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 الملخص

قياس تأثير العناصر المكونة لألهمية االقتصادية النقدية بالنسبة للمحاصيل السكرية كمحصولي قصب وبنجر السكر، إلي  هدف البحثي
دي مساهمة المحاصيل موضع الدراسة قياس تأثير العالقة بين تلك العناصر وبعضها البعض علي تغير هذه األهمية أي علي تغير مإلي  كذلك يهدف

في محاولة لتحديد مسئولية كل عنصر من العناصر  (، وذلك2017 -2005القيمة النقدية للدخل الزراعي القومي في مصر خالل الفترة )إجمالي   في
ة في ية والسعرينتاجن واضعي السياسات اإلالمرتبطة بالتغيرات التي طرأت علي هذه األهمية من ناحية، وللحصول علي بعض المؤشرات الكمية التي تعي

 والدخل الزراعي من ناحية أخري.  نتاجالتوجيه الكفء للموارد وتحقيق أهداف السياسة االقتصادية الزراعية المتعلقة بزيادة اإل
اتباع  من خاللناصر واعتمدت طريقة البحث على استخدام األرقام القياسية كأداة تحليلية تمكن من عزل تأثير كل عنصر من هذه الع

 للعنصر مع عالقته بالعناصر األخرى في التحليل والقياس. والتغير المتتابعطريقتي دراسة التغير المنفصل 
نما هناك مجموعة من العناصر قد أثرت بالزيادة في األهمية االقتصادية النقدية للمحاصيل موضع الدراسة، بيأن  إلى وتشير نتائج البحث

يادة ز خفضها. فقد نشأت التغيرات بالزيادة في األهمية االقتصادية النقدية كمحصلة للزيادة الكبيرة التي حدثت نتيجة  إلى ي أدتتوجد مجموعة أخر 
فدان ال إنتاجمتوسط  أو النقص في المساحة المزروعة و / أو النقص المحدود الذي حدث نتيجة التغير بالزيادة أو جانب الزيادة إلى األسعار، وذلك

ل ب متفاوتة، حيث كان السعر المزرعي يمثل الدور الرئيسي في زيادة القيمة النقدية لمحصول قصب السكر، بينما كانت المساحة المزروعة تمثبنس
 العامل الرئيسي في زيادة القيمة النقدية لمحصول بنجر السكر.
النسبة بزيادة تكلفة الفدان هي التغير في القيمة اإليجارية أكثر البنود تأثيرا علي أن  وعند قياس التغير في بنود التكاليف للفدان وجد

 بالنسبة لمحصول بنجر السكر. حدث العكسلمحصول قصب السكر تليها من حيث األهمية تغير قيمة أجور العمال، بينما 
 ول من حيث األهمية لمحصوليتغير السعر المزرعي جاء في المركز األأن  وعند قياس التغير في صافي العائد كنتيجة لتغير بنوده تبين

حصولي انخفاض صافي العائد في م إلى ية الفدانية لمحصول بنجر السكر، بينما ادي تغير تكلفة الفداننتاجالدراسة على حد سواء يليه التغير في اإل
 الدراسة على حد سواء.

 بعبارة اخري أو ة النقدية للمحاصيل موضع الدراسةعنصر األسعار هو العامل النشط في زيادة األهمية االقتصاديأن  مما يستدل من ذلك
نقدية عن الدخل الزراعي النقدي القومي. كذلك يتضح انه يمكن التأثير على مقدار هذه الزيادة ال في إجماليهو العامل الرئيسي لزيادة مدي مساهمتها 

صة في دافعا لهم على االستمرار والتوسع في زراعة تلك المحاصيل خاطريق زيادة األسعار المزرعية خاصة وان زيادتها قد تكون حافزًا للزراع و/او 
 ية الفدانية.نتاج، مع الحد من تناقص المساحة المزروعة والعمل علي زيادة اإلنتاجظل ارتفاع تكاليف اإل

 
 السياسات اإلنتاجية.  -مصر -األرقام القياسية  - المحاصيل السكريةالكلمات الدالة: 

 
 :مقدمةال

ون ملي 27.1قدر االستهالك المحلي منها بنحو مكانة هامة في البنيان االقتصادي الزراعي القومي المصري، حيث  السكريةلمحاصيل تمثل ا
تي النبا نتاجمن اإل في كالمليار جنيه وتساهم  13.9قيمتها حيث قدرت تمثل مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل الزراعي انها كما  ،(3) 2016عام  طن
ام ع جنيه فيمليار  363.9 ،197.6النباتي والزراعي والبالغ حوالي  نتاج٪ من قيمتي اإل3.82٪، .037مليار جنيه أي ما يمثل  13.9اعي بنحو والزر 

 .(2) الترتيبعلى  2016
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لوحيد المصدر الرئيسي لصناعة السكر في مصر، كذلك فان قصب السكر هو المصدر اهما  محصول قصب السكر وبنجر السكريعتبر و 
. كما تستعمل مخلفات تصنيعه كخامات لبعض الصناعات، في الوجه البحري لصناعة العسل األسود، وكذلك استعماله في أغراض العصير الطازج

 نتاجالتخمرات الصناعية إلالطاقة و ويستخدم الموالس في والورق وصناعة لب الورق، والصناعي فالمصاص يستخدم في صناعة الخشب الحبيبي 
والعسل واالسيتون والبيوتانول وشربات السكروز  والخميرة النشطة )خميرة الخبز(المستخدم في صناعة الخل الطبيعي وحمض الخليك ول األثيلي الكح

السكر، بينما يساهم بنجر  إنتاج٪ من 90بحوالي ويساهم القصب  (9).الصناعي باإلضافة الي ما يستخدم في إنتاج العطور ومستحضرات التجميل
السكر في مصر، ونظرا لتزايد حجم الطلب اإلجمالي على السكر في ظل محدودية الرقعة الزراعية والظروف المناخية  إنتاج٪ من 10سكر بنحو ال

لتقليدي العلف الحيواني غير ا إنتاجواستخدام مخلفات تصنيعية في  نتاج، فقد تزايد االهتمام ببنجر السكر كمحصول إضافي إلوالموارد المائية المالئمة
  (1)تصنيع الموالس علىاستخدامه في العديد من الصناعات الثانوية األخرى القائمة إلي  باإلضافة

 
 مشكلة البحث:

خالل خاصة في أهميتها االقتصادية بالنسبة للبنيان االقتصادي الزراعي القومي المصري السكرية المحاصيل  في اآلونة األخيرة قد تباينت
في  أدتالتي و  2011خاصة بعد ثورة يناير والتي تأثرت بالعديد من االحداث عدد من العوامل االقتصادية  إلىذلك يعزي ، و (2017 -2005) الفترة

المساحة  علىتبعا للكميات المنتجة والتي تتوقف بدورها  ألخرتباين القيمة النقدية التي تساهم بها تلك المحاصيل في الدخل الزراعي من عام إلي  النهاية
طبقا لظروف العرض والطلب وتبعًا لالستخدامات للمنتج والذي يتحدد  المزرعياختالف السعر إلي  ، باإلضافةالفدانيةية نتاجزروعة ومتوسط اإلالم

 المختلفة لهذه المحاصيل وحجم الطلب عليها.
 

