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دراسة اقتصادية للعوامل المحددة لزراعة محصول القصب فى محافظة 
 سوهاج

 ممدوح السٌد محمود،  أحمد أبو الفضل على

 معهد بحوث االقتصاد الزراعً

  مقدمة:

الاعاعرراا التررى تلعررً دوراً هامرراً  ررى تحاٌرر  الت مٌرر   أهرر مرر   الزراعررًٌعتبررر الاعررا  
 الجغرا رً  الظررو  والموقر  أخاص  و الوا ً  ما ولى هذا الاعا  االهتما إذااالقتصادٌ  

 أ تساه   ى االرتااء بهذا الاعا  ال سٌما  أ ٌمك   ىالبالد التتحتله مصر تجعلها م   الذي
مصر تعتبر م  البالد ال امٌ  التى ٌمثل بها قعا  الزراع  دوراً هاماً  ى ب ٌا ها االقتصراد  

لغذائٌ  أو ترو ٌر  ررا العمرل للغالبٌر  العظمرى سواء  ى مجال تو ٌر السل  الغذائٌ  وغٌر ا
 ضررالً عرر  مسرراهم  الزراعرر   ررى العدٌررد مرر  الصرر اعاا الوع ٌرر  هررذا الاعررا ،  أب رراءمرر  

  0المحلٌ  للخارج  الفائض م  بعض الم تجاا الزراعٌ   ى تصدٌرو والاومٌ ،

برر ٌعت الذيالمصدر الرئٌسً للسكر  ظ  سوهاج اوٌعتبر محصول قصً السكر  ى مح
العاملر  الرو ٌر   األٌردي ه م  المحاصٌل الهامر   رى تيرغٌل أ، كما لإل سا غذاء حٌوٌاً هاماً 

بردو  هرذا الارو  البيررٌ ،  إ جازهراالزراعٌ  التى ال ٌمك  بالمحا ظ   ظراً لتعدد العملٌاا 
حصل م ره  رى سرد حاجراته  تالغالبٌ  العظمى م  المزارعٌ  ٌعتمدو  على العائد الم أ كما 
المررتبع بصر اع   والتجراري الص اعًحتى عهد قرًٌ، كما ال ٌغفل حج  ال ياع  لموسمٌ ا

مرر  الخررارج، التررى كررا  ٌسررتورد معظمهررا  األخررر وتسرروٌ  السرركر والم تجرراا الثا وٌرر  
الخضرٌ  م  ال باتاا  ى تغذٌ  الحٌوا اا المزرعٌ ،  األجزاءإلى استخدا  بعض  باإلضا  

 لزٌاد  خصوب  الترب . عضويا كسماد م ه األخرواستخدا  البعض 

وضر  السٌاسراا والبررام   الضروريمحصول قصً السكر ٌصبح م   ألهمٌ و ظراً 
العررر  ، سررواء عرر  عرٌرر  تعرروٌر وتحرردٌث إ تاجٌتررهالالزمرر  لل هرروض بزراعترره وزٌرراد  

الالزمر  لزراعتره وهرو مرا ٌعرر  بسٌاسر  التوسر   اإل تراجالزراعٌ  ومستلزماا  واألسالًٌ
جدٌد  ل  تك  موجرود  مر  قبرل وهرو  أرضٌ موارد  إدخالع  عرٌ   ، أوسًأالر راعًالز

وذلر  بهرد  سرد الفجرو  برٌ  االسرتهال  المحلرى  األ ارً الزراعًما ٌعر  بسٌاس  التوس  
الترى تعتمرد  رى صر اعتها علرى المحاصرٌل  األخرر م  السكر والم تجراا الثا وٌر   واإل تاج
 اى تجابه بالعدٌد م  المعوقاا متمثلر   رى التوس  الزراعى األما كا ا عملٌ  ول 0السكرٌ  

ع صررر المٌرراا، حٌررث ٌحترراج  أهمهرراضرررور  ترروا ر المرروارد العبٌعٌرر  وغٌرهررا والتررى مرر  
مثل  أ متر مكعً م  المٌاا للفدا  س وٌاً، كما  أل  31 – 31إلى حوالى محصول الاصً 

( والترى قرد الفررديالم ت  تفو  عاق   ضخم  ) أموالهذا السٌاس  تحتاج إلى توا ر رؤوس 
 ره  رى إتؤتى عوائدها االقتصادٌ  على المد  البعٌد، و ى ظل ظررو  الزراعر  المصررٌ   

بهرد  تحسرٌ  ور ر  كفراء   الرأسرًالوقا الحاضر ٌجً االهتما  بعملٌ  التوسر  الزراعرى 
تررؤتى  أ لتررى ٌمكرر  وا اإل تاجٌرر المختلفرر  والتررى ٌررت  اسررتغاللها  ررى العملٌرر   اإل ترراجع اصررر 

  0عوائدها االقتصادٌ   ى المد  الاصٌر  سبٌاً 

 المشكلة البحثية:

ٌعرد  والرذيالسكر  إل تاجكا  محصول الاصً ٌزر   ى محا ظ  سوهاج خصٌصاً  إذا
باالحتٌاجررراا  ٌفرررً إ تاجرررهكرررا   والرررذيحرررد الم تجررراا االسرررتهالكٌ  الهامررر  والضررررورٌ  أ

