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 الملخـص
 

عات الرائدة فىى ماىات تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى يعتبر القطاع الزراعى المصرى من القطا
والتى تستهدف تارير القطاع الزراعى وتاويت اىتصاده الى اىتصاديات السوق وتشىاي  القطىاع الصىاض ف ى  
عن أنها تتوافي م  المتغيرات والمستادات السياسيت وادىتصاديت واداتماعيىت وادىييميىت والقوميىت باعتبىار أنهىا 

 اقيي الكفاءة ادىتصاديت وتاقيي العدالت اداتماعيت المتواصيت .تستهدف ت
وتعتبىىر المااصىىيت الزيتيىىت مىىن أصىى  المااصىىيت التىىى تىى برت وبشىىكت مباشىىر بتطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى 
فتناىصىىت المسىىاات التىىى تىىزرع بهىىا ت وانصفىىج متوسىىط انتاايتهىىا ممىىا ادى الىىى تزايىىد الكميىىات المسىىتوردة مىىن 

 لسد الاااات ادسته كيت الماييت .الزيوت 
وىد استهدف صذا الباث دراست الموىف ادنتااى دص  مااصىيت البىذور الزيتيىت فىى مصىر والوىىوف 
عيى أص  المتغيرات ادىتصاديت التى تؤبر عيى الكميات المنتات منهىا ت وتاديىد أصى  الوسىائت التىى يمكىن اتباعهىا 

 ستراتيايت الهامت فى ظت سياست التارر ادىتصادى .لتعظي  ادنتاج من تيك المااصيت اد
وىىىد او ىىات نتىىائا صىىذا الباىىث أن زراعىىت المااصىىيت الزيتيىىت فىىى الماافظىىات التىىى تىىنصفج فيهىىا 
ادارتها ادنتاايت من أص  العوامت التى تىؤدى الىى انصفىاج ادنتىاج مىن تيىك المااصىيت . كمىا او ىات النتىائا 

الماصوت السابي تؤبر عيى المساات المزروعت فى السىنت الااليىت . لىين صنىاك  أي ا أن تكاليف ادنتاج وأسعار
أسيوب مادد أو متعارف عييت لتاديد اسعار المنتا ليمااصيت الزيتيت وانما يص ى  لتقيبىات السىوق الاىرة وىىوة 

 لى. التاار ت ويؤدى التقيب فى ادسعار الى تقيب العائد ومن ب  المساات المزروعت فى الموس  التا
واصيىرا أو ىات نتىائا صىذا الباىث أنىغ بىالره  مىن أصميىت المااصىيت الزيتيىت واسىتراتيايتها لى  تيىىي 
ادصتما  المناسىب مىن ايىث و ى  صطىت ىوميىت لزيىادة ادنتىاج مىن صىذه المااصىيت  ىمانا لتىوفير الزيىت . ومىا 

لىىك ببىىاىى المااصىىيت ياىىدث االيىىا عبىىارة عىىن ااتهىىادات شىىبغ فرديىىت ومنعزلىىت لينهىىوج بماصىىوت دون ربىىط ذ
الزيتيت ت أو ربط ادنتاج بالتسويي ت أو ربط ذلك بالتصني  وامكانياتغ ومتطيباتغ . وصو ما يؤكد عييىغ صىذا الباىث 
من  رورة و   صطت ىوميت لينهوج بانتاج مااصيت الزيوت والتىى و ى  صىذا الباىث م ماهىا التىى يمكىن 

 .ادسترشاد بها عند اتصاذ القرارات ادنتاايت 
 

 المقدمـة

 
يعتبىىىر القطىىىاع الزراعىىىى المصىىىرى مىىىن القطاعىىىات الرائىىىدة فىىىى ماىىىات تطبيىىىي سياسىىىات ادصىىى    

ادىتصادى والتى تسىتهدف تاريىر القطىاع الزراعىى وتاويىت اىتصىاده الىى اىتصىاديات السىوق وتشىاي  القطىاع 
اداتماعيىىت وادىييميىىت الصىىاض ف ىى  عىىن أنهىىا تتوافىىي مىى  المتغيىىرات والمسىىتادات السياسىىيت وادىتصىىاديت و

 والقوميت باعتبار أنها تستهدف تاقيي الكفاءة ادىتصاديت وتاقيي العدالت اداتماعيت المتواصيت . 
لقد كان تطبيي سياست التارر ادىتصادى  ىروريا لينهىوج بالقطىاع الزراعىى ولمعالاىت مىا ألى  بىغ  

اتىى  1986/1987ايتين األولىى تمتىد مىن عىا  فى العقود السابقت . وىد ت  و   برناما ادص اات عيىى مىر
وتشمت التارر من القيود السعريت ت التسويقيت ت واصض التوريد ت وصفىج الىدع  عيىى المىدص ت  1989عا  

وبىدء عمييىىت فىىتو ادسىىواق ل سىىتبمار الصىاض ت وكىىذلك صىىروج بنىىك التنميىىت مىن أعمىىات تسىىويي المىىدص ت . أمىىا 
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ت واسىىتفادت مىن الصبىىرة السىابقت وركىىزت عيىىى  1994اتىىى عىا   90/1991  الفتىرة البانيىىت فقىد امتىىدت مىن عىىا
تعديت السياسات ت وتاديد أصداف ىابيت ليقيان . وكان أص  م مو السياسات الزراعيت الرئيسىيت صى ت المىرايتين 

ات صو التركيز عيىى تاقيىي معىددت تنميىت تزيىد عىن معىددت النمىو السىكانى وتقييىت العاىز فىى ميىزان المىدفوع
بإا ت الواردات وتشاي  الصادرات مى  تنظىي  اركىت التاىارة الصارايىت ليسىي  الزراعيىت ت وتشىاي  ادسىتبمار 

 الصاض فى الزراعت ورف  كفاءتغ .
 

 مشكلة البحث

 
تعتبىىر مااصىىيت الزيىىوت مىىن أصىى  المااصىىيت التىىى تىى برت وبشىىكت مباشىىر بتطبيىىي سياسىىت التاىىرر  

يترااى   -ت الزراعىت أو الصىناعت سواء فى ماا -مرتبط بمااصيت الزيوت ادىتصادى ايث لواظ أن النشاط ال
 ترااعىىا وا ىىاا ت دسىىيما فىىى السىىنوات األصيىىرة ت مذ منكمشىىت المسىىاات التىىى تىىزرع بهىىا ت وانصفىىج متوسىىط

 منتاايتها مما ادى الى تزايد الكميات المستوردة من الزيوت لسد الاااات ادسته كيت الماييت .
 

 هدف البحث
 

وف يهدف صذا الباث الى دراست الموىف ادنتااى دصى  مااصىيت البىذور الزيتيىت فىى مصىر ت والوىى
اعهىا يمكىن اتب عيى اص  المتغيرات ادىتصاديت التى تؤبر عيى الكميات المنتات منهىا ت وتاديىد أصى  الوسىائت التىى

توصىت الىى ر ادىتصىادى واصيىرا اللتعظي  ادنتاج من تيك المااصيت ادستراتيايت الهامت فى ظىت سياسىت التاىر
ت الىى رة الدراسىأص  التوصيات التى يمكن ادسترشاد بها عند اتصاذ القرارات ادنتاايت . ولتاقيىي ذلىك فقىد تى  فتى

مىا ىبىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ت أمىا الفتىرة  ( مرايىت1989 - 1980فترتين . تمبىت الفتىرة األولىى  
 ياست التارر ادىتصادى .ست مرايت تطبيي ( تمب1999 - 1990البانيت  

 

 الطريقة البحثية رمصادر البيانات
 

اعتمد صذا الباث عيى ادسيوب التايييى من الناايتين الوصفيت والكميت ت ايىث تى  ادسىتعانت بىبعج    
 تداصىائيت ااألساليب اداصائيت والقياسيت مبت ادتااه الزمنى العا  ومعىام ت ادرتبىاط واصتبىارات الفىروج 

صىى  كمىىا اسىىتصد  فىىى التاييىىت أسىىيوب ادناىىدار فىىى دراسىىت وتاييىىت الع ىىىت بىىين كىىت مىىن المسىىاات المنزرعىىت د
تى   ي ذلىك فقىدالمااصيت الزيتيت والتكىاليف ادنتاايىت ليفىدان والسىعر المزرعىى ليسىنت السىابقت ليزراعىت . ولتاقيى

زارة وتصىىدرصا الاهىىات الرسىىميت وشىىبت الرسىىميت مبىىت ادعتمىىاد عيىىى البيانىىات المنشىىورة وهيىىر المنشىىورة التىىى 
باىوث الزراعت ت والاهاز المركزى ليتعبئىت العامىت واداصىاء ت ومعهىد التصطىيط القىومى . ف ى  عىن بعىج ال

 والدراسات المتعيقت بمو وع الباث .
 

 نتائج البحث رمناقشتوا
 

 ةفى مموررية مصر العربي ارال :  الترزيع المغرافى لزراعة رانتاج أهم المحاصيل الزيتية
 لترزيع المغرافى لزراعة رإنتاج األقطان:ا-)أ(   

يعد القطن من المااصيت التى يمكن زراعتهىا فىى ادرا ىى القديمىت بمصتيىف ماافظىات الامهوريىت  
 يمىا بينهىاايث م ئمت التربت الزراعيت والظىروف المناصيىت لزراعتىغ بهمىا ت ومن تباينىت ماافظىات الامهوريىت ف

 عىات القطىنن ايث الادارة ادنتاايت وأصناف القطن الم ئمت ليزراعت بها . ولذلك فمىن الم اىظ منتشىار زرام
ت ت فى أهيب ماافظات الامهوريت ت ومن كان البعج يصيو منهىا ايىث تكىاد تصيىو كىت مىن ماافظىات ادسىكندري

 رة .رع البعج منها مسااات صغياإلسماعيييت ت السوين ت الايزة ت ىنا وأسوان من زراعات القطن ايث يز
( والصىىىاض بإامىىالى المسىىىااات المنزرعىىىت بادىطىىان عيىىىى مسىىىتوى 1وي اىىظ مىىىن الاىىدوت رىىىى    

( وصى مرايت ما ىبىت سياسىت التاىرر ادىتصىادى ت واىود تبىاين 1989-1985الامهوريت ص ت الفترة األولى  
الماافظىىات المنتاىىت لنىطىىان ايىىث بيغىىت اميىىت فيمىىا بىىين الماافظىىات . ايىىث تىى تى ماافظىىت الدىهييىىت فىىى مقدمىىت 

مىن اامىالى المسىاات المنزرعىت بادىطىان  %16.5الف فدان تمبىت ناىو  196.3المساات المنزرعت بها اوالى 
مييون فدان . ب  ت تى بعد ذلك وعيى الترتيب كىت مىن ماافظىات  1.03عيى مستوى الامهوريت والتى تبيغ ناو 

 %12.6يخ ت والغربيت ايث تمبت مساات ادىطان بها وص ت نفن الفترة مىا نسىبتغ البايرة ت الشرىيت ت كفر الش
من اامالى المساات المنزرعت بادىطان عيى مستوى الامهوريت . أمىا بىاىى  %10.1ت  %11.3ت  %12.2ت 

 الماافظىىات األصىىرى فتتىىراو  نسىىبغ تمبيىىت مسىىااات القطىىن المنزرعىىت بهىىا فىىى اامىىالى المسىىااات القطنيىىت عيىىى
كما ي اظ من نفىن الاىدوت السىابي والصىاض باامىالى المسىااات  %7.8 - %1,1مستوى الامهوريت ما بين 
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( وصىى مرايىت تطبيىي سياسىت التاىرر 1999-1995المنزرعت بادىطان عيى مستوى الامهوريت ص ت الفتىرة  
مىىت الماافظىىات المنتاىىو ادىتصىىادى ت واىىود تبىىاين فيمىىا بىىين الماافظىىات . ايىىث تىى تى ماافظىىت البايىىرة فىىى مقد

مىن اامىالى المسىاات  %21.1الف فىدان تمبىت ناىو  145.6ل ىطان ايث بيغت المساات المنزرعت بها اوالى 
 %36.2الف فدان وذلك بنسىبت زيىادة ىىدرصا  691المنزرعت بادىطان عيى مستوى الامهوريت والتى تبيغ ناو 

وعيىى الترتيىب كىت مىن ماافظىات كفىر الشىيخ ت القهييىت ت  عما كانت عييت فىى الفتىرة األولىى . بى  تى تى بعىد ذلىك
ت  %14.0ت  %14.3الشىىىرىيت والغربيىىىت ت ايىىىث تمبىىىت مسىىىاات ادىطىىىان بهىىىا وصىىى ت نفىىىن الفتىىىرة مىىىا نسىىىبتغ 

مىىن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت . أمىىا بىىاىى الماافظىىات  %8.6ت  11.0%
لقطن المنزرعت بهىا فىى اامىالى المسىاات القطنيىت عيىى مسىتوى الامهوريىت مىا ادصرى فتتراو  نسبت مسااات ا

 . %7.3 - %1.2بين 
( بىىالمياي والصاصىىت بزراعىىت وانتىىاج ادىطىىان صىى ت الفتىىرة 1صىىذا وتشىىير ااصىىاءات الاىىدوت رىىى    

ت ايىث  ( وصى مرايت ما ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت واود تبىاين فيمىا بىين الماافظىات85-1989 
الىف  88.3ت تى ماافظت البايرة فى مقدمىت الماافظىات المنتاىت ل ىطىان ايىث بيىغ اامىالى ادنتىاج بهىا اىوالى 

.  الىف طىن 600.1من اامالى انتاج ادىطان عيى مستوى الامهوريت والذى يبيغ ناىو  %14.7طن تمبت ناو 
بىت منتىاج ت ت كفىر الشىيخ والشىرىيت ايىث تمب  ت تى بعد ذلك وعيىى الترتيىب كىت مىن ماافظىات الدىهييىت ت الغربيى

ن مىن اامىالى انتىاج ادىطىا %9.8ت  %10.8ت  %11.6ت  %13.1ادىطان بها وص ت نفن الفترة مىا نسىبتغ 
اج الى ادنتىعيى مستوى الامهوريت . أما باىى الماافظات األصرى فتتراو  نسبت تمبيت منتاج القطن بها فىى اامى

 اىىظ مىىن ااصىىاءات نفىىن الاىىدوت والصاصىىت ي. كمىىا  %6.7 - 1.5مىىا بىىين  القطنىىى عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت
ايىت تطبيىي سياسىت ادصى   ادىتصىادى ت واىود ( وصىى مر1999-95بزراعت وانتىاج ادىطىان صى ت الفتىرة  

يبيىىغ  تبىىاين فيمىىا بىىين الماافظىىات ت ايىىث تىى تى ماافظىىت البايىىرة فىىى مقدمىىت الماافظىىات المنتاىىت ل ىطىىان ايىىث
 مىن اامىالى انتىاج ادىطىان عيىى مسىتوى الامهوريىت %23.4الىف طىن تمبىت ناىو  147.7هىا اىوالى ادنتاج ب

لىى . بى  عما كانت عييت فى الفتىرة األو %67.3الف طن ت وذلك بنسبت زيادة ىدرصا  632.2والذى يبيغ اوالى 
انتىىاج  ت ت ايىث يمبىتتى تى بعىد ذلىك وعيىى الترتيىب كىت مىن ماافظىات كفىر الشىيخ ت الدىهييىت ت الشىرىيت والغربيى

 مىن اامىالى انتىاج ادىطىان %8.3ت  %9.3ت  %11.5ت  %13.7ادىطان بهىا وصى ت نفىن الفتىرة مىا نسىبتغ 
اج امىالى انتىعيى مستوى الامهوريت . أما باىى الماافظات األصرى فتتراو  نسبت تمبيت انتاج ادىطان بها فىى ا

 . %6.7 - %1.2ادىطان عيى مستوى الامهوريت ما بين 
مما سبي يت و أن ماافظات الواغ البارى المنتات ل ىطان ىد بيغىت المسىاات المنزرعىت بادىطىان  
مىىن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان عيىىى مسىىتوى  %69.8الىىف فىىدان وبمىىا نسىىبتغ  716.5بهىىا ىرابىىت 

ت اد انهىا سىاصمت  ( وصى مرايت ما ىبت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى1989-85الامهوريت ص ت الفترة  
نتاايتهىا امن اامالى انتاج الامهوريت من ادىطىان صى ت نفىن الفتىرة بمىا يشىير الىى ارتفىاع  %73.8بما نسبتغ 

ر من ادىطىان عىن بىاىى الماافظىات األصىرى . فعيىى اىين بيغىت المسىاات المنزرعىت بادىطىان فىى منىاطي مصى
ن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان عيىىى مىى %17الىىف فىىدان وبمىىا نسىىبتغ ناىىو  174.9الوسىىطى اىىوالى 

صىر . كمىا أن منىاطي م %14.6مستوى الامهوريىت اد أن مسىاصمتها فىى اامىالى ادنتىاج منهىا لى  يمبىت سىوى 
منهىا فىى  %11.6العييا ىد بيغت مساصمتها فى اامالى ادنتاج من ادىطان بالامهوريىت صى ت نفىن الفتىرة ناىو 

ات مىن اامىالى مسىاات زراعى %13.2سىاات المنزرعىت بادىطىان بهىا مىا نسىبتغ نفن الوىت الىذى بيغىت فيىغ الم
ايىىت مىىا بعىىد تطبيىىي سياسىىت ( وصىىى مر1999-95ادىطىىان بالامهوريىىت صىى ت نفىىن الفتىىرة . أمىىا صىى ت الفتىىرة  

لىف فىدان ا 528.9التارر ادىتصادى فقد بيغت المساات المنزرعت بادىطان فى ماافظات الواغ البارى ىرابت 
نىاىض من اامالى المساات المنزرعت بادىطان عيىى مسىتوى الامهوريىت ت وذلىك بنسىبت ت %76.6وبما نسبتغ ت 

ج مىىن اامىىالى انتىىا %73.1عمىىا كىىان عييىىغ فىىى الفتىىرة األولىىى ت اد أنهىىا سىىاصمت بمىىا نسىىبتغ  %23.8ىىىدرصا 
ولىى وبمىا يىت فىى الفتىرة األعما كانىت عي %13.8الامهوريت من ادىطان ص ت نفن الفترة وبنسبت تزايد ىدرصا 

سىىاات يشىىير الىىى اسىىتمرار ارتفىىاع انتاايتهىىا مىىن ادىطىىان عىىن بىىاىى الماافظىىات األصىىرى . فعيىىى اىىين بيغىىت الم
 مىن اامىالى %17.9الف فدان وبمىا نسىبتغ ناىو  123.9المنزرعت بادىطان فى مناطي مصر الوسطى اوالى 
ى فىعمىا كانىت عييىغ  %28.9ذلىك بنسىبت تنىاىض ىىدرصا المساات المنزرعت بادىطان عيى مستوى الامهوريت و

د بيغىت ناىو منهىا وبنسىبت تزايى %19.2الفترة األولى ت اد أن مساصمتها فى اامالى ادنتاج منها ل  يمبىت سىوى 
ادنتىاج  عما كانت عييت فى الفترة األولى . كما أن ماافظات مصر العييا ىد بيغىت مسىاصمتها فىى اامىالى 41%

عمىا كانىىت عييىغ فىىى  %31.3وبنسىىبت تنىاىض ىىىدرصا  %7.6لامهوريىت صىى ت نفىن الفتىىرة ناىو مىن ادىطىىان با
ن اامىالى مى %13.2الفترة األولى ت فى نفن الوىت الذى بيغت فيغ المسىاات المنزرعىت بادىطىان بهىا مىا نسىبتغ 

انىت عمىا ك %72المساات المنزرعت بادىطان عيى مستوى الامهوريت ص ت نفن الفترة وبنسبغ تنىاىض ىىدرصا 
 عييغ فى الفترة األولى .
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 لترزيع المغرافى لزراعة رانتاج فرل الصريا:ا-)ب(  

يىىزرع فىىوت الصىىويا ابتىىداء مىىن أوت شىىهر ابريىىت واتىىى  صىىر شىىهر مىىايو عقىىب اصىى ء ادرج مىىن  
بىذرة ال المااصيت الشتويت . ويؤدى التبكير أو الت صير عن صذا الميعىاد الىى انصفىاج الماصىوت وتىدصور صىفات

 المصصصت ليتقاوى ت وتاود زراعتغ فى ادرا ىى الصصىبت ايىدة الصىرف ىيييىت الاشىائض وادرج الصىفراء.
رز كمىىا انىىغ يعتبىىر مىىن المااصىىيت المنافسىىت ليااصىى ت الصىىيفيت ادعيىىى فىىى السىىعر المزرعىىى مبىىت الىىذرة واد

 والقطن .
فىىوت الصىىويا عيىىى مسىىتوى ( بىىالمياي والصاصىىت بزراعىىت وانتىىاج 1وتشىىير بيانىىات الاىىدوت رىىى    

( وصى مرايىت مىا ىبىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى الىى واىود تبىاين 1989-85الامهوريت ص ت الفترة  
فيما بين الماافظات . ايث ت تى ماافظىت المنيىا فىى مقدمىت الماافظىات المنتاىت لفىوت الصىويا ايىث بيغىت اميىت 

الف فىدان . بى  تى تى بعىد ذلىك  109.4ريت والتى تبيغ ناو المساات المنزرعت بفوت الصويا عيى مستوى الامهو
وعيى الترتيب كت من ماافظات بنى سويف ت الغربيت ت المنوفيت والبايىرة ايىث تمبىت مسىاات فىوت الصىويا بهىا 

مىىن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بفىىوت  %7.9ت  %8.4ت  %9.1ت  %11.3وصىى ت نفىىن الفتىىرة مىىا نسىىبتغ 
ريىىت . أمىىا بىىاىى الماافظىىات األصىىرى فتتىىراو  نسىىبغ تمبيىىت مسىىااات فىىوت الصىىويا الصىىويا عيىىى مسىىتوى الامهو

