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لعنب غٌر التملٌدٌة ل الزراعٌةمعامالت اللبعض لتصادى ألا المردود
 الالبذرى الفلٌم

 مها دمحم عبد السالم حسٌن2 ، دالٌا حامد الشوٌخ1
  قسم البساتٌن)فاكهة(، كلٌة الزراعة،  جامعة أسٌوط.2قسم االقتصاد الزراعى، 1

 ممدمة:
تررً ٌعتمررد علٌهررا فررً امررة الهاحررد الركررالز ال الرأسررى الزراعررًٌعتبررر التوسرر   

 األفقًالتوس  الزراعً  تكتنفتنمٌة القطاع الزراعً خاصة فً ظل المعوقات التً 
محدودٌة باإلضافة إلً المال المستثمر  رأسمن حٌث طول مدة االستثمار وضخامة 

نتررالا الدراسررات البحثٌررة مررن  سررتدادةاالالمرروارد المالٌررة، وٌعتمررد مرررا المحررور علررً 
تحسرٌن جرودة المنرتا، والموارد الزراعٌرة،  إنتاجٌةزٌادة  إلًتهدف ، والتً التطبٌقٌة

نتاجٌررة حدٌررة ممررا ٌسرراعد علررى تحقٌرر  أعلررى ا،  اإلنتررا فضررع عررن خدرري تكررالٌف 
للموارد الزراعٌة من ناحٌة،وتؤدى إلى زٌادة القدرة التنافسرٌة للحاصرعت الزراعٌرة 

 .من ناحٌة أخرى
امة فً مصر، حٌرث تبلرم مسراحت  محصول العنب احد المحاصٌل اله وٌعتبر 

، وتنتشرررر 2008المسررراحة المزروعرررة بالداكهرررة عرررام  إجمرررالً% مرررن 1338 حررروالى
حررد محاصررٌل التصرردٌر أ نررةأ زراعترر  فررً معظررم محافظررات مصررر، مرررا فضررع عررن

 الواعدة التً ٌتزاٌد الطلب الخارجً علٌها سنوٌا.
 :مشكلة البحث 

تزاٌد المساحة ت ة الهامة ،التىٌعتبر محصول العنب من المحاصٌل التصدٌرٌ 
 مزارعررى أن إاللرر  ر بررالر م مررنو الكمٌررات المصرردرة منرر  سررنوٌا،  و ,المزروعررة

مشركلة أرتدراع قٌمرة التسرمٌد البوتاسرى باسرتخدام سرلدات البوتاسرٌوم  ونالعنب ٌواجهر
كمررا ٌواجررة مصرردرى العنررب مشرركلة أنخدرراي جررودة المنررتا وأرتدرراع سررعرة بالنسرربة ،

مختلدررة  إنتاجٌررةالبحررث عررن وسررالل  ضرررورة الررري ٌسررتدعً األمررر ة،للرردول المنافسرر
م  تحسرٌن جرودة مرن جهرة،الدردان  إنتاجٌرةزٌرادة نترا  وخدري تكرالٌف اال إلًتؤدي 

ٌرؤثر  ممرا، من جهرة أخررىالخارجٌرة األسروا فترة ممكن  فً  أطولره ٌالمنتا وتوف
، سروا  جدٌردةعلى وض  محصول العنب فى األسوا  الخارجٌة وٌساعد على فرت  أ

 اإلنتاجٌرةالتً قد تحق  الكدراةة  اإلنتاجٌة األسالٌبالمنتا الزراعً تعدد  ٌواج ولكن 
الررري  األمررر،الكدرراةة االقتصررادٌة تحقرر  ال أواسررتخدام المرروارد ولكنهررا قررد تحقرر  مررن 

 نتراجىعلى المستوى اال ٌستدعً ضرورة التقٌٌم االقتصادي لنتالا الدراسات البحثٌة
والكدراةة  اإلنتاجٌرةالتً تحق  كع من الكداةة  اإلنتاجٌة األسالٌب فضلأ إلًللوصول 

 .على حد سواةاالقتصادٌة 
 هدف البحث:

بعرري  سررتخدامألقرراة الضرروة علررى المررردود األقتصررادى الهرردف مرررا البحررث ٌ      
أنواع مختلدة من محسنات المعامعت  ٌر التقلٌدٌة فى زراعة العنب الدلٌم كاستخدام 

أقرل تكلدرة  تسمٌد البوتاسىبدالل عضوٌة كمصدرلل، وكرل   اسرات السكونالنمو وك
على انتاجٌرة محصرول  (ادر الكٌماوٌة )سلدات البوتاسٌومبدالًمن المص  1مثل الدٌناس

 العنب الدلٌم العبررى ،من خعل نتالا تجربة تم إجراؤما فى 
(1)

