىىا  , وذلىى  باألسىىعار المعدلىىة بىىعائىىد الجنيىى  المسىىتثم

 تىىنعكس, و ألسىىعارالتضىىخ  العىىا  فىىي ا, وذلىى  إلسىىتبعاد أثىىر (711=7891سىىعار الجممىىة  أل
 .الصيييية لمنيود اليوة اللرائية التغيرات في

 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات:   
؛ صيىث الوصىفي , والكمىي  ي  طرييتىي التصميىل اإلقتصىاديعتمد إجراي هىذ  الدراسىة عمى      

إسىىىىتخدمت معىىىىادءت اإلتجىىىىا  العىىىىا  وبعىىىىل المؤلىىىىرات اإلقتصىىىىادية األخىىىىرى , ولكىىىىي تصيىىىى  
الدراسة أهدافها إعتمىدت عمى  البيانىات الثانويىة مىن مصىادرها المختمفىة , والدراسىات المرتبطىة 

إسىىىتخدمت الدراسىىىة األسىىىعار  كمىىىا والتىىىي ألىىىير إلىىى  كىىىل منهىىىا فىىىي صينىىى . ,بموضىىىُو الدراسىىىة
 الملعدلة بالرق  اليياسي ألسعار الجممة.

 النتائج :
في مصر  السكر بنجرقصب و لمحصولي المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية : بعض أولً 

 :(9009-5991)خالل الفترة
 الطاقة اإلنتاجية لقصب وبنجر السكر: -)أ(
   تطور المساحة المزروعة : -

( إلىىى  أن المسىىىاصة المزروعىىىة بيصىىىب السىىىكر قىىىد 7 رقىىى انىىىات الىىىواردة بالجىىىدول تلىىىير البي     
, فى  صىين بمغىت  7881ألف فىدان خىالل عىا   287.12, وهو صوالي األدن  لها بمغت الصد  

, بزيادة قىدرها صىوالي  2111ألف فدان خالل عا   13..00الصد  األقص  لها , وهو صوالي 
% من إجمال  مساصة اليصىب المزروعىة فى  عىا  70..7ألف فدان , مث مت صوالي  44.14
أن المسىىاصة المزروعىىة ببنجىىر السىىكر قىىد بمغىىت الصىىد  األدنىى  لهىىا , وهىىو صىىوالي  إء . 7881
, فىىىي صىىىين بمغىىىت الصىىىد  األقصىىى  لهىىىا , وهىىىو صىىىوالي  .788ألىىىف فىىىدان خىىىالل عىىىا   1.13.
ان , مث مىىىت ألىىىف فىىىد 4..274, بزيىىىادة قىىىدرها صىىىوالي  2118ألىىف فىىىدان خىىىالل عىىىا   234.3
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وبتيىىدير  . .788% مىىن إجمىىالي مسىىاصة بنجىىر السىىكر المزروعىىة فىى  عىىا  1..429صىىوالي 
عمىىىىى  النتىىىىىائح التىىىىى  توضىىىىىصها العىىىىىا  لممسىىىىىاصة المزروعىىىىىة أمكىىىىىن الصصىىىىىول  معادلىىىىىة اإلتجىىىىىا 

إتجىىىا  المسىىىاصة إلىى  الزيىىىادة بميىىىدار معنىىىوى  والتىىى  تتمثىىل فىىىي( , 2 رقىىى   بالجىىىدول تالمعىىادء
% 1.124ألف فدان , وبملعىد ل زيىادة سىنوي بمىغ صىوال   74.39 ,2.29ي إصصائًيا بمغ صوال

 749.09,  074.917 من متوسط إجمالي المساصة المزروعة , والبىالغ صىوالي%  8.98, 
بمىىىىغ معامىىىىل التصديىىىىد الملعىىىىد ل   رو .  لميصىىىىب والبنجىىىىر عمىىىى  الترتيىىىىب ألىىىىف فىىىىدان

( صىىىىوالي 2/
% 1.ها عنصىر الىزمن مسىؤولة عىن صىوالي مما يعن  أن التغيرات الت  يعكس 1.8, 39..1

 بالمصصىىىولين عمىىى  الترتيىىىبمىىىن التغيىىىرات الصادثىىىة فىىى  إجمىىىال  المسىىىاصة المزروعىىىة % 81, 
 ,70.798بمىىىىغ اإلنصىىىىراف المعيىىىىاري لممسىىىىاصة المزروعىىىىة صىىىىوالي كمىىىىا  خىىىىالل فتىىىىرة الدراسىىىىة.

 % 43.43, % 4.78معامىىىل اإلخىىىتالف صىىىوالي  وبمىىىغ, عمىىى  الترتيىىىبألىىىف فىىىدان   39.80
مما يلير إل  مدى التيمبات الصادثة فى  إجمىال  هىذ  المسىاصة خىالل فتىرة أيًضا عم  الترتيب 

 الدراسة.
   تطور اإلنتاجية الفدانية :

( إلىىى  أن اإلنتاجيىىىة الفدانيىىىة مىىىن قصىىىب السىىىكر قىىىد 7تلىىىير البيانىىىات الىىىواردة بالجىىىدول رقىىى      
, فىى  صىىين بمغىىت الصىىد   .788 طًنىىا خىىالل عىىا  43.79, وهىىو صىىوال  األدنىى  لهىىا بمغىىت الصىىد  

طًنىا  4.19, بزيىادة قىدرها صىوال   2113طًنىا خىالل عىا   1.83.األقص  لهىا , وهىو صىوالي 
اإلنتاجيىىىة , فىىىي صىىىين أن  .788% مىىىن اإلنتاجيىىىة الفدانيىىىة فىىى  عىىىا  .71.0, مث مىىىت صىىىوالي 

ن خىالل عىا  طًنا/فىدا 3..73الفدانية من بنجر السكر قد بمغت الصد  األدن  لها , وهو صوالي 
 2111طًنا/فىدان خىالل عىا   27.89, ف  صين بمغت الصد  األقص  لها , وهو صوالي 7883

% مىىن اإلنتاجيىىة الفدانيىىة فىى  02.10طًنا/فىىدان , مث مىىت صىىوالي  42.., بزيىىادة قىىدرها صىىوال  
 عمى  النتىائح التى أمكىن الصصىول وبتيدير معادلة اإلتجا  العا  لإلنتاجية الفدانيىة  ,7883عا  

إتجىا  اإلنتاجيىة الفدانيىة إلى  الزيىادة بميىدار  , والتى  تتمثىل فىي(2بالجىدول  تتوضصها المعادء
طًنا/فىىىدان , وبملعىىىد ل زيىىىادة سىىىنوي بمىىىغ صىىىوالي  1.22 ,34..1معنىىىوى إصصىىىائًيا بمىىىغ صىىىوال  

,  48.094والبىىىىىالغ صىىىىىوال   اإلنتاجيىىىىىة الفدانيىىىىىةمىىىىىن متوسىىىىىط إجمىىىىىال  % 7.77, % 1.2.2
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بمىغ معامىل التصديىد الملعىد ل    و .ليصب السكر وبنجر السكر عم  الترتيىب طًنا/فدان .78.9
مما يعن  أن التغيرات الت  يعكسىها عنصىر الىزمن مسىؤولة عىن 1.4.3 ,34..1( صوالي 2/ر

مىىن التغيىىرات الصادثىىة فىى  اإلنتاجيىىة الفدانيىىة مىىن قصىىب السىىكر خىىالل % 43, %  3.صىىوالي 
 وبمىىغطًنىىا , 7.4, 7.43ى لإلنتاجيىىة الفدانيىىة صىىوالي معيىىار بمىىغ اإلنصىىراف ال كمىىا  فتىىرة الدراسىىة.

