مجلة سوهاج للعلوم الزراعية ( )JSASمجلد ( )1عدد ( )1من 11-1

المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول قصب السكر
أ .د  /السيد محمد أبوزيد* 1أ .د  /محمد عبدالحفيظ محمد 1د  /ممدوح السيد محمود  - 2مرسى سليم مرسى
2قسم االقتصاد الزراعى ،كلية الزراعة ،جامعة سوهاج.
2معهد بحوث االقتصاد الزراعى ،مركزالبحوث الزراعية ،وزارة الزراعة واستصالح االراضى.
 3مديرية التموين بسوهاج

3

مقدمة :
تعتبر المحاصيل السكرية بصفة عامة ومحصول قصب السكر بصفة خاصة من المحاصيل اإلستراتيجية الهامة بل وفى مقدمة المحاصيل الغذائية
االستهالكية  ،حيث يالحظ زيادة االستهالك منهـا بدرجة تفوق اإلنتاج ألنها تعتبر المصدر الرئيسى لصناعة السكرفي مصـــــــــر .ويتزايد االستهالك الكلى
من السكر بمعـــــدالت سريعة نتيجة للزيـــادة السريعة والمستمرة لعـــددالسكان من ناحية  ،وزيادة نصيب الفرد من الدخل من ناحية أخـــــرى  ،ويترتب
على ذلك وجود فجوة غذائية بين الناتج المحلى واالستهالك المحلى من السكرتسد عن طريق االستيــراد من الخارج .حيث بدأت تلك الفجوة بين إنتاج
واستهالك السكر فى مصربعد حرب اكتوبر 1973ومع االنفتحاح االقتصادى وما يتبعة من زيادة فى دخول فئات عديدة من الشعب مع تغييراالنماط الغذائية
وزيادة االستهالك وزيادة عدد السكان ومن هنا بدأت مشكلة البحث والتى تتمثل فى ق لة المساحات المزروعة من المحاصيل السكرية بصفة عامة  ،ومن
محصول قصب السكر بصفة خاصة وبالتالى اتساع حجم الفجوة الغذائية منه لذلك البد من البحث عن الوسائل التى تحقق نسبة اعلى من األكتفاء الذاتى عن
طريق زيادة المنتج من السكر للوفاء باحتياجات السكان من ناحية  ،وتقليل المستورد منه من ناحية أخرى ويتحقق ذلك من خالل زيادة المساحة المزروعة
من محصول بنجرالسكروزيادة المساحة المزروعة من محصول قصب السكروبالتالى زيادة المورد إلى مصانع السكرلتشغيلها بطاقتها الكاملة و  /أو زيادة
اإلنتاجية الفدانية من المحاصيل السكرية .

الهدف من البحث - :
استناداً إلى المشكلة البحثية سالفة الذكر  ،وفى محاولة
لحصروتحديد اهم المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التى
تواجه زراع محصول قصب السكر فى محافظة سوهاج
ومن ثم إقتراح الحلول المناســــبة لها ،ولتحقيق هذا الهدف
يلزم تحقيق االهداف الفرعية التالية :
تحليل الوضع الراهن إلنتاج محصول قصب السكرفى
محافظة سوهاج ومقارنته بنظيره على مستوى مصر من
خــالل دراسة المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاج،
واإلنتاج الكلى للمحصول موضع الدراسة ،ودراسة الميزان
الغذائى للسكرفى مصر.
الطريقة البحثية ومصادرالبيانات - :
تحقيقا لالهداف البحثية اعتمدت الدراسة على الطريقة
االستقرائية فى التحليل االقتصادى من الناحيتين الوصفية والكمية
حيث تم تطبيق بعض ادوات التحليل االحصائى والقياسى  ،ومنها
اسلوب االنحدارالبسيط وتحليل االتجـــاه الزمنى العـــام ،
واسلوب تحليل التباين وطريقة اقل فرق معنوى لمقارنة
متوسطات المتغيرات موضع الدراسة  ،ولكى تكون الدراسة
صادقة وموضوعية من خالل التعرف على ابعاد المشكلة المراد
بحثها و معالجتها باسلوب علمى  ،كان البد من االستعانة
بالمصادر الرئيسية والرسمية للحصول على البيانات التى يمكن
بصـــددها التعرف على المــــشكلة موضوع البحث والدراسة.

نتائج الدراسة :
المؤشرات االنتاجية لمحصول قصب السكرفى مصر :
 تطورمتوسط االنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكرفىمصر:
من بيانات الجدول رقم ( )1يتضح ان متوسط
االنتاجية الفدانية من محصول قصب السكر على مستوى
مصر كان يغلب علية طابع الزيادة السنوية خالل الفترة
*الباحث المسئول :ا.د/السيد ابو زيد

مما الشك فيه أن دراسة المؤشرات االنتاجية الى
محصول من االهـــمية بمكان للتعرف على اتجـــاهات
المتغيرات االقتصادية ومدى توافقها وما تصبوا إليه
السياسة الزراعية من تحقيق االهدافة فى كل من المدى
القصير والطويل  ،وفى هذا الجزء من الدراسة سوف يتم
إلقاء الضوء بالدراسة والتحليل الطاقة االنتاجية والتغيرات
الحادثة فيها لمحصول قصب السكرعلى المستوى القومى
خالل الفترة (.)2013 – 2000
 تطورالمساحة المزروعة بمحصول قصب السكرفى مصرمن البيانات الواردة فى الجدول رقم ( )1يتبين أن
المساحة المزروعة من محصول قصبالسكرعلى مستوى
مصر كانت متذبذبة بين الزيادة والنقصان خالل الفترة
( ) 2013- 2000حيث تراوحت المساحة بين حدين
أدناهما بلغ حوالى  307221فدان عام  ، 2000واعالهما
بلغ حوالى  335063فدان عام  2008بمتوسط عام بلغ
حوالى  321852فدان خالل فترة الدراسة.
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام
المبينة بالجدول رقم ( )2يتبين وجود زيادة سنوية معنوية
إحصائيا فى المساحة المزروعة بمحصول قصب السكرفى
مصرقدرت بحوالى  809.2فدان سنويا  ،بمعدل زيادة
سنوية قدربحوالى  %0.25من المتوسط العام للمساحة
المزروعة من محصول قصب السكروالذى يقدربحوالى
 321852فدان خالل متوسط فترة الدراسة  ،كما تفسرقيمة
معامل التحديد " ر "2ان حوالى  % 24فقط من التغيرات
فى المساحة المزروعة قد ترجع إلى عوامل اخرى غير
المقدر.
النموذج
فى
مقيسة
 2013- 2000حيث بلغ حوالى  49.80طنا خالل متوسط
الفترة سالفة الذكر ،ولقد تراوح متوسط اإلنتاج الفدانى
حوالى  47.70طنا كحد ادنى عام  2013بينما بلغ حوالى
 50.90طنا كحد اعلى عام 2007
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ابو زيد واخرون
من البيانات الواردة فى الجدول رقم ()1يتضح أن
االنتاج الكلى من محصول قصب السكرعلى مستوى
مصربلغ حوالى  16028211طن كمتوسط الفترة (2000
 ،) 2013فى حين تراوح هذا االنتاج الكلى بين حدينأدناهما بلغ حوالى  15482170طن فى عام  ، 2010و
اعالهما بلغ حوالى  17014295طن فى عام .2008