. كمىا ي اىظ  %6.4 - %1.3المنزرعت بها فى اامالى مساات فوت الصويا عيىى مسىتوى الامهوريىت مىا بىين 
من نفن الادوت السىابي والصىاض باامىالى زراعىت وانتىاج فىوت الصىويا عيىى مسىتوى الامهوريىت صى ت الفتىرة 

( وصى مرايت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ت واىود تبىاين فيمىا بىين الماافظىات . فااتيىت 1995-1999 
الىف فىدان مبيىت  26.4ماافظت المنيا مقدمت الماافظات المنتات لفوت الصىويا بمسىاات منزرعىت ىىدرت باىوالى 

 46.8ى بيغىت ناىو من اامىالى المسىاات المنزرعىت بفىوت الصىويا عيىى مسىتوى الامهوريىت والتى %56.3ناو 
عما كانت عييىت فىى الفتىرة األولىى . بى  تى تى بعىد ذلىك وعيىى الترتيىب  %47.9الف فدان وبنسبت تناىض ىدرصا 

كت من ماافظات بنى سويف ت أسيوط ت والمنوفيت ايىث مبيىت مسىاات فىوت الصىويا بهىا وصى ت نفىن الفتىرة مىا 
رعىت بفىوت الصىويا عيىى مسىتوى الامهوريىت . ت من اامالى المسىاات المنز %8.4ت  %9.1ت  %14.7نسبتغ 

أما باىى الماافظات ادصرى فتتراو  نسبت تمبيت مسااات فوت الصىويا المنزرعىت بهىا فىى اامىالى مسىاات فىوت 
. فى اين بيغت مسىاات ادرا ىى الاديىدة المنزرعىت  %3.7 - %1.5الصويا عيى مستوى الامهوريت ما بين 

مىىن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بفىىوت الصىىويا عيىىى  %4.4مبيىىت ناىىو الىىف فىىدان  2.1بفىىوت الصىىويا اىىوالى 
( بىالمياي والصاصىت بزراعىت وانتىاج فىوت الصىويا 1مستوى الامهوريت . صىذا وتشىير ااصىاءات الاىدوت رىى   

( وصىىى مرايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت واىىود تبىىاين فيمىىا بىىين 1989-85صىى ت الفتىىرة  
 48.0ت ماافظىت المنيىا مقدمىت الماافظىات المنتاىت لفىوت الصىويا باامىالى انتىاج بيىغ اىوالى الماافظات ت فااتي
الىف  122.8من اامالى فىوت الصىويا عيىى مسىتوى الامهوريىت والىذى يبيىغ ناىو  %39.1الف طن مبيت ناو 

ايىث يمبىت طن . ب  ت تى بعد ذلك وعيى الترتيب كىت مىن ماافظىات المنوفيىت ت الغربيىت ت بنىى سىويف والبايىرة 
مىن اامىالى فىوت  %9.9ت  %10.8ت  %11.4ت  %11.4منتاج فوت الصويا بها وص ت نفن الفترة ما نسىبتغ 

الصويا عيى مستوى الامهوريت . أما باىى الماافظات األصرى فتتراو  نسبت تمبيىت منتىاج فىوت الصىويا بهىا مىن 
ممىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىبي يت ىىىىىىىىىو  أن  .  %7 - 1.2اامالى انتاج فوت الصويا عيى مستوى الامهوريت ما بين 

الىف  63.1ماافظات مصر الوسطى المنتات لفوت الصويا ىد بيغت المساات المنزرعت بفىوت الصىويا بهىا ىرابىت 
من اامالى المساات المنزرعت بفوت الصويا عيىى مسىتوى الامهوريىت صى ت الفتىرة  %57.7فدان ت وبما نسبتغ 

مىن  %50ادىتصادى ت اد انها ساصمت بما نسبتغ ناو  ( وصى مرايت ما ىبت تطبيي سياست التارر85-1989 
اامالى انتاج الامهوريت من فوت الصويا ص ت نفن الفترة وبما يشير الى ارتفاع انتاايتها من فوت الصىويا عىن 
باىى الماافظات األصرى . فى اىين بيغىت المسىاات المنزرعىت بفىوت الصىويا فىى منىاطي الواىغ الباىرى اىوالى 

من اامالى المساات المنزرعت بفوت الصىويا عيىى مسىتوى الامهوريىت .  %32وبما نسبتغ ناو  الف فدان ت 35
. كمىا ان ماافظىات مصىر العييىا ىىد بيغىت مسىاصمتها  %38.7فقد بيغت مساصمتها فى اامالى ادنتا  بما نسبتغ 

نفىن الوىىت الىذى  منهىا ت فىى %11.4فى اامالى ادنتاج من فوت الصويا بالامهوريىت صى ت نفىن الفتىرة ناىو 
مىن اامىالى المسىاات المنزرعىت بفىوت الصىويا  %10.3بيغت فيت المساات المنزرعت بفوت الصويا بها ما نسىبتغ 

( وصى مرايت تطبيىي سياسىت ادصى   ادىتصىادى 1999-95بالامهوريت ص ت نفن الفترة . أما ص ت الفترة  
الىف فىدان ت وبمىا نسىبتغ  33.3ت مصر الوسطى ىرابىت ت فقد بيغت المساات المنزرعت بفوت الصويا فى ماافظا

مىىن اامىىالى المسىىىاات المنزرعىىت بفىىىوت الصىىويا عيىىى مسىىىتوى الامهوريىىت ت وبنسىىىبغ تنىىاىض ىىىىدرصا  71.0%
مىن اامىالى انتىاج الامهوريىت  %70.2عما كانت عييغ فى الفترة األولى . اد أنها سىاصمت بمىا نسىبتغ  47.3%

عمىا كانىت عييىغ فىى الفتىرة األولىى وبمىىا  %41.2ة ت وبنسىبت تنىاىض ىىدرصا مىن فىوت الصىويا صى ت نفىن الفتىر
يشير الى استمرار ارتفاع منتاايتها من فوت الصويا عىن بىاىى الماافظىات األصىرى . فعيىى اىين بيغىت المسىاات 
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مىىن  %14.7الىىف فىىدان ت وبمىىا نسىىبتغ ناىىو  6.9المنزرعىىت بفىىوت الصىىويا فىىى منىىاطي الواىىغ الباىىرى اىىوالى 
عمىا كانىت  %80.3المساات المنزرعت بفوت الصويا عيى مسىتوى الامهوريىت ت وبنسىبغ تنىاىض ىىدرصا  اامالى

. وبنسىىبغ تنىىاىض  %15.1عييىىغ فىىى الفتىىرة األولىىى . اد أن مسىىاصمتها فىىى اامىىالى ادنتىىاج منهىىا لىى  يمبىىت سىىوى 
بيغىىت مسىىاصمتها فىىى  عمىىا كانىىت عييىىغ فىىى الفتىىرة األولىىى . كمىىا أن منىىاطي مصىىر العييىىا ىىىد %83.7بيغىىت ناىىو 

. وبنسىىبت تنىىاىض ىىىدرصا ناىىو  %11.7اامىىالى ادنتىىاج مىىن فىىوت الصىىويا بالامهوريىىت صىى ت نفىىن الفتىىرة ناىىو 
عما كانت عيي  فى الفترة األولى . فىى نفىن الوىىت الىذى بيغىت فيىغ المسىاات المنزرعىت بفىوت الصىويا  59.6%

صويا عيىى مسىتوى الامهوريىت صى ت نفىن الفتىرة ت من اامالى المساات المنزرعت بفوت ال %9.9بها ما نسبتغ 
 عما كانت عييغ فى الفترة األولى . %59.1وبنسبت تناىض ىدرصا 

 

 لترزيع المغرافى لزراعة رانتاج محصرل عباد الشمس:ا-)مـ(  
 - %25يعتبىىر ماصىىوت عبىىاد الشىىمن مىىن المااصىىيت الزيتيىىت الهامىىت اذ تاتىىوى بىىذوره عيىىى ناىىو  

زراعتىغ فىى ادرا ىى الرمييىت  . وتىناو %48 - %44و  نسبت البىروتين والبىذرة بىين زيت ت كما تترا 45%
 والاديبت ادستص   ت ع وة عيى تاميغ لنسبت عاليت من الميوات .

( بىالمياي والصاصىىت باامىالى زراعىىت وانتىاج عبىىاد الشىمن عيىىى 1وتشىير ااصىىاءات الاىدوت رىىى    
ى مرايت ما ىبت تطبيي سياست التاىرر ادىتصىادى الىى واىود ص( و1989-85مستوى الامهوريت ص ت الفترة  

لشىمن اتباين فيما بىين الماافظىات . ايىث تى تى ماافظىت الفيىو  فىى مقدمىت الماافظىات المنتاىت لماصىوت عبىاد 
د مىن اامىالى المسىاات المنزرعىت بعبىا %58.6الىف فىدان تمبىت ناىو  10.8باميت مساات منزرعت بهىا اىوالى 

ن مىالىف فىدان . بى  تى تى بعىد ذلىك وعيىى الترتيىب كىت  18.5الامهوريىت والتىى تبيىغ ناىو الشمن عيى مسىتوى 
تىرة مىىا ماافظىات البايىرة ت المنيىىا اسىيوط ت وادسىىماعيييت ايىث تمبىت مسىىاات عبىاد الشىىمن بهىا وصى ت نفىىن الف

مىىن اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت بعبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى  %6.4ت  %6.8ت  %10.7ت  %11.0نسىىبتغ 
ى اامىالى لامهوريت . أما باىى الماافظات األصرى فتتراو  نسبغ تمبيت مسااات عباد الشمن المنزرعت بهىا فىا

ايىت تطبيىي سياسىت التاىرر ( وصى مر1999-1995مساات عباد الشمن عيى مستوى الامهوريت ص ت الفترة  
اىىت لعبىىاد قدمىىت الماافظىىات المنتادىتصىىادى ت واىىود تبىىاين فيمىىا بىىين الماافظىىات . فقىىد ااتيىىت ماافظىىت الفيىىو  م

مىن اامىالى المسىاات  %36.0الىف فىدان تمبىت ناىو  18.6الشمن ايث بيغىت المسىاات المنزرعىت بهىا اىوالى 
اىىو نالىىف فىدان وبنسىىبت زيىادة ىىىدرصا  51.6المنزرعىت بعبىىاد الشىمن عيىىى مسىتوى الامهوريىىت والتىى تبيىىغ ناىو 

البايىرة  ى بعد ذلك وعيى الترتيب كت من ماافظات أسيوط تعما كانت عييت فى الفترة األولى . ب  ت ت 71.6%
 ت %9.4ت  %19.6ت بنىى سىويف والمنيىا ايىث مبيىت مسىاات عبىىاد الشىمن بهىا وصى ت نفىن الفتىرة مىا نسىىبتغ 

ات من اامالى المساات المنزرعت بعباد الشمن عيىى مسىتوى الامهوريىت . أمىا بىاىى الماافظى %7.1ت  8.8%
سىتوى مبيت مسااات عباد الشمن المنزرعت بها فى اامالى مساات عباد الشىمن عيىى مادصرى فتتراو  نسبت ت
ىىىىد بيغىىىت المسىىىاات المنزرعىىىت بعبىىىاد الشىىىمن بالماافظىىىات و. صىىىذا  %2.4 - %0.01الامهوريىىىت مىىىا بىىىين 
وى من اامالى المسىاات المنزرعىت بعبىاد الشىمن عيىى مسىت %2.4الف فدان تمبت ناو  1.2الصاراويت ىرابت 

مبىت ناىو تالف فىدان  4.8ريت . فى اين بيغت المساات المنزرعت بعباد الشمن بادرا ى الاديدة ىرابت الامهو
 الىف 51.6من اامىالى المسىاات المنزرعىت بعبىاد الشىمن عيىى مسىتوى الامهوريىت والتىى تبيىغ اىوالى  9.4%

 فدان ص ت نفن الفترة .
راعت وانتاج عباد الشىمن صى ت الفتىرة ( بالمياي والصاصت بز1صذا وتشير ااصاءات الادوت رى   

( وصىىى مرايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت واىىود تبىىاين فيمىىا بىىين الماافظىىات ت 85-1989 
الىف  10.3فااتيث ماافظت الفيو  مقدمت الماافظات المنتات لعباد الشمن ايث بيىغ اامىالى ادنتىاج بهىا اىوالى 

الىف  42.1ج عبىاد الشىمن عيىى مسىتوى الامهوريىت والىذى يبيىغ ناىو من اامىالى انتىا %59.4طن تمبت ناو 
طن . ب  ت تى بعد ذلك وعيى الترتيب كت من ماافظات المنيا ت اسيوط ت البايرة وادسماعيييت ايىث يمبىت منتىاج 

مىن اامىالى انتىاج عبىاد  %6.5ت  %7.0ت  %7.1ت  %12.9عباد الشىمن بهىا وصى ت نفىن الفتىرة مىا نسىبتغ 
مستوى الامهوريت . أما باىى الماافظات األصرى فتتراو  نسبت تمبيت منتىاج عبىاد الشىمن بهىا مىن  الشمن عيى

. كمىا ي اىظ مىن ااصىاءات نفىن  %3.6 - 1.5اامالى انتاج عبىاد الشىمن عيىى مسىتوى الامهوريىت مىا بىين 
ياسىت ادصى   ( وصى مرايىت تطبيىي س1999-95الادوت والصاصت بزراعت وانتاج عباد الشمن ص ت الفترة  

ادىتصادى ت واود تباين فيما بين الماافظات . ايث ت تى ماافظت اسىيوط فىى مقدمىت الماافظىات المنتاىت لعبىاد 
مىىن اامىىالى انتىىاج عبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى  %26.8الىىف طىىن تمبىىت ناىىو  11.3الشىىمن بكميىىت بيغىىت ناىىو 

يى الترتيب كىت مىن ماافظىات الفيىو  ت بنىى الف طن . ب  ت تى بعد ذلك وع 42.1الامهوريت والذى يبيغ اوالى 
ت  %13.1ت  %24.4سويف ت البايرة والمنيا ايث يمبت انتاج عباد الشمن بهىا وصى ت نفىن الفتىرة مىا نسىبتغ 

مىىن اامىىالى انتىىاج عبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت . أمىىا بىىاىى الماافظىىات األصىىرى  %7.9ت  9.8%
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بهىىا فىىى اامىىالى انتىىاج عبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت مىىا بىىين فتتىىراو  نسىىبغ تمبيىىت انتىىاج عبىىاد الشىىمن 
الىف طىن تمبىت ناىو  1.3. صذا وىد بيغ انتىاج عبىاد الشىمن بالماافظىات الصىاراويت ىرابىت  3.0% - 0.01%
من اامالى انتاج عباد الشىمن عيىى مسىتوى الامهوريىت ت فىى اىين بيىغ انتىاج عبىاد الشىمن بادرا ىى  3.0%

من اامالى انتاج عبىاد الشىمن عيىى مسىتوى الامهوريىت والىذى  %7.1ادف طن تمبت ناو  3.0الاديدة ىرابت 
 الف طن ص ت نفن الفترة .   421.1يبيغ اوالى 

مما سىبي يت ىو  أن ماافظىات مصىر الوسىطى المنتاىت لعبىاد الشىمن ىىد بيغىت المسىاات المنزرعىت 
لشىمن مىن اامىالى المسىاات المنزرعىت بعبىاد ا %71.2الىف فىدان ت وبمىا نسىبتغ  13.2بعباد الشمن بهىا ىرابىت 

ايت ما ىبت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ت اد ( وصى مر1989-85عيى مستوى الامهوريت ص ت الفترة  
ما يشىير من اامالى انتاج الامهوريت من عباد الشمن ص ت نفن الفترة وب %76.0انها ساصمت بما نسبتغ ناو 
 رعىت بعبىادباد الشمن عن باىى الماافظات األصرى . فعيى اين بيغىت المسىاات المنزالى ارتفاع انتاايتها من ع

 مىن اامىالى المسىاات %22.0الىف فىدان ت وبمىا نسىبتغ ناىو  4.1الشمن فى ماافظات الواىغ الباىرى اىوالى 
ى سىىو المنزرعىىت بعبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت . اد أن مسىىاصمتها فىىى اامىىالى ادنتىىا  منهىىا لىى  يمبىىت

ىىد  من انتاج عباد الشمن عيى مستوى الامهوريت ص ت نفن الفتىرة . كمىا ان ماافظىات مصىر العييىا 17.0%
ى نفىن فىمنهىا ت  %7.1بيغت مساصمتها فى اامالى ادنتاج من عباد الشمن بالامهوريت ص ت نفن الفترة ناىو 

عبىاد  مىن اامىالى مسىاات زراعىات %6.8الوىت الذى بيغت فيغ المساات المنزرعت بعباد الشمن بها مىا نسىبتغ 
ايىت تطبيىىي سياسىت ادصىى   ( وصىىى مر1999-95الشىمن بالامهوريىت صىى ت نفىن الفتىىرة . أمىا صىى ت الفتىرة  

ان ت الىف فىد 27.5ادىتصادى ت فقد بيغت المساات المنزرعت بعباد الشمن فى ماافظات مصىر الوسىطى ىرابىت 
ة عىىت بعبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت ت وبنسىىبغ زيىىادمىىن اامىىالى المسىىاات المنزر %53.3وبمىىا نسىىبتغ 

تىىاج مىىن اامىىالى ان %47.6عمىىا كانىىت عييىىغ فىىى الفتىىرة األولىىى . اد أنهىا سىىاصمت بمىىا نسىىبتغ  %108.9ىىدرصا 
ة األولىى عما كانت عييغ فى الفتىر %98.8الامهوريت من عباد الشمن ص ت نفن الفترة ت وبنسبت زيادة ىدرصا 

لمنزرعىت ستمرار ارتفاع منتاايتهىا عىن بىاىى الماافظىات األصىرى . فعيىى اىين بيغىت المسىاات اوبما يشير الى ا
سىاات مىن اامىالى الم %20.6الف فدان ت وبما نسبتغ ناىو  1.2بعباد الشمن فى ماافظات مصر العييا اوالى 

 فىىى الفتىىرة عمىىا كانىىت عييىىغ %750المنزرعىىت بعبىىاد الشىىمن عيىىى مسىىتوى الامهوريىىت ت وبنسىىبغ زيىىادة ىىىدرصا 
لباىرى ا. كمىا أن ماافظىات الواىغ  %28.1األولى . اد أن مساصمتها فى اامىالى ادنتىاج منهىا لى  يمبىت سىوى 

ت زيىادة وبنسىب  %14.1بيغت مساصمتها فى اامالى ادنتاج من عباد الشمن بالامهوريت ص ت نفن الفترة ناو 
زرعىت نفىن الوىىت الىذى بيغىت فيىغ المسىاات المن عما كانت عييغ فىى الفتىرة األولىى . فىى %163.6ىدرصا ناو 

صى ت  من اامالى المساات المنزرعت بعباد الشمن عيى مستوى الامهوريىت %14.3بعباد الشمن بها ما نسبتغ 
 عما كانت عييغ فى الفترة األولى . %81.7نفن الفترة ت وبنسبت زيادة ىدرصا 

 
 مموررية مصر العربية: ثانيا :  االهمية االقتصادية للمحاصيل الزيتية فى

تشير معددت ادكتفاء الذاتى الى مىدى ااى  مشىكيت العاىز فىى انتىاج الزيىوت النباتيىت مىن المصىادر  
صفيفىا الماييت فى مصر ت وصو أمر يتطيب  ىرورة العمىت عيىى النهىوج بالنىاتا المايىى مىن الزيىوت الغذائيىت ت

هىغ . ات صىذا مىن  1999الف طىن عىا   531يغت اوالى لعبئ الدولت فى استيراد كميات كبيرة من تيك السيعت ب
اينىت صىاديت متبو مانا لتوفير تيك السيعت بعيدا عما يعترى ادسواق العالميت من تقيبىات واعتبىارات سياسىيت واىت

 من اهغ أصرى .
يعد ماصوت القطن مىن المااصىيت النقديىت الهامىت التىى تىزرع اساسىا لياصىوت عيىى ادليىاف اد ان  
ن البذور ياتت أصميت بالغت فى الاصوت عيى الزيت ت اتى الناتا من بذرة القطن ياتىت مكىان الصىدارة انتااغ م

مىىن اميىىت انتىىاج البىىذور الزيتيىىت عىىا   %78.9بىىين مصىىادر الزيىىوت النباتيىىت الغذائيىىت فىىى مصىىر اذ يسىىت بر بناىىو 
ن أص  المااصىيت الزيتيىت بعىد . وتعتبر مااصيت فوت الصويا والفوت السودانى والسمس  وعباد الشمن م 1999

بذرة القطن وذلك تبعا دصميتها النسبت الى اميت البذور الزيتيت فى مصر واي ا تبعا لماتوى بذورصا من الزيىت 
. ولكن ماصولى السمس  والفوت السودانى فإن بذورصا تستصد  ل سته ك الغذائى المباشر والتصىدير اذ تتركىز 

  لصناعت الايوى وتغطيت ااتيااات المصابز وبالنسبت لماصىوت الفىوت السىودانى أصميت السمس  فى توفير ما ييز
من اميت انتاايت يصدر ليصارج بينما يستهيك الباىى ماييا عى وة عيىى ارتفىاع اسىعاره بمىا د  %40فإن اوالى 

ت العهىد يسمو باستصدامغ فى اسىتصراج الزيىت الغىذائى . أمىا ماصىوت فىوت الصىويا فيعتبىر مىن المااصىيت اديبى
نسبيا بالزراعت المصريت ايث بدأ أساسا من اات ادستفادة بماتواه البروتينىى العىالى فىى تغذيىت الىدواان اد أنىغ 

 %9اصبو ادن يشارك بذرة القطن فى الاصوت عيى الزيىت الغىذائى بىالره  مىن انصفىاج أصميتىغ النسىبيت مىن 
ت عبىىاد الشىمن فادمىىات معقىىودة عييىىغ فىىى . أمىىا ماصىىو 1999صى ت عىىا   %2.1الىىى ناىىو  1980صى ت عىىا  

القيا  بدور كبير فى توفير اداتيااات الماييىت مىن الزيىوت الغذائيىت وذلىك درتفىاع نسىبت الزيىت فىى بىذورة الىى 
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باد افت الى اودة الزيت الناتا منغ وببات صفاتغ ت وبناا  زراعتغ فى مصتيف انىواع ادرا ىى ت  %50ناو 
ت بادنواع األصرى ت ف   عن ص ايغ الكسب الناتا عن عصىير البىذور فىى تغذيىت وىصر موس  نموه بالمقارن

الايوان والدواان . أما ماصوت الكتان وان كان ياتت مكانت متقدمت بين انواع البذور الزيتيت فى مصىر بىالره  
الزيىت . اد أن  1999صى ت عىا   %0.4الىى ناىو  1980صى ت عىا   %3,3من انصفاج أصميتغ النسىبيت مىن 

النىاتا عنىىغ ومىىا يتصىىف بىىغ مىىن صىىواض تاعىىت اسىتصدامغ يقتصىىر فىىى الوىىىت الاىىالى عيىىى ادهىىراج الصىىناعيت 
باعتباره من الزيىوت الاافىت . لهىذا فىإن صىذا الباىث ىىد ركىز عيىى أصى  نوعيىات تيىك الماموعىت مىن ايىث انتىاج 

 الزيت وصى ماصوت القطن وفوت الصويا وعباد الشمن .
 