ممىىا يلىىير إلىى  مىىدى التيمبىىات عمىى  الترتيىىب  % .1.1,  % 2.83معامىىل اإلخىىتالف صىىوالي 
 خالل فترة الدراسة .  وبنجر السكر عم  الترتيبيصب لالصادثة ف  اإلنتاجية الفدانية 

 يمن محصول : تطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكمي5جدول 
 ( 9009-5991السكر مصر خالل الفترة ) وبنجر  قصب

ستصالح األراض  ,اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراع ,  نلرة اإلقتصاد المصدر : جمعت وصسبت من: وزارة الزراعة وا 
 .تفرقة, أعداد م الزراع 

 

 تطور اإلنتاج الكمى :

 البيـان
 
 
 ةالسن

 بنجر السكر قصب السكر

 المساحة
ألف فدان()  

اإلنتاجية 
الفدانية 
 )طن/فدان(

 اإلنتاج الكمي
 )ألف طن(

 المساحة
 (ألف فدان)

اإلنتاجية 
الفدانية 
 )طن/فدان(

 اإلنتاج الكمي
 )ألف طن(

5991 004.600 64.560 56506.400 10.04 50.00 959.99 
5994 999.990 64.699 50910.900 10.00 54.14 065.15 
5996 995.090 66.900 50691.010 40.9 56.09 5560.09 
5990 995.646 69.966 56019.600 500.60 50.0 5915.96 
5999 006.995 69.410 51910.195 590.60 59.90 9119.41 
9000 050.909 69.960 51601.646 501.49 95.05 9090.04 
9005 055.904 69.955 51165.190 569.46 90.06 9016.60 
9009 090.060 69.105 54054.616 510.0 90.40 0540.00 
9000 094.969 69.400 54961.610 505.09 90.10 9495.19 
9006 099.001 10.600 54900.600 560.90 90.99 9040.11 
9001 095.000 10.669 54056.050 546.00 90.10 0699.16 
9004 094.061 10.914 54414.000 504.60 90.91 0906.96 

9006 001.040 10.669 56056.956 960.05 95.90 1610.95 

9000 090.190 10.090 54660.995 916.46 59.99 1509.19 
9009 054.659 60.006 51609.56 946.40 90.54 1000.15 
 0009.15 59.01 560.00 51160.060 69.006 056.065 المتوسط
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اإلنتىىاج الكمىىي مىىن قصىىب السىىكر قىىد بمىىغ ( إلىى  أن 7تلىىير البيانىىات الىىواردة بالجىىدول رقىى      
, فىى  صىىين بمىىغ الصىىد   7881ألىىف طىىن خىىالل عىىا  93..7012الصىىد  األدنىى  لىى , وهىىو صىىوال  
, بزيىىادة قىىدرها صىىوالي  2111ألىىف طىىن خىىالل عىىا  71174.27 األقصىى  لىى  , وهىىو صىىوالي

% من اإلنتاج الكمي من قصب السىكر فى  عىا  20.83ألف طن , مث مت صوالي  .0299.0
ألىىف  7..947اإلنتىىاج الكمىىي مىىن بنجىىر السىىكر الصىىد  األدنىى  لىى  وهىىو صىىوالي  بمىىغو  , 7881

ألىىف طىىن  4.9.27., فىى  صىىين بمىىغ الصىىد  األقصىى  لىى  وهىىو صىىوال   7883طىىن خىىالل عىىا  
% مىن 49.32.ألف طن , مث مىت صىوالي  4373.1, بزيادة قدرها صوالي  2111خالل عا  

. وبتيىدير معادلىة اإلتجىا  العىا  لإلنتىاج الكمىي  7883اإلنتاج الكمي من بنجر السكر ف  عىا  
 , والتىى  تتمثىىل فىىي (2 رقىى  بالجىىدول  تءأمكىىن الصصىىول عمىى  النتىىائح التىىي توضىىصها المعىىاد

ألىف  .212.0, .781.4إل  الزيادة بميدار معنوي إصصائًيا بمغ صىوالي  إتجا  اإلنتاج الكم 
مىىىن متوسىىىط إجمىىىالي اإلنتىىىاج  %71.48, %7.21وبملعىىىد ل زيىىىادة سىىىنوي بمىىىغ صىىىوالي  طىىىن ,
ليصىىىىب وبنجىىىىر السىىىىكرعم   ألىىىىف طىىىىن 7..0118,  41.049..7 , والبىىىىالغ صىىىىوالي الكمىىىى 
بمىىىغ ملعامىىىل التصديىىىد الملعىىىد ل   ركمىىىا  .الترتيىىىب

ممىىىا يعنىىى  أن  .1.98,  1.390(  صىىىوالي2/
مىن التغيىرات الصادثىة % 81, % 39التغيرات الت  يعكسها عنصر الزمن مسؤولة عىن صىوالي

بمىىغ اإلنصىىراف المعيىىارى لإلنتىىاج فىىي صىىين  .المصصىىولين عمىى  الترتيىىباإلنتىىاج الكمىى  مىىن  فىى 
ألىىف طىىن , وعمىى  ذلىى  كىىان معامىىل اإلخىىتالف صىىوالي   7493.34, 71.7.7الكمىىي صىىوالي 

 ممىىىا يلىىىير إلىىى  مىىىدى التيمبىىىات الصادثىىىة فىىى  اإلنتىىىاج الكمىىى  مىىىن قصىىىب % 48.4, % 3.13
 ل فترة الدراسة .ف  مصر خال   الترتيبعمالسكر  وبنجر
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العام لتطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتـاج الكمـي مـن  : معادلت اإلتجاه9 جدول
 (9009-5991في مصر خالل الفترة ) وبنجر السكر قصب السكر يمحصول

مقدار  9ر/ 9ر معادلت اإلتجاه الزمني العام البيان
 التغير

معدل 
 التغير

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 نويةالمع

 قصب السكر

حة
سا

الم
 

 
ن(

فدا
ف 

)أل
 

**       * 
 ىـس9.90+ 994.49= ىـص
(49.909(  )6.605) 

 معنوي 59.06 0.696 9.90 0.140 0.190

ية 
فدان

ة ال
اجي

إلنت
ا

ن(
فدا

ن/
)ط

 

   **        ** 
 ىـس0.919+ 66.044=  ىـص

(6.065(   )90.949) 
 معنوي 59.55 0.15 0.919 0.146 0.191

ج ال
نتا

اإل
ي 

كم
ن( 

ف ط
)أل

 

**                   ** 
 ىـس596.61+50940.66 = ىـص

(60.690(  )1.106) 
 معنوي 05.50 5.96 596.61 0.400 0.604

 بنجر السكر

ف 
 )أل

حة
سا

الم
ن(

فدا
 

         **            ** 
 ىـس9.06+ 996.66=  ىـص

         (11.91(      )0.69) 
 يمعنو  59.56 0.44 9.06 0.66 0.60

ية 
تاج

اإلن
ية 

فدان
ال

ن(
فدا

ن/
)ط

 
     **              ** 

 ىـس0.0+    66.5=  ىـص
 (594.66(       )6.60) 

