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 :خضـهـانً
هظةر هٌةز اراعةح ال ظةة تِةا ّاصةر راض  ٔذعد طٌاعح الضكر هي أُن ّأقدم الظٌاعاخ الرؽْٗل٘ةح  ة

الضكر هٌَ، تاإلػا ح إلٔ ق٘ام العدٗد هي الظٌاعاخ األخةرٓ علةٔ هٌرعاذَة الصاًْٗةح كظةٌاعح الكؽْة  

 ٘رُا.ّالْرق ّاألعالف ّغ ّٔال شة الؽث٘ث

ج الضةكرٗح  ةٔ هظةر  اصرِد د الدراصح الرعرف علٔ الْػع الراُي إلًرةاض ّاصةرِالا الضةكر ّالةعْة

ل هؽظْ  ت(، ّدراصح ّذؽل٘ل اقرظادٗاخ إًراض 1188-8991خال  الةررج ) ٌعر الضكر توٌط ةح صِة

ر صةةع٘د الطٌ٘ةةح  ةةٔ ذلةة   الوشةةكالخ الرةةٔ ذْاظةَة هزارعةةٔ تٌعةةر الضةةكر الرعةةرف علةةٔ، ّتوؽا ظةةح تةْة

 ّه ررؼاذِن للرغلة علِ٘ا. الوٌط ح

ّذْطةةلد الدراصةةح إلةةٔ عةةدج ًرةةانط هٌِةةان أى هؽظةْة  تٌعةةر الضةةكر هؽظةْة  ً ةةدٓ  ّ عانةةد هعةةزٓ 

ّاٗةادج الوضةاؼاخ الوٌزرعةح هٌَة لرؽ ٘ة   ،ّٗعة االُروةام تزراعرَة ،للوزارع٘ي توٌط ح صِل الطٌ٘ح

اء. ّ  هرغ٘ةةراخأى انط الدراصةةح إلةةٔ أشةةارخ ًرةةالعدٗةةد هةةي األُةةداف ال اطةةح ّال ْه٘ةةح علةةٔ ؼةةد صةْة

ّالعول الثشرٓ هي أُن العْاهل الوةثشرج علةٔ اإلًرةاض  ،اّذّٔٙالضواد ا ،ّالضواد الثْذاصٔ ،الوضاؼح

الكلةةٔ لوؽظةْة  تٌعةةر الضةةكر تعٌ٘ةةح الدراصةةح، ّاٗةةادج هرْصةةؾ اإلًراظ٘ةةح الةداً٘ةةح عةةي ؼعةةن اإلًرةةاض 

الدراصةح قةد تلةح ًؽْة عٌ٘ح هي عاند الةدأً ؽي/  داى، ّأى هرْصؾ طا ٔ ال 1.18الوعظن للرتػ تٌؽْ 

د عةدج ظٌَ٘ة 1.41، كوا تلح هرْصةؾ العانةد علةٔ العٌَ٘ة الوٌةة  ًؽْة ظٌَ٘ 2219.14 . كوةا ذثة٘ي ّظْة

 هشكالخ ذعْق إًراض هؽظْ  تٌعر الضكر  ٔ هٌط ح صِل الطٌ٘ح.

 .صِل الطٌ٘ح -االراػٔ ؼدٗصح االصرظالغ -تٌعر الضكر -إًراضاقرظادٗاخ  :االسزرشبدٚخانكهًبد 

 

 خ:ـــــــــــانًقذي
ؽلةةة أؼةةدُوا هثاشةةر الصةةرِالا  تعةةاًثٖذرظةةع أُو٘ةةح الضةةكر كضةةلعح إصةةرراذ٘ع٘ح لكًْةةَ ٗرو٘ةةز  

ٗدخل الضةكر  الرٖالضكر كضلعح ًِان٘ح أّ ذاهح الظٌع ّاٙخر هشر  ّ ل  للطلة علٔ الوٌرعاخ 

اعح الضةةكر هةةي أُةةن ّأقةةدم طةةٌاعرِا هصةةل الوٌرعةةاخ الغزان٘ةةح ّالوشةةرّتاخ ّاألدّٗةةح، ّطةةٌ  ةةٖ

الظٌاعاخ الرؽْٗل٘ح  ٖ هظر هٌز اراعح ال ظة تِا ّاصر راض الضكر هٌَ، تاإلػا ح إلٔ ق٘ةام 

العدٗد هي الظٌاعاخ األخرٓ علٔ هٌرعاذَ الصاًْٗح هي إًراض الضكر كظةٌاعح الكؽةْ  ّال شةة 

 ّالْرق ّاألعالف ّغ٘رُا. الؽث٘ثٖ

ٗةزر   ةٔ  ٓل٘ي رن٘ضة٘٘ي ُوةا قظةة الضةكر ّالةزهظر علةٔ هؽظةْ ّٔذعرود طٌاعح الضكر  

تلغةةةد ًؽةةةْ  تٌضةةةة صةةةُْاضّ قٌةةةا ّأصةةةْاى ّالوٌ٘ةةةا ّاألقظةةةر الْظةةةَ ال ثلةةةٔ ّأُوِةةةا هؽا ظةةاخ

% علةةةةٔ الررذ٘ةةةةة هةةةةي إظوةةةةالٔ هضةةةةاؼح %4.13، %5.93، %81.84، %12.33، 31.48
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 ّتٌعةةر الضةةكر .1181ألةةف  ةةداى لعةةام  211ّالثالغةةح ًؽةةْ  ،ال ظةةة علةةٔ هضةةرْٓ العوِْرٗةةح

كةةةر الشةة٘ل ّالدقِل٘ةةح ّالثؽ٘ةةرج ّالشةةرق٘ح  ّأُوِةةاالْظةةَ الثؽةةرٓ  هؽا ظةةاختعةةغ  ّٔٗةةزر   ةة

% علةةةةٔ 2.88%، 3.34%، 81.42%، 82.33%، 19.55ّتْرصةةةةع٘د تٌضةةةةة تلغةةةةد ًؽةةةةْ 

علةةٔ هضةةرْٓ العوِْرٗةةح ثٌعةةر هةةي إظوةةالٔ هضةةاؼح ال %32.31ذوصةةل هعروعةةح ًؽةةْ  الررذ٘ةةة

تٌةٔ صةْٗف  ّأُوِةا ّتعغ هؽا ظاخ الْظَ ال ثلٔ .1181ألف  داى لعام  215.3ّالثالغح ًؽْ 

علةٔ الررذ٘ةة هةي إظوةالٔ هضةاؼح  %2.91%، 3.9%، 1.89ٌضة تلغد ًؽةْ ّالةْ٘م ّالوٌ٘ا ت

)ّاارج الزراعةح  1181ألةف  ةداى لعةام  215.3الثٌعر علةٔ هضةرْٓ العوِْرٗةح ّالثالغةح ًؽةْ 

، تاإلػةا ح إلةٔ ًعةاغ (1181 ،ًشرج االقرظةاد الزراعةٔ طة٘ةٔ ّشةرْٓ األراػّٔاصرظالغ 

  اراعرَ ّارذةا  إًراظ٘رَ  ٔ األراػٔ ؼدٗصح االصرظالغ.

ل الضةكرٗح،  وعلش الوؽاط٘ل الضكرٗحلّقد أشارخ دراصح  ػةرّرج الرْصةع ( 1113)هعلةش الوؽاط٘ة

اراعح هؽظْ  تٌعر الضكر ألًَ أ ؼةل الضةثل للْطْة  إلٔة هضةرْٗاخ عال٘ةح هةي االكرةةاء الةزاذٔ،  ٔ 

ل ٔذغ٘راخ   ٓتاألراػٔ العدٗدج لي ذكْى علٔ ؼضاب أؼ٘س أى اراعرَ   ،توظةر ٔالررك٘ةة الوؽظْة

 ٔتاإلػا ح علٔ ذةْقَ هي ؼ٘س العدارج اإلًراظ٘ح ّاالقرظادٗح علٔ الوؽاط٘ل الوٌا ضح لَة تالوٌةاؽ  الرة

ّأؼةد  ،هرذةعةح الولْؼةح لررتةحااصرظةالغ ٗضةاعد علٔة وؽظْة  كذو٘ةزٍ  ظاًةة ذرركز اراعرَ  ِ٘ا إلٔ

 ط٘ل الرٔ ذؽ   عاندا ً دٗا للوزارع٘ي ترل  الوٌاؽ . الوؽا

إلةٔ ذزاٗةد هرْصةؾ الكو٘ةح ( 1114)هٌظوح األغزٗح ّالزراعح،  F.A.Oلوٌظوح شارخ دراصح أّ

زٗةادج هل٘ةْى ؽةي ت 1.5( إلةٔ 1113 -1111الوْردج هي هؽظةْ  تٌعةر الضةكر خةال  الةرةرج )