 ة مصر العربية:صادية لبذرة القطن فى مموررياالهمية االقت -(1)

بالره  من أن ماصوت القطن يزرع من اات الاصوت عيى اليافىغ بصىفت اساسىيت اد أن انتااىغ مىن  
كىان مالبذور يمبت اصميت بالغت فى الاصىوت عيىى الزيىت ت اتىى لقىد أو ىو النىاتا مىن زيىت بىذرة القطىن ياتىت 

ت كمىا  %23-15من دوت العال  . وتتراو  نسبت الزيت فىى البىذرة بىين الصدارة بين مصادر الزيوت فى العديد 
لبىذور فىى اىين تصىت امىن تيىك  %21 - %20أن لها أصميىت كبيىرة فىى الماتىوى البروتينىى الىذى يتىراو  بىين 

رى . وىد اكتسب القطن المصى %44وفى هير المقشور الى  %25نسبت البروتين فى الكسب هير المقشور الى 
سىتصراج اولسنوات عديىدة وكانىت البىذور فىى البدايىت تسىتصد  كعيىف ليماشىيت بى  بىدأ اسىتصدامها فىى شهرة كبيرة 
 بمعاصىىر اإلسىىكندريت وكفىىر الزيىىات . وكانىىت مصىىر تاتىىت المركىىز األوت بىىين دوت العىىال  1988الزيىىت عىىا  

كاميىىت فىىى  ت اتىىى صىىدر القىانون الصىىاض بمنىى  تصىىديرصا واسىىتصدامها 1942المصىدرة لبىىذرة القطىىن اتىىى عىىا  
 اوى بمعىدتالتقاوى واستصراج الزيت الغذائى . ويت  ايا القطن فى الماالا واستصراج البذور وااىز كميىت التقى

ت كاىى  ليفىىدان ويواىىغ البىىاىى ليعصىىير والاصىىوت عيىىى الزيىىت . ود تتوىىىف البىىذرة الناتاىىت عيىىى المسىىاا 70
 ودرات ادصابت باآلفات الاشريت . المنزرعت فاسب وانما تتوىف اي ا عيى الصنف والظروف البيئيت

 
 طرر المساحة المنزرعة باالقطان فى مموررية مصر العربية:ت -)أ(
( بالمياي الى تذبذب المساات المنزرعىت بادىطىان فىى مصىر صى ت 2تشير ااصاءات الادوت رى     

الىف  980يىغ اىوالى ( وصى مرايت ما ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصىادى بىين اىد ادنىى ب1989-80الفترة  
لىف ا 1245من متوسط اامالى المساات المنزرعت بادىطىان ت واىد أعيىى بيىغ اىوالى  %80.7فدان يمبت ناو 
ت  1980ت 1987مىن متوسىط اامىالى المسىاات المنزرعىت بادىطىان وذلىك فىى عىامى  %84.8فدان يمبت ناىو 

ألىىف  1059.7طنىا والبىالغ اىوالى مىن متوسىىط المسىاات المنزرعىت ى %1.96وبمعىدت تنىاىض سىنوى بيىغ ناىو 
الىف فىدان  821.6ين ىدرت المساات المنزرعىت بادىطىان باىوالى ا( . فى 1989 - 1980فدان ص ت الفترة  
مىن متوسىط  %74.8تىرة تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى تمبىت ناىو ( وصىى ف1999 - 90كمتوسط ليفتىرة  

مىىن متوسىىط  %70.0الىىف فىىدان يمبىىت ناىىو  645اىىوالى المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان ت وذلىىك باىىد أدنىىى بيىىغ 
ات مىن متوسىط المسىا %80.4الىف فىدان يمبىت ناىو  933المساات المنزرعت بادىطان ت واد أعيى بيغ اوالى 

مىىن متوسىىط  %2.44وبمعىىدت تنىىاىض سىىنوى بيىىغ ناىىو  1990ت  1999المنزرعىىت بادىطىىان وذلىىك فىىى عىىامى 
 ( . 1999 - 1990  المساات المنزرعت بادىطان ص ت الفترة

( 5كىىذلك عنىىد دراسىىت وتاييىىت تطىىور المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان وكمىىا يو ىىاها الاىىدوت رىىى    
 23.0الى بالمياي واد أنها ت صذ اتااصا عاما متناىصا ومعنوى ااصائيا . ايث بيغ معدت التناىض السىنوى اىو

ى المنزرعىىت بادىطىىان والبىىالغ اىىوالمىىن متوسىىط المسىىاات  %2.44الىىف فىىدان وبمعىىدت تغيىىر سىىنوى بيىىغ اىىوالى 
مىن المتغيىرات  %77( أن نسىبت 2( . ويفسر معامت التاديد  ر9991 - 1980الف فدان ص ت الفترة   940.7

لدراسىىت الاادبىت فىى مسىىاات القطىن تراىى  ليعوامىت ادىتصىاديت والفنيىىت التىى سىىادت ظىروف ادنتىاج صىى ت فتىرة ا
 والتى يعكسها متغير الزمن .

 
 رر إنتامية رانتاج بذرة القطن فى مموررية مصر العربية:تط -)ب(

تتوىىىف ادنتاايىىت الفدانيىىت مىىن بىىذرة القطىىن عيىىى ادنتاايىىت الفدانيىىت مىىن القطىىن والصىىنف وهيرصىىا مىىن  
( بىىالمياي الىىى أن ادنتاايىىت الفدانيىىت مىىن بىىذرة 2العوامىىت الماىىددة ل نتاايىىت . وتشىىير ااصىىاءات الاىىدوت رىىى   

( وصى مرايت ما ىبت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى 1989 - 1980ابتت فى بدايت الفترة  القطن وان ظيت ب
طىن ليفىدان فىى  0.689. اد أنها أصذت فى التدصور صاصت فىى السىنوات ادصيىرة منهىا ت فبعىد أن كانىت اىوالى 

مىن  %2.54وبمعىدت تنىاىض سىنوى بيىغ ناىو  1989طىن ليفىدان عىا   0.525منصف ت الى ناىو  1980عا  
( . فىىى 1989 - 1980طىىن ليفىىدان صىى ت الفتىىرة   0.631متوسىىط ادنتاايىىت الفدانيىىت لبىىذرة القطىىن والبىىالغ ناىىو 
( وصىى 1999 - 1990طن ليفىدان كمتوسىط ليفتىرة   0.771اين ىدرت اإلنتاايت الفدانيت كبذرة القطن باوالى 
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 %65.9طىن ليفىدان يمبىت ناىو  0.508 مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت وذلك باد ادنىى بيىغ اىوالى
مىن  %138.9طن ليفىدان تمبىت ناىو  1.071من متوسط ادنتاايت الفدانيت لبذرة القطن ت واد أعيى بيغ اوالى 

 %6.74وبمعدت تزايىد سىنوى بيىغ ناىو  1997ت  1990متوسط ادنتاايت الفدانيت لبذرة القطن وذلك فى عامى 
 ( بالمياي .5( . ادوت رى   1999 - 1990القطن ص ت الفترة  من متوسط اإلنتاايت الفدانيت لبذرة 

 
كذلك عند دراست وتاييت تطور اإلنتاايت الفدانيت لبذرة القطن فى مصر وكما يو ىاها الاىدوت رىى   

طىن  %0.014( بالمياي واد أنها ت صىذ اتااصىا متزايىدا مؤكىد ااصىائيا ت ايىث بيىغ التزايىد السىنوى اىوالى 5 
 0.962ى مىن متوسىط اإلنتاايىت الفدانيىت لبىذرة القطىن والبىالغ اىوال %2.02غير سنوى بيغ ناىو ليفدان بمعدت ت

مىن التغيىرات الاادبىت  %32( أن نسىبت 2( . ويفسر معامىت التاديىد  ر9991 - 1980طن ليفدان ص ت الفترة  
ت ة الدراسىتىاج صى ت فتىرفى انتاايت بذرة القطن منما ترا  ليعوامىت ادىتصىاديت والفنيىت التىى سىادت ظىروف ادن

 والتى يعكسها متغير الزمن .
 

وفى  وء التغيرات الاادبىت فىى كىت مىن مسىاات وانتاايىت ادىطىان فقىد بيىغ متوسىط انتىاج مىن بىذرة  
رايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ( وصىىى م1989 - 1980الىىف طىىن صىى ت الفتىىرة   668.6القطىىن اىىوالى 

ج مىن متوسىط انتىا %128.3طىن ليفىدان تمبىت ناىو  858لى بيىغ اىوالى ادىتصادى ت وذلك باد ادنىى بيىغ اىوا
مىن متوسىط انتىاج بىذرة  %5.2وبمعىدت تنىاىض سىنوى بيىغ ناىو  1980ت  1989بذرة القطن وذلك فىى عىامى 

الىىف طىىن  633.3ين ىىىدر ادنتىىاج مىىن بىىذرة القطىىن باىىوالى اىى( . فىىى 1989 - 1980القطىىن صىى ت الفتىىرة  
ذلك باىد ادنىى بيىغ اىوالى و( وصى مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت 1999 - 1990  كمتوسط ليفترة

الىف طىن تمبىت ناىو  920من متوسط انتاج بذرة القطن ت واد أعيىى بيىغ اىوالى  %64.9طن يمبت ناو  411
وبمعىىدت تنىىاىض سىىنوى بيىىغ ناىىو  1997ت  1994مىىن متوسىىط انتىىاج بىىذرة القطىىن وذلىىك فىىى عىىامى  145.3%
 ( بالمياي .5( . ادوت رى   1999 - 1990منتاج بذرة القطن ص ت الفترة   من متوسط 4.57%

 (5كذلك عند دراست وتاييت تطور اإلنتاج من بذرة القطىن فىى مصىر وكمىا يو ىاها الاىدوت رىى   
% الىف طىن 3.61بالمياي واد أنها ت صذ اتااصا متزايدا هير مؤكد ااصائيا ت ايث بيغ التزايد السنوى اىوالى 

 الىىف طىىن ليفىىدان 651.0مىن متوسىىط انتىىاج بىىذرة القطىىن والبىالغ اىىوالى  %0.55تغيىىر سىىنوى بيىىغ ناىىو بمعىدت 
من التغيرات الاادبت فى انتاج بىذرة  %2( أن نسبت 2( . ويفسر معامت التاديد  ر9991 - 1980ص ت الفترة  

يعكسىىها  ة الدراسىىت والتىىىالقطىن منمىىا تراىى  ليعوامىىت ادىتصىىاديت والفنيىىت التىىى سىىادت ظىىروف ادنتىىاج صىى ت فتىىر
 ( بالمياي .5متغير الزمن ادوت رى   

مما سبي يت و ان التدصور الاادث فى انتاج بذرة القطن د يتوىف عيى المسىاات المنزرعىت فاسىب  
لماصىوت اوانما يتوىف اي ا عيى الصنف والظروف البيئيت ودرات ادصابت بادفات الاشريت . فيى  يعىد القطىن 

( وصىى 1989 - 1980صى ت الفتىرة   %1.96راع ايث انصف ت المساات المنزرعىت بنسىبت المف ت لدى الز
( وصىىى 1999 - 1990صىى ت الفتىىرة   %2.4مرايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي التاىىرر ادىتصىىادى ت وبنسىىبت بيغىىت ناىىو 

ى األولىايى مرصيت تطبيي سياست التارر ادىتصادى . ففى اين تناىصت ادنتاايت الفدانيت من القطن ص ت المر
ذرة القطىن . األمر الذى يؤكد أن تناىض ادنتىاج مىن بى %6.7ت تزايدت فى المرايت البانيت بنسبت  %2.5بنسبت 

نتياىت  ص ت مرايت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى انمىا تراى  ليتنىاىض الكبيىر فىى المسىاات المنزرعىت ىطنىا
اصىيت رنىت بالماض    فىى العائىد الفىدانى ليقطىن بالمقال رتفاع المتوالى فى تكاليف ادنتاج ممىا ترتىب عييىغ تنىاى

 األصرى نتيات دلغاء الدع  عن مستيزمات ادنتاج وترك ادسعار تتادد وفقا دليات السوق .
 
 ألهمية االقتصادية لمحصرل فرل الصريا فى مموررية مصر العربية:ا-(2)

غ فىى الاىو الصىيفى الاىار الرطىب يزرع فوت الصويا فى مناطي متعددة مىن العىال  ت وتاىود زراعتى 
تىوى وكىت ىىرن يا 5-3قىرون تنمىو فىى ماموعىات مىن أىىدا  وال 10-3وتنمو الشايرات الىى ارتفىاع يزيىد عىن 

صيىىوط عيىىى بىىذرتين أو ب بىىت ت ويسىىتصد  دىيىىي فىىوت الصىىويا فىىى صىىناعت الب سىىتيك والمىىواد ال صىىقت والىىورق و
ايىث  لصويا من المااصيت اديبت العهد بالزراعىت المصىريتالنسا ومركزات البروتين . ويعتبر ماصوت فوت ا

ط صفيىف ال ىغتت  ادصالغ فى اواصر الستينات بقصد ادستفادة منغ كعيف ليدواان تمشيا م  السياسىت الهادفىت الىى 
القطىن .  عيى الياىو  الامىراء ت وىىد زادت أصميتىغ بزيىادة الطيىب عيىى الزيىوت النباتيىت وعىد  كفايىت زيىت بىذرة

ت الى ااتواء البذور عيى نسىبت مىن باد اف %26 - %13بذوره عيى نسبت من الزيت تتراو  ما بين  وتاتوى
 فقط وصو يقارب البروتين الايوانى . %40البروتين تصت الى 

   
 طرر المساحة المنزرعة بمحصرل فرل الصريا فى مموررية مصر العربية:ت -)أ(
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واتىىى  صىىر شىىهر مىىايو عقىىب اصىى ء ادرج مىىن  يىىزرع فىىوت الصىىويا ابتىىداء مىىن أوت شىىهر ابريىىت  
البىذرة  المااصيت الشتويت . ويؤدى التبكير أو الت صير عن صذا الميعىاد الىى انصفىاج الماصىوت وتىدصور صىفات

 المصصصت ليتقاوى ت وتاود زراعتغ فى ادرا ى الصصبت ايدة الصرف ىيييت الاشائض وادرج الصفراء
المنافسىت ليمااصىيت الصىيفيت ادعيىى فىى السىعر المزرعىى مبىت ويعتبر فوت الصويا من المااصيت   

صىوت ( بىالمياي الىى تذبىذب المسىاات المنزرعىت بما2الذرة وادرز والقطن . وتشىير ااصىاءات الاىدوت رىى   
ايت ما ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصىادى بىين اىد ادنىى بيىغ ( وصى مر1989-80فوت الصويا ص ت الفترة  

عيىى أمن متوسط المساات المنزرعت بمااصىيت البىذور الزيتيىت  ت واىدا  %5.6دان يمبت ناو الف ف 83اوالى 
لىك مىن متوسىط المسىاات المنزرعىت بمااصىيت البىذور الزيتيىت وذ %11.9الف فدان يمبت ناو  147بيغ اوالى 
مىىن متوسىىط المسىىاات المنزرعىىت بمااصىىيت  %0.71ت وبمعىىدت تنىىاىض بيىىغ ناىىو  1983ت  1980فىىى عىىامى 

ين ىىىدرت المسىىاات اىى( . فىىى 1989 - 1980ألىىف فىىدان صىى ت الفتىىرة   115.9لبىىذور الزيتيىىت والبىىالغ اىىوالى ا
رايىت تطبيىي ( وصىى م1999 - 90الف فدان كمتوسىط ليفتىرة   54.2المنزرعت بماصوت فوت الصويا باوالى 

ين اىد ور الزيتيىت ت بىمن متوسط المساات المنزرعت بمااصيت البىذ %4.9سياست التارر ادىتصادى تمبت ناو 
ت  مىن متوسىط المسىاات المنزرعىت بمااصىيت البىذور الزيتيىت %1.8الىف فىدان يمبىت ناىو  17أدنى بيىغ اىوالى 

مىىن متوسىىط المسىىاات المنزرعىىت بمااصىىيت البىىذور  %9.0الىىف فىىدان يمبىىت ناىىو  101واىىد أعيىىى بيىىغ اىىوالى 
مىن متوسىط المسىاات المنزرعىت  %14.11وبمعىدت تنىاىض بيىغ ناىو  1991ت  1999الزيتيت وذلك فىى عىامى 

 ( بالمياي .5( . ادوت رى   1999 - 1990بماصوت فوت الصويا ص ت الفترة  
( 5كذلك عند دراست وتاييت تطىور المسىاات المنزرعىت بفىوت الصىويا وكمىا يو ىاها الاىدوت رىى    

 5.69الى لتناىض السىنوى اىوبالمياي واد أنها ت صذ اتااصا عاما متناى ا ومعنوى ااصائيا . ايث بيغ معدت ا
والى من متوسط المساات المنزرعت بفىوت الصىويا والبىالغ اى %6.69الف فدان وبمعدت تغير سنوى بيغ اوالى 

بىت فىى مىن المتغيىرات الااد %73.0( أن نسىبت 2الف فدان ص ت نفن الفترة . ويفسىر معامىت التاديىد  ر 85.1
والتىى  الفنيىت التىى سىادت ظىروف ادنتىاج صى ت فتىرة الدراسىتمساات فوت الصىويا تراى  ليعوامىت ادىتصىاديت و

 يعكسها متغير الزمن .
 