 معنوي 16.66 0.45 0.0 0.69 0.05

ي 
الكم

ج 
نتا

اإل
 

ن(
ف ط

)أل
 

       **              ** 
 ىـس909.01+50906.49=  ىـص

     (64.56(       )4.09) 
 معنوي 06.59 5.0 909.01 0.69 0.66

  ف : قيمــة  51 … 0,9,5: متغيــر الــزمن =  ىـــ: القيمــة التقديريــة لمظــاىرة مورــع الدراســة فــى السنةىـــ   س ىــص
: معامل التحديد الُمعّدل  القيم التـى بـين اوقـواس : قيمـة ت المحسـوبة  **  9/: ُمعامل التحديد   ر9ف المحسوبة  ر

 . 0.01 *: معنوي عند  0.05: معنوى عند 

 ( بالدراسة .7صسبت من : بيانات الجدول   المصدر:
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     اوسعار المزرعية: -)ب(
سىموب, مىن اإلبىنفس  السىكر بنجىرو دة مىن قصىب السىكر يىت  تصديىد أسىعار الكميىات المىور      

, إء والمصىىانف نمنتجىىيالصيىىث أن ذلىى  يىىت  بيىىرارات صكوميىىة , ومىىن خىىالل ن ىىا  تعاقىىدي بىىين 
 , والمصتىىوى السىىكري, لمىىوزن  يىىت  وفًيىىا  أنىى عىىن تسىىعير اليصىىب فىىيأن تسىىعير البنجىىر يختمىىف 

الىىواردة مىىن البيانىىات  يتضىى و  والتبكيىىر فىىي صىىين يىىت  تسىىعير اليصىىب عمىى  أسىىاس الىىوزن فيىىط .
 وهىو صىىوالي  قصىب السىكر فىي مصىىر قىد بمىغ الصىد  األدنىى  لى طىىن ر أن سىع( 0 رقى   بالجىدول
 1.89.وهىو صىوالي  غ الصىد  األقصى  لى , فى  صىين بمى 2110لمطن خالل عىا   جنيًها 27.7
% مىن  714.18 مت نصىومث  ,  جنيًها 03.99, بزيادة قدرها صوالي  2118 لمطن عا  جنيًها

قىىد بمىىغ الصىىد  ر بنجىىر السىىكر فىىي مصىىر يتضىى  أن سىىعفىىي صىىين  .2110سىعر الطىىن فىىي عىىا  
األقصى  الصىد   , فىي صىين بمىغ 2110لمطىن خىالل عىا  جنيًهىا  22.77وهو صوالي  األدن  ل 

جنيًهىىىا ,  23.29, بزيىىىادة قىىىدرها صىىىوالي 2118جنيًهىىىا لمطىىىن عىىىا   49.08لىىى  , وهىىىو صىىىوالي 
العىىىا   وبتيىىىدير معادلىىىة اإلتجىىىا  . .788% مىىىن سىىىعر الطىىىن فىىىي عىىىا   779.93مث مىىىت نصىىىو 

والتىي , ( 4 رقى   بالجىدول تلتىي توضىصها المعىادءلسعر الطن أمكن الصصول عمى  النتىائح ا
 ,7.13 بمىىىىىغ صىىىىىوالي إصصىىىىائًيا إلىىىىى  الزيىىىىادة بميىىىىىدار معنىىىىىوي الطىىىىىن إتجىىىىىا  سىىىىعر تتمثىىىىل فىىىىىي

من متوسىط السىعر خىالل فتىرة %  2.12, %  0.1عد ل الزيادة نصو , وقد بمغ مل  جنيًها1.14
بمىىغ و . ليصىىب وبنجىر السىىكر عمىى  الترتيىىب جنيًهىىا21.22, 29.311الدراسىة , والبىىالغ صىىوالي 

ممىىىىا يعنىىىى  أن التغيىىىىرات التىىىىي يعكسىىىىها  1.24, 1.302( نصىىىىو2/عىىىىد ل  رعامىىىىل التصديىىىىد المل مل 
 مىىىن التغيىىىرات الصادثىىىة فىىىي سىىىعر الطىىىن% 24, %  30عنصىىىر الىىىزمن مسىىىؤولة عىىىن صىىىوالي 

بمغ اإلنصراف المعيىاري لسىعر الطىن صىوالي كما  .لممصصولين عم  الترتيب خالل فترة الدراسة
%  22.23, % 01.13عامىىىل اإلخىىىتالف نصىىىىو , وعمىىى  ذلىىى  كىىىان مل  جنيًهىىىا3.13,  9.32

 مما يلير إل  مدى التيمبات الصادثة في سعر الطن خالل فترة الدراسة . عم  الترتيب , 
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   : التكاليف اإلنتاجية لمفدان:)جـ( 
تلير التكاليف اإلنتاجية عموًما إل  ميىادير األمىوال المدفوعىة لخىدمات عوامىل اإلنتىاج ,      

عين أساسىىيين لمتكىىاليف همىىا : التكىىاليف وتليسىى  التكىىاليف اإلنتاجيىىة فىىي المىىدى اليصىىير إلىى  نىىو 
الثابتة , والتكىاليف المتغيىرة. وتمثىل دراسىة التكىاليف اإلنتاجيىة جانًبىا مىن الدراسىات التىي ترمىي 
إل  معرفة العوامل المسؤولة عىن رفىف الكفىاية اإلنتاجيىة , أو بالتىالي خفىل متوسىط التكىاليف 

 .(7 الكمية لموصدة المنتجة 
( إلى  أن تكىاليف إنتىاج فىدان مصصىول قصىب السىكر 0 رق   واردة بالجدولير البيانات التل   

, فىي صىين بمغىىت  2113خىىالل عىا   جنيًهىا331.23قىد بمغىت الصىد  األدنى  لهىىا , وهىو صىوالي 
, بزيىىادة قىىدرها صىىوالي  2118جنيًهىىا خىىالل عىىا   7..7020الصىىد  األقصىى  لهىىا , وهىىو صىىوالي 

 .2113متوسىىط تكمفىىة إنتىىاج الفىىدان فىىي عىىا   % مىىن.89.0جنيًهىىا , مثمىىت صىىوالي  .3.3.2
تكىىىاليف إنتىىىاج فىىىدان مصصىىىول بنجىىىر السىىىكر الصىىىد  األدنىىى  لهىىىا, وهىىىو صىىىوالي بمغىىىت  فىىىي صىىىين
, فىىىىي صىىىىين بمغىىىىت الصىىىىد  األقصىىىى  لهىىىىا , وهىىىىو صىىىىوالي  2111خىىىىالل عىىىىا   جنيًهىىىىا 291.78
صىىىوالي جنيًهىىىا , مث مىىىت  11.31., بزيىىىادة قىىىدرها صىىىوالي  2118جنيًهىىىا خىىىالل عىىىا   191.93
 .  2111% من متوسط تكمفة إنتاج الفدان في عا  797.78

 

                                                 
كليةة   دكتوراه , فسم اإلقتصاد الزراعي, ةرسال إقتصاديات المنتجات الثانوية لصناعة السكر , (   رجب محمد أحمد ,1)

 .142, ص 0228       الزراعة , جامعة المنيا ,
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العائد من الجنيو وصافي  فدانالنتاج إل عائد التكاليف و صافي السعر الطن و : تطور 0جدول 
باوسعار في مصر  السكر بنجرقصب و محصولي من نتاج اإل المستثمر في 