ومن خالل نتائج تحاليل االتجاة الزمنى العام
الواردة بالجدول رقم ( ) 2فيما يتعلق بمتوسط انتاج الفدان
من محصول قصب السكرعلى مستوى مصريتضح عدم
ثبوت المعنوية االحصائية للنموذج المقدر.
ـ تطوراإلنتاج الكلى لمحصول قصب السكرفى مصر :

جدول رقم ( ) 1تطور المساحة المزروعة واالنتاج الكلى واإلنتاجية الفدانية من محصول قصب السكرفى مصر خالل
الفترة من .2013- 2000
اإلنتاجية الفدانية
اإلنتاج الكلي
المساحة المزروعة
موسم زراعي
( طن للفدان )
( بالطن )
( بالفدان )
49،6
15571500
307221
2000
49،2
15705767
318909
2001
49،9
15571520
311986
2002
49،5
16016757
323370
2003
49،9
16334063
327215
2004
50،4
16230438
322035
2005
50،7
16317318
321383
2006
50،9
16656330
326875
2007
50،7
17014295
335063
2008
50،8
16470221
323590
2009
48،8
15482170
316712
2010
49،5
15708879
320329
2011
48،8
15765213
325498
2012
47،7
15550476
325742
2013
49،7
16021067
321852
المتوسط
المصدر  :وزاره الزراعه واستصالح األراضى  ،مجلس الحاصيل السكريه ،التقدير السنوى أعداد متفرقة

ومن نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام والمبينة بالجدول رقم ( )2فيما يتعلق باالنتاج الكلى من محصول قصب
السكرعلى مستوى مصر يتضح عدم ثبوت المعنوية االحصائية للنموذج المقدر.
جدول رقم ( :) 2نتائج تحليل االتجاه الزمني العام للمساحة ومتوسط اإلنتاج واإلنتاج الكلى لمحصول قصب السكرفى مصر خالل
الفترة من .2013-2000
معدل التغير
قيمة ف ر2
الدالة
البيان
%
0.25
ص^هـ = 809.20+ 3157.83س 0.24 *4.00
المساحة
هـ
المزروعة
(*)2.00
0.10
1.34
ص^هـ = 0.07 – 50.27س هـ
()1.16-
=0.001 0.007 16007671.0
ص^هـ
اإلنتاج الكلى
هـ
2738.7+س
()0.08
س هـ  :تشير إلى متغير الزمن  ،هـ = )14....... ، 3 ، 2 ، 1
حيث  :ص^هـ  :تشير إلى القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة هـ
المصدر  :حسبت من الجدول رقم ()1
*  :معنوى عند مستوى معنوية %5

من البيانات الواردة في الجدول رقم (  )3يتبين أن
اإليراد الكلى للفدان من محصول قصب السكر على مستوى
مصر كان يغلب عليه طابع الزيادة السنوية خالل الفترة
 2013-2000حيث تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي

 المؤشرات االقتصادية لمحصول قصب السكر في مصر: تطور اإليراد الكلى الفدانى لمحصول قصب السكر فيمصر:
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ابو زيد واخرون
العام لجملة التكاليف الفدانية لمحصول قصب السكر والذي
يقدر بحوالي  5653.43جنيها خالل متوسط فترة الدراسة.
كما تفسر قيمة معامل التحديد " ر "2أن حوالي  % 76فقط
من التغيرات في جملة التكاليف الفدانية قد ترجع إلى عوامل
يعكسها عنصر الزمن  ،بينما حوالى  % 24من تلك
التغيرات قد ترجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة في
النموذج المقدر.

 6825جنيها عام  ، 2000وأعالهما بلغ حوالي 17949
جنيها عام  2013بمتوسط عام بلغ حوالي  9958.29جنيها
خالل متوسط فترة الدراسة .
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمني العام
المبينة بالجدول رقم (  ) 4يتبين وجود زيادة سنوية معنوية
إحصائيا فى اإليراد الكلى للفدان من محصول قصب السكر
فى مصر قدرت بحوالي  781.2جنبها سنويا ً  ،بمعدل
زيادة سنوية قدر بحوالي  % 7.84من المتوسط العام لجملة
اإليراد الفدانى من محصول قصب السكر والذي يقدر
بحوالي  9958.29جنيها خالل متوسط فترة الدراسة .كما
تفسر قيمة معامل التحديد " ر "2أن حوالي  % 82فقط من
التغيرات في جملة اإليراد الفدانى قد ترجع إلى عوامل
يعكسها عنصر الزمن  ،بينما حوالى  % 18من تلك
التغيرات قد ترجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة في
النموذج المقدر .

 تطور صافى العائد الفدانى لمحصول قصب السكر فيمصر:
من البيانات الواردة في الجدول رقم (  )3يتبين أن
متوسط صافى العائد للفدان من محصول قصب السكر على
مستوى مصر كان يغلب عليه طابع الزيادة السنوية خالل
الفترة  2013-2000حيث تراوح بين حدين أدناهما بلغ
حوالي  3668جنيها عام  ، 2000وأعالهما بلغ حوالي
 5097جنيها عام  2013بمتوسط عام بلغ حوالي
 4304.86جنيها خالل فترة الدراسة .
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمني العام
المبينة بالجدول رقم (  )4يتبين وجود زيادة سنوية معنوية
إحصائيا فى صافى العائد للفدان من محصول قصب السكر
فى مصر قدرت بحوالي  104.54جنبها سنوياً  ،بمعدل
زيادة سنوية قدر بحوالي  % 2.42من المتوسط العام
لصافى العائد الفدانى من محصول قصب السكر والذي يقدر
بحوالي 4304.86جنيها خالل متوسط فترة الدراسة.كما
تفسر قيمة معامل التحديد " ر "2أن حوالي  % 82فقط من
التغيرات في صافى العائد الفدانى قد ترجع إلى عوامل
يعكسها عنصر الزمن  ،بينما حوالى  % 18من تلك
التغيرات قد ترجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة في
النموذج المقدر .

