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، معجل الفجؽة الغحائية في إنتاج الدغ الكممات الدالة:
   مؼ الدكخ اإلكتفاء الحاتي

 

 زــــــالمهجـ
 

تعتبخ محاصيل الدكخ مؼ أىػ الدمع الغحائية 
شال اىتسام صانعي ومتخحي تي تستخاتيجية اليامة والاإل

القخار الحي ييتػ بتؽفخ عخضو باالسؽاق وسج العجد 
مشو وتقميل الفجؽة الغحائية مشو، ويعتسج انتاج الدكخ 
 عمي محرؽليؼ قي مرخ ىسا قرب الدكخ وبشجخ

الدكخ، وتتسثل السذكمة البحثية في وجؽد فجؽة غحائية 
مؼ الدكخ نتيجة عجد السعخوض مؼ االنتاج السحمي 
مؼ الدكخ عؼ مؽاجية الطمب لالحتياجات االستيالكية 

، وييجف هالستدايجة مشو، مسا نتج عشو ارتفاع أسعار 
البحث دراسة الؽضع الحالي النتاج واستيالك محاصبل 

جيخ الفجؽة الغحائية مؼ الدكخ الدكخ قي مرخ وتق
وكحلغ دراسة أىػ العؽامل السؤثخة عمي انتاج واستيالك 
السحاصيل الدكخية في مرخ وتقجيخ ندبة االكتفاء 

مكانية زيادة مداحة إالحاتي مشيا والتعخف عمي 
السحاصيل الدكخية لتقميل الفجؽة الغحائية مؼ الدكخ 

صفي والكسي وقج اعتسج البحث عمي اسمؽبي التحميل الؽ 
لمستغيخات االقترادية مؽضؽع البحث لقياس تمغ 

 الستغيخات وتؽصل البحث الي الشتائج االتية:
السداحة السدروعة مؼ كل مؼ قرب وبشجخ الدكخ 
قج أخحت اتجاىا عاما متدايجا ومعشؽي احرائيا يقجر 

الف فجان سشؽيا عمي التختيب،  37.7، 0.6بحؽالي 
% مؼ متؽسطيسا  11.3، %0.19 حيث يسثال نحؽ

( والسقجرة بحؽالي 2015–2005خالل الفتخة )
 الف فجان عمي التختيب.  334.6، 324.3

االنتاج الكمي مؼ قرب الدكخ قج أخح اتجاىا عاماا 
حرااائية، اي أن ىشاااك متشاقرااا، ولااػ تتاكااج السعشؽيااة اإل

ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة. أما انتاج محرؽل بشجخ 
اتجاىااا عامااا متدايااجا ومعشااؽي احرااائيا الدااكخ فقااج أخااح 

 الاااااف طاااااؼ ساااااشؽيا، يسثااااال نحاااااؽ 810.8يقاااااجر بحاااااؽالي 
 7002% مااؼ متؽسااطة الدااشؽي والسقااجر بحااؽالي 11.6

 لف طؼ. أ
جسالي كسية الدكخ الشاتجة مؼ كل مؼ محرؽلي إ

القرب والبشجخ قج أخحت اتجاىا عاما متدايجا، ولػ 
ات ندبي تتاكج السعشؽية االحرائية، اي أن ىشاك ثب

 طؽل فتخة الجراسة. 
 50.35بمغت الفجؽة الغحائية مؼ الدكخ حؽالي 

% مؼ متؽسط االستيالك 1.71الف طؼ تسثل حؽالي 
لف طؼ خالل نفذ أ 2937 القؽمي مؼ الدكخ والبالغ

 الفتخة.
%، 63ندبة االكتفاء الحاتي مؼ الدكخ بمغت نحؽ 

ة وقج أخحت اتجاىا عاما متشاقرا، ولػ تتاكج السعشؽي
 ي أن ىشاك ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة.أ االحرائية،

بجراسة أىػ العؽامل السؤثخة عمي انتاج كل مؼ 
قرب وبشجخ الدكخ عمي حجة تبيؼ وجؽد عالقة طخدية 
بيؼ االنتاج الكمي لكل مؼ السحرؽالن عمي حجة وكال 
مؼ مداحة وانتاجية كل محرؽل عمي حجة عمي 

 التختيب. 
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ستيالك الدكخ خالل إبجراسة العؽامل السؤثخة عمي 
فتخة البحث تبيؼ وجؽد عالقة طخدية بيؼ االستيالك 
القؽمي مؼ الدكخ وكال مؼ دخل السدتيمغ بالجشية/ في 
الدشة، االنتاج السحمي مؼ الدكخ بااللف طؼ، والقيسة 

حرائيا إالشقجية لجعػ الدكخ بالسميؽن جشية، كسا تأكج 
دية بيؼ كسية االستيالك القؽمي مؼ وجؽد عالقو عك

الدكخ وسعخ التجدئة لمدكخ بالجشية لمكجػ ومتؽسط 
 الدعخ العالسي بالجوالر/ لمطؼ.

 
 

 المقدمة
 

تعاااااج السحاصااااايل الداااااكخية )قراااااب الداااااكخ، بشجاااااخ 
الداااااااكخ( ماااااااؼ أىاااااااػ السحاصااااااايل االساااااااتخاتيجية الياماااااااة 
لإلندااان، حيااث تذاايخ بيانااات االدارة السخكديااة لالقتراااد 

لاااي أن متؽساااط مداااحة قراااب وبشجاااخ الداااكخ إالدراعااي 
 554.5، 329.1( حااؽالي 2017- 2014فااي الفتااخة )

 ،48.22 الااااااف فااااااجان، بستؽسااااااط انتاجيااااااة بمااااااغ حااااااؽالي
 اطؼ لمفاجان وبمغات كسياة الداكخ السشتجاة مشيسا 21.68
الاااااف طاااااؼ و بمغااااات كسياااااة  1300.9 ،957.4حاااااؽالي 

الااااف طااااؼ  3620.8الدااااكخ السدااااتيمكة مشيسااااا حااااؽالي 
خاااالل فتاااخة الجراساااة. حياااث  ياااتػ انتااااج الداااكخ والعدااال 
األسؽد، السؽالس، الؽرق، االخذاب باالضافة الاي انتااج 

جاااخ الداااكخ . وتحعاااى العماااف الحياااؽاني ماااؼ مخمفاااات بش
السحاصاايل الدااكخية باىتسااام الجولااة مشااح القااجم و خاصااة 
قراااب الداااكخ وولاااغ لكؽنياااا السراااجر االساساااي النتااااج 
الداااااااكخ والاااااااحي عجاااااااد اإلنتااااااااج السحماااااااى عاااااااؼ الؽفااااااااء 
بستطمبااات  االساااتيالك السحماااي لعاااجة أساااباب ، وماااؼ ثاااػ 
زياااااااادة الاااااااؽاردات مشاااااااو مساااااااا أثاااااااخ سااااااامبيا عماااااااي ميااااااادان 

 السجفؽعات.
 