 )جنيو( (9009-5991خالل الفترة )الثابتة 
      

 البيان
 

 
 ةالسن

 عمى صافي العائد صافي العائد التكاليف سعر الطن
 المستثمر الجنيو

 عمى صافي العائد
المستثمر  الجنيو 

 الشير في
 قصب

 السكر 
 بنجر

 السكر 
 قصب

 السكر 
 بنجر

 بنجر السكر قصب السكر السكر 
 قصب

 السكر 
 بنجر

 السكر 
قصب 
 السكر

بنجر 
 السكر

5991 94.169 90.096 601.51 906.404 660.009 516.666 0.541 0.540 0.056 0.090 

5994 94.595 91.095 660.46 004.150 606.606 500.016 0.510 0.096 0.050 0.056 

5996 91.906 96.054 6060.00 009.991 660.990 506.006 0.546 0.000 0.056 0.050 

5990 91.110 96.609 901.60 601.990 091.009 60.406 0.556 0.069 0.05 0.006 

5999 91.559 94.665 909.91 091.541 060.640 560.965 0.500 0.096 0.000 0.050 

9000 96.409 91.905 955.66 049.600 050.616 509.046 0.095 0.500 0.000 0.059 

9005 96.160 91.044 950.96 090.041 051.910 596.949 0.090 0.009 0.000 0.059 

9009 96.699 91.419 040.06 040.690 010.591 544.009 0.091 0.506 0.000 0.051 

9000 95.509 99.504 690.01 006.455 911.999 590.569 0.046 0.069 0.001 0.05 

9006 90.909 96.004 699.09 096.666 696.991 915.569 0.506 0.501 0.009 0.059 

9001 99.640 96.601 661.69 095.696 440.000 006.954 0.516 0.546 0.050 0.090 

9004 96.191 91.049 446.94 901.904 601.095 940.600 0.546 0.500 0.056 0.09 

9006 90.401 94.005 646.90 900.504 406.406 995.944 0.599 0.569 0.055 0.095 

9000 06.906 90.560 090.66 061.690 959.511 951.660 0.540 0.095 0.056 0.050 

9009 16.900 60.095 5090.15 606.019 5496.950 506.606 0.966 0.010 0.090 0.000 

 0.051 0.055 0.506 0.501 569.656 116.095 049.094 061.09 96.990 90.466 المتوسط

ستصىىىالح األراضىىىى  , المجمىىىىس الم المصــــدر: كىىىىزى ر جمعىىىت وصسىىىىبت مىىىىن:  وزارة الزراعىىىىة وا 
نتىاج صاصيللممصاصيل السكرية , التيرير السنوي لمم السىكر فى  مصىر  السىكرية وا 

 .تفرقة, الياهرة , أعداد م
 

العىىا  لمتوسىىط تكىىاليف إنتىىاج الفىىدان أمكىىن الصصىىول عمىى  النتىىائح  وبتيىىدير معادلىىة اإلتجىىا     
( , والتي تتمثل في: إتجىا  تكىاليف إنتىاج الفىدان إلى  4 رق  بالجدول ت التي توضصها المعادء

, وبملعىدل تنىاقص بمىغ  جنيًهىا .1..0 , 0.79.ئًيا بمىغ صىوالي التناقص بميدار معنىوي إصصىا
مىىن متوسىىط إجمىىالي تكىىاليف إنتىىاج الفىىدان مىىن قصىىب السىىكر ,  % 8.48, % 3.28 صىىوالي
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بمىىىىغ ملعامىىىىل و . لميصىىىىب والبنجىىىىر عمىىىى  الترتيىىىىب جنيًهىىىىا 038.41,  92..94 والبىىىىالغ صىىىىوالي
التصديد الملعد ل   ر
أن التغيرات التىي يعكسىها عنصىر  مما يعن 1.318 ,  1.321( صوالي 2/

مىىىن التغيىىىرات الصادثىىىة فىىي إجمىىىالي تكىىىاليف إنتىىىاج % 37, % 30الىىزمن مسىىىؤولة عىىىن صىىوالي 
جنيًهىا  722.34,  7.4.78بمغ اإلنصراف المعياري لتكاليف إنتىاج الفىدان صىوالي  كما الفدان.

مىىىدى %  ممىىىا يلىىىير إلىىى  00.21, % 79.20, وعمىىى  ذلىىى  كىىىان ملعامىىىل اإلخىىىتالف صىىىوالي 
 التيمبات الصادثة في تكاليف إنتاج الفدان خالل فترة الدراسة.

   : صافي عائد الفدان: )د(
يليصد بصافي العائد الفداني من المصصول ى الفر  بىين قيمىة إنتىاج الفىدان مىن المصصىول     

جمىىالي تكىىاليف إنتىىاج الفىىدان منىى  . ويلسىىتخد  صىىافي العائىىد الملتصصىىل عميىى  كمعيىىار هىىا   , وا 
أصد معىايير قيىاس , وتصديىد الكفىاية اإلقتصىادية لممىوارد فىي إنتىاج سىمعة , أو خدمىة مىا , من 

 ويعطي أيًضا مؤلًرا عن مدى إمكانية إستمرار أي ملرُو إقتصادي من عدم .
( إلىى  أن صىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان مىىن مصصىىول 0 رقىى  تلىىير البيانىىات الىىواردة بالجىىدول و    

, فىي  2110خىالل عىا   جنيًهىا 20...2دن  لى  , وهىو صىوالي قصب السكر قد بمغ الصد  األ
, بزيىادة قىدرها  2118جنيًهىا خىالل عىا   7321.27صين بمغ الصد  األقص  ل  , وهو صوالي 

% مىن متوسىط صىافي عائىد إنتىاج الفىدان  ...01.جنيًها , مث مت صوالي  7017.89صوالي 
صىىول بنجىىر السىىكر قىىد بمىىغ الصىىد  أن صىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان مىىن مص كمىىا. 2110فىىي عىىا  

, في صىين بمىغ الصىد  األقصى  لى  ,  7889خالل عا   جنيًها 10.30األدن  ل  , وهو صوالي 
جنيًهىىىا ,  8..201, بزيىىىادة قىىىدرها صىىىوالي  .211جنيًهىىىا خىىىالل عىىىا   014.22وهىىىو صىىىوالي 
 وبتيىىدير,  7889% مىىن متوسىىط صىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان فىىي عىىا  070.71مث مىىت صىىوالي 
صىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان أمكىىن الصصىىول عمىى  النتىىائح التىىي توضىىصها لالعىىا   معادلىىة اإلتجىىا 

إتجىىا  صىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان إلىى  الزيىىادة  ( , والتىىي تتمثىىل فىىي4 رقىى  بالجىىدول  تالمعىىادء
, وبملعىىىدل زيىىىادة بمىىىغ صىىىوالي جنيًهىىىا 28.74,  0.21.بميىىىدار معنىىىوي إصصىىىائًيا بمىىىغ صىىىوالي 

,  1.02.. مىىىن متوسىىىط صىىىافي عائىىىد إنتىىىاج الفىىىدان والبىىىالغ صىىىوالي% 73.22, %  3..8
بمىىغ ملعامىىل التصديىىد الملعىىد ل   رو  .جنيًهىىا718.17

ممىىا يعنىى   1.3.3,  0.000( صىىوالي 2/
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مىن التغيىرات  %  33, %  90أن التغيرات التي يعكسها عنصىر الىزمن مسىؤولة عىن صىوالي 
خىالل فتىرة الدراسىة عمى  الترتيىب السكر بنجر و الصادثة في صافي عائد إنتاج الفدان من قصب 

جنيًهىىا ,  9..17,  0.1.71بمىىغ اإلنصىىراف المعيىىاري لصىىافي عائىىد إنتىىاج الفىىدان صىىوالي و . 
% ممىىىا يلىىىير إلىىى  مىىىدى  08.90, % 32.90وعمىىى  ذلىىى  كىىىان ملعامىىىل اإلخىىىتالف صىىىوالي 

 التيمبات الصادثة في صافي عائد إنتاج الفدان خالل فترة الدراسة.