 ٌ٘اخ علٔ الررذ٘ة.% عي  ررج الصواًٌ٘اخ ّالرضع839، %352.5ذ در تٌؽْ 
  

هظر عةي صةد  ٔععز اإلًراض الوؽلٔ هي الضكر   ٔذرل ض هشكلح الدراصح    يشكهخ انذراسخ:

-8991ألةةف ؽةةي صةةٌْٗا طلورْصةةؾ الةرةةرج ) 333 ؼةةْالٔتلغةةد االصةةرِالك٘ح هٌةةَ ّالرةةٔ  الةعةةْج

 1.1هل٘ةْى ؽةي صةٌْٗاط  ةٖ ؼة٘ي تلةح االصةرِالا ًؽةْ  8.4 ًؽةْ تلح اإلًراض الوؽلٔ ّقد( 1188

هةةي إظوةةالٔ االؼر٘اظةةاخ الوظةةرٗح هةةي  %51، ذؽ ةة  اكرةةةاءا  اذ٘ةةا تلةةح ًؽةةْ هل٘ةةْى ؽةةي صةةٌْٗاط 

 ذرذةةة عل٘ةةَ ٓ. األهةةر الةةز(1188-8991)العِةةاا الوركةةزٕ للرعثلةةح العاهةةح ّاإلؼظةةاء، الضةةكر 

علةةٔ  األعثةةاء ااد هةةيهوةةا  ،االعروةةاد علةةٔ االصةةر٘راد هةةي ال ةةارض لضةةد ُةةزٍ الةعةةْج االصةةرِالك٘ح

 ال ظةة هضةاؼاخ هؽظةْ ّظْد ق٘ةْد هان٘ةح علةٔ اٗةادج  ّهوا ااد األهر ذع ٘داالدّلح، ه٘زاً٘ح 

  .الؼر٘اظَ إلٔ ه ٌٌاخ هان٘ح هرذةعحّ ل  
 

 نها ٗلٔالدراصح ذؽ ٘  اصرِد د  أْذاف انذراسخ:

قظةةة الضةةكر  ٔهضةةاؼح ّإًرةةاض ّإًراظ٘ةةح كةةل هةةي هؽظةةْلكةةل هةةي الْػةةع الةةراُي ل ذْطةة٘ف -

 (.1188  -8991   ررج الدراصح )هظر خال ّٔتٌعر الضكر  

 هظر خال  ًةش الةررج. ٔ  الضكرالْػع الراُي إلًراض ّاصرِالا  ذْط٘ف -

راض تٌعر الضكر توٌط ح الدراصح - ٗاخ ًإ ل اقرظاد ذؽ٘ل  كثدٗل إلًراض الضكر هي قظة الضكر. دراصحّ 

 ل  الوشكالخ.تٌعر الضكر ّه ررؼاذِن للرغلة علٔ ذ ٔذْاظَ هزارع ٔدراصح الوشكالخ الر -
 

 ٔلكوةاؼظةانٔ إلاعروةدخ الدراصةح علةٔ أصةلْب الرؽل٘ةل ا انطرٚقخ انجسثٛةخ ٔيظةبدر انجٛبَةبد:

العام، ّهعاهالخ االًؽدار ّاالرذثاؽ، ّدّا  اإلًراض  ٔللث٘اًاخ هصل ذ دٗر هعادالخ االذعاٍ الزهٌ
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. ءج االقرظةادٗحالوعظةن للةرتػ، ّذ ةدٗر تعةغ هثشةراخ الكةةااإلًرةاض األهصةل ّ ّالركال٘ف، ّؼعن

ه٘داً٘ح ذن ظوعِةا ّت٘اًاخ  ،الصاًْٗح الوٌشْرج ّغ٘ر الوٌشْرجلث٘اًاخ ّقد اعرودخ الدراصح علٔ ا

 ( ؼانز55هي الؽانزٗي توٌط ح الدراصح شولد ًؽْ ) ال اطح تعٌ٘حصرث٘اى االاصروارج  هي خال 

 . تالوٌط ح هؽظْ  الثٌعر هي هزارعٔ
 

 : خــــــــــخ انذراســــــــــػُٛ
هٌةةاؽ  هةةي  توؽا ظةةح تةةْر صةةع٘دذعرثةةر هٌط ةةح صةةِل الطٌ٘ةةح  )أ(: انزؼرٚةةب ثًُطقةةخ انذراسةةخ:

تٌعر الضكر، ّذرةْق  ٔ  الؽ ل٘ح ّهٌِا ل٘طاوؽالؼ٘س ٗعْد تِا اراعح  ،االصرظالغ الْاعدج

ّ لة   ٓ،ّأٗؼا تةثعغ هٌةاؽ  الةْاد األخرٓالوضرظلؽح  هي األراػٔإًراظ٘رِا عي هص٘لرِا 

ّّظْد شةثكح  ،هي ذرعح الضالم ٓلرْ ر ه٘اٍ الر  ل٘اخ االصرظالغ ّاالصرزرا تعد إظراء عو

إلةةٔ األُو٘ةةح الٌضةةث٘ح للوضةةاؼاخ ( 8) . ّذشةة٘ر ت٘اًةةاخ ظةةدّ (1113صةةرؼاى، ) طةةرف ظ٘ةةدج

راػةٔ ّهٌةَ ٗرثة٘ي أى هضةاؼح األ ،الوٌزرعح ّالوضرزرعح ّالوضرظلؽح توٌط ةح صةِل الطٌ٘ةح

 ُةٔ كثةار ةداى، ّ لة  علةٔ  لةاخ أرتةع  ألةف 22.9ًؽةْ ذةن ذْاٗعِةا تالوٌط ةح قةد تلغةد  ٔالر

، الوةةزار  اإلرشةةادٗح، ؼ٘ةةس هصلةةد ، هرْصةةطٔ االصةةرصوار، طةةغار الوضةةرصورٗيالوضةةرصورٗي

علةٔ الررذ٘ةة هةي  %1.2%، 28.1%، 83.1 %،42.8 الوضاؼح الو ظظح لكةل هٌِةا ًؽةْ

  لف  داى.أ 22.91إظوالٔ هضاؼح األراػٔ الوْاعح تالوٌط ح ّالثالح هضاؼرِا ًؽْ 

 لح طغار الزرا  ُٔ األكصر ظدٗح ؼ٘س أى ( 8) رقن عدّ ال ّعي ظدٗح االصرزرا  ٗرث٘ي هي

 قل الةلاخ ظدٗةح ُةٔ  لةحأ% هي األراػٔ الوضرلوح، تٌ٘وا 39تلغد الوضاؼح الوزرعح ؼْالٔ 

 .لوح ذؽد االصرظالغوضرالراػٔ هي األ% 58ؼ٘س ها اا  أكصر هي  كثار الوضرصورٗي
 

 .2011ألًْٛخ انُسجٛخ نهًسبزبد انًُسرػخ ٔانًسزسرػخ ٔانًسزظهسخ ثًُطقخ سٓم انطُٛخ ا. 1 خذٔل

 انجٛبٌ

 

 نفئخ

انًسبزخ انًُسرػخ 

 )فذاٌ(

يسبزبد يؼذح نهسراػخ        

 )اسزسراع( )فذاٌ(

يسبزبد خبرٖ إػذاد 

ٔغسٛم  ر٘شجكبد 

 )اسزظالذ( )فذاٌ(

خًهخ 

انًسبزخ انزٙ 

رى رسهًٛٓب 

 نهفئبد )فذاٌ(

ا
زخ
سب
نً

 

 %

ندًهخ 

انًسبزخ 

 انًُسرػخ

 %

ندًهخ 

يسبزخ 

 انفئخ

زخ
سب
نً
ا

 

% ندًهخ 

يسبزخ 

 االسزسراع

 %

ندًهخ 

يسبزخ 

 انفئخ

زخ
سب
نً
ا

 

% ندًهخ 

يسبزخ 

 االسزظالذ

 %

ندًهخ 

يسبزخ 

 انفئخ

 % اندًهخ

 811 83999 58.3 59.3 88142 12.5 33 3135 84 21.1 1311 أ

 811 4112 39.9 84.3 1415 28.1 83.2 8453 81.9 81.5 941 ة

 811 81111 18.2 83.4 1214 19.1 24.3 2114 31.9 41.9 4131 ج

 811 811 31 1.3 31 - - - 21 1.2 21 د

  22911  811 84923  811 9121  811 1941 خًهخ

 .هضرصور( 24)  داى 411أكثر هي  أن  لح كثار الوضرصورٗي زٛث:

