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استجابة عرض، فترة التنبؤ، المتغيرات : ةـات الدالمالكل
 االنتقالية.  

 
 زــــــــــــــــالموجـ

  
يعد القطاع الزراعي أحد األعمدة األساسية للبنيان  

االقتصادي القومي المصري والمصدر الرئيسي لمد 
بالمواد الخام، باإلضافة الى القطاعات السلعية األخرى 

انه المصدر األساسي للغذاء.ويعد محصولي قصب 
السكر وبنجر السكر من المحاصيل السكرية التي 
تستخدم بصفة اساسية فى صناعة السكر ليس في 

. وتنصب 1مصر فحسب بل في معظم دول العالم
عجز اإلنتاج المحلى من السكر عن  مشكلة البحث فى

المحلى المتزايد منه فى ظل  الطلبفى لزيادة سد ا
التوسع في زراعة قصب السكر بوصفه  محدودية

 .رئيسي في إنتاج السكر في مصرالمحصول ال
هذا باالضافة الى صعوبة التوسع فى زراعة قصب  

السكر ذلك لمشكلة عدم توفر مياه الرى. وذلك فى ظل 
توجه الدولة نحو ترشيد استهالك المياة ومحدودية 

 ، األرضية التى تسمح بزراعة هذا المحصول الموارد
ليس ذلك فحسب كما ان الدولة تواجه مشكلة التضخم 

                                                 
 )المقدمة(. 1( ،ص 2013عبد الصبور) 1

السكانى فى مصر مع زيادة مصاحبة لمتوسط استهالك 
الفجوة الغذائية  عند زيادةحدة المشكلة ايدت تز و ، الفرد

التى لم يستطيع االستيراد فى سدها وذلك  السكرية
 يمثلهلما  ونتيجة لدوالر.نتيجة تعويم الجنية امام ا

كمصدر رئيسي إلمداد  قصوىالسكر من أهمية 
اإلنسان بالطاقة باعتباره من أرخص مصادر الطاقة 

تزايد باإلضافة إلي استخداماته المتعددة، وفي ظل 
مشكلة التضخم السكانى مع توجهات الدولة نحو ترشيد 
استهالك المياه فى االونه االخيرة والتى تعد من 

 . دات الرئيسية لزراعة قصب السكرالمحد
وتقدير استجابة عرض استهدف البحث دراسة  

المزارعين على المحاصيل السكرية المتمثلة فى قصب 
خفض السكر وبنجر السكر وذلك للوصول الى 

روعليه محاولة تقليص فاتورة االستيراد الواردات من السك
 آثروتقليل الطلب على الدوالر. كما قام البحث بدراسة 

قيام ثورة بعض التغيرات االجتماعية والسياسية كأهم 
نتاج المحاصيل السكرية في  25 يناير على زراعة وا 

حيث تبين بالدراسة ان كل من البرازيل و الهند مصر.
والصين من اهم الدول من حيث االنتاج والمساحة على 
 مستوى العالم لمحصول قصب السكر خالل الفترة

حيث يشكل االنتاج لتلك الدول  (1995-2014)
 %،29.32 ،48.32% خالل الفترة سالفة الذكر نحو

السكرعلى من اجمالى االنتاج العالمى لقصب  9.31%
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الترتيب، فى حين بلغت المساحة المزروعة من قصب 
 %،45.56 السكر لتلك الدول سالفة الذكر نحو

من اجمالى المساحة العالمية  9.67% %،29.84
وعلى الجانب االخر  على الترتيب. لقصب السكر

بالنسبة لمحصول بنجر السكر كانت اهم الدول من 
حيث االنتاج والمساحة على مستوى العالم كل من 
فرنسا وامريكا و المانيا حيث يشكل االنتاج لتلك الدول 

 %،24.51( نحو 2014-1995)ة خالل الفتر 
% من اجمالى االنتاج العالمى 19.55 %،21.73

 لبنجر السكر على الترتيب. 
وكانت كل من روسيا الفيدرالية، واوكرانيا، وامريكا  

اهم الدول من حيث المساحة المزروعة من بنجر 
بلغت المساحة  هذا وقد السكر على مستوى العالم.

المزروعة من بنجر السكر لتلك الدول سالفة الذكر 
% من اجمالى 17.13 %،%23.10، 29.02

كما  .2المساحة العالمية لقصب السكر على الترتيب
-2018تبين من البحث ان من المتوقع خالل الفترة )

( ان تصل كل من مساحة و انتاج قصب 2024
مليون  13.6 لف فدان،أ 334.6السكر فى مصر الى

فى حين من المتوقع ان يصل  على الترتيب. طن
لف فدان، أ 887.6 مساحة بنجر السكر المزروعة نحو

 .3مليون طن خالل فترة التوقع 18.2
كما تبين من البحث انه سوف تنخفض الفجوة  

( 2024ـ 2018 السكرية فى مصر خالل فترة التوقع )
، االمر الذى 4الف طن 484.7كمتوسط فترة بلغ نحو

يتطلب من الدولة التوسع فى انتاج وزيادة مساحة بنجر 
قصب السكر وتلبيه الطلب السكر لسد العجز فى انتاج 

 المحلى من السكر.
كما تبين من البحث ان استجابة عرض المحاصيل  

( تم 2015 -2000السكرية فى مصر خالل الفترة )
تقسيمها الى استجابة عرض قصب السكر وبنجر 
السكر، حيث فيما يخص قصب السكر كانت من خالل 
نموذجين يحتوى كل منهم على اهم العوامل المؤثرة 

لى استجابة العرض وكانت تلك العوامل هى السعر ع
المزرعى لقصب السكر بفترة ابطاء عامين و صافى 
                                                 

 WWW.Fao.org جمعت وحسبت من بيانات موقع2

 .( بالبحث14(، ) 13حسبت من بيانات جدولى ارقام )3

4
 ( بالبحث. 17حسبت من بيانات جدول رقم )  

العائد للفدان بفترة ابطاء عام. فى حين كانت هناك 
العديد من العوامل المؤثرة التى ظهرت الستجابة عرض 
محصول بنجر السكر خالل فترة االستجابة لذلك قام 

تيبًا تصاعديًا من حيث البحث بترتيب المحاوالت تر 
قيمة معامل التحديد لمعرفة اكثر العوامل تاثيرًا على 
بنجر السكر فكانت من اهم العوامل السعر المزرعى 
لبنجر السكر بفترة ابطاء عام و المساحة المزروعة من 
بنجر السكر بفترة ابطاء عام. كما كان للمتغيرات 

 عظيم االثر فى (Dummy variable) االنتقالية
 تفسير اثر التغيرات السياسية واالجتماعية فى مصر

يناير( على استجابة العرض لمحصولى  25)ثورة 
قصب و بنجر السكر فى مصر خالل الفترة من 

 ولكن قد كان ذات اثر معنوى (2000-2015)
وفي النهاية يوصي البحث  على بنجر السكر. احصائى

العجز من بمحاولة التوسع فى انتاج بنجر السكر لسد 
الفجوة السكرية، والتوسع فى انتاجه فى مناطق 
االستصالح، ومحاولة وضع اسعار تحفيزية للمزارعين 

واخيرًا محاولة ترشيد  للتوسع فى انتاج بنجر السكر،
استهالك السكر وذلك نظرًا لتاثيره السلبى على صحة 
االنسان ولمحاولة السعى للوصول الى االكتفاء الذاتى 

 منه.
 مةالمقد

 
يعــد القطــاع الزراعــي أحــد األعمــدة األساســية للبنيــان  

االقتصـــادي القـــومي المصـــري، والمصـــدر الرئيســـي لمـــد 
القطاعات السلعية األخرى بالمواد الخام،  باالضافة الى 

 انه المصدر األساسي للغذاء.
ويعـــد محصـــولي قصـــب الســـكر وبنجـــر الســـكر مـــن  

فـــى  المحاصـــيل الســـكرية التـــي تســـتخدم بصـــفة اساســـية
صــناعة الســكر لــيس فــي مصــر فحســب بــل فــي معظــم 
دول العـــــالم .وتظهـــــر أهميـــــة المحصـــــولين  مـــــن أهميـــــة 
المســـتخرج منهمـــا، حيـــث يعتبـــر الســـكر النـــات  الرئيســـى 
منهمـــا ،وممـــا الشـــك فيـــه يعـــد الســـكر مـــن الســـلع الهامـــة 
الى مجتمــع ســواء علــى المســتوى العــالمى بصــفة عامــة 

 ة.او على المستوى المصرى بصفة خاص
وفى ظل تزايد الفجوة الغذائية السكرية تزايد االهتمام  

فـي الســنوات األخيــرة بمحصــول بنجــر الســكر كمحصــول 
سكري في مصر، وذلك نتيجة لعدم كفاية سـكر القصـب 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من السكر. وذلـك فـى ظـل توجـه 
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الدولـــــة نحـــــو ترشـــــيد اســـــتخدام المـــــاء نظـــــرًا لمحـــــدوديتها 
حدوديــة المــوارد االرضــية. األمــر الــذي باالضــافة الــى م

ـــى محصـــول بنجـــر  أدى إلـــي االتجـــاه نحـــو االعتمـــاد عل
السـكر فــي إنتــاج الســكر فــي مصــر والتوســع فــي زراعتــه 
في مناطق االستصالح الجديـدة حيـث تجـود زراعتـه فـي 
ـــــاطق ويعتبـــــر البنجـــــر محصـــــواًل مكمـــــاًل  مثـــــل هـــــذه المن
ــــــف المقومــــــات والظــــــروف  ــــــث تختل لقصــــــب الســــــكر حي

ــــزرع محصــــول قصــــب ال ــــة لكــــل منهمــــا . حيــــث ي مناخي
الســكر فــي الوجــه القبلــي لمصــر، بينمــا يــزرع محصــول 
بنجـــر الســـكر فـــي الوجـــه البحـــري ومنـــاطق االستصـــالح 
الزراعية. ويعد بنجر السكر من المحاصيل المناسبة في 
المجتمعـــات الزراعيـــة الصـــناعية المتكاملـــة  مثـــل مصـــر 

م مخلفــــــات حيــــــث يتكامــــــل إنتــــــاج الســــــكر مــــــع اســــــتخدا
المحصول كعلف حيواني لمزارع اإلنتاج الحيواني وتضم 
المخلفــــات العــــرو األخضــــر وقمــــم الجــــذور والتــــي تعــــد 

 .5علف حيواني ذو قيمة عالية
 

 البحثمشكلة 
 

عجـــــز اإلنتـــــاج  تظهـــــر فـــــى االونـــــة االخيـــــرة مشـــــكلة 
المحلــى  فــى الطلــبلزيــادة ســد االمحلــى مــن الســكر عــن 

التوسـع فـي زراعـة قصـب  محدوديـةالمتزايد منه فى ظل 
رئيسـي فـي إنتـاج السـكر فـي المحصول الالسكر بوصفه 

وذلك فى ظل توجه الدولـة نحـو ترشـيد اسـتهالك  ،مصر
الميـــاة ومحدوديـــة المـــوارد األرضـــية التـــى تســـمح بزراعـــة 

ليس ذلك فحسب كما ان الدولـة تواجـه  ، هذا المحصول
المشــكلة  ايــدتتز و ، مشــكلة التضــخم الســكانى فــى مصــر

التــى لــم يقــدر الفجــوة الغذائيــة الســكرية،  عنــد زيــادةحــدة 
وذلــــك نتيجــــة لتعــــويم الجنيــــة امــــام  االســــتيراد فــــى ســــدها

 الدوالر.
 

