2

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 43ع ،1ص ص )2017( 21 – 11

القطن المصري ومستقبل زراعته :دراسة حالة بمحافظة كفرالشيخ
مصباح محـمد أحمد قدرة
معهد بحوث االقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية -القاهرة  -مصر
يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع المنتج الذي لم يتوقف عن اإلنتاج  ،و اعتمادا علي الصادرات الزراعية
المصنعة والنصف مصنعة أو الخام كان من أهم هذه الصادرات هو القطن المصري ،اإل أن أصبحت مشكلة
زراعة القطن المصري و إنتاجه و تسويقه من أهم المشكالت التي تواجه المزارع المصري ،وأذا استمرت
السياسات علي النحو المتبع سوف نصل لوضع مؤسف للقطن "وهو الوضع الذي وصلنا اليه " وأن معظم
القرارات اتخذت هي قرارات تسيئ وتضر أكثر ما تفيد نحن بحاجة الي فكر جديد حيث يعتبر القطن مخرجا
للكثير من المشاكل ومنها مشكلة البطالة والمادة الخام الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج  ،بينما كان يحتل القطن
المصري مكانه بارزة وهامة علي المستوي القومي وعلي المستوي المحلي ،حيث يعد القطن المصري من أجود
أقطان العالم وذلك علي الرغم من ظهور بعض األقطان المماثلة له من حيث طول التيلة  ،إال أنه يتفوق عنها من
حيث الصفات الغزلية و التي تتمثل في النعومة والمتانة والتجانس ،وحتي فترة الثمانينات كان القطن يحتل المكانة
األولي من بين المحاصيل الزراعية المصرية ،و ال شك أن تدهور زراعة القطن في مصر وتناقص المساحات
المزروعة منه سنويا ً علي مستوي الجمهورية و محافظة كفر الشيخ من نحو  731,1ألف فدان عام 2001إلي
نحو  361,7ألف فدان عام  2014بنسبة انخفاض بلغت نحو  ،% 50,5مما أدي إلي تناقص اإلنتاج من نحو
 5284,4ألف طن عام  2001إلي نحو  2027,1ألف طن عام  2014بنسبة انخفاض بلغت نحو ،%61,64
بما يعد كارثة بحق في ظل الظروف التي تعيشها مصر مما ادي الي فقد مصدر هام للعملة الصعبة .
بينما تعد محافظة كفر الشيخ احدى محافظات جمهورية مصر المنتجة للقطن والتي انخفضت بها مساحته
المزروعة و انتاجيته الفدانية و كذا انتاجه الكلي بالمحافظة من حوالي  151,8ألف فدان 1145.4 ،ألف قنطار
عام  2004علي الترتيب ،إلي حوالي  73,7ألف فدان  448,1 ،ألف قنطار علي الترتيب عام  ،2015وبنسبة
انخفاض بلغت حوالي  %51,44في المساحة المزروعة ،وحوالي  %60,87في اإلنتاج الكلي لمحصول القطن .

المشكلة البحثية

مصادر البيانات

يعتبر القطن من أهم المحاصيل الصيفية االستراتيجية المهمة
التي تدر دخل للمزارعين والمقتصد المصري ككل اال أنه في
الفترة األخيرة قد تناقصه المساحة المزروعة نتيجة عزوف
الزراع عن زراعه هذا المحصول الهام ،مما ادي ذلك الي
انخفاض الناتج الكلي للقطن علي مستوي الجمهورية ومحافظة
كفر الشيخ  ،وتناقص الكميات المصدرة منه لألسواق الخارجية ،
و ذلك بسبب تعرض زراعة القطن الي بعض المعوقات متمثلة
تخلي الدولة عن التسويق لهذا المحصول الهام ،وارتفاع تكاليف
انتاجه ،وانخفاض صافي عائد فدان القطن مقارنة بمحاصيل
الصيفية األخرة المنافسة له .

تم االعتماد علي مصدرين أولهما البيانات الثانوية المنشورة
من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء و وزارة الزراعة
واستصالح األراضي باإلضافة إلي البيانات الثانوية التي أمكن
الحصول عليها من شبكة المعلومات الدولية ( االنترنت )  ،أما
البيانات األولية فقد تم الحصول عليها من خالل استمارة استبيان
تم تجميعها من مركز الحامول وبيال بمحافظة كفرا لشيخ من
خالل عينة عشوائية بسيط متعددة المراحل بواقع مائة وثالثون
مبحوث بواقع خمسه وستون مبحوث بكل مركز .

األهداف البحثية
 -1دراسة الوضع الحالي للمساحة و اإلنتاج و اإلنتاجية الفدانيه في
مصر خالل الفترة (. )2015 -2000
 -2دراسة أهم الموارد األكثر تأثيرا علي أنتاج القطن بعينة الدراسة.
 -3دراسة وتقدير العائد علي الجنيه المنفق للمحاصيل الصيفية
المنافسة للقطن.
 -4وضع وتقدير السعر المزرعي للقطن للموسم القادم.
 -5المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه مزارعي القطن.