 .كحولومو أحد نواتا تقطٌر موالس القصب أوالبنجر ألستخرا  ال 

Received on:27/2/2011                  Accepted for publication on: 8/3/2011 

Referees: Prof.Dr.Atef H. El-Shemi               Prof.Dr.Said  S. Said



 2212داليا الشويخ ، هها عبدالسالم 

 155 

  ,2007و 2006، جامعة أسٌوط خعل موسمى  المزرعة البحثٌة بكلٌة الزراعة
 ورلر  مرن خرعل،(2)لٌم العبرري للتصردٌر"عنب الدالبعنوان" تحسٌن خصالص ثمار 

  :كل من  التعرف على
وكاسرررات  اثررر اسررتخدام أنررواع مختلدررة مررن التسررمٌد البوتاسررى ومحسررنات النمررو -1

 إنتاجٌ  الددان من العنب الدلٌم. ًعل السكون
 .2008األممٌة النسبٌة لبنود تكالٌف إنتا  العنب الدلٌم خعل عام -2
 .اةة االقتصادٌة إلنتا  الددان بتطبٌ  معامعت التجربةتقدٌر معاٌٌر الكد -3
 اآلثار االقتصادٌة لتغٌر التكالٌف الكلٌة والسعر المحلى. -4
 : كل من المردوداالقتصادي لتطبٌ  المعاملة المثلى على -5

 وكمٌة صادرات العنب فى مصر. األنتا  الكلى- أ    
 .ًعالم الخارجالقدرة التنافسٌ  للعنب المصرى فً ال -ب    

 :مصادر البٌانات 
 أعتمد البحرث بصردة أساسرٌة علرى البٌانرات األولٌرة الترى ترم الحصرول علٌهرا مرن

شرجٌرة  36 وترم أختٌرارحٌث التربرة الطٌنٌرة جٌردة الصررف ،التجربة الساب  ركرما،
متماثلررة فررً القرروة والنموومربرراة بالطرٌقررة الكردونٌررة المزدوجررة، وتررم ضرربط حمولررة 

اة التقلٌم وكررل  حمولرة العناقٌرد وقرد خضرعت الشرجٌرات لرندس العملٌرات البراعم أثن
 الزراعٌة والبستانٌة عدا المعامعت التجرٌبٌة وقد اشتملت التجربة علً عاملٌن:

 التسمٌد    معامالت  
 

 محسنات النمو 
 وكاسرات السكون

الفٌناس 
 رشا  

الفٌناس  
إضافة 
 للتربة

رش 
 البوتاسٌن

سلفات 
البوتاسٌوم 

 ضافة للتربةإ

% 3رش الدورمٌكس 
 بعد تملٌم الشجٌرات

 4المعاملة  3 المعاملة 2ةالمعامل 1المعاملة 

%و 3رش الدورمٌكس 
حمض الجبرٌلن  
 والسٌتوفٌكس

 8 المعاملة 7 المعاملة 6المعاملة 5 المعاملة

 رش الشجٌرات بالماء
 11 المعاملة 10المعاملة 9 المعاملة

المعاملة 
 )القٌاسٌة(12

 
 :معاملة كما ٌلى 12وعلى هذا تضمنت التجربة 

 ( استخدام الدورمٌكس م  الدٌناس رشا.1المعاملة )
 ( استخدام الدورمٌكس م  الدٌناس إضافة للتربة.2المعاملة )
 استخدام الدورمٌكس م  البوتاسٌن رشا. 3المعاملة )
 .( استخدام الدورمٌكس م  سلدات البوتاسٌوم إضافة للتربة4المعاملة )
 رٌل  والسٌتوفٌكس م  الدٌناس رشا( استخدام الدورمٌكس وحمي الجب5المعاملة )
( اسررتخدام الرردورمٌكس وحمرري الجبرٌلرر  والسررٌتوفٌكس مرر  الدٌنرراس 6المعاملررة )

 اضافة للتربة.
 ( استخدام الدورمٌكس وحمي الجبرٌل  والسٌتوفٌكس م  البوتاسٌن.7المعاملة )

                                                 
(2)

(،تحسين هها دمحم عبد السالم, كاهيليا ابراهين دمحم)دكتور(, عبد الفتاح هصطفي الصالحى)دكتور  

, كلية 40, الوجلد خصائص ثوار عنب الفلين الالبذري للتصديز، هجلة أسيوط للعلوم الزراعية

 963 -73صفحة ،2009الزراعة,جاهعة أسيوط, 
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س وحمررري الجبرٌلررر  والسرررٌتوفٌكس مررر  سرررلدات ( اسرررتخدام الررردورمٌك8المعاملرررة )
 البوتاسٌوم.
 ( استخدام الماة م  الدٌناس رشا.9المعاملة )
 ( استخدام الماة م  الدٌناس اضافة للتربة.10المعاملة )
 ( استخدام الماة م  البوتاسٌن.11المعاملة )
 (.control( استخدام الماة م  سلدات البوتاسٌوم)المعاملة القٌاسٌة 12المعاملة )