 أهداف البحث:
 – 2005) خالل الفترة صب السكر وبنجر السكرقوهي  السكرية دراسة تطور األهمية االقتصادية لبعض المحاصيل إلى يهدف البحث

حده وعزل تأثير كل عنصر من تلك  علىلكل محصول منهما تحليل عناصر مكونات هذه األهمية مقدرة بالقيمة النقدية  إلى ، كذلك يهدف(2017
 سئولية كل عنصر في تغير تلك األهمية بالزيادةالعالقة بين هذه العناصر بغية تحديد متطور تلك األهمية االقتصادية، مع قياس تأثير  علىالعناصر 

ومنها استخالص بعض النتائج التي تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات في التوجيه الكفء للموارد . 2011خاصة بعد ثورة يناير  النقص أو
  الزراعية وفي تعيين األولويات في برامج التنمية ومشروعات االمن الغذائي.

 
 ة:الطريقة البحثي

في القياس الكمي لمكونات األهمية تحليلية  كأداة (Index Numbersاألرقام القياسية ) استخدام علىاعتمد البحث في تحقيق أهدافه 
على لقياس مدي تأثير وارتباط تغير مكونات ظاهرة ما االقتصادية، كذلك القياس الكمي للعالقة بين هذه المكونات. حيث استخدمت األرقام القياسية هنا 

 اخري.  إلى تغيرها من فترة زمنية معينة
تغير الظاهر ذاتها يرتبط  علىالمكونة لظاهرة ما العوامل  أو العناصر تأثيريلة لقياس استخدام األرقام القياسية كوسأن  ومن الجدير بالذكر

قيمة الظاهرة هي محصلة ضرب أن  ،ا وثانيهماكل العناصر أي العوامل موضع البحث يمكن التعبير عنها كميأن  لهماأو  بتوفر شرطين أساسيين
  (8)لها العوامل المكونة  أو العناصر

ارقام إلى  في تقسيم الرقم القياسي العام للظاهرةساسًا أظاهرة ما  علىويتلخص استخدام األرقام القياسية لقياس مقدار تأثير عوامل محدد 
أي المستقل للعناصر، المنفصل  التأثير أو ة أي مكوناته الجزئية مع اتباع طريقتي دراسة التغيرالعوامل المكونة للظاهر  أو قياسية جزئية بعدد العناصر

 الظاهرة االقتصادية محل الدراسة. علىالتأثير المتصل أي المتتابع للعناصر  أو ودراسة التغير
كل عنصر علي حده ال ترتبط بدرجة تغير العنصر قيمة الرقم القياسي الجزئي المحسوب بها لأن  فياألولي  وتتميز الطريقة الثانية علي

حساب األرقام القياسية الجزئية بهذه الطريقة تأخذ في االعتبار تأثير كل أن  موضع الدراسة فحسب وانما ترتبط أيضا بتغير العناصر األخرى بمعني
العناصر  أو عن تأثير العواملمستقلة  أو عنصر بطريقة منفصلةلكل األولي  العوامل مما يعكس الحال عند حساب األرقام القياسية الجزئية في الطريقة

إلي  حيث تقوم بتقسيم التأثير الكلي علي الظاهرةاألولي  هناك تناقضا بين الطريقتين بل تعتبر الطريقة الثانية مكملة للطريقةأن  األخرى، وال يعني ذلك
، وبالتالي إمكانية عزل وقياس مقدار تأثير كل خريأخل للعناصر مع بعضها من جهة وقياس التأثير المتداأجزاء حسب العناصر المكونة لها من جهة 

 (5)طريقتي التحليل علي النحو التالي: بإحدى )0(بالنسبة لفترة األساس  )1(المكونة للظاهرة علي قيمة الظاهرة في فترة المقارنة عنصر من العناصر 
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 في فترة المقارنة.  1Rفي فترة األساس،  0R قدية للمحاصيل موضع الدراسة يرمز لها بالرمزاألهمية االقتصادية مقاسة بالقيمة النأن  بفرض
  P 0Q.  0A=  0R .0وأن 

 ،1. P 1Q.  1= A 1R 
 أن:حيث 

1, A0A لمحصول بالفدان في فترة األساس وفترة المقارنة.المساحة المزروعة لإلي  ترمز 
1Q, 0Q  محصول في فترة األساس وفترة المقارنة.الفدان من ال إنتاجمتوسط إلي  ترمز 
1, P0P  في فترة األساس وفترة المقارنة. الناتجمن السعر المزرعي للوحدة إلي  ترمز 

 
مقدار التغير في حجم الظاهرة في  علىحيث يمكن تحديد مقدار التأثير المنفصل أي المستقل لكل عنصر من هذه العناصر المكونة للظاهرة 

 لنسبة لفترة األساس باستخدام العالقات التالية:بافترة المقارنة 
 (R( علي الظاهرة )Aالرقم القياسي الجزئي لتأثير العنصر ) -1

100 0P 0Q1A =AI 
0P 0Q0A 

 (R( علي الظاهرة )Qالرقم القياسي الجزئي لتأثير العنصر ) -2

100 0P 1Q 0A =QI 
0P 0Q 0A 

 (R( علي الظاهرة )Pلعنصر )الرقم القياسي الجزئي لتأثير ا -3

100 1P 0Q 0A =PI 
0P 0Q 0A 

 (R)عام لتغير الظاهرة الرقم القياسي ال -4

PI . QI . AI=  
1R 

= 
1P 1Q 1A =RI 

0R 0P 0Q 0A 
 

100 1P 0Q 0A 
 0P 1Q 0A 

 0P 0Q 1A = 
0P 0Q 0A 0P 0Q 0A 0P 0Q 0A 

 
عن بعضها ال يساوي مقدار التغير الفعلي للتأثير الجزئي للعناصر المكونة للظاهرة منفصلة أي مستقلة ونتيجة ألن المجموع الجبري المطلق 

 المطلق في حجم الظاهرة خالل فترتي األساس والمقارنة كما توضحه العالقة التالية:
R1 - R0 ≠(A1 Q0 P0 - A0 Q0 P0)+(A0 Q1 P0 - A0 Q0 P0)+ (A0 Q0 P1 - A0 Q0 P0) 

 خري:وبعبارة ا
A1 Q1 P1 - A0 Q0 P0 ≠ (A1 Q0 P0 + A0 Q1 P0 + A0 Q0 P1) – 3(A0 Q0 P0) 

تعبر عن نتيجة التأثير المتداخل للعناصر أي العوامل معًا على  أو والتي تتمثل فيحيث يبقي هناك فرق بينهما يسمي بالقيمة غير الموزعة 
اسية الجزئية لكل عنصر بطريقة منفصلة، وبالتالي تظهر أهمية استخدام التحليل بطريقة والذي ال يؤخذ في االعتبار عند حساب األرقام القيالظاهرة 

 المكونة للظاهرة وذلك باستخدام العالقات التالية: المتصل للعناصر أو التغير المتتابع
 

 (R( علي الظاهرة )Aالرقم القياسي الجزئي لتأثير العنصر ) -1

100 1P 1Q 1A = AI 
1P 1Q 0A 
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 (R( علي الظاهرة )Qالرقم القياسي الجزئي لتأثير العنصر ) -2

100 1P 1Q 0A = QI 
1P 0Q 0A 

 (R( علي الظاهرة )Pالرقم القياسي الجزئي لتأثير العنصر ) -3

100 1P 0Q 0A = PI 
0P 0Q 0A 

 (Rالرقم القياسي العام لتغير الظاهرة ) -4

P. I Q. I AI=  
1R 

= 
1P 1Q 1A = RI 

0R 0P 0Q 0A 
 

 100 1P 0Q 0A 
 1P 1Q0A 

 1P 1Q 1A = 
0P 0Q 0A 1P 0Q 0A 1P 1Q 0A 

المجموع الجبري المطلق للتأثير الجزئي للعناصر المكونة للظاهرة مع األخذ في االعتبار تأثير تغير العوامل األخرى يساوي أن  وهنا يالحظ
 رة.مقدار التغير الفعلي المطلق في حجم الظاه