   صافي عائد الجنيو المستثمر في اإلنتاج:: )ىـ(
يليصىىد بصىىافي عائىىد الجنيىى  المسىىتثمر فىىي إنتىىاج المصاصىىيل السىىكرية ى خىىارج قسىىمة قيمىىة     

 صافي عائد الفدان من المصصول عم  تكاليف إنتاج . 
( إلى  أن صىافي عائىد الجنيى  المسىتثمر فىي إنتىاج 0 رقى   تلير البيانات الىواردة بالجىدولو     

خىىىالل عىىىا   جنيًهىىىا 1.181ل قصىىىب السىىىكر قىىىد بمىىىغ الصىىىد  األدنىىى  لىىى  , وهىىىو صىىىوالي مصصىىىو 
,  2118جنيًهىىا خىىالل عىىا   1.214, فىىي صىىين بمىىغ الصىىد  األقصىى  لىى  , وهىىو صىىوالي  2117

% مىىىن متوسىىىط صىىىافي عائىىىد 214.44جنيًهىىىا , مث مىىىت صىىىوالي  1.794بزيىىىادة قىىىدرها صىىىوالي 
إلىىى  أن البيانات تلىىىير كمىىىا  .2117عىىىا   الجنيىىى  المسىىىتثمر فىىىي إنتىىىاج مصصىىىول اليصىىىب فىىىي

صافي عائد الجني  المستثمر فىي إنتىاج مصصىول بنجىر السىكر قىد بمىغ الصىد  األدنى  لى  , وهىو 
, فىىىي صىىىين بمىىىغ الصىىىد  األقصىىى  لىىى  , وهىىىو صىىىوالي  7889خىىىالل عىىىا   جنيًهىىىا 1.148صىىىوالي 
مىىىىت صىىىىوالي جنيًهىىىىا , مث   .1.77, بزيىىىىادة قىىىىدرها صىىىىوالي  .211جنيًهىىىىا خىىىىالل عىىىىا   1.734

% مىىن متوسىىط صىىافي عائىىد الجنيىى  المسىىتثمر فىىي إنتىىاج مصصىىول البنجىىر فىىي عىىا  204.38
نتىىىىاج أمكىىىىن اإلصىىىىافي عائىىىىد الجنيىىىى  المسىىىىتثمر فىىىىي لوبتيىىىىدير معادلىىىىة اإلتجىىىىا  العىىىىا   ,7889

( , والتي تتمثل فىي إتجىا  صىافي 4بالجدول   تالصصول عم  النتائح التي توضصها المعادء
 1.110ي نتىاج إلىى  التنىاقص بميىدار معنىىوي إصصىائًيا بمىغ صىىوالاإلتثمر فىي عائىد الجنيى  المسىى

% مىن متوسىط صىافي عائىد الجنيى  المسىتثمر فىي  2.22, وبملعدل تناقص بمىغ صىوالي جنيًها 
تجىىىا  صىىىافي عائىىىد الجنيىىى  , و  جنيًهىىىا .1.70 إنتىىاج مصصىىىول قصىىىب السىىىكر, والبىىىالغ صىىىوالي ا 
ي لىى  الزيىىادة بميىىدار معنىىوي إصصىىائًيا بمىىغ صىىوالالمسىىتثمر فىىي إنتىىاج مصصىىول بنجىىر السىىكر إ

% مىن متوسىط صىافي عائىد الجنيى  المسىتثمر  .8.0, وبملعد ل زيادة بمىغ صىوالي جنيًها 1.17
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بمىغ ملعامىل التصديىد الملعىد ل و . جنيًهىا 1.711 في إنتاج مصصول بنجىر السىكر, والبىالغ صىوالي
لتي يعكسها عنصىر الىزمن مسىؤولة مما يعن  أن التغيرات ا 1.418 , 1.121( صوالي 2/  ر

من التغيرات الصادثىة فىي صىافي عائىد الجنيى  المسىتثمر فىي إنتىاج % 49, % 10عن صوالي 
بمىىغ اإلنصىىراف المعيىىاري لصىىافي كمىىا خىىالل فتىىرة الدراسىىة . عمىى  الترتيىىب السىىكر وبنجر قصىىب 

عامىىل اإلخىىتالف جنيًهىىا , وعمىى  ذلىى  كىىان مل  1.101, 1.1.7عائىىد الجنيىى  المسىىتثمر صىىوالي 
%  ممىىىا يلىىىير إلىىى  مىىىدى التيمبىىىات الصادثىىىة فىىىي صىىىافي عائىىىد  9..04, %  01.19صىىىوالي 

 الجني  المستثمر خالل فترة الدراسة.
 نتاج في الشير :اإل : صافي عائد الجنيو المستثمر في )و(

نتىىاج ى خىىارج قسىىمة قيمىىة صىىافي اإلمجنيىى  المسىىتثمر فىىي ل اللىىهري يليصىىد بصىىافي عائىىد      
 مدة مكث المصصول في األرل(.  د الفدان من المصصول عم   تكاليف إنتاج  عائ

( إل  أن صافي العائد اللهري لمجني  المستثمر في 0  تلير البيانات الواردة بالجدول    
خالل عا   جنيًها .1.11إنتاج مصصول قصب السكر قد بمغ الصد  األدن  ل  , وهو صوالي 

,  2118جنيًها خالل عا   1.120, في صين بمغ الصد  األقص  ل  , وهو صوالي  2110
% من صافي عائد الجني  المستثمر  031جنيًها, مث مت صوالي  1.179بزيادة قدرها صوالي 

بمغ صافي عائد الجني  المستثمر في و . 2110في عا  لهريًا في إنتاج مصصول اليصب 
 7889خالل عا   جنيًها 1.111األدن  ل  , وهو صوالي إنتاج مصصول بنجر السكر الصد  

, بزيادة  .211جنيًها خالل عا   1.120, في صين بمغ الصد  األقص  ل  , وهو صوالي 
% من صافي العائد اللهري لمجني  1..229جنيًها , مث مت صوالي  1.173قدرها صوالي 

ادلة اإلتجا  العا  لصافي وبتيدير مع ,7889المستثمر في إنتاج مصصول البنجر في عا  
أمكن الصصول عم  النتائح التي توضصها في اللهر نتاج اإلعائد الجني  المستثمر في 

(, والتي تتمثل في إتجا  صافي عائد الجني  المستثمر في اللهر إل  4بالجدول   تالمعادء
زايد بمغ , وبملعدل تجنيًها  1.110 1.1112ي الزيادة بميدار معنوي إصصائًيا بمغ صوال

 السكر وبنجر إنتاج قصب % من صافي عائد الجني  المستثمر في 21, %  7.92صوالي 
 . جنيًها .1.17, 1.177 , والبالغ صواليعم  الترتيب 
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 فدانالنتاج إل عائد التكاليف و صافي الاوسعار و  العام باوسعار الثابتة لتطور: معادلت اإلتجاه 6 جدول
-5991السكر في مصر خالل الفترة )وبنجر  قصب يثمر لمحصولوصافي عائد الجنيو المست

 )جنيو( (9009
 مقدار                                      9ر/                                                                                                                                            9ر العام                                               معادلت اإلتجاه البيان                                               