 اإلدارة العامررة للبسرراتٌن مرررا فضررع عررن البٌانررات الثانوٌررة  ٌررر المنشررورة مررن      
، المتحردة األمرمالمنشرورة بموقر   البٌانرات، ووزارة الزراعرة وأستصرعا األراضرىب

شربكة  أمرل علرىوموق  منظمة األ رٌة والزراعة،وموق  نظرام المعلومرات لمشرروع 
 .المعلومات الدولٌة

 حثً:االسلوب الب
تم وً اتجراه واحرد،حلٌل التباٌن فرت أسلوبً تحلٌل بٌانات مرا البحث استخدم ف 

 لمقارنرة Dunnett testونرت داختبرار اختبرار المقارنرات المتعرددة باسرتخدام  إجرراة
، controlالمعاملرة القٌاسررٌة مر  متوسرط  المقارنررةالمعرامعت  تمتوسرطابرٌن الدرر  

والتً تمثل القٌمة التً ٌقارن معها الدر   `dٌمة وصٌغة مرا االختبار تتم باحتساب ق
 بٌن متوسط أي معاملة والمعاملة القٌاسٌة حٌث:

Dunnettt
r

S
d  *

2 2

 

 αبمسررررتوي معنوٌررررة  Dunnetمررررن جررررداول  tDunnettتسررررتخر  فٌرررر   و 

وٌكررون الدررر  بررٌن ، المقارنررةوعرردد المتوسررطات الداخلررة فررً  الخطرراحرٌررة تررى ودرج
 .`d زاد عن قٌم إراومتوسط المعاملة القٌاسٌة معنوي  لمقارنةامتوسط المعاملة 

، عالردمرا فضع عن استخدام بعري مؤشررات الكدراةة االقتصرادٌة كصرافً ال 
ونصرٌب الوحردة المنتجرة مرن التكرالٌف الكلٌرة، الجنٌر  المسرتثمر،  مرنالعالرد صافى و

 صافى العالد ونصٌب الوحدة المنتجة من 
 محورٌن: إلىللبحث فقد تم تقسٌم خطة العمل  وتحقٌقا للهدف الرلٌسً

 : األولالمحور 
مررن  السرراب  ركرمررا البحثٌررة الدراسررةمررن خررعل  المطبقررةلمعررامعت لتقٌررٌم اقتصررادي 

 خعل:
لكررل معاملرر  مررن المعررامعت تقرردٌر معرراٌٌر الكدرراةة االقتصررادٌة إلنتررا  الدرردان  -1

 .باستخدام السعر المحلً
 :يارـتـفاب من المعامعتلكل معامل   عالدصافً ال تقدٌر -2

 .%10انخداي السعر المحلً بنسب  - أ
 .%10بنسب الكلٌة  ارتداع التكالٌف  - ب

بنسرررب  التكرررالٌف  الكلٌرررة %وارتدررراع 10انخدررراي السرررعر المحلرررً بنسرررب   - 
 %معا.10
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 :ًالمحور الثان
وفقرا للمحرور األول  المعاملرة المثلرىلتطبٌر   المرردود األقتصرادى القاة الضروة علرى

 :علً
 عنب فى مصر.صادرات ال وكمٌة األنتا  الكلى-1
انخدرراي السررعر بدررري  ًلعنررب المصرررى فررً العررالم الخررارجالقرردرة التنافسررٌ  ل -2

 التصدٌري بندس نسبة أنخداي التكالٌف األنتاجٌة.

 نتائج الدراسة 
ً فٌما ٌلى أستعراض  لنتالا الدراسة والتى تتضمن كع من: ا

وكاسنرات  النمنوومحسننات  ىالبوتاسن منن التسنمٌد نواع مختلفةاستخدام أ اثرأوال :
 :فدان من العنب الفلٌمالإنتاجٌه  ًعل السكون

كرده رو  معنوٌرة مؤ، إلرى وجرود فر(1)الجدول رقرم فى  ةموضحال تشٌر البٌانات    
  .التجربة بٌن معامعت  الدلٌم إنتاجٌ  محصول العنبمتوسط فً  إحصالٌا

إنتاجٌ  العنب الدلٌم بٌن المعامعت المطبقة فً ن فى ( نتالا تحلٌل التبا1ٌول رقم )جد
 التجربة