 اإل تاجٌر لزٌراد  المبرذول د قرٌرً، وبرالرغ  مر  المجهرود االستهالكٌ  المحلٌ  م ه حترى عهر
االقتصراد   رى قعرا  الزراعر  الكلى م ه و رى ظرل سٌاسر  التحررر  اإل تاجالفدا ٌ  وم  ث    
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 االسرتهالكًالسكا  وتغٌر ال مع  أعدادوحرٌ  الارار المزرعى و ظراً للزٌاد  المستمر   ى 
ال زالرا تعجرز عر  مالحار  الزٌراد  مر  السركر   الكمٌاا الم تج  إلد  معظ  المستهلكٌ   
ٌضعر البالد إلى استٌراد كمٌاا كبٌر  م  السكر بهد   الذي األمرالمستمر   ى استهالكه 

حررد الب ررود الرئٌسررٌ  للرروارداا أٌمثررل  والررذيواسررتهالكه،  إ تاجررهالاائمرر  بررٌ  سررد الفجررو  
مثل عبأً ثاٌالً علرى المٌزا ٌر  العامر  م  ال اد االج بى مما ٌالمصرٌ  التى تتعلً قدراً كبٌراً 

  0للدول  ومٌزا  المد وعاا

ولمرا كا را محا ظر  سروهاج مر  المحا ظرراا الترى تجرود  ٌهرا زراعر  محصرول قصررً 
السركر  إ تراجحد مصا    تص  الثما ٌ ٌاا، كما ٌوجد بها أالسكر والتى بدأا زراعته م ذ م

المسرراحاا المزروعرر  م رره والتررى ال  رره مرر  المالحررظ ا خفرراض إ ، ومرر  ذلرر  بمدٌ رر  جرجررا
مر  المحصرول علرى مسرتو  الجمهورٌر   % م  اجمرالى المسراح  المزروعر 54.1تتجاوز 

وعلررى الرررغ  مرر  التغٌررراا االقتصررادٌ  التررى  ( 9001 – 9003)  خررالل متوسررع الفتررر 

واجها الاعا  الزراعى المصر  عاً تعبٌ  سٌاس  التحرر االقتصاد  الزراعرى وترر  
 ره ال زال ه را  بعضراً أ إالوتسرو  الحاصرالا الزراعٌر ،  إ تراجارار للمزار   ى حرٌ  ال

المبايرر و/ أو الغٌرر المبايرر  األثررغٌر التيررٌعٌ  الترى قرد ٌكرو  لهرا  األخر م  العوامل 
علرى اسرتجاب   تأثٌرهراالاصً والتى تختل  درجر  على المساحاا المزروع  م  محصول 

  0الزرا  لتل  المتغٌراا 

 دف الدراسة:ه

المتغٌرراا االقتصرادٌ  المحردد   أه التعر  على  األولتستهد  هذا الدراس   ى الماا  
 أهرر ودراسرر   9005 – 3990لزراعرر  محصررول الاصررً بمحا ظرر  سرروهاج خررالل الفتررر  

المحردد  لرردوال اسرتجاب  العرررض للمحصرول والحاصررالا البدٌلرر  أو المتغٌرراا االقتصررادٌ  
  0وارد االقتصادٌ  المختلف  الم ا س  له على الم

 ومصادر البيانات: البحثي األسلوب

ت  االعتماد  ى هذا الدراس  على العرٌا  االستارائٌ  الوصفٌ  للبٌا اا المتاح ، كما تر  
مثرل اال حردار البسرٌع والمتعردد  رى صرورته الخعٌر   اإلحصرائٌ  األسالًٌاالستعا   ببعض 

( وتادٌر االتجاهاا الدٌ امٌكً  Nerlove)  موذج    اب واللوغارٌتمٌ  لتادٌر  موذج االستج

ت  االعتماد  ى الحصول على البٌا اا م  ، كما الزم ٌ  العام  لبعض المتغٌراا االقتصادٌ 
التراب  لروزار  الزراعر ،  يراا االقتصاد الزراعى التى ٌصدرها قعا  اليئو  االقتصادٌ  

بسرروهاج  بمدٌرٌرر  الزراعرر  اإلحصرراء  وكررذل  البٌا رراا الغٌررر م يررور  مرر  سررجالا قسرر
  0إلى المراج  والدراساا العلمٌ  ذاا الصل  بموضو  الدراس  باإلضا  

 نتائج الدراسة:

 أوالً: تطور االتجاهات الزمنية العامة لبعض المؤشرات االقتصادية: 

 تطور المساحات المزروعة بمحصول القصب فى محافظة سوهاج: -1

( والمتعلارر  بالمسرراحاا المزروعرر  مرر  3و رر  بالجرردول رقرر  )مرر  خررالل البٌا رراا المد
بلغررا  أ هررا(، تبررٌ  9005 – 3990محصررول الاصررً  ررى محا ظرر  سرروهاج خررالل الفتررر  )

عررا   30399 ررى اال خفرراض حتررى بلغررا حرروالى  أخررذا 3990 رردا اً عررا   3.308حرروالى 
و  39587 ررى التذبررذً بررٌ  االرتفررا  واال خفرراض حتررى بلغررا حرروالى  أخررذا، ثرر   3991
العرا   الزم رًومر  خرالل تاردٌر االتجراا  0على التروالى 9005و 9001 عامً دا اً  90189