 التغير                                                                                                                        
 معدل 

 تغير                                    ال 
 قيمة

 )ف(                    

سكر
ب ال

قص
 

عر 
س

طن
ال

 

    **                        *                 ** 

 هى2س1.01+  هىس 0.14 - 00.37=  هىص
         1.27.    )2.181       )0.171                ) 

1.39 1.30 7.13 0.11 70.10** 

يف
كال

الت
 

    **            **              **          ** 

 هى0س 7.94+ هى2س47.31-هىس 2.8.74+  441.14=هىص  
  0..19      )0.913      )4.0.3   )4.312) 

1.111 1.321 - 
.0.79  3.28 9.93** 

ائد
 الع

في
صا

 

   **                 **                  ** 

 هى2س72.19+  هىس 7.7.27 -171.22=هىص   
   ...33    )4.72           )..107) 

1.9.3 1.900 .0.21 8..3 0..92** 

ئد 
العا

ي 
صاف

يو 
لجن

ى ا
عم

مر 
ستث

الم
 

     **                          **                **                                    
 هى2س  1.112+ هىس .1.10 -1.273=هىص

        8.1.9    )..74.       )..980) 
1.133 1.121 -1.110 2.22 78.33** 

ئد 
العا

ي 
صاف

يو  
لجن

ى ا
عم

مر
ستث

الم
 

 
ير 

لش
ي ا

ف
 

                       **                **       ** 

(   8.2.8   هى2س  1.1112+ هىس 1.110 -1.179=هىص    
 ..2.0)    ..847          ) 

1.117 1.102 1.1112 7.92 21.37** 

سكر
ر ال

بنج
 

عر 
س

طن
ال

 

              *                    ** 

 هىس 1.14+  27.04=  هىص
          1.429     )2.029) 

1.28 1.24 1.14 2.12 ..42** 

يف
كال

الت
 

  **              **                        ** 

 هى0س 7.00+ هى2س 28.17 -هىس .794.8+ 38.21=هىص
 1.333    )0.083   )0.921        )4.7.4) 

1.380 1.318 - 
0..1. 8.48 9.29** 

ائد
 الع

في
صا

 

  *                  **           *                          * 

  هى0س 4..1 - هى2س 72.97+هىس 12.74 -2...27=هىص
  0.190   )2.471      )0.113        )0.110) 

1.128 1.3.3 28.74 73.27 8.99** 

ئد 
العا

ي 
صاف

 عمى
مر

ستث
الم

يو 
لجن

ا
 

  **          **              **                      ** 

 هى0س1.1114- هى2س 1.17+هىس 1.11 -1.27=هىص
   ..133   )0.31.  )0.999     )0.810   ) 

1..87 1.418 1.17 8.0. ..28** 

ئد 
العا

ي 
صاف

يو 
لجن

ى ا
عم

ي 
ر ف

تثم
مس

ال ا
ير 

لش
 

            **     **                    **                ** 

 هى0س1.11113- هى2س 1.117+هىس 1.117 -1.10=    هىص
  ..133   )0.31.      )0.999)     0.810    ) 

1..9. 1.412 1.110 21.1 ..73** 

: معامىل 2, ف : قيمىة ف المصسىوبة, ر .7,…,0,2,7: متغيىر الىزمن =  ىهى:الييمة التيديرية لم اهرة موضف الدراسة فى  السنةهىى , س هىصيث : ص
 . .1.1,*: معنوي عند  1.17: معامل التصديد المعدل, اليي  الت  بين األقواس : قيمة ت المصسوبة ,** : معنوى عند  2/التصديد , ر

 . ( بالدراسة0  انات الجدولصسبت من : بيالمصدر:       
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الملعد ل   ربمغ ملعامل التصديد و 
مما يعن  أن التغيرات التي  1.412,  1.102( صوالي 2/

من التغيرات الصادثة في صافي % 41, % 10يعكسها عنصر الزمن مسؤولة عن صوالي 
بمغ اإلنصراف المعياري لصافي عائد و نتاج خالل فترة الدراسة . اإلعائد الجني  المستثمر في 

, وعم  ذل  كان ملعامل اإلختالف صوالي  جنيًها .1.11, 1.114 الجني  المستثمر 
%  مما يلير إل  مدى التيمبات الصادثة في صافي العائد اللهري  00.00, %  03.03

 لمجني  المستثمر خالل فترة الدراسة.
 : (9009-9004)خالل الفترة  المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية لوحدة المياه:  ثانًيا 

يلعىىد  المصصىىول الرئيسىىي إلنتىىاج السىىكر فىىي مصىىر , إء  بىىالر   مىىن أن مصصىىول اليصىىب    
 72411-8111أنىى  فىىي  ىىل إصتياجاتىى  الكبيىىرة لمميىىا  خىىالل فتىىرة نمىىو   والتىىي تليىىدر بصىىوالي 

يصعب التوسف في زراعتى . وكىان ءبىد مىن التعىرف  -متًرا مكعًبا( , وفي  ل مصدودية الميا  
لىىرى ؛ ن ىىًرا لكىىون مصصىىول اليصىىب عمىى  مىىدى كفىىاية مصصىىول اليصىىب فىىي إسىىتغالل ميىىا  ا

يتميز بنجر السكر بىبعل المميىزات , والتىي كما  . يلعتبر من أكثر المصاصيل إستهالًكا لمميا 
منهىىىا أنىىى  يلىىىزُر فىىىي األراضىىىي التىىىي بهىىىا نسىىىبة مموصىىىة , وأراضىىىي اإلستصىىىالح الصديثىىىة جيىىىدة 

متىىىًرا مكعًبىىىا(  0.11الصىىىرف , فضىىىاًل عىىىن مصدوديىىىة إصتياجاتىىى  لمميىىىا   والتىىىي تليىىىد ر بصىىىوالي 
كىىىان ءبىىد مىىىن التعىىرف عمىىى  مىىدى كفىىىاية مصصىىول البنجىىىر فىىىي ف. (7 بالميارنىىة بيصىىىب السىىكر

 إستغالل ميا  الرى.
 كمية المياه المستخدمة لري الفدان: -5
هميتى  فىي إصىداث التنميىة الزراعيىة ؛ وخاصىة وألعند الن ر إل  ميا  الري كمىورد مصىدود ,    

ة فىىي مصىىر , فىىتن التوسىىف فىىي مسىىاصة قصىىب السىىكر يعتبىىر أمىىًرا زيىىادة المسىىاصة المستصىىمص
. كمىا يتضى  مىن 0 71111, والتىي بمغىت صىوالي  (2 الكبيىرة صعًبا , وذل  إلصتياجاتى  المائيىة

, وهىىي تيىىل كثيىىًرا عىىن مثيمتهىىا لمبنجىىر 0 0.11بمغىىت صىىوالي , فىىي صىىين  (. بيانىىات الجىىدول
 .عتبار مدة مكث المصصول في األرل.المستخدمة لري فدان اليصب , مف األخذ في اإل

                                                 
, المجلة المصرية لإلقتصةاد الزراعةي ,  دراسة مقارنة بين محصولي قصب وبنجر السكر في مصر( ثناء النوبي أحمد )دكتور( , 1)

 .1730, ص 0228المجلد الثامن       عشر, العدد الرابع , ديسمبر, 

 .1734, المرجع السابق , ص  دراسة مقارنة بين محصولي قصب وبنجر السكر في مصر,  (  ثناء النوبي أحمد )دكتور(1)
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 متوسط إنتاج المحصول من وحدة المياه: -9
( أن متوسىىط إنتىاج الفىدان مىىن المصصىول بمىغ صىىوالي .ول رقى   ايتضى  مىن بيانىىات الجىد     

