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 دوال انتاج وتكاليف بنجر السكر في محافظة كفر الشيخمحددات  اقتصادية دراسة
 

 ثناء النوبي احمد سميم –صالح محمود مقمد  -محمد كامل إبراهيم ريحان -عيد ناروز غطاس تاوضروس 
 

 مصر ،القاىرة ،جامعة عين شمس ،ة الزراعةكمي ،قسم االقتصاد الزراعي
 

 الممخص العربي
 

الوضع الراىن لمحصول بنجر السكر وخاصة في  التعرف عميو ، فى مصر السكرإلنتاج استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى الوضع الراىن 
، ودراسة بعض معايير الكفاءة االقتصادية الخاصة بزراعة المحصول من حيث واإلنتاج واإلنتاجية من حيث المساحة كفر الشيخمحافظة 

الف  719الوضع الراىن لممحاصيل السكرية لسد الفجوة السكرية التي بمغت حوالي  عمي والتعرفالعائد، تكاليف إنتاجو واإليراد الكمي وصافي 
، وتبمغ 9112ألف فدان عام 593قصب السكر  مساحة تمغوبألف فدان  617بنجر السكر حوالى مساحة  تحيث بمغ، 9117طن عام 

واعتمد البحث بصفة أساسية في الحصول عمي  .9117% عام 67,1نسبة االكتفاء الذاتي من السكر الناتج من تصنيع المحصولين حوالى 
عشوائية لمزارعي البنجر بمركز استبيان أعدت خصيصًا لتخدم أغراض البحث والتي جمعت من عينة  البيانات األولية من خالل استمارة

الحصول عمييا من مصادرىا  ( باإلضافة إلى البيانات الثانوية التي أمكن9191-9117الحامول بمحافظة كفر الشيخ خالل الموسم الزراعي )
 .المختمفة

   ، دوال اإلنتاج والتكاليف: الفجوة، الكفاءة االقتصادية، البنجر السكرمفتاحيةالكممات ال

 المقدمة .1

يعتمد إنتاج السكر في مصر بصفة أساسية عمى محصولي 
% من 69بنسبة بنجر وقصب السكر، ويساىم محصول بنجر السكر 

% عام 52اإلنتاج الكمى لمسكر، بينما يساىم قصب السكر بنسبة 
إلف فدان  612.6 في مصر حوالي مساحة البنجر، وبمغت 9117
، 9112الف فدان عام  599.3 السكر مساحة قصببمعت بينما 

ويواجو التوسع في زراعة قصب السكر في مصر بعض التحديات، 
، لمحدودية األراضي توفقي في زراعمنيا عدم إمكانية التوسع األ

، وتتزايد مساحات بنجر السكر لقصر فترة مكثو الري ومحدودية المياه
 األراضيزراعتو في  تجودأشير، حيث  9-6في األرض بحوالي 
قدر متوسط االحتياجات المائية لبنجر السكر يحديثة االستصالح و 

لمفدان عمى حسب نوع التربة وبمقارنة بمحصول  5م 9169.2بنحو 
ويحتاج حوالي  اً شير  19قصب السكر الذي يمكث حوالي 

( 9119-9111مياه الري  خالل فترة )لمفدان من  5م7612.9
لبحري ويتركز إنتاج بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ  ،الوجو ا
نيا، أسيوط ، الفيوم، الموالوجو القبمي والدقيمية والبحيرة والشرقية، 
المنيا، سوىاج، األقصر، قنا،  السكر، بينما يتركز محصول قصب

ىم أو  معرفة حجم الفجوة السكرية وقد استيدفت الدراسة أسوان.
مزارعي بنجر السكر في محافظة كفر  تواجومحددات والمشاكل التي 

، وكذلك دراسة تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج عمى مستوي الشيخ

ة وبعض المحافظات اإلنتاج الرئيسية، وكذلك دراسة دوال الجميوري
 ىم عناصرأإنتاج بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ لموقوف عمي 

 .البنجر إنتاج اإلنتاج التي تؤثر عمي تكاليف محددات

 مشكمة الدراسة: .2

واستيالك  إنتاج تتمثل مشكمة الدراسة في وجود فجوة بين
-9111السكر في مصر، حيث قدر متوسط الفجوة خالل الفترة )

 الذاتيكتفاء االألف طن، ومتوسط نسبية  297.3( بنحو 9117
عمي ميزان  خالل نفس الفترة ، األمر الذى يمثل عب  %  62.5
  .الرتفاع قيمة فاتورة الوارداتفوعات وضغطاً عمى النقد األجنبي المد

 هداف الدراسة:أ .3

ف الدراسة التعرف عمى الوضع الراىن إلنتاج تيد
، والعوامل المؤثرة عمى بنجر وقصب السكر يواستيالك محصول

نتائج الدراسات األخرى مما يساعد  إليالسكر باإلضافة  إنتاج
السياسات لتقميل الفجوة، وتحقيق من  أتجاذعمي متخذي القرار 

 االكتفاء الذاتي من السكر، وتقميل الواردات.