ً  أظهرراللمساح  المزروع  م  المحصول خالل الفترر  سرالف  الرذكر والترى    ارتفاعراً سر وٌا
ً  مع وي) % مر  متوسرع المسراح  .949 ردا  تعرادل حروالى  85417.( بلغ حروالى إحصائٌا
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 ردا اً خرالل  35.98437ول الاصرً بمحا ظر  سروهاج والبرالغ حروالى المزروع  م  محص
  0( 9الفتر  موض  الدراس ، كما هو مبٌ  بالجدول رق  )

 

تعور بعض المؤيراا االقتصادٌ  المحدد  لزراع  محصول الاصً (: 1جدول رقم )
 ( 9005 - 3990بمحا ظ  سوهاج خالل الفتر )

 الس واا
 المساح 
  دا 

متوسع 
  اإل تاجٌ
 بالع 

ه ه باألسعار الجارٌ  / جٌ   باألسعار المثبت  / جٌ 

السعر 
المزرعى 
 للع 

تكلف  إ تاج 
 الفدا 

صا ى عائد 
 الفدا 

السعر 
المزرعى 
 للع 

تكلف  إ تاج 
 الفدا 

صا ى 
عائد 
 الفدا 

3990 3.308 .141 05.05 .5.8.01 ..12.15 25.32 5.1.50 055.52 

3993 33799 .1455 08.55 .413.2 ..05.8 23.51 3.4.38 041.4. 

3999 30.18 .7489 55.55 .505.5 .053.2 5..58 315.08 325.45 

3991 30399 .8413 32.05 2251.5 .553.5 28.5. 852.8. 0.5.5 

399. 31093 .8473 8..55 2845 .530 55.58 .535.85 025.8 

3991 38883 .1499 15.55 2050 .523.50 5..12 888.44 033..3 

3995 901.1 .7455 15.55 2525.1 .550.5 5..13 152.53 01..55 

3997 38758 .7411 10.55 2450.4 2582.. 52.1 845.42 32..55 

3998 38.51 104.7 10.55 2182.22 .35... 5..52 185..1 055.85 

3999 3915. 1040. 10.55 2180.55 .31..44 55.53 144.84 053.54 

9000 31355 ..4.1 10.55 51.3.50 328.38 21.08 .2.1.85 225.10 

9003 90997 10453 10.55 5425.02 .552.10 21.08 .550.54 450.3 

9009 90071 19485 .55 5045..2 .8.2.48 28.05 .554.15 044.52 

9001 39.89 10497 .55 5085.5 .345.0 5..0 .534.11 405.44 

900. .1205 .9458 .55 4528.5. .580.35 21.15 ..51.02 453.2. 

9001 .1583 0..2 .55 4258.58 .3.5.5. 5..54 .255.80 425.18 

9005 90189 134731 .55 4583.80 .350.40 5..0.. .252..3 4.5.35 

 135417 983415 10431 3115458 99.9473 ....30 8451. 35.98437 المتوسع

 300=  3987الرق  الاٌاسً ألسعار الم تجاا الزراعٌ  عا   -

 : جمعا وحسبا م :المصدر
وزار  الزراع  واستصالح االراضى، قعا  اليئو  االقتصادٌ ،  ير   -3

  0االقتصاد الزراعى، أعداد متفرق 
  0صر ، ال ير  االقتصادٌ  ، أعداد مختلف  الب   االهلى الم -9

 

 الفدان من محصول القصب فى محافظة سوهاج: إنتاجيةتطور متوسط  -2

الفرردا  مرر   إ تاجٌرر ( والمتعلارر  بمتوسررع 3ٌا رراا المدو رر  بالجرردول رقرر  )بمرر  خررالل ال
 ه بلرغ حروالى أ، تبٌ  (9005 – 3990محصول الاصً  ى محا ظ  سوهاج خالل الفتر  )

قصراا حروالى أخذ ٌتذبرذً برٌ  اال خفراض واالرتفرا  حترى بلرغ أث   3990ع اً عا   1.30.
 إ تاجٌر العرا  لمتوسرع  الزم رًتبٌ  م  خالل تاردٌر االتجراا  ولاد 0 9009ع اً عا   19485

)مع وٌر         ه را  زٌراد  سر وٌ   أ ( 9الفدا  م  المحصول كما هو مبٌ  بالجدول رقر  )
 ً والماردر   اإل تاجٌر % م  متوسع 0479ع اً تعادل حوالى  04189الى ( قدرا بحوإحصائٌا
  0خالل الفتر  سالف  الذكرع   8.51.بحوالى 
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 تطور متوسط السعر المزرعى لطن القصب فى محافظة سوهاج: -3

العوامررل التررى تيررج  المررزارعٌ  علررى  أهرر محصررول مرر   أليٌعتبررر السررعر المزرعررى 
المتحصرل م ره، ولارد تبرٌ   اإل تراجث  زٌراد  أو ا خفراض م  عدمه وم   عتهالتوس   ى زرا

 ره بلرغ أالجارٌر (  باألسرعارم  البٌا اا المتعلار  بمتوسرع السرعر المزرعرى لعر  الاصرً ) 
حترى  متفاوتر خذ  ى الزٌاد  ولك  على  تراا زم ٌر  أ، ث  3990ج ٌهاً عا   10410حوالى 

ج ٌهرراً عررا   350زاد إلررى حرروالى ثرر   9003وحتررى عررا   3997ج ٌهرراً عررا   91بلررغ حرروالى 
 أ العرا   الزم رً(، ولاد تبٌ  مر   ترائ  تحلٌرل االتجراا 3كما هو مبٌ  بالجدول رق  ) 9005