 .هضرصور( 11)  داى 81 داى ّأكثر هي 411 أقل هيهرْصطٔ االصرصوار بن  لح       

 .يُزفغ( 1000)  داى 81ضن طغار الوٌرةع٘ي أقل هي      

 .ال ْهٔ لثؽْز الو٘اٍدن أراػٔ ه ظظح للوزار  اإلرشادٗح ّالوركز       

 .1188 ّالرٕاارج الوْارد الوان٘ح ، ّن٘ح ّالثٌ٘ح ال ْه٘ح تشوا  صٌ٘اءن قطا  الوْارد الواانًظذر
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ذةةن اخر٘ةةار  لةةح طةةغار الوٌرةعةة٘ي )هةةزارع٘ي، شةةثاب خةةرٗع٘ي(  ٛةةبر ػُٛةةخ انذراسةةخ:)ة( اخز

( ّالرةٖ ذةن ذ ظة٘ض األراػةٖ ِٗوةا لرلة  الةلةح ّقةد دخلةد هعظوِةا هرؼلةح 3(، )3) ت رٗرٖ

اإلًراض االقرظادٕ، ّتِا شثكح ظ٘دج هي الرر  ّالوظارف ّالطرق الةرع٘ح الووِةدج. ّٗعرثةر 

الرن٘ض٘ح الوزرّعح تِا. ّقد تلح إظوالٖ عدد الزرا  لوؽظْ   الثٌعر هي الوؽاط٘ل الشرْٗح

% هةةي 11.4هةةزار ، ٗوصلةةْى ًؽةةْ  854تٌعةةر الضةةكر هةةي ُةةزٍ الةلةةح توٌط ةةح الدراصةةح ًؽةةْ 

 911هةزار ، ّٗزرعةْى ًؽةْ  114إظوالٖ عدد الوزارع٘ي توٌط ح الدراصح، ّالثالح عةددُن 

هةةزار  ت رٗةةح  11(، هةةٌِن ًؽةةْ 1181  ةةداى تثٌعةةر الضةةكر )اإلدارج الزراع٘ةةح تضةةِل الطٌ٘ةةح،

% هةةي إظوةةالٖ عةةدد ارا  هؽظةةْ  41%، 31(، ٗوصلةةْى ًؽةةْ 3هةةزار  ت رٗةةح ) 14(، 3ّ)

 الثٌعر توٌط ح الدراصح )صِل الطٌ٘ح(.

هؽظةْ   ارا عةدد  ٔهي إظوةال %31ًؽْ  ٗوصلْى هزار  هٌِن،55 ذن اخر٘ار ًؽْ ُزا ّقد 

ؼانز  28ًؽْ اشرولد علٔعٌ٘ح الدراصح  أى (1) ػػ ظدّ ّْٗ .توٌط ح الدراصح تٌعر الضكر

الثالح  عٌ٘ح الدراصح ٔ% هي إظوال42%، 33ًؽْ  ْىوصلٗ ،(3ؼانز ت رٗح ) 24(، 3ّت رٗح )

 25، تْاقةع هزار . ّقد ّاعد عٌ٘ح الدراصح علٔ  لراى ّ  ةا للوضةاؼح الوزرّعةح 55عددُا 

 81 - 4)هي  للةلح الؽ٘ااٗح الصاً٘ح هةردج 21ّ (،أ دًح 4أقل هي )للةلح الؽ٘ااٗح األّلٔ  هةردج

عٌ٘ةح الدراصةح الو٘داً٘ةح للةلرة٘ي علةٔ  ٔإظوالهي % 34.34%،  43.44ًّؽْ  ٗوصلْى، ( داى

ّقةةد ذةةن اصةةر دام العةةداّ  العشةةْان٘ح الورؽظةةل علِ٘ةةا هةةي اإلدارج الزراع٘ةةح تضةةِل  الررذ٘ةةة.

الو رةةارج تطرٗ ةةح العٌ٘ةةح اخر٘ةةار عٌ٘ةح الدراصةةح الو٘داً٘ةةح هةي ّاقةةع صةةعالخ ال ةرٓ  ٔالطٌ٘ةح  ةة

 .1188/1181، ذن ظوعِا لوْصن إًراض العشْان٘ح الوٌرظوح

 .2011/2012نًٕسى إَزبج فئبد انسٛبزح ثًُطقخ انذراسخ ننؼُٛخ انذراسخ  ٗانُسجانزٕزٚغ  .2خذٔل

 فئخ انسٛبزح
 انؼُٛخ نٗإخًب 7قرٚخ  4قرٚخ 

 % ػذد % ػذد % ػذد

 43.44 25 48.32 81 41.15 81 أفذَخ 5أقم يٍ 

 34.34 21 31.43 83 38.93 82 أفذَخ 5أكجر يٍ 

 811 55 811 24 811 28 خًهخ

 100 53.03 46.67 % ندًهخ انؼُٛخ

 .1181 ٌٗاٗر، ظوعد ّؼضثد هين اإلدارج الزراع٘ح تضِل الطٌ٘ح، صعالخ اإلؼظاء، ت٘اًاخ غ٘ر هٌشْرج، نانًظذر

 خ:ــــــــــــــــح انذراســـــــــــَزبئ
 (:2011 -1661يظةر خةالل انفزةرح ) ٗأٔال: انٕضغ انراٍْ إلَزبج يسظةٕل ثُدةر انسةكر فة

ًراظ٘ح كل هةي العام لوضاؼح ّإًراض ّإ الزهٌٔإلٔ ًرانط هعادالخ االذعاٍ  (2) ت٘اًاخ ظدّ ذش٘ر 

(، ّهٌِةا ٗرثة٘ي أى اإلًرةاض الكلةٔ 1188 -8991هظةر خةال  الةرةرج ) هؽظْ  تٌعر الضكر  ٔ

ألةةف ؽةةي صةٌْٗاط، أٓ توعةةد  اٗةةادج صةةٌْٓ  234تؽةةْالٔ عةةر ٗذخةةز اذعاُةةا هرزاٗةدا لوؽظةْ  الثٌ

هل٘ةْى ؽةي.  2.91% هي الورْصؾ الضٌْٓ الو در تؽةْالٔ 1.1خال   ررج الدراصح قدر تؽْالٔ 

ذل  الزٗادج راظعح لزٗادج الوضةاؼح الوٌزرعةح تثٌعةر الضةكر، ؼ٘ةس ذزٗةد تزٗةادج هعٌْٗةح تؽةْالٔ 

ألةةف  ةةداى خةةال   رةةرج  891ؾ الضةةٌْٓ ّالو ةةدر تؽةةْالٔ أكصةةر هةةي % صةةٌْٗاط هةةي الورْصةة1.3

 ًَ لن ٗصثد هعٌْٗح الزٗادج  ٔ اإلًراظ٘ح. أالدراصح، ؼ٘س 
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انؼبو نًسبزخ ٔإَزبج ٔإَزبخٛةخ يسظةٕل ثُدةر انسةكر  َٗزبئح يؼبدالد االردبِ انسيُ  .3خذٔل 

 . 2011 -1661فٗ يظر خالل انفزرح 
 انجٛبٌ

 انًسظٕل
 انًزغٛر

ثبثذ 

 ًؼبدنخ)أ(ان
 يؼبيم االَسذار)ة(

يزٕسط 

 انفزرح

يؼذل انزغٛر 

 انسُٕ٘)%(

يؼبيم انزسذٚذ 

 2-انًؼذل ر
F 

 ثُدر انسكر

       انًسبزخ 

 )أنب فذاٌ(
31.8 85.11 (9.53)** 891.18 1.33 1.11 91.92** 

 8.911 1.13 1.23 11.19 (8.38)          1.13 89.3 اإلَزبخٛخ )طٍ(

)أنب  اإلَزبج 

 (طٍ
8223.8 233.94 (1.99)** 2918.83 1.1 1.15 11.11** 

^ؼ٘سن ص
 ال ٘وح الر دٗرٗح للورغ٘ر هْػع الدراصح  ٔ الضٌح ٍ، صَ عٌظر الزهي تالضٌْاخ.ٍ ^ص ؼ٘سٍ. = أ + ب س ٍ

 ح.الوؽضْت Tعلٔ الررذ٘ة.)،،،( ق٘وح  1,18، 1,14عٌد هعٌْٗح  ٓ، )(*)(**هع811ٌْ× -س)%( = ب/ٓهعد  الرغ٘ر الضٌْ

 تالوالؼ . 8رقن  هلؽ ن ؼضثد هي ت٘اًاخ انًظذر

إلةٔ ًرةانط هعةادالخ االذعةاٍ الزهٌةٔ  (3) ذش٘ر ت٘اًاخ ظدّ  ثبَٛبً: إَزبج ٔاسزٓالك انسكر فٗ يظر:

ّإظوةةةالٔ الكو٘ةةةح الوٌرعةةةح  ،العةةةام لكو٘ةةةح إًرةةةاض الضةةةكر هةةةي هظةةةدرَٗ الرن٘ضةةة٘٘ي ال ظةةةة ّالثٌعةةةر

ّهعد  االكرةاء الزاذٔ  ةٔ هظةر خةال  الةرةرج  ،ًظ٘ة الةردّهرْصؾ  ،ّالةعْج الضكرٗح ،ّالوضرِلكح

قةةدر اذعاُةةا هرزاٗةةدا  خخةةزأالضةةكر قةةد الكو٘ةةح الوٌرعةةح هةةي ٗرثةة٘ي أى إظوةةالٔ  ؼ٘ةةس(، 1188 -8991)

لٔ قظةة الضةكر ّتٌعةر الضةكر كل هةي هضاُوح  ؼ٘س تلغد .ألف ؽي صٌْٗا 41.89تؽْالٔ  هؽظْة

أى ٗشةة٘ر العةدّ  إلةةٔ ّ .ؽةي صةةٌْٗا علةٔ الررذ٘ةةألةةف  13.39، 18.12تٌؽْة   ةٔ ُةةزٍ الزٗةادج ةٔ 

الٖ  % عةةي الزٗةةادج 43.9ُّةْة هةةا ٗزٗةةد تٌؽةْة  ،ؽةةي 94.81اصةةرِالا الضةةكر ٗرزاٗةةد صةةٌْٗاط تؽةْة

ذرذةةة عل٘ةةح  ٓ، األهةةر الةةزألةةف ؽةةي 41.1 ةةٔ هظةةر ّالثةةالح ًؽةْة  الضةةٌْٗح  ةةٔ إًرةةاض الضةةكر

اٗةةادج ؼعةةن وةةا أدٓ إلةةٔ خةةال   رةةرج الدراصةةح، ه %1.35اً ةةةاع هعةةد  االكرةةةاء الةةزاذٔ تٌؽةْة 

كعةن،  1.33هرْصةؾ ًظة٘ة الةةرد تٌؽْة  اٗادجألف ؽي صٌْٗا، ّ 31.1  ٔالةعْج الضكرٗح تؽْال

 ّتالرالٔ اٗادج كو٘ح ّارداخ الضكر هي ال ارض.
 

. َزبئح يؼبدالد االردبِ انسيُٗة انؼةبو نكًٛةخ إَزةبج انسةكر يٍة انقظةت ٔانجُدةر ٔإخًةبنٗ اإلَزةبج ٔانكًٛةخ 4خذٔل

ت انفةةرد ٔيؼةةذل االكزفةةبر انةةاارٗ فةٗة يظةةر خةةالل انفزةةرح  انًسةةزٓهك ح انسةةكرٚخ ٔيزٕسةةط َظةٛة خ ٔانفدةٕة

1661- 2011 . 
 انًزغٛر 

 انجٛبٌ

ثبثذ 

 انًؼبدنخ)أ(

يؼبيم 

 االَسذار)ة(

يزٕسط 

 انفزرح

يؼذل انزغٛر 

 انسُٕ٘)%(

يؼبيم انزسذٚذ 

 F 2-انًؼذل ر

 111.43 كًٛخ انسكر انًُزح يٍ انقظت)أنب طٍ(
21.13 

(6.66)** 
1051.16 2.01 0.77 44.72** 

 244.14 كًٛخ انسكر انًُزح يٍ انجُدر)أنب طٍ(
27.46 

(6.13)** 
450.26 6.1 0.71 46.62** 

 117.1 إخًبنٗ إَزبج انسكر)أنب طٍ(
52.16 

(1.16)** 
1506.21 3.46 0.14 67.05** 

 1531.7 انكًٛخ انًسزٓهكخ )أنب طٍ(
65.1 

(14.54)** 
2244.63 4.24 0.64 211.41** 

 431.7 انفدٕح انسكرٚخ)أنب طٍ(
40.76 

(3.67)** 
744.71 5.41 0.53 15.75** 

 27.1 يزٕسط َظٛت انفرد كدى/سُخ
0.47  

(3.12)* 
30.76 1.56 0.34 6.73** 

 73.6 يؼذل االكزفبر اناارٗ
- 0.76 

(1.16) 
61 -1.11 0.16 3.52* 

^ؼ٘سن ص
 للورغ٘ر هْػع الدراصح  ٖ الضٌح ٍ، ٍ عٌظر الزهي تالضٌْاخ.ال ٘وح الر دٗرٗح ٍ ^ص ؼ٘سٍ. = أ + ب س ٍ

 علٔ الررذ٘ة.، )...( ق٘وح خ الوؽضْتح.1.18، 1.14، )(*)(**هعٌْٓ عٌد هعٌْٗح x811 -هعد  الرغ٘ر الضٌْٓ)%( = ب/س

 ( تالوالؼ .1ؼضثد هي ت٘اًاخ هلؽ  رقن )انًظذر: 
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 راسخ:انذ خَزبج ثُدر انسكر ثًُطقثبنثبً: اقزظبدٚبد إ

ن ترؽل٘ل الدّا  اإلًراظ٘ح لوؽظْ  نذٔال اإلَزبج نًسظٕل ثُدر انسكر اإلزظبئٙ(: انزقذٚر 1)

-Cobbتٌعةةر الضةةكر توٌط ةةح صةةِل الطٌ٘ةةح اذؼةةػ أ ؼةةل٘ح الظةةْرج اللْغارٗرو٘ةةح الوزدّظةةح)

Douglas للرعث٘ر عي العالقح ت٘ي اإلًراض ّأُةن عْاهلةَ لوةا ذورةاا تةَ هةي كًِْةا ذضةوػ تروص٘ةل )

لةةح ّاؼةةدج هةةي هراؼةةل اإلًرةةاض ؼ٘ةةس ٗكةةْى صةةطػ الدالةةح غ٘ةةر خطةةٔ ّتالرةةالٖ ذضةةوػ تزٗةةادج هرؼ

هرٌاقظح  ٔ اإلًراض هظاؼثح لزٗةادج شاترةح ّهررال٘ةح  ةٖ الوةدخالخ اإلًراظ٘ةح إٔ أى اصةرعاتح كةل 

هةةدخل هةةي  هةةدخالخ اإلًرةةاض خاػةةعح ل ةةاًْى ذٌةةاقض الغلةةح، إػةةا ح إلةةٔ أًِةةا ذضةةوػ تر ةةدٗر قةة٘ن 

ُّةةزا ٗروشةةٔ هةةع ؽث٘عةةح الث٘اًةةاخ  (Heady,1961)ًّةةاخ اإلًراظ٘ةةح للوةةدخالخ هرْصةةطح   الور

 (.Cross-Section Dataالو٘داً٘ح الو طع٘ح  )

ّظْد عالقح ؽردٗةح  (4)( تعدّ  8ذْػػ الوعادلح ) :أفذَخ 5أقم يٍ  ألٔنٗانفئخ انسٛبزٚخ ا -أ

الضةواد الثْذاصةٔ ّعةح، الوزر ت٘ي كال هي الوضةاؼح 1.18ّهعٌْٗح إؼظان٘ا عٌد هضرْٓ هعٌْٗح 

لِةزٍ الورغ٘ةراخ  العزن٘ةح هعةاهالخ الورًّةح ؼ٘ةس تلغةداإلًرةاض الكلةٔ، ؼعن ّ ّالضواد اٙاّذٔ

% هةةي ق٘وةةح 8ؼ٘ةةس أًةةَ عٌةةد ؼةةدّز اٗةةادج قةةدرُا علةةٔ الررذ٘ةةة.  1.13،  1.23، 1.45ًؽةةْ  

%، 1.5ا الورغ٘راخ صالةح الزكر لررذة علَ٘ اٗادج  ةٔ إًرةاض هؽظةْ  الةةداى هةي الثٌعةر قةدرُ

كوا ذْػػ ق٘وةح ر %.%1.13، 1.2
-1

% هةي الرغ٘ةراخ  ةٔ 59أى ُةزٍ الورغ٘ةراخ ذةضةر ًؽةْ  

، ّقةد شثرةد الوعٌْٗةح اإلؼظةان٘ح ل ٘وةح ف عٌةد إًراض الةداى هي هؽظْ  الثٌعر توٌط ح الدراصح

 .  1.18هضرْٓ هعٌْٗح 

ّظْد عالقح  (4)ّ  ( تعد1ذْػػ الوعادلح رقن ) :فذاٌ 10 – 5يٍ  َٛخانفئخ انسٛبزٚخ انثب -ة

تة٘ي كةةال هةي الوضةةاؼح ّالضةواد الثْذاصةةٔ  1.18ؽردٗةح ّهعٌْٗةةح إؼظةان٘ا عٌةةد هضةرْٓ هعٌْٗةةح 