 
وللتعرف على التأثير المتداخل بين العناصر المكونة للظاهرة على حجم الظاهرة موضع الدراسة أمكن عزل وقياس تأثير العالقة بين 

 العناصر على النحو التالي:
كل العناصر  مع (Aنصر )في حجم الظاهرة نتيجة تأثير العوذلك من مقدار التغير الكلي  (Qمع العنصر ) (A)لعزل التأثير المشترك للعنصر  -1

 األخرى، استخدمت العالقة التالية:
(A1Q1P1 - A0Q1P1) - (A1Q0P1 - A0Q0P1) 

مع  ( مع كل العناصرA( وذلك من مقدار التغير الكلي في حجم الظاهرة نتيجة تأثير العنصر )Pمع العنصر ) (A)لعزل التأثير المشترك للعنصر  -2
 العالقة التالية:استخدمت  (،Qاهمال تأثير العنصر )

(A1Q0P1 - A0Q0P1) - (A1Q0P0 - A0Q0P0) 
 العالقة التالية:بتطبيق ( P) ، (Q)وبنفس الطريقة يمكن قياس تأثير العالقة بين  -3

(A0Q1P1 - A0Q0P1) - (A0Q1P0 - A0Q0P0) 
 

خري لتحديد مقدار الوزن أبعبارة  أو ،لهاولتحديد نسبة التغير في الظاهرة موضوع الدراسة نتيجة تغير كل عنصر من العناصر المكونة 
 في فترة المقارنة بالنسبة لفترة األساس، استخدمت العالقات التالية:التغير في الظاهرة ذاتها  علىالنوعي لتغير كل عنصر من العناصر المكونة للظاهرة 

 (R( علي التغير في الظاهرة )Aالوزن النوعي لتغير العنصر ) -1

 100 1P 1Q 0A – 1P 1Q1A 
= WA 

0R – 1R 

 (R( علي التغير في الظاهرة )Qالوزن النوعي لتغير العنصر ) -2

 100 1P 0Q0A – 1P 1Q0A 
= WQ 

0R – 1R 

 (R( علي التغير في الظاهرة )Pالوزن النوعي لتغير العنصر ) -3

 100 0P 0Q 0A – 1P 0Q 0A 
= WP 

0R – 1R 
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دراسة الظاهرة االقتصادية والعناصر المكونة لها أي المؤثرة  علىنه يساعد بوجه عام أستخدام األرقام القياسية ويتضح من التحليل السابق ال
 التغير في الظاهرة. علىالعناصر وتحديد مقدار الوزن النوعي لتغير كل عنصر  أو ة بين هذه المتغيراتدراسة تأثير العالق إلى عليها، وذلك باإلضافة

 
م نموذج األرقام القياسية لقياس أثر التغير في كل بند من بنود التكاليف لتحديد أكثر البنود تأثيرًا علي زيادة التكاليف من خالل تم استخدا ماك

 (4) المختلفة.الحذف التتابعي لتأثير البنود 
 الفدان  إنتاج= الرقم القياسي لتكلفة  cIأن  حيث

1+P1+A1+S1О+1+F1+R1+M1L Ic=  
0+P0+A0+S0О+0+F0+R0+M0L 

( قيمة S( المصاريف النثرية، )О( قيمة السماد الكيماوي، )F( قيمة االيجار، )R( قيمة العمل االلي والحيواني، )M( تمثل قيمة العمل البشري، )Lن )أو 
 .(2017 -2012)والمقارنة ( 2010 -2005( قيمة المبيدات خالل فترتي األساس )P( قيمة السماد البلدي، )Aالتقاوي، )

 
( علي صافي عائد الفدان والبنود المكونة له تم استخدام القياس الكمي 2017 -2005قياس أثر السياسات االقتصادية خالل الفترة )ول

 للعالقة بين صافي عائد الفدان والتغيرات الحادثة لمكوناته من خالل استخدام نموذج األرقام القياسية كاآلتي:
π = [(Q.P) -C] 

 حيث أن:
Q ية الفدانية، نتاج= اإلP  ،السعر المزرعي للوحدة المنتجة =C التكلفة الفدانية = 
π صافي العائد الفداني =. 
 

 مصادر البيانات:
( من نشرات االقتصاد الزراعي التي 2017-2005تم جمع البيانات الخاصة بمحاصيل الدراسة وهي قصب السكر وبنجر السكر عن الفترة )

 صادية بوزارة الزراعة، كما تم االستعانة بالعديد من الدراسات والبحوث والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث.يصدرها قطاع الشئون االقت
 

 النتائج البحثية ومناقشتها:
 تحليل الهمية االقتصادية لمحصولي الدراسة:أواًل: 

 ( قصب السكر:1
، ونظرًا الن القيمة ي القيمة النقدية للناتج من قصب السكرتنحصر األهمية االقتصادية لمحصول قصب السكر كأحد المحاصيل السكرية ف

الزيادة إلي  الزيادة في األهمية االقتصادية النقدية قد تعزي المزرعي، فانالفدان في السعر  إنتاجالنقدية هي محصلة ضرب الرقعة المزروعة في متوسط 
وكذلك في حالة نقص األهمية االقتصادية النقدية، مما . العكس أو السعر المزرعي أو الرغم من انخفاض الغلة الفدانية و / علىفي الرقعة المزروعة 

النقدية للمحصول خالل فترة ما يقتضي قياس التغيرات االقتصادية  لألهميةينبغي تحديد تأثير التغير في كل عنصر من هذه العناصر المكونة 
 .النسبية في كل من هذه العناصر خالل نفس الفترة )التطورات(

القيمة ت (. فقد ارتفع2017 -2005تصادية النقدية لمحصول قصب السكر خالل الفترة )يالحظ تزايد األهمية االق( 1ومن بيانات جدول )
 -2012مليون جنيه في فترة المقارنة ) 7481.3حوالي  إلى (2010 -2005في فترة األساس )مليون جنيه  3333.4النقدية للمحصول من حوالي 

، وبدراسة التغيرات التي انتابت العناصر المكونة لألهمية االقتصادية ٪124.43ما يعادل نحو  يأ مليون جنيه 4147.9 رتفعت بحوالي، أي ا(2017
من  الفدان والسعر المزرعي للوحدة إنتاجاألرقام القياسية الجزئية للمساحة المزروعة ومتوسط أن  حظالنقدية للمحصول بين فترتي األساس والمقارنة، يال

 توالي. ال على٪ 233.18٪، 95.1٪، 101.2الناتج بلغت حوالي 
 

كل من المساحة  تعنه في فترة األساس، بينما زاد٪ 4.9( بنسبة 2017 -2012فترة )في ال الفدان قد تناقص إنتاجمتوسط أن  ويشير ذلك
 ٪ بنفس الترتيب.133.18٪، 1.2المزرعي للطن بنسبة حوالي  المزروعة والسعر
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 (2017 -2005العربية خالل الفترة ) السكر في جمهورية مصر( التغيرات النسبية في عناصر األهمية االقتصادية النقدية لمحصول قصب 1جدول )
 فترة األساس عناصر األهمية االقتصادية النقدية للمحصول 

 متوسط
(2005-2010) 

 فترة المقارنة
 متوسط

(2012-2017) 

 الرقم القياسي
٪ 

 الرمز العناصر

A 323992 786432 المساحة المزروعة من المحصول بالفدان  2101.  
Q 350.3 الفدان بالطن إنتاجمتوسط   8747.  195.  

P 204.42 6.6747 السعر المزرعي للطن بالجنيه  233.18 
R 3333 اجمالي القيمة النقدية بالمليون جنيه .38 26.8174  43224.  