 0301**معنوٌة عند      
 البحثٌة. تجربةنتالا الحسبت من  :المصدر 

( إلى وجود فررو  معنوٌرة مؤكردة 2الجدول رقم )وتشٌر البٌانات الواردة فى  
إحصررالٌا بررٌن كررل مررن المعاملررة األولررى حتررى المعاملررة الثامنررة كمعررامعت مقارنررة 
والمعاملررة القٌاسررٌة ، وقررد جرراةت المعاملررة السادسررة فررً المرتبررة األولررى بدررر  فررً 

طن للدردان، وجراةت فرً المرتبرة  53621حوالً  ٌبلم ٌةاإلنتاجٌة عن المعاملة القٌاس
 2324األخٌرة المعاملة الرابعة بدر  فى اإلنتاجٌة عن المعاملة القٌاسٌة ٌبلرم حروالً 

بٌنمررا تبررٌن عرردم وجررود فرررو  معنوٌررة بررٌن كررل مررن المعاملررة التاسررعة  طررن للدرردان.
 لمعاملة القٌاسٌة.المعاملة الحادٌة عشر كمعامعت مقارنة واوالمعاملة العاشرة و

( : نترررالا اختبرررار دونرررت الختبرررار الدرررر  برررٌن المعرررامعت المقارنرررة 2جررردول رقرررم )
 القٌاسٌة ةوالمعامل

 الترتٌب الفرق فً اإلنتاجٌة عن المعاملة المٌاسٌة رلم المعاملة
6 53621** 1 

5 5336** 2 

7 4386** 3 
8 4366** 4 
2 2397** 5 
1 2373** 6 
3 2339** 7 
4 2324** 8 

 0301**معنوٌة عند      
 .البحثٌة حسبت من نتالا التجربة :المصدر

 درجات الحرٌة االختالفمصدر 
 مجموع مربعات
 االنحرافات

 التباٌن
نسبه 
 fالتباٌن 

 بٌن المعامالت
 داخل المعامالت

11 
60 

2943308 
423091 

263755 
03702 

383140
** 
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 :2222األهمٌة النسبٌة لبنود تكالٌف إنتاج العنب الفلٌم خالل عام  :ثانٌا  
( إلى األممٌة النسربٌة لبنرود تكرالٌف 3الجدول رقم )فى تشٌر البٌانات الواردة  

 تهراتبرٌن مرن ترتٌرب تلر  البنرود وفقرا ألممٌ، وقد 2008إنتا  العنب الدلٌم خعل عام 
% ، 26363فً الترتٌب األول بنسربة  اإلٌجار تكلدةإجمالً التكالٌف، أن  مننسبٌة ال

 فرى الترتٌرب الثالرث و% ، 20364ورش المبٌدات بنسبة  األري خدمةتلٌها تكالٌف 
 ىالتسرررمٌد البوتاسررر تكلدرررة %، تلٌهرررا10365ة جمررر  وتسررروٌ  المحصرررول بنسررربةتكلدررر

ومررو  مررن أجمررالى تكررالٌف أنتررا  الدرردان،%9398البوتاسررٌوم بنسرربة اسررتخدام سررلدات ب
 جمالً التكالٌف.إل بالنسبةٌمثل أكثر بنود التسمٌد أممٌة 

 2222عام  خاللالعنب  إنتاجلبنود تكالٌف األهمٌة النسبٌة  :(3جدول رلم )
 ( / فدان ) جنٌة                                                                

 بنود التكالٌف
التكالٌف 
 الكلٌة

%إجمالً 
 التكالٌف الكلٌة

 %إجمالً التكالٌف
 المتغٌرة

 ــ 26363 2000 تكالٌف ثابتة
 28313 20.64 1550 خدمة األرض ورش المبٌدات

 8317 6 450 ريــال

 9307 6365 500 التسمٌد العضوي-

 :كٌماويالتسمٌد ال -
 سوبر فوسدات

 ت النشادرنترا
 سلدات بوتاسٌوم
 عناصر صغرى

 
140 
450 
750 
245 

 
1.86 

6 
9.98 
3.26 

 
2354 
8317 
13361 
4345 

 37.84 27.76 2085 الكٌماوي تسمٌدإجمالً ال

 5381 4.26 320 داتـمبٌ

 3363 2.66 200 دورمٌكس

 139 1.4 105 مصروفات نثرٌة

 14352 10365 800 جمع وتسوٌك المحصول

 100 73337 5510 الٌف المتغٌرةإجمالً التك

 __ 100 7510 إجمالً التكالٌف

بٌانررات ،األدارة العامننة للبسناتٌن،وزارة الزراعرة وأستصررعا األراضرى  : المصندر
  ٌر منشورة

وفقرا  2008وفٌما ٌتعل  بترتٌرب بنرود تكرالٌف إنترا  العنرب الدلرٌم خرعل عرام  
األري ، فقرد تبرٌن أن تكرالٌف خدمرة التكرالٌف المتغٌررة مرن أجمرالىنسبٌة ال تهاممٌأل