 طرر إنتامية رانتاج فرل الصريا فى مموررية مصر العربية:ت -)ب(
يىىؤبر ميعىىاد الزراعىىت وادرج المناسىىبت وطىىرق الزراعىىت والتسىىميد وتىىوافر ميىىاه الىىرى وهيرصىىا مىىن  

لىىى أن ( بىىالمياي ا2اج فىىوت الصىىويا . وتشىىير ااصىىاءات الاىىدوت رىىى   العوامىىت والمعىىام ت عيىىى انتاايىىت وانتىى
( 1989 - 1980طىن ليفىىدان كمتوسىط ليفتىىرة   1.14ادنتاايىت الفدانيىت لماصىىوت فىوت الصىىويا ىىدرت باىىوالى 

اىو طىن ليفىدان يمبىت ن 0.99وصى مرايىت مىا ىبىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى بىين اىد ادنىى بيىغ اىوالى 
 وبمعىدت تنىاىض 1986ت  1989سط ادنتاايت الفدانيت لماصوت فوت الصويا وذلك فى عىامى من متو 86.8%

( . فىى 1989 - 1980من متوسط ادنتاايت الفدانيت لماصوت  فوت الصىويا صى ت الفتىرة   %4.12سنوى بيغ 
 - 1990طىىن ليفىىدان كمتوسىىط ليفتىىرة   1.14اىىين ىىىدرت ادنتاايىىت الفدانيىىت لماصىىوت  فىىوت الصىىويا باىىوالى 

اىو نطىن ليفىدان يمبىت  1.02( وصى مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت بين اد أدنى بيىغ اىوالى 1999
يمبىت  طىن ليفىدان 1.21من متوسط ادنتاايت الفدانيت لماصوت  فوت الصويا ت وادا أعيى بيغ اىوالى  89.5%
ت وبمعىد 1994ت  1995ك فى عامى من متوسط ادنتاايت الفدانيت لماصوت  فوت الصويا  وذل %106.1ناو 

 - 1990مىىن متوسىىط اإلنتاايىىت الفدانيىىت لماصىىوت فىىوت الصىىويا صىى ت الفتىىرة   %4.6تنىىاىض سىىنوى بيىىغ ناىىو 
 ( بالمياي .5( . ادوت رى   1999

وفى  وء كت من المساات وادنتاايىت يتاىدد ادنتىاج الكيىى مىن ماصىوت فىوت الصىويا والىذى يى تى  
الف طىن  132.1يث ادصميت النسبيت دنتاج البذور الزيتيت فى مصر والذى ىدر باوالى فى المركز البانى من ا

 %15.1رايت مىا ىبىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى يمبىت ناىو ( وصى م1989 - 1980كمتوسط ليفترة  
نتىاج مىن متوسىط ا %13.6الىف طىن يمبىت ناىو  91من متوسط انتاج البذور الزيتيت . يين اد ادنى بيغ اىوالى 

تيىىت مىىن متوسىط انتىىاج البىذور الزي %16.9الىىف طىن يمبىىت ناىو  165البىذور الزيتيىت ت واىىدا أعيىى بيىىغ اىوالى 
 من متوسط منتىاج البىذور الزيتيىت صى ت %1.3وبمعدت تناىض سنوى بيغ ناو 1982ت  1989وذلك فى عامى 

الىف طىن كمتوسىط ليفتىرة  61.9( . فى اين ىدر انتىاج ماصىوت فىوت الصىويا باىوالى 1989 - 1980الفترة  
مىن متوسىط انتىاج البىذور  %6.7رايت تطبيي سياست التاىرر ادىتصىادى يمبىت ناىو ( وصى م1999 - 1990 

اىدا أعيىى من متوسط انتاج البىذور الزيتيىت ت و %2.1الف طن يمبت ناو  19الزيتيت . بين اد أدنى بيغ اوالى 
 1991ت  1999تاج البذور الزيتيت وذلك فى عىامى من متوسط ان %16.9الف طن يمبت ناو  121بيغ اوالى 

( . 1999 - 1990مىىن متوسىىط منتىىاج فىىوت الصىىويا صىى ت الفتىىرة   %14.3وبمعىىدت تنىىاىض سىىنوى بيىىغ ناىىو 
 ( بالمياي .5ادوت رى   
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أنىغ  ( بالمياي واد5كذلك عند دراست وتاييت تطور منتاج فوت الصويا وكما يو اها الادوت رى   
الىىف طىىن  %6.58متناىصىىا ومعنىىوى ااصىىائيا ت ايىىث بيىىغ معىىدت التنىىاىض السىىنوى اىىوالى  ي صىىذ اتااصىىا عامىىا

ت الىف طىن ليفىدان صى  97مىن متوسىط انتىاج فىوت الصىويا والبىالغ اىوالى  %6.8بمعدت تغير سىنوى بيىغ ناىو 
 مىىن التغيىىرات الاادبىىت فىىى انتىىاج فىىوت %74( أن نسىىبت 2( . ويفسىىر معامىىت التاديىىد  ر9991 - 1980الفتىىرة  

ى يعكسىها الصويا منما تراى  ليعوامىت ادىتصىاديت والفنيىت التىى سىادت ظىروف ادنتىاج صى ت فتىرة الدراسىت والتى
 متغير الزمن .
ممىىا سىىبي يت ىىو ان صنىىاك انصفا ىىا وا ىىاا فىىى المسىىاات المنزرعىىغ وكىىذلك انتاايىىت وانتىىاج فىىوت  

لعائىد ترتىب عييىغ انصفىاج فىى صىافى ا الصويا فى مصر وىد يرا  ذلك السبب فى ذلك الى ارتفاع ادنتاج ممىا
هىاج تياىت دنتنالفدانى بالمقارنت بصافى العائد الفدانى من المااصىيت ادصىرى المنافسىت لىغ فىى الىدورة الزراعيىت 
 سياست التارر ادىتصادى وترك ادسعار تتادد وفقا آلليات السوق وااتيااات الاهات التصنيفيت .

 
 عباد الشمس فى مموررية مصر العربية: محصرلاالهمية االقتصادية ل -(3)
نشى  ماصىىوت عبىىاد الشىىمن فىىى المكسىىيك ت ويعتبىىر مىىن المااصىىيت الزيتيىىت الهامىىت اذ تاتىىوى بىىذوره   

زراعتىغ فىى  ت وتىناو %48 - %44ا تتىراو  نسىبت البىروتين فىى البىذرة بىين زيىت . كمى %45-25عيى ناو 
تىغ فىى تاميىغ لنسىبت عاليىت مىن الميواىت . وادصيىت زراعادرا ىى الرمييىت والاديبىت ادستصى   ت عى وة عيىى 

طىن  2 - 1.5بعىد أن اسىتوردت تقاويىت مىن فرنسىا ت وىىد بيغىت انتاايىت الفىدان  نىذاك مىا بىين  1949مصر عا  
تبىاع اليفدان ت وصىى نفىن ادنتاايىت الفرنسىيت . وىىد تىدصورت انتاايىت صىذا الماصىوت فىى مصىر ممىا بسىبب عىد  

ت راعتىغ صاصىزىبت المزارعين أو عد  عنايته  بهذه التعييمات . وىد بدأت مصر التوس  فى  التعييمات الفنيت من
( الىذى تتىراو  2ايىزة  والصىنف  %45 - 42ادصناف الزيتيت  ميساك( الىذى تصىت نسىبت الزيىت فىى بىذوره 

المنزرعىت يو ( . وىد بيغت المسىاات  90-85ويتميز بقصر فترة ن اغ   %43-42نسبت الزيت فى بذورة بين 
 الف فدان . 22اوالى  1990من صذه ادصناف عا  

 
 طرر مساحة محصرل عباد الشمس فى مموررية مصر العربية:ت -)أ(

 18.7( بالمياي ان المساات المنزرعت بماصىوت عبىاد الشىمن تقىدر باىوالى 2وتشير ااصاءات الادوت رى   
يي سياست التارر ادىتصادى بىين اىد ادنىى بيىغ ( وصى مرايت ما ىبت تطب1989-80الف فدان كمتوسط ليفترة  

دا مىن متوسىط اامىالى المسىاات المنزرعىت بالمااصىيت الزيتيىت  ت واى %0.81الف فدان يمبىت ناىو  12اوالى 
تيىت مىن متوسىط اامىالى المسىاات المنزرعىت بالمااصىيت الزي %2.84الف فدان يمبت ناو  36أعيى بيغ اوالى 
مىىن متوسىىط اامىىالى المسىىاات  %11.82معىىدت تزايىىد سىىنوى بيىىغ ناىىو ت وب 1988ت  1980وذلىىك فىىى عىىامى 

الاىىىدير بىىىالزكر أن المسىىىااات  ( . ومىىىن1989 - 1980المنزرعىىىت بماصىىىوت عبىىىاد الشىىىمن صىىى ت الفتىىىرة  
ن تعتبر من ادصناف هير الزيتيت  الصنف المصطىط( فىى اىي 1987المنزرعت بماصوت عباد الشمن ىبت عا  

 رعىت بعبىاداف الزيتيت بعد ذلك  ادصناف السىوداء( . فىى اىين ىىدرت المسىاات المنزبدأ ادصتما  بزراعت ادصن
رايت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ( وصى م1999 - 90الف فدان كمتوسط ليفترة   49.2الشمن باوالى 

ت يمىن متوسىط اامىالى المسىاات المنزرعىت بالمااصى %2.83الف فدان يمبت ناىو  35بين اد أدنى بيغ اوالى 
 مىىن متوسىىط اامىىالى المسىىاات المنزرعىىت %6.04الىىف فىىدان يمبىىت ناىىو  73الزيتيىىت ت واىىدا أعيىىى بيىىغ اىىوالى 

مىىن متوسىىط  %2.64وبمعىىدت تنىىاىض سىىنوى بيىىغ ناىىو  1993ت  1990بالمااصىىيت الزيتيىىت وذلىىك فىىى عىىامى 
 ( بالمياي .5( . ادوت رى   1999 - 1990المساات المنزرعت بعباد الشمن ص ت الفترة  

كذلك عند دراست وتاييت تطور المساات المنزرعت بماصوت عباد الشمن فى مصر وكما يو ىاها  
زايىد السىنوى ( بالمياي واد أنها ت صذ اتااصا عاما متزايدا معنوى ااصائيا . ايىث بيىغ معىدت الت5الادوت رى   

 زرعىت بعبىاد الشىمنمىن متوسىط المسىاات المن %7.2الف فدان وبمعدت تغير سىنوى بيىغ اىوالى  2.41اوالى 
مىن  %51( أن نسىبت 2( . ويفسىر معامىت التاديىد  ر9991 - 80الف فدان صى ت الفتىرة ( 33.5والبالغ اوالى 

نيىت التىى المتغيرات الاادبت فى المسىاات المنزرعىت بماصىوت عبىاد الشىمن انمىا تراى  ليعوامىت ادىتصىاديت والف
 ا متغير الزمن .سادت ظروف ادنتاج ص ت فترة الدراست والتى يعكسه

 
 طرر إنتامية رانتاج عباد الشمس فى مموررية مصر العربية:ت -)ب(

( بىالمياي الىى أن ادنتاايىت الفدانيىت لماصىوت عبىاد الشىمن ىىدرت 2تشير ااصاءات الادوت رىى    
( وصىىى مرايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر 1989 - 1980طىىن ليفىىدان كمتوسىىط ليفتىىرة   0.810باىىوالى 
مىن متوسىط ادنتاايىت لماصىوت  %91.4طىن ليفىدان يمبىت ناىو  0.740ادى بىين اىد ادنىى بيىغ اىوالى ادىتص

مىىن متوسىىط ادنتاايىىت الفدانيىىت  %109.9طىىن ليفىىدان يمبىىت ناىىو  0.890عبىىاد الشىىمن واىىدا أعيىىى بيىىغ اىىوالى 
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ط مىن متوسى %9.3وبمعىدت تزايىد سىنوى بيىغ ناىو  1989ت  1988لماصوت  عبىاد الشىمن وذلىك فىى عىامى 
( .فىىى اىىين ىىىدرت ادنتاايىىت الفدانيىىت 1989 - 1980اإلنتاايىىت الفدانيىىت لماصىىوت عبىىاد الشىىمن صىى ت الفتىىرة  

( وصى مرايت تطبيي سياسىت 1999 - 1990طن ليفدان كمتوسط ليفترة   1.01لماصوت عباد الشمن باوالى 
مىىن متوسىىط ادنتاايىىت  %88,1طىىن ليفىىدان يمبىىت ناىىو  0.89التاىىرر ادىتصىىادى بىىين اىىد ادنىىى بيىىغ اىىوالى 
مىن متوسىط ادنتاايىت  %163,4طىن ليفىدان يمبىت ناىو  1,65لماصوت عبىاد الشىمن واىدا أعيىى بيىغ اىوالى 

مىىن  %5,4وبمعىدت تزايىد سىىنوى بيىغ ناىو  1994ت  1990الفدانيىت لماصىوت  عبىاد الشىىمن وذلىك فىى عىىامى 
 ( بالمياي .5(  ادوت رى   1999 - 1990متوسط اإلنتاايت الفدانيت لماصوت عباد الشمن ص ت الفترة  

ا كذلك عند دراست وتاييت تطور اإلنتاايت  الفدانيت لماصوت عباد الشىمن فىى مصىر وكمىا يو ىاه
 0.055لى ( بالمياي واد أنغ ي صذ اتااصىا عامىا متزايىدا ت ايىث بيىغ معىدت التزايىد السىنوى اىوا5الادوت رى   

 طىىن  0.97توسىط انتاايىىت عبىاد الشىمن والبىىالغ اىوالى مىىن م %5.7طىن ليفىدان بمعىىدت تغيىر سىىنوى بيىغ ناىو 
مىىن التغيىىرات الاادبىىت فىىى  %5( أن نسىىبت 2( . ويفسىىر معامىىت التاديىىد  ر9991 - 1980ليفىىدان صىى ت الفتىىرة  

 ت فتىرة ادنتاايت لماصوت عباد الشمن منما ترا  ليعوامت ادىتصاديت والفنيىت التىى سىادت ظىروف ادنتىاج صى
 سها متغير الزمن .الدراست والتى يعك

( بىالمياي الىى أن انتىاج ماصىوت عبىاد الشىمن يقىدر باىوالى 2كما تشىير ااصىاءات الاىدوت رىى   
رايت ما ىبت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى تمبىت ( وصى م1989 - 1980الف طن كمتوسط ليفترة   15,2
 %0.9ادف طىن يمبىت ناىو  9لى من متوسط اامالى انتاج البىذور الزيتيىت بىين اىد ادنىى بيىغ اىوا %1.7ناو 

سىط مىن متو %3.6الىف طىن ليفىدان يمبىت ناىو  27من متوسط انتىاج البىذور الزيتيىت ت واىدا أعيىى بيىغ اىوالى 
تىاج مىن متوسىط من %12,6وبمعدت تزايد سنوى بيغ ناىو  1989ت  1980انتاج البذور الزيتيت وذلك فى عامى 

الىف  49.8ن ىىدر انتىاج ماصىوت عبىاد الشىمن باىوالى ( . فىى اىي1989 - 1980عباد الشمن ص ت الفترة  
 %5.4رايت تطبيي سياست التارر ادىتصىادى يمبىت ناىو ( وصى م1999 - 1990طن ليفدان كمتوسط ليفترة  

تىاج مىن متوسىط ان %1,9الىف طىن يمبىت ناىو  25من متوسط انتاج البذور الزيتيت ت بىين اىد ادنىى بيىغ اىوالى 
لزيتيىت امىن متوسىط انتىاج البىذور  %12.5الف طن ليفىدان يمبىت ناىو  93غ اوالى البذور الزيتيت وادا أعيى بي

من متوسط انتىاج عبىاد الشىمن صى ت  %2.0وبمعدت تناىض سنوى يبيغ ناو  1994ت  1997وذلك فى عامى 
راىى  تنىىاىض ادنتىىاج فىىى مرايىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى الىىى تنىىاىض ( .  وي1999 - 90الفتىىرة  
مىر صى ت نفىن الفتىرة المدروسىت اد %2.64المنزرعت بماصوت عباد الشمن بمعدت تناىض بيغ ناو المساات 

انى الىىذى يؤكىىد انصىىراف المىىزارعين عىىن زراعتىىغ نظىىرا درتفىىاع تكىىاليف ادنتىىاج وانصفىىاج صىىافى العائىىد الفىىد
 راعيت.الدورة الز لماصوت عباد الشمن بالمقارنت بصافى العائد الفدانى ليمااصيت ادصرى المنافست لغ فى

وكىىذلك عنىىد دراسىىت وتاييىىت تطىىور اإلنتىىاج مىىن ماصىىوت عبىىاد الشىىمن فىىى مصىىر وكمىىا يو ىىاها 
لتزايىىد ا( بىىالمياي واىىد أنىىغ ي صىىذ اتااصىىا عامىىا متزايىىدا هيىىر مؤكىىدا ااصىىائيا ت ايىىث بيىىغ معىىدت 5الاىىدوت رىىى   
صىوت عبىاد الشىمن والبىالغ مىن متوسىط انتىاج ما %0.05طن بمعدت تغير سنوى بيغ ناو  16السنوى اوالى 

 ( . 1999 - 1980طن ليفدان ص ت الفترة   32.5اوالى 
 

 ثالثا : العرامل المؤثرة على انتاج المحاصيل الزيتية فى مموررية مصر العربية:
يت بر انتاج المااصيت الزيتيت بماموعت من العوامت والتى يمكىن تقسىيمها الىى مامىوعتين اساسىيتين  

 ت ادمىىراجلعوامىىت التكنيكيىىت المىىؤبرة عيىىى ادنتىاج والتىىى منهىىا البىىذور والمعىىام ت ومقاومىىاولهمىا   ماموعىىت ا
 مىن أصمهىا وادفات وما الى ذلىك مىن نىوااى زراعيىت . أمىا الماموعىت البانيىت   فهىى العوامىت ادىتصىاديت والتىى

يىىات ت ودور التعاونأسىىعار الماصىىوت وصىىافى العائىىد الفىىدانى وامكانيىىات واسىىيوب التسىىويي ليمااصىىيت الزيتيىى
 الزراعيت فى ماات انتاج وتسويي المااصيت الزيتيت .

 
 ارال : العرامل المؤثرة فى تطرر اممالى االنتاج من االقطان:

لقد أببىت صىذا الباىث أن التىدصور الاىادث فىى انتىاج القطىن عيىى المسىاات المنزرعىت فاسىب ت وانمىا  
ادصىىابت بادفىىات الاشىىريت . ايىىث انصف ىىت المسىىاات يتوىىىف اي ىىا عيىىى الصىىنف والظىىروف البيئيىىت ودراىىت 

( وصى مرايت ما ىبت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ت 1989 - 80ص ت الفترة   %1.96المنزرعت بنسبت 
( وصىى مرايىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى . كمىا 1999 - 90صى ت الفتىرة   %2.4وبنسىبت بيغىت ناىو 

بىالره  مىن زيادتهىا صى ت الفتىرة البانيىت  %2.5القطن ص ت الفترة األولىى بنسىبت  تناىصت ادنتاايت الفدانيت من
ادمر الذى يؤكد أن تناىض ادنتاج مىن ادىطىان صى ت مرايىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى  %6.7بنسبت 

نتىاج وتنىاىض انما تراى  ليتنىاىض الكبيىر فىى المسىاات المنزرعىت ىطنىا بسىبب ادرتفىاع المتىوالى فىى تكىاليف اد
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العائد بالمقارنت بالمااصيت ادصرى نتيات دلغاء الدع  عن مسىتيزمات انتىاج القطىن وتىرك ادسىعار تتاىدد وفقىا 
 آلليات السوق .

 
 لعرامل المؤثرة على المساحة المنزرعة باالقطان :ا-(1)

( فىىإن 1999 - 80أمىىا بالنسىىبت ليعوامىىت المىىؤبرة عيىىى المسىىاات المنزرعىىت بادىطىىان صىى ت الفتىىرة  
تاىىرر ارتفىىاع تكىىاليف ادنتىىاج وىصىىور السياسىىات السىىعريت دسىىت   ادىطىىان مىىن المنتاىىين وانتهىىاج سياسىىت ال
راعىىت زادىتصىادى ومىىا ترتىب عييهىىا مىن ارتفىىاع دسىعار مسىىتيزمات ادنتىاج . ممىىا أدى الىى تنىىاىض العائىد مىىن 

زرعىت سىاات المنمؤبرة فى ادتااه العا  لتناىض المالقطن بالمقارنت بالمااصيت ادصرى تعتبر من أص  العوامت ال
 بادىطان ص ت فترة الدراست .

 
 القطان:لالتكاليف االنتامية -)أ(

( بىالمياي أن اامىالى التكىاليف ادنتاايىت ليفىدان مىن ادىطىان 6يت و مىن ااصىائيات الاىدوت رىى    
ت ايىث ارتفعىت تكىاليف ادنتىاج ل ىطىان مىن ( ت صذ متااصا متزايدا 1999 - 1980بدون ادياار ص ت الفترة  

 1999انيىىت ليفىىدان صىى ت عىىا   1092ت لتصىىت الىىى اىىوالى  1980انيىىت ليفىىدان صىى ت عىىا   177.85اىىوالى 
رة انيهىىا سىىنويا ليفىىدان فىىى المتوسىىط صىى ت صىىذه الفتىى 50.48ت وبمىىا يعىىادت  %6.97وبمعىىدت سىىنوى يبيىىغ ناىىو 

ت يفىدان صى ظ تبىاين معىدت الزيىادة فىى اامىالى التكىاليف ادنتاايىت لادوت رى    ( بالمياي ومن كان مىن الم اى
رايىت مىا ىبىت تطبيىي ( وصىى م1989 - 1980فترة التسىعينات عنىغ فىى فتىرة البمانينىات . ايىث سىايت الفتىرة  

 انيىىت مىى  زيادتىىغ بمعىىدت سىىنوى يبيىىغ اىىوالى 506.93سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى متوسىىطا سىىنويا بيىىغ اىىوالى 
( 1999 - 1990انيت سنويا فىى المتوسىط صى ت صىذه الفتىرة . أمىا صى ت الفتىرة   41.27يعادت وبما  8.14%

طا سىنويا وصى مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى فقد سايت التكاليف ادنتاايىت ليفىدان مىن ادىطىان متوسى
ه الفتىرة متوسط ص ت صىذانيها سنويا فى ال %4.4انيت ليفدان م  زيادتغ بمعدت سنوى يبيغ  941.2بيغ اوالى 

 ( بالمياي .7. ادوت رى   
وكىذلك عنىىد دراسىىت وتاييىىت الع ىىت بىىين الرىعىىت الزراعيىىت القطنيىت والتكىىاليف ادنتاايىىت ليفىىدان ليسىىنت  

و ىىاها يالسىابقت ليزراعىىت لمعرفىت مىىدى تى بير ذلىىك عيىى الرىعىىت الزراعيىت القطنيىىت صى ت فترتىىى الدراسىت وكمىىا 
لتكىىاليف اي . واىىد أن صنىىاك ع ىىىت عكسىىيت مؤكىىدة ااصىىائيا فيمىىا بىىين الرىعىىت القطنيىىت وا( بىىالمي8الاىىدوت رىىى   

يزراعىىت لالسىىابقت  ادنتاايىىت ليفىىدان ليسىىنت السىىابقت ليزراعىىت . وأن التغيىىرات السىىنويت فىىى التكىىاليف ادنتاايىىت ليسىىنت
ن ( فىىى اىىي1989 - 1980مىىن التغيىىرات فىىى الرىعىىت الزراعيىىت القطنيىىت وذلىىك صىى ت الفتىىرة   %58تفسىىر ناىىو 

 ( .1999 - 1990ص ت الفترة   %23بيغت تيك النسبت ناو 
 

 طان :االسعار المزرعية لالق-)ب(
( بىىالمياي أن السىىعر المزرعىىى لقنطىىار القطىىن صىى ت الفتىىرة 6يت ىىو مىىن ااصىىائيات الاىىدوت رىىى    

انيت  47.24طن من اوالى ( ي صذ اتااصا متزايدا ايث ارتفعت ادسعار المزرعيت لقنطار الق1999 - 1980 
ت وبمعىىدت سىىنوى يبيىىغ ناىىو  1999انيىىت ليقنطىىار صىى ت عىىا   348.9ت لتصىىت الىىى اىىوالى  1980صىى ت عىىا  

لم اىظ انيها سنويا ليقنطار فى المتوسط ص ت نفن الفترة . ومن كىان مىن ا 25.34وبما يعادت اوالى  6.5%
رعيىىت ت فترتىىى الدراسىىت . ايىىث سىىايت ادسىىعار المزتبىىاين معىىدت الزيىىادة فىىى األسىىعار المزرعيىىت ليقنطىىار صىى 

رايىت مىا ىبىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى متوسىطا ( وصىى م1989 - 1980لقنطار القطن ص ت الفترة  
ويا فىى انيها سىن 14.6وبما يعادت  %15.2انيها م  زيادتغ بمعدت سنوى يبيغ ناو  96.15سنويا يبيغ اوالى 

( 1999 - 1990. فى اين سايت ادسعار المزرعيىت لقنطىار القطىن صى ت الفتىرة  المتوسط ص ت نفن الفترة 
غ بمعىدت انيها ليقنطار م  زيادتى 388وصى مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى متوسطا سنويا يبيغ اوالى 

لمياي ( بىا7انيها سنويا فى المتوسط ص ت نفن الفتىرة اىدوت رىى    12.8وبما يعادت  %3,3سنوى يبيغ ناو 
. 

