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Cross Mark 

 

 الملخص
 

 السكر جروبن قصب محصولي إنتاج علي تأثيرها يفترض التي العوامل اهم في للتغيرات قياسي تحليل أساسية بصورة البحث استهدف

 من بقدر الجارية بالقيم المركب المزرعي السعر اتسم -:السكر بنجر محصول: اوال:يلي ما اهمها نتائج عدة الي التوصل وامكن مصر، في

 ترتب ما وهو ،949 حوالي المنزرعة للمساحة نظيرة بلغ بينما ،54.6 حوالي( 1022-1002) الفترة خالل االستقرار عدم معامل بلغ اذ االستقرار،

 استقرار عدم أن الدراسة بينت كما ،9416 حوالى بلغ اذ الدراسة، فترة خالل نسبيا البنجر إلنتاج االقتصادي االستقرار عدم معامل ارتفاع علية

 %20 ةبنسب        تغيرا   فأن ثم ومن طردي، بشكل البنجر، محصول إلنتاج االقتصادي االستقرار عدم من %99 نحو يفسر بالبنجر المنزرعة المساحة

 كما4 %22 بنحو البنجر محصول إلنتاج االقتصادي االستقرار عدم معامل في تغير علية يترتب المنزرعة للمساحة االستقرار عدم معامل في

 وصافي السابق، العام في المحصول مساحة من وكل الحالي العام في زراعتها المراد المحصول مساحة بين طردية عالقة وجود النتائج اوضحت

 المركب السعر من لكل ،049 ،.04 ،6425  حوالي االستقرار عدم معامالت بلغت قد -:السكر قصب محصول: ثانيا4السابق العام في المحصول دعائ

 حوالى بلغ اذ السكر، قصب إلنتاج االقتصادي االستقرار إلى أدى الذى األمر الترتيب، علي الفدانية واإلنتاجية المنزرعة، والمساحة الحقيقية، بالقيم

 نحو يفسر الفدانية، واإلنتاجية المنزرعة للمساحة االستقرار عدم معامالت في التغيرات ان الي النتائج اشارت وقد هذا4 الدراسة فترة خالل ،246

 قصب إلنتاج االقتصادي االستقرار في تغير الي تؤدي المتغيرات تلك في %20 بنسبة        تغيرا   وان القصب، إلنتاج االقتصادي االستقرار من 60%

 4 المذكورين المتغيرين تأثير إلجمالي %242 وبنحو االتجاه نفس في الترتيب علي %.64 ،%146 بنحو السكر

  -التأثير المتتابع  -التأثير المشترك  -التأثير المنفصل  -استجابة عرض في المدى القصير  - استجابة عرض في المدى الطويل :الكلمات الدالة

 مركبلسعر المزرعي الا
 

 المقدمة
 

                                                                ي عتبر السكر سلعة غذائية استراتيجية تحظي بأهمية متزايدة، وتعتمد 

تجدر االشارة و ،مصر في إنتاج السكر على محصولي قصب وبنجر السكر

الى نحو  1026عام  %6549نسبة مساهمة بنجر السكر من نحو  تزايدالي 

غت نسبة االكتفاء قد بلومن اجمالي االنتاج المحلى للسكر،  1022عام  69%

االمر الذي ادي  ،%71.8 نحو ،(1022-1026من السكر خالل الفترة ) الذاتي

يتم سد تلك الفجوة عن طريق استيراد سلعة السكر  ، اذالي وجود فجوة سكرية

 410.8هذا ولقد تزايدت قيمة تلك الفجوة السكرية من حوالى  من الخارج،

 أي ،1022مليون دوالر عام  761.2الى حوالى  1026مليون دوالر عام 

من قيمة  %9646مثل نحو مليون دوالر ت .6604قيمتها حوالي بزيادة بلغت 

مما ادي الي اهتمام مخططي وصانعي القرار  ،1026واردات السكر عام 

 4بتخفيض حجم الفجوة السكرية السياسي واالقتصادي

 :البحث مشكلة

من السكر على                                             تكمن مشكلة البحث في عدم ق درة اإلنتاج المحلي

 1412                                                  الم تزايد، حيث بلغ متوسط كمية الناتج المحلي حوالي  استهالكه       م الحقة 

مما  ،مليون طن 6425بينما بلغ متوسط الكميات المستهلكة حوالي  ،مليون طن

من  %6941 نحوالف طن يعادل  990                           أن هناك عجزا  بمتوسط حوالي  يعني

، األمر الذي يضطر ( i)(0221-1026وذلك خالل الفترة )االنتاج المحلي 

الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من السكر بهدف سد الفجوة بين إنتاجه 

 واستهالكه، وهو ما يشكل عبأ إضافيا علي ميزان المدفوعات4

 هدف البحث:

يستهدف البحث بصورة أساسية تحليل قياسي للتغيرات في اهم العوامل 

ي قصب وبنجر السكر في مصر خالل علي إنتاج محصولالتي يفترض تأثيرها 

 :(، وذلك من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية1022-1002الفترة )

المتغيرات االقتصادية واالنتاجية المؤثرة على االستقرار وقياس  تقدير -

 االقتصادي إلنتاج محصولي البحث4 

بمحصولي  تحليل وقياس أهم المتغيرات المحددة للمساحة المنزرعة -

فضال عن تقدير مرونات االستجابة في المدى القصير والطويل، سة، الدرا

للوقوف علي مدى استجابة المساحة المنزرعة بتلك المتغيرات، وكذلك تقدير 

 التفرة الزمنية الالزم انقضاؤها لتحقيق االستجابة الكاملة4

قياس وتحليل المتغيرات المكونة لكل من االنتاج الكلي والقيمة النقدية  -

يقية للناتج الكلي )االيراد الكلي الحقيقي(، وعزل تأثير كل متغير، فضال الحق

عن قياس العالقة بين تلك المتغيرات، والتعرف علي اكثرها تأثيرا، ومن ثم 

تحديد مسئولية كل متغير في زيادة او نقص االنتاج الكلي وكذلك القيمة 

 النقدية لإلنتاج الكلي لمحصولي الدراسة4
 

 ثيةالطريقة البح
 

استند األسلوب البحثي على استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي للبيانات 

، اإلحصائية، كما تم االستعانة بالعديد من األدوات التحليلية والطرق اإلحصائية

وكذلك  Backwardباستخدام اسلوب  االنحدار المتدرجوالتي تتمثل في تحليل 

طية، واللوغاريتمية المزدوجة، نصف بالصور الرياضية المختلفة)الخ         الم تعدد

 Arbitrary فضال عن استخدام طريقة األوزان التحكمية ،واللوغاريتمية(

Weights في تقدير السعر المزرعي المركب(ii) التفاقها مع منطق النظرية ،

 واستخدام األرقام القياسية بصور مختلفة، ،Cobweb Theorem العنكبوتية

نموذج مـارك نيرلـوف بكما تم االستعانة  ث،بما يحقق المستهدف من البح

 باستخدام الصيغة الرياضية التالية: M. Nerlove الـديناميكي 

U
.0

.
+  1-t) Y -+ ( 1 1-tX + B  = α  tŶ 

           حيث ت مثل:
)tŶ:(  في العام الحالي تقديري الالمتغير التابع(t). 