جمررر  وتسررروٌ   تكلدرررة%، تلٌهرررا 28313ورش المبٌررردات فرررً الترتٌرررب األول بنسررربة 
التسمٌد البوتاسرى باسرتخدام سرلدات البوتاسرٌوم  %،ثم تكالٌف14352المحصول بنسبة

كمرا مرو ،% ومو ٌمثل أكثر بنود التسمٌد أممٌة فرً التكرالٌف المتغٌررة 13361بنسبة 
  (.1كل رقم)موض  بالش
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 السماد من أجمالى التكالٌف المتغٌرةتكالٌف األممٌة النسبٌة لبنود ( 1شكل رقم)

 :معامالت التجربة إلنتاج الفدان بتطبٌك اءة االلتصادٌةمعاٌٌر الكفتمدٌر ثالثا :

 السادسررةالمعاملررة  أن(، ٌتبررٌن 4الجرردول رقررم )فررى بمطالعررة البٌانررات الررواردة         
بلررم صررافً  حٌررث، صررادٌة بررٌن معررامعت التجربررةمعرراٌٌر الكدرراةة االقت أقصررًتحقرر  

جنٌرر ، بٌنمررا بلررم  ألررف153266حرروالً السادسررة للدرردان عنررد تطبٌرر  المعاملررة  عالرردال
نتجرة مرن وبلرم نصرٌب الوحردة المجنٌ ، 23127المستثمر حوالً   الجنٌةصافً عالد 

الوحرردة المنتجررة مررن  ، بٌنمررا بلررم نصررٌبجنٌرر /طن519355التكررالٌف الكلٌررة حرروالً 
 ./طنجنٌ 1105343صافً العالد حوالً 

ادنررً معرراٌٌر الكدرراةة االقتصررادٌة بررٌن ( 12)القٌاسررٌةبٌنمررا حققررت المعاملررة  
بٌنمرا بلرم جنٌر ،  ألرف 63025للدردان حروالً  العالدصافً  معامعت التجربة، فقد بلم

مرن  المنتجرةة جنٌر ، وبلرم نصرٌب الوحرد 1382حروالً  صافً عالد الجنٌر  المسرتثمر
نصٌب الوحدة المنتجة مرن صرافً العالرد  أماجنٌ ،  890324  التكالٌف الكلٌة حوالً

  ./طنجنٌ  734375حوالً فقد بلم
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 صافى عالد الددان من العنب  الدلٌم وفقاً لمعامعت التجربة( 2شكل رقم)

 :السعر المحلىر التكالٌف الكلٌة ولتغٌ االلتصادٌة اآلثاررابعا :
قرد  السادسرةالمعاملة (، ٌتبٌن أن 5الجدول رقم )عة البٌانات الواردة فى بمطال 

فً حالة  عالد، فقد بلم صافً التجربةبٌن معامعت ال عالدصافً  أقصً أٌضاحققت 
جنٌ ، بٌنما بلم فً حالرة انخدراي  ألف 143548% حوالً 10زٌادة التكالٌف بنسبة 

% 10م فً حالة زٌرادة التكرالٌف جنٌ ، وبل ألف133022% حوالً 10السعر بنسبة 
 .ألف جنٌ 123304حوالً معاً % 10وانخداي السعر 

  ً   ةالمعامل نظٌرة فىٌدو   عالدصافً  السادسةفقد حققت المعاملة  وعموما
فً الظروف العادٌة. (12) القٌاسٌة
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 :تطبٌك المعاملة المثلىل لمردودااللتصادياخامسا :
ئج تمنننندٌر المننننردود األلتصننننادى لتطبٌننننك المعاملننننة فٌمننننا ٌلننننى أستعراضننننا  لنتننننا  

 :السادسة)المثلى( على
فررى تشررٌر البٌانررات الررواردة  :وكمٌننة صننادرات العنننب فننى مصننر األنتنناج الكلننى-أ   
تكلدرة أنترا  الطرن مرن العنرب  فران ( ،أنة عند تطبٌر  المعاملرة المثلرى6لجدول رقم )ا

%عن الواق  الدعلرى، وٌبلرم  42.7 حوالى جنٌة،بانخداي ٌبلم 517332 حوالى تبلم
%عرن 64 طن بزٌادة تبلم حروالى1832640 الناتا الكلى المتوق  من العنب حوالى 

حرروالى  وحٌررث أن نسربة مررا تمثلرة الصرادرات مررن األنترا  الكلررى تبلرمالواقر  الدعلرى، 
ة الصرادرات المتوقعرة عنرد ٌرمكفران  تصدٌر ندس النسبة، توق  وبافتراي، 1344%