 مة البحثمشك

تتسثاااااال فااااااي عجااااااد االنتاااااااج السحمااااااي فااااااي أن يفااااااي 
بستطمبات االستيالك السحماي مساا أدي الاي زياادة الخمال 

عمااااي مياااادان السااااجفؽعات  ءفااااي السياااادان التجاااااري والعااااب
السرخي باالضافة الي انتذار ظاىخة اختفاء الدكخ ماؼ 
الدااااؽق مااااؼ قباااال التجااااار وىاااال يسكااااؼ تخفااااي  الفجااااؽة 

 .ظاىخة االختفاء؟الغحائية مشو والحج مؼ 
 

 

 هدف البحث
 

ييجف البحث إلى االجاباة عماي التداائل الدااب  ماؼ 
خااااااااالل  دراسااااااااة الؽضااااااااع الحااااااااالى إلنتاااااااااج واسااااااااتيالك 
محاصاايل الدااكخ فااى مرااخ وتقااجيخ الفجااؽة الغحائيااة مااؼ 
الدااكخ، وكااحلغ دراسااة أىااػ العؽاماال االقترااادية السااؤثخة 
عماااى إنتااااج واساااتيالك السحاصااايل الداااكخية فاااى مراااخ، 
وتقااجيخ نداابة االكتفاااء الااحاتى مشيااا والفجااؽة الغحائيااة مااؼ 
الداااااكخ بغاااااخض التعاااااخف عماااااى امكانياااااة زياااااادة مدااااااحة 
السحاصااايل الداااكخية لتقميااال الفجاااؽة الغحائياااة ماااؼ الداااكخ 

 وتحقي  األمؼ الغحائى مؼ الدكخ.
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 

إعتساااااااج البحاااااااث عماااااااى إسااااااامؽبى التحميااااااال الؽصااااااافى 
الكسااااى لؽصااااف وقياااااس العااااؽاىخ والستغيااااخات والتحمياااال 

االقترااااادية مؽضااااع البحااااث، وقااااج إعتسااااج البحااااث عمااااى 
البياناااااات السشذاااااؽرة لقطااااااع الذااااا ؽن االقتراااااادية باااااؽزارة 
الدراعااة واسترااالح االراضااى وبيانااات الجياااز السخكااد  
لمتعب ااااااة العامااااااة واالحراااااااء، باإلضااااااافة إلااااااى البحااااااؽث 

 ث.والجراسات الدابقة وثيقة الرمة بالبح
 

 أهم النتائج
 

ـــرات االقتصـــادية لمحصـــهك قصـــ  الســـكر  أواًل: المتغي
 (2015–2005خالك الفترة )

 
  المساحة المزروعة -1

 

أن متؽسااااااااط السداااااااااحة  (1جــــــــدوك )يتزاااااااا  مااااااااؼ 
السدروعة بالقرب خالل الفتخة السجروسة قج بمغات نحاؽ 

ألف فجان، وقج تخاوحات مدااحة القراب خاالل  324.3
ألاف فاجان عاام  320فتخة البحث بيؼ حج أدنى بمغ نحؽ 

ألااااف فااااجان عااااام  332، وحااااج أقرااااى بمااااغ نحااااؽ 2011
لف فجان ، كسا تبايؼ أ 0.6بديادة قجرت بحؽالي  2014

أن  (2بجــــــدوك ) (1تجاااااااه الدمشااااااى العااااااام )معادلااااااة اال
مدااااااااااحة القراااااااااب قاااااااااج زادت و لاااااااااػ تتاكاااااااااج السعشؽياااااااااة 

ي أن ىشااااااااك ثباااااااات ندااااااابي طاااااااؽل فتاااااااخة أحراااااااائية، اإل
 الجراسة.
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 (2015-2005تطؽر أىػ السؤشخات االقترادية لسحرؽل قرب الدكخ فى مرخ لمفتخة ) .1جدوك 
 

 السٌوات
الوساحة 
 ألف فداى

اإلًتاجية 
 طي/فداى

اإلًتاج 
الكلي 
هليوى 

 طي

السعر 
الوزرعي 
 جٌيه/فداى

صافي 
العائد 

الفداًي 
 جٌيه/فداى

كوية 
سكر 

القصب 
الٌاتج 
بااللف 

 طي

هتوسط 
اًتاج 

الفداى هي 
قصب 
السكر 

 طي

هتوسط 
اًتاج طي 

القصب هي 
 السكر طي

% 
لوساهوة 

قصب 
السكر هي 

اًتاج 
 السكر

2005 322 5004 1602 160 3827 1050 3026 0006 70 

2006 321 5008 1603 170 4261 1072 3034 0006 6709 

2007 327 5009 1607 182 3902 1076 3029 0006 6101 

2008 325 5008 17 200 4549 1043 3021 0007 6702 

2009 324 5104 1605 23405 5437 1014 3013 0006 6209 

2010 317 4902 1505 280 7257 1002 3016 0005 5003 

2011 320 4905 1507 335 9551 986 3008 0006 5109 

2012 326 4808 1508 360 9450 1001 3007 0006 4908 

2013 325 4905 1601 360 9700 998 3007 0007 4704 

2014 332 4803 1601 380 10178 97304 2093 0006 4503 

2015 328 4804 1509 400 10656 96207 2094 0006 4303 

 5601 0006 3013 101602 716007 27807 1602 4507 32403 اىمخُطط

ت، َسارة اىشراعت َاطخصالح االراضى، قطبع اىشئُن االقخصبدٌت، االدارة اىمزمشٌت ىالقخصبد اىشراعى، وشزة االقخصبد اىشراعى، أعذاد مخخيف الوصدر:

 وشزة اىخقزٌز اىظىُي ىمجيض اىمحبصٍو اىظنزٌت، أعذاد مخخيفت 0

 
لسحراؽل قراب الداكخ فاى مراخ لمفتاخة معاادالت إتجااه الدمشاى العاام تطاؽر أىاػ السؤشاخات االقتراادية  .2جـدوك 

(2005-2015) 
 

هعدل التغير 

 السٌوى %
ر قيوة )ف( الوتوسط

-5
 م الوعادلة t)) قيوة 

 1 1ص 006+  320067=  1ص^ 1.64 0014 2068 32404 -

 2 1ص 0027 – 51046=  2ص^ 4.5- 0066 20037 4507 0059-

 3 1ص 2702+  11409= 3ص^ 9.36 0095 22507 27803 9077

 4 1ص 81002+  229905=  4ص^ 10.03 0091 10006 716007 11031

 5 1ص 10069 – 1080039=  5ص^ 6.97- 0083 4805 101602 1005-

 6 1ص 0004 –  3037=  6ص^ 9.33- 0083 8701 3013 1028-

 7 1ص 000003+  0006=  7ص^ 0.41 0012- 0017 0006 -

 8 1ص 2083 – 73005=  8ص^ 9.08- 0089 82042 5601 5004-

 9 1ص 0007 –16056=  9ص^ 1.7- 0016 209 1602 -

  ( ببىبحث 10جذَه ) الوصدر:
 (2،30000110، 1: حشٍز اىً مخغٍز اىشمه ، ي حشٍز اىً اىظىُاث ) ٌـص

 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيمظبحت اىمشرَعت بمحصُه قصب اىظنز ببالىف فذان0 1ص^
 ىإلوخبجٍت اىفذاوٍت ىمحصُه قصب اىظنز ببىطه0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت  2ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيظعز اىمشرعى ىمحصُه قصب اىظنز ببىجىًٍ/ طه30ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىصبفى اىعبئذ اىفذاوى ىمحصُه قصب اىظنز ببىجى40ًٍص^
 ىف طه0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىنمٍت اىظنز اىىبحج مه محصُه اىقصب ) ممٍت طنز اىقصب ( ببال5ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىنمٍت إوخبج اىفذان مه طنز قصب ببىطه60ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىنمٍت اىظنز اىىبحجت مه طه قصب اىظنز0 7ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىنمٍت اىظنز اىىبحجت مه طه قصب اىظنز0 7ص^
 ظنز0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىيىظبت اىمئٌُت ىمظبٌمت قصب اىظنز فً اوخبج اى8ص^
  : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىالوخبج اىنيً ىمحصُه قصب اىظنز ببالىف فذان90ص^