لمحصول قصب السكر في

 تطور التكاليف الفدانيةمصر:
من البيانات الواردة في الجدول رقم (  )3يتبين أن
متوسط جملة التكاليف الفدانية لمحصول قصب السكر على
مستوى مصر كان يغلب عليه طابع الزيادة السنوية خالل
الفترة  2013-2000حيث تراوح بين حدين أدناهما بلغ
حوالي  6825جنيها عام  ، 2000وأعالهما بلغ حوالي
 17949جنيها عام  2013بمتوسط عام بلغ حوالي
 5653.43جنيها خالل متوسط فترة الدراسة.
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمني العام
المبينة بالجدول رقم (  ) 4يتبين وجود زيادة سنوية معنوية
إحصائيا فى التكاليف الكلية للفدان من محصول قصب
السكر فى مصر قدرت بحوالي  676.66جنبها سنويا ً ،
بمعدل زيادة سنوية قدر بحوالي  % 11.97من المتوسط

جدول رقم (:)3تطور جملة التكاليف واإليراد وصافى العائد الفدانى لمحصول قصب السكر فى مصر خالل الفترة من -2000
.2013
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
المتوسط

متوسط
الطن
95
160
160
160
160
160
160
160
182
235
280
280
360
360
208

سعر

جملة اإليراد الفدانى

جملة التكاليف الفدانية

صافى العائد الفدانى

6825
6880
6985
7225
7750
8091
8266
8157
9183
10618
11547
13860
16080
17949
9958.29

3157
3180
3145
3275
3650
3984
4159
4159
4347
5935
6544
9318
11443
12852
5653.43

3668
3700
3840
3950
4100
4107
4170
3998
4836
4683
5003
4542
4637
5097
4304.86

المصدر  :جمعت من  :وزارة الزراعة واستصالح األراضى  ،قطاع الشئون االقتصادية ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى  ،غير منشورة .
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ابو زيد واخرون

جدول رقم ( :)4نتائج تحليل االتجاه الزمني العام لجملة اإليراد والتكاليف وصافى العائد الفدان لمحصول قصب السكر فى مصر
خالل الفترة من .2013-2000
معدل التغير
قيمة ف ر2
الدالة
البيان
%
7.84
0.82 53.15
ص^هـ = 781.20 + 4099.25س هـ
اإليراد الفدانى
(**)7.29
11.97
0.76 38.17
ص^هـ = 676.66 + 578.45س هـ
التكاليف الفدانية
(**)6.18
2.42
0.82 54.43
ص^هـ = 104.54+ 3520.80س هـ
صافى العائد الفدانى
(**)7.38
س هـ  :تشير إلى متغير الزمن  ،هـ = )14....... ، 3 ، 2 ، 1
حيث  :ص^هـ  :تشير إلى القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة هـ
المصدر  :حسبت من الجدول رقم ()3
** :معنوى عند مستوى معنوية %1

من المتوسط العام للكمية المستهلكة من السكر والمقدرة
بحوالى  2171ألف طن خالل الفترة سالفة الذكر .
ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  % 78من التغيرات الحادثة فى الكميات
المستهلكة من السكر ،وأن حوالى  % 22ترجع إلى عوامل
أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة سالفة الذكر
.
تطور الفجوة الغذائية من السكر فى مصر :من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة بالفجوة الغذائية من السكر فى مصر خالل الفترة
 ، 2012 -2000يتبين أن هذه الكميات كان يغلب عليها
طابع الزيادة على الرغم من انخفاضها فى بعض السنوات
مثل من عام  2001إلى  2007نتيجة لزيادة اإلنتاج المحلى
نسبيا ً خالل هذه السنوات  ،ولقد قدرت هذه الفجوة بحوالى
148ألف طن عام  2003كحد ادنى ارتفعت إلى حوالى
 12503ألف طن عام  2008كحد اقصى  ،ولقد اتضح
ذلك جليا ً من خالل نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام والمبينة
بالجدول رقم ( )6حيث تبين أن هناك زيادة سنوية ( معنوية
إحصائياً) قدرت بحوالى  67.78ألف طن تعادل حوالى
 % 11.78من المتوسط العام للفجوة الغذائية من السكر
والمقدرة بحوالى 575.31ألف طن خالل الفترة سالفة
الذكر.
ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  % 51فقط من التغيرات الحادثة فى الفجوة
الغذائية من السكر  ،وأن حوالى  % 49ترجع إلى عوامل
أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة سالفة الذكر.
 تطور الكميات المستوردة من السكر فى مصر :من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة بالكميات المستوردة من السكر فى مصر خالل
الفترة  ، 2012 -2000يتبين أن هذه الكميات كانت مذبذبة
بين الزيادة والنقصان بينما كان يغلب عليها طابع الزيادة
خالل هذه السنوات  ،ولقد قدرت هذه الكميات بحوالى 81
ألف طن عام  2000ارتفعت إلى حوالى  1273ألف طن
عام . 2012
ً
ولقد اتضح ذلك جليا من خالل نتائج تحليل االتجاه
الزمنى العام والمبينة بالجدول رقم ( )6حيث تبين أن هناك