 لحق( بالم1من جدول )المصدر: جمعت وحسبت 
 

 -2012)تغيرها في الفترة  علىاالقتصادية النقدية للمحصول ولقياس تأثير التغير في كل عنصر من هذه العناصر المكونة لألهمية 
استخدام األرقام  أمكنحيث قيمة تلك األهمية خالل نفس الفترة،  علىكذلك لقياس العالقة بين هذه العناصر ( 2010 -2005( بالنسبة للفترة )2017

، ومنها يالحظ انه عند (2النتائج المدونة بجدول ) علىهذا التأثير بطريقتي التغير المنفصل والمتصل للعناصر والحصول قياسية في التحليل لعزل ال
تزايد القيمة إلي  القيمة النقدية بعيدًا عن تأثير العناصر األخرى أدي ذلكإجمالي   من المحصول علي دراسة التأثير المنفصل لتزايد المساحة المزروعة 

هذا العنصر مع عالقته بالعناصر األخرى ساعد علي تزايد القيمة النقدية للمحصول مليون جنيه، في حين انه عند قياس تأثير  39.84النقدية بمقدار 
ر تزايد عنصر المساحة المزروعة مليون جنيه عند قياس تأثي 48.51وبإرجاع هذه الزيادة في القيمة النقدية للمحصول بنحو . مليون جنيه 88.35بنحو 

التأثير المتداخل أي  إلى مليون جنيه منها ترجع 53.1حوالي أن  مسبباتها، تبين إلى القيمة النقدية للمحصول علىمع عالقته بالعناصر األخرى 
لعنصري المساحة المزروعة  أثير المشتركالتالنقدية، وان القيمة  علىمعًا  السعر المزرعي للطن من المحصولالمشترك لعنصري المساحة المزروعة و 

 .مليون جنيه 4.54بمقدار النقدية تناقص القيمة  إلى ديأالفدان بالطن كان سلبي التأثير حيث  إنتاجومتوسط 
 

دًا عن القيمة النقدية للمحصول بعيإجمالي  الفدان من المحصول بالطن على إنتاجمتوسط  النخفاضويالحظ أنه عند دراسة التأثير المنفصل 
مليون جنيه، أما عند قياس تأثير هذا العنصر مع عالقته بالعناصر  162.93تأثير العناصر األخرى أدي ذلك إلى انخفاض القيمة النقدية بمقدار 

لمزرعي للطن من الفدان بالطن والسعر ا إنتاجمليون جنيه نتيجة تأثير العالقة بين متوسط  379.92األخرى ساعد على تناقص القيمة النقدية بمقدار 
أن تأثير الزيادة في السعر المزرعي للطن من المحصول  إلىمليون جنيه. واخيرًا تشير النتائج  216.99الناتج، حيث تبين من التحليل انها تقدر بحوالي 

 ون جنيه.ملي 4439.5بلغ حوالي  -الفدان إنتاجوذلك بفرض ثبات عنصري المساحة المزروعة ومتوسط  –على القيمة االجمالية 
 

 (2017 -2005في جمهورية مصر العربية خالل الفترة ) قصب السكرنتائج تحليل التغير الكلي في األهمية االقتصادية النقدية لمحصول ( 2جدول )
 مكونات األهمية االقتصادية 

القياس 
 المنفصل

 التأثير المشترك بين العناصر
 القياس المتتابع

 الوزن النوعي
لتأثير  

 Q P الرمز لعناصرا العناصر

 A 39.84 (4.54) 53.1 88.35 2.13 المساحة بالفدان
 Q (162.93) - (216.99) (379.92) (9.16) الفدان بالطن إنتاجمتوسط 

 P 4439.45 - - 4439.45 107.03 السعر المزرعي جنيه للطن
 R 4316.36 (4.54) (163.93) 4147.89 100 جنيه لمليوناجمالي القيمة النقدية با

 األرقام بين االقواس سالبة ) ( 
 (1المصدر: حسبت من بيانات جدول )

 
نسبة التغير في األهمية االقتصادية النقدية للمحصول نتيجة تغير كل عنصر من العناصر المكونة لها، أي لتحديد مقدار الوزن ولتحديد 

مليون جنيه في فترة  4147.9لمحصول على تغير قيمة هذه االهمية بحوالي لألهمية االقتصادية النقدية لالنوعي لتغير كل من العناصر المكونة 
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همية زيادة األأدي ل ٪1.2بنسبة لزيادة المساحة المزروعة  الوزن النوعيأن  ، تبين(2010 -2005عنها في فترة األساس ) (2017 -2012المقارنة )
 ٪ قد ساهم بنسبة133.2 زيادة، وان زيادة السعر المزرعي للوحدة من الناتج بنسبةمن تلك ال٪ 2.13حوالي  تبلغبنسبة النقدية للمحصول  االقتصادية

الفدان من المحصول  إنتاجالعكس من ذلك كان تناقص متوسط  علىبينما من قيمة التغير أي الزيادة في األهمية االقتصادية النقدية للمحصول.  107٪
. ويتضح من ٪9.2مسئواًل عن تناقص في األهمية االقتصادية النقدية للمحصول بنسبة  ٪4.9بنسبة ( 2010 -2005عن مستواه في فترة األساس )

أن  ن زيادته من شأنهاألمحصول قصب السكر، خاصة و  االقتصادية النقديةعنصر السعر المزرعي يلعب الدور الرئيسي في زيادة األهمية أن  ذلك
التغير في األهمية االقتصادية النقدية  علىلتالي الحد من التأثير السلبي لهذا العنصر الفدان وبا إنتاجالحد من تناقص متوسط  علىتحفز الزراع 

 للمحصول.
 

 ( بنجر السكر:2
ولما كان حجم السكر،  بنجرالسكر كأحد المحاصيل السكرية في القيمة النقدية للناتج من  بنجرتنحصر األهمية االقتصادية لمحصول 

 السعر المزرعيبه وغلته الفدانية و الرقعة المزروعة عدد من العوامل أهمها  على –كما سبق ذكره  –ول ما يتوقف لمحصالنقدية األهمية االقتصادية 
األهمية االقتصادية ( تزايد 3العوامل، حيث تبين من جدول ) أو من هذه العناصرفي كل لذا كان األهمية بمكان دراسة التطور  لوحدة الناتج منه. 

فقد ارتفعت القيمة النقدية االجمالية للمحصول من حوالي  .(2017 -2005السكر في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )النقدية لمحصول بنجر 
، أي انها (2017 -2012مليون جنيه في المتوسط خالل الفترة ) 4343حوالي  إلى (2010 -2005في المتوسط خالل الفترة )مليون جنيه  1159.7

العناصر  انتابتللتغيرات التي األرقام القياسية أن  (3) جدول من بيانات، كذلك يالحظ ٪274.5ما يعادل  أو ون جنيهملي 3183.3ارتفعت حوالي 
٪، 200.44بلغت نحو الفدان والسعر المزرعي  إنتاجلكال من المساحة ومتوسط المكونة لألهمية االقتصادية النقدية للمحصول فيما بين الفترتين 

٪ عن 81.4٪، 2.99٪، 100.44( بنسبة 2017 -2012في فترة المقارنة )التوالي. مما يعني تزايد العناصر سالفة الذكر  على٪ ٪181.4، 102.99
 الترتيب.  على (2010 -2005فترة األساس )

  
 (2017 -2005لفترة )( التغيرات النسبية في عناصر األهمية االقتصادية النقدية لمحصول بنجر السكر في جمهورية مصر العربية خالل ا3جدول )