 هدف البحث
 

كمصـدر  قصـوىالسـكر مـن أهميـة  شـكلهلما ي نتيجة 
رئيســــي إلمــــداد اإلنســــان بالطاقــــة باعتبــــاره مــــن أرخــــص 
مصــــادر الطاقــــة باإلضــــافة إلــــي اســــتخداماته المتعــــددة، 

تزايــد مشــكلة التضــخم الســكانى، مــع توجهــات وفــي ظــل 
                                                 

5
 ()المقدمة(3 -1(، ص ص )2013)عبد الصبور* 

الدولـــة نحـــو ترشـــيد اســـتهالك الميـــاة فـــى االونـــه االخيـــرة 
والتى تعد من المحـددات الرئيسـية لزراعـة قصـب السـكر 

وتقــــــــدير اســــــــتجابة عــــــــرض دراســــــــة اســــــــتهدف البحــــــــث 
المتمثلـة فــى قصــب  المـزارعين علــى المحاصـيل الســكرية

خفــــــض الســــــكرو بنجــــــر الســــــكر وذلــــــك للوصــــــول الــــــى 
ر وعليـــــه محاولـــــة تقلـــــيص فـــــاتورة الـــــواردات مـــــن الســـــك

االستيراد وتقليل الطلب على الدوالر. كما يحاول البحث 
بعـــض التغيـــرات االجتماعيـــة والسياســـية أهـــم  دراســـة آثـــر

نتـــاج المحاصـــيل  -ينـــاير 25يـــام ثـــورة قك علـــى زراعـــة وا 
   السكرية في مصر.

 
 ليلي ومصادر الحصول على البياناتالمنهج التح

 
ــــــــل الكمــــــــي  البحــــــــثاعتمــــــــد   ــــــــي أســــــــلوب التحلي عل

والوصـــــــفي، حيـــــــث اســـــــتخدمت العديـــــــد مـــــــن األســـــــاليب 
اإلحصــــائية فــــي معالجــــة البيانــــات للتوفيــــق  والرياضــــية 

معـــــادالت االتجـــــاه كبينهـــــا وبـــــين المنطـــــق االقتصـــــادي، 
 الزمنـــــــــي العـــــــــام مـــــــــع اســـــــــتخدام المتغيـــــــــرات االنتقاليـــــــــة 

Dummy variables ،وذلـك  بجانب المتغيرات الكميـة
 Step wiseبتطبيق أسلوب االنحدار المرحلـي المتعـدد 

فــي صــورتيه الخطيــة وتقــدير بعــض النمــاذج اإلحصــائية 
 Supply Responseلقيــاس مــدي اســتجابة العــرض 

 ،M. Nerlove Model كنمـــوذج نمـــوذج نيرلـــوف
هــذا وقــد  .Gorginson Modelونمـوذج جورجينســون 

  البحــث كاالنتــاج والمســاحةالتنبــؤ للمتغيــرات موضــع تــم 
( 2024 - 2018رة )خــــــــــالل الفتـــــــــــوالفجــــــــــوة الســـــــــــكرية 
. واعتمــــد البحــــث (Statgraphics) باســــتخدام برنــــام 

المنشــورة مــن العديــد  فــى بياناتــه  علــى البيانــات الثانويــة
اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ك من الجهات المعنية

وكــــــل مــــــن واإلحصــــــاء، وقطــــــاع الشــــــئون االقتصــــــادية، 
ـــــة والزراعـــــة ) ـــــة FAOمنظمـــــة االوذي ( والمنظمـــــة العربي

راعيــة عبــر المواقــع الرســمية لهمــا علــى شــبكة للتنميــة الز 
 االنترنت.

 
المحاصـيل  *التقدير اإلحصـايي لـدوال اسـتجابة عـرض

 السكرية موضع الدراسة
 

ولدراســــة وتقـــــدير دوال اســــتجابة العـــــرض البــــد مـــــن  
التميـــــز بـــــين كـــــاًل مـــــن مفهـــــوم دالـــــة العـــــرض واســـــتجابة 
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ــة العــرض العــرض حيــث يطلــق مفهــوم   Supplyدال

Function  ــــــين الكميــــــة ــــــة االســــــتاتيكية ب ــــــى العالق عل
والســعر مــع افتــراض بقــاء العوامــل األخــرى المــؤثرة علــى 
حالهـــا فـــي المـــدى القصـــير. فـــال يســـتطيع المنـــت  تغييـــر 
السعة اإلنتاجية للمنشأة، وتفترض العالقة ان لها طبيعة 
انعكاســــــية لــــــدوال العــــــرض، فــــــى حــــــين يمكــــــن تعريــــــف  

علــى انــه  Supply Responseاســتجابة العــرض 
وصـــف عالقـــة ديناميكيـــة عامـــة بـــين الكميـــة مـــن ســـلعة 
معينــــة وســــعرها فــــى ظــــل تغيــــر بــــاقي العوامــــل األخــــرى 
المــؤثرة علــى العــرض، لــذا فــفن هــذا المفهــوم يعبــر عــن 
عالقة في المدى الطويل مما يؤكـد أن اسـتجابة العـرض 

 .6ليست ذات طبيعة انعكاسية

 ويوجـــــــد العديـــــــد مـــــــن الطـــــــرق المســـــــتخدمة لدراســـــــة 
اســـــتجابة عـــــرض الحاصـــــالت الزراعيـــــة بصـــــفة عامـــــة، 
والتــي يتوقــف كــل منهـــا علــى طبيعــة التقــديرات والهـــدف 
ـــأخر  ـــع المت ـــد مـــن نمـــاذج التوزي منهـــا. حيـــث يوجـــد العدي
المســتخدمة فــي تحليــل اســتجابة العــرض كنمــوذج فيشــر، 
ــــــــــــوف المعــــــــــــدل، وســــــــــــولو،  وكويــــــــــــك، وألمــــــــــــون، ونيرل

ث الـــــى وجورجينســـــون، وكيـــــدهى، ولكـــــن قـــــد لجـــــأ البحـــــ
ـــــي  ـــــوف وجورجينســـــون وفيمـــــا يل اســـــتخدام نمـــــوذجى نيرل
توضـــيح مـــوجز لكـــل نمـــوذج مـــن هـــذه النمـــاذج موضـــح 

 التحليل فى البحث:
 
 M. Nerlove Model( نموذج نيرلوف        1)
 

بعمــل نمــوذج التعــديل الجزئــي   مــارن نيرلــوفقــام   
على أساس نموذج كويك للتوزيع المتأخر والذي يفترض 
أن المساحة المزروعة ال تتأثر بالسعر المزرعي السـابق 
فقــط بــل وبالمســاحة المزروعــة فــي العــام الســابق أيضــًا، 

 عليه فان الدالة تأخذ الشكل التالي:
 

Ait = αλ  + Bλ Pi(t-1) + (1-λ) Ai(t-1) + λ Ut 
 

 بينما يأخذ النموذج المقدر الشكل التالي
 

Ait = B̑0  + B̑1 Pi(t-1) + B̑2 Ai(t-1) + U*
t 
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 حيث أن 
 

α = B̑0/λ ,  B = B̑1 / λ ,  λ= 1 - B̑2 , λ Ut = U
*
t 

 
معامل االستجابة السنوي )معامل التعديل(،  حيث  
تــدل علــى  β λ(P̅/Ā)تــدل علــى فتــرة االســتجابة،  (λ/1)و

تعبـــر  β(P̅/Ā)المرونـــة الســـعرية فـــي المـــدى القصـــير، و 
 عن المرونة السعرية في المدى الطويل.

 
 Gorginson Model    7( نموذج جورجينسون2)
 

طبق جورجينسون نموذج للتوزيع المتأخر مبني  
على أساس تقريب كثيرة الحدود في صورة نسبية لعامل 

لكثيرة الحدود لكل من ، وذلك بعمل تقريبان (L)التأخير 
المتغير التابع والمتغير المستقل، حيث يمكن صياوة 

 شكل دالة استجابة العرض كالتالي:
 

Ait = α(1+ λ1 L+ λ1 L
2 ) + γ0Pit + γ 1Pi(t-1) + 

γ 2P i(t-2) - λ1 Ai(t-1) - λ2 Ai(t-2)   + (1+ λ1 L+ 

λ2L
2) Ut 

 

تعبر عن  γعن معامل التعديل، بينما  حيث تعبر  
 معامل التوقع ويمكن أن تأخذ الدالة الشكل التالي:

 

Ait = B̑0 + B̑1Pit + B̑2Pi(t-1) + B̑3Pi(t-2) - 

B̑4Ai(t-1) - B̑5 Ai(t-2) + U*
t 

 
-B̑2 (P̅tويــــتم حســــاب المرونــــة فــــي المــــدى القصــــير  

2/Ā) بينما المرونة في المدى الطويـل ،Ʃ
k
i=0 B̑i (P̅t-i/Ā) 

، بينمــا تكــون فتــرة اســتجابة  (..… .i= 0, 1)حيــث أن 
 :العرض كما يلي

 

[( λ1 + 2λ2 )/(1- λ1-λ2)]+[(γ1 +2γ2 )/ (γ0 – γ1 – γ2) 

 

وقبل تناول دوال استجابة العرض بالشرح و التحليل  
فهناك بعض االعتبارات البد من االخذ فى االعتبار لها 
حتى تجعل دوال استجابة العرض اكثر منطقية وهى 

 التحليل وهى كالتالى:من اساسيات 
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 (.258 – 256، ص ص )(2011 وآخرون) السباعي* 
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 انتقاء الصورة المناسبة عند التقدير.  -1
تعد الصورة الخطية واللوواريتمية من أفضل الدوال  -2

عند التقدير ولكن يفضل استخدام الصورة الخطية 
في حالة استخدام المتغيرات التابعة كمتغيرات 
مستقلة بفترات إبطاء، كما أن الصور وير الخطية 

التعديل )معامل االستجابة السنوي في تجعل معامل 
نموذج نيرلوف أكبر من الواحد الصحيح وهذا وير 

 منطقي(.

أن يكون قيمة الثابت أكبر من الخطأ المعياري  -3
للنموذج وأقل من متوسط المتغير التابع، ويفضل أن 

 يكون وير معنوي. 

عدم ارتباط األخطاء العشوائية مع بعضها ومع  -4
 Autoالمستقلة )ارتباط ذاتي أحد المتغيرات 

Correlation .) 

استقالل المتغيرات التفسيرية عن بعضها البعض  -5
 .8(Multi Colinearity)االزدواج الخطي 

 

 أواًل: على المستوى العالمى
 

 أواًل: قصب السكرعالمياً 
 

*االهمية النسبية النتاج و مساحة قصب السكر 
 .(2014- 1995)عالميًا خالل الفترة 

 
االهمية النسبية لكل  (2(، )1جدولى رقمى )يوضح  
على والمساحة لمحصول قصب السكر االنتاج من 

 (2014-1995)الدراسة  فترةالمستوى العالمي خالل 
البرازيل والهند والصين ميالند على كل من  وتبين ان
على  انتاجًا ومساحة لقصب السكركبر الدول أ الترتيب

  (2014-1995)الفترة المستوى العالمي خالل 
، 497.23بمتوسط عام للفترة بلغ نحو 

مليون طن على الترتيب،و فيما   301.69،95.79
%، 48.32 قرابةمثل يخص االنتاج العالمى ي

االنتاج العالمى من من إجمالي  9.31%، 29.32%
الدراسة. فى حين بلغ المتوسط خالل فترة  قصب السكر

، 23.33هم نحو العام  للمساحة العالمية لكل من
مليون فدان على الترتيب خالل الفترة  3.41، 9.61

%، 45.56 قرابةتمثل حيث  (1995-2014)
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العالمية من المساحة من إجمالي  9.67%، 29.84%
فى حين بلغ انتاج  الدراسة.خالل فترة  قصب السكر

 15.6مصر من قصب السكر كمتوسط عام نحو 
مليون طن خالل فترة الدراسة بنسبة قدرت بنحو 

من اجمالى االنتاج العالمى. وبمتوسط عام  %1.52
مليون فدان خالل فترة الدراسة  0.32للمساحة بلغ نحو 
من اجمالى المساحة  %0.90 بنسبة قدرت بنحو

 العالمية.
 

*تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج العالمى 
 -1995خالل الفترة ) لمحصول قصب السكر

2014) 
 

تطور كل من المساحة  (3جدول رقم )يبين  
واالنتاجية واالنتاج لمحصول قصب السكرعلى المستوى 

(. بمتوسط فترة 2014-1995العالمى خالل الفترة )
 1482.91 طن/ فدان،  28.43مليون فدان، 51.93

مليون  64.58بحد اقصى  مليون طن على الترتيب.
مليون فدان بحد  44.24، و2014عام فدان وذلك فى 

وذلك فيما يخص المساحة  1995وذلك فى عام ادنى 
العالمية، فى حين بلغ الحد االقصى لالنتاجية الفدانية 

 30.12من محصول قصب السكر عالميًا نحو 
 26.46، وبحد ادنى 2008طن/فدان وذلك فى عام 

. وقد بلغ االنتاج 1996طن/فدان وذلك فى عام 
 1903.03العالمى من قصب السكر كحد اقصى نحو 

مليون  1172.26، و2013مليون طن وذلك فى عام 
جدول . ويوضح 1995طن بحد ادنى وذلك فى عام 

إلى معادالت االتجاة الزمنى العام لكل من  (4رقم )
المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج العالمى على 

 1995) من قصب السكر خالل الفترةالمستوى العالمى 
المؤشرات السابقة  (. حيث تبين ان كافة2014 -

اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا و معنوى احصائيًا حيث 
 طن/فدان، 0.18مليون طن،  1.1 قدرت الزيادة بنحو

كما اوضحت النتائ  . مليون طن على الترتيب 40.4
بلغت  لمتغيرات الدراسة R2ان قيمة معامل التحديد 

،  87%على الترتيب اى  0.90 ،0.79، 0.87
من التغيرات فى كل من المساحة  %90%، 79

واالنتاجية الفدانية واالنتاج العالمى خالل فترة الدراسة 
 ترجع الى عامل الزمن.
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االهمية النسبية الهم الدول المنتجة لمحصول قصب السكر على مستوى العالم بالمليون طن خالل  .1جدول رقم 

 ( 2014-1995) الفترة
 

الدول 
 /الزمن

متوسط 
 الفترة

(1995- 
1999) 

متوسط 
 الفترة

(2000- 
2004) 

متوسط 
 الفترة

(2005- 
2009) 

متوسط 
 الفترة

(2010-
2014) 

المتوسط 
 العام

المجموع 
بالمليون 

 طن
االهمية 
 النسبية%

 48.32 9944.50 497.23 735.35 557.40 369.85 326.30 البرازيل
 29.32 6033.87 301.69 337.81 301.40 282.75 284.81 الهند

الصين 
 9.31 1915.88 95.79 120.50 106.38 82.43 73.87 )مينالند(

 6.48 1333.93 66.70 93.39 60.39 60.58 52.43 تايالند
 5.06 1040.53 52.03 58.67 52.12 48.77 48.54 باكستان
 1.52 311.96 15.60 15.77 16.39 15.95 14.28 مصر

       100 
  WWW.Fao.orgالمصدر: جمعت  وحسبت من بيانات

 
 
 

االهمية النسبية الهم الدول من حيث المساحة لمحصول قصب السكر على مستوى العالم بالمليون  .2جدول رقم 
 (2014-1995فدان خالل الفترة )

  

الدول/ 
 الزمن

متوسط 
 الفترة

(1995- 
1999) 

متوسط 
 الفترة

(2000-
2004) 

متوسط 
 الفترة

(2005- 
2009) 

متوسط 
 الفترة

(2010- 
2014) 

المتوسط 
 العام

المجموع 
بالمليون 

 فدان
% 

 45.56 321.23 16.06 23.33 17.14 12.34 11.43 البرازيل
 29.84 210.36 10.52 11.56 10.71 10.19 9.61 الهند

الصين 
 9.67 68.16 3.41 4.18 3.70 3.13 2.62 )ميالند(
 7.02 49.47 2.47 2.95 2.35 2.35 2.25 تايالند
 7.01 49.42 2.47 2.52 2.46 2.45 2.45 باكستان
 0.90 6.36 0.32 0.33 0.32 0.32 0.30 مصر

       
100.00 

 WWW.Fao.orgالمصدر: جمعت  وحسبت من بيانات
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تطور المساحة واالنتاجية الفدانية  .3جدول رقم 

واالنتاج لمحصول قصب السكر على مستوى 
 (2014-1995العالم خالل الفترة )

 
 السنوات

المساحة 

نامليون فد  

االنتاجية 

 طن/ فدان

االنتاج 

 مليون طن

1995 44.24 26.50 1172.26 

1996 46.25 26.46 1223.63 

1997 45.94 27.24 1251.52 

1998 46.01 27.73 1275.91 

1999 45.73 28.04 1282.20 

2000 46.19 27.19 1255.89 

2001 46.64 27.11 1264.44 

2002 48.28 27.61 1333.12 

2003 48.85 28.22 1378.74 

2004 47.99 27.97 1342.11 

2005 46.94 28.03 1315.89 

2006 49.08 28.93 1419.94 

2007 54.03 29.89 1614.77 

2008 57.39 30.12 1728.51 

2009 56.46 29.88 1687.03 

2010 56.55 29.94 1692.86 

2011 61.00 29.44 1795.76 

2012 62.29 29.48 1836.44 

2013 64.08 29.70 1903.03 

2014 64.58 29.18 1884.25 

 1482.91 28.43 51.93 المتوسط

 www.Fao.orgالمصدر: موقع 
 
 

 ثانيًا: بنجر السكر
 

*االهمية النسبية النتاج ومساحة بنجرالسكر عالميًا 
 (2014-1995خالل الفترة )

 

االهمية النسبية  (6(، )5جدولى رقمى )يوضح  
على السكر  بنجروالمساحة لمحصول االنتاج لكل من 

 (.2014-1995المستوى العالمي خالل فترة الدراسة )
  

وتبين ان كل من فرنسا وامريكا والمانيا على  
الترتيب أكبر الدول انتاجًا لبنجر السكر عالميًا خالل 
فترة الدراسة. حيث بلغ انتاج بنجر السكر على 
المستوى العالمي خالل نفس الفترة الهم الدول المنتجة 

، 32.33عالميًا كمتوسط عام بلغ نحو 
حيث تمثل  مليون طن على الترتيب.  28.67،25.79

% على الترتيب 19.55%، 21.73%، 24.51 قرابة
فى حين  السكر. بنجرمن إجمالي االنتاج العالمى من 

كانت كل من روسيا الفيدرالية واوكرانيا وامريكا اكبر 
الدول من حيث المساحة المزروعه من بنجر السكر 
على المستوى العالمى خالل فترة الدراسة حيث بلغت 

 1.23 ،1.66، 2.09للفترة حوالى كل منهم كمتوسط 
%، 29.02مليون فدان على الترتيب تمثل قرابة 

% لكل من الدول الثالث على  %17.13،23.10
فى حين بلغ انتاج مصر كمتوسط عام من  الترتيب.

مليون طن 4.53 بنجر السكر خالل فترة الدراسة نحو 
من اجمالى االنتاج  %3.44بنسبة قدرت بحوالى 

فترة الدراسة. وبمتوسط عام للمساحة بلغ  العالمى خالل
% من 2,98مليون فدان بنسبة قدرت بنحو  0.21نحو 

 اجمالى المساحة العالمية خالل فترة الدراسة.
 

*تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج العالمى 
 (2014-1995) لمحصول بنجر السكر خالل 

 

تطور كل من المساحة  (7جدول رقم )يبين  
واالنتاجية واالنتاج لمحصول بنجر السكر على 

 (2014-1995المستوى العالمى خالل الفترة )
  45.85مليون فدان، 5.66بمتوسط فترة بلغ حوالى 

بحد  مليون طن على الترتيب. 252.36 طن/فدان،
، 1995مليون فدان وذلك فى عام  7.85قصى أ
وذلك فيما  2009وذلك فى عام بحد ادنى  4.26و

يخص المساحة العالمية، فى حين بلغ الحد االقصى 
لالنتاجية الفدانية من محصول بنجر السكر عالميًا نحو 

، وبحد ادنى 2014طن/فدان وذلك فى عام  60.32
. وقد بلغ 1995طن/فدان وذلك فى عام  33.71

االنتاج العالمى من بنجر السكر بحد اقصى نحو 
، 2011فى عام  مليون طن وذلك 278.91

 مليون طن بحد ادنى وذلك فى عام 221.57و
2008. 
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نتائ  معادالت االتجاه الزمنى العام لكل من المساحة المزروعة العالمية واالنتاجية الفدانية  .4جدول رقم 

 (2014-1995واالنتاج العالمى من قصب السكر خالل الفترة )
 

F R2  م المتغير التابع معادلة االتجاة الزمنى العام 
116.2* 0.87 Y1i  = 40.5+  1.1xi 

      (33.6)*  (10.8)*    
المساحة المزروعة العالمية من 

 قصب السكر
1 

65.8* 0.79 Y2i  = 26.5+ 0.18Xi 
       (98.9)*  (8.1)* 

 2 االنتاجية العالمية من قصب السكر

160.4* 0.90 Y3i  = 1058.5+ 40.4xi 
       (27.7)*  (12.7)* 

 3 االنتاج العالمى من قصب السكر

 ( .  3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 
Y1i( 2014-1995: المساحة المزروعة على المستوى العالمى بالمليون فدان من قصب السكر خالل الفترة من.) 
Y2i (.2014-1995العالم بطن/فدان من قصب السكر خالل الفترة من ): االنتاجية الفدانية على مستوى 
Y3i( 2014-1995: االنتاج العالمى من قصب السكر بالمليون طن خالل الفترة من.) 
Xi( 1,2,3: متغير الزمن,….)       0.05) *( : معنوى احصائيًا عند 

 
 

االهمية النسبية الهم الدول المنتجة لمحصول بنجر السكر على مستوى العالم بالمليون طن خالل  .5جدول رقم 
 ( 2014-1995الفترة )

 

الدول / 
 الزمن

متوسط 
 الفترة

(1995-
1999) 

متوسط 
 الفترة

(2000-
2004) 

متوسط 
 الفترة

(2005-
2009) 

متوسط 
 الفترة

(2010-
2014) 

المتوسط 
 العام

المجموع 
 % بالمليون طن

 24.51 646.64 32.33 35.03 31.94 30.31 32.05 فرنسا
 21.73 573.43 28.67 29.07 28.96 29.34 27.32 امريكا
 19.55 515.82 25.79 26.65 24.00 26.06 26.45 المانيا
روسيا 
 18.31 483.26 24.16 37.56 26.96 17.10 15.03 الفدراليه

 12.47 328.95 16.45 15.49 15.67 14.64 19.98 اوكرانيا
 3.44 90.69 4.53 9.11 4.65 2.89 1.48 مصر

  
      

100.00 
 www.Fao.orgالمصدر: موقع 
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االهمية النسبية الهم الدول من حيث المساحة لمحصول بنجر السكر على مستوى العالم بالمليون  .6جدول رقم 
 ( 2014-1995فدان خالل الفترة )