ً ه ررررا  زٌرررراد  سرررر وٌ  ) مع وٌرررر   ج ٌهرررراً للعرررر  تعررررادل  7438( قرررردرا بحرررروالى إحصررررائٌا
  ج ٌهاً خالل الفتر  موض ....30% م  متوسع سعر الع  والمادر بحوالى .548حوالى

  0( 9الدراس  كما هو مبٌ  بالجدول رق  )

ج ٌهراً  91479بلرغ حروالى  أد اهمراتراوحا بٌ  حدٌ    إ هاالمثبت   األسعار ى حال   أما
(، ومر  3كما هو مبٌ   بالجدول رق  ) 3997عا   19490بلغ حوالى  وأعالهما 3990عا  

كمررا  األسرعارلتلر   إلحصرائٌ االعرا  تبرٌ  عررد  ثبروا المع وٌر   الزم رً ترائ  تحلٌرل االتجراا 
  0( 9بالجدول رق  )

 سوهاج: محافظةالقصب فى  محصولتطور متوسط التكاليف الفدانية من  -4

م  بٌ  المؤيراا االقتصادٌ  الهام  الترى تعكرس مرد  تحاٌر   اإل تاجٌ تعتبر التكالٌ  
 حررو  تاجٌرر اإل مرر  عدمرره، كمررا تسرراعد  ررى توجٌرره المرروارد  ألهرردا ها اإل تاجٌرر الوحررداا 
 اإل تاجٌ ربح ممك  على مستو  الوحداا  أقصىٌتحا  م  خالله  الذي األ ضلاالستخدا  

 عبار  عر  محصرل  لعردد الوحرداا المسرتخدم  مر  المروارد االقتصرادٌ   هً) المزرع ( ، 
الوحرد  مر  كرل مر  هرذا المروارد والترى بردورها تر عكس علرى اجمرالى  أسرعارمضروباً  رى 

الوحداا الم تج  ومر  ثر   أسعارٌمك  االسترياد بها  ى تحدٌد  وبالتالً، جٌ اإل تاالتكالٌ  
بردورها تعمرل علرى ر ر  مسرتوٌاا المعٌير   هرًتحسٌ  مسرتوٌاا الردخول المزرعٌر  الترى 

، ولما كا  محصول الاصً ٌعتبر م  بٌ  المحاصٌل اإل تاجٌ ور   كفاء  وحداته   لأل راد
 ره مر  المالحرظ عرد  أ الإ رى مجرال الاعرا  الزراعرى،  اداأل ررالتى تساه   ى زٌاد  دخول 

المزرعٌر  لل رات  وبرٌ  الزٌراد  السر وٌ  المسرتمر   رى التكرالٌ   األسعارالتوا   بٌ  كل م  
ا خفاض المساح  المزروع  م  المحصول على  على أثاراقد ت عكس  الذي األمر، اإل تاجٌ 

متوسرع تكرالٌ   أ ولارد تبرٌ   0المزرعرى( المد  المتوسع والبعٌد )  ى ظل حرٌ  الاررار 
، اخرذ 3990ج ٌهاً عرا   3138419الجارٌ ( بلغ حوالى  باألسعارالفدا  م  الاصً )  إ تاج

 الكمرًماردار التفراوا  أ بمع ى  9005عا   187481. ى الزٌاد  المتتالٌ  حتى بلغ حوالى 
عمررا كا ررا علٌرره عررا  % 939431ج ٌهرراً للفرردا  ب سررب  تمثررل حرروالى  98894.9بلررغ حرروالى 

العررا  لتعررور  الزم ررًوبدراسرر   تررائ  االتجرراا (، 3كمررا هررو موضررح بالجرردول رقرر  ) 3990

ه ررا  زٌراد  سرر وٌ   أ متوسرع التكرالٌ  الفدا ٌرر  لمحصرول الاصررً بمحا ظر  سرروهاج تبرٌ  
ً )مع وٌ   مر  المتوسرع العرا   %5409ج ٌهاً تعرادل حروالى  379475( بلغا حوالى إحصائٌا
خرالل الفترر  ج ٌهرا  99.9473لفدا  م  المحصول موض  الدراس  والبالغ حوالى التكالٌ  

  0( 9) الجدول رق راج  ( 9005 – 3990) 
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 539411بلررغ حرروالى   أد اهمرراتراوحرا بررٌ  حرردٌ    إ هرراالمثبترر   األسررعار   ررى حالرر أمرا
جردول رقر  كما هرو مبرٌ  بال 9005عا   3919437بلغ حوالى  وأعالهما، 3990ج ٌهاً عا  

ه ا  زٌاد  س وٌ   ى متوسرع التكرالٌ   أ العا  تبٌ   الزم ً(، وم   تائ  تحلٌل االتجاا 3)
%  مر  متوسرع  1439ج ٌهاً تعرادل حروالى  13419المثبت  قدرا بحوالى  باألسعارالفدا ٌ  

( كمرررا 9005 -3990) الفترررر  ج ٌهررراً خرررالل 983415التكرررالٌ  الفدا ٌررر  والماررردر  بحررروالى 
  0( 9ول رق  )بالجد