الميزان الغذائى للسكر فى مصر :
بدراسة تطور كمية االستهالك المحلي والفجوة
الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي وكمية الواردات ومتوسط
نصيب الفرد من السكر بمصر خالل الفترة 2012 -2000
أمكن الحصول على النتائج التالية:
 تطور اإلنتاج المحلى من السكر فى مصر :من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة باإلنتاج المحلى من السكر فى مصر خالل الفترة
 ، 2012 -2000يتبين أن هذه الكميات كان يغلب عليها
طابع الزيادة المستمرة  ،حيث قدرت هذه الكميات بحوالى
 1394ألف طن عام  2000ارتفعت إلى حوالى 2005
ألف طن عام  ، 2012ولقد اتضح ذلك جليا ً من خالل نتائج
تحليل االتجاه الزمنى العام والمبينة بالجدول رقم ( )6حيث
تبين أن هناك زيادة سنوية ( معنوية إحصائياً) قدرت
بحوالى  56.38ألف طن تعادل حوالى % 3.53من
المتوسط العام للكمية المنتجة من السكر والمقدرة بحوالى
 1595.62ألف طن خالل الفترة سالفة الذكر .
ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  % 80من التغيرات الحادثة فى الكميات
المنتجة من السكر ،وأن حوالى  % 20ترجع إلى عوامل
أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة سالفة الذكر
.
 تطور االستهالك المحلى من السكر فى مصر :من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة باالستهالك المحلى من السكر فى مصر خالل
الفترة  ، 2012 -2000يتبين أن هذه الكميات فى زيادة
مستمرة وذلك أمر طبيعى للزيادة المستمرة فى عدد السكان
من ناحية وزيادة متوسط استهالك الفرد من السكر من
ناحية أخرى  ،حيث قدرت هذه الكميات بحوالى  1433ألف
طن عام  2003كحد أدنى ارتفعت إلى حوالى  2871ألف
طن عام  2012كحد أقصى  ،ولقد اتضح ذلك جليا ً من
خالل نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام والمبينة بالجدول رقم
( )6حيث تبين أن هناك زيادة سنوية ( معنوية إحصائياً)
قدرت بحوالى  16.124ألف طن تعادل حوالى% 5.72
4
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زيادة سنوية ( معنوية إحصائياً) قدرت بحوالى 105.31
ألف طن تعادل حوالى  % 12.27من المتوسط العام
للكميات المستوردة من السكر والمقدرة بحوالى 689.54
ألف طن خالل الفترة سالفة الذكر .
ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  % 78من التغيرات الحادثة فى الكميات
المستوردة من السكر  ،وأن حوالى  % 22ترجع إلى
عوامل أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة
سالفة الذكر .
 تطور نسبة االكتفاء الذاتى من السكر فى مصر :من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة بنسبة االكتفاء الذاتى من السكر فى مصر خالل
الفترة  ، 2012 -2000يتبين أن هذه النسبة كانت مذبذبة
بين الزيادة والنقصان بينما كان يغلب عليها طابع االنخفاض
خالل هذه السنوات  ،ولقد قدرت هذه النسبة بحوالى
 % 77.44عام  2000بينما بلغت حوالى  % 69.84عام
.2012
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام
والمبينة بالجدول رقم ( )6حيث تبين وجود انخفاض سنوى
معنوى احصائيا قدر بحوالى  ، % 1.59أى ما يعادل
حوالى  2.10من متوسط نسبة االكتفاء الذاتى والمفدر
بحوالى75.62خالل الفترة .2012-2000

ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  34فقط  %من التغيرات الحادثة فى نسبة
االكتفاء الذاتى من السكر  ،وأن حوالى  % 66ترجع إلى
عوامل أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة
سالفة الذكر.
تطور متوسط نصيب الفرد من السكر فى مصر :
من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم ()5
والمتعلقة بمتوسط نصيب الفرد من السكر فى مصر خالل
الفترة  ، 2012 -2000يتبين أن هذه الكميات كانت مذبذبة
بين الزيادة والنقصان بينما كان يغلب عليها طابع الزيادة
خالل هذه السنوات  ،ولقد تراوحت هذه الكميات بين حدين
أدناهما بلغ حوالى  16.3كجم /سنة عامى ،2001،2002
وأعالهما بلغ حوالى 35.7كجم  /سنة عام .2011
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام
والمبينة بالجدول رقم ( )6حيث تبين وجود زيادة سنوية
معنوية احصائيا قدرت بحوالى  1.94كجم /سنة  ،وبما
يعادل حوالى 7.13من متوسط نصيب الفرد من السكر
والمقدر بحوالى 27.19خالل الفترة .2012-2000
ومن معامل التحديد (ر )2يتبين أن عنصر الزمن
يفسر حوالى  % 89من التغيرات الحادثة فى متوسط
نصيب الفرد من السكر ،وأن حوالى  % 11ترجع إلى
عوامل أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج خالل الفترة
سالفة الذكر.

جدول رقم (:)5تطور اإلنتاج المحلى واالستهالك القومي والواردات من السكر في مصر خالل الفترة ( 2011 -2000ألف
طن)
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
المتوسط

عدد
السكان
ألف نسمة
63976
65336
67976
67976
69330
70668
72009
73655
75225
76823
78728
80410
82550
72666.
3

اإلنتاج
المحلى

االستهالك
المحلى

الواردا
ت

الفجوة

االكتفاء
الذاتى %

1394
1406
1372
1285
1370
1497
1575
1758
1582
1610
1991
1898
2005
1595.6
2

1800
1759
1707
1433
1590
1941
1936
2001
2835
2720
2761
2868
2871
2171

81
353
355
339
288
555
384
419
1279
1301
1217
1120
1273
689.5
4

406
353
335
148
220
444
361
243
1253
1110
770
970
866
575.31

77.44
79.93
80.37
89.67
86.16
77.13
81.35
86 .87
55.80
59.19
72.11
66.18
69.84
75.62

متوسط
نصيب
الفرد
16.6
16.3
16.3
21.1
22.9
27.5
26.9
27.2
37.7
35.4
35.1
35.7
34.8
27.19

المصدر :جمعت وحسبت من - :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوى ،أعداد مختلفة.
 -وزارة الزراعة واستصالح األراضى  ،االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى  ،قطاع الشئون االقتصادية  ،نشرة الميزان التجارى  ،أعداد مختلفة .
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جدول رقم ( :) 6نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام لكل من اإلنتاج المحلى واالستهالك القومي والواردات من السكر في مصر
خالل الفترة .2012 -2000
البيان
اإلنتاج المحلى
ألف طن
االستهالك المحلى
ألف طن
الفجوة ألف طن
الواردات ألف طن
االكتفاء الذاتى %
استهالك
متوسط
الفرد كجم /سنة

الدالة
ص^هـ =  56.38 + 1200.92س
هـ
(**)6.57
ص^هـ = 124.16+1301.77س
هـ
(**)6.20
ص^هـ =67.78+100.84س هـ
(*)3.37
ص^هـ = 105.31+47.65-س هـ
()6.23
ص^هـ =1.59 -86.73س هـ
(*)2.40-
ص^هـ =  1.94 + 13.59س هـ
(**)9.22

حيث  :ص^هـ  :تشير إلى القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة هـ
** معنوى عند مستوى معنوية  *. %1معنوى عند مستوى معنوية .%5

قيمة ف
43.20

ر2
0.80

معدل التغير
3.53

38.47

0.78

5.72

11.42

0.51

11.78

38.88

0.78

12.27

5.75

0.34

2.10

85.12

0.89

7.13

س هـ  :تشير إلى متغير الزمن  ،هـ = )13....... ، 3 ، 2 ، 1
المصدر  :حسبت من الجدول رقم ()5