األسلوب البحثي
ولتحقيق هذه األهداف المرجوة من الدراسة تم استخدام
كل من أسلوب التحليل االحصائي الوصفي والكمي للمتغيرات
الدراسة خالل الفترة ( )2015 -2000علي مستوي الجمهورية
ومحافظة كفرالشيخ ،كما تم استخدام أساليب التقدير االحصائي
والرياضي لتقدير معادالت االتجاه الزمني العام للمتغيرات
االقتصادية موضع الدراسة  ،وأسلوب تحليل االنحدار المتعدد
المرحلي ،.Step –Wise Multiple Regression Analysis
كما تم استخدام أسلوب تحليل التباين في بين مركزي العينة
 One-Way Analysis of Varianceلقياس معنوية الفروق
بين مناطق الدراسة لمحصول القطن ،كما تم تقدير دوال االنتاج
للوقف علي أهم الموارد تأثيرا علي انتاج القطن ،كما تم تقدير
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دوال التكاليف االنتاجية لهذا المحصول واشتقاق منها التكاليف
المتوسطة والحدية للحصول علي الحجم االمثل ألنتاج والسعة
المزرعية المثلي بأالضافة الي الحجم المعظم ألرباح والسعة
المعظمة ألرباح والسعر المعظم ألرباح.
النتائج البحثية
أ-تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول القطن بجمهورية
مصر العربية
بدراسة تطور كل من المساحة واإلنتاج الكلى واإلنتاجية الفدانية
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية من خالل بيانات
جدول(  )1وكذا معادالت االتجاه الزمني العام الموضحة يتضح
اآلتي :
 -1تطور مساحة محصول القطن
بدراسة المساحة المزروعة قطنا علي مستوي الجمهورية يتضح
أنها أخذت اتجاها عاما ً تنازليا حيث انخفضت من حوالي 518,18
ألف فدان عام  2000لتبلغ 275,8ألفا عام  2015بتناقص بلغ نحو
 156,2ألفا  ،تمثل نحو  %30,14من المساحة عام  ، 2000أي
بتناقص سنوي بلغت نسبته حوالي  %2,15خالل فترة الدراسة .
ص^ هـــــ=  27,472 – 55633,07س هـ
(**)4,82( - **)4,86
ف=  23,19ر0,624=2
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة قطن
على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار التغير السنوي على مستوى
الجمهورية بلغ نحو 27,472ألف فدان بمعدل تناقص سنوي يبلغ
نحو  %5,69من متوسط المساحة البالغ حوالي 482,22ألف فدان
خالل فترة الدراسة  .وثبتت المعنوية اإلحصائية لهذا التناقص
حيث تشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو  %62,4من التغيرات
في المساحة المزروعة يعكس اثارها عنصر الزمن.
 - 2تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن :
هذا وقد أخذت اإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن على مستوى
الجمهورية اتجاها متذبذبا بصفة عامة  ،حيث تراوحت بين حدين
بلغ أدناهما نحو  5,59قنطار عام  ، 2012في حين بلغ أعالهما
حوالي  7,75قنطار عام  2011بمتوسط بلغ نحو  6,5قنطار
خالل فترة الدراسة.
ص ^هـــ =  0,094 – 194,574س هـ
(**)3,176( - **)3,286
ر0,419=2
ف = ** 10,1
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية على
مستوى الجمهورية تبين أن هذه اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي
بلغ  0,094قنطار على مستوى الجمهورية  ،يمثل نحو %1,44
من متوسطها البالغ 6,5قنطار ،كما ثبت المعنوية االحصائية لهذا
التناقص حيث تشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو  %41,9من
التغيرات في اإلنتاجية الفدانية يعكس اثارها عنصر الزمن
 - 3تطور اإلنتاج الكلى لمحصول القطن
انعكس كل من تناقص المساحة على اإلنتاج الكلى لمحصول
القطن ،حيث تناقص اإلنتاج إال أن هذا التناقص تراوح بين حدين
بلغ أ عالهما نحو  5,28مليون قنطار عام  ، 2001في حين بلغ
أدناهما نحو  1,86مليون قنطار عام  ،2012بنسبة بلغت حوالي
 %35,22من الناتج الكلى عام  ،2001أي بتناقص سنوي بلغ
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نسبته حوالي  %2,51خالل فترة الدراسة.
ص^ هــــ=  215,446 -435880,5س هـ
(**)5,085( - **)5,125
ر0,649 =2
ف = **25,85
ويتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للناتج الكلى لمحصول
القطن على مستوى كل من الجمهورية تبين أن مقدار التناقص
على مستوى الجمهورية بلغ حوالي  215,446ألف قنطار  ،تمثل
نحو  %6,38من متوسط الناتج الكلى البالغ نحو 3373,2مليون
قنطار خالل فترة الدراسة  .كما ثبت المعنوية االحصائية لهذا
التناقص وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو  %64,9من
التغيرات في اإلنتاج الكلي يعكسها اثارها عنصر الزمن.
ب-تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول القطن بمحافظة
كفرالشيخ
بدراسة تطور كل من المساحة واإلنتاج الكلى واإلنتاجية
الفدانية لمحصول القطن بمحافظة كفرالشيخ من خالل بيانات
جدول ( )1وكذا معادالت االتجاه الزمني العام الموضحة يتضح
اآلتي :
 -1تطور مساحة محصول القطن
بدراسة المساحة المزروعة قطنا علي مستوي محافظة
كفرالشيخ يتضح أنها أخذت اتجاها عاما ً تنازليا حيث انخفضت
من حوالي 151.8ألف فدان عام  2004لتبلغ حوالي  73,7ألف
فدان عام  2015بتناقص بلغ نحو  78,1ألف فدان  ،تمثل نحو
 %51,44من المساحة عام  ،2004أي بتناقص سنوي بلغت نسبته
حوالي  %3,21خالل فترة الدراسة .
ص^ هـــــ=  2,63 – 5386,8س هـ
(*)2,03( - *)2,1
ر0,229=2
ف= ** 4,15
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة قطن
بمحافظة كفرالشيخ تبين أن مقدار التغير السنوي بلغ نحو 2,44
ألف فدان بمعدل تناقص سنوي يبلغ نحو  %14,54من متوسط
المساحة البالغ حوالي 107,36ألف فدان خالل فترة الدراسة
.وقد ثبت معنوية هذا التناقص وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن
نحو  %22,9من التغيرات في المساحة المزروعة يعكس اثارها
عنصر الزمن
 - 2تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن
هذا وقد أخذت اإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن بمحافظة
كفرالشيخ اتجاها متذبذبا بصفة عامة  ،حيث تراوحت بين حدين
بلغ أدناهما نحو  6,08قنطار عام  ، 2015في حين بلغ أعالهما
حوالي  7,7قنطار عام  2011بمتوسط بلغ نحو  7,2قنطار خالل
فترة الدراسة.
ص ^هـــ =  0,036 – 79,49س هـ
 ()1,25()1,376
ر0,101=2
ف = 1,56
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية بمحافظة
كفرالشيخ تبين أن هذه اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي بلغ
 0,036قنطار للفدان  ،يمثل نحو %0,50من متوسطها البالغ
7,2قنطار  .ولم تثبت معنوية معامل التحديد عند أي مستويات
المعنوية المالوفة .
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جدول رقم ( .)1المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج واإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن علي مستوي الجمهورية ومحافظة كفر الشيخ خالل
الفترة ()2014 – 2000
المساحة

مساحة كفرالشيخ

نسبة كفرالشيخ
للجمهرية

األنتاجية الفدانية
جمهرية

االنتاج

نسبة كفرالشيخ
للجمهرية

االنتاج الكلي
جمهورية

2001

731.1

127.1

17.4

7.2

7.3

101.4

5284.4

873.9

16.5

2002

706.4

127.0

18.0

6.9

7.6

110.1

4836.2

908.2

18.8

2003

535.1

110.0

20.6

7.0

7.5

107.1

3767.2

815.9

21.7

2004

714.4

151.8

21.2

6.9

7.6

110.1

4805.2

1145.4

23.8

2005

656.6

142.3

21.7

6.2

6.5

104.8

4086.0

918.0

22.5

2006

536.4

122.4

22.8

7.1

7.4

104.2

4225.1

903.0

21.4

2007

574.6

116.1

20.2

6.9

7.2

104.3

4518.6

837.6

18.5

2008

312.7

65.4

20.9

6.5

6.9

106.2

2722.5

455.9

16.7

2009

284.4

70.6

24.8

6.3

7.6

120.6

2178.9

538.7

24.7

2010

369.1

102.6

27.8

6.5

7.6

116.9

2710.7

783.6

28.9

2011

520.1

134.5

25.9

7.8

7.7

98.7

4192.4

1030.1

24.6

2012

333.9

89.7

26.9

5.6

7.6

135.7

1867.3

658.4

35.3

2013

286.7

84.4

29.4

5.6

7.1

126.8

1608.1

605.6

37.7

2014

361.7

105.0

29.0

5.6

6.1

108.9

2027.1

640.5

31.6

االنتاج الكلي
كفرالشيخ

2000

518.2

95.3

18.4

6.8

6.8

100.0

3652.6

654.6

17.9

448,1
1489.32
112,6
6,08
5,4
26,7
73,7
275,8
2015
23,2
107,36
482,22
المتوسط
763.6
3372.2
110.5
7.2
6.5
المصدر:جمعتوحسبت منوزارةالزراعةواستصالحاألراضي،قطاعالشئوناالقتصادية،النشراتاالقتصادية،أعدادمتفرقةعنالفترة() 2011- 1996

 -3تطور اإلنتاج الكلى لمحصول القطن :
انعكس كل من تناقص المساحة و اإلنتاجية الفدانية على
اإلنتاج الكلى لمحصول القطن بمحافظة كفرالشيخ  ،حيث تناقص
اإلنتاج إال أن هذا التناقص تراوح بين حدين بلغ أعالهما نحو
1145,4ألف قنطار عام  ، 2004في حين بلغ أدناهما نحو
 455,9ألف قنطار عام  ،2008بنسبة بلغت حوالي  %60,2من
الناتج الكلى عام  ،2004أي بتناقص سنوي بلغ نسبته حوالي
 %4,3خالل فترة الدراسة.
ص^ هــــ=  20,34 -41597,02س هـ
(*)2,05( - *)2,088
ر0,231 =2
ف = * 4,2
و يتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للناتج الكلى لمحصول
القطن بمحافظة كفر الشيخ تبين أن مقدار التناقص على مستوى
الجمهورية بلغ حوالي  20,34ألف قنطار  ،تمثل نحو%2,69
من متوسط الناتج الكلى البالغ نحو 763,6ألف قنطار خالل فترة
الدراسة ،وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو  %23,1من
التغيرات في اإلنتاج الكلي يعكس اثارها عنصر الزمن.
ومما سبق يتبين :
 -1أن مساحة القطن علي مستوي الجمهورية تناقصت
بمعدل سنوي يبلغ نحو  %2,15من متوسط المساحة البالغ حوالي
 518,18ألف فدان خالل فترة الدراسة ،وكذا بالنسبة لمحافظة
كفرالشيخ تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو  %14,54من متوسط
المساحة البالغ حوالي  107,36ألف فدان خالل فترة الدراسة.
 -2اإلنتاجية الفدانية على مستوى الجمهورية تبين أن هذه