 مميك دمحم
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017 

741 

 

  اإلنتاجية الفدانية -2
 

تباااايؼ  أن الستؽسااااط  (1جــــدوك )سااااتقخاء بيانااااات  اب
 45.7الداااشؽي  لإلنتاجياااة الفجانياااة لمقراااب بماااغ حاااؽالى 

 تخاوحاااااات فااااااجان خااااااالل الفتااااااخة السجروسااااااة، وقااااااج طااااااؼ/
اإلنتاجيااة الفجانيااة خالليااا مااا باايؼ حااج أدنااى بمااغ حااؽالى 

، وحاااج أقراااى بماااغ 2012طاااؼ/ فاااجان فاااى عاااام  48.8
، بشداااابة زيااااادة 2009طااااؼ/ فااااجان عااااام  51.4حااااؽالى 

%، 5.3طاااااؼ لمفاااااجان تسثااااال نحاااااؽ  5.7قاااااجرت بحاااااؽالي 
( 2بجــدوك )( 2وتؽضاا  معادلااة االتجاااه الدمشااي العااام )

مقراااااااب بسقااااااجار معشاااااااؽ  تشاااااااقا اإلنتاجياااااااة الفجانيااااااة ل
طاااااؼ سااااشؽياح، يسثااااال نحاااااؽ  0.27إحرااااائيا بماااااغ حااااؽالى 

% مااااؼ الستؽسااااط الدااااشؽ  لإلنتاجيااااة خااااالل فتااااخة 0.59
 البحث.

 
 اإلنتاج الكمى -3
 

أن الستؽسااااااط  (5،  1) ينولالجــــــدتذاااااايخ بيانااااااات  
الداااشؽي  لإلنتااااج الكماااى لسحراااؽل القراااب خاااالل فتاااخة 

أن ىاااحا ، وتبااايؼ ممياااؽن طاااؼ 16.2اساااة بماااغ حاااؽالي الجر 
الستؽساااط يقاااع  بااايؼ حاااجيؼ بماااغ أدناىاااا و أعالىاااا حاااؽالى 

الااااف طااااؼ  1.5ألاااف طااااؼ بديااااادة بمغااات   17،  15.5
( 9%  مؼ الستؽسط، وتبيؼ معادلة ) 9.25تسثل  نحؽ 
 االتجااااااه الدمشاااااى العاااااام السقاااااجرة تشااااااقا  (2بجـــــدوك )

اإلنتاااج الكمااى لمقرااب، ولااػ تتاكااج السعشؽيااة االحرااائية، 
 ندبي طؽل فتخة الجراسة.ي أن ىشاك ثبات أ
 
  السعر المزرعى -4

 
أن الستؽساااااط الداااااشؽي لمداااااعخ  (1جـــــدوك )يؽضااااا  

جشيااو/ فااجان،  278.3السدرعااى لمقرااب قااج بمااغ حااؽالى 
خالل فتخة البحث، حيث تخاوح بيؼ حاج أدناى بماغ حاؽالى 

وحااج أقرااى بمااغ حااؽالى  2005جشيااو/ فااجان عااام  160
حااااااؽ ، بديااااااادة بمغاااااات ن2015جشيااااااو/ فااااااجان عااااااام  400

% عااااؼ متؽسااااط فتااااخة البحااااث، وتؽضاااا  معادلااااة 43.7
( لمدااااااعخ السدرعااااااى 4االتجاااااااه الدمشااااااى العااااااام السقااااااجرة )

أناااو يتداياااج ساااشؽيا بسقاااجار معشاااؽ   (2بجـــدوك )لمقراااب 
جشياااو/ فاااجان بسعاااجل تغياااخ  27.2احراااائيا بماااغ حاااؽالى 

 % مؼ متؽسطو خالل فتخة البحث.9.8سشؽي نحؽ 

   صافى العائد الفدانى -5
 

أن صافى العائج الفجانى لمقرب ( 1) جدوكيؽض  
خالل فتخة البحث كان يتأرج  بايؼ حاج أدناى بماغ حاؽالى 

، وحااج أقرااى بمااغ 2005ألااف جشيااو/ فااجان عااام  3.83
بديااااادة  2015ألااااف جشيااااو/ فااااجان عااااام  10.66حااااؽالى 

% عاااؼ متؽساااطو الحداااابى خاااالل فتاااخة 0.1بمغااات نحاااؽ 
يؼ ألاف جشيااو/ فاجان، وتباا 7.16البحاث والسقاجر بحااؽالى 

( 2بجـــدوك )( 5معادلاااة االتجااااه الدمشاااى العاااام السقاااجرة )
تدايج صافى العائج الفجانى لمقرب سشؽياح بسقاجار معشاؽ  

% 11.3جشيو، يسثل نحاؽ  810.2إحرائيا بمغ حؽالى 
 مؼ متؽسطو الحدابى خالل فتخة البحث.

 
 كمية سكر القص  الناتج -6
 

أن كسية الدكخ الشاتج مؼ  (1جدوك ) تبيؼ مؼ
تخاوحت  محرؽل قرب الدكخ خالل فتخة البحث كانت

مميؽن  طؼ عام  0.986بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
مميؽن طؼ  1.076، وحج أقرى بمغ حؽالى 2011

% عؼ متؽسطيا 5.9بديادة بمغت نحؽ  2007عام 
 1.02الحدابى لستؽسط نفذ الفتخة والسقجرة بحؽالى 

( 6معادلة االتجاه الدمشى العام ) مميؽن طؼ، وبتقجيخ
لتطؽر كسية الدكخ الشاتج مؼ القرب  (2بجدوك )

يتز  انيا تتشاقا سشؽيا بسقجار معشؽ  إحرائيا بمغ 
% مؼ 1.1ألف طؼ، تسثل نحؽ  10.7حؽالى 

 متؽسطيا الدشؽ  خالل فتخة البحث.
 
  متهسط إنتاج فدان القص  من السكر -7

 

أن إنتاج فجان القرب مؼ  (1جدوك )يؽض  
الدكخ خالل فتخة البحث قج تخاوح بيؼ حج أدنى بمغ 

، وحج 2013، 2012 يطؼ/فجان عام 3.1حؽالى 
، بديادة 2006طؼ/فجان عام  3.3أقرى بمغ حؽالى 

% عؼ متؽسطو الحدابى خالل فتخة 6.7بمغت نحؽ 
طؼ مؼ الدكخ. وتؽض   3.1البحث والسقجر بحؽالى 

تشاقا  (2بجدوك )( 7لدمشى العام )معادلة االتجاه ا
إنتاج فجان القرب مؼ الدكخ بسقجار معشؽ  إحرائيا 

% مؼ متؽسطو 1.3طؼ، يسثل نحؽ  0.04بمغ حؽالى 
 الدشؽ  خالل نفذ الفتخة.
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ثانيا: المتغيرات االقتصادية لمحصهك بنجر السكر 
 (2015–2005ك الفترة )خال 

 

  المساحة المزروعة -1
  

أن متؽسط السداحة  (3جدوك )تز  مؼ ي
السدروعة بالبشجخ خالل الفتخة السجروسة قج بمغت نحؽ 

ألف فجان، وقج تخاوحت مداحة البشجخ خالل  324.3
ألف فجان  167.3فتخة البحث بيؼ حج أدنى بمغ نحؽ 

ألف فجان  554.9، وحج أقرى بمغ نحؽ 2005عام 
% مؼ  71.1بديادة قجرت  بشحؽ  2015عام 

( 1معادلة االتجاه الدمشى العام )الستؽسط، كسا تبيؼ 
( أن مداحة البشجخ قج زادت زيادة سشؽية  4بجدوك )

، تسثل الف فجان 37.7قجرت بحؽالي  اح يمعشؽية إحرائ
% مؼ متؽسط فتخة الجراسة، وقج بمغ 11.25نحؽ 

% مسا يبيؼ أن  0.95معامل التحجيج السعجل  نحؽ 
% مؼ التغيخات الحادثة في السداحة 95حؽالى 

لسدروعة بالبشجخ تخجع إلى عامل الدمؼ، بيشسا باقى ا
 الشدبة تخجع إلى عؽامل أخخ  لػ تجخل في التقجيخ.