  تطور متوسط صافى عائد الفدان لمحصول القصب فى محافظة سوهاج: -5

 اإلٌراداامحصول هو عبار  ع  الفر  بٌ  اجمالى  أليٌعتبر صا ى العائد المزرعى 
اجمرالى التكرالٌ  وال فاراا الترى تر  اتفاقهرا  المتحصل علٌها م  بٌ  المحصرول مر   احٌر  و

 أ ( ٌتبرٌ  3ومر  خرالل بٌا راا الجردول رقر  )، أخرر  احٌر   هذا المحصول م  إ تاجعلى 
ج ٌهراً عرا   3399491الجارٌر  بلرغ حروالى  باألسرعارالاصً   دا  م  متوسع صا ى العائد

ج ٌهرراً عررا   9089430حرروالى  أقصرراااخررذ  ررى الزٌرراد  تررار  واال خفرراض تررار  وبلررغ  3990
، 9000عررا   798.78والى حرر أد ررااحتررى بلررغ  أخررر خررذ  ررى التذبررذً مررر  أ، ثرر   3997
العررا  تبررٌ  عررد  مع وٌرر  ال تررائ   الزم ررً، وبتحلٌررل االتجرراا  9005عررا   37114.1 وحرروالً

  0( 9المتحصل علٌها ، جدول رق  )

ج ٌهاً  995491بلغ حوالى  أد اهماتراوحا بٌ  حدٌ    إ هاالمثبت   األسعار ى حال   أما
ً  7914.5بلغ حروالى  وأعالهما، 9000عا   كمرا هرو مبرٌ  بالجردول رقر   3999عرا   ج ٌهرا
ً )مع وٌ   س ويت اقا ه ا   أ العا   الزم ًوم   تائ  تحلٌل االتجاا (، 3) ( بلغا إحصائٌا

مررر  المتوسرررع العرررا  لتكرررالٌ  الفررردا  مررر   % 9411ج ٌهررراً تعرررادل حررروالى  31499حررروالى 
كمرا هرو   الرذكر سالفخالل الفتر  ج ٌها  135417المحصول موض  الدراس  والبالغ حوالى 

  0( 9)مبٌ  بالجدول رق 

 ثانياً: دالة استجابة العرض لمحصول القصب فى محافظة سوهاج:

المسرراح  المزروعرر  مرر  الاصررً علررى  تررأثٌراً العوامررل  أهرر و ررى محاولرر  للتعررر  علررى 
استجاب  العرض للمحصول م  خالل دراسر  العالقر  برٌ  المسراح  المزروعر  مر   باٌاس

ما كعامل تاب ، وبٌ  كل م  العوامرل المسرتال  الترى قرد ٌكرو  لهرا  المحصول )ا(  ى س  
"، متوسرع سرعر 3"س الفدا ٌر  اإل تاجٌر ) متوسع  المباير أو غٌر المباير علٌها مثل التأثٌر

"، صرا ى .التكرالٌ  الفدا ٌر  "س "، ومتوسرع1ئرد الفردا  "س"، صرا ى عا9"س الع  المبرا 
وصرا ى عائرد "،  1عائد الفدا  م  الاصً على صا ى عائد الفدا  مر  الامرح والسمسر " س

 باألسعار "، 5والذر  اليامٌ "س البلديالفدا  م  الاصً على صا ى عائد الفدا  م  الفول 
وباسررتخدا  الصررورتٌ  ( 9005-3990)الجارٌرر   ررى العررا  السرراب  للزراعرر  خررالل الفتررر  

( حٌرث ٌتضرح مر  ال ترائ  1الخعٌ  واللوغارتٌمٌ  المزدوجر  كمرا هرو مبرٌ  بالجردول رقر  )

لكرل مر   اإلحصرائٌ المتحصل علٌها وو ااً لاواعد ال ظرٌ  االقتصادٌ  عرد  ثبروا المع وٌر  
 ترأثٌرلحكر  بمرد  قرو   ره ال ٌمكر  اإ  وبالتالًال موذجٌ  وكذل  معامالا اال حدار المختلف  

المساح  المزروع  م  محصول الاصً، وقرد ٌرجر  ذلر  تل  المتغٌراا سالف  الذكر على 
الفردا  مر   إ تراجمتوسرع تكلفر   وبالترالً اإل تاجمستلزماا  أسعارإلى االرتفا  المستمر  ى 

 رى  ال سربً  مر   احٌر ،  ضرالً عر  الثبراا تالم ر أسرعارالمحصول م  الزٌراد  العفٌفر   رى 
ربمرا تعرول  األرضالمحصول ٌمكث لبعض السر واا  رى  أ  الفدا ٌ  كما اإل تاجٌ متوسع 

غٌرر ٌكرو   الترأثٌر  أخرر ، ومر  ثر   رإأو تاصر حسً ظرو  و كر المزار  مر   احٌر  
  0ملحوظ وال سٌما  ى المد  الاصٌر 

284 



Assiut J. of Agric. Sci., 38 (4)  (279-288)  

 

981 

 

 

محا ظر   دال  استجاب  المساح  المزروع  م  محصول قصرً السركر  رى :(3جدول رقم ) 
  0( 9005 – 3990سوهاج خالل الفتر  )

 F R2 الدال  ال موذج

                              – 1س30475+  9س 304.1+  3س198491+  357.4.9-= هـص^ الخعى الكامل 
                                                 

(04909(                    )3411(            )-04975)
  

 5س 9915497+  1س .1.3.040 – .س1499           

               
 