 

الدول / 
 الزمن

متوسط 
 الفترة

(1995-
1999) 

متوسط 
 الفترة

(2000-
2004) 

متوسط 
 الفترة

(2005-
2009) 

متوسط 
 الفترة

(2010-
2014) 

المتوسط 
 العام

المجموع 
بالمليون 

 فدان
% 

روسيا 
 29.02 41.79 2.09 2.40 2.03 1.83 2.11 الفيدرالية
 23.10 33.27 1.66 0.98 1.28 1.77 2.62 اوكرانيا
 17.13 24.67 1.23 1.13 1.15 1.28 1.38 امريكا
 14.24 20.50 1.03 0.90 0.92 1.07 1.21 المانيا
 13.53 19.48 0.97 0.94 0.89 0.98 1.09 فرنسا
 2.98 4.30 0.21 0.41 0.22 0.14 0.08 مصر

        100.00 
 www.Fao.orgالمصدر: موقع 

 
تطور المساحة واالنتاجية الفدانية  .7جدول رقم 

واالنتاج لمحصول بنجر السكر على مستوى العالم 
 (2014-1995خالل الفترة )

 

المساحة  السنوات
 مليون فدان

 االنتاجية
 طن/ فدان

االنتاج 
 مليون طن

1995 7.85 33.71 264.75 
1996 7.65 34.77 265.86 
1997 7.04 38.06 268.06 
1998 6.78 38.79 263.18 
1999 6.61 39.44 260.71 
2000 6.01 41.60 250.12 
2001 6.03 38.23 230.42 
2002 6.03 43.06 259.85 
2003 5.69 40.88 232.64 
2004 5.47 45.96 251.57 
2005 5.41 46.95 254.10 
2006 5.44 46.70 253.95 
2007 5.16 47.81 246.66 
2008 4.27 51.85 221.57 
2009 4.26 53.55 228.19 
2010 4.71 48.62 228.79 
2011 5.09 54.85 278.91 
2012 4.92 54.94 270.15 
2013 4.36 56.91 247.97 
2014 4.47 60.32 269.71 
 252.36 45.85 5.66 المتوسط

 www.Fao.orgالمصدر: موقع 

تطور كل من المساحة  (8جدول رقم )ويوضح  
 واالنتاجية الفدانية واالنتاج على  المستوى العالمى من 

( حيث 2014-1995) بنجر السكر خالل الفترة
 اتخذت المساحة العالمية من بنجر السكر خالل الفترة

اتجاهًا عامًا متناقصًا بمقدار تناقص ( 1995-2014)
هذا وقد اتخذت االنتاجية  مليون فدان. 0.17بلغ 

لفدانية العالمية خالل فترة الدراسة اتجاهًا عامًا متزايدًا ا
طن/فدان. فى حين اتخذ  1.3بمقدار زيادة بلغ نحو 

حيث بلغ االنتاج  2001االنتاج فى التناقص حتى عام 
مليون طن ثم اتخذ االنتاج  230.42العالمى نحو 

العالمى فى التزايد وهو ما تعبرة الصورة التربيعية 
اج العالمى خالل فترة الدراسة. وقد ثيتت ـــــــــلالنت

المعنوية االحصائية لكافة المتغيرات االقتصادية سالفة 
كما اوضحت النتائ  ان قيمة معامل التحديد  الذكر. 

R2  0.32 ،0.95، 0.87لمتغيرات الدراسة بلغت 
% من التغيرات 32%، 95،  87%على الترتيب اى 

جية الفدانية واالنتاج العالمى فى كل من المساحة واالنتا
من بنجر السكر خالل فترة الدراسة ترجع الى عامل 

 الزمن.
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نتائ  معادالت االتجاه الزمنى العام لكل من المساحة المزروعة العالمية واالنتاجية الفدانية  .8جدول رقم 

 (1995-2014واالنتاج العالمى من بنجر السكر خالل الفترة )
 

F R2 م المتغير التابع معادلة االتجاة الزمنى العام 
125.4* 0.87 Y1i  =  7.5 - 0.17xi 

      (40.6)* (-11.2)*               
 المساحة المزروعة العالمية 

 من بنجر السكر
1 

318.4* 0.95 Y2i  = 32.5 +  1.3Xi 
      (38.1)* (17.8)* 

 بنجر  االنتاجية العالمية من
 السكر

2 

3.92* 0.32 Y3i  = 279.5 - 6.6Xi + 0.29xi2 
      (26.04)* (-2.8)* (2.69)* 

من بنجر  العالمىاالنتاج 
 السكر

3 

 ( .7المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
Y1i(. 2014 -1995بالمليون فدان من بنجر السكر خالل الفترة من )  : المساحة المزروعة على المستوى العالمى 
Y2i( 2014 -1995: االنتاجية الفدانية على مستوى العالم من بنجر السكر بطن / فدان خالل الفترة من.) 
Y3i( 2014 -1995: االنتاج العالمى من بنجر السكر بالمليون طن خالل الفترة من.) 
Xi( 1,2,3: متغير الزمن,….)     0.05)*( معنوى احصائيًا عند 
 

 ثانيًا: على المستوى المحلى
 

 أواًل: قصب السكر
 

واالنتاجية الفدانية واالنتاج  *تطور المساحة 
لمحصول قصب السكر فى مصر خالل الفترة 

(1995-2015) 
 

تطور كل من المساحة ( 9جدول رقم )يبين  
واالنتاجية الفدانية واالنتاج لمحصول قصب السكر فى 

بمتوسط فترة بلغ  (2015-1995مصر خالل الفترة )
 طن/فدان،  49.02الف فدان، 318.37حوالى 
مليون طن على الترتيب .بحد اقصى للمساحة  15.61

، 2007فدان وفى عام  الف 335.20بلغ حوالى 
وذلك فى عام الف فدان بحد ادنى 291.14  وحوالى
. فى حين بلغ الحد االقصى لالنتاجية الفدانية 1997

 50.97من محصول قصب السكر فى مصر نحو 
 46.00، بحد ادنى 2006طن/فدان وذلك فى عام 

. وقد بلغ االنتاج من 1995وذلك فى عام  طن/فدان
 17.01قصب السكر فى مصر بحد اقصى نحو 

 13.73 ، وحوالى2007مليون طن وذلك فى عام 
 .1997مليون طن بحد ادنى وذلك فى عام 

 

إلى معادالت االتجاة  (10جدول رقم )ويوضح  
الزمنى العام لكل من المساحة واالنتاجية الفدانية 

السكر فى مصر خالل الفترة واالنتاج من قصب 
(. حيث  اتخذت المساحة المزروعة 1995-2015)

من قصب السكر فى مصر اتجاهًا عامًا متزايدًا 
   (2015-1995ومعنوى احصائيًا خالل الفترة )

الف فدان سنويًا. كما اتخذت  1.56بمقدار زيادة بلغ 
( اتجاهًا 2015-2005(، ) 2004-1995الفترتين )

فى المساحة المزروعة فى مصر وقد ثبت  عامًا متزايداً 
المعنوية االحصائية فقط للفترة االولى حيث بلغ مقدار 

واوضحت  الف فدان سنويًا. 0.45، 3.4الزيادة نحو 
للمساحة المزروعة   R2النتائ  ان قيمة معامل التحديد 

من قصب السكر فى مصر للفترة  االجمالية والفترتين 
 اى ان  0.8 ،0.63، 0.60سالفين الذكر بلغت  

من التغيرات فى المساحة  %8%، %63، 60
المزروعة من قصب السكر عبر الفترة االجمالية 
والفترات سالفة الذكر ترجع لعامل الزمن. هذا وقد 
اتخذت االنتاجية الفدانية من قصب السكر خالل الفترة 

 2010اتجاهًا عامًا متزايدًا حتى عام  (2015-1995)
طن /فدان سنويًا ثم اتخذت  49.04بمقدار بلغ نحو 

كجم/ فدان سنويًا   36اتجاهًا عامًا متناقصًا بلغ حوالى 
جدول وهذا ما اظهرته الصورة التربيعة كما موضح فى 

 . (10رقم )
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ج لمحصول قصب السكر فى مصر خالل الفترة تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتا .9جدول رقم 

(1995-2015) 
  

 االنتاج بالمليون  طن االنتاجية طن/فدان مساحة قصب السكر بااللف فدان السنوات
1995 306.61 46.00 14.10 
1996 300.11 46.51 13.96 
1997 291.14 47.14 13.73 
1998 291.59 49.22 14.35 
1999 307.35 49.63 15.25 
2000 319.03 49.23 15.71 
2001 312.05 49.90 15.57 
2002 323.55 49.50 16.02 
2003 327.35 49.63 16.25 
2004 322.17 50.38 16.23 
2005 321.39 50.77 16.32 
2006 326.82 50.97 16.66 
2007 335.20 50.76 17.01 
2008 323.60 50.90 16.47 
2009 316.72 48.88 15.48 
2010 320.33 49.04 15.71 
2011 325.50 48.43 15.77 
2012 326.01 47.70 15.55 
2013 329.16 47.94 15.78 
2014 332.03 48.35 16.06 
2015 328.12 48.47 15.90 
 15.61 49.02 318.37 المتوسط

 اعداد متفرقة. –النشرات االقتصادية  –المصدر: وزارة الزراعة 
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نتائ  معادالت االتجاه الزمنى العام لكل من المساحة المزروعة واالنتاجية الفدانية واالنتاج من  .10جدول رقم 
 (2015-1995قصب السكر فى مصر خالل الفترة )

 

F R2 المتغير  معادلة االتجاة الزمنى العام
 م الفترة الزمنية التابع

13.9* 0.63 Y11i = 291.2+ 3.4xi 
       (50.9)* (3.7)*      

 1 (2004-1995) المساحة

0.79- 0.08 Y12i = 323.17 + 0.45xi 
        (93.2)*   (0.89)- 

 (2005-2015)  

28.7* 0.60 Y1i = 301.2+ 1.56xi 
  (82.3)*  (5.4)* 

 (1995-2015)  

28.2* 0.78 Y21i = 46.2+ 0.45xi 
       (87.4)* (5.3)* 

 االنتاجية
 الفدانية

(1995-2004) 2 

0.36 0.82 Y22i = 51.6-   0.39xi   
      (125.7)* (-6.0)* 

 (2005-2015)  

27.2* 0.75 Y2i = 45.5+ 0.83xi- 0.036X2 
     (84.8)*  (7.4)*  (-7.2)* 

 (1995-2015)  

63.34* 0.89 Y31i = 13.4+ 0.31xi 
       (55.9)* (7.9)* 

 3 (2004-1995) االنتاج

5.03* 0.36 Y32i = 16.59- 0.09xi      
        (61.9)* (-2.3)* 

 (2005-2015)  

11.39* 0.37 Y3i = 14.6+ 0.09xi  
      (44.7)* (3.4)*  

 (1995-2015)  

 (.9المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 
Y11i ( 2004ـ 1995:المساحة المزروعة من قصب السكر فى مصر بااللف فدان خالل الفترة االولى.) 
Y12i( 2015-2005: المساحة المزروعة من قصب السكر فى مصر بااللف فدان خالل الفترة الثانية.) 
Y1i( 2015-1995: المساحة المزروعة من قصب السكر فى مصر بااللف فدان خالل فترة الدراسة .) 

Y21i(.2004ـ 1995ى ) : االنتاجية الفدانية من قصب السكر فى بالطن / فدان مصر خالل الفترة االول 
Y22i( 2015-2005: االنتاجية الفدانية من قصب السكر فى مصر بالطن / فدان خالل الفترة الثانية.) 
Y2i( 2015-1995: االنتاجية الفدانية من قصب السكر فى مصر بالطن/ فدان خالل فترة الدراسة .) 