من بيانات الجدول رقم ( )7يتضح ان متوسط
االنتاجية الفدانية من محصول قصب السكر علي مستوي
محافظة سوهاج كان يغلب عليه طابع الزيادة السنوية خالل
الفترة  2013 – 2000حيث بلغ حوالي  50.67طنا خالل
الفترة سالفة الذكر  ،ولقد تراوح متوسط االنتاج الفداني
حوالي  48.10طنا كحد ادني عام  ،2011وحوالي
 51.92طنا كحد اعلى عام .2006
ومن خالل نتائج تحاليل االتجاه الزمني العام
المدونه بالجدول رقم ( )8فيما يتعلق بمتوسط انتاج الفدان
من محصول قصب السكر علي مستوى محافظة سوهاج
يتضح عدم ثبوت المعنوية االحصائية للنموذج المقدر.
 تطور االنتاج الكلي لمحصول قصب السكر في محافظةسوهاج:
من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )7يتضح ان
االنتاج الكلي من محصول قصب السكرعلي مستوى
محـــافظة سوهاج بلغ حوالي  908996طن خالل الفترة
 ، 2013 -2000في حين تراوح هذا اإلنتاج الكلي بين
حدين ادناهما بلغ حـــوالي  752722طن في عام ، 2011
وأعــالهما بلغ حوالي 91060960طن في عام . 2003
ومن نتائج تحليل االتجاة الزمنى العام والمبينة
بالجدول رقم  )8حيث تبين أنه يوجد انخفاضا سنويا معنوى
إحصائيا فى االنتاج الكلى قدربحوالى  21681طن يعادل
حوالى  % 2.38من المتوسط العام لإلنتاج الكلى فى
محافظة سوهاج والمقدربحوالى  908996طن خالل
الفترة موضع الدراسة  ،كما تفسرقيمة معامل التحديد "ر"2
أن حوالى  % 78من التغيرفى االنتاج الكلى قد ترجع إلى
التغيرات التى يعكسها عنصرالزمن  ،بينما  %22االخرى
قد ترجع إلى عوامل اخرى غير مقيسة فى النموذج المقدر.

المؤاشرات االنتاجية لمحصول قصب السكر فى محافظة
سوهاج
في هذا الجزء من الدراسة وبالمثل سوف يتم القاء
الضوء بالدراسة والتحليل الطاقة االنتاجية والتغيرات
الحادثة فيها لمحصول قصب السكر علي مستوى محافظة
سوهاج خالل الفترة ( ) 2013 – 2000
 تطور المساحة المزروعه بمحصول قصب السكر فيمحافظة سوهاج:
من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )7يتبين ان
المساحة المزروعة من محصول قصب السكر علي مستوى
محافظة سوهاج كانت متذبذبة بين الزيادة والنقصان وان كان
يغلب عليها طابع االنخفاض خالل الفترة  2013 – 2000حيث
تراوحت المساحة بين حدين ادناهما بلغ حوالي  15658فدان عام
 ، 2010واعالهما بلغ حوالي  20930فدان عامي -2002
 2003بمتوسط عام بلغ حوالي  17939فدان خالل فترة
الدراسة .
ومن خالل نتائج تحليل االتجاه الزمني العام المبينه
بالجدول رقم ( )8يتبين وجود انخفاض سنوى معنوى احصائيا
في المساحة المزروعه بمحصول قصب السكرفي محافظة
سوهاج قدر بحوالي  404.65فدان سنويا ،بمعدل انخفاض
سنوي قدر بحوالي % 2.25من المتوسط العام للمساحة
المزروعه من محصول قصب السكر والذي يقدر بحوالي
كما تفسر قيمة معامل
 17939فدان خالل فترة الدراسة.
التحديد " ر "2ان حوالي  %77من التغيرات في المساحة
المزروعة قد ترجع الي عوامل يعكسها عنصر الزمن  ،بينما
حوالي  %23من تلك التغيرات قد ترجع الي عوامل اخري غير
مقيسة في النموذج المقد.

 تطور متوسط االنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكرفي محافظة سوهاج :
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جدول رقم ( :) 7تطور المساحة المزروعة ومتوسط االنتاج واالنتاج الكلى من محصول قصب السكر فى محافظة سوهاج خالل
الفترة . 2013- 2000
االنتاج االنتاج الكلي (الف
متوسط
المساحة (الف فدان)
االسنوات
طن)
(طن)
978960
50.04
19560
2000
1030980
49.25
20930
2001
1059180
50.61
20930
2002
1060960
52.86
20070
2003
968290
49.68
19490
2004
873508
51.72
16888
2005
888054
51.92
17107
2006
908730
51.65
17594
2007
946291
51.68
18309
2008
860670
51.85
16599
2009
812058
51.86
15658
2010
752722
48.06
15663
2011
805083
50.02
16095
2012
780461
48.1
16257
2013
908996
50.67
17939
المتوسط
المصدر :جمعت من :وزارة الزراعة واستصالح االراضى ،قطاع الشئون االقتصادية ،
اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى  ،بيانات غيرمشورة

جدول رقم (:) 8نتائج تحليل االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة ومتوسط االنتاج و اإلنتاج الكلي لمحصول قصب السكر
في محافظة سوهاج خالل الفترة من .2013-2000
البيان

الدالة

قيمة ف

ر2

المساحة
المزروعة

ص^هـ =  20974.16ــ  404.65س
هـ
(ــ**) 6.47
ص^هـ =  51.26ــ  0.08س هـ
(ــ )0.78
ص^هـ =  1071604.0ــ  21681س
هـ
(ــ **) 6.70

** 42.87

0.77

معدل
التغير%
2.25

0.62

0.04

ــ

44.93

0.78

2.38

متوسط االنتاج
االنتاج الكلى

س هـ  :تشير الي متغير الزمن  ،هـ =) 14...... ،3،2،1
حيث :ص^هـ  :تشير الي القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة في السنة
المصدر :حسبت من الجدول رقم ()7
** معنوي عند مستوى معنوية .%1
المصدر :مديرية الزراعة بسوهاج ،سجالت قسم االحصاء