ّاإلًراض الكلةٔ، كوةا ذْػةػ الوعادلةح أى هعةاهالخ الورًّةح لِةزٍ  اٙلٔاّذٔ ّالعول ّالضواد اٙ

الوضةةاؼح  أًةةَ تزٗةةادج أٓعلةةٔ الررذ٘ةةة.  1.41، 1.43،  1.21، 1.32الورغ٘ةةراخ ذ ةةدر تٌؽةةْ  

، ّاٗةةادج إػةا ح الضةةواد الثْذاصةةٔ %1.32اإلًرةةاض الكلةٔ ٗزٗةةد تٌؽةْ ى ا%  ة8الوٌزرعةح تٌضةةثح 

% 8%، ّاٗةادج إػةا ح الضةواد االاّذةٔ تٌضةثح 1.21%  ٗثدٓ إلٔ اٗادج اإلًراض تٌؽْ 8تٌضثح 

% ٗثدٓ إلٔ اٗةادج 8%  ّاٗادج العول الثشرٓ تٌضثح 1.43ٗثدٓ  ل  إلٔ خةغ اإلًراض تٌضثح 

%. كوا ذْػػ ق٘وح ر 1.41إلًراض تٌؽْ ا
-1

% هةي الرغ٘ةراخ 32أى ُزٍ الورغ٘ةراخ ذةضةر ًؽةْ  

 . 1.18( عٌد هضرْٓ هعٌْٗح F ٔ اإلًراض الكلٔ، ّقد شثرد الوعٌْٗح اإلؼظان٘ح ل ٘وح )

( إلةٔ ّظةْد 4( تالعةدّ  رقةن )2ذشة٘ر الوعادلةح رقةن ) إخًبنٗ انؼُٛخ ثًُطقخ سةٓم انطُٛةخ: -ج

ت٘ي كةال هةي هرغ٘ةر الوضةاؼح ّالضةواد  1.18هعٌْٗح إؼظان٘ا عٌد هضرْٓ هعٌْٗحعالقح ؽردٗح ّ

اٙاّذٔ ّالعول الثشرٓ ّؼعن اإلًرةاض الكلةٔ، كوةا ذْػةػ الوعادلةح أى هعةاهالخ الورًّةح لِةزٍ 

علٔ الررذ٘ة. أٓ أًَ تزٗادج كل هةي عٌاطةر اإلًرةاض  1.89، 1.12، 1.18الورغ٘راخ ذ در تٌؽْ

% ٗررذة علَ٘ اٗادج الٌاذط الكلٔ لوؽظْ  الةداى هي الثٌعر لعٌ٘ح الدراصةح 8صالةح الزكر تٌؽْ 

% هةي 41%.علٔ الرْالٔ. ّالورغ٘راخ صالةح الةزكر ذةضةر ًؽةْ 1.89%، 1.12%،1.18تٌؽْ 

% 8الٌاذط الةدأً. ّقد شثرد هعٌْٗح  لة  عٌةد هضةرْٓ هعٌْٗةح   ٖذؽدز  الرٖالرغ٘راخ  إظوالٖ

 العْاهل األخرٓ. تاقٖاخ تةرع شث
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. دٔال اإلَزةةبج نهفئةةبد انسٛبزٚةةخ ٔإخًةةبنٗ انؼُٛةةخ نًسظةةٕل ثُدةةر انسةةكر 5خةةذٔل رقةةى

 .2012 -2011ثًُطقخ سٓم انطُٛخ نهًٕسى انسراػٙ 
رقى 

 انًؼبدنخ

انفئخ 

 انسٛبزٚخ
 ف 2-ر 2ر دٔال اإلَزبج

 األٔنٗ 1
لْ ص
^

لْ س 1.45+  1.3ُـ = 
8
لْ س1.23+  

1
لْ س1.13+  

2
             

                         (81.4    **)      (11.2  **)        (9.3               **) 

1.38 1.59 32.3** 

 انثبَٛخ 2
لةةْ ص
^

لةةْ س 1.32+  8.1ُةةـ = 
8
لةةْ س1.21+  

1
لةةْ س1.43+  

4
  +

لْ س1.41
3

      

               (83.4(      **)81.3(         **)82.8(     **)84.1*)* 

1.34 1.32 12.3** 

خًهةةةةةةةةةةةةةخ  3

 انؼُٛخ
لْ ص
^

لْ س 1.18+   2.3ُـ = 
8

لْ س1.12+    
2

لْ س1.89 +
4

              

                          (88.1(        **)1.3(          **)9.3                     **) 

1.42 1.41 14.8** 

ؼ٘س  ن ص
^

س  ،ُـ ن ق٘وح اإلًراض الو درج تالطي
8
س ،وضاؼح الوزرّعح تالةداى ن ال 

1
 ن كو٘ح الضواد الثْذاصٔ )كعن(،  

س        
2

ن كو٘ح الضواد االاّذٔ )كعن(. س
3

س،  ن كو٘ح العول اٙلٖ ) صاعح / داى (
4
 ن كو٘ح العول الثشرٓ ) رظل / ْٗم (. 

 ًرانط الرؽل٘ل االؼظانٔ لث٘اًاخ الدراصح الو٘داً٘ح.ن انًظذر
 

نؼُٛةخ  زكةبنٛب اإلَزبخٛةخ نًسظةٕل ثُدةر انسةكرانيزٕسةط نةذٔال  ئٙاإلزظةبانزقذٚر (ن 1) 

ؼعةن  ٔالودٓ ال ظة٘ر دالةح  ة ٔ هرْصؾ الركال٘ف اإلًراظ٘ح  أى ذْػػ الٌظرٗح االقرظادٗحن انذراسخ

ّٗضةةرِدف الر ةةدٗر  .(Goldlberer, 1963) ذةةثشر عل٘ةَة ٔالعْاهةةل الرةة ٔاإلًرةةاض تةةةرع شثةةاخ تةةاق

ر صةةع٘د  ذكةةال٘ف هرْصةةؾ االؼظةةانٔ لةةدّا  ل الطٌ٘ةةح توؽا ظةةح تةْة إًرةةاض هؽظةْة  الثٌعةةر توٌط ةةح صةِة

ّؼعةن اإلًرةاض الوعظةن للةرتػ لالصةرةادج ترلة  الوثشةراخ االقرظةادٗح  ةٔ  ،ذ دٗر الؽعن األهصل لإلًراض

كةةاءج العول٘ةح  ًِا اٗةادجذعلٔ اذ ا  ال ةراراخ الرةٔ هةي شة ،اإلًراظ٘حهضاعدج هر زٓ ال رار تالْؼداخ 

الركةةال٘ف اإلًراظ٘ةةح هرْصةةؾ االؼظةةانٔ للعالقةةح االًؽدارٗةةح تةة٘ي إظوةةالٔ  ر ةةدٗراء الّتةةرظر اإلًراظ٘ةةح،

 ٘ح، ّاذؼةػ أى أ ؼةلّالركع٘ث٘ةح الررت٘ع٘ةح  ةٔ الظة٘غر٘ي الةداى هي تٌعر الضةكر هرْصؾ إًراضّ ةداىلل

    -الظْرج الررت٘ع٘ح الرال٘حن

ص 1ب± ص  8ب ± /صأ = ٍا خ م
1
 

 تالعٌَ٘  ٔ الوشاُدج )ُـ( إًراض الطيذكال٘ف ورْصؾ ل = ال ٘وح الر دٗرٗح ُـ خ ام ؼ٘سن 

 .= هعالن الدالح الو درج 1ب ،8ب  ، ،  أ = شاتد الوعادلحتالطي  ٔ الوشاُدج )ُـ( الةعلٖ= اإلًراض  ُـص
 

( إلةةٔ أى الؽعةةن الوعظةةن 5تعةةدّ  )(، 5(، )4(، )3أرقةةام ) الكل٘ةةح الركةةال٘فهرْصةةؾ ذشةة٘ر هعةةادالخ 

 89.81، 89.48، 81.38إظوةالٔ العٌ٘ةح تلةح ًؽْة ّلؽ٘ااٗةح األّلةٔ، ّالصاً٘ةح، للرتػ لكةل هةي الةلةح ا

 ؽي/ داى علٔ الررذ٘ة. توا ٗزٗد عي هرْصؾ اإلًراظ٘ح الةداً٘ح للةلاخ الؽ٘ااٗح صالةح الزكر ّالثالغح 

ؽي/  داى علٔ الرْالٔ. ُّْ األهر الزٓ ٗرؼػ هةي أى الوةزارع٘ي  ةٔ  89.28، 11.58، 81.1ًؽْ 