  (0459.)                    (-34339(                   )04379) 

 

9415 0451 

 + 1لوس 34003+ 9لوس 34001+ 3لو س 3407+  79.458= هـلوص^ اللوغارٌتمى الكامل 

               
               (34.93    )               (349.1  )             (045.0   )                         

 

5لو س 34819+  1لو س 040717+  .لوس 04999               
 

                         (04159 )                  (04911)                      (34953)
   

3458 0417 

اعرر  واستصررالح االراضررى، اإلدار  المركزٌرر  لالقتصرراد حسرربا مرر : وزار  الزر :المصددر
  0، بٌا اا م يور  وغٌر م يور قطاع الشئون االقتصاديةالزراعى، 

 

 العالقات الدالية لصافى العائد الفدانى لمحصول القصب بمحافظة سوهاج:ثالثاً: 

اه  احرد العوامرل الرئٌسرٌ  الترى تسر اقتصادي ياع  أيم   ٌعتبر صا ى الدخل المتحا 
  فرً، الارومًأو علرى المسرتو   الفررديسرواء علرى المسرتو   اإل تاجٌر  ى اتخاذ الاراراا 

ٌعد صا ى الدخل الفدا ى المتحصل علٌه مر  محصرول مرا مر  المؤيرراا  الزراعًالاعا  
المسراحاا الم زرعر  مر  هرذا  خفرضالهام  التى تخل  الحا ز لد  المزار  للتوسر   رى أو 

العاد  ٌاار  بٌ  المحاصٌل الزراعٌ  المختلف  وٌتجه  حو زراعر   المحصول،  المزار   ى
بال سب  له مستخدماً  ى ذل  معٌرار صرا ى العائرد الفردا ى المتحار   أربحٌ  األكثرالمحاصٌل 

صرا ى العائرد  أهمٌر  ى اختٌارا لزراعر  هرذا المحصرول أو االمت را  عر  زراعتره، وترزداد 
للسٌاساا التحررٌ  التى حدثا  ى الاعا   تٌج   الراه الفدا ى كمعٌار للمفاضل   ى الوقا 

اعرر  محاصررٌل معٌ رر  و/ أو رالمررزارعٌ  بز إلررزا المصررر  وترتررً علٌهررا عررد   الزراعررً
بمساحاا معٌ  ، وتركرا لهر  حرٌر  الاررار  رى اختٌرار المحاصرٌل الترى ٌاومرو  بزراعتهرا 

  0ل  وبالمساح  التى ٌحددو ها  ى ظل االستراتٌجٌ  الاومٌ  للدو

و ى محاول  لاٌاس العالق  الدالٌ  الاائم  بٌ  صا ى الدخل الفردا ى " ر " مر  محصرول 
هررذا  إ ترراجقصررً السرركر بمحا ظرر  سرروهاج كمتغٌررر ترراب  مرر   احٌرر ، وبررٌ  كررل مرر  متوسررع 

الفدا  م  المحصول  إ تاجوتكلف  " 9" ومتوسع سعر بٌ  الوحد  م ه " س 3المحصول " س
( مع وٌر  .ٌالحظ كما هو وارد بالجدول رقر  ) 0ل  م   احٌ  اخر " كمتغٌراا مستا 1"س

ممرا  ،اإل تراجوعرد  مع وٌر  متوسرع  ،التكالٌ  الفدا ٌر   ومتوسعسعر الع  كل م  متوسع 
ومتوسع سعر العر  مر  المحصرول علرى  اإل تاجٌ كل م  الموارد  أسعار واثر أهمٌ ٌبرز 

زٌاد  الجهود المتعلا  بتريرٌد اسرتخدا   األمرٌستلز  الذي متوسع صا ى الدخل الفدا ى م ه 
المسررتغل   ررى زراعرر  المحصررول للتالٌررل مرر  حجرر  التكررالٌ  مرر   احٌرر   اإل تاجٌرر المرروارد 

الكلى  اإل تاجلٌس  اع لزٌاد  الع  المورد م  المحصول  ألسعاروتحسٌ  السٌاس  السعرٌ  
ممرا  أ ضرل معٌيرًاٌ  مستو  المزارعٌ ، وم  ث  زٌاد  دخوله  وتح أرباحم ه بل لزٌاد  

ٌحفررزه  علررى زراعرر  مثررل هررذا المحصررول االسررترتٌجى الهررا  لتالٌررل الفررار  بررٌ  الكمٌرراا 
ً تالم    ج  م  السكر والكمٌاا المستهلك  م ه محلٌا

العالقرر  الدالٌرر  لصررا ى العائررد الفرردا ى لمحصررول قصررً السرركر بمحا ظرر  ( : 4جدددول رقددم )
 (9005 – 3990سوهاج خالل الفتر  )
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R العالق  الدالٌ 
2

 F 

   1س 471. - 9س 04989 + 3س 89419+  9.78491-= ر    

                              (34899)         (94910 )*              (- 14039   **) 

0411 1413* 

 % 3% ، * مع وي ع د 3** مع وي ع د مستو  مع وٌ      

  (3حسبا م  الجدول رق  ): المصدر    

 الملخص والنتائج:

 الرذيالرئٌسرٌ   ٌعتبر محصول قصً السكر  ى محا ظر  سروهاج مر  محاصرٌل السركر
العاملر  الرو ٌر   األٌردي ره مر  المحاصرٌل الهامر   رى تيرغٌل أٌعتبر غذاء حٌوٌراً هامراً، كمرا 