 فترة األساس عناصر األهمية االقتصادية النقدية للمحصول 
 متوسط

(2005-2010) 

 فترة المقارنة
 متوسط

(2012-2017) 

 الرقم القياسي 
 الرمز العناصر ٪

 A 251663.30 504435 200.44 المساحة المزروعة من المحصول بالفدان
 Q 20.79 21.42 102.99 الفدان بالطن إنتاجمتوسط 

 P 221.62 402.03 181.4 السعر المزرعي للطن بالجنيه
 R 1159.72 4343.02 374.49 اجمالي القيمة النقدية بالمليون جنيه

 ( بالملحق2المصدر: جمعت وحسبت من جدول )
 

ثر العالقة أى تغيرها، كذلك لقياس ولقياس تأثير التغير في كل عنصر من هذه العناصر المكونة لألهمية االقتصادية النقدية للمحصول عل
 استخدام األرقام القياسية في التحليلب، أمكن (2010 -2005( بالنسبة للفترة )2017 -2012بين هذه العناصر علي قيمة هذه األهمية خالل الفترة )

نه عند أ(، ومنها يالحظ 4النتائج المدونة بجدول ) والحصول على ،للعناصر المتتابع أو والمتصلالمستقل  أو عزل هذا التأثير بطريقتي التغير المنفصل
تزايد القيمة إلي  القيمة النقدية بعيدًا عن تأثير العناصر األخرى أدي ذلكإجمالي   المساحة المزروعة  من المحصول علي زيادةدراسة التأثير المنفصل ل

هذا العنصر مع عالقته بالعناصر األخرى ساعد علي تزايد القيمة النقدية المتصل لتأثير ال دراسةعند بينما مليون جنيه، 1164.83 النقدية بمقدار
 إنتاجهو المساحة المزروعة ومتوسط و تأثير العالقة بين العنصر موضوع البحث أن  ، حيث تبين من التحليلمليون جنيه 2176.28مقدار للمحصول ب

المساحة المزروعة والسعر  العالقة بين نفس العنصر وهوتأثير أن  مليون جنيه ، كما 63.24الفدان علي القيمة النقدية االجمالية للمحصول بلغ حوالي 
مليون جنيه. وبالمثل فانه عند دراسة التأثير المنفصل  948.2االجمالية بلغ ايضًا حوالي  القيمة النقديةعلي تغير من المحصول لوحدة الناتج المزرعي 

للمحصول  القيمة النقديةزيادة إلي  ديأالقيمة النقدية بعيدًا عن تأثير العناصر األخرى انه  على إجماليطن من المحصول بال الفدان إنتاجلزيادة متوسط 
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علي زيادة القيمة النقدية بمقدار ساعد تبين انه قد ، في حين أنه عند قياس تأثير هذا العنصر مع عالقته بالعناصر األخرى مليون جنيه 34.71بمقدار 
مليون جنيه. بينما  28.26للطن من الناتج بحوالي  لمزرعياالفدان بالطن والسعر  إنتاجحيث قدر تأثير العالقة بين متوسط ، مليون جنيه 62.96

ومتوسط بفرض ثبات عنصري المساحة المزروعة  –القيمة النقدية للمحصول إجمالي  علىبدراسة تأثير الزيادة في السعر المزرعي للطن من المحصول 
 .(4بجدول )هو موضح كما  مليون جنيه 944.1بلغ حوالي  -ما هو عليه في فترة األساس لىعالفدان  إنتاج

 
 (2017 -2005في جمهورية مصر العربية خالل الفترة ) بنجر السكر( نتائج تحليل التغير الكلي في األهمية االقتصادية النقدية لمحصول 4جدول )

 مكونات األهمية االقتصادية 
 القياس المنفصل

 أثير المشترك بين العناصرالت
 القياس المتتابع

 الوزن النوعي

 Q P الرمز العناصر لتأثير العناصر 

 ٣7.٢8 68.٢١76 ٢0.6٣.٢4 948 ١١64.8٣ A المساحة بالفدان

 98.١ 96.٢6 6٢.٢8 - ٣4.7١ Q الفدان بالطن إنتاجمتوسط 

 ٢9.66 P 944.05 - - 944.05 السعر المزرعي جنيه للطن

 ١00 ٣١8٣.٣0 59 6٣.٢4 976.47.٢١4٣ R ي القيمة النقدية بالمليون جنيهاجمال

 (3المصدر: حسبت من بيانات جدول )
 

زيادة المساحة أن  ولتحديد نسبة التغير في األهمية االقتصادية النقدية للمحصول نتيجة تغير كل عنصر من العناصر المكونة لها، تبين
٪ 81.4٪، 2.99٪، 100.44 بنسبةاألساس  فترةخالل فترة المقارنة عن عر المزرعي لوحدة الناتج من المحصول الفدان والس إنتاجومتوسط المزروعة 

 .بنفس الترتيباالهمية االقتصادية النقدية للمحصول ٪ من التغير في قيمة 29.66٪، 1.98٪، 68.37مقدارها زيادة التوالي كانت مسئولة عن  على
مقارنة بالسعر المزرعي  السكر بنجرفي زيادة األهمية االقتصادية النقدية لمحصول  كبراألالدور  لها المزروعةالمساحة عنصر أن  ويتضح من ذلك

 .الفدان إنتاجومتوسط 
 

 محصولي الدراسة: إنتاجتحليل بنود تكاليف ثانيًا: 
 قصب السكر:( 1

ود التكاليف لتحديد أكثر البنود تأثيرًا علي زيادة التكاليف من خالل تم استخدام نموذج األرقام القياسية لقياس أثر التغير في كل بند من بنحيث 
 الحذف التتابعي لتأثير البنود المختلفة.

 
الفدان من محصول قصب السكر عند  إنتاجالخاصة بتطور تكلفة  (5الموضحة بجدول )النتائج إلي  التوصل أمكنومن خالل تطبيق المعادلة 
البنود ، وان تغير جنيه/فدان 5409.5بحوالي الفدان خالل فترة األساس قدرت  إنتاجقيمة تكلفة أن  حيث يتضححدوث تغير في بنوده المختلفة، 

 بانخفاض جنيه/فدان10128.83 إليانخفاض التكاليف إلي  باستثناء قيمة المبيدات والتي أدتزيادة تكاليف الفدان خالل فترة المقارنة إلي  أديالمختلفة 
، وبحساب الرقم القياسي للتغير جنيه/فدان 10164.8للمبيدات والبالغ نحو  سنة األساسأسعار  الفدان باستخدام  إنتاجتكلفة  عنجنيه/فدان  36قدره 

 فترة األساس.مقارنة ب ٪0.35بنحو  قيمتها ضاانخفاتضح  المبيداتفي قيمة 
يادة تكلفة الفدان خالل فترة المقارنة، حيث تصدرت قيمة االيجار أما عند تغير بنود التكاليف المختلفة باستثناء المبيدات فإن ذلك أدي إلي ز 

جنيه/فدان عن سنة األساس، وبحساب الرقم  2304.17جنيه/فدان بزيادة مطلقة قدرها 9214.17المركز األول المسؤول عن الزيادة بقيمة قدرها 
 ٪ خالل فترة المقارنة بالنسبة لفترة األساس.33.35ر القياسي للتغير في قيمة اإليجار اتضح انها كانت مسؤولة عن الزيادة بمقدا

 
جنيه/فدان بزيادة مطلقة قدرها  6410.33بينما جاءت تغير قيمة العمل البشري في المركز الثاني المسؤول عن زيادة التكاليف لتبلغ نحو 