Y31i (.2004ـ 1995االولى) : االنتاج من قصب السكر فى مصر بالمليون فدان خالل الفترة 
Y32i(( 2015-2005: االنتاج من قصب السكر فى مصر بالمليون فدان خالل الفترة الثانية.) 
Y3i( 2015-1995:االنتاج من قصب السكر فى مصر بالمليون فدان خالل فترة الدراسة .) 
Xi( 1,2,3: متغير الزمن,….)            ( : وير معنوى احصائى.-)     0.05)*( معنوى احصائيًا عند 
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(، 2004-1995) كما اتخذت كل من الفترتين 
( اتجاهًا عامًا متزايدًا فى االنتاجية 2005-2015)

، 0.45الفدانية لقصب السكر بمقدار زيادة بلغ  نحو 
طن/ فدان سنويًا وقد ثببتت المعنوية االحصائية  0.39

واوضحت النتائ  ان قيمة معامل على كافة الفترات. 
لالنتاجية الفدانية من قصب السكر فى   R2التحديد

مصر للفترة  االجمالية والفترتين سالفين الذكر بلغت 
%، 78%، 75 اى ان  0.82 ،0.78، 0.75نحو 
من قصب  الفدانيةاالنتاجية من التغيرات فى  82%

السكر عبر الفترة االجمالية والفترات سالفة الذكر ترجع 
 لعامل الزمن. 

ان انتاج قصب  (10جدول رقم )هذا كما اوضح  
( فد 1995-2015السكر فى مصر خالل الفترة )

 0.09اتخذ اتجاهًا عامًا متزايداً بمقدار زيادة بلغ حوالى 
محل الدراسة  مليون طن  سنويًا. كما اتخذت الفترتين

اتجاهًا عامًا متزايدًا للفترة االولى بمقدار زيادة بلغ نحو 
 0.09مليون طن ومتناقصًا بمقدار بلغ نحو  0.31

كما اوضحت النتائ  ان قيمة معامل  .مليون طن سنوياً 
لالنتاج الكلى من قصب السكر فى مصر   R2التحديد

للفترة  االجمالية والفترتين سالفين الذكر بلغت نحو  
 %36%، 89%، 37 اى ان 0.36 ،0.89، 0.37

من قصب السكر عبر الفترة  االنتاجمن التغيرات فى 
 االجمالية والفترات  سالفة الذكر ترجع لعامل الزمن. 

 
 بنجر السكر ثانيًا:

 

*تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج  
السكر فى مصر خالل الفترة  بنجرلمحصول 

(1995-2015) 
 

تطور كل من المساحة  (11جدول رقم )يبين  
واالنتاجية الفدانية واالنتاج لمحصول بنجرالسكر فى 

بمتوسط فترة ( 2015-1995)مصر خالل الفترة 
مليون  4.89 طن/فدان،  20.46لف فدان،أ 231.05

بحد اقصى للمساحة بلغ حوالى  طن على الترتيب.
  50.08، وحوالى 2015فدان فى عام  الف 554.94

وذلك فيما  1995وذلك فى عام الف فدان بحد ادنى 
يخص المساحة المزوعة فى مصر، فى حين بلغ الحد 
االقصى لالنتاجية الفدانية من محصول بنجر السكر 

وذلك فى عام  طن/فدان 24.48 فى مصر نحو
طن/فدان وذلك فى عام  16.55، وبحد ادنى 2010
. وقد بلغ االنتاج من بنجر السكر فى مصر 1996

مليون طن وذلك فى عام  11.98بحد اقصى نحو 
مليون طن بحد ادنى وذلك فى عام 0.84 ، و2005
إلى تطور كل من : (12جدول رقم )ويوضح  .1996

اج من بنجر السكر المساحة واالنتاجية الفدانية واالنت
(. حيث اتخذت 2015-1995فى مصر خالل الفترة )

المساحة المزروعة من بنجر السكر فى مصر اتجاهًا 
-1995) عامًا متزايدًا ومعنوى احصائيًا  خالل الفترة

الف فدان سنويًا . كما  23.3( بمقدار زيادة بلغ 2015
( 2015-2005(، )2004-1995اتخذت الفترتين )

اتجاهًا عامًا متزايدًا فى المساحة المزروعة فى مصر 
حيث بلغ مقدار  للفترتينوقد ثبت المعنوية االحصائية 

 الف فدان على الترتيب. 37.6، 11.9الزيادة حوالى 
للمساحة   R2وضحت النتائ  ان قيمة معامل التحديدأو 

السكر فى مصر للفترة  االجمالية  بنجرالمزروعة من 
  0.97 ،0.69، 0.90الفين الذكر  بلغت  والفترتين س

من التغيرات فى  %97%، 79%، 90 اى ان
السكر للفترة االجمالية  بنجرالمساحة المزروعة من 

وعبر الفترات ترجع لعامل الزمن. هذا وقد اتخذت 
السكر خالل الفترة  بنجراالنتاجية الفدانية من 

اتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ مقدار  (.1995-2015)
جدول رقم طن/فدان سنويًا كما موضح فى   0.2الزيادة

(، 2004-1995. كما اتخذت  كل من الفترتين)(12)
( اتجاهًا عامًا متزايدًا فى االنتاجية 2005-2015)

، 0.38الفدانية لبنجر السكر بمقدار زيادة بلغ  نحو 
طن/فدان سنويًا وقد ثببت المعنوية االحصائية  0.12

واوضحت النتائ  ان قيمة معامل . للفترة االولى فقط
لالنتاجية الفدانية من بنجر السكر فى   R2التحديد

مصر للفترة االجمالية والفترتين سالفين الذكر بلغت 
%، 62%، 55 اى ان  0.9 ،0.62، 0.55نحو 

من بنجر  االنتاجية الفدانيةمن التغيرات فى  9%
السكر للفترة االجمالية وعبر الفترات ترجع لعامل 

 زمن. ال
ان انتاج بنجر  (12جدول رقم )هذا كما اوضح  

( فد 2015-1995السكر فى مصر خالل الفترة )
مليون  0.52اتخذ اتجاهًا عامًا متزايداً بمقدار زيادة بلغ 

 ة اتجاهًا ـــــًا. كما اتخذت الفترتين محل الدراســـطن سنوي
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تطور المساحة واالنتاجية الفدانية واالنتاج لمحصول بنجر السكر فى مصر خالل الفترة  .11جدول رقم 
(1995-2015) 
 

 االنتاج بالمليون  طن االنتاجية طن/فدان مساحة بنجر السكر بااللف فدان السنوات
1995 50.08 18.37 0.92 
1996 50.86 16.55 0.84 
1997 63.93 17.88 1.14 
1998 103.82 18.79 1.95 
1999 128.46 19.93 2.56 
2000 135.68 21.30 2.89 
2001 142.70 20.03 2.86 
2002 153.86 20.59 3.17 
2003 131.38 20.49 2.69 
2004 141.04 20.28 2.86 
2005 167.40 20.49 3.43 
2006 186.47 20.94 3.90 
2007 248.41 21.97 5.46 
2008 257.67 19.92 5.13 
2009 264.60 20.16 5.33 
2010 320.33 24.48 7.84 
2011 361.90 20.69 7.49 
2012 423.77 21.54 9.13 
2013 460.50 21.81 10.04 
2014 504.31 21.90 11.05 
2015 554.94 21.59 11.98 
 4.89 20.46 231.05 المتوسط

 اعداد متفرقة. –النشرات االقتصادية  –المصدر: وزارة الزراعة 
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نتائ  معادالت االتجاه الزمنى العام لكل من المساحة المزروعة واالنتاجية الفدانية  .12جدول رقم 

 (1995-2015واالنتاج من بنجر السكر فى مصر خالل الفترة )
 

F R2 المتغير  معادلة االتجاة الزمنى العام
 م الفترة الزمنية التابع

30.2* 0.79 Y11i = 44.9+ 11.9xi 
       (3.4)* (5.5)*      

 1 (2004-1995) المساحة

299.4* 0.97 Y12i = 113.1+ 37.6xi 
       (8.4)* (17.3)* 

 (2005-2015)  

175.7* 0.90 Y1i = -25.3+ 23.3xi 
       (-1.1)* (13.3)* 

 (1995-2015)  

13.3* 0.62 Y21i = 17.3+ 0.38xi 
       (26.4)* (3.6)* 

 االنتاجية
 الفدانية

(1995-2004) 2 

0.93- 0.09 Y22i = 20.72+ 0.12xi 
       (25.6)* (0.96)- 

 (2005-2015)  

23.2* 0.55 Y2i = 18.3+  0.2xi 
      (84.8)*  (7.4)* 

 (1995-2015)  

29.5* 0.79 Y31i = 0.73+ 0.26xi 
       (2.4)* (5.4)* 

 3 (2004-1995) االنتاج

155.9* 0.95 Y32i = 2.2+  0.85xi   
      (5.3)*  (12.5)* 

 (2005-2015)  

166.6* 0.90 Y3i = -0.84+ 0.52xi   
      (-1.4)-  (12.9)*     

 (1995-2015)  

 (. 11المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )  
Y11i: ( 1995-2004المساحة المزروعة من قصب السكر بالف فدان فى مصر خالل الفترة االولى.) 
Y12i( 2005-2015: المساحة المزروعة من قصب السكر بالف فدان فى مصر خالل الفترة الثانية.) 
Y1i( 1995-2015: المساحة المزروعة من قصب السكر بالف فدان فى مصر خالل فترة الدراسة.) 

Y21i( 1995-2004: االنتاجية الفدانية من قصب السكر بطن/ فدان فى مصر خالل الفترة االولى.) 
Y22i( 2005-2015: االنتاجية الفدانية من قصب السكر بطن/ فدان فى مصر خالل الفترة الثانية.) 
Y2i( 1995-2015: االنتاجية الفدانية من قصب السكر بطن/ فدان فى مصر خالل فترة الدراسة.) 

Y31i( 1995-2004: االنتاج من قصب السكر بالمليون فدان فى مصر خالل الفترة االولى.) 
Y32i( 2005-2015: االنتاج من قصب السكر بالمليون فدان فى مصر خالل الفترة الثانية.) 
Y3i( 1995-2015:االنتاج من قصب السكر بالمليون طن فى مصر خالل فترة الدراسة.) 
X8i( 1,2,3: متغير الزمن,….) 

 ى احصائياً (: وير معنو -.               )0.05) * ( :معنوي عند مستوى معنوية 
 
  
  



إيمان فخرى يوسف أحمد                   850   

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2A), 2018 

 ،0.26بمقدار زيادة بلغ حوالى  للفترتينعامًا متزايدًا 
كما اوضحت النتائ  ان قيمة  .مليون طن سنوياً  0.85

لالنتاج الكلى من بنجر السكر فى   R2معامل التحديد
مصر للفترة االجمالية والفترتين سالفين الذكر بلغت  

 %85%، 26%،  90اى ان  0.85 ،0.26، 0.90
من بنجر السكر عبر الفترة  االنتاجمن التغيرات فى 

 االجمالية والفترات سالفة الذكر وترجع لعامل الزمن. 
 