% عرن الواقر  64تبلرم حروالى  ،بزٌرادةطن26390حروالى لنراتا تبلرم مرا القدر من ا
 .الدعلى

 أسرتخدامبرالمتوق  عنرد مقارنرة لواقر  الدعلرى معاٌٌر الكداةة األنتاجٌة ل(: 6جدول رقم)
 المعاملة المثلى

 المعٌار
 الفعلً

  متوسط الفترة
(1994-2222) 

 المتولع
)بتطبٌك المعاملة 

 المثلى(
 لتغٌرل%

 6538 1338 8332 (/فدان)طن جٌةاإلنتامتوسط 

 (42.4) 519355 902364 (طن)جنٌة/األنتا الٌف تك

 64 1832640 1117700 )طن((1)الكلى اإلنتا 

 64 26390 16090 طن( صادرات)الكمٌة 

الرف فردان  13238حروالىحسبت على أساس ان المساحة المثمرة من العنب تبلرم (1)
 (.2008-1994كمتوسط الدترة)

 بٌن األقواس رات أشارة سالبة.األرقام 
 :بٌانات معت وحسبت منج :المصدر
بٌانرات ،األدارة العامنة للبسناتٌن، وزارة الزراعة وأستصعا األراضرى -1          

  ٌر منشورة.
موقرررررررر  منظمررررررررة األ رٌررررررررة والزراعررررررررة علررررررررى شرررررررربكة الدولٌررررررررة  -2          
         www.fao.orgللمعلومات
 .البحثٌة جربةنتالا الت –3          
 .(4والجدول رقم) (3)الجدول رقم -4         

الشرركل رقررم شررٌر ٌ  :ًلعنننب المصننرى فننً العننالم الخننارجالتنافسننٌه ل المنندرة -ب  
،أن أنجلترا تمثل السو  الرلٌسرى للصرادرات المصررٌة مرن العنرب حٌرث (3)

%مرررن 3639إلرررى السررو  األنجلٌرررزى حرروالى  مصررر صرررادراتنسرربة بلغررت 
(،ٌلٌهرا 2008-2004صرادرات مصرر مرن العنرب خرعل الدتررة) أجمالى كمٌة

صرادرات حٌرث بلغرت كمٌرة  وأٌطالٌا وبلجٌكاوروسرٌا وألمانٌرا ل  مولندارفى 
 و% 19375 إلرررى تلررر  األسررروا  علرررى الترتٌرررب حررروالىالعنرررب مرررن  رمصررر

مرن أجمرالى كمٌرة صرادرات مصرر  % 3363و%4322و%6398و13365%
 خعل ندس الدترة.من العنب 
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روسيا, %4.22
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اأيطاليا, %13.65

 

األممٌة النسبٌة ألمم الدول المستوردة للعنب المصرى خعل ( 3شكل رقم)
 (.2008-2004الدترة)

 comtrade.un.orgموق  األمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولٌرة    المصدر:
www. 

ن أمم الدول المنافسة للصادرات أ ،(7رقم)جدول الوتبٌن كما مو موض  فى 
أسربانٌاوأمرٌكاوالٌونان وأٌطالٌرا األنجٌلرزى كرل مرن المصرٌة من العنرب فرى السرو  

 أسرالٌل.و ألمانٌاوالهندو شٌلى والمغرب وتركٌا ومولنداو
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ألمرم الرردول المنافسررة لمصررر فررى السررو  العنررب طررن (: سررعر تصرردٌر 8جردول رقررم)
-2004خرعل الدترررة)االنجلٌرزي بالنسربة لسرعر تصردٌر العنرب المصررى 

2008) 

 الدولة
 المتولع الوالع الفعلً

 السعر التصدٌري
 (دوالر/طن)

% 
 السعر التصدٌري

 (دوالر/طن)
% 

 100 1125 100 1963 مصر

 17231 1936 9836 1936 المغرب

 10933 1230 6236 1230 ألمانٌا

 172 1934 9835 1934 شٌلى

 22935 2582 13135 2582 الٌونان

 19631 2206 112338 2206 اسبانٌا

 106313 1194 60383 1194 تركٌا

 19337 2179 111 2179 إسرالٌل

 187302 2104 107318 2104 مولندا

 21834 2457 125317 2457 أمرٌكا

 149306 1677 85343 1677 الهند

 175311 1970 10033 1970 أٌطالٌا

 16735 1885 96303 1885 مولندا

ات الدولٌرة   موقر  األمرم المتحردة علرى شربكة المعلومرجمعت وحسربت مرن :  المصدر:
comtrade.un.org www. 