 ٪ في فترة المقارنة عن فترة األساس.18.5جنيه/فدان وبنسبة زيادة قدرها  1000.83
جنيه/فدان خالل فترة المقارنة  4719.3حساب التغير في جميع بنود تكاليف اإلنتاج للفدان فإن ذلك أدي إلي زيادة تكلفة اإلنتاج بمقدار وعند 

٪ عن فترة األساس 87جنيه/فدان بنسبة زيادة مقدارها  5409.5( والبالغة نحو 2010 -2005( عن تكلفة الفدان في فترة األساس )2017 -2012)
 (.5هو موضح بجدول )كما 
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 (2017-2005ية للفدان من محصول قصب السكر خالل الفترة )نتاج( التغيرات في بنود التكاليف اإل5جدول )
 (٢0١7 -٢0١٢فترة المقارنة ) البيان

 الفدان وفقاً للبنود المختلفة إنتاجأوال: تكلفة 

١.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R0+M0L 5409.5 

٢.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R0+M1L 64١0.٣٣ 

٣.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R1+M1L 69١0 

4.  0+P0+A0+S0О+0+F1+R1+M1L 9٢١4.١7 

5.  0+P0+A0+S0О+1+F1+R1+M1L 9574.50 

6.  0+P0+A0+S1О+1+F1+R1+M1L 9909.١7 

7.  0+P0+A1+S1О+1+F1+R1+M1L ١0١٣0.50 

8.  0+P1+A1+S1О+1+F1+R1+M1L ١0١64.8٣ 

9.  1+P1+A1+S1О+1+F1+R1+M1L ١0١٢8.8٣ 

 الفدان عند تغير: إنتاجألرقام القياسية لتكاليف ثانياً: ا

 ١١8.50 ١00( × ١÷٢)    (Lقيمة أجور العمال )  .١

 ١07.79 ١00( × ٢÷٣) (Mقيمة العمل  االلي والحيواني )  .٢

 ١٣٣.٣5 ١00( × ٣÷4) (Rقيمة اإليجار )  .٣

 9١.١0٣ ١00( × 5÷4) (Fقيمة السماد الكيماوي  )  .4

 50.١0٣ ١00( × 6÷5) (Оقيمة المصاريف النثرية )  .5

 ١0٢.٢٣ ١00( × 7÷6) (Sقيمة التقاوي )  .6

 ٣4.١00 ١00( × 8÷7) (Aقيمة السماد البلدي )  .7

 ١00 99.65( × 9÷8) (Pقيمة المبيدات )  .8

 ١87 ١00( × ١÷9) (Cقيمة بنود التكاليف )  .9

 الفدان: إنتاجثالثاً: التغير المطلق في تكاليف 

 ١000.8٣ (١-٢)    (Lقيمة أجور العمال )  .١

 499.67 ( ٢-٣) (Mقيمة العمل  االلي والحيواني )  .٢

 ١7.٢٣04 ( ٣-4) (Rقيمة اإليجار )  .٣

 ٣٣.٣60 ( 5-4) (Fقيمة السماد الكيماوي  )  .4

 ٣٣4.67 ( 6-5) (Оقيمة المصاريف النثرية )  .5

 ٢٢١.٣٣ ( 7-6) (Sقيمة التقاوي )  .6

 ٣٣.٣4 ( 8-7) (Aقيمة السماد البلدي )  .7

 (٣6) ( 9-8) (Pالمبيدات ) قيمة  .8

 ٣0.47١9 ( ١-9) (Cقيمة بنود التكاليف )  .9

 ) ( األرقام بين االقواس سالبة
 ( بالملحق.3المصدر: جمعت وحسبت من جدول )

 
 بنجر السكر:( 2

( 6تائج الموضحة بجدول )الن إلى الفدان من محصول بنجر السكر عند حدوث تغير في بنوده المختلفة، أمكن التوصل إنتاجبدراسة تطور تكلفة 
كاليف الفدان زيادة تإلي  وان تغير البنود المختلفة أدي جنيه/فدان، 2296.2 الفدان خالل فترة األساس قدرت بحوالي إنتاجقيمة تكلفة أن  حيث يتضح

جنيه/فدان بزيادة  3183.5 درت بنحوقيمة العمل البشري في المركز األول المسؤول عن زيادة التكاليف بقيمة ق، حيث تصدرت خالل فترة المقارنة
 ٪ في فترة المقارنة عن فترة األساس.38.6جنيه/فدان وبنسبة زيادة قدرها  887.3مطلقة قدرها 

جنيه/فدان بزيادة مطلقة قدرها 4960.4بينما جاءت تغير قيمة االيجار في المركز الثاني والمسؤولة عن الزيادة، حيث بلغت التكاليف نحو 
٪ خالل فترة 37.8دان عن سنة األساس، وبحساب الرقم القياسي للتغير في قيمة االيجار اتضح انها كانت مسؤولة عن الزيادة بمقدار جنيه/ف1361.2

 المقارنة بالنسبة لفترة األساس.
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 (2017-2005ية للفدان من محصول بنجر السكر خالل الفترة )نتاج( التغيرات في بنود التكاليف اإل6جدول )
 (٢0١7 -٢0١٢رة المقارنة )فت البيان

 الفدان وفقاً للبنود المختلفة إنتاجأوال: تكلفة 

١.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R0+M0L ٢٢96.٢ 

٢.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R0+M1L ٣١8٣.5 

٣.  0+P0+A0+S0О+0+F0+R1+M1L ٣599.٢ 

4.  0+P0+A0+S0О+0+F1+R1+M1L 4960.4 

5.  0+P0+A0+S0О+1+F1+R1+M1L 5٢١9.5 

6.  0+P0+A0+S1О+1+F1+R1+M1L 5٣55.0 

7.  0+P0+A1+S1О+1+F1+R1+M1L 540١.٢ 

8.  0+P1+A1+S1О+1+F1+R1+M1L 54١٣.0 

9.  1+P1+A1+S1О+1+F1+R1+M1L 5496.5 

 الفدان عند تغير: إنتاجثانياً: األرقام القياسية لتكاليف 

 ١٣8.6 ١00( × ١÷٢)    (Lقيمة أجور العمال )  .١

 ١١٣.١ ١00 ( ×٢÷٣) (Mقيمة العمل  االلي والحيواني )  .٢

 ١٣7.8 ١00( × ٣÷4) (Rقيمة اإليجار )  .٣

 ٢.١05 ١00( × 5÷4) (Fقيمة السماد الكيماوي  )  .4

 6.١0٢ ١00( × 6÷5) (Оقيمة المصاريف النثرية )  .5

 ١00.9 ١00( × 7÷6) (Sقيمة التقاوي )  .6

 ٢.١00 ١00( × 8÷7) (Aقيمة السماد البلدي )  .7

.١00 5١0١( × 9÷8) (Pقيمة المبيدات )  .8  

 ٢٣9.4 ١00( × ١÷9) (Cقيمة بنود التكاليف )  .9

  الفدان: إنتاجثالثاً: التغير المطلق في تكاليف 

 ٣.887 (١-٢)    (Lقيمة أجور العمال )  .١

 4١5.7 ( ٢-٣) (Mقيمة العمل  االلي والحيواني )  .٢

 ١٣6١.٢ ( ٣-4) (Rقيمة اإليجار )  .٣

 ٢.٢59 ( 5-4) (Fقيمة السماد الكيماوي  )  .4

 ١٣5.5 ( 6-5) (Оمة المصاريف النثرية )قي  .5

 ٢.46 ( 7-6) (Sقيمة التقاوي )  .6

 8.١١ ( 8-7) (Aقيمة السماد البلدي )  .7

 5.8٣ ( 9-8) (Pقيمة المبيدات )  .8

 ٣.٣٢00 ( ١-9) (Cقيمة بنود التكاليف )  .9

 ( بالملحق.4المصدر: جمعت وحسبت من جدول )
 