)1-t(X :   1المتغيرات المستقلة بفترة تأخير عام واحد)-(t. 

(1-tY المتغير التابع في العام السابق :)1)-(t. 

(αالحد الثابت :) 

(B)معامل االنحدار : 

 ((Uحد الخطأ : 

= معامل االستجابة السنوي  

β=  (S.R.E) مرونة المدى القصير   

S.R.E/ =   (L.R.E) مرونة المدى الطويل   

 = فترة االستجابة الكاملة 

 :مصادر البيانات
بعض البيانات اإلحصائية المتاحة من قطاع اعتمد البحث علي 

بوزارة الزراعة  يةونشرات مجلس المحاصيل السكر الشئون االقتصادية

واستصالح األراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وغيرها 

قاعدة البيانات اإلحصائية من مصادر البيانات المنشورة وغير المنشورة، 
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، كما تم االعتماد علي البحوث بمنظمة التجارة العالميةلتجارة السلع األساسية، 

 4وضوع البحثوالدراسات المنشورة ذات الصلة بم
 

 النتائج والمناقشات
 

 -:اهم المتغيرات االنتاجية لمحصولي بنجر وقصب السكر في مصر تطور

  :اوال: محصول بنجر السكر
( الي ان متوسط المساحة المنزرعة بمحصول بنجر 2تشير نتائج جدول ) -2

ذا وبتقدير معامل ألف فدان، ه 61245السكر خالل فترة الدراسة بلغ حوالي 
تشتت مفردات المساحة المنزرعة إلي حد كبير حول متوسطها ف تبين االختال

(، تزايد 1جدول )(، ب2)كما اوضحت المعادلة ، %.94.بنسبة بلغت نحو 
ألف فدان تمثل نحو  6045المساحة المنزرعة زيادة سنوية بلغت حوالي 

من  %.9أن نحو الي من متوسطها السنوي، ويشير معامل التحديد  946%
 ت في المساحة المنزرعة ترجع للعوامل التي يعكسها الزمن4التغيرا

فقد بلغ متوسطها محصول بنجر السكر لاإلنتاجية الفدانية وفيما يتعلق ب -1
طن فدان، هذا وبتقدير معامل االختالف  1049فترة الدراسة حوالي خالل 
إلي حد ضئيل حول متوسطها بنسبة بلغت  اإلنتاجيةمفردات  تشتتتبين 
(، حيث 1(، بالجدول رقم)1وهو ما تأكد من المعادلة رقم) ،%.64نحو 

 تبين ان اإلنتاجية الفدانية تتسم بالثبات النسبي حول متوسطها السنوي4
كمتوسط طن ألف  6731.3بلغ حوالي فقد نتاج الكلي اما بالنسبة لإل  -6

مفردات اإلنتاج الكلي  تشتتبينت الدراسة  كما، سنوي خالل فترة الدراسة
اوضحت و، %6045إلي حد كبير بنسبة بلغت نحو توسط المحول 

(، تزايد اإلنتاج الكلي زيادة سنوية بلغت 1(، بالجدول رقم)6المعادلة رقم)
أن نحو و، المتوسطمن  %9459ألف طن تمثل نحو  651.65حوالي 

 من التغيرات في اإلنتاج الكلي ترجع للعوامل التي يعكسها الزمن4 96%
 

 

 (.2212-2221المتغيرات االنتاجية واالقتصادية لمحصولي بنجر وقصب السكر في مصر خالل الفترة )تطور اهم  .1جدول 

 البيان
 السنوات

 محصول قصب السكر محصول بنجر السكر

المساحة 
 المنزرعة

اإلنتاجية 
 الفدانية

اإلنتاج 
 الكلي

السعر 
المزرعي 
 بالقيم الجارية

السعر 
المزرعي 
بالقيم 
 الحقيقية

السعر  
مركب ال

بالقيم 
 الجارية

السعر  
المركب 
بالقيم 
 الحقيقية

صافي العائد 
 بالقيم الجارية

العام  في 
 السابق

المساحة 
 المنزرعة

اإلنتاجية 
 الفدانية

 اإلنتاج 
 الكلي

السعر 
المزرعي 
بالقيم 
 الجارية

السعر 
المزرعي 
بالقيم 
 الحقيقية

السعر  
المركب 
بالقيم 
 الجارية

السعر  
المركب 
بالقيم 

 حقيقيةال
2001 142.6 20.0 2857.7 100.0 100.0 100.0 100.0 730.8 312.0 49.9 15571.5 95.0 95.0 95.0 95.0 
2002 153.8 20.6 3168.3 110.0 105.3 103.0 101.6 480.4 323.6 49.5 16016.8 105.0 100.6 98.0 96.7 
2003 131.3 20.5 2691.5 108.0 79.7 109.4 97.6 712 327.2 49.7 16245.5 105.0 77.5 105.0 93.6 
2004 141.0 20.3 2860.6 158.0 103.1 123.0 86.6 598 322.0 50.4 16230.5 130.0 84.8 112.5 79.7 
2005 167.3 20.5 3429.5 160.0 102.6 158.6 102.9 1365 321.4 50.8 16317.3 160.0 102.6 139.0 90.1 
2006 186.4 21.0 3905.0 171.0 103.6 163.3 102.9 1755 327.0 51.0 16656.3 170.0 102.9 163.0 102.7 
2007 248.3 22.0 5458.2 188.0 100.4 176.0 102.6 1722 325.3 50.8 16563.3 182.0 97.4 173.6 101.3 
2008 257.7 19.9 5132.6 231.0 102.7 200.6 101.1 2489 323.6 50.9 16470.2 200.0 89.0 187.4 94.9 
2009 264.6 20.2 5333.5 317.0 134.5 256.9 112.3 2578 316.7 48.9 15482.2 234.5 99.4 210.4 92.1 
2010 385.7 20.3 7840.3 263.0 97.3 301.0 123.3 4230 320.3 49.0 15708.9 280.0 103.5 248.2 100.7 
2011 361.9 20.7 7486.1 355.0 113.9 290.6 102.3 3051 325.5 48.4 15765.2 335.0 107.5 296.5 104.7 
2012 423.8 21.5 9126.1 364.0 114.5 357.6 114.1 4729 325.7 47.9 15550.5 360.0 113.4 342.5 109.3 
2013 460.5 21.8 10044.3 387.0 114.9 370.5 114.6 4628 329.2 47.9 15780.0 360.0 107.0 360.0 111.5 
2014 504.3 21.9 11045.6 370.0 102.2 381.7 111.1 4959 332.0 48.4 16055.0 380.0 104.9 366.0 106.4 
2015 554.9 21.6 11983.0 379.0 100.6 372.6 101.7 4170 328.1 48.5 15903.3 400.0 106.3 386.0 105.3 
2016 559.7 20.0 11209.2 379.0 91.1 378.8 97.8 3838 325.9 47.7 15557.5 560.0 134.4 448.0 114.8 
2017 523.4 20.8 10860.9 534.0 96.4 425.8 92.7 1810 326.2 47.2 15382.2 720.0 130.0 608.0 133.1 

 101.9 255.2 103.3 281.0 15956.2 49.2 324.2 2579 103.8 251.1 103.7 269.0 6731.3 20.8 321.6 المتوسط
 المساحة: الف فدان، اإلنتاجية الفدانية: طن/فدان، االنتاج: الف طن، السعر: جنيه/طن، صافي العائد: جنيه/فدان.