ووفقرراً لدررروي الدراسررة فرران سررعر تصرردٌر طررن العنررب قررد ٌررنخدي بررندس نسرربة    
المعاملرة المثلرى، وكمرا مرو  األنخداي الحادث فى التكالٌف الكلٌرة للطرن عنرد تطبٌر 

تلر  الردول بالنسربة  فان األممٌة النسربٌة لسرعر تصردٌر (،8الجدول رقم )موض  فى 
%،ومررو مررا ٌعنررى أن 100ٌررد عررن ٌبلررم نسرربة تزنررب المصرررى المتوقرر  الع لسررعر

سعرتصردٌر الطرن مررن العنرب لتلر  الرردول ٌزٌرد عررن سرعر تصردٌر الطررن مرن العنررب 
 .عدم وجود منافسة للسعر المصرىالمصرى ومو ما ٌعنى 

 التوصٌات:
المررردود القرراة الضرروةعلى وفقرراً للنتررالا التررى توصررلت إلٌهررا التجربررة ،والتررى تررم    

استخدام الدٌناس اضرافة للتربرة كمصردر بفان مرا البحث ٌوصى  هااألقتصادى لتطبٌق
وحمرري الجبرٌلرر  والسررٌتوفٌكس  %3الرردورمٌكسم دخللتسررمٌد البوتاسررى مرر  اسررت

المخصررص  كمحسررنات للنمووكاسرررات للسرركون عنررد زراعررة العنررب الدلررٌم العبررررى
ًً عن ضرورة البحث عن ،  لعصدٌر خعل  نتا  عنب مبكر ال معامعت مرا فضعً

والرررى ٌعتبررر النافرررة التصرردٌرٌة المناسرربة لتصرردٌر العتررب المصرررى الررى   شررهر مرراٌو
 .فى تل  الدترةحٌث تقل المنافسة  اسوا  االتحاد االوروبى

 الملخص
ٌعتبر محصول العنب من المحاصٌل التصدٌرٌة الهامة ،التى تتزاٌد المساحة          

رلررر  إال أن العنرررب  درة منررر  سرررنوٌا، و بررالر م مرررنو الكمٌرررات المصرر ,المزروعررة
المصررري ٌواجرر  تنررافس شرردٌد عالمٌررا فررً أسرروا  تصرردٌره الرلٌسررٌة ، األمررر الررري 
ٌستدعً ضرورة البحث عن وسالل إنتاجٌة مختلدة تؤدي إلً خدي تكالٌف األنترا  
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وزٌررادة إنتاجٌررة الدرردان مرر  تحسررٌن جررودة المنررتا وترروفٌره أطررول فترررة ممكنرر  فررً 
قتصرادى األ القراة الضروةعلى المرردودأستهدف مررا البحرث  سوا  الخارجٌة، وقداأل

، وكرررل  برردالل مررن محسررنات النمررو وكاسرررات السرركون الثررر أسررتخدام أنررواع مختلدررة
عضرروٌة كمصدرللتسررمٌد البوتاسررى أقررل تكلدررة مثررل الدٌنرراس علررى أنتاجٌررة محصررول 

م إجراؤما فرى المزرعرة البحثٌرة العنب الدلٌم العبررى ورل  من خعل نتالا تجربة ت
بعنرروان" تحسررٌن  ,2007و 2006بكلٌررة الزراعررة ، جامعررة أسررٌوط خررعل موسررمى 

 :خصالص ثمار عنب الدلٌم العبرري للتصدٌر"،وقد تبٌن 
وجود فرو  معنوٌة مؤكدة إحصالٌا بٌن كرل مرن المعرامعت مرن المعاملرة األولرى -1

 شر(.لمعاملة القٌاسٌة )المعاملة الثانٌة عحتى المعاملة الثامنة كمعامعت مقارنة وا
قٌمة التسمٌد البوتاسى باستخدام سلدات البوتاسٌوم ٌمثل أكثر بنرود التسرمٌد أممٌرة  -2

 .فً التكالٌف المتغٌرة
باسررتخدام الرردورمٌكس وحمرري الجبرٌلرر  والسررٌتوفٌكس مرر   السادسررةالمعاملررة  -3

االقتصرررادٌة برررٌن معرررامعت  الدٌنررراس اضرررافة للتربرررة تحقررر  أقصرررً معررراٌٌر الكدررراةة
التجربة،كما أنها حققت أٌضرا أقصرً صرافً ربر  برٌن معرامعت التجربرة، فرً حالرة 

%.أوفرً حالرة 10% ،أو فرً حالرة انخدراي السرعر بنسربة 10زٌادة التكالٌف بنسربة 
 % معاً .10% وانخداي السعر 10زٌادة التكالٌف 

 :ق  أنفمن المتو عند تطبٌ  المعاملة المثلى) السادسة( -4
وٌزٌرد ،%عرن الواقر  الدعلرى  42.4تكلدة أنتا  الطرن مرن العنرب حروالىتنخدي   -أ