بردو  هرذا الارو  البيررٌ ،  إ جازهرابالمحا ظ   ظراً لتعدد العملٌاا الزراعٌ  التى ال ٌمك  
ٌعتمدو  على العائد المتحصل م ره  رى سرد حاجراته   الغالبٌ  العظمى م  المزارعٌ  أ ما ك

الخضرررٌ   ررى تغذٌرر   أجزائررهسررتخدا  بعررض أإلررى  باإلضررا  حتررى عهررد قرٌررً،  الموسررمٌ 
  0لزٌاد  خصوب  الترب   عضويم ها كسماد  األخر الحٌوا اا المزرعٌ  واستخدا  البعض

وضر  السٌاسراا والبررام   الضروريالسكر ٌصبح م  محصول قصً  ألهمٌ و ظراً 
، سررواء عرر  عرٌرر  تعرروٌر وتحرردٌث العررر  إ تاجٌتررهالالزمرر  لل هرروض بزراعترره وزٌرراد  

لزراعته، وهرو مرا ٌعرر  بسٌاسر  التوسر    الالزم اإل تاجالزراعٌ  ومستلزماا  واألسالًٌ
جرود  مر  قبرل وهرو جدٌد  ل  تك  مو أرضٌ موارد  إدخالع  عرٌ   أو، سًأالرالزراعى 

وذلر  بهرد  سرد الفجرو  برٌ  االسرتهال  المحلرى  األ ارًما ٌعر  بسٌاس  التوس  الزراعى 
الترى تعتمرد  رى صر اعتها علرى المحاصرٌل  األخرر م  السكر والم تجراا الثا وٌر   واإل تاج
متمثلر   رى  المعوقرااتجابه بالعدٌد مر  ولما كا ا عملٌ  التوس  الزراعى اال اى  0السكرٌ 

ع صرر المٌراا، حٌرث ٌحتراج  أهمهراضرور  توا ر الموارد العبٌعٌ  وغٌرها والتى لعرل مر  
مثل  أ متر مكعً م  المٌاا للفدا  س وٌاً، كما  أل  31 – 31 حوالًمحصول الاصً إلى 

( والترى قرد الفرردي  تضخم  ) تفو  عاق  الم  أموالإلى توا ر رؤوس  جالسٌاس  تحتاهذا 
 ره  رى إادٌ  على المد  البعٌد، و ى ظل ظررو  الزراعر  المصررٌ   تؤتى عوائدها االقتص

بهرد  تحسرٌ  ور ر  كفراء   سرًأالرالوقا الحاضر ٌجً االهتما  بعملٌ  التوسر  الزراعرى 
تررؤتى  أ والتررى ٌمكرر   اإل تاجٌرر المختلفرر  والتررى ٌررت  اسررتغاللها  ررى العملٌرر   اإل ترراجع اصررر 

ً عوائدها االقتصادٌ   ى المد  الاصٌر  س سروهاج مر  المحا ظراا  محا ظر ولمرا كا را  0بٌا

زراعته م ذ م تص  الثما ٌ راا،  بدأاالتى تجود  ٌها زراع  محصول قصً السكر والتى 
السكر بمدٌ   جرجا، ومر  ذلر   ا ره مر  المالحرظ ا خفراض  إ تاجكما ٌوجد بها احد مصا   

اح  المزروعرر  مرر  % مر  اجمررالى المسر54.1المسراحاا المزروعرر  م ره والتررى ال تتجرراوز 
(  وعلرى الررغ  9001 – 9003)  المحصول على مستو  الجمهورٌ  خالل متوسع الفتر 

مرر  التغٌررراا االقتصررادٌ  التررى واجهررا الاعررا  الزراعررى المصررر  عاررً تعبٌرر  سٌاسرر  
  الحاصرالا ٌالتحرر االقتصاد  الزراعرى وترر  حرٌر  الاررار للمرزار   رى إ تراج وتسرو

زال ه ا  بعضاً م  العوامل األخر  غٌر التيرٌعٌ  التى قد ٌكرو  لهرا  الزراعٌ ، إال ا ه ال
األثر المباير و/ أو الغٌر المباير على المسراحاا المزروعر  مر  محصرول الاصرً والترى 

 0تختل  درج  تأثٌرها على استجاب  الزرا  لتل  المتغٌراا 

متغٌرراا االقتصرادٌ   رى المارا  األول التعرر  علرى أهر  ال تهد  هذا الدراسر  وبالتالً
ودراسر   9005 – 3990المحدد  لزراع  محصول الاصً بمحا ظ  سوهاج خرالل الفترر  

أه  المتغٌراا االقتصرادٌ  المحردد  لردوال اسرتجاب  العررض للمحصرول والحاصرالا تعور 
             0البدٌل  أو الم ا س  له على الموارد االقتصادٌ  المختلف 
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ذا الدراس  علرى العرٌار  االسرتارائٌ  الوصرفٌ  للبٌا راا المتاحر ، االعتماد  ى ه ولاد ت 
كما ت  االسرتعا   بربعض األسرالًٌ اإلحصرائٌ  مثرل اال حردار البسرٌع والمتعردد  رى صرورته 