 متتالية.األراضي، نشرة مجلس المحاصيل السكرية، اعداد وزارة الزراعة واستصالح المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 
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 رقم المعادلة

ر
سك
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ر
ج
 بن
ل
صو

ح
م

 

 لمتوسطا 2ر المحسوبة A B T الوحدة المتغيرات
معدل 
 التغير%

معامل %
 االختالف

 49.4 9.52 321.6 0.94 **15.99 30.6 46.176 الف فدان المساحة المنزرعة 1
 3.4  20.8 0.14 1.55 0.05 20.3 طن/ فدان اإلنتاجية الفدانية 2
 50.6 9.68 6731.3 0.93 **14.37 651.65 866.49 الف طن اإلنتاج الكلي 3
 47.3 9.01 269 0.92 **12.7 24.3 50.78 جنيه/ طن بالقيم الجاريةالسعر المزرعي  4
 11.2 - 103.7 0.01 0.39 0.24 101.6 جنيه/ طن السعر المزرعي بالقيم الحقيقية 5
 46.1 8.95 251.1 0.96 **19.7 22.47 48.86 جنيه/ طن السعر  المركب بالقيم الجارية 6
 8.5 - 103.8 0.22 0.9 0.40 100.2 يه/ طنجن السعر  المركب بالقيم الحقيقية 7
8 

ر
سك
 ال
ب
ص
 ق
ل
صو

ح
م

 

 1.5 0425 324.2 0460 *146 .0462 62945 الف فدان المساحة المنزرعة
 2.5 (0469) 49.2 0451 **49. (0429) 60495 طن/ فدان اإلنتاجية الفدانية 9

 2.5 (.041) 15956.2 0416 *142 (6249) 2519242 الف طن اإلنتاج الكلي 10
 61.3 2246 281 0492 **9499 62425 496. جنيه/ طن السعر المزرعي بالقيم الجارية 11
 13.6 2459 103.3 0469 **42. .142 9.401 جنيه/ طن السعر المزرعي بالقيم الحقيقية 12
 57.1 20429 255.2 0492 **2146 1246 2462 جنيه/ طن السعر  المركب بالقيم الجارية 13
 11.6 249 101.9 0451 **49. .249 9646 جنيه/ طن السعر  المركب بالقيم الحقيقية 14

 .2.20، )*( معنوي عند مستوي  2.21ما بين األقواس االرقام سالبة ، )**( معنوي عند مستوي 
 (.1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )

 

المزرعي  (، تزايد السعر1(، بالجدول رقم).كما اوضحت المعادلة رقم) -.
من  %9جنيه/طن تمثل نحو  24.3بالقيم الجارية زيادة سنوية بلغت حوالي 

جنيه/طن، وقدر  269المتوسط السنوي خالل فترة الدراسة والمقدر بحوالي 
4 هذا وبتقدير معامل االختالف تبين 0491معامل التحديد لهذه العالقة بنحو 

كبير بنسبة بلغت تشتت مفردات السعر المزرعي حول المتوسط إلي حد 
 4 %246.نحو 

جنيه/طن  103.7اما السعر المزرعي بالقيم الحقيقية فقد بلغ حوالي   -6
كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة، وتبين نسبة التشتت بين مفردات السعر 

، هذا ولم تتأكد معنوية العالقة بين %2241المزرعي ومتوسطها بنحو 
 السعر المزرعي بالقيم الحقيقية والزمن

بالقيم الجارية فقد بلغ المتوسط خالل فترة المركب وفيما يتعلق بالسعر  -5
/طن، هذا وبتقدير معامل االختالف تبين تشتت جنيه 251.1الدراسة حوالي 
إلي حد كبير حول متوسطها بنسبة بلغت نحو المركب مفردات السعر 

(، الي تزايد السعر 1(، بالجدول رقم)5، كما تشير المعادلة رقم)5%.
من  %949/طن تمثل نحو جنيه 22.47زيادة سنوية بلغت حوالي لمركب ا

ترجع المركب من التغيرات في السعر  %95المتوسط السنوي، وأن نحو 
 لعوامل يعكسها الزمن4

خالل  /طنجنيه 103.8حوالي ب الحقيقيةبالقيم المركب متوسط السعر  قدر -2
 متوسطالوالسعر مفردات بين تشتت ان ال وبينت الدراسة، فترة الدراسة
(، بالجدول 2المعادلة رقم) ما يتفق معوهو ، %946نحو  ضئيل اذ بلغ

يتسم بالثبات النسبي حول المركب ان السعر  تشير الي(، حيث 1رقم)
 السنوي4متوسط  ال

  :ثانيا: محصول قصب السكر

بلغ متوسط المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر خالل فترة  -2

تبين  كما( 2جدول )ب ف فدان، كما هو موضحأل 324.2الدراسة حوالي 
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مفردات المساحة المنزرعة حول متوسطها بنسبة بلغت نحو  تشتت

(، تزايد المساحة 1(، بالجدول رقم)9اوضحت المعادلة رقم) وقد، 1.5%

من  %0425ألف فدان تمثل نحو  .0462حوالي سنويا بالمنزرعة 

المنزرعة ترجع  غيرات في المساحةمن الت %60أن نحو و، المتوسط

 يعكسها الزمن4لعوامل 

اإلنتاجية الفدانية  (، الي تناقص 1(، بالجدول رقم)9تشير المعادلة رقم) -1

 السنوي من متوسط %0469فدان تمثل نحو طن/ 0429سنويا بحوالي 

، واوضح معامل طن فدان خالل فترة الدراسة 49.2المقدر بحوالي 

ترجع للعوامل التي نتاجية اإلمن التغيرات في  %51التحديد أن نحو 

مفردات  تشتت، هذا وبتقدير معامل االختالف تبين يعكسها الزمن

  4%146إلي حد ضئيل حول متوسطها بنسبة بلغت نحو اإلنتاجية  

قصب لمحصول  اإلنتاج الكلي( الي ان متوسط 2تشير نتائج جدول ) -6

 تبين كما، طنألف  15956.2السكر خالل فترة الدراسة بلغ حوالي 

هذا ، %2.5حول متوسطها بنسبة بلغت نحو  اإلنتاج الكليمفردات  تشتت

 اإلنتاج الكليتناقص الي (،1(، بالجدول رقم)20المعادلة رقم) وتشير

من  %.041ألف طن تمثل نحو  6249بلغ حوالي  تناقص سنوي

من التغيرات  %16معامل التحديد أن نحو  واوضحمتوسطها السنوي، 

 جع للعوامل التي يعكسها الزمن4تر اإلنتاج الكليفي 

 281بلغ حوالي فقد متوسط السعر المزرعي بالقيم الجارية اما بالنسبة ل -.

