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المحاصیل السكریةالمحاصیل السكریة



    الفصل األولالفصل األول  

مقدمة عن المحاصیل السكریةمقدمة عن المحاصیل السكریة



أھداف الفصل األول

llالمنتشرةالمنتشرة  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  
    ومناطقومناطق  منھامنھا  السكرالسكر  إستخالصإستخالص  وطرقوطرق  ومصرومصر  العلمالعلم  فىفى

..زراعتھازراعتھا
llحیثحیث  منمن  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  التغلبالتغلب  وطرقوطرق  أسبابھاأسبابھا



llعلىعلى  الحصولالحصول  بقصدبقصد  تزرعتزرع  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  تلكتلك  ھىھى  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  
    ..منھامنھا  ))السكرالسكر((  السكروزالسكروز

llفىفى  ثابتاثابتا  مكانامكانا  یحتلیحتل  ..العالمالعالم  لسكانلسكان  الرئیسیةالرئیسیة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  أحدأحد  السكرالسكر  ویعتبرویعتبر  
  المناطقالمناطق  فىفى  دولةدولة  ٦٩٦٩  منمن  أكثرأكثر  فىفى  ینتجینتج  أنةأنة  منمن  بالرغمبالرغم  العالمیةالعالمیة  التجارةالتجارة
  مناطقمناطق  منمن  ینتقلینتقل  السكرالسكر  منمن  العالمالعالم  إنتاجإنتاج  ثلثثلث  وحوالىوحوالى  واإلستوائیةواإلستوائیة  المعتدلةالمعتدلة
    ..  األخرىاألخرى  المناطقالمناطق  إلىإلى  إنتاجةإنتاجة

llالموادالمواد  إستھالكإستھالك  فىفى  التقدمالتقدم  علىعلى  دلیلدلیل  الغذاءالغذاء  فىفى  السكرالسكر  إستخدامإستخدام  وزیادةوزیادة  
  جرامجرام  كیلوكیلو  ٥٧٥٧  حوالىحوالى  سنویاسنویا  السكرالسكر  منمن  الفردالفرد  إستھالكإستھالك  یبلغیبلغ  حیثحیث  ..الغذائیةالغذائیة

  بمصربمصر  كجمكجم١٣١٣  وو  والسویدوالسوید  األمریكیةاألمریكیة  المتحدةالمتحدة  بالوالیاتبالوالیات  كجمكجم٤٧٤٧  وو  ببریطانیاببریطانیا
  ٢٧٢٧  بحوالىبحوالى  العالمالعالم  فىفى  الفردالفرد  إستھالكإستھالك  متوسطمتوسط  ویقدرویقدر  كجمكجم٢٧٢٧  إلىإلى  زادتزادت
  ..كجمكجم



llومصرومصر  العالمالعالم  فىفى  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  وأھموأھم::  
llالسكرالسكر  قصبقصب  sugarsugar canecane  بینبین  الحارةالحارة  وشبةوشبة  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  یزرعیزرع  الذىالذى  

    جنوباجنوبا  ̊˚  ٣٢٣٢  وو  ماالماالشش  ̊˚  ٤٠٤٠  عرضعرض  خطىخطى
llالسكرالسكر  وبنجروبنجر  sugarsugar beetbeet    الباردةالباردة  المناطقالمناطق  نباتاتنباتات  ضمنضمن  یدخلیدخل  الذىالذى  

..شماالشماال  ̊˚  ٦٠٦٠  وو  ̊˚  ٣٥٣٥  عرضعرض  خطىخطى  بینبین  ویزرعویزرع  نوعًانوعًا  المعتدلةالمعتدلةوو
llعامعام  حتىحتى  العالمالعالم  فىفى  السكرالسكر  إلنتاجإلنتاج  األساسىاألساسى  المحصولالمحصول  ھوھو  القصبالقصب  كانكان  وقدوقد    

    مقابلمقابل  %%٩٦٩٦  تمثلتمثل  القصبالقصب  منمن  المستخرجةالمستخرجة  السكرالسكر  نسبةنسبة  بلغتبلغت  حیثحیث  ١٨٤٠١٨٤٠
    ٥٠٥٠  إلىإلى  وصلوصل  حتىحتى  القصبالقصب  منمن  السكرالسكر  إنتاجإنتاج  قلقل  ذلكذلك  بعدبعد  البنجرالبنجر  سكرسكر  منمن  %%٤٤