مصنع جرجا يتضح ان هناك انخفاضا سنويا قدر بحوالى
 710.31فدانا بما يعادل حوالى  % 5.53من متوسط
المساحة الموردة من محصول قصب السكر إلى مصنع
جرجا خالل الفترة .2013-2000
كما تفسر قيمة معامل التحديد " ر "2أن حوالي %66
من التغيرات الحادثة فى المساحة الموردة من محصول
قصب السكرإلى مصنع جرجا قد ترجع إلى التغيرات التي
يعكسها عنصر الزمن  ،بينما  %34األخرى قد ترجع إلى
عوامل أخرى غير مقيسة في النموذج المقدر.
 تطور المساحة المتسربة لمحصول قصب السكر فيمحافظة سوهاج :

 تطور المساحة الموردة لمحصول قصب السكر فيمحافظة سوهاج :
من بيانات الجدول رقم ( )9يتضح أن المساحة
الموردة من محصول قصب السكر بمحافظة سوهاج كان
يغلب عليها طابع االنخفاض السنوي خالل الفترة -2000
 2013حيث بلغت هذه المساحة حوالى  16327فدانا كحد
أعلى عام  ، 2002بينما تراوحت هذه المساحة حوالى
 979فدانا كحد أدنى عام .2012
ومن خالل نتائج تحاليل االتجاه الزمنى العام
المدونة بالجدول رقم(  )10فيما يتعلق بالمساحة الموردة من
محصول قصب السكر على مستوى محافظة سوهاج إلى
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ومن خالل نتائج تحاليل االتجاه الزمنى العام
المدونة بالجدول رقم(  )10فيما يتعلق بالمساحة المتسربة
من محصول قصب السكر على مستوى محافظة سوهاج
يتضح عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية للنموذج المقدر

من بيانات الجدول رقم ( )9يتضح أن المساحة
المتسربة من محصول قصب السكر بمحافظة سوهاج كان
يغلب عليها طابع الزيادة السنوية خالل الفترة -2000
 2013حيث بلغت هذه المساحة حوالى  15116فدانا كحد
أعلى عام  ، 2012بينما تراوحت هذه المساحة حوالى
 2803فدانا كحد أدنى عام .2006

جدول رقم ( ) 9تطور المساحة المزروعة والمساحة الموردة الى مصنع السكر بجرجا محافظة سوهاج خالل الفترة من .2013-2000
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
المتوسط

المساحة المزروعه
19560
20930
20930
20070
19490
16888
17107
17594
18310
16600
15658
15663
16095
16257
17939.78

المساحة المتسربة
4600
4615
4600
4677
4268
3388
2803
3037
5501
3791
2686
5849
6305
6294
4458.14

المساحة الموردة
14964
16317
16327
15396
15220
13500
14304
14557
12809
12809
12972
9814
9790
9963
13481.57

المصدر  :جمعت وحسبت من  :شركة السكر والصناعات التكاملية  ،مصنع السكر بجرجا محافظة سوهاج سجالت ادارة القصب بيانات غير منشورة

جدول رقم ( : ) 10نتائج تحليل االتجاه الزمني العام للمساحه الموردة والمتسربة لمحصول قصب السكر في محافظة سوهاج
خالل الفترة 2013 -2000
البيان
المساحة
الموردة
المساحة
المتسربة

الدالة
ص^هـ =  710.31 – 18179.54س هـ
(*)3.92-
ص^هـ =  305.66 + 2794.63س هـ
()1.57

قيمة ف
*15.53

ر2
0.66

2.48

0.17

معدل التغيير %
5.53
ــــ

حيث :ص ^ هـ  :تشير الي القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة في السنة هـ
س هـ  :تشير الي متغير الزمن  ،هـ =  * * 0 ) 14 00000 ،3 ، 2 ، 1معنوى عند مستوى معنوية 0 %1
المصدر  :حسب من الجدول رقم (.)9

المشكالت اإلنتاجية والتسويقية لمحصول قصب السكر فى
محافظة سوهاج
تمهيد:
مما ال شك فيه أن دراسة المشكالت اإلنتاجية
والتسويقية التى تواجه أى منتج تعتبر من األهمية بمكان فى
الوقوف على أهم المعوقات التى قد تحول دون النهوض
بالعملية اإلنتاجية ،ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها.
وعموما ً يمكن القول بأن المشكالت اإلنتاجية
والتسويقية التى تواجه مزارع قصب السكرفى محافظة

سوهاج تتشابه إلى حد كبير مع مثيالتها فى معظم محافظات
مصر والتى قد يكون لها األثر السلبى على العملية اإلنتاجية
ومن ثم على الربحية المرجوة من زراعة المحاصيل
الزراعية بهذه األراضى ،وفى هذا الجزء من الدراسة سوف
يتم إلقاء الضوء بالدراسة والتحليل ألهم المشكالت اإلنتاجية
والمشكالت التسويقية التى تواجه زراع محصول قصب
السكر فى محافظة سوهاج عام  2013على النحو التالى

أوالً :المشكالت اإلنتاجية:

تفتت الحيازات المزرعية -4.ارتفاع أسعار األسمدة .من
خالل البيانات التى امكن الحصول عليها تبين أن هذه
المشكالت موجودة بنسبة  ، % 100لذلك تم اجراء تحليل
التباين بين تراتيب هذه المشكالت للوقوف على وجود

لقد أمكن حصر أهم المشكالت اإلنتاجية التى تواجه مزارع
قصب السكرفى محافظة سوهاج فى التالى -1:ارتفاع
أجور العمال ونقص العمالة -2.إرتفاع تكاليف اإلنتاج-3 .
8

ابو زيد واخرون
الجدولية وهى قيمة معنوية إحصائياً 0ولترتيب تلك
المشكالت تم استخدام اختبار اقل فرق معنوى( )L.S.Dكما
هو مبين بالجدول رقم ( ، )12حيث جاء ترتيب المشكالت
وفقا ألهميتها على النحو التالى  -1 :ارتفاع أجورالعمال
ونقص العمالة -2 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج -3 .تفتت
الحيازات المزرعية -4 .ارتفاع أسعاراألسمدة.