نسبة كفرالشيخ
للجمهرية

البيان

30,08
24.4

اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي بلغ  0,094قنطار على
مستوى الجمهورية  ،يمثل نحو  %1,44من متوسطها البالغ
6,5قنطار  ،اإلنتاجية الفدانية بمحافظة كفرالشيخ تبين أن هذه
اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي بلغ  0,036قنطار ،يمثل
نحو %0,50من متوسطها البالغ 7,2قنطار.
ب-تطور قيمة مستلزمات اإلنتاج والقيمة اإليجارية وأجمالي
التكاليف وإجمالي العائد وصافي العائد الفداني لمحصول القطن
خالل فترة الدراسة :
بدراسة تطور كل من قيمة مستلزمات اإلنتاج والقيمة
اإليجارية وأجمالي التكاليف وإجمالي العائد وصافي العائد الفداني
لمحصول القطن بمحافظة كفرالشيخ من خالل بيانات جدول ()2
وكذا معادالت االتجاه الزمني العام الموضحة يتضح اآلتي :
 -1تطور قيمة مستلزمات اإلنتاج لمحصول القطن :
بدراسة قيمة مستلزمات اإلنتاج علي مستوي الجمهورية
يتضح أنها أخذت اتجاها عاما ً تزايدينا ً حيث ارتفعت من حوالي
 1281جنيه للفدان عام  2000لتبلغ 3971جنيه عام 2014
بمقدار تزايد يبلغ نحو  2690جنيه  ،تمثل نحو %209,99
من المساحة عام  ، 2000أي بتزايد سنوي بلغت نسبته حوالي
 %14,99خالل فترة الدراسة .
ص^هـــ=  211,632 +422481,57-س هـ
 (**)12,198( **)12,133ر0,920 =2
ف=**148,782
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وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة مستلزمات اإلنتاج
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار التغير
السنوي على مستوى الجمهورية بلغ نحو  211,632جنية للفدان
بمعدل تزايد سنوي يبلغ نحو  %9,75من متوسط قيمة مستلزمات
اإلنتاج البالغة حوالي  2170,5جنيه للفدان خالل فترة الدراسة
 .،حيث ثبت معنوية هذا التزايد وتشير قيمة معامل التحديد إلي
أن نحو  %92من التغيرات في قيمة مستلزمات االنتاج يعكس
اثارها عنصر الزمن
 -2تطور القيمة اإليجارية لمحصول القطن :
بدراسة القيمة االيجارية علي مستوي الجمهورية يتضح أنها
أخذت اتجاها عاما ً تزايديا ً حيث ارتفعت من حوالي 772جنيه
للفدان عام  2000لتبلغ 1945جنيه عام  2014بمقدار تزايد
يبلغ نحو  1173جنيه  ،تمثل نحو  %151,94من المساحة عام
 ، 2000أي بتزايد سنوي بلغت نسبته حوالي  %10,85خالل
فترة الدراسة .
ص^ هـــ=  105 +209365,6-س هـ
 (**)11,692( **)11,606ر0,913 =2
ف=**136,465
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة اإليجارية اإلنتاج
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار التغير
السنوي على مستوى الجمهورية بلغ نحو  105جنية للفدان بمعدل
تزايد سنوي يبلغ نحو  %7,15من متوسط القيمة األيجارية البالغة
حوالي  1467,21جنيه للفدان خالل فترة الدراسة .،كما ثبت
معنوية هذا التزايد حيث تشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو
 %91,3من التغيرات في القيمة االيجارية يعكس اثارها عنصر
الزمن.
 -3تطور إجمالي التكاليف لمحصول القطن
بدراسة إجمالي التكاليف لإلنتاج محصول القطن علي
مستوي الجمهورية يتضح من بيانات الجدول رقم ( )2أنها أخذت
اتجاها عاما ً تزايدينا ً حيث ارتفعت من حوالي 2053جنيه للفدان
عام  2000لتبلغ 5916جنيه عام  2014بمقدار تزايد يبلغ نحو
 3863جنيه  ،تمثل نحو  %188,16من المساحة عام 2000
 ،أي بتزايد سنوي بلغت نسبته حوالي  %18,82خالل فترة
الدراسة .
ص^ هـــ=  316,63 +631847,17-س هـ
 (**)16,547( **)16,452ر0,955 =2
ف=**273,89
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام ال جمالي التكاليف اإلنتاجية
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار
التغير السنوي على مستوى الجمهورية بلغ نحو  316,63جنية
للفدان بمعدل تزايد سنوي يبلغ نحو  %8,13من متوسط إجمالي
التكاليف البالغة حوالي  3893,03جنيه للفدان خالل فترة
الدراسة  ،كما ثبت معنوية هذا التزايد ،كما تشير قيمة معامل
التحديد إلي أن نحو  %95,5من التغيرات في إجمالي التكاليف
يعكس اثارها عنصر الزمن
 -4تطور إجمالي قيمة اجمالي العائد الفداني لمحصول القطن:
بدراسة إجمالي العائد الفداني لمحصول القطن علي مستوي
الجمهورية يتضح من بيانات الجدول رقم ( )2أنها أخذت اتجاها
عاما ً تزايدينا ً حيث ارتفعت من حوالي 2473جنيه للفدان عام
 2000لتبلغ 8456جنيه عام  2013بمقدار تزايد يبلغ نحو
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 5983جنيه  ،تمثل نحو  %241,93من المساحة عام  ، 2000أي
بتزايد سنوي بلغت نسبته حوالي  %17,28خالل فترة الدراسة .
ص^ هـــ=  379,7 +756797,03-س هـ
 (**)5,160( **)5,124ر0,672 =2
ف=**26,625
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام ال جمالي العائد الفداني
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار التغير
السنوي على مستوى الجمهورية بلغ نحو  379,7جنية للفدان
بمعدل تزايد سنوي يبلغ نحو  %6,73من متوسط إجمالي التكاليف
البالغة حوالي 5636,64جنيه للفدان خالل فترة الدراسة ،كما
ثبت معنوية هذا التزايد  ،حيث تشير قيمة معامل التحديد إلي أن
نحو  %95,5من التغيرات في قيمة إجمالي العائد الفداني يعكس
اثارها عنصر الزمن
 - 5صافي العائد الفداني لمحصول القطن
بدراسة صافي العائد الفداني لمحصول القطن علي مستوي
الجمهورية يتضح من بيانات الجدول رقم ( )2أنها أخذت اتجاها
عاما ً تزايدينا ً حيث ارتفعت من حوالي 214جنيه للفدان عام
 2000لتبلغ 4281جنيه عام  2010بمقدار تزايد يبلغ نحو
 4067جنيه  ،تمثل نحو  %1900,46من المساحة عام 2000
 ،أي بتزايد سنوي بلغت نسبته حوالي  %135,74خالل فترة
الدراسة .
ص^ هـــ= 74,154 +147171,5-س هـ
()1,025
 ()1,014ف= 1,051ر0,075 =2
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لصافي العائد الفداني
لمحصول القطن على مستوى الجمهورية ،تبين أن مقدار التغير
السنوي على مستوى الجمهورية بلغ نحو  74,154جنية للفدان
بمعدل تزايد سنوي يبلغ نحو  %3,05من متوسط إجمالي التكاليف
البالغة حوالي 2430,2جنيه للفدان خالل فترة الدراسة  ،ولم
تثبت معنوية معامل التحديد عند مستويات المعنوية المالوفة
أهم المؤشرات االقتصادية إلنتاج محصول القطن والمحاصيل
الصيفية المنافسة
تشمل المؤشرات االقتصادية إلنتاج محصول القطن وكذا
المحاصيل الصيفية المنافسة بالعينة البحثية (األرز ،بطيخ اللب)
دراسة كل من التكاليف الكلية والتي تشمل كل من التكاليف
المتغيرة المتمثلة في تكلفة إجراء العمليات المزرعية وقيمة
مستلزمات اإلنتاج  ،باإلضافة الي التكاليف الثابتة المتمثلة في
ايجار األرض (مدة مكث المحصول ) ،وكذا دراسة اجمالي العائد
الفداني  ،صافي العائد ،عائد الجنية المنفق وقد اتضح من نتائج
البحث والموضحة بجدول رقم ( )3ما يلي :
-1محصول القطن  -:تبين أن التكاليف الكلية لمحصول القطن
بلغت نحو 10153 ،9763جنيها ً للفدان بمراكز العينة وهي
الحامول وبيال علي الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو  9958جنيها ً
للفدان إلجمالي العينة البحثية موزعة إلي تكاليف متغيرة
وتكاليف ثابتة تبلغ حوالي 3615 ، 6343جنيها ً للفدان تمثالن
نحو  %36,31 ، %63,69من التكاليف الكلية إلجمالي العينة
علي الترتيب  ،في حين قدرت اإلنتاجية الفدانية بحوالي ،6,5
6,3قنطار للفدان  ،و أنعكس ذلك علي صافي العائد الفداني
حيث بلغ حوالي2432 ،4137جنيها ً للفدان ،في حين بلغ عائد
الجنيه نحو 1,42،1,23جنيها بمراكز العينة سالفة الذكر علي
الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو  6,4قنطار للفدان إلجمالي العينة
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البحثية ،بمتوسط سعر بلغ نحو 2025جنيها للقنطار خالل الموسم
الزراعي،2016و انعكس ذلك علي صافي العائد الفداني حيث بلغ
نحو 3277جنيها للفدان ،محققا عائد علي الجنيه المنفق بلغ نحو
 1,57جنيها علي مستوي إجمالي العينة البحثية .
-2محصول األرز  -:تبين أن التكاليف الكلية لمحصول األرز
بلغت نحو 7286 ،7054جنيها ً للفدان بمراكز العينة وهي
الحامول وبيال علي الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو 7170جنيها ً للفدان
إلجمالي العينة البحثية موزعة إلي تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة
تبلغ حوالي 3100 ، 4070جنيها ً للفدان تمثالن نحو ،%56,7
 % 43,2من التكاليف الكلية إلجمالي العينة علي الترتيب  ،في
حين قدرت اإلنتاجية الفدانية بحوالي 3,8 ،3,4طنا ً للفدان  ،و
أنعكس ذلك علي صافي العائد الفداني حيث بلغ حوالي ،5826
 7354جنيها ً للفدان ،في حين بلغ عائد الجنيه نحو 2,0 ,1,82
جنيها بمراكز العينة سالفة الذكر علي الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو
 3,6طن للفدان إلجمالي العينة البحثية ،بمتوسط سعر بلغ نحو
 3750جنيها للطن خالل الموسم الزراعي ،2016و أنعكس ذلك
علي صافي العائد الفداني حيث بلغ نحو  6580جنيها للفدان،