وهو ما يعني ان هناك  %52نحو بمعامل االختالف وقدر /طن، جنيه

هذا وقد ، كبير بين مفردات السعر ومتوسطها خالل فترة الدراسة تشتت

، تزايد السعر المزرعي زيادة (1بالجدول رقم) (22المعادلة رقم) تبين من

من متوسطها  %22/طن تمثل نحو جنيه 6242سنوية بلغت حوالي 

من التغيرات في السعر المزرعي بالقيم الجارية  %92أن نحو والسنوي، 

 ترجع للعوامل التي يعكسها الزمن4

( 21فقد اوضحت المعادلة ) الحقيقيةالسعر المزرعي بالقيم بوفيما يتعلق  -6

 .142سنويا بحوالي  الحقيقيةتزايد السعر المزرعي بالقيم (، 1جدول )ب

/طن جنيه 103.3من المتوسط المقدر حوالي  %242/طن تمثل نحو جنيه

من التغيرات  %69خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد أن نحو 

، هذا ترجع للعوامل التي يعكسها الزمن الحقيقيةفي السعر المزرعي بالقيم 

مفردات السعر المزرعي بالقيم  تشتتمل االختالف تبين وبتقدير معا

  4%2645نحو ب قدرتبنسبة السنوي  ما حول المتوسطإلي حد  الحقيقية

 /طنجنيه 255.2حوالي بالقيم الجارية فقد بلغ  المركباما السعر  -5

إلي حد كبير  تشتتكما بينت الدراسة وجود ، الدراسة كمتوسط خالل فترة

اوضحت  هذا وقد، %62نحو ب السنوي قدروسطها مفردات السعر متبين 

بالقيم الجارية زيادة المركب (، تزايد السعر 1جدول )، ب(26المعادلة )

، المتوسطمن  %2042/طن تمثل نحو جنيه 1246سنوية بلغت حوالي 

بالقيم الجارية ترجع المركب من التغيرات في السعر  %92أن نحو و

 للعوامل التي يعكسها الزمن4

بالقيم المركب (، تزايد السعر 1(، بالجدول رقم).2من المعادلة رقم) يتبين -2

من  %249/طن تمثل نحو جنيه 249زيادة سنوية بلغت حوالي  الحقيقية

/طن خالل فترة الدراسة، جنيه 101.9المتوسط السنوي بلغ حوالي 

المركب من التغيرات في السعر  %51ويشير معامل التحديد أن نحو 

هذا وبتقدير معامل ، ترجع للعوامل التي يعكسها الزمن بالقيم الجارية

 ماإلي حد  الحقيقيةبالقيم المركب مفردات السعر  تشتتاالختالف تبين 

 4%2245حول متوسطها بنسبة بلغت نحو 

 -:االقتصادي إلنتاج محصولي بنجر وقصب السكر االستقرار

بنجر السكر وقصب للتعرف علي مدى استقرار إنتاج محصولي 

ي دراسة العالقة بين االنحدار المتدرج والمتعدد ف يسلوباتم استخدم  ،سكرال

ومعامالت عدم االستقرار لكل  (،tŶ) استقرار اإلنتاج كمتغير تابعمعامل عدم 

)المزرعي والمركب  ،(3tx)، والسعر(2tx)، اإلنتاجية الفدانية(1tx)من المساحة

اجراء وهو ما استلزم ، رية( كمتغيرات تفسيالحقيقيةفي الصورتين الجارية و

 والتي ،               المذكورة آنفا  العديد من المحاوالت للعالقات المتعددة بين المتغيرات 

الصورة اختيار انسب وكذلك  ،ثبتت معنويتها االحصائية ومنطقيتها االقتصادية

 4الرياضية )الخطية، واللوغاريتمية المزدوجة، نصف واللوغاريتمية(

 :بنجر السكرمحصول ي إلنتاج االستقرار االقتصاد اوال:

 المركب بالقيم الجارية السعر ( الي ان6تشير نتائج جدول )

اذ بلغ معامل عدم  ،يتسم الي حدا ما بقدر من االستقرار لمحصول البنجر

بينما بلغ نظيرة  ،54.6( حوالي 1022-1002االستقرار خالل الفترة )

رتفاع معامل عدم علية ا، وهو ما ترتب 949حوالي  المنزرعةللمساحة 

فترة الدراسة، اذ بلغ خالل االستقرار االقتصادي إلنتاج محصول البنجر 

هذا وبدراسة العالقة بين معامل عدم االستقرار إلنتاج البنجر  ،9416حوالى 

كمتغير تابع والمتغيرات التفسيرية المستقلة السالف ذكرها، تبين أفضلية نموذج 

وتشير معالم النموذج، كما   Backwardب بأسلو المتدرج المرحلياالنحدار 

أن عدم استقرار المساحة (، الي ان .( بجدول )2هو موضح بالدالة )

إلنتاج  االقتصادي االستقرارمن عدم  %99بالبنجر يفسر نحو  المنزرعة

في معامل  %20                                                 محصول البنجر، بشكل طردي، ومن ثم فأن تغيرا  بنسبة 

معامل عدم االستقرار  فيترتب علية تغير ي المنزرعةعدم االستقرار للمساحة 

 4%22إلنتاج محصول البنجر بنحو  االقتصادي

 السكر:قصب ثانيا: االستقرار االقتصادي إلنتاج محصول 

للعالقة بين                        أن أفضل النماذج تمثيال  (، .جدول )النتائج  توضح

قلة كمتغير تابع والمتغيرات التفسيرية المستقصب معامل عدم استقرار إنتاج ال

سالفة الذكر، هو نموذج االنحدار الخطي المرحلي، والمتمثل في المعادلة رقم 

استنادا إلى قيمة معامل التحديد ومعنوية معامل االنحدار والمنطق (، 1)

من االستقرار االقتصادي إلنتاج محصول  %60يفسر نحو االقتصادي، اذ 

لمساحة المنزرعة ، يرجع الي التغيرات في معامالت عدم االستقرار لقصبال

في تلك المتغيرات تؤدي  %20                         مما يعني ان تغيرا  بنسبة  اإلنتاجية الفدانية،و

بنحو قصب السكر الي تغير في االستقرار االقتصادي إلنتاج محصول 

إلجمالي تأثير  %242علي الترتيب في نفس االتجاه وبنحو  %.64، 146%

( الي ان معامالت عدم 6) المتغيرين المذكورين، هذا وتشير نتائج جدول رقم

، لكل من السعر المركب بالقيم 049، .04، 3.16االستقرار قد بلغت حوالي  

كل علي الترتيب، األمر الذى  اإلنتاجية الفدانيةوالمساحة المنزرعة، و الحقيقية،

، خالل 246، اذ بلغ حوالى قصب السكرأدى إلى االستقرار االقتصادي إلنتاج 

 فترة الدراسة4
 

-2221خالل الفترة )لمحصولي بنجر وقصب السكر المزرعية تطور معامالت عدم االستقرار لكل من المساحة المنزرعة واإلنتاج الكلي االسعار  .9ل جدو