 
  اإلنتاجية الفدانية -2

 
تبيؼ  أن الستؽسط  (3جدوك )  ستقخاء بياناتاب

الدشؽي  لإلنتاجية الفجانية لبشجخ الدكخ  بمغت حؽالى 
طؼ/فجان خالل الفتخة السجروسة، وقج تخاوحت  21

بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى  اإلنتاجية الفجانية خالليا ما
، وحج أقرى بمغ 2008فجان فى عام طؼ/ 19.9

، بشدبة 2014 ،2007طؼ/ فجان عام  21.9حؽالى 
%، 10طؼ لمفجان تسثل نحؽ  2بحؽالي زيادة قجرت 

 (4بجدوك )( 2وتؽض  معادلة االتجاه الدمشي العام )
مبشجخ بسقجار  غيخ معشؽ  تدايج اإلنتاجية الفجانية ل

ي أن ىشاك ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة أ، إحرائياح 
 لعجم ثبؽت السعشؽية االحرائية.

 
 

 (2015-2005تطؽر أىػ السؤشخات االقترادية لسحرؽل بشجخ الدكخ فى مرخ لمفتخة ) .3جدوك 
 

 السٌوات
الوساحة 

 ألف فداى

اإلًتاجية 

 طي/فداى

اإلًتاج 

الكلي 

 بااللف طي

السعر 

الوزرعي 

 جٌيه/فداى

صافي العائد 

الفداًي 

 جٌيه/فداى

كوية سكر 

البٌجر الٌاتج 

 بااللف طي

هتوسط 

اًتاج الفداى 

 هي السكر

 بالطي

هتوسط 

اًتاج طي 

البٌجر هي 

 السكر طي

% 

لوساهوة 

بٌجر السكر 

هي اًتاج 

 السكر

2005 16703 2006 3450 160 1755 450 2069 0013 30 

2006 18604 2009 3905 171 1722 505 2071 0013 2101 

207 24803 2109 5458 18705 2489 683 2075 0013 3809 

2008 23507 1909 4694 231 2578 507 2015 0011 3208 

2009 26406 2002 5333 31702 4230 598 2026 0011 3701 

2010 33009 2005 6785 263 3051 989 2099 0015 4907 

2011 36109 2007 7486 209 4729 912 2052 0012 4801 

2012 42308 2105 9126 36305 4628 1009 2038 0013 5002 

2013 402 2105 7771 38607 4959 1106 2075 0014 5206 

2014 50403 2109 11045 37001 4170 1174 2055 0013 5407 

2015 55409 2105 11983 37805 3838 125806 2054 0013 5607 

 4309 0013 2057 83506 3468 276 7002 21 33406 اىمخُطط

  اىمزمشٌت ىالقخصبد اىشراعى، وشزة االقخصبد اىشراعى، أعذاد مخخيفت، َسارة اىشراعت َاطخصالح االراضى، قطبع اىشئُن االقخصبدٌت، االدارة الوصدر: 

 0 وشزة اىخقزٌز اىظىُي ىمجيض اىمحبصٍو اىظنزٌت، أعذاد مخخيفت
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 اإلنتاج الكمى -3

 
أن الستؽسط الدشؽي  ( 5، 3) ينجدولتذيخ بيانات 

خالل فتخة الجراسة لإلنتاج الكمى لسحرؽل بشجخ الدكخ 
مميؽن طؼ، وتبيؼ أن ىاحا الستؽسط يقع   7بمغ حؽالي 

  11.98، 3.45وأعالىا حؽالى  بيؼ حجيؼ بمغ أدناىاا
مميؽن طؼ تسثل  نحؽ  8.53مميؽن طؼ بديادة بمغت 

( بججول 9%  مؼ الستؽسط، وتبيؼ معادلة ) 21.9
 االتجاه الدمشى العام السقجرة  تدايج اإلنتاج الكمى (4)

 811لبشجخ الدكخ بسقجار معشؽ  إحرائيا بمغ حؽالي 
% مؼ متؽسطة 11.6الف طؼ سشؽيا، يسثل نحؽ 

 الحدابي خالل فتخة البحث.

 
 السعر المزرعى: -4

 
أن الستؽسط الدشؽي لمدعخ  (3جدوك )يؽض  

جشيو/ فجان،  276السدرعى لبشجخ الدكخ قج بمغ حؽالى 
خالل فتخة البحث، حيث يتخاوح بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 

وحج أقرى بمغ حؽالى  2005جشيو/ فجان عام  160
، بديادة بمغت نحؽ 2015جشيو/ فجان عام  378.5
% عؼ متؽسط فتخة البحث، وتؽض  معادلة 37.14

لمدعخ ( 4بجدوك )( 4اه الدمشى العام السقجرة )االتج
أنو يتدايج سشؽيا بسقجار معشؽ   الدكخ السدرعى لبشجخ

جشيو/ فجان بسعجل تغيخ  22.3بمغ حؽالى  حرائياح إ
 % مؼ متؽسطو خالل فتخة البحث.8.07سشؽي نحؽ 

 
  صافى العائد الفدانى -5

 
أن صافى العائج الفجانى لبشجخ ( 3جدوك )يؽض  

خالل فتخة البحث كان يتأرج  بيؼ حج أدنى بمغ  الدكخ
، وحج أقرى 2006ألف جشيو/فجان عام  1.72حؽالى 

بديادة  2013ألف جشيو/فجان عام  4959بمغ حؽالى 
% عؼ متؽسطو الحدابى خالل فتخة 42.9بمغت نحؽ 

ألف جشيو/ فجان، وتبيؼ  3468البحث والسقجر بحؽالى 
 (4بجدوك )( 5جرة )معادلة االتجاه الدمشى العام السق

تدايج صافى العائج الفجانى لبشجخ الدكخ سشؽياح بسقجار 
، يسثل نحؽ جشيو 292.9معشؽ  إحرائيا بمغ حؽالى

 % مؼ متؽسطو الحدابى خالل فتخة البحث.8.45

 الناتج:البشجخ كمية سكر  -6
 

أن كسية الدكخ الشاتج مؼ  (3جدوك )يتبيؼ مؼ 
محرؽل بشجخ الدكخ خالل فتخة البحث كانت تتخاوح 

 ،2005الف طؼ عام  450بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
 2015الف طؼ عام  1258.6وحج أقرى بمغ حؽالى 

% عؼ متؽسطو الحدابى 50.6بديادة بمغت نحؽ 
الف طؼ،  835.6لستؽسط نفذ الفتخة والسقجرة بحؽالى 

 (4بجدوك )( 6ة االتجاه الدمشى العام )وبتقجيخ معادل
لتطؽر كسية الدكخ الشاتج مؼ بشجخ الدكخ يتز  انيا 

 84.6تتدايج سشؽيا بسقجار معشؽ  إحرائيا بمغ حؽالى 
% مؼ متؽسطيا الدشؽ  10.12ألف طؼ، تسثل نحؽ 

 خالل فتخة البحث.
 