 الصالز ذضر دم الوْارد الزراع٘ح الوراؼح لِن تكةاءج.الةلاخ 
 

ل ثُدةر انسةكرْٛكم انزكبنٛب ٔاإلٚراداد اإلَزبخٛةخ ( 3) ر ت٘اًةاخ ظةدّ  )نًسظٕة ( إلٔة ُ٘كةل 3ن  ذش٘ة

العٌ٘ةةح  ّإظوةةالٖللةلةةاخ الؽ٘ااٗةةح  الركةةال٘ف ّاإلٗةةراداخ لزراعةةح ّإًرةةاض الةةةداى لوؽظةْة  تٌعةةر الضةةكر

 نٗلّٖهٌَ ٗرث٘ي ها  (1181 -1188) الزراعٖصِل الطٌ٘ح للوْصن لوؽظْ  تٌعر الضكر توٌط ح 
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انؼُٛخ نًسظٕل  ٗنهفئبد انسٛبزٚخ ٔإخًبن انكهٛخ انزكبنٛبيزٕسط . دٔال 6خذٔل رقى 

 .2012 -2011 انسراػٙثُدر انسكر ثًُطقخ سٓم انطُٛخ نهًٕسى 

رقى 

 انًؼبدنخ

انفئخ 

 انسٛبزٚخ
 دٔال انزكبنٛب

يزٕسط 

اإلَزبخٛخ 

 )طٍ(

سدى انًؼظى ان

نهرثر )ص( 

 )طٍ(
 ف 2-ر

 األٔنٗ 4
1خ ام 

 
 ٍص 113.12 - 2421.89-= ٍ

                                           1ٍص 59.51+ 
 (5.43      **)                (9.22**) 

81.1 81.38 1.13 89.18** 

 انثبَٛخ 5

 1خ ام 
 ٍص 8353.11 - 3913.12-=  ٍ

 1ٍص 91.88+ 
    (83.33      **)          (81.59**) 

11.58 89.48 1.11 15.82** 

6 
خًهخ 

 انؼُٛخ

 1خ ام 
 ٍص 511.88 - 2812.83-=  ٍ

                                             1ٍص 49.11+ 

    (88.31      **)           (1.13**) 

89.29 89.81 1.15 
81.11*

* 

 1خ ام ؼ٘س ن  
هةي الثٌعةر  ةٔ الوشةاُدج  = هرْصةؾ إًرةاض الةةداى  ٍص، إًراض الةةداى هةي الثٌعةر  ةٔ الوشةاُدج ُةـ.لركال٘ف  = ال ٘وح الر دٗرٗح ٍ

   .55، ..،2، 1، 8، ُــ= .ُـ

 .SPSSتاصر دام ترًاهط  لث٘اًاخ الدراصح الو٘داً٘ح ٔاإلؼظانالوظدرن ًرانط الرؽل٘ل 

 

ذشةةول ذكةةال٘ف عول٘ةةاخ الزراعةةح  ٔالرةةذكةةال٘ف اإلًرةةاضن ذرؼةةوي الركةةال٘ف الورغ٘ةةرج ّ إظوةةالٖ)أ( 

ال ٘وةح اإلٗعارٗةح لوةدج هكةس  ّٔال دهح ّذكال٘ف هضرلزهاخ اإلًراض، ّالركةال٘ف الصاترةح ّذروصةل  ة

 3822أى الركةال٘ف الورغ٘ةرج تلغةد ًؽةْ  (3)الوؽظْ  تاألرع الزراع٘ةح، ّٗرثة٘ي هةي ظةدّ  

الركةال٘ف  ٔ% هةي إظوةال19.83تٌضةثح تلغةد ًؽةْ الصاترح %، ّالركال٘ف 31.15ظٌَ٘ ذوصل ًؽْ 

 ّ لة  كورْصةؾ إلظوةالٔ عٌ٘ةح الدراصةح العٌ٘ةح ٔإلظوةالظٌ٘ةَ  4122الكل٘ح للةداى ّالثالغةح ًؽةْ 

 .1188/1181 ٔللوْصن الزراع

ن ٗرؼوي اإلٗراد الكلٔ لةداى تٌعر الضكر اإلٗراد هي الٌةاذط نفذاٌ ثُدر انسكر)ة( اإلٚراد انكهٗ 

% هةةي 93ظٌ٘ةةَ ذوصةةل ًؽةةْ  1153.14الثٌعةةر ّالثةةالح ًؽةةْ الرن٘ضةةٔ الوروصةةل  ةةٔ ق٘وةةح درًةةاخ 

ظٌَ٘ للةداى، ّالٌاذط الصةآًْ الوروصةل  ةٔ العةرّط ّالثةالح  9831.14اإلٗراد الكلٔ ّالثالح ًؽْ 

ّ لةة  كورْصةةؾ % هةةي اإلٗةةراد الكلةةٔ إلظوةةالٔ العٌ٘ةةح 2ظٌ٘ةةَ للةةةداى ذوصةةل ؼةةْالٔ  134ًؽةةْ 

 .1181-1188 الزراعٖللوْصن إلظوالٔ عٌ٘ح الدراصح 

( 1ن ذشة٘ر ًرةانط ظةدّ  )يسظٕل ثُدةر انسةكر( يؤشراد كفبرح األدار االقزظبد٘ إلَزبج 4)

هؽظْ  تٌعر الضكر ّ  ةاط لةلةاخ الؽ٘ةااج هثشراخ كةاءج األداء االقرظادٕ إلًراض إلٔ تعغ 

، 1181-1188ّهرْصؾ عٌ٘ح الدراصح الو٘داً٘ح توٌط ح صِل الطٌ٘ةح خةال  الوْصةن الزراعةٖ 

ظٌ٘ةَ،  2219.14أى هرْصؾ طا ٔ العانةد  الةةدأً لورْصةؾ العٌ٘ةح قةد تلةح ًؽةْ  ّهٌِا ٗرؼػ

ظٌَ٘ للةلح  2158.4 داى، ّؼد أدًٔ  4ظٌَ٘ للةلح الؽ٘ااٗح األّلٔ أقل هي  2443تؽد أقظٔ 

 داى. كوا تلةح هرْصةؾ العانةد علةٔ العٌ٘ةح الوٌةة  لورْصةؾ العٌ٘ةح  81 – 4الؽ٘ااٗح الصاً٘ح هي 

قرشةةاط للةلرةة٘ي األّلةةٔ ّالصاً٘ةةح علةةٔ  33قرشةةاط،  ّؼةةد أدًةةٔ  59أقظةةٔ قرشةةاط تؽةةد  41ًؽةةْ 

 الررذ٘ة.
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ْٛكم انزكبنٛب ٔاإلٚراداد نهفئبد انسٛبزٚخ ٔإخًبنٗ انؼُٛةخ نًسظةٕل ثُدةر  .7خذٔل 

 .2012 -2011 انسراػٙانسكر ثًُطقخ سٓم انطُٛخ نهًٕسى 

 انجٛبٌ
 يزٕسط انؼُٛخ انفئخ انثبَٛخ انفئخ األٔنٗ

 % انقًٛخ % انقًٛخ % انقًٛخ

 21.19 1122.4 21.33 1412 23.32 8933 ركبنٛب انؼًهٛبد انسراػٛخ )خُّٛ/فذاٌ(

 21.45 8199.4 24.85 1191 19.11 8419 ركبنٛب يسزهسيبد اإلَزبج )خُّٛ/فذاٌ(

 31.15 3822 32.91 3182 53.18 2342 خًهخ انزكبنٛب انًزغٛرح )خُّٛ/فذاٌ(

 19.83 8311 15.81 8311 21.99 8311 /فذاٌ(انزكبنٛب انثبثزخ )خُّٛ

إخًبنٙ انزكبنٛب اإلَزبخٛخ نهفذاٌ 

 )خُّٛ/فذاٌ(
4842 811.11 5482 811.11 4122 811.11 

 - 89.314 - 11.58 - 81.1 )طٍ/فذاٌ( كًٛخ انُبرح انرئٛسٗ

 - 195.18 - 285.18 - 133.19 ركهفخ انطٍ ثبندُٛخ

 - 341 - 341 - 341 *سؼر انطٍ )خُّٛ(

 95.99 1153.14 95.13 9133.4 93.82 1351 )خُّٛ/فذاٌ( انؼبئذ يٍ اإلَزبج انرئٛسٗ

 - 4.4 - 5 - 4 )طٍ/فذاٌ( ٖكًٛخ انُبرح انثبَٕ

 - 41 - 41 - 41 سؼر انطٍ )خُّٛ(

 2.18 134    2.82 211 1.13 141 )خُّٛ/فذاٌ( ٖانؼبئذ يٍ اإلَزبج انثبَٕ

 811.11 9831.14 811.11 9433.4 811.11 3181 ٌ(خًهخ اإلٚراد انكهٗ )خُّٛ/فذا

 .* صعر الطي ٗشرول علٔ )الضعر األصاصٔ+عالّج الرثك٘ر+عالّج الرضك٘ر+ عالّج هؽاط٘ل الوٌا ضح(

 -1188توٌط ةح صةِل الطٌ٘ةح للوْصةن الزراعةٔ ت٘اًاخ الدراصةح الو٘داً٘ةح نظوعد ّؼضثد هي انًظذر:

1181. 
 