*التنبؤ بمساحة وانتاج كل من قصب السكر و بنجر 
 (2024-2018السكر خالل الفترة )

 

 أواًل: قصب السكر
 

قصب السكر  فى مصر خالل *التنبؤ بمساحة وانتاج 
 (. 2024-2018الفترة )

 

ــــائ    ــــم )أوضــــحت نت ــــة  (13جــــدول رق ــــيم التنبؤي الق
لتطــــور كــــل مــــن مســــاحة قصــــب الســــكر وانتــــاج قصــــب 

(، حيـث 2024-2018)السكر فى مصر خالل الفترة 
 تبــين أن المســاحة المزروعــة واالنتــاج مــن قصــب الســكر

الــــف  334.6المتوقــــع خــــالل فتــــرة التنبــــؤ ســــيبلغ قرابــــة 
مليون طـن كمتوسـط لفتـرة التوقـع، وبـالروم  13.6فدان، 

مــن ان التوقــع يشــير الــى زيــادة المســاحة المزروعــة الــى 
بعـد ان   2024الـف فـدان وذلـك فـى عـام337.8 نحـو 

نحــــو  2018بلــــغ التوقــــع للمســــاحة المزروعــــة فــــى عــــام 
الف فدان. يتوقع انخفاض انتاج قصـب السـكر  331.3

مليـون  12.2بلية حتـى يصـل الـى نحـو فى الفترة المستق
فـــى حـــين كـــان متوقـــع ان  2024طـــن وذلـــك فـــى عـــام 

ـــى نحـــو ـــاج ال ـــون طـــن  فـــى عـــام  14.8 يصـــل االنت  ملي
. االمــر الــذى يشــير الــى وجــود بعــض القيــود فــى 2018

الفترة القادمة على زراعة قصب السـكر فـى مصـر نظـرًا 
 لما يحتاجه من الماء.

 

 ثانيًا: بنجر السكر 
 

*التنبؤ بمساحة وانتاج بنجر السكر فى مصر خالل 
 (2018-2024الفترة )

 

القيم التنبؤية  (14جدول رقم )أوضحت نتائ   
السكر وانتاج بنجرالسكر  بنجرلتطور كل من مساحة 
(، حيث تبين 2018-2024) فى مصر خالل الفترة

أن المساحة المزروعة واالنتاج من بنجر السكر 
 887.6المتوقعة خالل فترة التنبؤ سيبلغ قرابة نحو 

مليون طن كمتوسط لفترة التوقع،  18.2الف فدان، و
كما اتضح من نتائ  التوقع ان هناك زيادة فى المساحة 
المزروعة واالنتاج من بنجر السكر خالل فترة التوقع 

سيبلغ كل من  2024لمتوقع ان فى عام حيث من ا
المساحة المزروعة واالنتاج من بنجر السكر 

مليون طن، بعد ان كان  21.3الف فدان،   1083نحو
 نحو 2018من المتوقع ان يصل كل منهما فى عام 

طن/فدان على الترتيب.  15.1 الف فدان، 706.1
االمر الذى يشير الى التوجه فى الفترة القادمة الى 

وهو ما يالئم توجهات  وسع فى انتاج بنجر السكرالت
 . الدولة فى الفترة المستقبلية

 

 -1995* الفجوة السكرية فى مصر خالل الفترة )
2014) 

 

تطور انتاج واستهالك  (15جدول رقم )يوضح  
السكر فى مصر وكذلك الفجوة السكرية واالكتفاء الذاتى  

( وتبين ان 2014-1995من السكر خالل الفترة )
انتاج السكر فى مصر كمتوسط لفترة الدراسة بلغ 

 الف طن بحد اقصى بلغ حوالى 1508.8حوالى 
 2012، 2011 الف طن وذلك فى عامى 2057.9

فى حين بلغ الحد االدنى من انتاج السكر فى مصر 
الف طن وذلك فى  1041.0خالل فترة الدراسة نحو 

السكر فى . هذا وقد بلغ االستهالك من 1995عام 
الف طن خالل  1980.6 مصر كمتوسط للفترة نحو

الف طن  3012.7فترة الدراسة بحد اقصى بلغ حوالى 
 1259.9، وبحد ادنى بلغ نحو 2012وذلك فى عام 

. وبدراسة الفجوة 2000الف طن وذلك فى عام 
تبين   2014)-1995السكرية فى مصر خالل الفترة )

صر خالل فترة ان بلغ متوسط الفجوة السكرية فى م
الف طن. حيث حققت الفجوة  471.6الدراسة نحو 

حيث بلغت  1997السكرية اقصى قيمة لها فى عام 
الف طن. فى حين بلغ اقل قيمة  1405.4حوالى 

 .2000للفجوة السكرية فى مصر عام 
الف طن. كما اوضح  96.5حيث بلغت حوالى  

نسبة االكتفاء الذاتى من السكر حيث  (15جدول رقم )
% خالل 77.4بلغت متوسط نسبة االكتفاء الذاتى نحو 

% وذلك فى 92.3فترة الدراسة بحد اقصى بلغ حوالى 
وذلك فى  49.1%. وبحد ادنى بلغ حوالى 2000عام 
 .1997عام 
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 (2024-2018تاج قصب السكر فى مصر خالل الفترة )التنبؤ بمساحة وان .13جدول رقم 

 

 السنوات
 انتاج قصب السكر) مليون طن( مساحة قصب السكر)الف فدان(

Model: Random walk Model: ARIMA (2,2,1) with constant 
Forecast Lower Limit Upper Limit Forecast Lower Limit Upper Limit 

2018 331.3 304.2 358.5 14.8 13.5 16.1 
2019 332.4 301.1 363.7 14.5 13.2 15.8 
2020 333.5 298.5 368.5 14.1 12.9 15.4 
2021 334.6 296.2 372.9 13.7 12.4 15.0 
2022 335.6 294.2 377.1 13.2 11.9 14.5 
2023 336.7 292.5 381.0 12.7 11.4 14.0 
2024 337.8 290.8 384.8 12.2 10.9 13.5 
 14.9 12.3 13.6 372.3 296.8 334.6 المتوسط

 Statgraphics المصدر: حسبت باستخدام برنام 
 (. 9جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 

 
 
 
 

 (2024-2018التنبؤ بمساحة وانتاج بنجر السكر فى مصر خالل الفترة ) .14جدول رقم 
 

 السنوات
 انتاج بنجر السكر مساحة بنجر السكر

Model: ARIMA(0,2,1) with constant Model:* 
Forecast Lower Limit Upper Limit Forecast Lower Limit Upper Limit 

2018 706.1 650.5 761.7 15.1 13.0 17.3 
2019 762.0 703.4 820.6 16.1 13.4 18.9 
2020 820.7 760.8 880.5 17.2 13.8 20.6 
2021 882.1 822.0 942.2 18.2 14.1 22.4 
2022 946.3 886.2 1006.4 19.2 14.3 24.2 
2023 1013.3 952.7 1073.9 20.3 14.5 26.1 
2024 1083.0 1020.9 1145.2 21.3 14.6 28.0 
 22.5 14.0 18.2 947.2 828.1 887.6 المتوسط

Model: Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0.5336 and beta = 0.4795* 

 Statgraphics باستخدام برنام حسبت 
 (. 11المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) 
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تطور انتاج واستهالك السكر فى مصر والفجوة السكرية ونسبة االكتفاء الذاتى خالل الفترة  .15جدول رقم 
(1995-2014) 

 

 االكتفاء الذاتي الفجوة السكرية استهالن السكر بااللف طن انتاج السكر بالف طن السنوات
)%( 

1995 1041.0 1594.2 -553.2 65.3 
1996 1297.6 1978.3 -680.7 65.6 
1997 1355.9 2761.4 -1405.4 49.1 
1998 1074.0 1579.7 -505.7 68.0 
1999 1067.3 1591.0 -523.7 67.1 
2000 1163.3 1259.9 -96.5 92.3 
2001 1357.9 1733.8 -375.9 78.3 
2002 1403.0 1850.8 -447.8 75.8 
2003 1403.0 1686.5 -283.5 83.2 
2004 1402.1 1615.1 -213.0 86.8 
2005 1553.9 1988.2 -434.3 78.2 
2006 1553.9 1857.1 -303.2 83.7 
2007 1553.9 1740.5 -186.5 89.3 
2008 1553.9 1740.5 -186.5 89.3 
2009 1481.2 1666.3 -185.1 88.9 
2010 1988.3 2356.7 -368.5 84.4 
2011 2057.9 2938.1 -880.3 70.0 
2012 2057.9 3012.7 -954.8 68.3 
2013 1892.4 2168.0 -275.5 87.3 
2014 1918.2 2493.1 -574.9 76.9 
 77.4 471.7- 1980.6 1508.8 المتوسط

 االنترنت.المصدر: جمعت وحسبت من موقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية  على شبكة 
 استهالك السكر. -الفجوة السكرية= انتاج السكر

 x 100االكتفاء الذاتى= )انتاج السكر/ استهالك السكر(
 

 (1995-2014نتائ  معادلة االتجاة الزمنى العام للفجوة السكرية خالل الفترة ) .16جدول رقم 
 

F R2 م الفترة الزمنية معادلة االتجاة الزمنى العام 
3.4* 0.29 Yi=120.6-973.8 Xi -5.33 Xi

2                          
    (2.6)*  (-4.6)*  (-2.5)*   

(1995- 2014)  

 (15المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
Yi( 1995-2014: الفجوة السكرية فى مصر بالف طن خالل الفترة.) 
Xi( 1.2.3: متغير الزمن…) 

 .0.05)*(: معنوى احصائيًا عند 
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نتائ  معادلة االتجاة  (16جدول رقم )كما يبين  
الزمنى العام للفجوة السكرية فى مصر خالل الفترة 

( حيث اتخذت الفجوة السكرية فى 1995-2014)
مصر خالل فترة الدراسة الصورة التربيعية حيث اتخذت  
فى البداية اتجاهًا عامًا متناقصًا حيث بلغت نحو 

ثم استمرت  2000الف طن وذلك فى عام  96.5
الف طن وقد ثبتت  10.66التناقص بعد ذلك بمقدار 

  R2 المعنوية االحصائية. هذا وقد بلغ معامل التحديد
من التغيرات فى الفجوة  %29اى ان  0.29بلغ نحو 

 السكرية خالل فترة الدراسة ترجع الى عامل الزمن.
 

 – 2018التنبؤ بالفجوة السكرية خالل الفترة )* 
2024 ) 

 

القيم التنبؤية  (17جدول رقم )وضحت نتائ  أ 
 -2018لتطور الفجوة السكرية فى مصر خالل الفترة )

حيث ان من المتوقع ان يبلغ متوسط الفجوة  2024)
الف طن. حيث اتضح ان من  484.7السكرية نحو 

المتوقع ان تصل الفجوة السكرية فى مصر فى عام 
الف طن، فى حين من المتوقع  486.5نحو  2018

. 2024الف طن وذلك فى عام  482.9ان تصل الى 
تاج االمر الذى يشير الى توجه الدولة الى التوسع فى ان

بنجر السكر حيث تطابقت النتائ  فكلما زاد السكر من 
انتاج ومساحة بنجر السكر خالل نفس فترة التوقع 
يكون ذلك مؤشرًا جيدًا على انخفاض الفجوة السكرية 
فى مصر خالل الفترة القادمة مما يشير إلى تطابق 

 النتائ .
 

 -2000*نتايج استجابة العرض خالل الفترة )
2015) 

 

 قصب السكرأواًل: 
 

عالقة استجابة العرض باستخدام  قام البحث بتقدير 
النموذج الخطي ولقد اعتمد النموذج على العديد من 
المتغيرات التي افترض تأثيرها على المساحة المزروعة 
بالمحصول في السنة الحالية كمتغير تابع، حيث قام 
البحث بسرد اهم العوامل التى اعتقد البحث فى 

تصاديًا كالسعر المزرعى لقصب السكر منطقيتها اق
وعامين، وثالث اعوام،  بفترات ابطاء )تاخير( عام،

وأربع اعوام. وكذلك المساحة المزروعة من قصب 
السكر بفترة ابطاء ثالث اعوام، وصافى العائد الفدانى، 

ولم يتم اللجوء الى المحاصيل الحولية وذلك لعدم 
السبب ان فترة بقاء التاثير المنطقى على النتائ  ويرجع 

محصول قصب السكر اكبر من تلك المحاصيل التى 
 تجمع وتحصد فى نفس العام.