وعمىىىى  ذلىىىى  فىىىىتن متوسىىىىط إنتىىىىاج المصصىىىىول مىىىىن وصىىىىدة الميىىىىا   ا/فىىىىدانطنً 21.31 , 1.93.
, مما يعني أن متوسط إنتاج المصصول مىن وصىدة اطنً  87..,  .4.1 ( بمغ صوالي0 7111 

طًنىا ؛ وذلى  بىىتفترال أن مىدة مكىىث  1.94, 1.41اللىهر يبمىغ صىىوالي الميىا  المسىتخدمة فىىي 
ألىىىىهر لمصصىىىىولي اليصىىىىب والبنجرعمىىىى  1,  لىىىىهًرا 72مصصىىىىول فىىىىي األرل تبمىىىىغ صىىىىوالي ال

 .  الترتيب 
 متوسط  إنتاج السكر من وحدة المياه: -0

 4.02أن كميىة السىكرالناتح مىن الفىدان فىي الموسى  بمىغ صىوالي  (. رقى  لجدول يتبين من ا    
( بمىىغ صىىوالي 0 7111, وعمىى  ذلىى  فىىتن متوسىىط إنتىىاج السىىكر مىىن وصىىدة الميىىا    طىىن2.14, 

خالل الموس  الواصد , مما يعني أن متوسىط إنتىاج السىكر مىن وصىدة الميىا   طن 1.19 , 1.4
 .لميصب والبنجر عم  الترتيب طن1.77, 1.10المستخدمة في اللهر يبمغ صوالي 

 صافي العائد من وحدة المياه:  -6
صىىوالي  بمىىغ –باألسىىعار الثابتىىة  –( أن صىىافي عائىىد الفىىدان .  وليتضىى  مىىن بيانىىات الجىىد

جنيًهىىىا , وعمىىى  ذلىىى  فىىىتن صىىىافي العائىىىد فىىىي الموسىىى  مىىىن وصىىىدة الميىىىا  209.82,  882.00
يًها , مما يعني أن صافي العائد من وصىدة الميىا  جن 39.23 ,82.14( بمغ صوالي 0 7111 

مىىىدة مكىىىىث  جنيًهىىىا ؛ وذلىىى  بىىىىتفترال أن.8.1,  1.10المسىىىتخدمة فىىىي اللىىىىهر يبمىىىغ صىىىىوالي 
   .ألهر لميصب والبنجر عم  الترتيب 1,  لهًرا 72مصصول في األرل تبمغ صوالي ال
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 السكر بنجرو  قصب يبعض المؤشرات اإلنتاجية و اإلقتصادية لمحصول :1 رقمجدول 
 (9009  - 9004في مصر خالل الفترة ) باوسعار 

 الوصدة البيىىىىان
 باألسعار الثابثة باألسعار الجارية

 البنجر اليصب البنجر اليصب
 21.31 1.93. 21.31 1.93. طن/ فدان اإلنتاجية الفدانية

 2.14 4.02 2.14 4.02 طن/ فدان كمية السكر من الفدان في الموس 
 330.31 7991.77 08.3.87 77748.02 جني  اإلنتاج  اإليراد الكمي(قيمة 

 1.1 72.1 1.1 72.1 لهر مدة مكث المصصول في األرل
 .424.1 984.19 ..2403 .000.1. جني  متوسط إجمالي التكاليف اإلنتاجية الكمية

 209.82 882.00 7.21.47 1...97. جني  صافي العائد الفداني
 3..1 7.77 1.32 7.18 جني  نف  في الموس ربصية الجني  الم

 1.19 1.18 1.18 1.18 جني  اللهر ربصية الجني  المنف  في
 04.70 92.38 271.2 494.30 جني  ربصية الفدان في اللهر

 .7.3.2 271.81 732.41 218.10 % نسبة إجمالي اإليراد إل  إجمالي التكاليف
 0.11 71111 0.11 71111 فدان/ 0  كمية الميا  المستخدمة لري الفدان

 87.. .4.1 87.. .4.1 0 7111طن/  متوسط  إنتاج المصصول من وصدة الميا 
 1.19 1.4 1.19 1.4 0 7111طن/  متوسط  إنتاج السكر من وصدة الميا 

 39.23 82.14 404.4 7..40. 0 7111جني /  صافي العائد من وصدة الميا  المستخدمة
 ي= اإليراد الكمي ىى التكاليف الكمية .* صافي العائد الفدان

 * ربصية الجني  المنف  في الموس  = صافي العائد الفداني/ التكاليف اإلنتاجية الكمية لمفدان.
 ربصية الجني  المنف  في الموس /مدة مكث المصصول في األرل.اللهر =  * ربصية الجني  المنف  في

 مدة مكث المصصول في األرل.ي الموس  / ربصية الفدان ف=  ربصية الفدان في اللهر *
(/كمية الميا  0 7111وصدة الميا   متوسط  إنتاج مصصول الفدان  متوسط  إنتاج المصصول من وصدة الميا =  *

 المستخدمة لري الفدان.
(/كمية الميا  المستخدمة لري 0 7111وصدة الميا   كمية السكر من الفدانمتوسط  إنتاج السكر من وصدة الميا  =  *

 الفدان.
 (/كمية الميا  المستخدمة لري الفدان.0 7111وصدة الميا   صافي العائد الفداني  صافي العائد من وصدة الميا  = *

ستصالح األراضي , قطاُ الل: جمعت وصسبت من  المصدر: ئون اإلقتصادية, نلرةاإلقتصاد وزارة الزراعة وا 
 .تفرقةالزراعي, أعداد م
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( كىىان أكثىىىر 2118-2113يتضىى  ممىىىا سىىب  أن مصصىىىول بنجىىر السىىىكر خىىالل الفتىىىرة       
كفاية من مصصول قصب السكر فىي إسىتغالل ميىا  الىري مىن صيىث متوسىط إنتىاج المصصىول 

قىىىل كفىىىاية فيمىىىا يتعمىىى  مىىىن وصىىىدة الميىىىا  , ومتوسىىىط إنتىىىاج السىىىكر مىىىن وصىىىدة الميىىىا  , وكىىىان أ
بصافي العائد من وصدة الميا  خىالل الموسى  , فىي صىين كىان أكثىر كفىاية فيمىا يتعمى  بصىافي 

 العائد من وصدة الميا  المستخدمة في اللهر.
 الموجز والتوصيات:

يعتمىىىد إنتىىىاج السىىىكر فىىىي مصىىىر عمىىى  مصصىىىولي قصىىىب وبنجىىىر السىىىكر, ن ىىىًرا لمصدوديىىىة     
ذات ال ىىىروف المناخيىىىة المالئمىىىة ىىىىى مىىىن ناصيىىىة ىىىىى ومصدوديىىىة المىىىوارد الرقعىىىة الزراعيىىىة الجيىىىدة 

المائية ىى من ناصية أخرى ىى في الوقت الذي يتزايىد فيى  الطمىب اإلجمىالي مىن السىكر, ولمىا كىان 
قصىىب السىىكريلعد المصصىىول الرئيسىىي إلنتىىاج السىىكر فىىي مصىىر, باإلضىىافة إلىى  تزايىىد اإلهتمىىا  