محققا عائد علي الجنيه المنفق بلغ نحو 1,32جنيها علي مستوي
إجمالي العينة البحثية .
-3محصول بطيخ اللب  -:تبين أن التكاليف الكلية لمحصول
بطيخ اللب بلغت نحو 5945 ،6080جنيها ً للفدان بمراكز
العينة وهي الحامول وبيال علي الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو
6012,5جنيها ً للفدان إلجمالي العينة البحثية موزعة إلي تكاليف
متغيرة وتكاليف ثابتة تبلغ حوالي 1830 ،4182,5جنيها ً للفدان
تمثالن نحو % 30,44، %69,56من التكاليف الكلية إلجمالي
العينة علي الترتيب  ،في حين قدرت اإلنتاجية الفدانية بحوالي
0,570 ،0,550طنا ً للفدان  ،و أنعكس ذلك علي صافي العائد
الفداني حيث بلغ حوالي  4885 ،4370جنيها ً للفدان ،في حين بلغ
عائد الجنيه 1,82 ,1,72جنيها بمراكز العينة سالفة الذكر علي
الترتيب ،بمتوسط بلغ نحو  560كيلو جرام للفدان إلجمالي العينة
البحثية ،بمتوسط سعر بلغ نحو 18,5جنيها للطن خالل الموسم
الزراعي  ،2016و انعكس ذلك علي صافي العائد الفداني حيث
بلغ نحو4352جنيها للفدان ،محققا عائد علي الجنيه المنفق بلغ
نحو 1,72جنيها علي مستوي إجمالي العينة البحثية .

جدول رقم ( .)2تطور قيمة مستلزمات اإلنتاج والقيمة اإليجارية وأجمالي التكاليف وأجمالي العائد وصافي العائد الفداني لمحصول القطن علي مستوي
الجمهورية خالل الفترة ()2014 – 2000
صافي العائد
إجمالي العائد
إجمالي التكاليف
القيمة اإليجارية
قيمة مستلزمات اإلنتاج
السنة
384
2437
2053
772
1281
2000
510
2596
2068
779
1289
2001
829
2892
2063
804
1259
2002
1754
3865
2111
806
1305
2003
2118
4393
2275
804
1471
2004
2058
4675
2617
966
1651
2005
2689
5654
2965
1274
1691
2006
1299
4736
3437
1638
1799
2007
1227
5347
4120
1657
2463
2008
403
4401
3998
1677
2321
2009
4281
8852
4571
1733
2838
2010
3215
8408
5193
1843
3350
2011
1223
6713
5490
1915
3575
2012
2830
8456
5626
1928
3698
2013
()428
5488
5916
1945
3971
2014
2430,2
5636,64
3893,03
1467,21
2170,5
المتوسط
 .المصدر  :جمعت وحسبت من وزارة الزراعة و استصالح األراضي  ،قطاع الشئون االقتصادية  ،النشرة االقتصادية ،أعداد متفرقة
جدول ( .)3متوسط تكلفة إجراء العمليات اإلنتاجية لمحصول القطن والمحاصيل المنافسة بالعينة البحثية بمحافظة كفرالشيخ
عمليات

أجمالي

مستلزمات

قيمة اإليجار

الناتج

السعر
المزرعي

القيمة

قيمة الناتج
السنوي

الحامول
بيال
متوسط
العينة
%

2580
2453
2516,5
41,85

1700
1632
1666
27,71

4280
4085
4182,5
69,56

1800
1860
1830
30,44

إجمالي العائد

الحامول
بيال
متوسط
العينة
%

2140
2210
2175
30,23

1940
1876
1908
26,61

4054
4086
4070
56,76

3000
3200
3100
43,2

صافي عائد
الفدان

الحامول
بيال
متوسط
العينة
%

4434
4825
4629,5
46,49

1729
1698
1713,5
17,20

6163
6523
6343
63,69

3600
3630
3615
36,31

محصول القطن
6,5
9763
6,3
10153
6,4
9958
ــــــــ
100
محصول األرز
3,4
7054
3,8
7286
3,6
7170
ــــــــ
100
محصول بطيخ لب
550
6080
570
5945
560
6012,5
ــــــــ
100

عائد الجنيه

البيان

التكاليف الكلية

التكاليف المغيرة

الناتج الرئيس

2100
1950
2025
ـــــــــ

13650
12285
12960
ــــــــــــ

250
300
275
ــــــــــ

13900
12585
13235
ـــــــــــــ

4137
2432
3277
ــــــــــ

1,42
1,23
1,32
ـــــــــ

3700
3800
3750
ـــــــــ

12580
14440
13500
ــــــــــــ

300
200
250
ــــــــــ

12880
14640
13750
ـــــــــــــ

5826
7354
6580
ــــــــــ

1,82
2,00
1,91
ـــــــــ

18
19
18,5
ـــــــــ

9900
10830
10365
ــــــــــــ

0
0
0
ــــــــــ

10450
10830
10365
ـــــــــــــ

4370
4885
4352
ــــــــــ

1,72
1,82
1,72
ـــــــــ

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان للعينة البحثية للموسم الزراعي الصيفي .2016