جنيه/فدان خالل فترة المقارنة 3200.3إلنتاج للفدان فإن ذلك ادي إلي زيادة تكلفة اإلنتاج بمقدار وعند حساب التغير في جميع بنود تكاليف ا
٪ عن فترة 139.4جنيه/فدان بنسبة زيادة مقدارها  2296.2( والبالغة نحو 2010 -2005( عن تكلفة الفدان في فترة األساس )2017 -2012)

 (.6األساس كما هو موضح بجدول )
 

 الدراسة: يلو ي عائد الفدان والبنود المكونة له بمحصثالثًا: صاف
 قصب السكر:( 1

علي صافي عائد الفدان والبنود المكونة له تم استخدام القياس الكمي للعالقة ( 2017 -2005السياسات االقتصادية خالل الفترة ) أثرولقياس 
والتي توضح التغيرات التي حدثت لصافي العائد ( 7) النتائج الموضحة بجدول علىالحصول  أمكنو بين صافي عائد الفدان والتغيرات الحادثة لمكوناته 

 علىجنيه/فدان  2311.3جنيه/فدان، 4878.96بحوالي بداية من فترة األساس والتي قدر فيها صافي العائد من محصولي قصب وبنجر السكر الفداني 
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ما معًا من جهة أخري، رهية الفدانية كاًل على حده من جهة وعند تغينتاج، اإلعر المزرعي. وصافي عائد الفدان خالل فترة المقارنة عند تغير السالترتيب
 وكذلك بالنسبة لتكلفة الفدان. 

 
جنيه/فدان  2450.9جنيه/فدان،  4376.1تغير اإلنتاجية الفدانية: )مع ثبات السعر المزرعي وكذلك تكلفة إنتاج الفدان( قدر صافي العائد بحوالي  -

جنيه/فدان لمحصول بنجر السكر، بينما ادي إلي انخفاض في  139.6وبنجر السكر على الترتيب، بزيادة مطلقة قدرها حوالي  لمحصولي قصب
جنيه/فدان. وبحساب الرقم القياسي للزيادة في صافي عائد بنجر السكر قدر بحوالي  502.8قيمة صافي العائد لمحصول قصب السكر بمقدار 

 ٪ عن سنة األساس.10.3رة في صافي عائد محصول قصب السكر بحوالي ٪، في حين قدرت الخسا 106
  
 -2005خالل الفترة ) ماوالتغيرات الحادثة بمكوناته السكروبنجر قصب  ي( األرقام القياسية والمطلقة للعوامل المحددة لصافي عائد محصول7جدول )

2017) 
 البيان                                  

 المتغير
 بنجر السكر سكرقصب ال

 لفدان بالجنيه:اأوال: صافي عائد 

١ }0C-)0.P0(Q{ 4878.96 ٢٣١١.٣ 

٢ }1C-)1.P1(Q{ ١٢689.4 ٣١١5 

٣ }0C-)0.P1(Q{ 4٣76.٢ ١450.9 

4 }0C-)1.P1(Q{ ١7408.7 6٣١5.٣ 

 ثانياً: األرقام القياسية لصافي عائد الفدان نتيجة لتغير

 ١٣4.8 ٢60.١ ( ٪١÷٢) جميع العوامل  ١

 ١06 89.7 ( ٪١÷٣) ية الفدانإنتاج ٢

 ٢57.7 ٣97.8 ( ٪٣÷4) السعر المزرعي ٣

 49.٣ 7٢.9 ( ٪4÷٢) نتاجتكاليف اإل 4

 الفدان: إنتاجثالثاً: التغير المطلق في تكاليف 

 80٣.7 78١0.4 ( ١-٢) جميع العوامل  ١

 ١٣9.6 (50٢.9) ( ١-٣) ية الفدانإنتاج ٢

 ٣864.4 ١٣0٣٢.6 ( ٣-4) السعر المزرعي ٣

 (٣٢00.٣) (47١9.٣) ( 4-٢) نتاجتكاليف اإل 4

 ( بالملحق.4، 3، 2، 1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجداول )
 
جنيه/فدان،  17408.7تغير السعر المزرعي: )ثبات التكاليف( أدي ذلك إلي زيادة صافي عائد الفدان لمحصولي قصب وبنجر السكر إلى حوالي  -

جنيه/فدان. وبحساب الرقم القياسي للزيادة في  3864.4جنيه/فدان،  13032.6نيه/فدان على الترتيب، وبزيادة مطلقة قدرت بحوالي ج 6315.3
 ٪.257.7٪، 397.8صافي عائد محصولي الدراسة قدر بحوالي 

جنيه/فدان،  4719.3وبنجر السكر قدره  تغير تكلفة إنتاج الفدان: أدي ذلك إلى حدوث انخفاض في قيمة صافي العائد المحقق لمحصولي قصب -
٪ لمحصولي قصب وبنجر 49.3٪، 72.9جنيه/فدان على الترتيب. وبحساب الرقم القياسي للخسارة في صافي العائد قدر بحوالي  3200.3

 السكر على التوالي.
 

زيادة صافي عائد الفدان خالل فترة إلي  توبصفة عامة فإن تغير جميع البنود المكونة لصافي عائد الفدان لمحصولي قصب وبنجر السكر أد
جنيه/فدان لمحصولي  803.7جنيه/فدان،  7810.5وبزيادة مطلقة جنيه/فدان  31150 جنيه/فدان،12689.4( ليقدر بحوالي 2017 -2012المقارنة )

 تيبالتر  على٪ 134.8٪، 260.1، وقد قدر الرقم القياسي لهذه الزيادة بنحو الترتيب علىقصب وبنجر السكر 
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 الملحق:
 -2005نتاج الفدان واإلنتاج الكلي والسعر المزرعي لمحصول قصب السكر في ج. م. ع خالل الفترة )إتوسط المساحة المزروعة وم( 1جدول )

2017) 

 السنة
 المساحة

 فدان()
 متوسط انتاج الفدان )طن(

 اإلنتاج الكلي 
 طن(لف أ)

 (طن/السعر المزرعي )جنيه

2005 321383 50.81 16328.2 160 
2006 326875 51.02 16676.2 170 
2007 335063 50.82 17028.9 182 
2008 323590 50.94 16484.6 200 
2009 316712 48.91 15488.8 234.5 
2010 320329 49.51 15859.8 280 

 متوسط الفترة
(2005- 2010) 

323992 50.33 16307.9 204.4 

2012 325742 47.79 15567.5 360 
2013 329153 48.03 15808.6 360 
2014 332025 8.404  16070.0 400 
2015 328116 48.48 15907.4 400 
2016 325912 47.33 15426.1 620 
2017 326236 47.16 15385.6 720 

 متوسط الفترة
(2012- 2017) 

327864 47.87 15693.4 476.67 

، أعداد والنيلية لجزء الثاني المحاصيل الصيفيةالمصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، ا
  متفرقة



 605       صر القياس الكمي لثر السياسات النتاجية على الهمية االقتصادية للمحاصيل السكرية في م

 2019(  2)  57مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (2017 -2005نتاج الفدان واإلنتاج الكلي والسعر المزرعي لمحصول بنجر السكر في ج. م. ع خالل الفترة )إ( المساحة المزروعة ومتوسط 2جدول )