 من السكر بشجخ الدكخمتهسط إنتاج فدان  -7

 
أن إنتاج فجان بشجخ الدكخ مؼ  (3جدوك )يؽض  

الدكخ خالل فتخة البحث قج تخاوح بيؼ حج أدنى بمغ 
، وحج أقرى بمغ 2008طؼ/فجان عام  2.15حؽالى 
، بديادة بمغت نحؽ 2010طؼ/فجان عام 2.99حؽالى 
% عؼ متؽسطو الحدابى خالل فتخة البحث 16.3

طؼ/لمفجان. وتؽض  معادلة  2.57والسقجر بحؽالى 
تشاقا إنتاج  (2بجدوك )( 7دمشى العام )االتجاه ال

فجان البشجخ مؼ الدكخ بسقجار غيخ معشؽ  إحرائيا، 
م ثبؽت اي أن ىشاك ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة لعج

 .السعشؽية االحرائية
 
النسبة المئهية لمساهمة قص  وبنجر  تطهر –ثالثا

لمحاصيل  السكر في اإلنتاج واالنتاج الكمي
 السكر 

 

تطهر النسبة المئهية لمساهمة قص  السكر في  -1
  اجمالي انتاج السكر 

 

أن الشدبة الس ؽية لسداىسة  (1جدوك )يتز  مؼ 
قرب الدكخ في اإلنتاج الكمي خالل فتخة البحث قج 

، 2015% عام 43.3تخاوحت بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
، بشدبة 2005عام  %70وحج أقرى بمغ حؽالى 

%، ويؽض  تقجيخ معادلة 38.14تشاقا بمغت نحؽ 
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تشاقا الشدبة ( 2بجدوك )( 8االتجاه الدمشى العام )
الس ؽية لسداىسة قرب الدكخ في إنتاج الدكخ بسقجار 

% 5%، تسثل نحؽ 2.83معشؽ  إحرائيا بمغ حؽالى 
مؼ متؽسطيا الدشؽي، وقج يخجع ولغ إلى التؽسع في 
زراعة محرؽل بشجخ الدكخ عمى حداب محرؽل 

 نو يدتيمغ كسيات كبيخة مؼ مياه الخ .قرب الدكخ أل
 

تطهر النسبة المئهية لمساهمة بنجر السكر في  -2
 جمالي انتاج السكرإ
 

أن الشدبة الس ؽية لسداىسة  (3جدوك )يتز  مؼ 
بشجخ الدكخ في إنتاج الدكخ خالل فتخة البحث قج 

، 2006% عام 21.1تخاوحت بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
، بشدبة 2015عام  %56.7وحج أقرى بمغ حؽالى

، ويؽض  تقجيخ معادلة %168.72تدايج بمغت نحؽ 
تدايج الشدبة ( 4بجدوك )( 8االتجاه الدمشى العام )

لسداىسة بشجخ الدكخ في إنتاج الدكخ بسقجار الس ؽية 
%، تسثل نحؽ 3.23معشؽ  إحرائيا بمغ حؽالى 

% مؼ متؽسطيا الدشؽي، وقج يخجع ولغ إلى 7.36
التؽسع في زراعة محرؽل بشجخ الدكخ عمى حداب 
محرؽل قرب الدكخ ألنو يدتيمغ كسيات أقل مؼ 

 مياه الخ .
 

  السكر( +بنجرإجمالى إنتاج السكر )قص  السكر -3
 

أن اجسالى كسية ( 5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 
الدكخ الشاتج مؼ السحرؽليؼ خالل فتخة البحث قج 

مميؽن طؼ عام  1.5تحبحب بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
مميؽن طؼ عام  2.2وحج أقرى بمغ حؽالى  2005
% عؼ متؽسطو 19.9بديادة بمغت حؽالى  2015

البحث،  مميؽن طؼ خالل فتخة 1.9السقجر بحؽالى 
جدوك ب( 1وتبيؼ معادلة االتجاه الدمشى العام السقجرة )

الجسالي انتاج الدكخ لمسحرؽليؼ أن ىحه الكسية  (6)
تتدايج سشؽيا بسقجار غيخ معشؽ  إحرائيا اي أن ىشاك 
ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة لعجم ثبؽت السعشؽية 

 االحرائية .
 

معادالت اإلتجاه الدمشى العام لتطؽر أىػ السؤشخات االقترادية لسحرؽل بشجخ الدكخ فى مرخ لمفتخة  .4جدوك 
(2005-2015) 

 

هعدل التغير 

 السٌوى %
ر قيوة )ف( الوتوسط

-5
 م الوعادلة (tقيوة ) 

 1 1ص 37067+  10805=  1ص^ 14.7 0095 21408 33406 11025

 2 1ص 001+  2004=  2ص^ 1.65 0015 2073 21 -

 3 1ص 2203+  125012= 3ص^ 2.44 0033 5097 276 8007

 4 1ص 29209+  171009= 4ص^ 4.19 0062 17054 3468 8045

 5 1ص 8406+  328=  5ص^ 5.97 0081 35061 83506 10012

 6 1ص 00006 – 2061= 6ص^ 0.17- 0014- 0003 2057 -

 7 1ص 00001+  0012= 7ص^ 0.57 0009- 0032 0013 -

 8 1ص 3023+  23055= 8ص^ 7019 0084 51069 4309 7036

 9 1ص 81008+  213704= 9ص^ 9062 0090 9305 7002 11058
 (3اىمصذر: جمعج َحظبج َجمعج مه جذَه )

 (2،30000110، 1: حشٍز اىً مخغٍز اىشمه ، ي حشٍز اىً اىظىُاث ) ٌـص
 بمحصُه بىجز اىظنز ببالىف فذان0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيمظبحت اىمشرَعت  1ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىإلوخبجٍت اىفذاوٍت ىمحصُه بىجز اىظنز ببىطه0 2ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيظعز اىمشرعى ىمحصُه بىجز اىظنز ببىجىًٍ/ طه0 3ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىصبفى اىعبئذ اىفذاوى ىمحصُه بىجز اىظنز ببىجى40ًٍص^
 اىخقذٌزٌت ىنمٍت اىظنز اىبىجز اىىبحج ببالىف طه0: اىنمٍت 5ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىنمٍت إوخبج اىفذان مه طنز اىبىجز ببىطه60ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىنمٍت اوخبج اىظنز اىىبحجت مه اىبىجز ببىطه70ص^
 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىيىظبت اىمئٌُت ىمظبٌمت بىجز اىظنز فً اوخبج اىظنز80ص^
 مٍت اىخقذٌزٌت  ىالوخبج اىنيً ىمحصُه بىجز اىظنز ببالىف طه0: اىن9ص^
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 ( .2015 – 2005في مرخ خالل الفتخة )تطؽر الستغيخات االقترادية لسشتج الدكخ الشاتج  .5جدوك رقم 
 