 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات: .4

من مصادرىا اعتمدت الدراسة عمى البيانات الثانوية 
مجمس المنشورة وغير المنشورة التي تصدرىا وزارة الزراعة، المختمفة 
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 والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاءالمحاصيل السكرية 
بيانات ، ذلك باإلضافة إلى ال(FAOومنظمة األغذية والزراعة )

األولية الناتجة من استمارة استبيان تم إعدادىا وجمعيا من خالل 
عينة عشوائية من محافظة كفر الشيخ اعتمدت الدراسة عمى أسموب 
التحميل االقتصادي الوصفي، والكمي، حيث استخدمت معادالت 

وبعض دوال  اإلنتاج والتكاليف  االتجاه العام، باإلضافة لتقدير
كما اعتمدت الدراسة عمى العديد من  ،دية األخرىالمؤشرات االقتصا

والتي أشير إلى كل  المراجع والدوريات ذات الصمة بموضوع الدراسة
 منيا في حينو. 

 األهمية االقتصادية لمسكر:
الصناعات التحويمية التي ترتبط باإلنتاج  من يعتبر

الزراعي لممحاصيل السكرية، وىو أرخص مصادر الطاقة ويدخل في 
الصناعات الغذائية بالمادة الخام مثل المربات والعصائر المخابز 

 والحمويات وغيرىا ويدخل أيضا في الصناعات الكيميائية والطبية
 مصادر إنتاج السكر في مصر: 

السكر في مصر عمي بنجر وقصب السكر يعتمد إنتاج 
إنتاج سكر بنجر يمثل وأيضا بعض الُمحميات الطبيعية البديمة، حيث 

% والمحميات الطبيعية 53حوالى  % بينما سكر قصب39.5حوالى
الُمحميات البديمة من محصول الذرة وتنتج ، 9117% عم 2.3بنحو 

فركتوز  الصفراء وكسر األرز وذلك من خالل مصانع إنتاج الياي
 وعسل الجموكوز التي تساىم في تغطية جزء من االستيالك المحمي.

 إنتاج السكر في مصر: اجمالىتطور 
( خالل فترة الدارسة 1تشير البيانات الواردة بالجدول )

( أن إجمالي اإلنتاج المحمى من السكر اخذ في 9111-9117)
الف طن سكر عام  1575الحد األدنى نحو بمغاالرتفاع حيث 

 ،9117الف طن سكر عام  9332وبمغ الحد األقصى نحو 9111
( 9بدراسة معادلة االتجاه الزمني خالل فترة الدراسة بالجدول )

أخذ اتجاىا عاما متزايدا معنويا  أوضحت النتائج أن إنتاج السكر
% 5.31الف طن وبمعدل بمغ نحو 69.33إحصائيا قدر بنحو

% 27.9مما يعنى حوالي  1.279سنويًا، ومعامل التحديد بمغ نحو
ترجع إلى مجموعة من العوامل التي  المحميمن التغيرات في اإلنتاج 

 الزمن، كما ثبتت معنوية النموذج إحصائيا. عامليعكسيا 
 تطور الكمية المستهمكة من السكر في مصر:

( أن الكمية المستيمكة خالل 1الواردة بالجدول ) تشير البيانات
 1211( تتراوح بين حد أدنى بمغ نحو 9117-9111فترة الدراسة )

الف طن  5593وحد أقصى بمغ نحو 9111ألف طن سكر عام 
ألف طن وذلك بنسبة زيادة  9193سكر أي بزيادة قدرىا حوالي 

االتجاه . وبدراسة معادلة 9111% مقارنة بعام 113.99بمغت نحو 

العام الزمني إلجمالي الكمية المستيمكة من السكر تبين من الجدول 
ألف طن سكر  97.7بمقدار ( أن الكمية المستيمكة تتزايد سنوياً 9)

. وقد بمغ معامل التحديد %5اي مايوازى  معدل تغير نسبي بمغ نحو 
% من التغيرات في 76.9مما يعنى بأن حوالى  1.769نحو 

رجع لمعوامل التي يعكس آثارىا عامل الزمن، كما استيالك السكر ت
 ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا.