2212) 
 معامالت عدم االستقرار

 السنوات
 محصول قصب السكر محصول بنجر السكر

 اإلنتاج الكلي السعر  المركب بالقيم الحقيقية اإلنتاجية الفدانية المنزرعة المساحة لكلياإلنتاج ا السعر  المركب بالقيم الجارية المساحة المنزرعة
2001 85.78 40.19 88.24 2.54 1.69 9.06 4.23 
2002 43.23 9.80 46.02 0.94 2.06 8.67 1.26 
2003 4.84 5.92 4.61 1.89 1.45 3.12 0.38 
2004 16.37 11.35 17.64 0.12 0.42 14.00 0.52 
2005 16.00 1.63 16.85 0.23 1.55 4.59 1.30 
2006 18.88 11.10 18.24 1.32 2.31 6.62 3.65 
2007 4.64 14.66 0.56 0.64 2.34 3.17 3.31 
2008 11.45 12.29 15.58 0.03 3.00 5.14 2.98 
2009 17.73 2.29 20.76 2.32 0.70 9.59 2.97 
2010 9.51 10.00 6.20 1.36 0.02 2.95 1.32 
2011 5.46 1.85 6.83 0.08 0.83 0.79 0.73 
2012 2.50 12.25 5.06 0.01 1.45 1.75 1.84 
2013 3.71 8.64 7.57 0.88 1.05 2.05 0.15 
2014 6.25 5.01 10.57 1.60 0.21 4.26 1.83 
2015 9.84 3.46 12.61 0.25 0.84 6.73 1.11 
2016 4.47 7.26 0.74 0.58 0.30 0.01 0.85 
2017 7.60 1.19 9.07 0.64 1.11 14.13 1.73 

 1.33 3.16 0.84 0.44 9.25 6.45 9.90 الوسط الهندسي
 سنة األساس. 2221تم تعديل األسعار المزرعية باستخدام األرقام القياسية ألسعار الجملة للحاصالت الزراعية باعتبار عام 

 (.2(، )1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدولي )



 عاطى شبل              أحمد عبد ال

39 

 (2212-2221أوفق النماذج اإلنحدارية لتقدير االستقرار االقتصادي إلنتاج محصولي بنجر وقصب السكر خالل الفترة ) .9جدول 
 المرونةمعامالت  2R F المعادلــة نوع النموذج المحصول/  البيان

 متدرج خطيانحدار  البنجر
=  tŶ0459+240121tx  

(62**) 
99 95.46** 242 (1tx) 

 رج خطيانحدار متد القصب
=  tŶ04061+0422+1tx 0495x 1t 

(14.2(      *)642**) 
60 2409** 

6041 (1tx) 
.046 (2tx) 

 حيث ان:

tŶ  ( للسنة لإلنتاج الكلي االستقرارالمتغير التابع المقدر)معامل عدمt.ـ 

1tx2، المساحة المنزرعة = معامل عدم االستقرارtx اإلنتاجية الفدانية = معامل عدم االستقرار،  t =1 ،2،.................،17. 
 ( المقدرة.Tما بين األقواس تعبر عن قيمة )

  .2.20، )*( معنوي عند مستوى  2.21)**( معنوي عند مستوى 

 (.9المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )
 

 -استجابة العرض لمحصولي بنجر وقصب السكر:

رة تأخير عام بأخذ فت نموذج مـارك نيرلـوف الـديناميكياستخدم ب

واالستعانة بأسلوب االنحدار ، ( للمتغيرات المستقلة داخل النموذجt-1واحد )

، تم تقدير دالة استجابة Backwardوترتيب النتائج وفقا ألسلوب  المتدرج

تقدير مرونات المدى القصير  محصولي الدراسة، ومن ثمالعرض المزرعي ل

محصولي الدراسة المنزرعة ببين المساحة دراسة العالقة والطويل، وذلك ب

(tŶ كمتغير تابع وبعض المتغيرات التفسيرية الهامة والتي يفترض تأثيرها ،)

محصولي الدراسة والمتمثلة في كل من المساحة  على استجابة عرض

(، صافي عائد المحصول في العام t-1Yالمنزرعة في العام السابق )

(، االنتاج الكلي في 2tx-1ق   )(، السعر المزرعي في العام الساب1tx-1السابق)

(، صافي عائد 4tx-1(، االنتاجية الفدانية في العام السابق)3tx-1العام السابق )

(، صافي عائد 5tx-1برسيم التحريش في العام السابق بالنسبة لبنجر السكر )

(، صافي عائد 6tx-1محصول القمح في العام السابق بالنسبة لبنجر السكر)

رسيم مستديم وذرة شامية صيفي في العام السابق بالنسبة لقصب الدورة البديلة ب

 .(7tx-1السكر )
 

 :بنجر السكرمحصول استجابة العرض لاوال: 
دالة لاآلجل  أفضلية النموذج الخطى قصير( 6يتبين من الجدول رقم )

      وفقا   (،2) رقم والمتمثل في المعادلة بنجر السكر محصولعرض  استجابة
فإن المتغيرات التفسيرية االقتصادية واإلحصائية، ومن ثم لمعايير المفاضلة 

مساحة من التغيرات التي تحدث في  %92التي يتضمنها النموذج تفسر نحو 
تشير اشارة معامالت االنحدار الي خالل الفترة الدراسة، هذا والمحصول 

وجود عالقة طردية بين مساحة المحصول المراد زراعتها في العام الحالي 
ن مساحة المحصول في العام السابق، وصافي عائد المحصول في العام وكل م

السابق، وهو ما يعني ضرورة العمل علي تحقيق عائد مجزي للمزارعين 
الجدول سالف نتائج كما يتبين من  ،يشجعهم علي التوسع في زراعة المحصول

، 0.22حوالي بمرونة استجابة عرض محصول بنجر السكر تقدير ، ان الذكر
مما يعني زيادة المساحة  القصير والطويل على الترتيب،اآلجل ، في 1.04

على الترتيب، عند زيادة  %10.4، %2.2بذات المحصول بنحو  المنزرعة
معامل هذا وقد قدر  ،%20بنحو  في العام السابقبنجر السكر صافي عائد 

اؤها الفترة الزمنية الالزم انقضكما تقدر ، 0412بحوالي  االستجابة السنوي
                                   سنة بدءا  من العام التالي للزراعة4 425. حوالي بلتحقيق االستجابة الكاملة 

 (2212-2221محصولي بنجر وقصب السكر خالل الفترة )استجابة عرض لتقدير اإلحصائية أوفق النماذج  .0جدول 
 البيان

 المحصول
 2R F المعادلــة

معامل االستجابة 
 السنوي

ترة االستجابة ف مرونة االستجابة في المدي
 الطويل القصير الكاملة )سنة(

 البنجر
=  Ŷ26421+0.7 29+ 0.1-t Y 012x 21-t 

(2649(   **).49**) 
92 .4622** 0.209 0411 240. .425 

 القصب
=  Ŷ29249+0. 65+ 0.1-t Y 256x 11-t 

(249)   (2499*) 
.2 .49* 045. 04062 04092 2465 

 حيث ان:

tŶ المساحة ا( =(لتقديرية  المنزرعة في العام الحاليt.لكل من محصولي بنجر السكر، وقصب السكر ) 