وكىذلك عنىد دراسىت وتاييىت الع ىىت بىين الرىعىت الزراعيىت القطنيىت والسىعر المزرعىى ليقنطىار ليسىىنت 
( وصىى 1989 - 1980السابقت ليزراعىت لمعرفىت مىدى تى بير ذلىك عيىى الرىعىت القطنيىت الزراعيىت صى ت الفتىرة  

( بىىالمياي ت ان صنىىاك ع ىىىت 8 مرايىت مىىا ىبىىت تطبيىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى وكمىا يو ىىاها الاىىدوت رىى  
عكسىىيت فيمىىا بىىين الرىعىىت الزراعيىىت القطنيىىت والسىىعر المزرعىىى ليقنطىىار ليسىىنت السىىابقت ليزراعىىت . وأن التغيىىرات 

مىن التغيىرات القطنيىت ايىث أن  %30السنويت فى ادسعار المزرعيت القطنيت ليسنت السىابقت ليزراعىت تفسىر ناىو 
الفترة كانت اسعار مفرو ت من ىبت الدولت فهى د تمبت أسعار فعييىت تو ىو  ادسعار المزرعيت القطنيت فى تيك

استاابت دالت العرج ت كما أن ازءا كبيرا من التغيرات فى األسعار ىد تكىون لتغطيىت اىزء مىن تكىاليف ادنتىاج 
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راسىىت المرتفعىىت ممىىا يسىىبب اااىىا  الىىزراع عىىن زراعىىت القطىىن وبالتىىالى تنىىاىض الرىعىىت المزروعىىت . أمىىا عنىىد د
وتاييت الع ىت بين الرىعىت الزراعيىت القطنيىت والسىعر المزرعىى ليقنطىار ليسىنت السىابقت لمعرفىت مىدى تى بير ذلىك 

( وصىى مرايىت تطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى 1999 - 1990عيى الرىعت القطنيت الزراعيىت صى ت الفتىرة  
مىىا بىىين الرىعىىت القطنيىىت والسىىعر المزرعىىى ( بىىالمياي أن صنىىاك ع ىىىت عكسىىيت في8وكمىا يو ىىاها الاىىدوت رىىى   

ليقنطار ليسىنت السىابقت ليزراعىت ت وأن التغيىرات السىنويت فىى ادسىعار المزرعيىت القطنيىت ليسىنت السىابقت ليزراعىت 
فقىىط مىىن التغيىىرات الزراعيىىت القطنيىىت ممىىا يت ىىو منىىغ أي ىىا أن تيىىك األسىىعار د تمبىىت األسىىعار  %2تفسىىر ناىىو 

ابت دالى العرج كما أن ازءا كبيرا مىن التغيىرات فىى ادسىعار ىىد تكىون لتغطيىت اىزء الفعييت التى تو و استا
من تكاليف ادنتاج المرتفعت نتياىت دلغىاء دعى  مسىتيزمات ادنتىاج المسىتصدمت فىى انتىاج ادىطىان نتياىت دنتهىاج 

 لرىعت المزروعت .سياست التارر ادىتصادى مما تسبب فى اااا  الزراع عن زراعت القطن وبالتالى تناىض ا
 
 العائد المزرعى :-(3)

من أص  العوامت األصرى التى تؤصذ فى ادعتبار من ىبت المنتا الزراعى عند تصصىيض أر ىغ بىين  
ف ىت أمصتيف ادستصدامات صىو تاقيىي أعيىى عائىد عيىى المىوارد المسىتغيت فىى ادنتىاج وذلىك مىن صى ت اصتيىار 

ا لمتبعىت ومىوفىى مطىار مىا تسىمو بىغ العوامىت الفنيىت الااكمىت ليىدورة ا البدائت الماصوليت التىى تاقىي صىذا الهىدف
 تت منغ من تعاىب ليمااصيت المصتيفت عيى ادرج الزراعيت .

وتتمبت ماموعت المااصيت الزراعيت الرئيسيت المنافسىت ليقطىن عيىى اسىتصدا  ادرج الزراعيىت فىى  
د لقصىب . وىىى   األرز ت األذرة الشىاميت والرفعيىت وامناطي منتااغ الرئيسيت وص ت الموس  الصيفى لزراعتغ صى

 - 1985  تبين من دراست العائد المزرعى ليفدان من كىت مىن المااصىيت السىابقت الىذكر واتااصاتىغ صى ت الفتىرة
( بىالمياي . 9( م  المقارنت بالعائد المزرعى ليفدان من القطن واتااصاتغ ص ت نفن الفترة . ادوت رى   1989
المزرعىى  ائد المزرعى ليمااصيت المذكورة عيى العائد المزرعى مىن القطىن فبينمىا بيىغ متوسىط العائىدتفوق الع

ت األرز انيىت ليفىدان ت بيىغ متوسىط العائىد الفىدانى لكىت مىن ماصىو 293.5ليقطن ص ت الفترة المذكورة اوالى 
 310.2 تانيت ليفىدان  341.5ت انيت ليفدان  317.3الصيفى األذرة الشاميت الصيفى والرفيعت والقصب اوالى 

ى ليفىدان مىن انيت ليفدان عيى الترتيب . اد أنغ من الم اظ تفوق متوسىط العائىد المزرعى 663.4انيت ليفدان ت 
رايىت ( وصىى م1999 - 1995القطن عن متوسط العائد ليفدان من صذه الماموعت من المااصيت صى ت الفتىرة  

ألذرة يىغ متوسىط العائىد المزرعىى لكىت مىن األذرة الشىاميت الصىىيفى واتطبيىي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ايىث ب
لعائىىد اانيىىت ليفىىدان عيىىى الترتيىىب ت بينمىىا بيىىغ متوسىىط  632.9انيىىت ليفىىدان ت  785.9الرفيعىىت الصىىيفى اىىوالى 

سىكر انيت ص ت نفن الفترة ت وذلك باستبناء ماصوت األرز وىصىب ال 1202.3المزرعى لفدان القطن اوالى 
مىا فيهىا يد العائىد المزرعىى  ليفىدان منهىا عىن مبيييهمىا فىى االىت أى مىن المااصىيت األصىرى المىذكورة بايث يز

انيىىت ت  1362.9القطىىن ت ايىىث بيىىغ متوسىىط العائىىد المزرعىىى لكىىت مىىن فىىدان األرز الصىىيفى والقصىىب اىىوالى 
 ( بالمياي . 9انيت عيى الترتيب ادوت   2144.9

نت بين العائد المزرعىى لفىدان القطىن ت العائىد المزرعىى مىن هيىره ويستيز  التاييت اداصائى المقار 
ن عيىىى مىىن ماموعىىت المااصىىيت البدييىىت المشىىار اليهىىا باعتبارصىىا المااصىىيت الصىىيفيت الرئيسىىيت المنافسىىت ليقطىى

ذه صىىاسىىتصدا  األرج الزراعيىىت فىىى منىىاطي منتااىىغ الرئيسىىيت فىىى نفىىن الموسىى  وذلىىك بسىىبب التبىىاين فيمىىا بىىين 
ت مذ  من المااصيت من ناايت ت والقطن من ناايت أصرى مىن ايىث فتىرة بقائهىا فىى األرج الزراعيىتالماموعت 

ت أنغ من المعروف أن ماصوت القطن يمكث فى األرج الزراعيت فترة اطىوت عىن هيىرة مىن المااصىيت الاقييى
نفىن  ي زراعتىغ فىىاألصرى مما يتعذر معغ زراعت أى من المااصيت الاقييت الرئيسيت الشىتويت فىى أهيىب منىاط

يمكىث  األرج التى تزرع بغ وفى الموس  الشتوى السابي لزراعتغ باستبناء ماصىوت البرسىي  التاىريض ت الىذى
غ الىى فى األرج فترة اىت من هيره من المااصيت الشتويت األصرى ت ومن ب  فىإن األرج الزراعيىت التىى تواى

اعىىت سىى  الشىىتوى السىىابي لزراعىىت القطىىن ت مد لزرزراعىىت القطىىن فىىى أهيىىب منىىاطي منتااىىغ ود تسىىتغت فىىى المو
فىىى  البرسىىي  التاىىريض ت وذلىىك عكىىن الاىىات بالنسىىبت لبىىاىى المااصىىيت الاقييىىت الصىىيفيت األصىىرى والتىىى تمكىىث
راعىت األرج الزراعيت فترة أىت عنغ فى االت القطن ايث تسمو باسىتغ ت األرا ىى المواهىت لزراعتهىا فىى ز

قمىىو ت ت الموسىى  الشىىتوى السىىابي لزراعتهىىا مبىىت مااصىىيت البرسىىي  المسىىتدي ت الأى مىىن المااصىىيت الشىىتويت صىى 
 ادف ىييت الفوت ت الشعير ت الكتان والبصت وهيرصا . وعييغ وألصذ صذه العوامىت فىى الاسىبان فىإن التعىرف عيىى
 المزرعىىى ئىىدالنسىىبيت ليقطىىن بالقيىىان الىىى هيىىره مىىن البىىدائت الماصىىوليت األصىىرى يسىىتيز  المقابيىىت فيمىىا بىىين العا

أى مىىن  السىنوى ليفىدان مىن القطىن والبرسىي  التاىريض السىىابي لزراعتىغ ت والعائىد المزرعىى السىنوى ليفىدان مىن
المااصىىيت الاقييىىت الصىىيفيت األصىىرى والماصىىوت الشىىتوى الاقيىىى السىىابي لزراعتىىغ عيىىى نفىىن األرج صىى ت 
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راعيىىت الرئيسىىيت وصىىى   البرسىىي  المسىىتدي  واألذرة ولتاقيىىي صىىذا الهىىدف فقىىد تىى  اصتيىىار الىىدورات الز 
البيىىىدى  الشىىىاميت الصىىىيفى ت والبرسىىىي  المسىىىتدي  واألرز الصىىىيفى ت والقمىىىو واآلذرة الشىىىاميت الصىىىيفى ت والفىىىوت
ى مقابيىىت واألذرة الشىىاميت الصىىيفى ت والقمىىو واألرز الصىىيفى لدراسىىت العائىىد المزرعىىى السىىنوى لهىىذه الىىدورات فىى

 السنوى لدورة القطن المسبوق بالبرسي  التاريض ص ت فترتى الدراست .العائد المزرعى 
( 1989 - 1985وبدراسىت تطىور العائىىد المزرعىى لماموعىىت الىدورات السىىابقت الىذكر واتاهاتهىىا صى ت الفتىىرة  

سىىبوىت وصىىى مرايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى مىى  المقارنىىت بالعائىىد المزرعىىى لىىدورة القطىىن الم
ة عيىى ( بىالمياي تفىوق العائىد المزرعىى ليىدورات المىذكور9لبرسي  التاريض صى ت نفىن الفتىرة اىدوت رىى   با

رة رة المىذكودورة القطن . فبينما بيغ متوسط العائد المزرعى لدورة القطن مسبوق بالبرسي  التاىريض صى ت الفتى
يت رسىىىي  المسىىىتدي  واألذرة الشىىىامانيىىىت . واىىىد أن متوسىىط العائىىىد المزرعىىىى لكىىىت مىىن دورة الب 345.8اىىوالى 

اميت ألذرة الشىالصيفى ت والبرسي  المستدي  واألرز الصيفى والقمىو واألذرة الشىاميت الصىيفى ت والفىوت البيىدى وا
انيىىىت ت  708.3انيىىىت ت  778.8انيىىىت ت  821.6انيىىىت ت  785.9الصىىىيفى ت والقمىىىو واألرز الصىىىيفى اىىىوالى 

بالبرسىي   الم اظ تفوق متوسط العائد المزرعى لدورة القطىن المسىبوق انيت عيى الترتيب . مد أنغ من 748.6
فى اميت الصىيالتاريض عن متوسط العائد من دورتى القمو واألذرة الشاميت الصيفى ت والفوت البيدى واألذرة الشى

 رايت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى ايىث بيىغ العائىد المزرعىى لكىت( وصى م1999 - 1995ص ت الفترة  
سىبوق انيىت عيىى الترتيىب ت بينمىا بيىغ متوسىط العائىد مىن دورة القطىن الم 1500.8انيىت ت  1575منه  اوالى 

فى ت انيىىىت وذلىىىك باسىىىتبناء دورة البرسىىىي  المسىىىتدي  واألذرة الشىىىاميت الصىىىي 2109بالبرسىىىي  التاىىىريض اىىىوالى 
الىدورات  سىط العائىد المزرعىى لهىذهوالبرسي  المستدي  واألرز الصيفى ت والقمو واألرز الصيفى ايث يزيىد متو

المزرعىى  عن الدورات السابي ذكرصا بما فيها دورة القطن المسبوق بالبرسي  التاريض ايث بيىغ متوسىط العائىد
 ( بالمياي .9انيت عيى الترتيب ادوت رى    2150.3انيت ت  3192.9انيت ت  2522.2لها اوالى 

زراعيىىت عائىىد المزرعىىى ليعائىىد مىىن ماموعىىت الىىدورات المن ادتاىىاه العىىا  لتزايىىد الفاىىوة فيمىىا بىىين ال
من كىان وسىابقا ت  الرئيسيت البدييت ت والعائد المزرعى ليفدان من الدورة الزراعيت ليقطن وعيى الناو المشار اليىغ

بىر عىن يمكن تفسير ذلىك الىى ااتمىادت زيىادة أسىعار ماموعىت المااصىيت الزراعيىت البدييىت بمعىددت سىنويت اك
ن ت أكبىر عىلزيادة السنويت فى أسعار القطن أو زيادة ادنتاايت مىن ماموعىت المااصىيت البدييىت بمعىددمعددت ا

 كيفىىت ااىىورمعىددت الزيىىادة فىىى ادنتاايىىت مىىن القطىىن ت أو الىىى ااتمىات ارتفىىاع تكيفىىت مسىىتيزمات انتىىاج القطىىن وت
انىغ بغىج  ميى  صىذه اداتمىادت . ادالعمت بمعىددت اكبىر عنىغ فىى االىغ المااصىيت الزراعيىت البدييىت أو الىى ا

فيمىا  يىد الفاىوةالنظر عما اذا كانت صذه اداتمادت ت اميعها أو البعج منها صو المسئوت عن ادتاىاه العىا  لتزا
لىىدورة ابىىين العائىىد المزرعىىى ليفىىدان مىىن ماموعىىت الىىدورات الزراعيىىت البدييىىت ت والعائىىد المزرعىىى ليفىىدان مىىن 

قت ييىت السىابصىذا ادتاىاه مىا يشىير الىى تزايىد أف ىييت ماموعىت الىدورات الزراعيىت البد الزراعيت ليقطن ت فىإن فىى
اعىىت الىىذكر عىىن الىىدورة الزراعيىىت ليقطىىن ت وصىىو مىىا يشىىير بىىدوره الىىى ااتمىىادت تزايىىد المسىىاات المواهىىت لزر

عتىغ لزرا ماموعت المااصيت البدييت م  تناىض المسااات المواهت لزراعت القطىن والماصىوت الشىتوى السىابي
  البرسي  التاريض( .

من المقابيت فيما بين ادنتاج من اامالى ادىطان ت والمساات المنزرعت بها وانتاايتها فيمىا بىين الفتىرة  
رايت مىا ( وصى م1999 - 90رايت ما ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت والفترة  ( وصى م1989 - 80 

ن صىذين مىن الىنقض فىى اامىالى ادنتىاج فيمىا بىي %49انمىا تشىيرالى أن ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت 
سىئود عىن مالعاميين انما ترا  الى انصفاج ادنتاايت ت عيى اين يعد معدت النقض فى المساات المنزرعىت بهىا 

يعىد لمسىاات وذلك فى ص ت الفترة األولى . أما ص ت الفترة البانيت فإن معدت الىنقض فىى ا %38.0ذلك زبنسبت 
% .6.74ايىث أن ادنتاايىت صى ت صىذه الفتىرة ىىد زادت بنسىبت  %52.2المسئوت عن انصفىاج ادنتىاج بنسىبت 

ممىىا سىىبي يت ىىو أن تنىىاىض ادنتىىاج مىىن بىىذرة القطىىن صىى ت فتىىرة التاىىرر ادىتصىىادى منمىىا يراىى   
نىىت د بالمقاروتنىىاىض العائىىليتنىىاىض الكبيىىر فىىى المسىىاات المنزرعىىت ىطنىىا ت وادرتفىىاع المتىىوالى فىىى تكيفىىت ادنتىىاج 

تى صر بالمااصيت األصرى وتدصور الكفىاءة ادنتاايىت ل را ىى الزراعيىت وتىدصور وسىائت الىرى والصىرف ت وال
فى زراعت القطىن لياصىوت عيىى اشىات م ىافيت مىن البرسىي  أو ماصىوت شىتوى مبكىر ت والمبالغىت فىى تسىميد 

ت الميىاه الص ىرى عيىى اسىاب النمىو البمىرى ت وعىد  كفايىاألرج بادسمدة ادزوتيت مما يؤدى الى زيادة النمو 
 قىض فاعييىتال زمت لرى القطن مما لطوت فترة انقطاعها فى مناوبات الرى أو عد  وصولها لنهايىات التىرع ت ون

دة برنىاما المقاومىىت وانصفىاج كفىىاءة المبيىىدات الاشىريت دسىىباب عديىىدة ت ف ى  عىىن انىىى الماصىوت مىىرة وااىى
 ت الام  .درتفاع أاور عما

 
 ثانيا : العرامل المؤثرة فى تطرر اممالى االنتاج من محصرل فرل الصريا :
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يعتبىر فىىوت الصىىويا مىىن المااصىىيت المنافسىىت ليمااصىىيت الصىىيفيت ادعيىىى فىىى السىىعر المزرعىىى مبىىت  
ىىف عيىى تويالذرة واألرز والقطن . ولقد أببت صذا الباث أن التدصور الاادث فى انتاج ماصوت فوت الصويا د 

مىن  المساات المنزرعت فاسب ت وانما يتوىف عيى الصنف والظروف البيئيت ايث يىزرع صىذا الماصىوت مبتىداء
صير أوت شهر ابريت واتى  صر شىهر مىايو عقىب اصى ء األرج مىن المااصىيت الشىتويت ويىؤدى التبكيىر أو التى 

وتاىىود زراعتىىغ فىىى ادرا ىىى عىىن صىىذا الميعىىاد الىىى انصفىىاج الماصىىوت وتىىدصور صىىفات البىىذرة المصصصىىت . 
 %0.71الصصبت ايىدة الصىرف ىيييىت الاشىائض واألرج الصىفراء ايىث انصف ىت المسىاات المنزرعىت بنسىبت 

رايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت وبنسىىبت بيغىىت ناىىو ( وصىىى م1989 - 80صىى ت الفتىىرة  
ر ادىتصىادى . كمىا تناىصىت ادنتاايىت ( وصى مرايت تطبيىي سياسىت التاىر1999 - 90ص ت الفترة   14.1%

 انيت .ص ت الفترة الب %4.6وبنسبت بيغت ناو  %4.1الفدانيت من فوت الصويا ص ت الفترة األولى بنسبت 
  
 لعرامل المؤثرة على المساحة المنزرعة بفرل الصريا:ا -( 1)

د اج وتذبىىىذب العائىىىمن انتهىىىاج سياسىىىت التاىىىرر ادىتصىىىادى ومىىىا ترتىىىب عييهىىىا ارتفىىىاع تكىىىاليف ادنتىىى
تىى تقىو  المزرعى بالمقارنىت بالمااصىيت ادصىرى المنافسىت لىغ فىى الىدورة نتياىت انصفىاج ادسىعار المزرعيىت ال

ت لتيىك دسىتيعابيالشركات التصنيعيت بتاديدصا والتى ىد د يكون ليمزارع امكانيت الوصىوت اليهىا ت أو ان الطاىىت ا
ن أصى  مىماصىولت لعىد  امكانيىت تسىويقغ أو بيعىغ بىبمن بصىن . تعتبىر الشركات مادودة ت ومن بى  يفقىد المىزارع 

 العوامت المؤبرة فى ادتااه العا  لتناىض المساات المنزرعت بماصوت فوت الصويا .
 