 

التنبؤ بالفجوة السكرية فى مصر خالل  .17جدول رقم 
 (2024 -2018الفترة )

 

 *:MODEL الفجو ة السكرية بااللف طن
    Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

 Forecast Limit Limit السنوات

2018 -486.5 -1106.1 133.0 

2019 -485.9 -1105.8 134.0 

2020 -485.3 -1105.6 134.9 

2021 -484.7 -1105.4 135.9 

2022 -484.1 -1105.1 136.9 

2023 -483.5 -1104.9 137.9 

2024 -482.9 -1104.7 138.9 

 135.9 1105.4- 484.7- المتوسط
 Statgraphics حسبت باستخدام برنام 

 (.15جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) المصدر:
 

الستجابة العرض  (18جدول رقم )وقد اثبتت نتائ   
لمحصول قصب السكر وجد ان هناك اكثر من صورة 
منطقية اقتصاديًا واحصائيًا ولكن كانت افضلهم هى 
المحاولة الثانية حيث ثبتت المعنويه االحصائية مع 

السعر  السعر المزرعى لقصب السكر حيث بزيادة
المزرعى لقصب السكر بفترة ابطاء عامين  بمقدار 
جنيه/طن يترتب عليه زيادة المساحة المزروعة بمقدار 

 R2الف فدان، هذا وقد بلغ معامل التحديد  0.03
من التغيرات الحادثة فى  26%اى ان  0.26حوالى 

المساحة المزروعة بقصب السكر ترجع الى التغير فى 
 لسكر بفترة ابطاء عامين.السعر المزرعى لقصب ا

وكذلك المحاولة السادسة حيث ثبتت المعنوية 
االحصائية مع صافى العائد الفدانى لقصب السكر 
بفترة ابطاء عام حيث بزيادة صافى العائد الفدانى بفترة 

/طن يترتب عليه زيادة هجني بمقدار ابطاء عامين
  0.001المساحة المزروعة من قصب السكر بمقدار 

حوالى   R2هذا وقد بلغ معامل التحديد  الف فدان،
من التغيرات الحادثة فى المساحة  %27اى ان  0.27

المزروعة بقصب السكر ترجع الى التغير فى صافى 
 العائد الفدانى لقصب السكر بفترة ابطاء عام.
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االحصائية لمحاوالت استجابة العرض لمحصول قصب السكر  نتائ  تقدير النماذج .18جدول رقم 

 (2015-2000خالل الفترة )
 

F R-2 R2 م المعادلة 
4.4* 0.19 0.24 Yi= 318.9+  0.03xT-1 

   *2.1) )  *    (110.3)       
1 

4.8* 0.20 0.26 Yi= 318.7+  0.03X T-2  
     (111.5)*  (2.2)*      

2 

3.7* 0.15 0.21 Yi= 319.2+   0.03X T-3 
  (1.9)* *107.9))      

3 

2.8- 0.20 0.30 Yi=269.4+ 0.02xT-3  +0.16x1 T-3 
   (7.14)*  (1.18)-      (1.33)- 

4 

3.21* 0.23 0.33 Yi=273.8+ 0.02xT-2  +0.15x1 T-3 
     (7.3)*   (1.4)-     (1.2)- 

5 

5.14* 0.22 0.27 Yi= 320.1+  0.001x2T-1   
   (141.9)*    (2.27)*    

6 

2.4- 0.16 0.27 Yi=310.6+ 0.001x2T-1+0.03x1 T-2 
     (6.6)*   (1.9)-        (0.2)- 

7 

2.5- 0.16 0.30 Yi=265.4+  0.02xT-4+   0.18x1 T-3 
    (6.92)*  (0.91)-       (1.42)- 

8 

3.19- 0.23 0.33 Yi=278.05+ 0.01x2T-1+0.14x1 T-3 
     (7.16)*    (1.2)-    (1.3)- 

9 

 ( بالملحق.1( ، و )9المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
Yi( 2015-2000: المساحة المزروعة من قصب السكر بااللف فدان خالل الفترة.) 

xT-1 .)السعر المزرعى لقصب السكر  جنيه / طن بفترة ابطاء عام )فترة تاخير  : 
xT-2 : .)السعر المزرعى لقصب السكر  جنيه/ طن بفترة ابطاء عامين )فترة تاخير 
xT-3 .)السعر المزرعى لقصب السكر جنيه/ طن  بفترة ابطاء ثالث اعوام )فترة تاخير : 
xT-4 .)السعر المزرعى لقصب السكر جنيه/ طن بفترة ابطاء اربعة اعوام )فترة تاخير : 

x1 T-3ب السكر بالف فدان بفترة ابطاء ثالث اعوام )فترة تاخير(.: المساحة المزروعة من قص 
x2T-1.)صافى العائد الفدانى من قصب السكر جنيه/ طن بفترة ابطاء عام )فترة تاخير : 
x1 T-2)المساحة المزروعة من قصب السكر بالف طن بفترة ابطاء عامين )فترة تاخير :. 

 معنوى احصائيًا. (: وير-)   0.05احصائيًا عند  )*(: معنوى     
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 ثانيًا: بنجر السكر
 

واعتمد البحث فى تقدير عالقة استجابة العرض  
لبنجر السكر باستخدام النموذج الخطى أيضًا. حيث 
اعتمد على العديد من المتغيرات فى عدة محاوالت، 
حيث قام البحث بتحليل اهم العوامل المؤثرة على 
المساحة المزروعة من بنجر السكر كما موضح فى 

مزرعى لبنجر فكانت كل من السعر ال (19جدول رقم )
السكر بفترة ابطاء عام، والسعر المزرعى لبنجر السكر 
بفترة ابطاء عامين، وانتاج بنجر السكر بفترة ابطاء 
عام، وجملة االيراد بفترة ابطاء عام، ومساحة القمح 
بفترة ابطاء عام، ومساحة البرسيم بفترة ابطاء عام، 
ية ومساحة بنجر السكر بفترة ابطاء عام. ونظرًا لمعنو 

ومنطقية كافة المحاوالت اقتصاديًا واحصائيًا قام البحث 
بترتيب المحاوالت ترتيبًا تصاعدياً وفقًا لمعامل التحديد 

2R  حيث جاءت المحاولة االولى فى المرتبة االولى
حيث ثبتت المعنوية االحصائية مع السعر المزرعى 
لبنجر السكر بفترة ابطاء عام، اى ان تتزايد المساحة 

الف فدان لكل  1.3روعة من بنجر السكر بمقدار المز 
زيادة فى السعر المزرعى بفترة ابطاء عام بمقدار 

 R2وقد بلغ معامل التحديد معامل التحديد  /طن.هجني
من التغيرات الحادثة  93%اى ان نحو   0.93حوالى 

السكر ترجع الى التغير  بنجرفى المساحة المزروعة ب
سكر بفترة ابطاء عام. ثم فى السعر المزرعى لبنجر ال

تى المحاولة السادسة فى المرتبة الثانية حيث ثببتت أت
المعنوية االحصائية للسعر المزرعى لبنجر السكر بفترة 
ابطاء عام، ولكن لم تثبت المعنوية االحصائية لكل من 
مساحة القمح والبرسيم بفترة ابطاء عام، حيث تبين ان 

السكر بمقدار   تزداد المساحة المزروعة من بنجر
الف فدان لكل زيادة فى السعر المزرعى بفترة  1.08

ابطاء عام بمقدار جنيه/طن. فى حين تتناقص 
بلغ نحو  المساحة المزروعة من بنجر السكر بمقدار

الف فدان على الترتيب  لكل زيادة فى  0.16، 0.03
مساحة كل من القمح والبرسيم على الترتيب بمقدار 

 0.94حوالى R2الف فدان. هذا وقد بلغ معامل التحديد 
من التغيرات الحادثة فى المساحة % 94اى ان نحو 

المزروعة من بنجر السكر ترجع الى تلك العوامل سالفة 
لثة المحاولة السابعة الذكر. ثم جاءت فى المرتبة الثا

حيث ثبتت المعنوية للسعر المزرعى لبنجر السكر بفترة 

ابطاء عام، ولم تثبت المعنوية لمساحة البرسيم بفترة 
هذا وقد تبين ان هناك عالقة طردية بين  ابطاء عام.

السعر المزرعى لبنجر السكربفترة ابطاء عام والمساحة 
احة المزروعة من بنجر السكر حيث تزداد المس

الف فدان  1.05المزروعة من بنجر السكر بمقدار 
لكل زيادة فى السعر المزرعى لبنجر السكر بفترة ابطاء 
عام بمقدار جنيه/طن. فى حين تتناقص المساحة 

الف فدان  0.122المزروعة من بنجر السكر بمقدار 
لكل زيادة فى مساحة البرسيم بمقدار الف فدان. هذا 

اى ان نحو  0.94حوالى  R2وقد بلغ معامل التحديد 
من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة من  94%

 بنجر السكر ترجع الى العوامل سالفة الذكر.
ثم جاءت  فى المرتبة الرابعة  المحاولة الثانية   

حيث ثبتت المعنوية االحصائية لكل من السعر 
المزرعى لبنجر السكر بفترة ابطاء عام والسعر 

ر السكر بفترة ابطاء عامين حيث تزداد المزرعى لبنج
، 0.52المساحة المزروعة من بنجر السكر بمقدار 

الف فدان لكل زيادة فى السعر المزرعى لبنجر  0.82
السكر بفترة ابطاء عام وعامين على الترتيب بمقدار 

 0.97حوالى R2جنيه/طن. هذا وقد بلغ معامل التحديد 
فى المساحة  من التغيرات الحادثة 97%اى ان نحو 

المزروعة من بنجر السكر ترجع الى تلك العوامل سالفة 
الذكر. ثم جاءت فى المرتبة الخامسة المحاولة الخامسة 
حيث ثبتت المعنوية االحصائية  لكل من انتاج بنجر 
السكر بفترة ابطاء عام وجملة االيراد بفترة ابطاء عام  

 قدارحيث تزداد المساحة المزروعة من بنجر السكر بم
على الترتيب لكل  الف فدان 0.015الف فدان،  37.2

زيادة فى انتاج بنجر السكر بفترة ابطاء عام بمقدار 
مليون طن، وزيادة فى جملة االيراد بفترة ابطاء عام 

 R2بمقدار جنيه/طن. هذا وقد بلغ معامل التحديد 
من التغيرات الحادثة فى  98%اى ان  0.98حوالى 

المساحة المزروعة لبنجر السكر ترجع الى تلك العوامل 
 سالفه.
ثم جاءت فى المرتبة السادسة المحاولة الثالثة حيث  

ثبتت المعنوية االحصائية لكل من السعر المزرعى 
لبنجر السكر بفترة ابطاء عام وعامين، وثالث اعوام  

المزروعة من بنجر على الترتيب حيث تزداد المساحة 
الف فدان على  0.69 ،0.53، 0.02 السكر بمقدار

 الترتيب لكل زيادة فى السعر المزرعى لبنجر السكر 
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 نتائ  تقدير النماذج االحصائية لمحاوالت استجابة العرض لمحصول بنجر السكر .19جدول رقم 
 (. 2015-2000خالل الفترة )

 
F R-2 R2 م المعادلة 

197.6* 0.93 0.93 Yi= 2.5  +1.3xT-1 
   * 14.1)   )-    (0.11)       