1-t Y( 1= المساحة المنزرعة في العام السابق-t ، لكل من محصولي بنجر السكر، وقصب السكر )1-1tx  (1= صافي عائد محصول بنجر السكر في العام السابق-t ،)1-2tx  السعر المزرعي بالقيم =

 (، t-1لمحصول قصب السكر في العام السابق) الحقيقية

t  =1 ،2،.................،17. 
 ( المقدرةTالقيمة بين األقواس تعبر عن قيمة )

  .2.20، )*( معنوي عند مستوى 2.21)**( معنوي عند مستوى 

 سنة األساس. 2221عتبارعام تم تعديل األسعار المزرعية باستخدام األرقام القياسية ألسعار الجملة للحاصالت الزراعية با

 (.1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )
 

 :السكرقصب  استجابة العرض لمحصول ثانيا:
استنادا إلى قيمة معامل التحديد ومعنوية معامل االنحدار والمنطق 

تبين أفضلية النموذج الخطى قصيرة اآلجل لدالة استجابة عرض  االقتصادي،
(، اذ اوضح النموذج ان 6مثل في المعادلة رقم )والمت السكر قصب محصول

مساحة المنزرعة بقصب السكر من التغيرات التي تحدث في ال %41نحو 
كل من مساحة المحصول في  خالل الفترة الدراسة، ترجع الي التغيرات في

 اشارتالعام السابق، حيث  ، والسعر المزرعي بالقيم الحقيقية فيالعام السابق
ود عالقة طردية بين مساحة المحصول المراد زراعتها في العام النتائج الي وج

مرونة استجابة العرض الحالي، والمتغيرات سالفة الذكر، هذا وقد قدرت 
على الترتيب، اآلجل والطويل اآلجل ، للنموذجين قصير 0.08، 0.05بحوالي 
على  %0.8، %0.5بنحو  السكر قصببزيادة المساحة المنزرعة ومن ثم 

في العام السكر  قصبالسعر المزرعي بالقيم الحقيقية لب، عند زيادة الترتي
تقدر و، .045حوالي  معامل االستجابة السنوي كما بلغ، %20بنحو  السابق

 سنة4 2465الفترة الزمنية الالزم انقضاؤها لتحقيق االستجابة الكاملة بحوالي  
ة في مكونات القياس الكمي بصورتيه النسبية والمطلقة للتغيرات الحادث

 -:لمحصولي بنجر وقصب السكر الحقيقياإلنتاج الكلى وااليراد الكلي 
عناصر الر يتم استخدام األرقام القياسية كأداة تحليلية لقياس مقدار تأث

-1002، بين فترتي األساس)الحقيقيلإلنتاج الكلى وااليراد الكلي  المكونة
العام للظاهرة إلى  سيالقيا، ويقسم الرقم (1022-1026( والمقارنة)1006

من  (مكوناته الجزئية)أرقام قياسية جزئية بعدد العناصر المكونة للظاهرة، 
للعناصر،  (المستقل)التغير أو التأثير المنفصل اولهما  ،طريقتيإتباع  خالل

موضوع للعناصر على الظاهرة  (المتتابع)التغير أو التأثير المتصل وثانيهما 
 الجزئي القياسيأن قيمة الرقم  فيالثانية على األولى  وتتميز الطريقة الدراسة،

فحسب رتبط بدرجة تغير العنصر لمحسوب بها لكل عنصر على حدة ال يا
حساب األرقام القياسية  في حينرتبط أيضا بتغير العناصر األخرى، وإنما ي

 طريقة منفصلة عن تأثيرالطريقة األولى يكون لكل عنصر ب فيالجزئية 
رى، وتعتبر الطريقة الثانية مكملة للطريقة األولى، حيث تقوم العناصر األخ

بتقسيم التأثير الكلى على الظاهرة إلى أجزاء حسب العناصر المكونة لها من 
 iii4وقياس التأثير المتداخل للعناصر مع بعضها من جهة أخرى ،جهة

لمحصولي بنجر  لتأثير تغير مكونات اإلنتاج الكلى والنسبي الكميالقياس 
 :صب السكروق

لمحصول ما بالزيادة أو النقص  اإلنتاج الكلىال شك أن التغير في 
 (،A) المساحة المنزرعةبين فترتي األساس والمقارنة، يرجع إلى التغير في 

من هذا المحصول )أحدهما أو كالهما(، وبدراسة  (،M) واالنتاجية الفدانية
كما هو الدراسة،  يللمحصو (،R) اإلنتاج الكلىالتغيرات التي طرأت على 

 أمكن الحصول علي النتائج التالية:(، 5موضح بجدول )
زيادة االنتاج الكلي من محصول بنجر السكر خالل فترة المقارنة بنسبة تقدر  -

من فترة االساس، بينما تناقص االنتاج الكلي لمحصول  %159بحوالي 
 رة االساس4من إنتاجه الكلي خالل فت %142القصب خالل فترة المقارنة بنحو 

بالزيادة علي االنتاج  كما تبين ان التأثير المنفصل لتغير المساحة المنزرعة انعكس -
 الف طن4 66249، 250949الكلي لمحصولي بنجر وقصب السكر بحوالي 

هذا وبدراسة التأثير المتتابع للمساحة المنزرعة مع عالقتها االنتاجية الفدانية  -
، 291245البنجر والقصب بحوالي  تبين زيادة االنتاج الكلي لمحصولي

 4علي الترتيب الف طن 66549
هذا ويعبر التأثير المشترك بين التأثير المنفصل والمتتابع الي الزيادة او  -

النقص في االنتاج الكلي لعنصري المساحة المنزرعة واالنتاجية الفدانية والذي 
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نقص حوالي الف طن  لمحصول بنجر السكر، وبال 62242بلغ بالزيادة حوالي 
 الف طن لمحصول قصب السكر4 2.49

اما التأثير المنفصل لتغير االنتاجية الفدانية، قد انعكس بالزيادة علي االنتاج  -
الف طن، بينما انعكس  21149الكلي لمحصول البنجر قدرت بحوالي 

 59242محصول القصب وقدر هذا االنخفاض بحوالي  إلنتاجباالنخفاض 
 الف طن4

لتأثير كل من المساحة المنزرعة واالنتاجية الفدانية علي ومن ثم ونتيجة  -
االنتاج الكلي لمحصولي الدراسة نجد ان االنتاج الكلي قد زاد بحوالي 

الف طن  49..6الف طن لمحصول البنجر، بينما نقص بحوالي  46..90
 لمحصول القصب4

وتبين بدراسة الوزن النوعي ان زيادة المساحة المنزرعة بنحو  -
لمحصولي البنجر والقصب علي الترتيب، ادت الي زيادة  141% ،16546%
لبنجر من الزيادة في االنتاج الكلي لمحصولي ا %9242، %9946نحو تمثل 