 

 النتامية لفرل الصريا :التكاليف ا-)أ(
وت ( بىىالمياي أن اامىىالى التكىىاليف ادنتاايىىت ليفىىدان مىىن فىى6يت ىىو مىىن ااصىىائيات الاىىدوت رىىى    

تااصا متزايدا ت ايث ارتفعىت تكىاليف ادنتىاج لفىوت م( ت صذ 1999 - 1980الصويا بدون ادياار ص ت الفترة  
 انيىىت ليفىدان صىى ت عىىا  717ت لتصىىت الىى اىىوالى  1980انيىىت ليفىىدان صى ت عىىا   148.2الصىويا مىىن اىوالى 

لفتىرة دان فىى المتوسىط صى ت صىذه اانيها سنويا ليفى 38.6ت وبما يعادت  %7.8وبمعدت سنوى يبيغ ناو  1999
يفىدان صى ت ل( بالمياي ومن كان من الم اظ تباين معدت الزيىادة فىى اامىالى التكىاليف ادنتاايىت  7ادوت رى   

رايىت مىا ىبىت تطبيىي ( وصىى م1989 - 1980فترة التسىعينات عنىغ فىى فتىرة البمانينىات . ايىث سىايت الفتىرة  
انيىىت مىى  زيادتىىغ بمعىىدت سىىنوى يبيىىغ اىىوالى  282.6نويا بيىىغ اىىوالى سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى متوسىىطا سىى

( 1999 - 1990انيىىت سىنويا فىىى المتوسىط صى ت صىىذه الفتىرة . أمىىا صى ت الفتىىرة   38.6وبمىا يعىادت  13.7%
توسىطا وصى مرايت تطبيي سياسىت التاىرر ادىتصىادى فقىد سىايت التكىاليف ادنتاايىت ليفىدان مىن فىوت الصىويا م

ا سىنويا انيهى 25انيهىا وبمىا يعىادت  %3.5انيت ليفدان م  زيادتغ بمعدت سنوى يبيىغ  706.5والى سنويا بيغ ا
 ( بالمياي .7فى المتوسط ص ت صذه الفترة . ادوت رى   

وكىىذلك عنىىد دراسىىت وتاييىىت الع ىىىت بىىين الرىعىىت الزراعيىىت لفىىوت الصىىويا والتكىىاليف ادنتاايىىت ليفىىدان  
 راسىت وكمىات مدى ت بير ذلىك عيىى الرىعىت الزراعيىت لفىوت الصىويا صى ت فترتىى الدليسنت السابقت ليزراعت لمعرف
ويا ( بىىالمياي . واىىد أن صنىىاك ع ىىىت عكسىىيت فيمىىا بىىين الرىعىىت الزراعيىىت لفىىوت الصىى3يو ىىاها الاىىدوت رىىى   

ت السىابقت يىت ليسىنااوالتكاليف ادنتاايت ليفدان ليسىنت السىابقت ليزراعىت . وأن التغيىرات السىنويت فىى التكىاليف ادنت
( 1989 - 1980من التغيرات فى الرىعت الزراعيت لفوت الصىويا وذلىك صى ت الفتىرة   %2ليزراعت تفسر ناو 

 ( بالمياي .8( ادوت رى   1999 - 1990ص ت الفترة   %69فى اين بيغت تيك النسبت ناو 
 

 عية لفرل الصريا :االسعار المزر-)ب(
( بالمياي أن السعر المزرعى لطىن فىوت الصىويا صى ت الفتىرة 6 يت و من ااصائيات الادوت رى   

 244( ي صىذ اتااصىا متزايىدا ايىث ارتفعىت ادسىىعار المزرعيىت لطىن فىوت الصىويا مىن اىىوالى 1999 - 1980 
ت وبمعىدت سىنوى يبيىغ ناىو  1999انيىت ليطىن صى ت عىا   1050ت لتصىت الىى اىوالى  1980انيت ص ت عىا  

انيهىا سىنويا ليطىن فىى المتوسىط صى ت نفىن الفتىرة . ومن كىان مىن الم اىظ  5.3 وبما يعىادت اىوالى 0.78%
تباين معدت الزيادة فى ادسعار المزرعيىت ليطىن صى ت فترتىى الدراسىت . ايىث سىايت ادسىعار المزرعيىت لطىن 

( وصىىى مرايىت مىىا ىبىت تطبيىىي سياسىت التاىىرر ادىتصىادى متوسىىطا 1989 - 1980فىوت الصىويا صىى ت الفتىرة  
انيها سىنويا فىى  46.6وبما يعادت  %11.2انيها م  زيادتغ بمعدت سنوى يبيغ ناو  414.8نويا يبيغ اوالى س

 - 1990المتوسىىط صىى ت نفىىن الفتىىرة . فىىى اىىين سىىايت ادسىىعار المزرعيىىت لطىىن فىىوت الصىىويا صىى ت الفتىىرة  
انيهىىا ليطىىن مىى   938.6( وصىىى مرايىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى متوسىىطا سىىنويا يبيىىغ اىىوالى 1999
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انيها سنويا فى المتوسط ص ت نفن الفترة اىدوت رىى   35.0وبما يعادت  %3.7زيادتغ بمعدت سنوى يبيغ ناو 
 ( بالمياي .7 

لسىىابقت اوكىذلك عنىد دراسىت وتاييىت الع ىىت بىين الرىعىت الزراعيىىت لفىوت الصىويا والسىعر المزرعىى ليطىن ليسىنت 
( وصىىى 1989 - 1980ى الرىعىىت الزراعيىىت لفىىوت الصىىويا صىى ت الفتىىرة  ليزراعىىت لمعرفىىت مىىدى تىى بير ذلىىك عيىى

ىىىت ( بىىالمياي ت ان صنىىاك ع 8مرايىت مىىا ىبىىت تطبيىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى وكمىا يو ىىاها الاىىدوت رىى   
ت ن التغيىراعكسيت فيما بين الرىعت الزراعيت لفوت الصويا والسىعر المزرعىى ليطىن ليسىنت السىابقت ليزراعىت . وأ

راعيىت لفىوت من التغيرات الز %2نويت فى ادسعار المزرعيت لفوت الصويا ليسنت السابقت ليزراعت تفسر ناو الس
لهيئىات الصويا. مما يو و أن ادسعار المزرعيت لفوت الصويا فى تيك الفتىرة كانىت اسىعار مفرو ىت مىن ىبىت ا

أن  و اسىتاابت دالىت العىرج ت كمىىاالتىى تتىولى شىراء الماصىوت مىن المىزارع  فهىى د تمبىىت أسىعار فعييىت تو ى
ااىىا  ااىزءا كبيىرا مىن التغيىرات فىىى األسىعار ىىد تكىون لتغطيىىت اىزء مىن تكىاليف ادنتىىاج المرتفعىت ممىا يسىبب 

 ين الرىعىتبىالزراع عن زراعت فوت الصويا وبالتالى تناىض الرىعت المزروعت . أما عند دراست وتاييىت الع ىىت 
قطنيىىت زرعىىى ليطىىن ليسىىنت السىىابقت لمعرفىىت مىىدى تىى بير ذلىىك عيىىى الرىعىىت الالزراعيىىت لفىىوت الصىىويا والسىىعر الم

رايىىت تطبيىىي سياسىت التاىىرر ادىتصىىادى وكمىىا ( وصىىى م1999 - 1990الزراعيىت لفىىوت الصىىويا صىى ت الفتىرة  
لسىىعر ( بىىالمياي أن صنىىاك ع ىىىت عكسىىيت فيمىىا بىىين الرىعىىت الزراعيىىت لفىىوت الصىىويا وا8يو ىىاها الاىىدوت رىىى   

ليسىىنت  ليطىىن ليسىىنت السىىابقت ليزراعىىت ت وأن التغيىىرات السىىنويت فىىى ادسىىعار المزرعيىىت لفىىوت الصىىويا المزرعىىى
ك فقىىط مىىن التغيىىرات الزراعيىىت لفىىوت الصىىويا ممىىا يت ىىو منىىغ أي ىىا أن تيىى %55السىىابقت ليزراعىىت تفسىىر ناىىو 

عار ت فى ادسىرا من التغيرااألسعار د تمبت األسعار الفعييت التى تو و استاابت دالغ العرج كما أن ازءا كبي
 فىى انتىاج ىد تكون لتغطيت اىزء مىن تكىاليف ادنتىاج المرتفعىت نتياىت دلغىاء دعى  مسىتيزمات ادنتىاج المسىتصدمت

فىىى  فىىوت الصىىويا نتياىىت دنتهىىاج سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ف ىى  عىىن اصتفىىاء دور التعاونيىىات فىىى المسىىاصمت
مض التسىىويقيت التىىى ياصىىت عييهىىا الوسىىطاء مىىن المىىزارعين عمييىىات انتىىاج وتسىىويي الماصىىوت لصفىىج الهىىوا

لتسىىويي انتىىااه  ايىىث ان ماصىىوت فىىوت الصىىويا مىىن المااصىىيت التصىىنيعيت التىىى د يسىىتطي  الىىزراع طراهىىا 
اتها مباشرة ل سواق ت مما ياعىت الهيئىات تتىولى شىراء الماصىوت مىن المىزارع تىتاك  فىى ادسىعار وىىا لمصىي

 ت .تسبب فى اااا  الزراع عن زراعت القطن وبالتالى تناىض الرىعت المزروع ولين لمصيات المزارع مما
 
 العائد المزرعى :-(3)

من أص  العوامت األصرى التى تؤصذ فى ادعتبار من ىبت المنتا الزراعى عند تصصىيض أر ىغ بىين  
ف ىت  ت اصتيىار أمصتيف ادستصدامات صىو تاقيىي أعيىى عائىد عيىى المىوارد المسىتغيت فىى ادنتىاج وذلىك مىن صى

لمتبعىت لزراعيت االبدائت الماصوليت التى تاقي صذا الهدف وفى مطار ما تسمو بغ العوامت الفنيت الااكمت ليدورة ا
 وما تت منغ من تعاىب ليمااصيت المصتيفت عيى ادرج الزراعيت .

درج وتتمبىىىت ماموعىىىت المااصىىىيت الزراعيىىىت الرئيسىىىيت المنافسىىىت لفىىىوت الصىىىويا عيىىىى اسىىىتصدا  ا 
 ة الشىاميتالزراعيت فى مناطي منتااىغ الرئيسىيت وصى ت الموسى  الصىيفى لزراعتىغ وصىى   القطىن ت األرز ت األذر
غ واتااصاتى والرفعيت والقصب . وىد تبين من دراست العائد المزرعى ليفدان من كت من المااصىيت السىابقت الىذكر

ى ليفىىدان مىىن فىىوت الصىىويا واتااصاتىىغ صىى ت نفىىن ( مىى  المقارنىىت بالعائىىد المزرعىى1989 - 1985صىى ت الفتىىرة  
ن فىوت مى( بىالمياي . تفىوق العائىد المزرعىى ليمااصىيت المىذكورة عيىى العائىد المزرعىى 9الفترة . ادوت رى   

يفىدان ت بيىغ لانيت  154.2الصويا فبينما بيغ متوسط العائد المزرعى لفوت الصويا ص ت الفترة المذكورة اوالى 
لقصىىب دانى لكىىت مىىن ماصىىوت القطىىن ت األرز الصىىيفى واألذرة الشىىاميت الصىىيفى والرفيعىىت وامتوسىىط العائىىد الفىى

انيىت  663.4انيىت ليفىدان  310.2انيىت ليفىدان ت  341.5انيت ليفىدان ت  317.3انيت ليفدان ت  293.5اوالى 
 - 1995ة  ت الفتىرليفدان عيى الترتيب . وبالره  من تزايد متوسط العائد المزرعى ليفدان من فوت الصويا صى 

عمىىا كىىان عييىىت فىىى الفتىىرة  %140( وصىىى مرايىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى وبنسىىبت بيغىىت ناىىو1999
فىىوت  األولىىى .اد أن العائىىد المزرعىىى ليفىىدان مىىن المااصىىيت المىىذكورة ظيىىت تتفىىوق عيىىى العائىىد المزرعىىى مىىن

ت ليفىدان ت انيى 369.4صى ت نفىن الفتىرة اىوالى  الصويا . فبينما بيغ متوسط العائد المزرعى لفدان فوت الصويا
رفيعىىت  بيىىغ متوسىىط العائىىد الفىىدانى لكىىت مىىن ماصىىوت القطىىن ت واألرز الصىىيفى ت واألذرة الشىىاميت الصىىيفى و ال

انيىىت  632.9انيىىت ليفىىدان ت  785.9انيىىت ليفىىدان  1362.9انيىىت ليفىىدان ت  1202.3وىصىىب السىىكر اىىوالى 
 ( بالمياي .9يى الترتيب ادوت رى   انيت ليفدان ع 2144.9ليفدان ت 

بيىت يز  المقاوليتعرف عيى ادف ييت النسبيت لفوت الصويا بالقيان الى هيره من البىدائت الماصىوليت األصىرى يسىت
ائىىد فيمىىا بىىين العائىىد المزرعىىى ليفىىدان مىىن فىىوت الصىىويا والماصىىوت الشىىتوى الاقيىىى السىىابي لزراعتىىغ ت والع

ابي مىن المااصىيت الاقييىت الصىيفيت األصىرى والماصىوت الشىتوى الاقيىى السى المزرعى السىنوى ليفىدان مىن اى
 لزراعتغ عيى نفن األرج ص ت الموس  الشتوى .
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ولتاقيي صذا الهدف فقد ت  اصتيىار الىدورات الزراعيىت الرئيسىيت وصىى   البرسىي  التاىريض والقطىن ت  
 ة الشىىىاميتي  واألرز الصىىىيفى ت والقمىىىو واآلذرالبرسىىىي  المسىىىتدي  واألذرة الشىىىاميت الصىىىيفى ت والبرسىىىي  المسىىىتد

ى السىىنوى الصىىيفى ت والفىىوت البيىىدى واألذرة الشىىاميت الصىىيفى ت والقمىىو واألرز الصىىيفى لدراسىىت العائىىد المزرعىى
  لهذه الدورات فى مقابيت العائد المزرعى السنوى لدورة فوت الصويا المسبوق بالبرسي  المستدي  .

 - 1985عى لماموعت الدورات السابقت الىذكر واتاهاتهىا صى ت الفتىرة  وبدراست تطور العائد المزر
الصىويا  ( وصى مرايت ما ىبت تطبيي سياست التارر ادىتصادى م  المقارنت بالعائد المزرعى لىدورة فىوت1989

كورة ات المىذ( بالمياي تفوق العائد المزرعىى ليىدور9المسبوىت بالبرسي  المستدي  ص ت نفن الفترة ادوت رى   
ت سىتدي  صى عيى دورة فوت الصويا . فبينما بيغ متوسط العائد المزرعى لدورة فوت الصويا مسبوق بالبرسىي  الم

ذرة الشىاميت انيت . واد أن العائد المزرعى لكت من دورة البرسي  المستدي  واأل 598.6الفترة المذكورة اوالى 
اميت ألذرة الشىاألذرة الشىاميت الصىيفى ت والفىوت البيىدى واالصيفى ت والبرسي  المستدي  واألرز الصيفى والقمىو و

انيىىىت ت  708.3انيىىىت ت  778.8انيىىىت ت  821.6انيىىىت ت  785.9الصىىىيفى ت والقمىىىو واألرز الصىىىيفى اىىىوالى 
مسىبوق انيت عيى الترتيب . مد أنىغ مىن الم اىظ تفىوق متوسىط العائىد المزرعىى لىدورة فىوت الصىويا ال 748.6

شىاميت األذرة الن متوسط العائد من دورتى القمو واألذرة الشاميت الصيفى ت والفىوت البيىدى وبالبرسي  المستدي  ع
رايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ايىث بيىغ متوسىط العائىد ( وصى م1999 - 1995الصيفى ص ت الفترة  

ة فىوت لعائد مىن دورانيت عيى الترتيب ت بينما بيغ متوسط ا 1500.8انيت ت  1575المزرعى لكت منه  اوالى 
قطىىن ت انيىىت وذلىىك باسىىتبناء دورة البرسىىي  التاىىريض وال 2105.5الصىىويا المسىىبوق بالبرسىىي  المسىىتدي  اىىوالى 

 رز الصىىيفىوالبرسىىي  المسىىتدي  وادذرة الشىىاميت الصىىيفى ت والبرسىىي  المسىىتدي  وادرز الصىىيفى ت  والقمىىو واأل
يا ن الىىدورات السىىابي ذكرصىىا بمىىا فيهىىا دورة فىىوت الصىىوايىىث يزيىىد متوسىىط العائىىد المزرعىىى لهىىذه الىىدورات عىى

 تانيىىت  2522.2انيىىت ت  2109المسىىبوق بالبرسىىي  المسىىتدي  ايىىث بيىىغ متوسىىط العائىىد المزرعىىى لهىىا اىىوالى 
 ( بالمياي .9انيت عيى الترتيب ادوت رى    2150.3انيت ت  3192.6

زراعيىىت يعائىىد مىىن ماموعىىت الىىدورات المن ادتاىىاه العىىا  لتزايىىد الفاىىوة فيمىىا بىىين العائىىد المزرعىىى ل
من كىان وسىابقا ت  الرئيسيت البدييت ت والعائد المزرعى ليفدان من الدورة الزراعيت ليقطن وعيى الناو المشار اليىغ

بىر عىن يمكن تفسير ذلىك الىى ااتمىادت زيىادة أسىعار ماموعىت المااصىيت الزراعيىت البدييىت بمعىددت سىنويت اك
بىر معىددت أكبفى أسعار فوت الصويا أو زيادة ادنتاايت من ماموعت المااصيت البدييت  معددت الزيادة السنويت

 وت الصىويافىعن معددت الزيادة فى ادنتاايت من فوت الصويا ت أو الىى ااتمىات ارتفىاع تكيفىت مسىتيزمات انتىاج 
مىا عغج النظىر ت . اد انغ ببمعددت اكبر عنغ فى االغ المااصيت الزراعيت البدييت أو الى امي  صذه اداتماد

لعائىد يمىا بىين افاذا كانت صذه اداتمادت ت اميعها أو البعج منها صو المسئوت عن ادتاىاه العىا  لتزايىد الفاىوة 
 اعيىت لفىوتالمزرعى ليفدان من ماموعت الدورات الزراعيىت البدييىت ت والعائىد المزرعىى ليفىدان مىن الىدورة الزر

عىن  بقت الىذكره ما يشير الى تزايىد أف ىييت ماموعىت الىدورات الزراعيىت البدييىت السىاالصويا ت فإن فى صذا ادتاا
ماموعىت  الدورة الزراعيت لفوت الصويا ت وصو ما يشىير بىدوره الىى ااتمىادت تزايىد المسىاات المواهىت لزراعىت

 غ .لزراعت المااصيت البدييت م  تناىض المسااات المواهت لزراعت فوت الصويا والماصوت الشتوى السابي
من المقابيت فيما بين ادنتاج من اامىالى فىوت الصىويا ت والمسىاات المنزرعىت بهىا وانتاايتهىا فيمىا بىين  
( وصىىى 1999 - 90رايىىت مىىا ىبىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت والفتىىرة  ( وصىىى م1989 - 80الفتىىرة  

ين صىذين بىالنقض فى اامالى ادنتاج فيما  من %45مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ت انما تشيرالى أن 
سىئود عىن مالعاميين انما ترا  الى انصفاج ادنتاايت ت عيى اين يعد معدت النقض فى المساات المنزرعىت بهىا 

لىنقض فىى اوذلك فى ص ت الفترة األولى . أما صى ت الفتىرة البانيىت فىإن معىدت  %55ذلك وبنسبت تصت الى ناو 
قض فىى عيى اين يعد معدت الن %98ت الصويا يعد المسئوت عن انصفاج ادنتاج بنسبت المساات المنزرعت بفو

 . %2ادنتاايت مسئوت عن ذلك بنسبت 
ممىىا سىىبي يت ىىو أن صنىىاك انصفا ىىا وا ىىاا فىىى المسىىاات المنزرعىىت وكىىذلك انتاايىىت وانتىىاج فىىوت  

ى يمكىن اصىرصا فيمىا ييىى   ايىث الصويا بمصر وان صناك العديد من العوامىت التىى أدت الىى صىذا الو ى  والتى
يؤدى التبكير او الت صير عن ميعاد الزرعت والذى يبدأ من أوت شىهر ابريىت واتىى  صىر شىهر مىايو عقىب اصى ء 
األرج من المااصيت الشتويت الى انصفاج الماصوت وتدصور صفات البذرة المصصصت ليتقاوى . كىذلك تىؤبر 

يرصا من المعام ت عيى ادنتاايت الفدانيت لهذا الماصوت. ونظىرا طرق الزراعت والتسميد وتوافر مياه الرى وه
داتيىىاج فىىوت الصىىويا الىىى األرج الايىىدة فىىإن تركىىز زراعىىت صىىذا الماصىىوت فىىى الماافظىىات المنصف ىىت فىىى 
ادارتها ادنتاايت تؤبر الى اد كبير عيى ادنتاايت الفدانيت وادنتاج الكيى من صذا الماصوت . كما يؤدى التقيىب 

ى ادسىىعار الىىى التىى بير عيىىى العائىىد الفىىدانى وبالتىىالى التىى بير عيىىى المسىىاات المزروعىىت وادنتاايىىت ايىىث تميىىت فىى
ادسعار التى تاددصا الشركات التى تقو  بشراء الماصىوت لاانىب المشىترى ولىين المىزارع . ارتفىاع التكىاليف 

ىيمىىت الهىىوامض التسىىويقيت نتياىىت لتعىىدد  لمسىىتيزمات ادنتىىاج نتياىىت انتهىىاج سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ارتفىىاع
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الوسطاء فى المراات التسويقيت لهذا الماصوت ادمر الذى يؤدى الى التكاليف وبالتىالى انصفىاج العائىد مىن صىذا 
 الماصوت .