 السنهات

إجمالى إنتاج  
)قص  وبنجر( 

 السكر
 الف طن

االستهالك 
المحمى من 
السكر بااللف 

 طن

حجم الفجهة 
 الغذائية من
السكر بااللف 

 طن

 %
لالكتفاء 
الذاتى من 
 السكر

سعر 
التجزئة 
لمسكر 
 جنيه/كجم

نصي  الفرد 
من الدخل 
القهمى 
 بالجنيه/سنة

القيمة النقدية 
لدعم السكر 
بالمميهن 
 جنيه/سنة

السعر 
العالمى 
دوالر/طن/ 
 سنة 

2005 1500 2432 -932 61.7 2.4 8477.1 830 293.06 
2006 1577 2553 -976 61.8 2.9 9403.9 1120 424.2 
2007 1759 2600 -841 67.7 3 10861.5 1920 424.1 
2008 1550 2640 -1090 58.7 2.8 12776.9 1890 416 
2009 1612 2720 -1108 59.3 3.4 14282.5 3150 584.2 
2010 1991 2765 -774 72 4.4 16036 3500 65004 
2011 1898 2800 -902 67.8 4.6 17703.5 3600 685 
2012 2101 2900 -890 69.3 4.7 18475.5 3750 725 
2013 2104 3905 -1801 53.9 4.8 20145 3890 755 
2014 2147.4 3434.3 -1286 62.5 5.32 21809.1 4719.1 842.6 
2015 2221.3 3558.6 -1336.92 62.4 5.65 23322.9 5137.4 901 
 609.14 3046.05 15753.9 3.99 63 1085.2- 2937 1851.8 الستؽسط
وشرزة اىمٍرشان  ،وشزة االقخصبد اىشراعىَسارة اىشراعت َاطخصالح االراضى، قطبع اىشئُن االقخصبدٌت، االدارة اىمزمشٌت ىالقخصبد اىشراعى، اىمصذر:  

 0أعذاد مخخيفت ، اىغذائً 

 ببىطه0 مخُطط إوخبج اىفذان اىظنز× * ممٍت اىظنز اىىبحج ببالىف طه = اىمظبحت ببالىف فذان 

 *  إجمبىى إوخبج اىظنز ببالىف طه = إجمبىى ممٍت اىظنز اىىبحج مه اىقصب َاىبىجز ببالىف طه0

 1000× اجمبىى اىظنز اىىبحج مه اىقصب َاىبىجز ببالىف طه( ÷ * % ىمظبٌمت قصب اىظنز فى إوخبج اىظنز = )ممٍت طنز اىقصب اىىبحج ببالىف طه 

 1000× اجمبىى اىظنز اىىبحج مه اىقصب َاىبىجز ببالىف طه( ÷ ىظنز = )ممٍت طنز اىبىجز اىىبحج ببالىف طه * % مظبٌمت بىجز اىظنز فى إوخبج ا

 % ىمظبٌمت قصب اىظنز فى إوخبج اىظنز  - 100أَ                                                 

 الك اىمحيى مه اىظنز0االطخٍ –* حجم اىفجُة اىفذاوٍت مه اىظنز = اإلوخبج اىمحيى مه اىظنز 

 المخفبء اىذاحى =وظبت  ا* 
 االوخبج اىمحيى 

 ×100 
 االطخٍالك اىمحيى

 
أهم العهامل االقتصادية المؤثرة عمى إنتاج قص  

  السكر
 

أىػ العؽامل  (6بجدوك )( 9تؽض  السعادلة )
السؤثخة عمى إنتاج محرؽل قرب الدكخ في مرخ 

( وبتقجيخ معادلة االنحجار 2015-2005خالل الفتخة )
الستعجد لإلنتاج القؽمي لسحرؽل قرب الدكخ 

أىػ الستغيخات السدتقمة التي يفتخض و ص  بالسميؽن طؼ
أن ليا تأثيخ عمية والتي تسثمت في: مداحة محرؽل 

إنتاجية  (،1س)ة بااللف فجان قرب الدكخ بالجسيؽري

، )2س(محرؽل قرب الدكخ بالجسيؽرية بالطؼ/ فجان
وقج تػ تقجيخ الجالة باستخجام الشسؽوج الخياضى لسعادلة 
االنحجار الستعجد، وولغ لمؽصؽل إلى أفزل الريغ 
تسثيال لمعالقة بيؼ اإلنتاج القؽمى لقرب الدكخ وتمغ 

ياضى يدتشج إلى الستغيخات وقج وجج أن ولغ الشسؽوج الخ 
السشط  االقتراد  واالختبارات اإلحرائية، وقج تبيؼ 
أن تمغ السعادلة تسثل أفزل العالقات لتسثيل الجالة 
اإلنتاجية لسحرؽل قرب الدكخ في مرخ خالل الفتخة 
الداب  اإلشارة الييا ويتبيؼ مؼ السعادلة الدابقة أن نحؽ 

 الدشؽي % مؼ التغيخات الحادثة في اإلنتاج القؽمى 84

^^ 
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أىػ تقجيخات معادلة االتجاه الدمشى العام ألىػ السؤشخات االقترادية لمسحاصيل الدكخية فى مرخ خالل  .6جدوك 
 (.2015-2005الفتخة )

 
رقن 

 الوعادلة
 الوتوسط T R-2 F الوعادلة

% هعدل 

 التغير

 - 5601 8204 0089 1032 1ص780302+ 2564403 -= 1ص^ 1

 4.23 2937 26.73 0.72 5017 1ص124.3  + 2191.3= 2ص^ 2

 4064 108502- 4017 0024 2004- 1ص50035  - 783007-= 3ص^ 3

 - 63 00008 0011- 0009- 1ص 0005  -63067= 4ص^ 4

 8027 3099 157042 0094 12055 1ص 0033+  2002= 5ص^ 5

 9061 1575309 3309018 0099 57053 1ص 151308+  6671009= 6ص^ 6

 13073 3046005 196048 0095 14001 ٌـص 41803+  53601= 7ص^ 7

 84.47 609.14 262.64 0.96 16.21 ٌـص 58.4+ 258.7= 8^ص 8

9 
 2ص 0038+  1ص 0007+  2404 -= 9ص^

                    (407(       )7) 
- 0084 2704 1602 - 

10 
 2ص 22004+  1ص 21027+  474102 -=  10ص^

                         (23024(       )1029) 
- 0098 43001 7002 - 

11 

  2ص 0065 – 1ص 0021+  1082 -=  11ص^

                        (208(       )-204     ) 

 5ص 6 -4ص 204+  3ص 1321 –           

             (-205(      )204(     )-109) 

- 0084 1105 20937 - 

 (1اىمصذر: جمعج َحظبج َجمعج مه جذَه ) 

 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىنمٍت اوخبج طنز اىقصب َ اىبىجز ببالىف طه 0                  1حٍث أن:  ص^

 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت  ىينمٍت اىمظخٍينت مه اىظنز ببالىف طه0 2ص^

 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيفجُة اىغذائٍت مه اىظنز ببالىف طه0                                        3ص^

 : اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىىظبت ىالمخفبء اىذاحى مه اىظنز0 4ص^

 I                    0اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىقٍمت طعز اىخجشئت ىينجم مه اىظنز ببىجىٍت فً اىظىت : : 5ص^

 I 0دخو اىفزد ببىجىٍت فً اىظىت   ٍت اىخقذٌزٌت ىقٍمت: اىنم6ص^

 I      0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىقٍمت دعم اىظنز ببىميٍُن جىٍت فً اىظىت  7ص^

 I0: اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىيظعز اىعبىمً ىيظنز ببىذَالر / طه فً اىظىت 8ص^ 

ىمحصُه قصب اىظنز ببالىف طه َاىمظبحت اىمقذرة ىمحصُه قصب : اىخقذٌز االحصبئى ىيعالقت االوحذارٌت بٍه اإلوخبج اىنيى  9ص^ 

 20َاالوخبجٍت اىخقذٌزٌت ىمحصُىقصب اىظنز ببىطه ىيفذان ص 1اىظنز ببالىف فذان ص

: اىخقذٌز االحصبئى ىيعالقت االوحذارٌت بٍه اإلوخبج اىنيى ىمحصُه بىجز اىظنز ببالىف طه َاىمظبحت اىمقذرة ىمحصُه بىجز 10ص^    