 تطور الفجوة الغذائية السكرية في مصر:
(  9117-9111( خالل الفترة )1تشير البيانات بالجدول )

الف طن عام  311تطور الفجوة السكرية فقد بمغت الحد األدنى 
 .9112عن عامالف طن سكر  1152والحد األقصى نحو 9111

وبدراسة االتجاه العام لتطور لمفجوة السكرية تبين بالجدول 
آخذ اتجاىا متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا وبمغ حوالي  (9)

% سنويًا خالل فترة الدراسة وقد بمغ معامل 9.15بمعدل  19.67
% من التغيرات في المساحة 92.7مما يعنى أن حوالي  1.927نحو 

المزرعة ترجع لمعوامل التي يعكس أثرىا عامل الزمن. كما ثبتت 
 معنوية النموذج إحصائيًا.

  ر إجمالي إنتاج السكر من بنجر وقصب والُمحميات البديمة:تطو
( بأن 9117-9111( خالل الفترة)5الجدول )يتبين من 

الف طن عام  1335.9اإلنتاج الكمي تراوح بين الحد األدنى بمغ نحو
الف طن سكر عام  9625.3، وبمغ الحد األقصى بنحو 9113
تطور اإلنتاج الكمي في . وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام ل9117

( أن 1( المعادلة )3مصر خالل فترة الدراسة تبين من الجدول )
 63.99بمقدار  معنويا إحصائيا اإلنتاج الكمي يأخذ اتجاه متزيد سنوياً 

%، وبمغ معامل 5.93الف طن سكر بمعدل تغير نسبي 
لتغيرات 71.1والتي تشير إلى أن نسبة 1.711التحديد % من ا

تيالك الفرد ترجع إلي العوامل التي يفسرىا عامل الحادثة في اس
 الزمن، كما ثبتت معنوية النموذج ككل إحصائيًا.

 إجمالي إنتاج سكر البنجر: تطور
( أن إنتاج سكر البنجر تراوح بين حد 5الجدول )من يتبين  

 1392.5وحد اقصي بمغ بنحو   9115عام536.7ادنى بمغ نحو 
ج سكر البنجر بمغ نحو ، ان متوسط إنتا9117ألف طن عام

الف طن خالل فترة الدارسة. وبدراسة معادلة االتجاه  299.25
( أن 9( المعادلة )3الزمني العام لتطور إنتاج سكر البنجر بالجدول )

ألف  66.1اإلنتاج  اخذ اتجاه متزايد سنويا معنوي إحصائيا قدر بنحو
نحو %، وقد بمغ معامل التحديد بمغ 9.72طن بمعدل تغير نسبي 

لتغيرات  % 79.1إلي أن عامل الزمن يفسر نحو  1.791 من ا
الحادثة في إنتاج سكر البنجر ترجع ألي مجموعة من العوامل التي 

 .يعكسيا اثر الزمن. كما ثبتت معنوية النموذج إحصائياً 
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خالل الفترة الكتفاء الذاتي من السكر في مصر تطور اإلنتاج واالستهالك المحمى والفجوة ومتوسط استهالك الفرد ونسبة ا .1 جدول
(2222-2219.) 

 السنوات
 اإلنتاج المحمى

 )الف طن(
 االستهالك المحمى

 )الف طن(
 الفجوة السكرية

 )الف طن(
 نسبة االكتفاء

 الذاتي%
9111 1575.33 1211 319 99.3% 
9111 1313.73 1216 311 99.2% 
9119 1599.6 911 692 62.6% 
9115 1923.5 9111 213 61.5% 
9113 1567.33 9911 251 69.9% 
9113 1379.93 9359 753 61.3% 
9116 1393.33 9335 792 69% 
9119 1939.73 9611 235 69.3% 
9112 1329.5 9631 729 61% 
9117 1611.96 9991 1111 37.9% 
9111 1771.99 9963 993 99% 
9111 1279.9 9211 715 67% 
9119 1779 9261 256 67.2% 
9115 9179.9 9711 919 66.6% 
9113 9972.93 5111 991 96.6% 
9113 9599.35 5111 992 96.3% 
9116 9176 5161 763 67.3% 
9119 9937.13 5911 731 91.5% 
9112 9169 5511 1152 63.3% 
9117 9323 5593 719 99.2 

 %68.3 829.55 2665.55 1833.53 المتوسط
 .9117-9111 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجمس المحاصيل السكرية، التقرير السنوي، المصدر:

خالل لإلنتاج واالستهالك والفجوة واالكتفاء الذاتي ومتوسط استهالك الفرد من السكر في مصر معدالت االتجاه العام الزمنى  .2جدول 
(2222-2219). 