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 43ع)2017( 1

16

مصباح محـمد أحمد قدرة

و مما سبق يتبين:
يتضح أن صافي العائد الفداني لمحصول القطن علي مستوي
إجمالي العينة والبالغ حوالي  3277جنيها كان أقل بنحو 51,20
 %عن نظيرة لمحصول األرز البالغ نحو6580جنيها  ،في حين
كان أقل بنحو  % 24,71عن نظيرة لمحصول بطيخ اللب البالغ
نحو  4352جنيها  ،وانعكس ذلك علي عائد الجنية المنفق علي
إنتاج هذه المحاصيل حيث انخفض هذا العائد لمحصول القطن
البالغ حوالي 1,32جنيها بنحو  %30,9عن نظيرة لمحصول
األرز البالغ حوالي  1,91جنيها  ،في حين أنخفض بنحو 23,25
 %عن نظيرة لمحصول بطيخ اللب البالغ حوالي  1,72جنيها.
تقدير دوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول القطن بمحافظة كفر
الشيح :
بتقدير التكاليف اإلنتاجية الفدانية والتي تعني العالقة بين
التكاليف الكلية الفدانية لمزارعي العينة (متغير تابع) وناتجهم
المزرعي من القطن بالقنطار (كمتغير مستقل) وذلك علي مستوي
مزارعي العينة البحثية بالمراكز المختارة عشوائيا .وتم تفضيل
الصورة التكعيبية لهذه الدوال لما لها من مميزات أهمها إنها
تعكس مراحل اإلنتاج الثالث ،حيث أن دوال التكاليف المتوسطة
والحدية المشتقة منها تكون من الدرجة الثانية في كمية الناتج .
يتناقصان حتي تصل كل منهما الي ادني قيمة ثم تأخذ بعد ذلك في
االرتفاع  ،إال ان منحني التكاليف الحدية يصل إلي أدني قيمة له
اوال  ،وعندما يأخذ في االرتفاع يقطع منحني التكاليف المتوسطة
في أدني نقطة له  .ومن ثم نحصل علي السعر االقتصادي عند
تساوي التكلفة الحدية مع التكلفة المتوسطة عند أدني نقطة لها

 ،وكذا الناتج المزرعي األمثل عند نفس النقطة (والذي بقسمته
علي متوسط إنتاج الفدان بالعينة نحصل علي السعة المزرعية
المثلي) ،بمعني أنه عند هذا المستوي من االنتاج تكون تكلفة
الموارد الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من الناتج اقل ما يمكن ،
وهو في الواقع مستوى الناتج الذى تصل عنده كفاءة المزرعة
أعلي حد ممكن  .وكذا يعتبر السعر االقتصادي هو الحد األدنى
الذى يمكن ان ينتج عنده المزارع الكفء دون ان يتحمل أي
خسارة او يحقق أي ربح فوق اقتصادي  ،وذلك عندما يتاح
للمزارعين تحقيق السعة المزرعية المثلي في زراعة القطن .
وايضا يمكن تقدير مستوي الناتج الذي يعظم الربح المزرعي
( وذلك بتقاطع السعر المزرعي الفعلي للقنطار القطن مع الجزء
الصاعد من دالة التكاليف الحدية ) ،وبقسمة هذا الناتج المعظم
للربح علي متوسط الناتج الفداني الفعلي نحصل علي السعة
المزرعية المعظمة ألرباح .
ويوضح جدول ( )4أن التكاليف الفدانية الكلية لإلنتاج القطن
بلغت نحو ،وكذا تفسر نحو  %52,4من التغيرات في التكاليف
الكلية الفدانية علي مستوي إجمالي العينة .
وباشتقاق دوال الحدية والتكاليف المتوسطة من دوال التكاليف
الكلية المزرعية المقدرة يمكن تقدير معامالت المرونة لتلك الدوال
(بقسمة التكاليف الحدية علي التكاليف المتوسطة )عند متوسط
االنتاج المزرعي الفعلي البالغ حوالي  7,72 ،7,5قنطار بمراكز
العينة البحثية السابق ذكرها علي الترتيب  ،والبالغ أيضا نحو
 7,36قنطار علي مستوي إجمالي العينة البحثية  ،حيث تبين أن
معامل المرونة.

جدول رقم ( .)4دوال التكاليف اإلنتاجية لمحصول القطن بعينة الدراسة لعام الزراعي 2015
دوال التكاليف
المركز
ت ك =  9845,99 + 10871,71-ص –  1552,9ص85,90 + 2
اجمالي
()0,897
ص)0,882( - )0,955( )0,575( 3
العينة

ف
**
5,87

ر2-
0,404

ت م =  10871,31/ -ص 1552,90 – 9845,99 +ص85,9 +ص2
ت ح = 3105,8 -9845,99ص257,7 +ص2
حيث  :ت ك = القيمة التقديرية للتكاليف الفدانية للقطن  ،ص= اإلنتاجية الفدانية للقطن بالقنطار
ت .ح =التكاليف الحدية
ت .م =التكاليف المتوسطة
**
)معنوي عند مستوي (= 0,01
المصدر  :نتائج تحليل بيانات العينة البحثية علي الحاسب

وبالتعويض عن اإلنتاج في دالتي التكاليف المتوسطة
والحدية أمكن الحصول على النتائج الموضحة بجدول رقم ()4
و يتضح أن السعر االقتصادي لقنطار القطن الذي يتحقق عنده
مساواة التكاليف الحدية بأدنى نقطة لمتوسط التكاليف الكلية يبلغ
نحو 1561,73جنيها  .كما أن الحجم االقتصادي األمثل إلنتاج
من القطن بالقنطار عند هذه النقطة يقدر بنحو  8,067قنطار
من القطن  ،ومن خالل بيانات العينة البحثية يتضح أن متوسط
إنتاجية الفدان من القطن يبلغ نحو  6,4قنطار  ،وعندها فأن
السعة المزرعية المثلى تبلغ نحو  1,26فدان  ،أما الناتج المعظم
لألرباح وهو الناتج الذي يتساوى عنده السعر المزرعي البالغ
نحو  2025جنية للقنطار مع التكاليف الحدية قد بلغ حوالي 8,48
قنطار  ،بمتوسط تكلفة تبلغ نحو  1571,8جنيها  ،و للسعة
المزرعية المحققة لتعظيم األرباح تبلغ نحو  1,32فدان .
الكفاءة اإلنتاجيه واألقتصادية لمحصول القطن:
يوجد العديد من صور المعادالت التي يمكن استخدامها في
تقدير دوال اإلنتاج ،إال أنه ال يمكن استخدام شكل صورة واحدة
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 43ع)2017( 1

لتمييز األنتاج الزراعي تحت جميع الظروف  ،لذلك فقد اقتصر
هذا البحث على استخدام الدوال اللوغاريتمية المزدوجة ألنها أكثر
مالءمة وقد اعتمد علي مجموعه من المتغيرات والتي يفترض أنها
تفسر التغيرات في كمية الناتج وفقا للمنطق اإلنتاجي و اإلقتصادي
ولقد تم تحديد بعضها باألعتماد علي الدراسات الفنية و اإلقتصادية
السابقة وقد تمثلت المتغيرات المستقله في كل من .
ص 1العمل األلي (ساعة) ،ص2تكلفة العمل الحيواني (جنيه)،
ص3عمل بشري (رجل/يوم) ،ص4كمية التقاوي ( كجم)،
ص5السماد الفوسفاتي (كجم)،ص6السماد األذوتي (كجم)،ص7تكلفة
المبيدات(جنيه).
وباستخدام إسلوب اإلنحدار المرحلي للوقوف علي أهم
المتغيرات تأثير في الكميه المنتجة من القطن أمكن الحصول علي
النموذج القياسي التالي .
لو س^ = 0,086+ 0,417لوص 0,109+ 2لوص5
 0,107+لوص7
()1,85
(**)2,183( )1,31( **)2,923
ر 0,376 = 2/ف**= 7,27
ر0,438 =2