 20َاالوخبجٍت اىخقذٌزٌت ىمحصُه بىجز اىظنز ببىطه ىيفذان ص 1ببالىف فذان ص اىظنز

: اىعالقت االوحذارٌت  اىمخعذدة اىمقذرة بٍه اىنمٍت اىخقذٌزٌت ىالطخٍالك اىقُمى مه اىظنز فى مصز ببىميٍُن طه َمال مه اىقٍمت 11ص^

ٍم دعم اىظنز ببىميٍُن جىٍت فً اىظىت، اىقٍمت اىخقذٌزٌت ىظعز اىخجشئت اىخقذٌزٌت ىذخو اىمظخٍيل ببىجىًٍ/اىظىت ،  اىقٍمت اىخقذٌزٌت ىق

ىينجم مه اىظنز ببىجىًٍ فى اىظىت،   اىقٍمت اىخقذٌزٌت ىالوخبج اىقُمى مه اىظنز ببالىف طه فى اىظىت،   اىقٍمت اىخقذٌزٌت ىمخُطط 

 اىظعز اىعبىمى ببىذَالر/طه فى اىظىت0

                         0000،11 ، 2، 1( ، أَ اىظىُاث  2015 – 2005ٌـ : حشٍز اىً اىفخزة اىشمىٍت )

 : حشٍز اىً مخغٍز اىشمه 0 ٌـص

 I 0دخو اىفزد ببىجىٍت فً اىظىت  : 1ص 

 I0قٍمت دعم اىظنز ببىميٍُن جىٍت فً اىظىت :  2ص 

 I0طعز اىخجشئت ىينجم مه اىظنز ببىجىٍت فً اىظىت :  3ص 

 I0مه اىظنز ببالىف طه فً اىظىت  ممٍت االوخبج اىقُمً:  4ص 

 I0: اىظعز اىعبىمً ىيظنز ببىذَالر / طه فً اىظىت 5ص
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مؼ محرؽل قرب الدكخ تعد  إلى التغيخات الحادثة 
 في الستغيخات السدتقمة التي تزسشيا التقجيخ الداب .

إحرائيا كسا تذيخ السعادلة الدابقة إلى أنو قج تأكج 
وجؽد عالقة طخدية معشؽية احرائيا بيؼ اإلنتاج الكمي 

مؼ محرؽل قرب الدكخ والسداحة السدروعة  
 واإلنتاجية الفجانية.

 
أهم العهامل االقتصادية المؤثرة عمى إنتاج محصهك 

  بنجر السكر
 

أىػ  (6بجدوك )( 10تؽض  السعادلة االنحجارية )
جخ الدكخ في العؽامل السؤثخة عمى إنتاج محرؽل بش

( وبتقجيخ معادلة 2015-2005مرخ خالل الفتخة )
اإلنتاج الكمي ألىػ الستغيخات السدتقمة التي يفتخض أن 
ليا تأثيخ عمى اإلنتاج القؽمى الدشؽي مؼ محرؽل 

)ص^(، وقج تسثمت ىحه  بشجخ الدكخ بالسميؽن طؼ
الدكخ  الستغيخات في: مداحة محرؽل بشجخ

، إنتاجية محرؽل بشجخ (1)سبالجسيؽرية بااللف فجان 
(، وقج تػ تقجيخ 2الدكخ بالجسيؽرية بالطؼ/ فجان )س

الجالة باستخجام الشسؽوج الخياضى لسعادلة االنحجار 
الستعجد، وولغ لمؽصؽل إلى أفزل الريغ تسثيال 

الستغيخات لمعالقة بيؼ انتاج محرؽل بشجخ الدكخ وأىػ 
الدابقة أن ، وتبيؼ مؼ السعادلة السدتقمة السؤثخة عميو

% مؼ التغيخات الحادثة في اإلنتاج القؽمى 98نحؽ 
الدشؽي مؼ محرؽل بشجخ الدكخ تعد  إلى التغيخات 
الحادثة في الستغيخات السدتقمة التي تزسشيا التقجيخ 
الداب . كسا تذيخ السعادلة الدابقة إلى أنو قج تأكج 
إحرائيا وجؽد عالقة طخدية معشؽية احرائيا بيؼ 

كمي مؼ محرؽل بشجخ الدكخ و السداحة اإلنتاج ال
 السدروعة.

 
تطهر المتغيرات االقتصادية لمنتج السكر في مصر 

 ( 2015 – 2005خالك الفترة )
 
  تطهر االستهالك القهمى لمسكر -1

 
أن متؽسط كسية  (5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 

مميؽن طؼ  2.93الدكخ السدتيمكة في مرخ بمغ نحؽ 
(، حيث ارتفعت 2015-2005خالل متؽسط الفتخة )

إلى حؽالي  2005مميؽن طؼ عام  2.43مؼ حؽالي 
بشدبة زيادة قجرىا  نحؽ  2015مميؽن طؼ عام  3.55
( 2%. وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام )46.3

ستيالك القؽمى لمدكخ في مرخ لكسية اال (6بجدوك )
 124.3خالل فتخة البحث تبيؼ أنيا تتدايج سشؽياح بشحؽ 

% مؼ الستؽسط الدشؽي 4.23الف طؼ، تسثل حؽالى 
لمكسية السدتيمكة  الكسية السدتيمكة مؼ الدكخ في فتخة 

% مؼ 19البحث، ويؽض  معامل التحجيج السعجل أن 
رخ تخجع التغيخات في االستيالك القؽمى لمدكخ في م

إلى التغيخ في العؽامل التي يعكذ أثخىا عامل الدمؼ، 
أما باقية الشدبة فانيا تخجع إلى عؽامل أخخ  لػ تجخل 

 في التقجيخ.
 
  تطهر الفجهة الغذائية من السكر -2

 
أن حجػ الفجؽة الغحائية مؼ ( 5جدوك )يتبيؼ مؼ 

( 2015-2005الدكخ خالل متؽسط فتخة البحث )
ألف طؼ  841كانت تتحبحب بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 

ألف طؼ  1337.3وحج أقرى بمغ حؽالى  2015عام 
% عؼ متؽسط 23.2بديادة بمغت نحؽ  2007عام 

الحجػ الفجؽة الغحائية خالل فتخة البحث والسقجرة بحؽالي 
ف طؼ، وتؽض  معادلة االتجاه الدمشى أل 1085.3

ندبة الفجؽة الغحائية مؼ  (6بجدوك )( 3العام السقجرة )
الدكخ والتي تبيؼ انيا تتدايج سشؽيا بسقجار معشؽ  

الف طؼ، تسثل حؽالي  50.35احرائيا بمغ نحؽ 
الدشؽي لمفجؽة الغحائية مؼ % مؼ الستؽسط 4.64
% مؼ 24، ويؽض  معامل التحجيج السعجل أن الدكخ

التغيخات في ندبة االكتفاء الحاتي تخجع إلى التغيخ في 
العؽامل التي يعكذ أثخىا عامل الدمؼ، أما باقية الشدبة 

 فانيا تخجع إلى عؽامل أخخ  لػ تجخل في التقجيخ.
 
  تطهر نسبة لالكتفاء الذاتي من السكر -3

 
أن متؽسط ندبة  (5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 

% خالل فتخة 63االكتفاء الحاتي في مرخ بمغت نحؽ 
 2013البحث، وقج بمغت ىحه الشدبة حجىا األدنى عام 

 2010%، وبمغت حجىا األقرى عام 53.9بشحؽ 
%، وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لشدبة 72بشحؽ 

تبيؼ انيا  (6بجدوك )( 4االكتفاء الحاتي بسعادلة )
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شؽيا بسقجار غيخ معشؽ  إحرائيا اي أن تتشاقا س
ىشاك ثبات ندبي طؽل فتخة الجراسة لعجم ثبؽت السعشؽية 

 االحرائية.
 