    إلىإلى  اإلنتاجاإلنتاج  إرتفعإرتفع  بعدھابعدھا١٩١٠١٩١٠  عامعام  إلىإلى  ١٨٨٥١٨٨٥  عامعام  منمن  الفترةالفترة  فىفى  وذلكوذلك  %%
    ..البنجرالبنجر  سكرسكر  منمن  %%  ٣٥٣٥  قدرةقدرة  والباقىوالباقى  ١٩٣٩١٩٣٩  عامعام  فىفى  %%٦٠٦٠
ll٤٠٤٠  منمن  فیمثلفیمثل  السكرالسكر  بنجربنجر  أماأما  %%٦٠٦٠- - ٥٠٥٠  حوالىحوالى  القصبالقصب  إنتاجإنتاج  مثلمثلیی  واآلنواآلن - -

..أیضًاأیضًا  ومصرومصر  العالمىالعالمى  للوضعللوضع  بالنسبةبالنسبة  وذلكوذلك    %%٥٠٥٠



llوإستھالكوإستھالك  إنتاجإنتاج  بینبین  فجوةفجوة  وجودوجود  إلىإلى  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  وترجعوترجع  
  المستھلكةالمستھلكة  السكرالسكر  كمیةكمیة  أنأن  إلىإلى  ٢٠٠٢٢٠٠٢  عامعام  إحصائیةإحصائیة  تشیرتشیر  حیثحیث  ..السكرالسكر
    ..سنویًاسنویًا  سكرسكر  طنطن  ملیونملیون  ١٨١٨..٢٢  بحوالىبحوالى  تقدرتقدر  مصرمصر  فىفى
llطنطن  ٩٣٨٣٨١٩٣٨٣٨١((  السكرالسكر  قصبقصب  منمن  %%  ٦٦٦٦  حوالىحوالى  محلیًامحلیًا  منھامنھا  ینتجینتج  

    الطبیعیةالطبیعیة  والمحلیاتوالمحلیات  ))سكرسكر  طنطن  ٣٤٦٩١٣٣٤٦٩١٣((  السكرالسكر  وبنجروبنجر  ))سكرسكر
  الكمیةالكمیة  منمن  %%  ٣٣٣٣  بحوالىبحوالى  ویقدرویقدر  والباقىوالباقى  ..))سكرسكر  طنطن  ١٥٨٤٠٥١٥٨٤٠٥((

  یحملیحمل  ممامما  ..األجنبیةاألجنبیة  البالدالبالد  منمن  سنویًاسنویًا  یستوردیستورد  السكرالسكر  منمن  الستھلكةالستھلكة
    ..الصعبةالصعبة  العملةالعملة  إستھالكإستھالك  علىعلى  عالوًةعالوًة  كبیرًاكبیرًا  عبًأعبًأ  الدولةالدولة  میزانیةمیزانیة

llسواًءسواًء  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  فزیادةفزیادة  لذلكلذلك  
  بینبین  الفجوةالفجوة  لتضیقلتضیق  قومیًاقومیًا  ھدفًاھدفًا  تعتبرتعتبر  السكرالسكر  بنجربنجر  أوأو  السكرالسكر  قصبقصب
          ..السكرالسكر  منمن  الذاتىالذاتى  اإلكتفاءاإلكتفاء  لمرحلةلمرحلة  ووصوًالووصوًال  السكرالسكر  وإستھالكوإستھالك  إنتاجإنتاج



أسئلة على الفصل األولأسئلة على الفصل األول
أسبابھاأسبابھا  ::حیثحیث  منمن  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  عنعن  بإیجازبإیجاز  تكلمتكلم  ::١١سس

..المقترحةالمقترحة  الحلولالحلول  ––
    وضحوضح  – – مصرمصر  فىفى  المنتشرةالمنتشرة  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  تتنوعتتنوع  ::٢٢سس

    التىالتى  والمناطقوالمناطق  زراعتھازراعتھا  مناطقمناطق  مبینًامبینًا  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  أھمأھم
    ..بزراعتھابزراعتھا  فیھافیھا  التوسعالتوسع  یمكنیمكن