 السنة
 المساحة
 )فدان(

 متوسط انتاج الفدان )طن(
 اإلنتاج الكلي

 لف طن(أ) 
 ر المزرعي )جنيه/طن(السع

2005 167327 20.62 3450.3 160 
2006 186396 21.10 3933.1 171 
2007 248308 22.12 5493.6 188 
2008 257667 20.11 5182.5 231 
2009 264596 20.30 5371.0 317 
2010 385686 20.50 7907.7 263 

 متوسط الفترة
(2005- 2010) 

251663.3 20.79 5232.9 221.6 

2012 423756 21.75 9218.4 364 
2013 460488 22.00 10129.4 387 
2014 504299 22.05 11119.3 370 
2015 554941 21.73 12056.6 379 
2016 559744 20.12 11262.0 379 
2017 523382 20.85 10911.5 534 

 متوسط الفترة
(2012- 2017) 

504435 21.42 10802.8 402 

 عة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، الجزء األول المحاصيل الشتوية، أعداد متفرقةالمصدر: وزارة الزرا
  



 طمة أحمد مصطفي البطحفا -محمود مصطفي الهباق         606

 

 2019(  2)  57مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (2017 -2005( تطور بنود تكاليف إنتاج الفدان من محصول قصب السكر خالل الفترة )3جدول )

 ، أعداد متفرقةوالنيلية المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، الجزء الثاني المحاصيل الصيفية
 

 إجمالي التكاليف اإليجار مصاريف أخـرى ثمن مبيدات ثمن سماد كيماوي اد بلدىثمن سم ثمن تقاوى خدمة آلية خدمة حيوانية عمالة بشرية السنة

2005 895 2 672 203 1 796 36 417 1280 4302 
2006 889 3 710 202 1 819 37 426 1325 4412 
2007 1091 - 858 217 2 1121 35 532 1492 5348 
2008 1131 - 929 194 1 1180 - 546 1659 5640 
2009 4125  - 972 246 1 1211 - 589 1758 6031 
2010 1482 - 994 263 1 1239 - 637 1990 6606 

 متوسط الفترة
(2005- 2010) 

1123.7 2.5 855.8 220.8 1.2 1061.0 36.0 524.5 1584.0 5409.5 

2012 1841 - 1095 378 - 1359 - 748 2334 7755 
2013 1882 - 1094 390 3 1226 - 735 2260 7590 
2014 2109 0 1249 482 3 1375 0 835 2538 8591 
2015 2230 - 1310 417 3 1442 - 864 2470 8736 
 13451 6858 909 ـــ 1482 ـــ 456 1579 ـــ 2167 2016
2017 2518 - 1821 530 133 1644 - 1064 6869 14579 

 متوسط الفترة
(2012- 2017) 

2124.5 0.0 1358.0 442.2 35.5 1421.3 0.0 859.2 3888.2 10128.8 



 607       صر القياس الكمي لثر السياسات النتاجية على الهمية االقتصادية للمحاصيل السكرية في م

 2019(  2)  57مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (2017 -2005( تطور بنود تكاليف إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر خالل الفترة )4جدول )

 إجمالي التكاليف اإليجار مصاريف أخـرى ثمن مبيدات ثمن سماد كيماوي ثمن سماد بلدى ثمن تقاوى خدمة آلية خدمة حيوانية عمالة بشرية السنة

2005 448 - 171 101 3 224 58 80 771 1856 
2006 448 - 181 102 - 230 72 82 771 1886 
2007 468 - 216 106 10 238 69 89 763 1959 
2008 755  - 252 103 10 302 93 105 946 2368 
2009 644 - 277 105 9 305 100 115 1142 2697 
2010 762 - 341 109 9 334 100 132 1216 3003 

 متوسط الفترة
(2005- 2010) 

554.5 0.0 239.7 104.3 8.2 272.2 82.0 100.5 934.8 2296.2 

2012 1025 - 430 127 12 432 154 174 1738 4092 
2013 1159 - 543 133 17 468 135 196 1742 4393 
2014 1375 - 633 139 - 498 144 223 1857 4869 
2015 1563 - 744 139 - 563 194 256 1857 5316 
2016 1656 - 759 163 31 581 142 266 3257 6855 
2017 1873 - 823 202 - 646 224 301 3325 7394 

 متوسط الفترة
(2012- 2017) 

1441.8 0.0 655.3 150.5 20.0 531.3 165.5 236.0 2296.0 5496.5 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، الجزء األول المحاصيل الشتوية، أعداد متفرقةالمصدر: 
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 2019(  2)  57مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

Quantitative Measurement of the Productive Policies’ Impact on the Economic Importance 

of Sugar Crops in Egypt 

 
M. M. Elhabbaq             Fatma Ahmed Mоstafa El-Bateh 

Agricultural Economics Department, Faculty of Agriculture, Benha University 
 

Abstract 

This paper aims tо measure the effect оf the elements оf the ecоnоmic impоrtance оf mоnetary value fоr sugar 

crоps such as sugar cane and sugar beet crоps, It alsо aims tо measure the effect оf the relatiоnship between these 

elements and each оther оn the change in this impоrtance, viz, the change in the cоntributiоn оf the sugar crоps in 

the tоtal mоnetary value оf the natiоnal agricultural incоme in Egypt during the periоd (2005-2017), In оrder tо 

determine the respоnsibility оf each element related tо changes in this impоrtance оn the оne hand, and tо оbtain 

sоme quantitative indicatоrs that help the prоductive and price pоlicy makers in the efficient management оf 

resоurces and achieve the оbjectives оf agricultural ecоnоmic pоlicy related tо increasing prоductiоn and 

agricultural incоme оn the оther hand. 
 

The research methоdоlоgy used the index numbers as an analytical tооl tо isоlate the effect оf each оf these 

elements using twо methоds: the separate change and sequential change оf the element with its relatiоnship tо оther 

elements in analysis and measurement. 
 

The results оf the research indicate that a set оf elements have influenced the increase in the mоnetary 

ecоnоmic impоrtance оf the crоps under cоnsideratiоn, while оthers have reduced them. The changes have resulted 

in an increase in mоnetary ecоnоmic impоrtance as a result оf the significant increase due tо the increase in prices, 

in additiоn tо the limited increase оr decrease that оccurred as a result оf the increase оr decrease in cultivated area 

and / оr feddan prоductivity tо varying ratiоs, where the farm price represented the main rоle in increasing the 

mоnetary value оf sugar cane, while the cultivated area was the main factоr in increasing the mоnetary value оf 

sugar beet crоp. 

And when measuring the change in cоst items per feddan, the mоst impоrtant items tо increase the cоst оf 

feddan were the change in the rental value fоr the sugar cane crоp, fоllоwed by the change in the wages, whereas it 

was the оppоsite fоr sugar beet. 

And when measuring the change in the net return as a result оf the change in its items, it was fоund that the 

change in the agricultural price came first in terms оf impоrtance fоr bоth crоps, fоllоwed by the change in the 

feddan prоductivity оf the sugar beet crоp, while the cоst оf the feddan reduced the net return in bоth crоps 
 

This indicates that the price element is the active factоr in increasing the mоnetary ecоnоmic impоrtance оf the 

crоps under study оr, in оther wоrds, is the main factоr tо increase its cоntributiоn tо grоss natiоnal agricultural cash 

incоme. It is alsо оbviоus that the amоunt оf this increase can be affected by increasing the agricultural prices, 

especially as the increase may be an incentive fоr the farmers and / оr mоtivate them tо cоntinue and expand the 

cultivatiоn оf these crоps, especially in light оf the high prоductiоn cоsts, with reducing the decrease оf cultivated 

area and wоrk оn increasing Prоductivity. 

 

Keywords: Sugar Crops – Index Numbers – Egypt - Productive Policies. 