  تطهر سعر التجزئة لمسكر -4

 
أن سعخ التجدئة  (5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 

( كان 2015-2005لمدكخ خالل متؽسط فتخة البحث )
م كجػ عا جشيو/ 2.4يتحبحب بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 

كجػ عام  جشيو/ 5.65وحج أقرى بمغ حؽالى  2005
% عؼ متؽسط سعخ 41.6بديادة بمغت نحؽ  2015

 3.99التجدئة لمدكخ خالل فتخة البحث والسقجر بحؽالي 
( 5جشيو/كجػ، وتؽض  معادلة االتجاه الدمشى العام )

السقجرة لدعخ التجدئة لمدكخ أن ىحا الدعخ ( 6بجدوك )
 0.33معشؽ  احرائيا بمغ حؽالى يتدايج سشؽيا بسقجار 

% مؼ متؽسطو خالل 8.27جشيو/ لمكجػ، يسثل نحؽ 
 فتخة البحث.

 
 تطهر نصي  الفرد من الدخل القهمى: -5

 
أن نريب الفخد مؼ ( 5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 

الجخل القؽمى كان يتحبحب بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
 23.32ألف جشيو/سشة، وحج أقرى بمغ حؽالى  8.48

% عؼ متؽسطو 48ف جشيو/سشة، بديادة بمغت نحؽ أل
ألف جشيو/  15.75خالل فتخة البحث والسقجر بحؽالي 

بجدوك ( 6سشة، وتؽض  معادلة االتجاه الدمشى العام )
لشريب الفخد مؼ الجخل القؽمى أنو يتدايج سشؽيا  (6)

 1513.8بسقجار معشؽ  إحرائيا حيث بمغ حؽالى 
% مؼ متؽسطو 9.61جشيو/ سشة، حيث يسثل نحؽ 

 خالل فتخة البحث.
 
تطهر القيمة النقدية لدعم السكر بالمميهن جنيه/  -6

 سنة
 

أن متؽسط القيسة  (5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 
الشقجية لجعػ الدكخ خالل فتخة البحث قج بمغت حؽالى 

مميار جشيو/سشة، وكانت ىحه القيسة تتحبحب  3.05
مميؽن  830خالل فتخة البحث بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 

مميار  5.1، وحج أقرى بمغ حؽالى 2005جشيو عام 

%، 519، بشدبة زيادة بمغت نحؽ 2015جشيو عام 
( 6( بججول )7ة االتجاه الدمشى العام )وتؽض  معادل

القيسة التقجيخية الشقجية لجعػ الدكخ بالسميؽن جشيو، وقج 
تبيؼ أنو يتدايج سشؽيا بسقجار معشؽ  احرائيا بمغ حؽالى 

% 13.7مميؽن جشيو/سشة، حيث يسثل نحؽ  418.3
 مؼ متؽسطو خالل فتخة البحث.

 
  طنتطهر متهسط السعر العالمى لمسكر دوالر/  -7

 
أن متؽسط الدعخ ( 5جدوك )يتبيؼ مؼ بيانات 

 609العالسى خالل فتخة البحث قج بمغ حؽالى 
دوالر/لمطؼ وكانت ىحه القيسة تتخاوح خالل فتخة البحث 

دوالر/لمطؼ عام  293.1بيؼ حج أدنى بمغ حؽالى 
دوالر/ لمطؼ عام  901، وحج أقرى بمغ حؽالى 2005
وتؽض   %،207بشدبة زيادة بمغت نحؽ  2015

لتطؽر ( 6بجدوك )( 8معادلة االتجاه الدمشى العام )
متؽسط الدعخ العالسى لمدكخ انو يتدايج سشؽياح 

 دوالر/ 58.4جار معشؽ  احرائيا بمغ حؽالى اااااااااااااااابسق
% مؼ متؽسطو خالل 84.47لمطؼ، حيث يسثل نحؽ 

  خة البحث.ااااافت
 

ستهالك أهم العهامل االقتصادية المؤثرة عمى اال
  القهمى من السكر

 
تتسثل أىػ العؽامل السؤثخة عمى االستيالك القؽمى 

(، 1مؼ الدكخ في دخل السدتيمغ بالجشيو في الدشة )س
، سعخ التجدئة (2)سقيسة دعػ الدكخ بالسميؽن جشيو 

اإلنتاج السحمى مؼ ( ،3)سلمكجػ مؼ الدكخ بالجشيو 
، متؽسط الدعخ العالسى (4)سالدكخ بااللف طؼ 
بالجدولين  مؽض ، كسا ىؽ (5)سلمدكخ بالجوالر/لمطؼ 

وتبيؼ أن أفزل الشساوج الخياضية ىؽ  (،6(، )5)
نسؽوج االنحجار الستعجد الح  يسثل العالقة بيؼ 
االستيالك القؽمى مؼ الدكخ وتمغ الستغيخات وكانت 
 الجالة االنحجارية تسثل أفزل العالقات لتسثيل الجالة

ويتبيؼ مؼ . االستيالكية القؽمية لمدكخ في مرخ
% مؼ التغيخات 84أن نحؽ (6بجدوك )( 11السعادلة )

الحادثة في االستيالك القؽمى الدشؽي مؼ الدكخ يخجع 
إلى التغيخات السدتقمة مؽضع التحميل، أما باقى الشدبة 

وتبيؼ ، ى عؽامل أخخ  لػ تجخل في التقجيخفتخجع إل



 مميك دمحم
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وجؽد عالقة طخدية مؽجبة بيؼ السعادلة الدابقة 
االستيالك القؽمى السرخ  الدشؽي مؼ الدكخ وكل مؼ 

(، اإلنتاج 1دخل السدتيمغ في الدشة بالجشيو )س
(، والقيسة الشقجية لجعػ الدكخ 4السحمى مؼ الدكخ )س

ووجؽد عالقة عكدية بيؼ االستيالك  بالسميؽن جشيو و 
بالجشيو القؽمى مؼ الدكخ وكال مؼ سعخ التجدئة 

 ( بالجوالر/طؼ.5(، متؽسط الدعخ العالسى )س3)س
 العالسي بالجوالر/ لمطؼ.
 
 

 التهصيات
 

يؽصي البحث  بزخورة التؽسع  رأسيا وأفقيا في 
انتاج محرؽل بشجخ الدكخ لتقميل الفجؽة الغحائية مؼ 

 الدكخ، وزيادة ندبة االكتفاء الحاتي مشو.
 

 عــــــــالمراج
 

دراسة اقترادية إلنتاج  .2001، دمحمأنعام عبد الفتاح 
واستيالك الدكخ في مرخ، بحث مشذؽر، السجمة 
السرخية لالقتراد الدراعى، السجمج الحاد  عذخ، 

 .916-907، ص العجد الثانى، سبتسبخ
تحميل  .2015، اكــناصر دمحم عبد العاك، فاتن دمحم كم

اقتراد  لإلمكانيات اإلنتاجية واالستيالكية لمدكخ 
في مرخ، بحث مشذؽر، السجمة السرخية لالقتراد 
الدراعى، السجمج الخامذ والعذخون، العجد الثالث، 

 .1214-1197، ص سبتسبخ
 (.2015-2005) وزارة الزراعة واستصالح االراضى

  قطاع الذ ؽن االقترادية، نذخة االقتراد الدراعى،
، مؼ عام عجاد مختمفةأ يدان الغحائي، نذخة الس

 .2015إلى عام  2005
 