كمٌرة الصرادرات و%عرن الواقر  الدعلرى، 64الناتا الكلى المتوق  من العنب حروالى  
 % عن الواق  الدعلى. 64حوالى تزٌد المتوقعة عند مرا القدر من الناتا 

ى للسررو  االنجلٌررزى مقارنررة سررعر تصرردٌر الطررن مررن العنررب المصررر ٌررنخدي -ب
 المغررب والهندومولنداوشرٌلووألمانٌرا تركٌرا وسعرتصدٌر الطن من العنرب لكرل مرن ب

 لندس السو .
  المراجع:

 – الصنادرات الزراعٌنة المصنرٌة أهنمتنافسنٌة  ،اشرف كمرال عبراس )دكترور( .1
نررردوة مسرررتقبل الصرررادرات الزراعٌرررة المصررررٌة فرررً ضررروة ظررروامر العولمرررة 

وعلروم  لإلحصراةالمرؤتمر الخرامس والعشررون  ، اإلقلٌمٌرةلتجارٌة واالتداقٌات ا
 . 2000،الحاسب والسكان 

حسن عبد الغدور العباسً )دكتور(، فارس عٌاد شاكر )دكتور(، احمد فؤاد دمحم  .2
المجلرررة المصررررٌة  ،الزراعٌنننة المصنننرٌة الصنننادراتتنافسنننٌة بعنننض  ،حسرررن 

 .2005لثالث، عدد العقتصاد الزراعً، المجلد الخامس عشر، ال

وتصندٌر عننب المائندة فنً  إلنتناجدراسة تحلٌلٌنة  ،(سهٌر دمحم القاضً )دكتور .3
، المجلرررة الجدٌننندة األراضنننًفنننً  واألصنننناف اإلنتننناجضنننوء تكنولوجٌنننا ن نننم 

 .2005مس عشر، العدد الثانً، المصرٌة لعقتصاد الزراعً،  المجلد الخا

دراسنننة كررراترة(، عررراطف عبرررد الحلرررٌم جرررودة، صرررعا محمرررود سرررعٌد مقلرررد، )د .4
، المجلررة التصننادٌة لننبعض محننددات الصننادرات المصننرٌة مننن العنننب المصننري

 .1998المصرٌة لعقتصاد الزراعً، المجلد الثامن، العدد الثانً،

لنبعض الصنادرات  التنافسًالوضع عبٌر بشٌر دمحم، عبٌر علً كامل )دكاترة(،  .5
قتصرراد الزراعررً، ، المجلررة المصرررٌة لعالعالمٌننة األسننواق أهننمالمصننرٌة فننً 

 .2009المجلد التاس  عشر، العدد الثالث، 
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دراسة تحلٌلٌة لصادرات العنب المصري منتصر دمحم محمود حمدون )دكتور(،  .6
، المجلررة المصرررٌة لعقتصرراد الزراعررً، المجلررد فننً سننوق المملكننة المتحنندة

 .2010العشرون، العدد الثالث، 
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Table grape conceders one of the most important exportable crop 

in Egypt, its cultivated area and value exported have steadily 

increased in the last few years , A window of opportunity for fresh 

table grapes in the foreign market, has appeared. But there is a lot of 

competitors make a big challenge for the Egyptian fresh table grape in 

the international market. For this we need to search for different 

means of production leads to lower production costs and increase 

productivity per feddan, with improved product quality and provide 

the longest possible period in foreign markets. 

This research aims to assess the economic impact of using 

different types of growth enhancers and dormancy breaking agent, As 

well as alternatives to the organic fertilizers as a source of potassium 

fertilization, such as less expensive vinasse on the yield of product of 

flame seedless grapes. 

Through the results of the experiment was conducted in farm research, 

Faculty of Agriculture, Assiut University during the seasons 2006 and 

2007, entitled "improvement of flame seedless grapes quality for 

exportation", has been shown: 

- There are significant differences between some of the transactions 

and the standard treatment. 

- The Value of potassium fertilization using potassium sulfate 

fertilizer is more important in terms of variable costs 

- Using vinasse by soil application with dormex ,GA3 and CPPU 

(sixth)achieved the highest standards of economic efficiency 

between experimental treatments 

- When you apply the optimal treatment (sixth), it is expected that: 

1. Reducing the cost of production per ton of grapes, about 42.4% 

from the reality. 

2. Increases in the expected total output of grapes about 64% from 

the reality. 

3. Increase the amount of projected exports at this level of output 

more than 64% from the reality. 

4. Decline in export price per ton of grapes to the Uk market 

compared with the export price of   Turkey, Germany, 

India,Netherlands, Chile, Morocco, to the same market as a 

competitors. 