القطن المصري ومستقبل زراعته :دراسة حالة بمحافظة كفرالشيخ
المزرعية ،إنتاجية السعات المزرعية الفعلية بالعينة  .وكذا
دراسة أهم محددات إنتاج القطن عند كل من السعر االقتصادية
والسعر المزرعي لموسم ( )2016/2015وهو يمثل سعر السوق
االختياري لنفس الموسم .
-1مؤشرات إنتاج القطن وفقا لنتائج العينة البحثية  :يتضح من
بيانات جدول ( )5أن متوسط اإلنتاجية الفدانية بالعينة البحثية
علي مستوي مراكز العينة البحثية بلغت حوالي 7,72 ،7,5
قنطار بمراكز الحامول وبيال  ،في حين بلغت تلك اإلنتاجية علي
مستوي إجمالي العينة نحو  7,36قنطار للفدان .بمتوسط تكلفة
بلغ نحو  1093,73،1114,37جنيها للقنطار بنفس المراكز
علي الترتيب  ،في حين بلغ حوالي 1141,71جنيها للقنطار علي
مستوي إجمالي العينة البحثية  ،وقد تبين ايضا أن متوسط السعة
المزرعية الفعلية إلنتاج محصول القطن بلغت حوالي  1,34فدان
بمراكز العينة البحثية .
-2أهم محددات إنتاج القطن عند السعر االقتصادي وفقا لتقدير
دوال تكاليف إنتاجه:
يوضح جدول ( )5ان السعر االقتصادي لمحصول القطن
وفقا لتقدير دوال التكاليف الكلية المزرعية بلغ نحو جنيها
 685,59للقنطار ،وقد بلغ الناتج المزرعي األمثل بلغ نحو20,7
قنطار وبقسمة هذا الناتج المزرعى األمثل علي المتوسط الفعلي
ال نتاج الفدان بالعينة البحثية بلغت نحو  2,81فدان علي مستوي
إجمالي العينة
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وقد تضمنت دالة أنتاج القطن بمحافظة كفرالشيخ نموذج
يحتوى علي ثالثة متغيرات مستقلة تمثلت في  :تكلفة العمل الحيواني
 ،سماد السوبر فوسفات (كجم ) ،قيمة تكلفة المبيدات (جنية )
وقد تبين معنوية النموذج عند مستويات المعنوية المألوفة
واستنادا إلى قيمة معامل التحديد المعدل (ر )2 -فأنه يمكن القول
بأن المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج مسئولة عن تفسير
حوالي  %37,8من التغيرات التي تحدث في أنتاج القطن الفيزيقي.
وبتقدير المرونة اإلنتاجية اإلجمالية يتضح أنها بلغت نحو
0,296وهى موجبة وأقل من الواحد الصحيح ,ومن ثم تعكس
عالقة تناقص للسعة أى أن زيادة الموارد مجتمعة بنسبة معينة
تؤدى إلى تناقص الناتج ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد
والنتائج السابقة تعكس في نفس الوقت التأثير اإليجابي وبصفة
خاصة للموارد التي ثبت معنوية معامل مرونتها وبإشارة موجبة
وهي تكلفة العمل الحيواني ،السماد الفوسفاتي ،تكلفة المبيدات.
أهم المحددات اإلنتاجية و االقتصادية إلنتاج محصول القطن
يهتم هذا الجزء من البحث بدراسة أهم المحددات اإلنتاجية
و االقتصادية ال نتاج القطن وفقا لتقدير دوال تكاليفه بمراكز العينة
البحثية (الحامول  ،بيال ) وعلي مستوي اجمالي العينة بمحافظة
كفر الشيخ ،وذلك من خالل دراسة أهم المؤشرات الفعلية من خالل
دراسة أهم المؤشرات الفعلية من نتائج العينة البحثية كمتوسط
اإلنتاجية الفدانية ،تكلفة وحدة اإلنتاج ( القنطار)  ،متوسط المساحة

جدول ( .)5أهم محددات إنتاج القطن وفقا لتقدير دوال تكاليف إنتاجه بمراكز العينة البحثية بمحافظة كفر الشيخ للموسم ( )2016/2015
البيان
العينة
أهم المؤشرات الفعلية إلنتاج القطن وفقا لنتائج العينة الحثية1متوسط اإلنتاجية الفدانية بالعينة البحثية (قنطار)
6,4
متوسط تكلفة القنطار بالعينة البحثية ( جنيه )
1555,9
متوسط السعة المزرعية بالعينة البحثية ( فدان)
1,34
متوسط اإلنتاج الفعلي للسعة المزرعية بالعينة البحثية (قنطار)
8,57
أهم مؤشرات إنتاج القطن عند السعر االقتصادي2السعر االقتصادي (جنيه /قنطار)
1561,7
الناتج المزرعي األمثل ( قنطار)
8,064
السعة المزرعية المثلي (فدان )
1,26
 أهم مؤشرات إنتاج القطن عند متوسط السعر المزرعي لموسم 32016السعر المزرعي بالعينة البحثية (جنيه /قنطار)
2025
التكلفة المتوسطة (جنيه /قنطار)
1571,8
الناتج المزرعي المعظم لألرباح (قنطار)
8,48
السعة المزرعية المعظمة لألرباح (فدان )
1,32
المصدر  :نتائج تحليل بيانات العينة البحثية علي الحاسب األلي

البدائل التسعيرية لمحصول القطن وفقا لعائد المحاصيل الصيفية
المنافسة:
بالرغم من انسحاب الدولة من دور التسعير الجبري للمحاصيل
منذ أن انتهجت سياسات وبرامج االصالح االقتصادي اال ان الظروف
الحالية تتطلب ضرورة قيامها بدور هام يتمثل في إشرافها علي تسويق
محصول القطن ،وعدم قيامها بدور المشتري للقطن .أي ضرورة قيامها
بوضع بدائل تسعيرية للتوريد األختياري لمحصول القطن تجعل صافي
عائده يعادل نظيرة للمحاصيل الصيفية المنافسة له  ،حتي ال ينصرف
مزارعي القطن إلنتاج المحاصيل األقل أهمية لالقتصاد القومي .
لذا فان هذا الجزء من يهتم بدراسة و اقتراح بعض البدائل
التسعيرية للتجميع والتسويق االختياري للقطن والتي تستند الي
تحقيق هدف تعادل عائد الجنية المنفق في إنتاجه مع عوائد الجنية

المنفق علي إنتاج أهم المحاصيل الصيفية المنافسة وهي االرز
وبطيخ اللب.
-1البدائل التسعيرية المقترحة لمحصول القطن وفقا لعائد
محصول االرز  :يتضح من بيانات جدول ( )6أن إجمالي عائد
الجنية المنفق في انتاج محصول االرز بالعينة بلغ حوالي 1,91
جنية  .وبضرب تلك العائد في التكاليف الكلية إلنتاج القطن
والبالغة نحو  9958جنيها علي مستوي اجمالي العينة  .نحصل
علي العائد الكلي المقترح لمحصول القطن بنفس العينة حيث
يتبين انه بلغ نحو  19019,7جنيها للفدان .وبقسمة تلك العائد علي
متوسط اإلنتاجية الفدانية البالغة حوالي  6,4قنطار يتضح أن سعر
القطن المقترح يبلغ نحو  2971,8جنية للقنطار بالعينة البحثية
وهذا السعر المقترح يمثل السعر الذي يجعل عائد الجنية المنفق
علي إنتاج القطن يعادل نظيرة المنفق علي انتاج األرز .
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 43ع)2017( 1
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جدول ( . )6البدائل التسعيرية المقترحة لمحصول القطن وفقا لعائد محصول األرز
العينة
أجمالي عائد الجنية لمحصول األرز
1,91
التكاليف الكلية إلنتاج القطن (جنية /فدان)
9958
العائد الكلي المقترح للقطن (جنية /فدان)
19019,7
6,4
2971,8
1637,64
9,13
1,43

البيان

متوسط إنتاجية القطن (قنطار /فدان )
سعر القطن المقترح (جنية /قنطار)
التكلفة المتوسطة للقطن عند السعر المقترح (جنيه /قنطار)
الناتج المزرعي المعظم لألرباح (قنطار)
السعة المزرعية المعظمة لألرباح (فدان )

المصدر  :نتائج تحليل بيانات العينة البحثية علي الحاسب األلي

-2البدائل التسعيرية المقترحة لمحصول القطن وفقا لعائد
محصول بطيخ اللب  :يتضح من بيانات جدول ( )7أن إجمالي
عائد الجنية المنفق في انتاج محصول بطيخ اللب علي مستوي
إجمالي العينة حوالي  1,77جنية  .وبضرب تلك العائد في
التكاليف الكلية إلنتاج القطن البالغة حوالي  9958جنيها علي
مستوي اجمالي العينة  .نحصل علي العائد الكلي المقترح
لمحصول القطن بعينة حيث بلغ هذا العائد نحو  17625,7جنيها

للفدان علي مستوي إجمالي العينة البحثية  .وبقسمة تلك العائد
علي متوسط اإلنتاجية الفدانية والبالغة حوالي  6,4قنطار علي
مستوي أجمالي العينة  .يتضح أن سعر القطن المقترح علي
مستوي العينة يبلغ نحو  2753جنيها للفدان علي مستوي إجمالي
العينة البحثية  .وهذا السعر المقترح يمثل السعر الذي يجعل
عائد الجنية المنفق علي إنتاج القطن يعادل نظيرة المنفق علي
انتاج بطيخ اللب

جدول ( .)7البدائل التسعيرية المقترحة لمحصول القطن وفقا لعائد محصول بطيخ اللب .