 علي الترتيب4بين فترتي االساس والمقارنة والقصب 
اما الوزن النوعي للتأثير المشترك لعنصري المساحة المنزرعة  -

، من %461.-، %6492ة تمثل نحو واالنتاجية الفدانية ادي الي زياد
 زيادة االنتاج الكلي لمحصولي البنجر والقصب4

لمحصولي  %41.-، %.تغير االنتاجية الفدانية بنسب تمثل حوالي  اما -
، من حجم %197.7-، %1.5ادي الي تغير يمثل نحو  البنجر والقصب، 

 بين فترتي االساس االنتاج الكلي لمحصولي البنجر والقصبالتغير في 
 4والمقارنة

 

فترتي  التغيرات النسبية في االنتاج الكلي لمحصولي بنجر وقصب السكر نتيجة التغير في مكوناته )المساحة المنزرعة، االنتاجية الفدانية( خالل .9جدول 

 (2212-2219( والمقارنة )2220-2221األساس )

 المحصول
 عناصر 
 الظاهرة

 الوحدة
 فترة

 االساس 
(0) 

 فترة 
  المقارنة

(i) 

الرقم 
 القياسي

(i/o*)122 

 التأثير )1(
 المنفصل 
 للعنصر

 التأثير )2(
 المشترك 

(A) (M) 

التأثير  )3(
 *المتتابع

 الوزن (4)
 تأثيرالنوعي ل

 العناصر 
 ** )%( 

 البنجــر

 (Aالمنزرعة  ) المساحة
الف 
 فدان

147.2 520.6 353.6 7609.9 311.7 7921.6 98.5 

 (M)  ةاالنتاجية الفداني
طن/فدا
 ن

20.4 21.2 104.1 122.9 
 

122.9 1.5 

 100.0 8044.5 311.7 7732.8 368.1 11045.0 3000.5 الف طن (Rاالنتاج الكلي )

 القصب 

 (Aالمنزرعة  ) المساحة
الف 
 فدان

321.3 328.3 102.2 351.8 -14.9 336.9 97.7 

 (M)  االنتاجية الفدانية
طن/فدا
 ن

50.1 47.9 95.8 -681.7 
 

-681.7 -197.7 

 100.0 344.8- 14.9- 329.9- 97.9 15734.9 16079.7 الف طن (Rاالنتاج الكلي )

     حيث ان:

(1)  IA = (Ai Mo – Ao Mo) ، IM = (Ao Mi – Ao Mo) ، IR = IA+IM 

(2)  (Ai Mi – Ao Mi)- (Ai Mo – Ao Mo)     

(9)  IA = (Ai Mi – Ao Mi) ، IM = (Ao Mi – Ao Mo) ، IR = (IA + IM) 

(9)  
 

، 
 

  

 (.1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )
 

لمحصولي  القياس الكمي والنسبي لتأثير تغير مكونات اإليراد الكلي الحقيقي
 :بنجر وقصب السكر لمحصولي بنجر وقصب السكر

( نتائج تقدير وقياس اثر التغيرات الحادثة في 2يتضح من جدول رقم )
(، نتيجة للتغيرات التي طرأت علي البنود المكونة Rيراد الكلي الحقيقي)قيمة اإل

(، السعر المزرعي M(، واالنتاجية الفدانية )Aلها )المساحة المنزرعة )
 ((، خالل فترتي الدراسة، اذ تبين:Pالحقيقي)

تبين ان قيمة االيراد الكلي الحقيقي لمحصولي بنجر وقصب السكر قد زادت  -
، مقارنة بفترة االساس علي %1649، %129ارنة بنحو خالل فترة المق

الترتيب، وتعزي تلك الزيادة الي التغيرات الحادثة في العناصر السابق االشارة 
 اليها4

اذ ادي التأثير المنفصل للمساحة المنزرعة الي زيادة في قيمة االيراد الكلي  -
 جنيه مليون .614، 2.549الحقيقي لمحصولي بنجر وقصب السكر بحوالي 

مليون  6946، .9004حوالي  علي الترتيب، هذا وقد ارتفعت تلك القيمة الي
 تتابع للمساحة مع العناصر األخرىعلي التوالي في حالة التأثير الم جنيه

ويتوزع هذا التغير إلى مسبباته كما يلي: بالنسبة لمحصول البنجر، تبين ان تغير 
الي التأثير المشترك لزيادة مليون جنيه يرجع  6246بالزيادة بلغ حوالي 

تغير بالزيادة عنصري المساحة المنزرعة مع االنتاجية الفدانية،  فضال عن 
مليون جنيه يعزي الي التأثير المشترك لزيادة عنصري  1142ايضا بلغ حوالي 

المساحة المنزرعة والسعر الحقيقي، اما محصول القصب، فقد توزع التغير 
تغير باالنخفاض بلغ حوالي لي الي مسبباته التالية، الحادث في قيمة الناتج الك

مليون جنيه يرجع الي التأثير المشترك لزيادة المساحة المنزرعة ونقص  242
مليون جنيه يرجع الي التأثير  945تغير بالزيادة بلغ حوالي االنتاجية الفدانية، و

 المشترك لزيادة عنصري المساحة المنزرعة والسعر الحقيقي4

 

نتاجية التغيرات المطلقة والنسبية في قيمة االيراد الكلي الحقيقي لمحصولي بنجر وقصب السكر نتيجة التغير في مكوناته )المساحة المنزرعة، اال .2جدول 
 (2212-2219( والمقارنة )2220-2221الفدانية، السعر المزرعي الحقيقي( خالل فترتي األساس )

 المحصول
 عناصر 
 الظاهرة

 الوحدة
فترة 
 (0االساس)

 فترة 
 المقارنة 

(i) 

الرقم 
 القياسي

(i/o*)122 

التأثير المنفصل (1)
 للعنصر

التأثير (9) التأثير المشترك(2)
 المتتابع

الوزن النوعي (9)
ر العناصر يلتأث

)%( (M) (P) 

 البنجــر

 97.4 800.4 22.1 31.5 746.8 353.6 520.6 147.2 الف فدان (Aالمنزرعة  ) المساحة
 12.1 104.1 21.2 20.4 طن/فدان (M)  االنتاجية الفدانية

 
0.4 12.4 1.5 

 8.7 103.0 101.0 98.1 / طنجنيه (P)السعر المزرعي الحقيقي
  

8.7 1.1 
 100.0 821.5 22.4 31.5 767.6 379.0 1116.0 294.5 جنيهمليون  (Rقيمة االيراد الكلي الحقيقي )

 القصب

 11.1 39.3 8.6 1.7- 32.4 102.2 328.3 321.3 الف فدان (Aالمنزرعة  ) المساحة
 62.8- 95.8 47.9 50.1 طن/فدان (M)  االنتاجية الفدانية

 
-16.7 -79.4 -22.5 

 393.1 126.5 116.5 92.1 / طنجنيه (P)السعر المزرعي الحقيقي
  

393.1 111.4 
 100.0 352.9 8.1- 1.7- 362.7 123.8 1833.7 1480.7 جنيهمليون  (Rقيمة االيراد الكلي الحقيقي )

 حيث أن:

(1)        ، IA = (Ai Mo Po  – Ao Mo Po)          ، IM = (Ao Mi Po – Ao Mo Po) 
     ، IP = (Ao Mo Pi  – Ao Mo 

Po) 
IR = IA+IM+ IP 

(2)  
 ،  (m) =[ (Ai Mi Pi  – Ao Mi Pi)-(Ai 

MoPi  – Ao Mi Pi)] 
 ،  (p) =[ (Ai Mo Pi  – Ao Mo Pi)-(Ai MoPo  – Ao 

Mo Po)] 
(p) (m)  =[ (Ao Mi Pi  – Ao Mo Pi)-(Ao Mi Po  – 

Ao Mo Po)] 

(9)     ، IA = (Ai Mi Pi  – Ao Mi Pi)      ، IM = (Ao Mi Pi  – Ao Mo Pi) 
   ، IP = (Ao Mo Pi  – Ao Mo 

Po) 
IR = (IA + IM+ IP) 

(9)     

 (.1ل )المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدو
 

اما التأثير المنفصل لتغير االنتاجية الفدانية، قد انعكس بالزيادة علي االيراد  -
مليون جنيه ، بينما انعكس  12.1الحقيقي لمحصول البنجر قدرت بحوالي 

محصول القصب وقدر هذا االنخفاض بحوالي لباالنخفاض قيمة الناتج الكلي 
مليون  .294-، .214الي حوالي هذا وقد زادت تلك القيمة  مليون جنيه4 5149
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جنيه علي الترتيب في حالة اشتراك هذا العنصر مع العناصر األخرى )التأثير 
المتتابع( وبإرجاع هذه الزيادة الي مسبباته تبين بالنسبة لمحصول البنجر انها 
تعزي الي التأثير المشترك لهذا العنصر مع السعر المزرعي الحقيقي اذ بلغ 

مليون جنيه، اما محصول القصب فقد تبين انها تعزي الي  .04 هذا التأثير نحو
 2542-التأثير المشترك للعناصر السابق االشارة اليها اذ بلغ هذا التأثير نحو 

 مليون جنيه 
اما التأثير المنفصل لزيادة السعر المزرعي الحقيقي ادي الي زيادة في القيمة  -

، 942ب السكر قدر بحوالي الكلي للمحصولين بنجر وقص الحقيقية لإليراد
 مليون جنيه علي الترتيب4 696
 على ما سبق ذكره من تفسير للنتائج أمكن التوصل إلى التوصيات بناء

 :التالية
تكثيف الجهود إلنتاج، ضرورة ااستقرار  مديتحليل دراسة واتضح من  -

، وقد يكون المختلفة الالزمة لزيادة االنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر
ستخدام التقنيات الحديثة واستنباط وزراعة اصناف جديدة واحاللها محل ا

زيادة احد األدوات الكفيلة بتحقيق قدر من االصناف المزروعة حاليا، 
 4قصب السكرانتاجية 

حصول بنجر السكر في العام ممن عائد الان صافي  دراسةالتبين من  -
ب السكر في العام محصول قصالسعر المزرعي بالقيم الحقيقية لو، السابق
وهو ما يعني  ،إلنتاجامستوى و لمساحة المنزرعةا اهم محدداتهما  ،السابق

بما يتماشى مع الزيادة في  ،على تحريك األسعار المزرعية ضرورة العمل
التكاليف اإلنتاجية الكلية، وبما يمكن معه تحفيز المزارعين على زيادة 

عن هذه األسعار في وقت مبكر قبل االنتاجية الفدانية، على أن يتم اإلعالن 
موسم الزراعة حتى يسترشد بها الزراع عند اتخاذ قرارتهم اإلنتاجية وبما 

في مجال  المرجوةيحقق لهم صافي عائد مجزي يؤدي إلى تحقيق النتائج 
 زيادة اإلنتاج من محصولي الدراسة4
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An Economic Analysis for Production of Sugar Beet and Sugar Cane Crops in Egypt 
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Agricultural Economics Research Institute – Agricultural Research Centre 
 

ABSTRACT 
 

The research aimed primarily at econometric analysis of the changes in the most important factors that are supposed 

to affect the production of both sugar cane and sugar beet crops in Egypt.Among the most important results reached are: First: 

The sugar beet crop: -The compound by the current values farm price was characterized that it achieves a measure of stability, 

Where the instability coefficient was estimated during the period (2001-2017) about 6.45, while the instability coefficient of 

the cultivated area reached about 9.9, this led to a rise in the economic instability coefficient for the production of sugar beet 

crop during the study period, it was about 9.25, the study also showed that the instability of the area planted with sugar beet is 

due to it about 98% of the economic instability to produce the beet crop, therefore, a 10% change in the instability factor of 

the cultivated area Lead to a change in the economic instability coefficient of the sugar beet crop production by about 11%, 

the results also showed a positive relationship between the area of the crop desired to be cultivated in the current year and 

each of the area of the crop in the previous year. Second: The sugar cane crop: -The instability coefficients were about 3.16, 

0.4, 0.8, for each of the compound by the real values farm price, the cultivated area, and Feddan productivity respectively, 

which led to the economic stability for sugar cane production, which amounted to about 1.3, during the study period. The 

results indicated that the changes in the instability factors for the cultivated area and Feddan productivity, explain about 50% 

of the economic stability of the production of sugar cane, and a 10% change in these variables leads to a change in the 

economic stability of sugar cane production at about 2.3%, 5.4%, respectively, in the same direction and at about 7.7% for the 

total effect of the two mentioned variables4 

 

 

 

                                                           
( i)      متتالية                                                                وزارة الزراعة واستصالح األراضي، نشرة مجلس المحاصيل السكرية، اعداد                      جمعت وحسبت من بيانات       .  
  ( ii)      يري                                                             (، وتيم تقيديره فيي ايل اعطياء اوزان متزاييدة لتيأثير المتغيير التفسي 1-  هيـ                                      ( والسعر المزرعي فيي السينة السيابقة )س  هـ                                                   متوسط مرجح للسعر المزرعي الفعلي للسنة الحالية )س    

  . 1-  هـ  س      2.2 +  هـ   س     2.9  =     هـ 1                        بالفجوة وفقا للمعادلة س 
iii معهد بحوث ، قسم بحوث اقتصاد اإلنتاج الزراعي ، على تنمية اإلنتاج المحلى من محاصيل الحبوب الهامة الصنفيألثر التغير  اقتصاديتحليل (، دكاترة) وآخرون ،أحمد محمد صقر
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 التـأثير بين العناصر المكونة للظاهرة على حجم الظاهرة من خالل عزل وقياس العالقة بين العناصر المكونة للظاهرة. 
* جزئية لكل عنصر بطريقة منفصلةالقياسية ال القيمة غير الموزعة وتعبر عن نتيجة التأثير المتداخل للعناصر معا على الظاهرة والذى ال يؤخذ فى االعتبار عند حساب األرقام. 

** نسبة التغير فى الظاهرة نتيجة تغير كل عنصر من العناصر المكونة لها فى فترة المقارنة بالنسبة لفترة األساس. 