ءبىد مىن إجىراي دراسىة ميارنىة  ي إلنتىاج السىكر ىىى كىانبمصصول بنجر السكر كمصصىول إضىاف
المصصولين لموقوف عم  أوج  اليوة , والضعف في إنتىاج كىل منهمىا , إقتصاديات إنتاج  بين

وذلىىى  بتعتبارهمىىىا مصصىىىولين متكىىىاممين إلنتىىىاج السىىىكر فىىىي مصىىىر. وأوضىىىصت الدراسىىىة إتجىىىا  
إصصىائًيا وبملعىد ل زيىادة سىنوي بمىغ  اإلنتاج الكم  من قصب السكر إلى  الزيىادة بميىدار معنىوي

% مىىىىىن متوسىىىىىط إجمىىىىىالي اإلنتىىىىىاج الكمىىىىى  ليصىىىىىب السىىىىىكر , والبىىىىىالغ صىىىىىوالي  7.21صىىىىىوالي 
ألىىف طىىن , كمىىا أوضىىصت إتجىىا  اإلنتىىاج الكمىىي مىىن بنجىىر السىىكر إلىى  الزيىىادة 41.049..7

% مىىىن متوسىىىط إجمىىىالي 71.48بميىىىدار معنىىىوي إصصىىىائًيا وبملعىىىد ل زيىىىادة سىىىنوي بمىىىغ صىىىوالي 
ألىىىف طىىىن . باإلضىىىافة إلىىى  إتجىىىا   7..0118نتىىىاج الكمىىىي لبنجىىىر السىىىكر , والبىىىالغ صىىىوالي اإل

صافي عائد إنتاج الفدان من قصب السكر إل  الزيادة بميىدار معنىوي إصصىائًيا وبملعىدل زيىادة 
% مىىن متوسىىط صىافي عائىىد إنتىاج الفىىدان مىىن قصىب السىىكر, والبىىالغ 3..8سىنوي بمىىغ صىوالي 

ي صين يتج  صافي عائد إنتاج الفدان من بنجر السكر إلى  الزيىادة جنيًها. ف 1.02..صوالي 
% مىن متوسىط صىافي عائىد  73.22بميدار معنوي إصصائًيا وبمعدل زيادة سنوي بمغ صىوالي 

كمىا يتجى  صىافي عائىد الجنيى  جنيًهىا.  718.17لبالغ صىوالي إنتاج الفدان من بنجر السكر, وا
السىىكر إلىى  الزيىىادة بميىىدار معنىىوي إصصىىائًيا  المسىىتثمر فىىي اللىىهر فىىي إنتىىاج مصصىىول قصىىب
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% من متوسط صافي عائد الجني  المسىتثمر فىي إنتىاج  7.92وبملعدل تزايد سنوي بمغ صوالي 
جنيًهىا , ويتجى  صىافي عائىد الجنيى  المسىتثمر  1.177مصصول قصب السكر, والبالغ صوالي 

ا وبملعىد ل زيىادة سىنوي بمىغ في إنتاج مصصول بنجر السكر إل  الزيىادة بميىدار معنىوي إصصىائيً 
% مىىن متوسىىط صىىافي عائىىد الجنيىى  المسىىتثمر فىىي إنتىىاج مصصىىول بنجىىر السىىكر,  21صىىوالي 

 جنيًها. .1.17والبالغ صوالي 
-2113كمىىا يتضىى  مىىن نتىىائح الدراسىىة أيًضىىا أن مصصىىول بنجىىر السىىكر خىىالل الفتىىرة       

ا  الىىىري مىىىن صيىىىث ( كىىىان أكثىىىر كفىىىاية مىىىن مصصىىىول قصىىىب السىىىكر فىىىي إسىىىتغالل ميىىى2118
متوسط إنتاج المصصول من وصدة الميا  , ومتوسط إنتاج السكر من وصدة الميىا  , وكىان أقىل 

, في صين كان أكثىر كفىاية فيمىا خالل الموس  كفاية فيما يتعم  بصافي العائد من وصدة الميا 
 يتعم  بصافي العائد من وصدة الميا  المستخدمة في اللهر.

 و الدراسة من نتائج فإنيا توصي بما يمي:وفي روء ما توصمت إلي
المصاف ىىة عمىىى  المسىىىاصة المزروعىىىة مىىىن قصىىىب السىىكر بىىىدون نيصىىىان , مىىىف العمىىىل عمىىى  -7

 التوسف في المساصة المزروعة من بنجر السكر.
مىن قصىب عالية اإلنتاجية العمل عم  زيادة اإلنتاجية الفدانية عن طري  إستنباط أصناف -2

 .أيًضاد أصناف من بنجر السكر عالية اإلنتاج إستيراكذل  السكر , و 
ر اُالعمىىىل عمىىى  تىىىوفير مسىىىتمزمات اإلنتىىىاج -0 , ومياومىىىة اتفىىىات  بأسىىىعار تناسىىىب قىىىدرات الىىىزل

 الزراعية .
 رس  سياسة إنتاجيىة لميصىب والبنجىر تيىو  عمى  أسىاس ربىط األسىعار بتكىاليف إنتىاج الطىن-4

 .  عائد مجز لمزراُ لتصيي
راعىىىىة مصصىىىىول اليصىىىىب , ومصصىىىىول البنجىىىىر بصيىىىىث يصىىىىدث تكامىىىىل فىىىىي التىىىىرابط بىىىىين ز -.

 .كوصدة إنتاجية تعمل عم  زيادة ملعدل اإلكتفاي الذاتي من السكر في مصر اهميمساصت
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AN COMPARISON STUDY FOR ECONOMICS OF SUGAR 

CANE AND SUGAR BEET CROPS PRODUCTION IN EGYPT 

El-Zanaty, M. ,S. , and Mohammed, M., A.  

 
ABSTRACT 

   The production of sugar in Egypt depend on sugar cane 
crop, sugar beet crop, due to the limited area of good agricultural 
with favorable climatic conditions on the one hand and the limited 
water resources on the other hand had to be a comparative study 
between crops, and the study showed the direction of the total 
production of cane sugar to increase by a significant statistically 

amounted to 596.61 thousand tons, and an average annual 

increase of about 5.961, and the direction of the total production 

of beet sugar to increase by a significant statistically amounted to 

051.66 thousand tons, and an average annual increase of about 

50.691, the direction of net revenue production per acre of cane 

sugar to increase by a significant statistically at about 10.96 

pounds, and an average annual increase of about 9.141, while 

moving the net return on production acre of beet sugar to increase 

by a significant statistically at about 99.56 pounds, and an average 

annual increase of about 54.991, and The results of the study also 

found that sugar beet crop during the period (9004-9009) was 

more efficient than the yield of sugar cane in the utilization of 
irrigation water in terms of average production yield of the water 
unit, and the average production of sugar from the water unit, and 

was less efficient with respect to net revenue unit of water. and was 

more efficient to net revenue unit of water per month. 
In light of the findings of the study results, it recommends the 

following : 
5- maintain the planted area of sugar cane without decrease, while 

working on the expansion of cultivated area of sugar beet . 
9-Work to increase productivity per acre through the development 

of varieties of cane sugar, and imported varieties of sugar beet 

production high . 
0-To provide production requirements, and resistance to pests . 
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6-Policy-making productivity of cane and beet based on prices 

linked to production costs per ton . 
1-interrelationship between the cultivation of sugar cane crop, and 

yield of beet so that integration is happening in them areas as a 

productivity unit to increase self-sufficiency rate of sugar in Egypt. 