 

انؼُٛةخ  االقزظةبدٖ إلَزةبج ثُدةر انسةكر نهفئةبد انسٛبزٚةخ ٔإخًةبنٗ يؤشةراد كفةبرح األدار .1خذٔل  

 .2012 -2011نهًٕسى انسراػٗ ثًُطقخ سٓم انطُٛخ   

 يزٕسط انؼُٛخ انفئخ انثبَٛخ  انفئخ األٔنٗ انجٛبٌ

 2219.14 2158.4 2443.11 طبفٗ انؼبئذ انفذاَٗ )خُّٛ(

 842.99 822.99 834.98 )خُّٛ( هطٍنطبفٗ انؼبئذ 

 1.41 1.33 1.59 بئذ ػهٗ اندُٛخ انًسزثًر )قرش(انؼ

 8.41 8.33 8.59 َسجخ اإلٚراد نهزكبنٛب انكهٛخ

 1.15 8.99 1.41 َسجخ اإلٚراد نهزكبنٛب انًزغٛرح

 .3ظدّ ظوعد ّؼضثد هي ت٘اًاخ  انًظذر:

٘ح إلةةٔ األُو٘ةةح الٌضةةث (9)ن ذشةة٘ر ًرةةانط ظةةدّ  يسظةةٕل ثُدةةر انسةةكر: يشةةبكم إَزةةبج ٔرسةةٕٚ  بً ؼةةراث

 تٌعر الضكر تعٌ٘ح الدراصح توٌط ح صِل  ٔللوشاكل اإلًراظ٘ح ّالرضْٗ ٘ح ّه ررؼاخ ؼلِا لوزارع
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ثُدر  نًسارػٗ انسماألًْٛخ انُسجٛخ نهًشبكم اإلَزبخٛخ ٔانزسٕٚقٛخ ٔيقزرزبد . 6 خذٔل

 .2012 -2011 ثًُطقخ سٓم انطُٛخ نهًٕسى انسراػٗانسكر ثؼُٛخ انذراسخ 
َٕع 

 انًشكهخ
 %  د انسمبيقزرز %  انًشكهخ

ٛخ
خ
زب
إَ
م 
بك
ش
ي

 

ػةةةةذو رةةةةٕافر يسةةةةةزهسيبد اإلَزةةةةبج ٔاررفةةةةةبع 

 33.13 أسؼبرْب
ٔرٕزٚؼٓب  قٛبو اإلدارح انسراػٛخ ثذٔرْب ثزٕفٛرْب 

12.22 

ٔاسزقرار األسر 54.84 ػذو رٕافر انؼًبنخ انسراػٛخ ٔاررفبع أخٕرْب  33.13 رٕفٛر انخذيبد األسبسٛخ إلقبيخ 

 31.32 ضرٔرح انرقبثخ ٔرشغٛم انًٛكُخ انسراػٛخ 51.58 ٔاررفبع ركهفخ انؼًم اٜنٗ اٜالدػذو رٕافر 

 52.53 رفؼٛم ٔرُشٛط دٔر اإلرشبد انسراػٗ 43.44 بد انسراػٗضؼب دٔر اإلرش

 23.11 رطٓٛر انًظبرف سُٕٚبً  31.31 ػذو رطٓٛر انًظبرف انفرػٛخ ٔانرئٛسٛخ

م 
بك
ش
ي

ٛخ
ٚق
ٕ
س
ر

 

 92.93 سرػخ َقم انًسظٕل إنٗ انًظُغ  15.25 نًظُغرأخر َقم انًسظٕل إنٗ ا

 اررفبع ركهفخ َقم ٔرسًٛم انًسظٕل  
نٕطةةةٕل سةةةٛبراد  انفرػٛةةةخ ردٓٛةةةس انطةةةر  11.21

 انًظُغ نهًسارع

13.14 

ًٛكُخ انسراػٛخ فٗ خُٗ 55.53 اررفبع ركهفخ ػًبنخ خًغ ٔرُظٛب انًسظٕل سظٕل اسزخذاو ان  12.22 اًن

 59.31 ثبنًُطقخ يظُغ إلَزبج انسكرإقبيخ  51.81 ج انسكر ثبنًُطقخػذو ٔخٕد يظُغ إلَزب

ً٘ح نظوعد ّؼضثد هي انًظذر: اخ الدراصح الو٘دا ًا ٌ٘ح للوْصن  ٘ت  .1181 -1188 الزراعٖتوٌط ح صِل الط
 

ق إًرةاض هؽظْة  1181 -1188الطٌ٘ح للوْصن الزراعٖ ) د عةدج هشةكالخ ذعْة (، ّهٌِةا ٗرثة٘ي ّظْة

ط ح ظاء  ٔ ه دهرِا ارذةا  أصعار هضرلزهاخ اإلًراض ّعةدم ذْا رُةا تٌضةثح تلغةد تٌعر الضكر  ٔ الوٌ

ا ر اٙالخ ّارذةةا  ذكلةةح 77.27ًؽْ  %، ٗلِ٘ا عدم ذْا ر العوالح الزراع٘ح ّارذةا  أظْرُا، عدم ذْة

العول اٙلٔ، ػعف دّر اإلرشاد الزراعٔ. ّأخ٘راط عدم ذطِ٘ر الوظارف الةرع٘ح ّالرن٘ضة٘ح تٌضةة 

% علةةةةةٔ الررذ٘ةةةةةة. ّتالٌضةةةةةثح للوشةةةةةكالخ 48.48%، 54.55%، 60.61%، 65.15ًؽةةةةْة تلغةةةةةد

  د ذث٘ي أى ذذخر ً ل الوؽظْ  إلٔ الوظٌع هةي أُةن الوشةاكل الرةٔ ذْاظَة هٌرعةٔ الثٌعةر ، الرضْٗ ٘ح

لوا ٗررذة علِ٘ا هي ً ض  ٔ الْاى ّاً ةاع ًضةثح الضةكر ّهةي شةن صةعر الشةراء تٌضةثح تلغةد ًؽْة 

ء ؼالةَة الطةةرق الةرع٘ةةح الوثدٗةةح للوةةزار ، ، ارذةةةا  ذ%86.36 كلةةةح ً ةةل ّذؽو٘ةةل الوؽظةْة  لضةْة

د هظةةٌع إلًرةةاض الضةةكر تالوٌط ةةح  ارذةةةا  ذكلةةةح عوالةةح ظوةةع ّذٌظ٘ةةف الوؽظةْة ، ّأخ٘ةةرا عةةدم ّظةْة

% علةةةٔ الررذ٘ةةةة. ّقةةةد أعطةةةٔ الةةةزرا  تعةةةغ 62.12%، 66.67%، 80.30تٌضةةةة تلغةةةد ًؽةةْة

ق٘ام اإلدارج الزراع٘ح تدّرُا ترْة ٘ر هضةرلزهاخ ٘ح أُوِان الو ررؼاخ لؽل الوشاكل اإلًراظ٘ح ّالرضْٗ 

اإلًرةةاض، ذةْة ٘ر ال ةةدهاخ األصاصةة٘ح إلقاهةةح ّاصةةر رار األصةةر، صةةرعح ً ةةل الوؽظةْة  إلةةٔ الوظةةٌع، 

 الوؽظْ . ظٌٖ  ٖاصر دام الو٘كٌح الزراع٘ح 

 نٗلٔ ٔ ػْء الٌرانط الثؽص٘ح ذْطٔ الدراصح توا : انزٕطٛبد: خبيسب

هي أصودج ّهث٘داخ تالكو٘اخ ّتاألصعار ّ ٔة األّقةاخ  ٔر هضرلزهاخ اإلًراض الزراعالعول علٔ ذْ ٘ -8

 الوٌاصثح ّ ل  ترةع٘ل دّر اإلدارج الزراع٘ح تاصرالهِا ّذْاٗعِا علٔ الزرا  ترل  الوٌط ح.