1 

241.9* 0.97 0.97 Yi= 0.97+ 0.52X T-1+0.82XT-2  
   (0.068)-  (2.9)*    (4.46) * 

2 

484.9* 0.99 0.99 Yi= 1.16+ 0.2 X T-1+ 0.53  xT-2+0.69X T-3 
        1.66)-        (4.4)-     (5.1)* - 0.14))   

3 

549.3* 0.99 0.99 Yi=1.1 + 0.49xT-1  +31.7x2 T-1 
                      (0.12)  (4.6)*     (7.8)*  

4 

342.9* 0.98 0.98 Yi=8.5 +37.2 x2T-1 +0.015x3T-1 
                           (0.73)-  (8.2)*    (2.9)* 

5 

63.6* 0.93 0.94 Yi= 388.2+1.08 xT-1 -0.03x4T-1- 0.16X5T-1 
      (0.75)- (4.8)*   (-0.3)-      (-0.9)- 

6 

102.6* 0.93 0.94 Yi= 255.7+1.05 xT-1 -0.122 X5T-1 
     (1.2)-   (5.3)*      (-1.2)- 

7 

545.8* 0.99 0.99 Yi=  -6.8   +0.34 xT-1 + 0.84X6T-1 
       (-0.7)-   (2.7)*     (7.7)* 

8 

 بالملحق. (2) و (،11المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
Yi( 2015-2000: المساحة المزروعة من بنجر السكر بااللف فدان خالل الفترة.) 

xT-1.)السعر المزرعى لبنجر السكر جنيه / طن بفترة ابطاء عام )فترة تاخير  : 
xT-2 السكر جنيه /طن بفترة ابطاء عامين )فترة تاخير(.: السعر المزرعى لبنجر 

:x2 T-1 .)انتاج بنجر السكر بالمليون طن  بفترة ابطاء عام )فترة تاخير 
X3T-1.)جملة االيراد جنيه/ طن بفترة ابطاء عام )فترة تاخير : 
X4T-1.)مساحة القمح بااللف فدان بفترة ابطاء عام )فترة تاخير : 
X5T-1 بالف فدان بفترة ابطاء عام )فترة تاخير(.: مساحة البرسيم 
X6T-1.)مساحة بنجر السكر باأللف فدان بفترة ابطاء عام ) فترة تاخير : 
X7T-1)صافى العائد الفدانى جنيه / طن بفترة ابطاء عام )فترة تأخير : 
X T-3.)السعر المزرعى لبنجر السكر جنيه/طن بفترة ابطاء ثالث اعوام )فترة تأخير : 

 (: وير معنوى احصائيًا.-)          0.05)*( : معنوى احصائيًا عند  
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بفترات ابطاء عام وعامين وثالث اعوام على الترتيب 
 R2جنيه/طن. هذا وقد بلغ معامل التحديد  بمقدار
التغيرات الحادثة فى  99%اى ان نحو    0.99حوالى 

المساحة  المزروعة من بنجر السكر ترجع الى العوامل 
سالفه الذكر. وتأتى فى المرتبة السابعة المحاولة الرابعة 
حيث ثبتت المعنوية االحصائية لكل من السعر 
المزرعى لبنجر السكر بفترة ابطاء عام واالنتاج من 

احة بنجر السكر بفترة ابطاء عام. حيث تزداد المس
الف  31.7، 0.49المزروعة من بنجر السكر بمقدار 

فدان على الترتيب لكل زيادة فى السعر المزرعى لبنجر 
السكر بفترة ابطاء عام وانتاج بنجر السكر بفترة ابطاء 
عام بمقدار جنيه/طن، ومليون طن على الترتيب. هذا 

اى ان  0.99حوالى   R2وقد بلغ معامل التحديد 
ت الحادثة فى المساحة المزروعة من التغيرا  99%نحو

تى فى أبنجر السكر ترجع للعوامل سالفة الذكر. وت
المرتبة الثامنة المحاولة الثامنة حيث ثبتت المعنوية 
االحصائية  لكل من السعر المزرعى لبنجر السكر بفترة 
ابطاء عام، والمساحة المزروعة من بنجر السكر بفترة  

ة المزروعة من بنجر ابطاء عام حيث تزداد المساح
الف فدان لكل زيادة  0.84، 0.34السكر بمقدار بلغ 

فى السعر المزرعى من بنجر السكر بفترة ابطاء عام 
ومساحة بنجر السكر بفترة ابطاء عام على الترتيب 

هذا وقد  بمقدار جنيه/ طن، الف فدان على الترتيب.
 99%اى ان نحو 0.99حوالى  R2بلغ معامل التحديد 

التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة من بنجر 
 السكر ترجع للعوامل سالفة الذكر. 

 
*اثر التغيرات السياسية و االجتماعية على استجابة 

 عرض كل من قصب السكر وبنجر السكر
 

حاول البحث معرفة آثر التغيرات السياسية  
 2011واالجتماعية التى طرأت على مصر منذ عام 

على استجابة عرض المحاصيل السكرية )ثورة يناير( 
)قصب السكر، وبنجر السكر( وذلك عن طريق ادخال 

 Dummyتلك التغيرات فى صورة متغيرات انتقالية )
variable واتضح من التحليالت ان كل من قصب )

السكر وبنجر السكر قد كان هناك اثر ايجابى على 
المساحة المزروعة على كل من المحاصيل السكرية 

وقد ثبتت المعنوية االحصائية لنموذج  .ع الدراسةموق
محصول بنجر السكر االمر الذى يؤكد أهمية التوسع 
فى انتاج محصول بنجر السكر وتطابق النتائ  مع 
التنبؤ الخاص بمساحة محصول بنجر السكر بالتوسع  

جدول رقم فى زراعته فى الفترة القادمة كما موضح فى 
(20). 
 

نتائ  تحليل آثر التغيرات السياسية واالجتماعية على استجابة عرض المحاصيل  .20جدول رقم 
 (2000-2015السكرية خالل الفترة )

 
F R-2 R2 م المعادلة 

2.24- 0.14 0.26 Y1i= 319.03 + 0.03X T-2+ 0.61  D 
71.81)*   (0.85)-   (0.09)-)        

1 

148.47* 0.95 0.96 Y2i= 42.3+ 0.97 X T-1+ 83.25  D 
1.83)*   (7.24)*   (2.74)*)       

2 

Y1i المساحة المزروعة من قصب السكر بالف فدان فى السنة :i ( 2000-2015خالل الفترة.) 
Y2i المساحة المزروعة من بنجر السكر بالف فدان فى السنة :i ( 2000-2015خالل الفترة.) 

X T-2.السعر المزرعى لقصب السكر جنيه / طن بفترة ابطاء عامين : 
X T-1.)السعر المزرعى لبنجر السكر جنيه/ طن  بفترة ابطاء عام )تاخير : 

D( .2011: متغير انتقالى يعبر عن التغيرات السياسية و االجتماعية )ثورة يناير 
 ( بالملحق   1،2( ، و) 11( ، )    9) المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جداول ارقام

 (: وير معنوى احصائيًا. -)    0.05)*(: معنوى احصائيًا عند 
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 التوصيات

 
كر لسد العجز محاولة التوسع فى انتاج بنجر الس -1

 من الفجوة السكرية
تحفيزية للمزارعين للتوسع فى محاولة وضع اسعار  -2

 انتاج بنجر السكر.
محاولة ترشيد استهالك السكر وذلك نظرًا لتاثيره  -3

السلبى على صحة االنسان ولمحاولة السعى 
 للوصول الى االكتفاء الذاتى منه.

محاولة استغالل اراضى االستصالح الزراعى   -4
بزراعة المحاصيل الواعدة اقتصاديًا كمحصول 

 سكر على سبيل المثال وليس الحصر.بنجر ال
محاولة استخدام التقنيات الحديثة فى رى محصول  -5

قصب السكر لمحاولة ترشيد استهالك الماء فى 
الفترة القادمة حتى تتوافق مع توجهات الدولة فى 

 الفترة القادمة.
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 المالحق
 

 (2015-1995تطور االسعار المزرعية وصافى العائد الفدانى لقصب السكر خالل الفترة ) .1جدول رقم 
 

األسعار المزرعية  السنوات
 جنية/طن

 جملة اإليراد
 جنيه/ طن

المجموع الكلى 
 للتكاليف

صافى عايد الفدان 
 جنيه/ طن

1995 90 4156 2661.6 1494.4 
1996 90 4205.6 2722.8 1482.8 
1997 95 4550.5 2823.6 1726.9 
1998 95 4949.5 3478.3 1471.2 
1999 95 4741.5 3441.4 1300.1 
2000 95 4736.3 3509.4 1226.9 
2001 95 4740.5 3519 1221.5 
2002 105 5201 3700 1501 
2003 105 5245 3975 1270 
2004 130 6556 4131 2425 
2005 160 8129 4302 3827 
2006 170 8673 4412 4261 
2007 182 9250 5348 3902 
2008 200 10189 5640 4549 
2009 234.5 11468 6031 5437 
2010 280 13745 6606 7139 
2011 335 16242 6691 9551 
2012 360 17205 7755 9450 
2013 360 17290 7590 9700 
2014 400 19353 8591 10762 
2015 400 19392 8736 10656 

 اعداد متفرقه. –النشرات االقتصادية  –المصدر: وزارة الزراعة 
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تطور االسعار المزرعية جملة االيراد والمجموع الكلى للتكاليف وصافى العائد ومساحة القمح  .2جدول رقم 
 (2015-1995ومساحة البرسيم المستديم خالل الفترة )

 

األسعار  السنوات
 /طنهجني

 جملة اإليراد
 جنيه/ طن

المجموع الكلى 
 للتكاليف

صافى عايد الفدان  
 جنيه/ طن

مساحة القمح 
 بااللف فدان

مساحة البرسيم 
المستديم بااللف 

 فدان
1995 81.0 1488.5 964.8 523.7 2511.8 1762.4 
1996 91.0 1507.9 1114.8 393.0 2420.9 1649.6 
1997 91.0 1639.6 1244.2 395.4 2486.1 1586.2 
1998 91.0 1782.8 1509.1 273.7 2421.1 1699.6 
1999 100.0 2025.0 1494.5 530.5 2379.5 1842.1 
2000 100.0 2154.1 1423.3 730.8 2463.3 1810.4 
2001 100.0 2000.0 1519.6 480.4 2341.8 1934.8 
2002 110.0 2270.0 1558.0 712.0 2450.4 1995.5 
2003 110.0 2263.0 1665.0 598.0 2506.2 1966.2 
2004 158.0 3280.0 1857.0 1423.0 2605.5 1905.5 
2005 160.0 3611.0 1856.0 1755.0 2985.3 1603.0 
2006 171.0 3608.0 1886.0 1722.0 3063.7 1656.9 
2007 187.5 4448.0 1959.0 2489.0 2715.5 1824.2 
2008 231.0 4946.0 2368.0 2578.0 2920.4 1619.8 
2009 317.2 6927.0 2697.0 4230.0 3147.0 1518.7 
2010 263.0 6054.0 3003.0 3051.0 3001.4 1612.3 
2011 355.0 8186.0 3457.0 4729.0 3048.6 1588.8 
2012 363.5 8720.0 4092.0 4628.0 3160.7 1454.7 
2013 386.7 9352.0 4393.0 4959.0 3377.9 1386.5 
2014 370.0 7093.0 4170.0 2923.0 3393.0 1309.3 
2015 378.5 9154.0 5316.0 3838.0 3468.9 1297.9 

 اعداد متفرقه. –النشرات االقتصادية  –المصدر: وزارة الزراعة 