العينة
1,77
9958
17625,7
6,4
2753
1618,59
8,99
1,40

البيان

أجمالي عائد الجنية لمحصول بطيخ اللب
التكاليف الكلية إلنتاج القطن (جنية /فدان)
العائد الكلي المقترح للقطن (جنية /فدان)
متوسط إنتاجية القطن (قنطار /فدان )
سعر القطن المقترح (جنية /قنطار)
التكلفة المتوسطة للقطن عند السعر المقترح (جنيه /قنطار)
الناتج المزرعي المعظم لألرباح (قنطار)
السعة المزرعية المعظمة لألرباح (فدان )

.المصدر  :نتائج تحليل بيانات العينة البحثية علي الحاسب األلي

مما سبق يتبين أن أعلي البدائل التسعيرية المقترحة وفقا لعائد
المحاصيل الصيفية هو السعر المعادل لعائد محصول بطيخ اللب
البالغ حوالي  1826,73جنيها للقنطار ،يليه السعر المعادل لعائد
محصول األرز البالغ  1569,8جنيها للقنطار.
المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه مزارعي القطن :
يواجه مزارعي القطن العديد من المشكالت الرئيسية
اإلنتاجية والتسويقية والتي امكن حصرها وفقا آلراء
المزارعين العينة البحثية في كل من االنتاج  ،طبيعة محصول
القطن  ،أنتاج القطن ،تسويق القطن  .ولتحديد طول المقياس
لحجم المشكلة (نقالً عن مخلص ( )2011الحدود الدنيا والعليا
تم حساب المدي للحصول علي طول الخلية المصحح وبعد ذلك
تم اضافة هذه القيمة الي اقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس
وهو الواحد الصحيح) وعليه تراوح المستوي المنخفض بين
 1,67- 1,0في حين تراوح المستوي المتوسط مابين أكثر من
 2,35 -1,67أما المستوي المرتفع فقد تراوح بين اكثر من
 3- 2,35درجة ،ويستعرض هذا الفصل بالدراسة والتحليل
تلك المشكالت وكذا مقترحات التغلب عليها وفقا لالراء
مزارعي القطن بمنطقة الدراسة علي النحو التالي:
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بدراسة المشكالت المتعلقة بأنتاج وتسويق القطن تبين انها
تنحصر في عشر مشكالت فرعية مرتبة تنازليا وفقا للدرجات
المتوسطة الفراد العينة ،جدول رقم ( )8هي انخفاض اإلنتاجية
الفدانيه لمحصول القطن ،تقلبات األسعار اثناء موسم الحصاد
والتسويق للمحصول ،انخفاض صافي العائد الفدانى للقطن
مقارنة بمحاصيل الصيفية األخرة ،احتياج محصول القطن لعدد
كبير من العمالة البشرية وارتفاع اجورها  ،عدم وجود االت
جني ألي لمحصول القطن  ،عدم تحديد ومعرفة رتبة القطن
وقت البيع ،شدة اإلصابة بآفات القطن ديدان الورق وديدان اللوز
،أنتشار الحشائش وحاصة ورد النيل بالترع والمصارف مما
يعتبر عائل لألفات  ،ارتفاع اسعار مبيدات المقاومة الكيماوية
للقطن ،ضعف مصادر التمويل الذاتي لمزارعي القطن  ،أنتشار
امراض الذبول بأراضي القطن ،ارتفاع مستوي الماء االرضي
وعدم صيانة الصرف المغطي بأراضي القطن  ،ارتفاع اسعار
األسمدة الكيماوية وعدم توفرها بالجمعيات الزراعية  ،ارتفاع
ثمن التقاوي وعدم نقاوتها وظهور اصناف غريبة بالصنف
المنزرع  ،عدم توفر مياه الري العزبة وارتفاع نسبة مياه
الصرف الزراعي والصحي بها بدرجات متوسطة بلغت نحو
، 2,70 ، 2,75 ، 2,78 ، 2,81 ، 2,85 ،2,90 ،2,97 ،3,0
 2,35،2,34،2,34،2,30،2,26،1,64 ،2,67علي التوالي
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جدول رقم ( .)8الدرجات المتوسطة للمشكالت التي تواجه مزارعي القطن بالعينة البحثية للموسم الزراعي 2016
الدرجة
المشكلة
م
المتوسطة
3
انخفاض اإلنتاجية الفدانيه لمحصول القطن .
1
2,97
تقلبات األسعار اثناء موسم الحصاد والتسويق للمحصول
2
2,90
انخفاض صافي العائد الفدانى للقطن مقارنة بمحاصيل الصيفية األخرة
3
2,85
احتياج محصول القطن لعدد كبير من العمالة البشرية وارتفاع اجورها
4
2,81
عدم وجود االت جني ألي لمحصول القطن
5
2,78
عدم تحديد ومعرفة رتبة القطن وقت البيع .
6
2,75
شدة اإلصابة بآفات القطن ديدان الورق وديدان اللوز .
7
2,70
أنتشار الحشائش وحاصة ورد النيل بالترع والمصارف مما يعتبر عائل لألفات
8
2,67
ارتفاع اسعار مبيدات المقاومة الكيماوية للقطن .
9
2,62
 10ارتفاع تكاليف اعداد االرض للزراعة والعمليات االلية .
2,35
 11ضعف مصادر التمويل الذاتي لمزارعي القطن .
2,34
 12أنتشار امراض الذبول بأراضي القطن .
2,34
 13ارتفاع مستوي الماء االرضي وعدم صيانة الصرف المغطي بأراضي القطن .
2,33
 14ارتفاع اسعار األسمدة الكيماوية وعدم توفرها بالجمعيات الزراعية .
2,30
 15عدم أمكانية الحصول علي اجمالي الثمن دفعة واحدة من قبل التجار .
2,26
 16ارتفاع ثمن التقاوي وعدم نقاوتها وظهور اصناف غريبة بالصنف المنزرع
1,64
 17عدم توفر مياه الري العزبة وارتفاع نسبة مياه الصرف الزراعي والصحي بها.