الفروق بينها من عدمه كما هو مبين بالجدول رقم ()11
والمتعلقة بنتائج تحليل التباين بين تراتيب المشكالت
اإلنتاجية التى تواجه مزارع محصول قصب
السكربمحافظة سوهاج خالل العام الزراعى  ، 2013حيث
تبين أن هناك فروقا ً معنوية بينها نظراً إلرتفاع قيمة " ف "
المقدرة (والتى قُدرت بحوالى )142.0عن نظيرتها

جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين للمشكالت اإلنتاجية لمزارع قصب السكر عام.2013
المصدر
بين المشكالت
داخل
المشكالت
المجموع

درجات
الحرية
3
788
791

** معنوى عند مستوى معنوية .%1

مجموع مربعات اإلنحرافات
347.42
642.58

متوسط
اإلنحرافات
115.81
82..0

مجموع

مربعات

قيمة ف
**142.0

991

المصدر :حسبت من :قوائم استبيان العينة البحثية عام 2013

جدول رقم ( :)12نتائج تحليل معنوية الفروق بين متوسطات تراتيب المشكالت النتاجية لمحصول قصب السكر بمحافظة
سوهاج عام .2013
رقم المشكلة مرتبا تنازلياً
رقم المشكلة
مرتبا تصاعديا
ا
ج
ب
د
1.58
2.28
2.75
3.39
المتوسط
*0.70
*1.17 *1.81
1.58
ا
*0.47 *1.11
2.28
ب
- *0.64
2.75
ج
3.39
د
حيث  " :ا " " ،ب " " ،ج " " ،د ".
*معنوى عند مستوى معنوية  ، % 5قيمة )0.18 = ) L.S.D
المصدر :حسبت من :قوائم استبيان العينة البحثية عام  ، 2013والجدول رقم(.)11

ثانياً :المشكالت التسويقية:
لقد أمكن حصر أهم المشكالت التسويقية التى تواجه مزارع
محصول قصب السكر فى محافظة سوهاج فى التالى-1:
عدم االنتظام فى الشحن  -2 .ارتفاع تكاليف نقل المحصول
 -3زيادة االستقطاعات من جهة المصنع  -4 .ارتفاع الفائدة
على القروض  -5 .السرقات وارتفاع نسبة الفاقد من
المحصول .
ومن خالل البيانات التى امكن الحصول عليها تبين أن هذه
المشكالت موجودة بنسبة  ، % 100لذلك تم اجراء تحليل
التباين بين تراتيب هذه المشكالت للوقوف على وجود
الفروق بينها من عدمه كما هو مبين بالجدول رقم ()13
والمتعلقة بنتائج تحليل التباين بين تراتيب المشكالت

التسويقية التى تواجه مزارع محصول قصب السكر
بمحافظة سوهاج خالل العام الزراعى  ، 2013حيث تبين
من خالل التحليل أن هناك فروقا ً معنوية بينها نظراً إلرتفاع
قيمة " ف " المقدرة والتى قدرت بحوالى  340.3عن
نظيرتها الجدولية وهى قيمة معنوية إحصائياً ،ونتيجة لذلك
تم حساب قيمة ( )L.S.Dكما هو مبين بالجدول رقم (.)14
ولترتيب تلك المشكالت تم استخدام اختبار أقل فرق
معنوى( )L.S.Dحيث جاء ترتيب المشكالت وفقا ألهميتها
على النحو التالى  -1:عدم االنتظام فى الشحن -2.ارتفاع
تكاليف نقل المحصول -3 .زيادة االستقطاعات من جهة
المصنع -4.ارتفاع الفائدة على القروض -5.السرقات
وارتفاع نسبة الفاقد من المحصول.

جدول رقم ( )13نتائج تحليل التباين للمشكالت التسويقية لمزارع محصول قصب السكر فى محافظة سوهاج عام 2013
المصدر
بين المشكالت
داخل
المجموع
المشكالت
** :معنوى عند مستوى معنوية .%1

درجات
الحرية
4
990
994

مجموع
اإلنحرافات
1152
837
1989

مربعات

متوسط مجموع
اإلنحرافات
288
0.85

المصدر :حسبت من :قوائم استبيان العينة البحثية عام 2013

9

مربعات

قيمة ف
**340.3

ابو زيد واخرون

جدول رقم ( :)14نتائج تحليل معنوية الفروق بين متوسطات تراتيب المشكالت التسويقية لمزارع محصول قصب السكر فى
محافظة سوهاج عام .2013
رقم المشكلة
مرتبا
تصاعديا
ا
ب
ج
د
هـ

المتوسط
1.63
2.27
2.73
3.69
4.68

رقم المشكلة مرتبا تنازليا ً
ج
د
هـ
2.73
3.69
4.68
*1.10 *2.06
*3.05
*0.46 *1.42
*2.41
0.96
*1.95
*0.99
-

حيث " :ا " " ،ب " " ،ج "،
* معنوى عند مستوى معنوية  ، % 5وقيمة )0.18 = ( L,S,D
المصدر :حسبت من :قوائم استبيان العينة البحثية عام 2013والجدول رقم (.)13

ب
2.27
*0.64
-

ا
1.63
-

" د " " ،هـ .

محصول قصــــب السكر فـــــــى محافظة سوهــــاج ومن ثم
اقتــــــراح الحلول المناسبة لها  ،ولتحقيق هذا الهدف يلزم تحقيق
االهداف الفرعية التالية  :تحليل الوضع الراهن النتاج محصول
قصب السكرفي محافظة سوهاج ومقارنته بنظيـــــرة علي
مستوي مصرمن خـالل دراسة المساحة المزروعة  ،ومتوسط
اإلنتاج ،واالنتاج الكلي للمحصول موضع الدراسة ،ودراسة
المبزان الغذائى للسكرفى مصر .

الملخص والنتائج:
تعتبــــــر المحاصيل السكــــــرية بصفة عامة و
محصول قصب السكر بصفة خاصة من المحاصيل
االسترتيجة الهامــــة بل وفى مقدمــــة المحاصيل الغذائية
االستهـالكية  ،حيث يالحظ زيادة االستهالك منها بدرجة
تفـــــــوق اإلنتاج ألنها تعتبر المصدر الرئيسي فى مصر
ويتزايد االستهالك الكلى من السكر بمعدالت سريعة نتيجة
للزيادة السريعة والمستمرة لعدد السكان من ناحية،وزيادة
نصيب الفرد من الدخل من ناحية اخرى  ،ويترتب على ذلك
ذلك وجـود فجــــوة غذائية بين الناتج المحلى واالستهالك
المحلى من السكرتســـد عن طريق االستيراد من الخارج
حيث بدأت تلك الفجوة بين إنتاج واستهالك السكـــــر فى
مصر بعد حرب اكتوبر 1973ومع االنفتاح االقتصادي وما
يتبعه مــــن زيادة فـي دخول فئات عديدة من الشعب مع