إؼكام الرقاتح علٔة ّؼةدج الو٘كٌةح الزراع٘ةح لل ٘ةام تةدّرُا  ٔة إظةراء العول٘ةاخ الزراع٘ةح هةي ؼةرز  -1

 ّذضْٗح الررتح ّتاألصعار الوؽددج هي ّاارج الزراعح، ؼ٘س ذرْا ر اٙالخ ّلكٌِا ال ذعول.ّذ ل٘ة 

ذشغ٘ل ال دهاخ األصاص٘ح هي كِرتاء ّه٘اٍ شرب ّرعاٗح طؽ٘ح ّخدهاخ ذعل٘و٘ح تالوٌط ح لؼةواى  -2

ي، علوةا ترْةأاالصر رار األصرٓ ّاصر٘عاب  ا ر صر ظدٗدج ّهي شةن ذْة ٘ر العوالةح ّاالصةر رار للوٌرةع٘ة

 الثٌ٘ح األصاص٘ح لرل  ال دهاخ تشكل ظ٘د تالوٌط ح.  

 الوضاؼح الوزرّعةح ّ ل  تزٗادج اٗادج الكو٘ح الوٌرعح هي هؽظْ  تٌعر الضكرالعول علٔ ػرّرج  -4

  .الكو٘اخ الوضر دهح هي عٌظرٓ العول الثشرٓ ّاألصودج االاّذ٘حّ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنًالزا
 

يظةر  بزخ ٔإَزةبج ٔإَزبخٛةخ يسظةٕنٗ قظةت انسةكر ٔثُدةر انسةكر فةٗيس. 1 يهس 

 .2011 -1661خالل انفزرح 

 انجٛبٌ

 انسُٕاد

 ثُدر انسكر قظت انسكر

 انًسبزخ

 )أنب فذاٌ(

يزٕسط 

 طٍ()بخٛخاإلَز

 اإلَزبج انكم

 )أنب طٍ(

 انًسبزخ  

 )أنب فذاٌ(

يزٕسط 

 طٍ(اإلَزبخٛخ)

 اإلَزبج انكهٗ

 طٍ( )أنب

8991 198 39 14259 813 89 1976 

8999 213 39 15043 811 11 2560 

1111 289 39 15631 825 18 2856 

1118 281 39 15288 831 11 2840 

1111 212 39 15827 843 11 3080 

1112 213 41 16350 828 11 2620 

1113 211 48 16422 838 11 2820 

1114 218 48 16371 853 11 3340 

1115 213 48 16677 815 18 3906 

1113 224 41 16750 131 11 5456 

1111 244 48 18105 141 89 4902 

1119 223 48 17034 134 11 5500 

1181 251 48 18360 214 18 6405 

1188 244 48 18105 284 18 6615 

للوؽاطةة٘ل  ٓالر رٗةةر الضةةٌْ راػةةٔ، هعلةةش الوؽاطةة٘ل الضةةكرٗح،ن ّاارج الزراعةةح ّاصرظةةالغ األانًظةةذر 

 ، أعداد ه رلةح. ٔأعداد ه رلةح، قطا  الشلْى االقرظادٗح، ًشرج االقرظاد الزراع ضكرٗح،ال
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اإلَزبج ٔانكًٛخ انًسةزٓهكخ  ٗكًٛخ إَزبج انسكر يٍ انقظت ٔانجُدر ٔإخًبن .2 يهس 

ٔانفدٕح انسةكرٚخ ثةبألنب طةٍ ٔيزٕسةط َظةٛت انفةرد ثةبنكٛهٕ خةراو ٔيؼةذل 

 .2011 -1661الل انفزرح يظر خ ٗف ٗاالكزفبر اناار

 انسُٕاد

 إَزبج انسكر
انكًٛخ 

 انًسزٓهكخ

انفدٕح 

 انسكرٚخ

يزٕسط 

َظٛت 

 انفرد)كدى(

يؼذل 

االكزفبر 

 ٗاناار
قظت 

 انسكر

ثُدر 

 انسكر
 االخًبنٗ

8991 634 233 1167 1600 433 26 72.94 

8999 625 317 1242 1671 436 27 74.02 

1111 1031 356 1394 1100 406 27 77.44 

1118 1006 366 1405 1106 401 26 77.80 

1111 676 366 1372 2000 628 30 68.60 

1112 631 347 1285 2100 815 32 61.19 

1113 1001 361 1369 2200 831 33 62.23 

1114 1041 446 1497 2432 935 34 61.55 

1115 1072 503 1575 2553 978 34 61.69 

1113 1075 612 1757 2600 843 34 67.58 

1111 1075 507 1582 2640 1058 21 59.92 

1119 1075 525 1600 2650 1050 21 60.38 

1181 1015 560 1675 2610 1005 35 62.50 

1188 1275 635 1910 2660 780 34 71.00 

 للوؽاطة٘ل الضةكرٗح، ٓالضةٌْ، هعلش الوؽاط٘ل الضكرٗح، الر رٗةر ( ّاارج الزراعح ّاصرظالغ االراػ8ٔ)ن انًظذر

 أعداد ه رلةح.

للرعثلح العاهح ّاإلؼظاء، الٌشرج الضٌْٗح للرعارج ال ارظ٘ح، ًشرج اصرِالا الضلع، أعةداد  الوركزٕ( العِاا 1)            

 ه رلةح.

 غــــــــــــــــــــــــــــــــانًراخ

صةةةةعالخ  ،(2012) ، ثًسبفظةةةةخ ثةةةةٕر سةةةةؼٛذاإلدارح انسراػٛةةةةخ ثسةةةةٓم انطُٛةةةةخ -

 اإلؼظاء، ت٘اًاخ غ٘ر هٌشْرج.
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الٌشةرج الضةٌْٗح  (.2011 -1661نهزؼجئةخ انؼبيةخ ٔاإلزظةبر ) انًركةس٘اندٓبز  -

 هرةرقح. أعداد  للرعارج ال ارظ٘ح، ًشرج اصرِالا الضلع،

االًرِةةةاا الوكةةةأً  إهكاً٘ةةةح ذؽ ةةة  (،2007سةةةرزبٌ، يسًةةةذ سةةةبنى ػجةةةذ انغفةةةبر)  -

الزراعح، ظاهعح الوٌظْرج، هعلةح كل٘ح  ،ؽاطالخ الزراع٘ح تاألراػٔ العدٗدجلل

 (.1(، العدد )8الوٌظْرج للعلْم الزراع٘ح، الوعلد )

الكةةةاءج االقرظةةادٗح اإلًراظ٘ةةح لوؽظةةْ  تٌعةةر (. 2004، يسًةةذ زسةةٍٛ )ِػطةةٕ -

، الوعلةد الراتةع الزراعةٖالوظرٗح لالقرظةاد  الضكر توؽا ظح تٌٔ صْٗف، الوعلح

 عشر، العدد الصالس صثروثر.

الوؽاطةة٘ل الضةةكرٗح ّإًرةةاض الضةةكر  ةةٔ  (.2004نسةةكرٚخ )يدهةةا انًسبطةةٛم ا -

 هظر ّاارج الزراعح ّاصرظالغ األراػٔ.

الر رٗةر الضةٌْٓ إلًرةاض ّاصةرِالا  (.2005يُظًخ األغاٚةخ ٔانسراػةخ )انفةبٔ ( )  -

 الضكر  ٔ العالن.

قطةةةةةا  الشةةةةةلْى  (.2011 -1661) األراضةةةةةٙٔزارح انسراػةةةةةخ ٔاسزظةةةةةالذ  -

   هرةرقح.  ، أعدادٔالزراعاالقرظادٗح، ًشرج االقرظاد 

هعلةةش الوؽاطةة٘ل  (.2011 -1661) األراضةةٙٔزارح انسراػةةخ ٔاسزظةةالذ  -

 .للوؽاط٘ل الضكرٗح، أعداد هرةرقح ٓالضٌْ الضكرٗح، الر رٗر
 Goldlberer , Arthur, S., (1963), " Economic Theory" , John Wile , and Son 

, Inc., p 241. 

Handorson,j.m.and Quant (1980). Microeconomic Theory A 

Mathematical Approach. Third  edition International Student Edition. 

Heady, E.O. and Dillon, John.L.(1961). "Agricultural Production 

Function". Iowa State University Press, Ames Iowa, U.S.A., pp 2150. 
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ABSTRACT 

This study aims at focusing on; production and consumption of 

sugar gap in Egypt during the period (1998-2011). Economics of 

sugar beet production in Sahl Al Tina area. And study problems 

facing sugar beet growers and suggestion to overcome them.  

Major results and conclusions could be summarized as 

follows: Sugar beet crop is cash crop and concern must be paid to 

planting it, and the average yield per feddan was high and area, 

potassium fertilizer, nitrogen fertilizer, and human labor of the most 

important factors affecting the total production for sugar beet crop 

sample study. 

Keywords: Economics Production, Sugar beet Crop, Newly Reclaimed 

Lands, Sahl Al Tina. 

                                                 
    

 