لرربعض المتغٌررراا االقتصررادٌ ، كمررا ترر  ، واالتجرراا الزم ررً العررا  الخعٌرر  واللوغارٌتمٌرر  
الترى ٌصردرها قعرا   الزراعرًراا االقتصراد االعتماد  رى الحصرول علرى البٌا راا مر   ير
والدراسراا العلمٌر  ذاا باإلضا   إلرى المراجر  اليئو  االقتصادٌ  التاب  لوزار  الزراع ، 

  0الصل  بموضو  الدراس 

العا  لكل مر  المسراح  المزروعر   الزم ً تائ  تحلٌل االتجاا  أ الدراس    ولاد تبٌ  م
الفردا   إ تراجلسعر المزرعى للمحصول ومتوسرع تكرالٌ  الفدا  ومتوسع ا إ تاجٌ ومتوسع 

ً   زٌراد  سر وٌ  ) مع وٌر  اه ر أ  أظهررام  محصول الاصً بمحا ظ  سوهاج  ( إحصرائٌا
مرررر  المتوسررررع العررررا  لتلرررر   % 5409% و .548% و 0479% و .949 حرررروالًتعررررادل 

ً  ٌتأكدول  المتغٌراا على الترتًٌ  خالل الفتر   دا ىمع وٌ  متوسع صا ى العائد الف إحصائٌا
(3990-9005 )0  

وع د دراس  داالا استجاب  المساح  المزروع  مر  الاصرً  رى مصرر و اراً لمجموعر  
المباير أو الغٌر مباير على تل  المساح   األثرم  المتغٌراا االقتصادٌ  التى قد ٌكو  لها 
ا وو اراً لاواعرد م  ال تائ  المتحصرل علٌهر أتضحباستخدا  ال موذجٌ  الخعى واللوغارٌتمى 
ذجٌ  وكرذل  معرامالا لكرل مر  ال مرو اإلحصرائٌ ال ظرٌر  االقتصرادٌ  عرد  ثبروا المع وٌر  

المتغٌرراا سرالف  الرذكر علرى  ترأثٌر ه الٌمك  الحك  بمرد  قرو  إ  وبالتالًلف  اال حدار المخت
  0المساح  المزروع  م  محصول الاصً 

 :باالتيوتوصى الدراسة فى هذا الصدد 

  0المحصول وسعر بٌعه  إ تاجالتواز  بٌ  تكالٌ   إٌجادل على العم   -3

اإل تراج بٌ  المزارعٌ   ى كل م عار  مر  م راع  الوحداا التعاو ٌ   إ ياءالعمل على   -9
  0علٌها  واإليرا تعمل على ت ظٌ  عملٌ  تسوٌ  الم ت  إلى المصا   

  0 اإل تاجلٌ  المحصول بما ٌتالء  م  الزٌاد  الحادث   ى تكا أسعارزٌاد   -1

 ررى توعٌرر  المررزارعٌ   الزراعررً اإلريررادٌاررو  برره جهرراز  الررذيضرررور  زٌرراد  الرردور   -.
  0المتعلا  بهذا المحصول  واإلريادٌ الف ٌ   بجدو  التوصٌاا 
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  0 9001المؤتمر الس و  الراب  والثالثو ، جمعٌ  خبراء السكر المصرٌ ، دٌسمبر،  -9

 اإلصررالحالمحاصررٌل لسٌاسرراا  إ ترراج)دكرراتر (، اسررتجاب  وآخرررو  سررعد زكررى  صررار  -1
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  0 3991مارس  98-95االقتصاد  للاعا  الزراعى  اإلصالحسٌاساا 

المركزٌرر  لالقتصرراد الزراعررى،  يررر   اإلدار ، وزار  الزراعرر  واستصررالح االراضررى -.
  0مختلف  أعداداالقتصاد الزراعى، 

للمحاصررٌل السرركرٌ   ررى  اإل تاجٌرر تعرردٌل الخرررائع إمكا ٌرر  ٌوسرر  ح حمررادا )دكتررور(  -1
، .العردد  15، المجلرد أسرٌوعللعلو  الزراعٌ ، كلٌ  الزراع  ، جامع   أسٌوع  ج. . ، مجل
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AN ECONOMIC STUDY FOR THE FACTORS 

THAT LIMIT SUGAR CANE CULTIVATION IN 

SOHAG GOVERNORATE 

Ahmed Abo El-Fadl Aly,  Mamdouh Elsyed Mahmoud 
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Abstract: Sugar cane is considered one of the most important crops in 

Egypt because the sugar production depends mainly on it. This study 

aimed at analyzing the economics of sugar cane cultivated in Sohag 

governorate, with special focus on production, costs, prices and net 

income per feddan, during the period (1990-2006). The study showed 

that the total sugar cane cultivated area in Sohag reached about 16.5 

thousand feddans with an annual rate of increase of 2.94%  during the 

period of study, average production of sugar cane was about 802.8 

thousand tons increase annual by 0.79%. 

Studying net income per feddan, declared that it reached an 

average of 1536 L.E / feddan, with an average annual increase of 

24.84 L.E / feddan, with annual rate of 1.61% during the period of 

study.  

Finally, the study recommended that increasing the total 

production of sugar cane could be attained by: increasing cultivation 

area or increase of productivity per feddan. The first is difficult 

because of the competition for cultivated area and the limited amount 

of irrigation water in Egypt. Second factor is important for increasing 

the production of sugar cane by the improving of irrigation system and 

using modern techniques for land leveling before cultivation.  
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