 
 ثالثا : العرامل المؤثرة فى تطرر اممالى االنتاج من محصرل عباد الشمس :

ا زيىت . كمى %45-25تيىت الهامىت اذ تاتىوى بىذوره عيىى ناىو يعتبر ماصوت عباد الشمن مىن المااصىيت الزي
ماصىىوت عبىىاد الشىىمن فىىى ادرا ىىى الرمييىىت  ت ويىناو %48 - %44تتىراو  نسىىبت البىىروتين فىىى البىىذرة بىىين 

ت صىذا والاديبت ادستص   ت ع وة عيى تاميىغ لنسىبت عاليىت مىن الميواىت . وىىد بىدأت مصىر التوسى  فىى زراعى
( 2ايىزة  والصىنف  %45 - 42مبت  ميساك( الذى تصت نسبت الزيىت فىى بىذوره الماصوت صاصت ادصناف 

د بيغىىت يىىو ( . وىىى 90-85قصىىر فتىىرة ن ىىاغ  ويتميىىز ب %43-42الىىذى تتىىراو  نسىىبت الزيىىت فىىى بىىذورة بىىين 
ات . ومىن الاىدير بالىذكر أن المسىاا  1990الىف فىدان عىا   22المساات المنزرعىت مىن صىذه ادصىناف اىوالى 

تعتبىىر مىىن ادصىىناف هيىىر الزيتيىىت  الصىىنف المصطىىط( فىىى اىىين بىىدأ  1987عبىىاد الشىىمن ىبىىت عىىا  المنزرعىىت ب
ذا الاىزء ادصتنا  بزراعت ادصناف الزيتيت بعد ذلك  ادصناف السىوداء( . ولىذلك فسىوف يقتصىر التاييىت فىى صى

سىاات فىى تيىك ( . وصى فترة تطبيي سياست التاىرر ادىتصىادى ايىث انصف ىت الم1999 - 1995عيى الفترة  
 الف فدان . 49.2من متوسط المساات المنزرعت بعباد الشمن والتى تبيغ اوالى  2.6الفترة بنسبت 

 
 لعرامل المؤثرة على المساحة المنزرعة بمحصرل عباد الشمس :ا-(1)

لىغ فىىى  من ارتفىاع تكىىاليف ادنتىاج وتذبىىذب العائىد المزرعىىى بالمقارنىت بالمااصىىيت ادصىرى المنافسىىت
 ادنتىاج. ة الزراعيت وذلك كمردود طبيعى دنتهاج سياست التارر ادىتصادى والغاء الىدع  عىن مسىتيزماتالدور

 تعتبر من أص  العوامت المؤبرة فى ادتااه العا  لتناىض المساات المنزرعت بماصوت عباد الشمن .
 

 ليف االنتامية لعباد الشمس :التكا -)أ( 
بىىالمياي أن اامىىالى التكىىاليف ادنتاايىىت ليفىىدان مىىن عبىىاد  (7يت ىىو مىىن ااصىىائيات الاىىدوت رىىى    

رايىىت تطبيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت صىىذ ( وصىىى م1999 - 1990الشىىمن بىىدون ادياىىار صىى ت الفتىىرة  
لتصىت  ت 1990انيىت ليفىدان صى ت عىا   360.3متااصا عاما متزايدا ت ايث ارتفعت تكاليف ادنتاج من اىوالى 

ن فىى انيهىا سىنويا ليفىدا 29.2ت وبمىا يعىادت  %5.4يت ليفىدان وبمعىدت سىنوى يبيىغ ناىو ان 600.2الى اوالى 
 ( بالمياي . 7المتوسط ص ت صذه الفترة ادوت رى   

وكىىذلك عنىىد دراسىىت وتاييىىت الع ىىىت بىىين الرىعىىت الزراعيىىت لعبىىاد الشىىمن والتكىىاليف ادنتاايىىت ليفىىدان  
 - 1990ك عيىىى الرىعىىت الزراعيىىت لعبىىاد الشىىمن صىى ت الفتىىرة  ليسىىنت السىىابقت ليزراعىىت لمعرفىىت مىىدى تىى بير ذلىى

يىت لعبىاد ( بالمياي . واد أن صناك ع ىت عكسيت فيما بين الرىعىت الزراع8( وكما يو اها الادوت رى   1999
ت لسىىابقايىىت ليسىنت الشىمن والتكىاليف ادنتاايىىت ليفىدان ليسىىنت السىابقت . وأن التغيىىرات السىنويت فىىى التكىاليف ادنتاا

 كورة .من التغيرات فى الرىعت الزراعيت لعباد الشمن وذلك ص ت نفن الفترة المذ %11ليزراعت تفسر ناو 
 

 لمزرعية لعباد الشمس :االسعار ا -)ب( 
( بالمياي أن السعر المزرعى لطن عباد الشىمن صى ت الفتىرة 7يت و من ااصائيات الادوت رى    

يىدا ايىث ارتفعىت ادسىعار المزرعيىت لطىن عبىاد الشىمن مىن اىوالى امىا متزاع( ي صذ اتااصىا 1999 - 1990 
ت وبمعىدت سىنوى يبيىغ  1999انيىت ليطىن صى ت عىا   1100ت لتصت الىى اىوالى  1990انيت ص ت عا   800
 انيها سنويا ليطن فى المتوسط ص ت نفن الفترة .  32.4وبما يعادت اوالى  %3.2ناو 

لسىىابقت االرىعىت الزراعيىىت لعبىاد الشىمن والسىعر المزرعىى ليطىن ليسىنت  وكىذلك عنىد دراسىت وتاييىت الع ىىت بىين
( وصىىى 1999 - 1990ليزراعىىت لمعرفىىت مىىدى تىى بير ذلىىك عيىىى الرىعىىت الزراعيىىت لعبىىاد الشىىمن صىى ت الفتىىرة  

يت فيمىا ( بالمياي ت ان صناك ع ىت عكس8مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى وكما يو اها الادوت رى   
 لسىنويت فىىالرىعت الزراعيت لعباد الشمن والسعر المزرعىى ليطىن ليسىنت السىابقت ليزراعىت . وأن التغيىرات بين ا

د الشىمن . من التغيرات الزراعيىت لعبىا %14ادسعار المزرعيت لعباد الشمن ليسنت السابقت ليزراعت تفسر ناو 
 زءا كبيىرااىسىتاابت دالىت العىرج ت كمىا أن مما يت و منغ أن تيك ادسعار د تمبت ادسعارالفعييت التى تو و ا

يزمات مىىن التغيىىرات فىىى األسىىعار ىىىد تكىىون لتغطيىىت اىىزء مىىن تكىىاليف ادنتىىاج المرتفعىىت نتياىىت دلغىىاء دعىى  مسىىت
بىىاد ادنتىىاج لعبىىاد الشىىمن نتياىىت دنتهىىاج سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ممىىا يسىىبب اااىىا  الىىزراع عىىن زراعىىت ع

 الشمن .
 
 :العائد المزرعى  -( 3)
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من أص  العوامت األصرى التى تؤصذ فى ادعتبار من ىبت المنتا الزراعى عند تصصىيض أر ىغ بىين  
ف ىت أمصتيف ادستصدامات صىو تاقيىي أعيىى عائىد عيىى المىوارد المسىتغيت فىى ادنتىاج وذلىك مىن صى ت اصتيىار 

لمتبعىت لزراعيت الااكمت ليدورة االبدائت الماصوليت التى تاقي صذا الهدف وفى مطار ما تسمو بغ العوامت الفنيت ا
 وما تت منغ من تعاىب ليمااصيت المصتيفت عيى ادرج الزراعيت .

وتتمبىىىت ماموعىىىت المااصىىىيت الزراعيىىىت الرئيسىىىيت المنافسىىىت لعبىىىاد الشىىىمن عيىىىى اسىىىتصدا  ادرج  
 الشىاميت ألذرةالزراعيت فى مناطي منتااىغ الرئيسىيت وصى ت الموسى  الصىيفى لزراعتىغ وصىى   القطىن ت األرز ت ا

غ واتااصاتى والرفعيت والقصب . وىد تبين من دراست العائد المزرعى ليفدان من كت من المااصىيت السىابقت الىذكر
مقارنت بالعائد المزرعى ليفدان من عباد الشمن واتااصاتغ ص ت نفن الفتىرة . ( م  ال1999 - 95ص ت الفترة  
لشىمن ى ليمااصىيت المىذكورة عيىى العائىد المزرعىى مىن عبىاد ا( بالمياي . تفىوق العائىد المزرعى9ادوت رى   

ن ت بيىىغ انيىىت ليفىىدا 416فبينمىىا بيىىغ متوسىىط العائىىد المزرعىىى لعبىىاد الشىىمن صىى ت نفىىن الفتىىرة المىىذكورة اىىوالى 
صىىب متوسىىط العائىىد الفىىدانى لكىىت مىىن ماصىىوت القطىىن ت األرز الصىىيفى واألذرة الشىىاميت الصىىيفى والرفيعىىت وى

ان انيىىت ليفىىد 632.9انيىىت ليفىىدان ت  785.9انيىىت ليفىىدان ت  1362.9انيىىت ليفىىدان ت  1202.3السىىكر اىىوالى 
 ( بالمياي .9انيت ليفدان عيى الترتيب ادوت رى    2144.9

صىىرى وليتعىىرف عيىىى ادف ىىييت النسىىبيت لعبىىاد الشىىمن بالقيىىان الىىى هيىىره مىىن البىىدائت الماصىىوليت األ
ائىد تىغ ت والعى ليفدان من عبىاد الشىمن والماصىوت الاقيىى السىابي لزراعيستيز  المقابيت فيما بين العائد المزرع

ابي المزرعى السىنوى ليفىدان مىن اى مىن المااصىيت الاقييىت الصىيفيت األصىرى والماصىوت الشىتوى الاقيىى السى
 لزراعتغ عيى نفن األرج ص ت الموس  الشتوى .

البرسىي  التاىريض والقطىن ت البرسىي  ولتاقيي صذا الهىدف فقىد تى  اصتيىار الىدورات الزراعيىت وصىى    
 تت الصىىيفى المسىىتدي  واألذرة الشىىاميت الصىىيفى ت والبرسىىي  المسىىتدي  واألرز الصىىيفى ت والقمىىو واآلذرة الشىىامي
ات هىذه الىدورلوالفوت البيدى واألذرة الشاميت الصيفى ت والقمو واألرز الصيفى لدراست العائد المزرعى السنوى 

 رعى السنوى لدورة عباد الشمن المسبوق بالبرسي  المستدي  . فى مقابيت العائد المز
( 1999 - 1995وبدراسىت تطىور العائىىد المزرعىى لماموعىىت الىدورات السىىابقت الىذكر واتاهاتهىىا صى ت الفتىىرة  

شىمن ( واىد تفىوق العائىد المزرعىى لىدورة عبىاد ال9وصى مرايت تطبيي سياست التارر ادىتصادى ادوت رى   
الشىىاميت  رسىي  المسىتدي  عىن متوسىط العائىىد مىن دورات البرسىي  التاىريض والقطىن ت القمىو واآلذرةالمسىبوق بالب

 2109لى الصيفى ت والفوت البيدى واألذرة الشاميت الصيفى . ايث بيغ متوسىط العائىد المزرعىى لكىت مىنه  اىوا
مسىبوق رة عبىاد الشىمن الانيت عيى الترتيب ت بينمىا بيىغ متوسىط العائىد مىن دو 1500.8انيت ت  1575انيت ت 

ت الصىىيفى انيىىت ت وذلىىك باسىىتبناء دورتىىى البرسىىي  المسىىتدي  وادذرة الشىىامي 2152.1بالبرسىىي  المسىىتدي  اىىوالى 
مىا فيهىىا والبرسىي  المسىتدي  وادرز الصىيفى ايىث يزيىىد متوسىط العائىد المزرعىى لهىذه الىىدورات السىابي ذكرصىا ب

 3192.6انيىت ت  2522.2ي  ايث بيغ العائد المزرعى لهىا اىوالى دورة عباد الشمن المسبوق بالبرسي  المستد
 انيت عيى الترتيب .

لزراعيىىت  من ادتاىاه السىىابي لتزايىىد الفاىىوة فيمىا بىىين العائىىد المزرعىىى ليعائىد مىىن ماموعىىت الىىدورات ا
يىد مىادت تزاالبدييت ت والعائد المزرعى ليفدان من الىدورة الزراعيىت لعبىاد الشىمن وصىو مىا يشىير بىدورة الىى اات

 المسىىاات المواهىىت لزراعىىت ماموعىىت المااصىىيت البدييىىت مىى  تنىىاىض المسىىاات المواهىىت لزراعىىت عبىىاد الشىىمن
 والماصوت الشتوى السابي لزراعتغ .

من المقابيىىت فيمىىا بىىين ادنتىىاج مىىن اامىىالى عبىىاد الشىىمن ت والمسىىاات المنزرعىىت بهىىا وانتاايتهىىا صىى ت  
بيىىي سياسىىت التاىىرر ادىتصىىادى ت انمىىا تشىىيرالى أن الىىنقض فىىى اامىىالى ط( وصىىى مرايىىت ت1999 - 90الفتىىرة  

يىت ت ادنتااادنتاج فيما بين صذين العاميين انما يرا  الى انصفاج المساات المنزرعت بهذا الماصىوت ايىث ذاد
 . %5.4فى تيك الفترة بما يقرب من ناو 

 مىا يترتىب عييىغ انصفىاج انتىاجمما سبي يت و أن صناك انصفا ا وا ىاا فىى المسىاات المنزرعىت م
مىا ييىى عباد الشمن فى مصر ت وان صناك العديد من العوامت التى أدت الى صذا الو   والتى يمكىن اصىرصا في

واىت  عد  زراعت صذا الماصوت فى ادرا ى المناسبت لزراعتغ ايث د تاوز زراعتىغ فىى ادرا ىى ذات المي
و اد زراعتىغ رمييت والفقيرة وادرا ى الطمييت ت الت صير فى ميعاالمرتفعت والرديئت الصرف وكذلك ادرا ى ال

تهىا اصاده فى الوىت المناسب ايث ان ذلك يؤدى الى افىاف البىذور اكبىر مىن الى ز  وتكسىرصا وصىعوبت هربي
ن ف   عن عىد  تىوفر ص يىا الناىت باىوار زراعىات عبىاد الشىمن ممىا ترتىب عييىغ عىد  اىدوث التيقىيو وتكىوي

 .ابوب فارهت 
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نىغ من  من العوامت التى تؤبر عيى انتاج مااصيت الزيوت صو امكانيىت واسىيوب التسىويي ت ايىث ا
ن طراهىىا فإنىىغ د يمكىى -عمييىىات صىىناعيت ىبىىت اسىىته كها  أى ييىىز  لهىىا -بالنسىىبت لمااصىىيت الزيىىوت التصىىنيعيت 

 ذرة القطىنعها اهت معينت ب  تطراها ل سته ك مبىت زيىت بىمباشرة ل سته ك اذ دبد ان تتولى شرائها وتصني
لمشىتريت اوىد د يكون ليمزارع امكانيت الوصوت الى تيك الاهىات  …وفوت الصويا وعباد الشمن وبذرة الكتان 

عىغ يقغ أو بياو أن الطاىت ادستيعابيت لتيىك الاهىات ماىدودة . ومىن بى  يفقىد المىزارع ماصىولغ لعىد  امكانيىت تسىو
 بصن ت وصذا ما يادث فى العديد من الاادت . ببمن

لاهىات وفى مبت صذه المااصيت فمن ادف ت واد من التعاىد المسبي م  الزراع عيى توريد ماصىوله  لتيىك ا
أسيوب التعاىد المسبي عدة عوامت منها مناسبت المسىاات المزروعىت ت وتاديىد  ويتطيب ناا  -هات التصني  ا -

أىىىت  فين وامكانيىىات النقىىت والتصىىني  . كىذلك فىىإن التسىىويي الفىردى لمااصىىيت الزيىىوتسىعر عىىادت ومقبىىوت ليطىر
 ونيات .كفاءة من ايث مستويات ادسعار المزرعيت من أسيوب التسويي الاماعى الذى دبد أن تقو  بغ التعا

 
 درر التعارنيات :

طىىاع الزراعىىى ليتعاونيىىات دور أساسىىى لىىين فقىىط فىىى ماىىات انتىىاج مااصىىيت الزيىىت ولكىىن فىىى الق
 المااصىيت بصورة شىاميت . ذلىك مذا ادت التعاونيىات الىدور الميقىى عيىى عاتقهىا بالكفىاءة المطيوبىت . وفىى ماىات
اج اىات ادنتىالزيتيت فإن أبر التعاونيات أكبر و واا وأصميت سواء فى ماىات ادنتىاج أو ماىات التسىويي . ففىى م

ولهىا  -لم ئمىت ومتطيبات ادنتىاج بالكميىت والنوعيىت والمواعيىد افييتعاونيات الدور المستمر فى توفير مستيزمات 
دور اكبىىر فىىى ماىىات التسىىويي ت ايىىث أنهىىا كمىىا سىىبي القىىوت أن تيىىك المااصىىيت ذات نوعيىىت صاصىىت وتتطيىىب 

ااىراء عمييىات تصىنيعيت عييهىا ىبىت اسىته كها . ومىن بى  فىإن دور التعاونيىات  ومعظمها يىت  -معام ت صاصت 
ت تاميى  ادنتىاج مىن المنتاىين وتسىويقغ بصىورة اماعيىت بمىا يىؤدى الىى الاصىوت عيىى مسىتويااكبر  رورة ل

 ائت النقىتسعريت أف ت . كذلك يمكن ليتعاونيات ماراء عمييات الفرز والتعبئىت واعىداد العبىوات والمصىازن ووسى
 بصورة أف ت واكف  من الزارع ك فراد .

  وريت السىيعت واسىىتراتيايتها لى  تيىي ادصتمىىاممىا سىبي يمكىن القىىوت أن مااصىيت الزيىوت رهىى   ىر
االيىا  المناسب من ايث و   صطت ىوميت لزيادة ادنتاج من صذه المااصيت  ىمانا لتىوفير الزيىت . ومىا ياىدث
ربىط  عبارة عن ااتهادات شبغ فرديت ومنعزلت لينهوج بماصوت دون ربط ذلىك ببىاىى المااصىيت الزيتيىت ت أو

ن  ىرورة مىط ذلىك بالتصىني  وامكانياتىغ ومتطيباتىغ . وصىو مىا يؤكىد عييىغ صىذا الباىث ادنتاج بالتسىويي ت أو ربى
 و   صطت ىوميت لينهوج بانتاج المااصيت الزيتيت والتى ياب أن تت من  

اىى لنسىبيت لبىارف  ادسعار الت شيريت التى تاددصا الدولت ليمااصيت الزيتيت مات الدراست م  اصذ ادسعار  (1 
ايىت ديت مىن نافى ادعتبار وذلك اتى تقي  تيك الااص ت ب سعار تت ئ  م  أصميتها ادىتصىا المااصيت المنافست

اصىيت وتتقارب م  أسعارصا العالميىت مىن نىاايى اصىرى ممىا يسىاعد عيىى اىبىات المنتاىين عيىى زراعىت صىذه الما
 وادصتما  برف  انتاايتها وبالتالى زيادة كميت ادنتاج .

  مااصىيت الزيىوت رهىى   ىروريت السىيعت واسىىتراتيايتها لى  تيىي ادصتمىىاممىا سىبي يمكىن القىىوت أن 
االيىا  المناسب من ايث و   صطت ىوميت لزيادة ادنتاج من صذه المااصيت  ىمانا لتىوفير الزيىت . ومىا ياىدث
ربىط  عبارة عن ااتهادات شبغ فرديت ومنعزلت لينهوج بماصوت دون ربط ذلىك ببىاىى المااصىيت الزيتيىت ت أو

ن  ىرورة مىتاج بالتسىويي ت أو ربىط ذلىك بالتصىني  وامكانياتىغ ومتطيباتىغ . وصىو مىا يؤكىد عييىغ صىذا الباىث ادن
 و   صطت ىوميت لينهوج بانتاج المااصيت الزيتيت والتى يمكن أن تت من التالى  

التوس  فى زراعىت ماصىولى عبىاد الشىمن وفىوت الصىويا فىى ماافظىات مصىر الوسىطى ومصىر العييىا ت  (1 
تيااتهمىا سبب ناا  زراعتهما شتوى فى تيك الماافظات لتوافر الظروف المناصيت المناسبت وىيىت ااوذلك ب

لك عىام  ذمما يوفر ىدرا كبيرا من المياه ت ويعتبر  %40ليمياه ص ت الموس  الشتوى عن الصيفى بمعدت 
ن عيىىى القصىىب صامىىا ليتوسىى  فىىى زراعتهمىىا بمنىىاطي ادستصىى   ت ف ىى  عىىن امكانيىىت زراعتهمىىا ماميىىي

راج الصريفى الذى تنتشر زراعتغ فىى ماافظىات مصىر العييىا ت باد ىافت الىى ىيىت اصىابتهما بىبعج ادمى
 الفطريت .

اصىوت العمت عيى توافر ص يا النات باوار زراعات ماصوت عبىاد الشىمن اتىى يىت  التيقىيو وبالتىالى ال (2 
 عيى بذور كاميت الن ا مما يؤدى الى زيادة ادنتاج .

ع ماتواصىىا   فىىى زراعىىت التقىىاوى المنتقىىاة وادنىىواع الماسىىنت مىىن البىىذور الزيتيىىت التىىى تمتىىاز بارتفىىاالتوسىى (3 
 الزيتى ت والعمت عيى مقاومت ادمراج التى تسبب فى صفج انتاايت الفدان من صذه المااصيت .