 .المصدر  :نتائج تحليل بيانات العينة البحثية علي الحاسب األلي

الملخص:
يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع المنتج الذي لم يتوقف عن
اإلنتاج  ،و اعتمادا علي الصادرات الزراعية المصنعة والنصف
مصنعة أو الخام كان من أهم هذه الصادرات هو القطن المصري،
اإل أن أصبحت مشكلة زراعة القطن المصري و إنتاجه و
تسويقه من أهم المشكالت التي تواجه المزارع المصري  ،و
ال شك أن تدهور زراعة القطن في مصر وتناقص المساحات
المزروعة منه سنويا ً من نحو  731,1ألف فدان عام2001
إلي نحو  361,7ألف فدان عام  2014بنسبة انخفاض بلغت
نحو  ،% 50,5مما أدي إلي تناقص اإلنتاج من نحو 5284,4
ألف طن عام  2001إلي نحو  2027,1ألف طن عام 2014
 ،%61,64بما يعد كارثة بحق
بنسبة انخفاض بلغت نحو
في ظل الظروف التي تعيشها مصر تحت أزمة الدوالر ،بينما
تمثلت مشكلة الدراسة تواجه زراعة القطن منافسة شرسة وغير
متكافئة مع المحاصيل الصيفية األخرى ،وكذلك المنافسة مع
األقطان المثيلة له عالميا خاصة أقطان البيما األمريكي التي
يتلقي دعما بأساليب مختلفة مقدمة لها من قبل الحكومة األمريكية
،هذا باإلضافة إلي دخول دول جديدة في عملية أنتاج األقطان
طويلة التيلة كالصين والهند وغيرها ،علي الجانب األخر لوحظ
انخفاض ملموس في المساحة المنزرعة و اإلنتاجية بالقطن علي
مستوي الجمهورية بنسبة بلغت نحو  % 49,48خالل الفترة
( )2015 -1995وهو ما يمثل ضغط علي استراتيجية زراعة
القطن في مصر ،وبدراسة تطور كل من المساحة واإلنتاج الكلى
واإلنتاجية الفدانيه لمحصول القطن على مستوى الجمهورية و
محافظة كفر الشيخ  -أن مساحة القطن علي مستوي الجمهورية
تناقص بمعدل تناقص سنوي يبلغ نحو  %35,96من متوسط
المساحة البالغ حوالي  524,4ألف فدان خالل فترة الدراسة،
وكذا بالنسبة لمحافظة كفرالشيخ فدان بمعدل تناقص سنوي
يبلغ نحو  %14,54من متوسط المساحة البالغ حوالي 109,6
ألف فدان خالل فترة الدراسة ،.اإلنتاجية الفدانية على مستوى
الجمهورية تبين أن هذه اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي بلغ
 0,399قنطار على مستوى الجمهورية  ،يمثل نحو %0,056
من متوسطها البالغ 7,05قنطار  ،اإلنتاجية الفدانية بمحافظة
كفرالشيخ تبين أن هذه اإلنتاجية قد تناقصت بمقدار سنوي

مستوي المشكلة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض

بلغ 1,646قنطار ،يمثل نحو %22,86من متوسطها البالغ
7,2قنطار ،وبتقدير التكاليف الكلية لمحصول القطن بلغت
نحو 8603 ،8203جنيها ً للفدان بمراكز العينة وهي الحامول
وبيال علي الترتيب ،التكاليف الكلية لمحصول األرز بلغت
نحو  7286 ،7054جنيها ً للفدان بمراكز العينة وهي الحامول
وبيال علي الترتيب ،بطيخ اللب بلغت نحو 5945 ،6080
جنيها ً للفدان بمراكز العينة وهي الحامول وبيال علي الترتيب،
وبدراسة و قتراح بعض البدائل التسعيرية للتجميع والتسويق
االختياري للقطن والتي تستند الي تحقيق هدف تعادل عائد
الجنية المنفق في إنتاجه مع عوائد الجنية المنفق علي إنتاج أهم
المحاصيل الصيفية المنافسة وهي االرز وبطيخ اللب يتضح
أن أسعار القطن المقترح علي مستوي هذه المراكز تبلغ حوالي
 1571,27 ،1465,6جنيها للقنطار ،في حين يبلغ هذا العائد
نحو  1569,8جنيها للفدان علي مستوي إجمالي العينة البحثية
 .وهذه االسعار المقترحة تمثل االسعار التي تجعل عائد الجنية
المنفق علي إنتاج القطن يعادل نظيرة المنفق علي انتاج األرز ،
يتضح أن أسعار القطن المقترح علي مستوي هذه المراكز تبلغ
حوالي  1961,3 ،1574,97جنيها للقنطار ،في حين يبلغ هذا
العائد نحو  1826,73جنيها للفدان علي مستوي إجمالي العينة
البحثية  .وهذه االسعار المقترحة تمثل االسعار التي تجعل عائد
الجنية المنفق علي إنتاج القطن يعادل نظيرة المنفق علي انتاج
بطيخ اللب .
التوصيات  :بناء علي ما توصلت اليه الدراسة -:
 -1توصي الدراسة بضرورة اعادة ادخال القطن ضمن التركيب
المحصولي الصيفي حيث أنه مصدر هام من مصادر العملة
الصعبة وكذلك تشغيل المصانع المعطلة (المحلة الكبرى  ،و
كفر الدوار ) .
 -2بضرورة توفير األسمدة الفوسفاتية والمبيدات بالجمعيات
الزراعية النهم يعد من أهم الموارد ذات التأثير علي اإليجابي
علي اإلنتاج .
 -3وضع سعر ضمان من قبل الدولة قبل ميعاد الزراعة بشهر
علي األقل بما ال يقل عن المحاصيل الصيفية األخرى بحد أدني
 2753جنيه للقنطار .
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-3العمل علي تنشيط البحث العلمي ال ستباط اصناف حديثة ذات
انتاجية مرتفعة .
 -4تفعيل ضور الزراعة التعاقدية لمحصول القطن للحد من
تقلبات األسعار اثناء موسم الجني والتسويق .
 -5سرعة ايجاد حل للمشكالت التي تحد من زراعة القطن من
وجهة نظر الزراع حسب درجة تأثيرها.
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Egyptian Cotton and the Future of Cultivation:
Case Study in Kafr El Sheikh Governorate
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.Agricultural Economic Institute, Agricultural Research Centre, Cairo, Egypt

T

HE AGRICULTURAL sector is considered a product that did not stop the production
sector, and depending on agricultural exports finished and half-processed or raw was
the most important of these exports is Egyptian cotton, only to become a problem, Egyptian
cotton cultivation and the production and marketing of the most important problems facing the
farm Masri, and no doubt that the deterioration of cotton cultivation in Egypt and diminishing
cultivated areas than a year from about 731.1 thousand acres in 2001 to about 361.7 thousand
acres in 2014, a decline of about 50.5%, which resulted in less production of about 5284 0.4
thousand tons in 2001 to about 2027.1 thousand tons in 2014, a decline of about 61.64%,
including a disaster is right under the circumstances that prevailed in Egypt under a dollar
crisis, were secondary problem
The study facing the cotton growing fierce competition and unequal with other summer
crops, as well as competition with cotton similar to him a global private cotton American
Pima, which receives support in different ways submitted to it by the US government, in
addition to the entry of new countries in the production of cotton long process staple such as
China and India and others, on the other side of the observed significant decrease in cultivated
area and productivity with cotton all over the country at a rate of about 49.48% during the
period (1995-2015) which represents a pressure on a strategy.
Cotton cultivation in Egypt, and study the evolution of both space and production kidneys
and productivity feddan to harvest cotton on the level of the Republic and Kafr El-Sheikh
Governorate - cotton space on the level of the Republic decreased at an average annual
decrease of about 35.96% of the average area of about 524.4 thousand acres during the study
period, as well as for the province Shaikh acres at an average annual decrease of about 14.54%
of the average area of about 109.6 thousand acres during the study period., feddan productivity
on the level of the Republic show that this production has decreased by annual rate of 0.399 a
pound on level of the Republic, representing approximately 0.056% of the average of $ 7.05
a pound, productivity feddan Shaikh governorate show that this production has decreased by
annual average of 1,646 quintals, representing.
Approximately 22.86% of the average of 7.2 quintals, and estimates the total costs of
the cotton crop was about 8203.8603 pounds per acre centers sample a Hamoul and Bella
respectively, the total costs of the rice crop amounted to about 7054.7286 pounds per acre
centers sample a Hamoul and Bella respectively, watermelon pulp It amounted to about
6080.5945 pounds per acre centers sample a Hamoul and Bella respectively, and study and
propose some alternatives pricing assembly Optional and marketing of cotton, which is
based on achieving the goal of equivalent yield Fairy expended in its production with yields
pound spent on the production of the most important summer crops competition, a rice and
watermelon pulp unclear the proposed price of cotton at the level of these centers is around
1465.6, 1571.27 pounds per quintal, while the yield is about1569.8 pounds per acre at an
aggregate level of research sample. This proposed price represents a price that makes return
Fairy spent on cotton production equal to that spent on the production of rice, it is clear that
the proposed price of cotton at the level of these centers is around 1574.97, 1961.3 pounds
per quintal, while the yield of about 1826.73 pounds per acre at an aggregate level of research
sample. This proposed price represents a price that makes return Fairy spent on cotton
production equal to that spent on the production of watermelon pulp.
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