الطريقة البحثية ومصادرالبيانات  :ــ
تحقيقا لالهداف البحيثة اعتمدت الدراسة علـــــي
الطريقة االستقرائية فـــــــي التحليـل االقتصادي من الناحيتين
الوصفية والكمية حيث تم تطبيق بعض ادوات التحليل االحصائـي
والقياسي ،ومنها اسلوب االنحدار البسيط والمتعدد في صوره
الرياضية المختلفـة  ،واسلوب تحليل التباين وطريقة اقـل فرق
معنوى لمقارنة متوسطات المتغيرات موضـــــوع الدراسة ولكى
تكون الدراسة صادقة وموضوعية من خالل التعرف على ابعاد
المشكلة المراد بحثها ومعالجتها باسلوب علمى كان البد من
االستعانة بالمصادر الرئيسية والرسمية للحصول على البيانات
التى يمكن بصددها التعرف على المشكلة موضوع البحث
والدراسة

تغيير االنماط الغذائية وزيادة االستهالك وزيادة عدد السكان
ولقد وصلت الفجوة إلى اقصاها فى اوائل الثمنينات حيث
بلغت نسبة االكتفاء الذاتى عام1980نحو % 55،4نتيجة
ارتفاع معدل استهالك الفرد للسكــر إلى اكثر من 26،5كجم
 /سنة باالضافة نقص فى االنتاج الكلى للسكــــر المحلى
مــع الزيادة المستمرة فى عدد السكان حيث بلغ إنتاج السكر
عام  2013فى مصر حوالى  2مليون طن  ،فى حين بلغ
استهالك السكرحوالى 3مليون طن سكــر عام 2013
وهذا يعنى وجود فجوة بين انتاج واستهالك السكر تقدر
بحوال  1مليون طن ومن هنا بدأت مشكلة الدراسة والتى
تتمثل فى قلة المساحات المزروعة من المحاصيل االسكرية
بصفة عامة  ،ومن محصول قصب السكر بصفة خاصة
وبالتالى اتساع حجــم الفجوة الغذائية منة .لذلك البد من
البحث عن الوسائل التى تحقق نسبة اعلى مـن االكتفاء
الذاتى عن طريق زيادة المنتج من السكر للوفـــاء
باحتياجات السكان مـن ناحية  ،وتقليل المستورد منة من
ناحية اخرى ويتحقق ذلك من خــــــالل زيادة المساحة
المزروعة مـن محصول قصب السكر وبالتالى زيادة
المورد إلي مصانع السكر لتشغيلها بطاقتها الكاملة و /أو
زيادة اإلنتاجية الفدانية من المحاصيل السكرية .واستنـــــاداً

ومن النتائج التى امكن التحصل عليها يتبين وجود
زيادة سنوية معنوية إحصائيا فى المساحة المزروعة
بمحصول قصب السكرفى مصرقدرت بحوالى 809.2فدان
سنويا  ،بمعدل زيادة سنوية قدرت  % .25من المتوسط
العام للمساحة المزروعة بمحصول قصب السكروالذى
يقدربحوالى 321852فدان خالل فترة الدراسة .
كما تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا فى
كل من االيراد الفدانى والتكاليف الفدانية وصافى العائد
الفدانى لمحصول قصب السكرفى مصرقدرت بحوالى
 781،20جنيها و 676،66جنيها وحوالى 104.54جنيها
على الترتيب ،بمعدل زيادة سنوية قدر بحوالى % 7.84
وحوالى  % 11.97وحوالى  % 2.42على الترتيب من
المتوسط العام للمتغيرات الثالثة على الترتيب والذى يقدر
بحوالى  9958.269جنيها وحوالى  5653.43جنيها
وحوالى  4304.86جنيها على الترتيب خالل فترة الدراسة
.
فى حين تبين وجود انخفاضا سنويا معنويا
إحصائيا فى كل من المساحة المزروعة واالنتاج الكلى
بمحصول قصب السكر فى محافظة سوهاج قدر بحوالى

إلى المشكلة البحثية سالفة الذكـــــر ،وفى محاولة لحصـــــر
وتحديد اهم المشكالت االنتاجية والتسويقية التى تواجه زراع
10

ابو زيد واخرون
( )10محمود أحمد السيد ،دراسة تحليلية إلقتصاديات إنتاج
قصب السكرفى مركزإسنا بمحافظة قنا ،رسالة
ماجستير،قسم االقتصاد الزراعى ،كلية الزراعة
جامعة اسيوط . 1980 ،
( )11محمود فرحان حسين شحاته  ،إقتصاديات إنتاج
وتسويققصب السكر فى محافظة المنيا ،رسالة
ماجستير ،قسم االقتصاد الزراعى  ،كلية الزراعة
،جامعة المنيا . 1989،
() 12وزارة الزراعة واستصالح االراضى  ،مجلس
المحاصيل السكرية  ،التقريرالسنوى للمحاصيل
السكرية  ،اعداد مختلفة
( )13وزارة الزراعة واستصالح االراضى ،مديرية
الزراعة بمحافظة سوهاج  ،سجالت مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،بيانات غيــــر
منشورة.
( )14وزارة الزراعة واستصالح الراضى ،مديرية
الزراعة بمحافظة سوهاج  ،سجالت قسم المحاصيل
السكرية  ،بيانات غيــــر منشورة.

 404.65فدان  ،وحوالى  21681طن على الترتيب ،
بمعدل حوالى  ، % 2.25وحوالى %2.38على الترتيب
من المتوسط العام لكل من المساحة المزروعة واالنتاج
الكلى من محصول قصب السكر والذى يقدربحوالى
 17939فدان وحوالى  908996طن على الترتيب خالل
فترة الدراسة .
كما تبين وجود إنخفاضا سنويا معنويا إحصائيا فى
المساحة الموردة من محصول قصب السكرإلى مصنع
السكربجرجا فى محافظة سوهاج قدر بحوالى 710.31
فدان  ،بمعدل حوالى  % 5.35من المتوسط العام للمساحة
الموردة من محصول قصب السكروالذى يقدر بحوالى
 12852.21فدان خالل فترة الدراسة .
المراجع
( )1السيد محمد أبوزيد  ،اثر سياسة التحرر االقتصادى
على محصول قصب السكــرفى مصر ،مجلة اسيوط
للعلوم الزراعية  ،مجلد  ، 34العدد 2003، 4م.
( )2السيد محمد أبوزيد  ،على إبراهيم حسن  ،اثرسياسة
الفدانى
التحرراالقتصادى على صافى العائد
لمحصول القصب بمحافظة قنا  ،مجلة اسيوط للعلوم
الزراعية ،كلية الزراعة  ،جامعة اسيوط  ،المجلد
( ،)30العدد (1999 ، )3
( )3حاتم محمود السنوسى العارف  ،دراسة اقتصادية
للعوامل المؤثرة على إنتاجية قصب السكرفى
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