 نتاجاج ادعد  الت صر فى زراعت تيك المااصيت عن مواعيد الزراعت المناسبت لها مما يتسبب فى انصف (4 
ب النمىو عد  المبالغت فى تسميد ادرج بادسمدة ادزوتيت مما يؤدى الى زيادة النمىو الص ىرى عيىى اسىا (5 

 البمرى فينصفج ادنتاج .
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التىى  العمت عيى زيىادة فاعييىت بىراما المقاومىت الصاصىت بهىذه المااصىيت ليق ىاء عيىى ادمىراج وادفىات (6 
 تصيبها فيؤدى ذلك الى زيادة ادنتاج .

يت مىىن تفعيىت دور ادرشىىاد الزراعىىى فىىى ماىىات انتىىاج المااصىىيت الزيتيىت نظىىرا دصميتىىغ لمىىا لهىىذه المااصىى (7 
 صصائض ومتطيبات ييز  تعريف الزارع بها .

ت و ى  نظىىا  تسىىويقى يراعىىى فىى مراايىىغ المصتيفىىت طبيعىىت صىىذه المااصىيت التصىىنيعيت ت بايىىث تتىىولى اهىى (8 
  لتيىك ن التعاىد المسبي م  المزارعين عيى توريىد ماصىولهمعينت عمييت الشراء من المزارعين عيى اسا

عر عىادت سىالاهت ت ولناا  صذا ادسيوب دبد من توافر عوامت منها   مناسبت المساات المزروعت وتاديىد 
 ومقبوت ليطرفين ت وامكانيات النقت والتصني  . 

ىايىت لتصىني  ليوء المعدة ليتقاوى أو االعمت عيى اتباع الطرق السييمت فى تصزين وتهويت البذور الزيتيت سوا (9 
تصىىافى  مىىن تىى بير العوامىىت الاويىىت والبيولوايىىت المصتيفىىت وبالتىىالى الماافظىىت عيىىى صىىفات البىىذرة وزيىىادة

 الزيت .
ات تفعيىىىت نشىىىاط التعاونيىىىات ليقيىىىا  بالىىىدور الميقىىىى عيىىىى عاتقهىىىا بالكفىىىاءة المطيوبىىىت صاصىىىت فىىىى ماىىى (10 

عيىىد مسىىتيزمات ومتطيبىىات ادنتىىاج بالكميىىت والنوعيىىت والموا المااصىىيت الزيتيىىت وذلىىك عىىن طريىىي تىىوفير
عيىى  المناسبت ت ف   عن تامي  ادنتاج من المنتاين وتسىويقغ بصىورة اماعيىت بمىا يىؤدى الىى الاصىوت

المصىازن ومستويات سعريت أف ت . كذلك يمكن ليتعاونيات ماراء عمييات الفرز والتعبئت واعداد العبىوات 
 أف ت واكف  من الزارع ك فراد . ووسائت النقت بصورة

 
 المرامع

 
بعج لىبناء ابراصي  صييفت  دكتور( ت اشرف كمات عبان  دكتور(   دراست اىتصىاديت دسىتاابات العىرج  -1

لبىانى ت االمااصيت الزيتيت فى مصىر ت المايىت المصىريت ل ىتصىاد الزراعىى ت المايىد السىاب  ت العىدد 
 . 1997سبتمبر 

تصىادى هللا  دكتور( ت صيىرى اامىد العشىماوى  دكتىور(   ابىر سياسىت التاىرر ادىاميت عبد الاميد ااب  -2
ت فىى عيى اىتصاديات انتاج اص  المااصىيت الزراعيىت فىى مصىر ت المىؤتمر السىادن ل ىتصىاد والتنميى

 د البىانى تمصر والب د العربيت ت ىس  ادىتصاد الزراعى ت كييت الزراعت ت اامعىت المنصىورة ت المايى
 . 1997ر اكتوب

سىىعد زكىىى نصىىار  دكتىىور(   السياسىىات السىىعريت الزراعيىىت فىىى اطىىار سياسىىات ادصىى   ادىتصىىادى فىىى  -3
 مصىىر ت نىىدوة تاييىىت السياسىىات السىىىعريت الزراعيىىت فىىى ج .   . ع . ت وزارة الزراعىىت واستصىىى  

 . 1992ادرا ى ت الازء البانى ت مارن 
ف كونىىات ادصميىىت ادىتصىىاديت لىىبعج مااصىىيت ادليىىاصىىابر سىىيد أامىىد يىىن  دكتىىور(   القيىىان الكمىىى لم -4

( ت 3د  ( ت العىىد24والمااصىىيت الزيتيىىت فىىى ج .   . ع . ت مايىىت مشىىتهر ليعيىىو  الزراعيىىت ت المايىىد  
 . 1986سبتمبر 

نى عفىىاف زكىىى عيىىى عبمىىان  دكتىىور(   دراسىىت الكفىىاءة ادنتاايىىت وادىتصىىاديت لماصىىولى الفىىوت السىىودا -5
ى ت الاديىدة فىى مصىر  منطقىت البسىتان( ت المايىت المصىريت ل ىتصىاد الزراعىوالسمس  فى ادرا ى 

 . 1996المايد السادن ت العدد البانى ت سبتمبر 
( ت 65 معهد التصطيط القومى   مستقبت انتاج الزيوت فى مصر ت ى ايا التصطيط والتنميت فى مصر رىى   -6

 . 1991اكتوبر 
لزراعىى الشىئون ادىتصىاديت ت اددارة المركزيىت ل ىتصىاد اوزارة الزراعت واستص   ادرا ى ت ىطاع  -7

 رة العامت ل اصاءات الزراعيت ت نشرات ادىتصاد الزراعى ت اعداد مصتيفت .اددا -
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ى اممىالى مسىاحة فىعبىاد الشىمس  -فىرل الصىريا  -القطىن  -( : األهمية النسبية لمساحة المحاصيل الزيتية 3مدرل رقم )
 (1999 - 1980محاصيل الزيتية   فى مموررية مصر العربية خالل الفترة )ال

 البيان         
 

 السنرات

اممالى 
 الطاقة

 الف فدان

 عباد الشمس فرل الصريا بذرة القطن
 المساحة
 المساحة )%( الف فدان

 المساحة )%( الف فدان
 )%( الف فدان

1980 1475 1245 84.8 83 5.6 12 0.81 
1981 1429 1178 82.4 109 7.6 12 0.84 
1982 1339 1066 79.6 144 10.8 16 1.19 
1983 1239 988 79.7 147 11.9 12 0.97 
1984 1205 984 81.7 125 10.4 14 1.16 
1985 1306 1081 82.7 119 9.1 17 1.30 
1986 1260 1055 83.7 110 8.7 15 1.19 
1987 1214 980 80.7 113 9.3 26 2.14 
1988 1267 1014 80.0 117 9.2 36 2.84 
1989 1214 1006 82.9 92 7.6 27 2.22 

 1.40 18.7 9.0 115.9 81.8 1095.7 1294.8 متوسط الفترة
1990 1235 993 80.4 99 8.0 35 2.83 
1991 1118 845 75.6 101 9.0 42 3.76 
1992 1.69 840 78.6 52 4.9 62 5.80 
1993 1208 884 73.2 44 3.6 73 6.04 
1994 1017 721 70.9 56 5,5 56 5.51 
1995 1057 710 67.2 62 5.9 70 6.62 
1996 1208 930 77.0 36 3.0 51 4.22 
1997 1106 859 77.7 32 2.9 26 2.35 
1998 1037 789 76.1 43 4.1 33 3.18 
1999 922 645 70.0 17 1.8 44 4.77 

 4.50 49.2 4.9 54.2 74.8 821.6 1097.7 متوسط الفترة
 2.80 33.5 7.1 85.1 78.6 940.7 1196.3 المتوسط العا 

 ( بالبحث . 2: ممعت رحسبت من بيانات مدرل ) المصدر

 
ج ى اممىالى  انتىافىعبىاد الشىمس  -فىرل الصىريا  -القطىن  -( : األهميىة النسىبية لالنتىاج المحاصىيل الزيتيىة 4مدرل رقم )

 (1999 - 1980المحاصيل الزيتية فى مموررية مصر العربية خالل الفترة )
 البيان         

 
 السنرات

 جاممالى االنتا
 الف فدان

 عباد الشمس فرل الصريا بذرة القطن
 االنتاج

 االنتاج )%( الف فدان
 االنتاج )%( الف فدان

 )%( الف فدان

1980 1036 858 82.8 93 9.0 9 0.9 
1981 1013 803 79.3 121 12.9 9 0.9 
1982 978 738 75.5 165 16.9 13 1.3 
1983 879 655 74.5 162 18.4 10 1,1 
1984 843 636 75.4 143 17.0 11 1.3 
1985 914 709 77.6 139 15.2 15 1.6 
1986 870 673 77.4 134 15.4 12 1.4 
1987 805 584 72.5 134 16.6 22 2.7 
1988 753 532 70.7 129 17.1 27 3.6 
1989 668 498 74.6 91 13.6 24 3.6 

 1.7 15.2 15.1 132.1 76.3 668.6 875.9 متوسط الفترة
1990 710 504 71.0 106 14.9 31 4,4 
1991 716 483 67.5 121 16.9 38 5.3 
1992 765 571 74.6 59 7,7 55 7.2 
1993 927 652 70.3 51 5,5 66 7.1 
1994 742 411 55.4 76 10.2 93 12.5 
1995 955 640 67.0 64 6.7 66 6.9 
1996 1313 907 69.1 40 3.0 49 3.7 
1997 1293 920 71.2 35 2.7 25 1.9 
1998 877 628 71.6 48 5,5 32 3.6 
1999 897 617 68.8 19 2.1 43 4.5 

 5.4 49.8 6.7 61.9 68.9 633.3 919.5 متوسط الفترة
 3.6 32.5 10.8 97.0 75.5 651.0 897.7 المتوسط العا 

 ( بالبحث . 2المصدر : ممعت رحسبت من بيانات مدرل )
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THE IMPACT OF THE ECONOMIC LIBERALIZATION POLICY 
ON  THE  PRODUCTION  OF THE  MAJOR OF OIL CROPS IN  
A. R. E 

Mohamed, H. A.* and  B.S. Fayyad** 
*  Agric.Economics Faculty of Agr. Al-Azher Univ. Assiut  
** Economics Higher Institute of  Agricultural Cooperation 
 

ABSTRACT 

 
The Egyptian Agricultural Section is considered one of the most pioneer 

sectors in applying the economic liberation policy, that aimed to liberate the 
agricultural sector and transfer it economics to the market economies and encourage 
the private sector.  Besides, it copes with the political, economic, social, regional and 
national changes, as it aims to attain the economic efficiency and social justice. 

The oil crops are considered one of the most important crops that were 
affected directly by applying the economic liberation policy.  As its cultivated area 
decreased and the average rate of its production decline, resulted an increase of the 
imported amount of oils to meet the local consumption needs.  

This research aimed to study the productive situation for the most important 
oil seed crops in Egypt.  In addition of studying the most important economic changes, 
that affected the produced amount; and identifying the most important methods that 
could be followed to enlarge the production of these important strategic crops within 
the economic liberation policy.     

The results of this research indicated that the cultivation of the oil crops in 
the governorates, where its productivity quality decrease is one of the most important 
factors that lead to the decrease of these crops production.  Also it is indicated that 
the production cost and the crops process in the past season affects upon the 
cultivated area in the current year.  There is no defined method to identify the price of 
the oil crops product, but it submits to the fluctuation of the free market. Thus the 
fluctuation in prices lead to fluctuation of income and the cultivated area in the coming 
season as well. 

Finally the results of this research indicated, that in spite of the importance of 
the oil crops and it strategy, it didn’t receive the suitable concern, in a way to set a 
national plan to increase the production of these crops, to secure the availability of oil.   
What is done now is just an individual and isolated diligence to increase the product, 
without being correlated with the other oil crops, or binding the production with the 
marketing, or with the processing and its potentials and requirements. This is what the 
research focus to set a national plan to rise the production of the oil crops, which this 
research set its features to be used as a model during taking the productive decisions     
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 خالل الفترة ( :  المساحة  المنزرعة  ر انتامية  ر انتاج القطن  ر فرل  الصريا ر عباد  الشمس  على  مسترى  المحافظات  فى مموررية مصر العربية 1مدرل رقم )
                (1985 -1999) 

 

(1985 - 1989) (1995 - 1999) 

 عباد الشمس فرل الصريا بذرة القطن عباد الشمس يافرل الصر بذرة القطن

مساحة 
 فدان

انتامية 
 طن

 انتاج طن
مساحة 

 فدان
انتامية 

 طن
 انتاج طن

مساحة 
 فدان

انتامية 
 طن

 انتاج طن
 مساحة 

 فدان
انتامية 

 طن
 انتاج طن

مساحة 
 فدان

انتامية 
 طن

انتاج 
 طن

مساحة 
 فدان

انتامية 
 طن

انتاج 
 طن

 16 0.451 776 -- -- -- 1316 0.573 2296 -- -- -- -- -- -- 200 0.313 640 ادسكندريت

 4124 0.847 4871 440 1.491 295 147693 1.01 145613 927 0.455 2038 12204 1.41 8688 88264 0.826 106885 البايرة

  0.745 22 1851 1.068 1733 52590 0.890 59105 -- -- -- 13965 1.41 9898 69593 0.671 103776 الغربيت

 98 0.658 149 50 1.282 39 86866 0.880 98675 204 0.546 373 540 0.877 616 64797 0.561 115568 كفر الشيخ

 436 0.872 500 121 1.090 111 72987 0.754 96794 267 0.571 468 2165 1.05 2053 78731 4.465 169329 الدىهييت

 43 1.00 43 12 0.706 17 7536 0.637 11828 -- -- -- 395 0.784 504 5590 0.484 11558 دمياط

 364 0.844 431 63 0.759 83 58781 0.775 75875 -- -- -- 1517 1.11 1369 58862 0.469 12558 الشرىيت

 214 0.867 247 4333 1.102 3931 26630 0.875 29763 -- -- -- 14039 1.52 9220 31080 0.676 45971 المنوفيت

 14 1.255 11 893 1.289 693 7514 0.942 7985 -- -- -- 2699 1.02 2657 9192 0.631 14562 القييوبيت

 290 0.848 342 -- -- -- 255 0.421 605 859 0.722 1189 -- -- -- -- -- -- اإلسماعيييت

 -- -- -- -- -- -- 302 0.830 364 -- -- -- -- -- -- -- -- -- بورسعيد

 5949 0.895 7392 7763 1.125 6902 462313 0.874 528904 2257 0.555 4868 47524 1.36 35005 406310 0.586 693847 الواغ البارى

 931 1.320 705 9 3.0 3 6 0.130 46 483 1.364 354 15 1.25 12 8 0.330 24 الايزة

 5519 1.218 4532 7126 1.095 6896 40394 0.956 42240 -- -- -- 13232 1.07 12373 26351 0.470 56087 بنى سويف

 10284 0.554 18573 7 0.777 9 27485 0.876 31362 7893 0.729 10826 61 0.399 153 19299 0.502 38433 الفيو 

 3334 0.906 3678 28868 1.095 26356 42499 0.845 50293 1718 0.869 1978 47972 0.948 50596 40420 0.516 78350 المنيا

 20068 0.734 27489 36010 1.083 33264 121658 0.982 123902 10094 0.767 13158 61280 1.002 63134 86282 0.495 174251 مصر الوسطى

 11289 1.116 10113 5104 1.217 4193 35489 1.278 27769 938 0.751 1249 8594 1.22 7028 38754 0.484 80073 أسيوط

 567 1.136 499 559 1.312 426 12707 1.238 10264 -- -- -- 5319 1.28 4143 36226 0.653 55499 سوصاج

 5 1.250 4 -- -- -- 2 0.666 3 -- -- -- 103 0.920 112 7 0.178 37 ىنا

 11861 1.117 10616 5663 1.226 4619 48199 1.267 38035 938 0.751 1249 14016 1.09 11283 70208 0.518 135618 مصر العييا

الماافظات 
 الصاراويت

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1226 1.048 1285 

ادرا ى 
 الاديدة

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2063 0.889 1833 4844 0.614 2974 

اامالى 
 الامهوريت

1027029 0.584 600082 109422 1.39 122820 18475 0.719 13289 690921 0.915 632226 46848 1.094 51269 51566 0.818 42137 

  -نشرات االقتصاد الزراعى  -االدارة العامة لالحصاءات الزراعية  -االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى  -قطاع الشئرن االقتصادية  -المصدر : ممعت رحسبت من رزارة الزراعة راستصالح االراضى 
 اعدااد مختلفة .           
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 (1999 - 1980عباد الشمس فى مموررية مصر العربية خالل الفترة ) -فرل الصريا  -القطن  -امية رانتاج محاصيل البذرر الزيتية ( : تطرر مساحة رانت2مدرل رقم )

 البيان                         
 السنرات                

 عباد الشمس فرل الصريا القطن

المساحة الف 
 فدان

االنتامية 
 طن/فدان

االنتاج الف 
 طن

ساحة الم
 الف فدان

االنتامية 
 طن/فدان

االنتاج الف 
 طن

المساحة 
 الف فدان

االنتامية 
 طن/فدان

االنتاج الف 
 طن

1980 1245 0.689 858 83 1.12 93 12 0.78 9 

1981 1178 0.681 803 109 1.12 131 12 0.75 9 

1982 1066 0.692 738 144 1.15 165 16 0.81 13 

1983 988 0.663 655 147 1.10 162 12 0.82 10 

1984 984 0.647 636 125 1.15 143 14 0.81 11 

1985 1081 0.656 709 119 1.17 139 17 0.88 15 

1986 1055 0.638 673 110 1.22 134 15 0.82 12 

1987 980 0.596 584 113 1.18 134 26 0.86 22 

1988 1014 0.597 532 117 1.10 129 36 0.74 27 

1989 1006 0.525 498 92 0.99 91 27 0.89 24 

 15.2 0.81 18.7 132.1 1.14 115.9 688.6 0.631 1059.7 متوسط الفترة

1990 993 0.508 504 99 1.08 106 35 0.89 31 

1991 845 0.572 483 101 1.20 121 42 0.90 38 

1992 840 0.680 571 52 1.13 59 62 0.89 55 

1993 884 0.737 652 44 1.16 51 73 0.93 66 

1994 721 0.570 411 56 1.21 76 56 1.65 93 

1995 710 0.901 640 62 1.02 64 70 0.93 66 

1996 930 0.975 907 36 1.10 40 51 0.96 49 

1997 859 1.071 920 32 1.10 35 26 0.94 25 

1998 789 0.796 928 43 1.10 48 33 0.97 32 

1999 645 .0957 617 17 1.12 19 44 0.98 43 

 49.8 1.01 49.2 61.9 1.14 54.2 633.3 0.771 821.6 متوسط الفترة

 32.5 0.97 33.45 97.0 1.14 85.1 651 0.692 940.7 المتوسط العا 
 اعداد مصتيفت . -زراعى نشرات ادىتصاد ال -اددارة العامت ل اصاءات الزراعيت  -اددارة المركزيت ل ىتصاد الزراعى  -ىطاع الشئون ادىتصاديت  -المصدر   وزارة الزراعت واستص   ادرا ى 
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 (1999 - 1980( اممالى المساحة رتكاليف االنتاج رالسعر المزرعى للطقن رفرل الصريا رعباد الشمس فى مموررية مصر العربية خالل الفترة )6مدرل رقم )

 البيان
 

 السنرات

 عباد الشمس فرل الصريا القطن

 المساحة
 الف فدان

 تكاليف االنتاج
 منية/فدان

 المزرعى السعر
 منية/قنطار

 المساحة
 الف فدان

 تكاليف االنتاج
 منية/فدان

 السعر المزرعى
 منية/قنطار

 المساحة
 الف فدان

 تكاليف االنتاج
 منية/فدان

 السعر المزرعى
 منية/قنطار

1980 1245 177.85 47.24 83 148.2 244 12 -- -- 

1981 1178 239.71 58.09 109 157.6 276 12 -- -- 

1982 1066 317.59 59.96 144 207.3 306 16 -- -- 

1983 988 368.78 65.13 147 239.0 340 12 -- -- 

1984 984 421.08 74.04 125 270.7 372 14 -- -- 

1985 1081 450.08 96.86 119 316.9 402 17 -- -- 

1986 1055 483.45 97.16 110 339.2 436 15 -- -- 

1987 980 508.94 114.50 113 328.0 468 26 -- -- 

1988 1014 535.54 146.50 117 377.9 500 36 -- -- 

1989 1006 556.66 202.0 92 422.7 800 27 -- -- 

 -- -- 18.7 414.8 282.6 115.9 96.15 506.93 1095.7 متوسط الفترة

1990 993 661.30 262.7 99 474.9 800 35 360.3 800 

1991 845 751.0 316.6 101 550.2 850 42 399.5 850 

1992 840 864.1 377.7 52 962.0 811 62 471.9 1050 

1993 884 955.0 371.1 44 746.2 800 73 531.0 950 

1994 721 966.0 325.6 56 782.0 875 56 595.2 900 

1995 710 1025.1 543.7 62 800.1 1050 70 604.1 1100 

1996 930 1063.0 511.4 36 791.0 1050 51 613.0 1100 

1997 859 1057.4 473.0 32 743.0 1050 26 621.9 1100 

1998 789 977.0 348.9 43 769.0 1050 33 636.9 1100 

1999 645 1092.0 348.9 17 717.0 1050 44 600.2 1100 

 1005 543.4 49.2 938.6 706.5 54.2 388.0 941.0 821.6 متوسط الفترة
 . 1990بيانات غير مترفرة نظرا الن االنراع الزيتية من عباد الشمس لم يزرع فى مصر اال فى عام  (--)                                         
 المصدر :                                         

 ة .اعداد مختلف -نشرات االقتصاد الزراعى  -الدارة العامة لالحصاءات الزراعية ا -الدارة المركزية لالقتصاد الزراعى ا -االقتصادية  قطاع الشئرن -رزارة الزراعة راستصالح االراضى                                          

 