 المتوسط
 الف طن

 معدل
 م المتغير المـعــــــــــادلة F R2 التغير السنوي

1233.5 5.31 (139) 1.279 Ŷ1 =1178.83 +62.54X 
 1 اإلنتاج المحمى **(12.53) **(19.68)

9663.3 5 (399.9) 1.769 Ŷ2 =1825.8+79.977X 
 9 االستيالك المحمى **(22.86) **(42.57)

292.33 9.15 (9.5) 1.927 Ŷ3 =643.73+17.697X 

 5 الفجوة السكرية **(2.7)  **(8.2)

 (F)معامل التحديد،  (R2)المحسوبة،  (T)القيمة بين األقواس تشير إلى ، i ( =1 ،9،...،91):متغير الزمن حيث Xi ،: تمثل القيمة التقديريةŶiحيث: 
 ،)*( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية 1.11معنوية النموذج، )**( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية 

 (.1المصدر: جمعت وحسبت من الجدول)          . 1.13
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 ( )ألف طن(2219-2222) خالل الفترة والُمحميات البديمةإجمالي إنتاج ونسبة سكر البنجر والقصب  .3 جدول
 أجمالي اإلنتاج النسبة الُمحميات البديمة النسبة سكر القصب النسبة سكر البنجر السنة
9111 533.99 95.1% 11.59.5 69.5% 139.2 7.6% 1331.5 
9111 576.76 93.3% 1117 63.6% 139.7 7.3% 1335.2 
9111 576.19 93.9% 796.32 65.5% 167.1 11% 1331.9 
9115 536.79 93% 752.52 63% 132.3 11% 1335.9 
9113 569.36 93% 1119 63.3% 169 11.6% 1351.6 
9113 337.39 99.5% 1132.5 65.6% 131.7 7.9% 1632.6 
9116 31592 97% 1199.13 61.9% 161.9 7.5% 1956.6 
9119 629.6 53% 1193.5 33.1% 175.3 7.7% 1731.3 
9112 319.1 92.3% 1193.9 61.3% 173.9 11% 1992 
9117 379.99 55.9% 1115.3 36.3% 129.3 11.3% 1972.3 
9111 727.2 33.9% 1111.3 33.9% 172.3 7.1% 9127.9 
9111 719.6 35.3% 723.12 39% 172 7.3% 9173.9 
9119 1115.3 33.9% 1111.9 33.6% 179 2.9% 9176.9 
9115 1161.9 32.9% 759.32 39.9% 911 7.1% 9179.91 
9113 1995.2 31% 1193.33 31% 911 2% 9372.9 
9113 1539.9 39.3% 1193.13 57.2% 911 9.2% 9391.53 
9116 1963 39.2% 751.92 52.7% 911 2.5% 9576.92 
9119 1593.5 33.1% 795.71 59.9% 911 7.9% 9337.19 
9112 1939.7 39.5% 713.35 52.5% 993 7.3% 9529.35 
9117 1392.5 39% 751.96 53.6% 993 2.3% 9625.35 
 299.2 المتوسط

 
776.19 

 
123.69 

 
9117.31 

نتاج السكر في مصر، التقرير السنوي، وأعداد  مختمفة. المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجمس المحاصيل السكرية، وا 

 قصب: من إجمالي إنتاج السكر تطور
( 9117-9111ل الفترة)( خال5من الجدول ) كما يتبين

الف طن عام  713د أدنى نحو قصب بمغ حالسكر بأن إنتاج 
الف طن سكر عام  1193.9، وبمغ حد أقصى بنحو 91112
 الف طن. 161.9ج السكر قدرت بنحو انخفاض في إنتا 9112

 اج سكر القصب خاللوبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنت
( أن إنتاج سكر القصب اخذ اتجاه متناقص 5( المعادلة )3بالجدول )

تغير ألف طن بمعدل  -3.323سنويا معنوي إحصائيا قدر بنحو
وذلك خالل فترة الدراسة، وقيمة معامل التحديد بمغ  %-1.36 نسبي
لتغيرات  % 96.6إلي أن عامل الزمن يفسر نحو  1.966نحو  من ا

الحادثة في إنتاج سكر القصب ترجع ألي مجموعة من العوامل التي 
 .الزمن. كما ثبتت معنوية النموذج إحصائياً عامل يعكسيا اثر 

  تطور إجمالي إنتاج السكر من الُمحميات الطبيعية البديمة :
متوسط اإلنتاج بمغ ( ان 5تشير البيانات الواردة بالجدول )

( بينما الحد 9117-9111ألف طن خالل فترة ) 123.3نحو 
الف طن حتى بمغ الحد األقصى ليا نحو  139.2األدنى بمغ نحو 

 9112الف طن عام993
وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج الُمحميات 

بمقدار ( أن اإلنتاج أخذ في الزيادة 3( المعادلة )3الطبيعية بالجدول )
 تغير نسبى معدلبألف طن سنويا،  5.9معنويا إحصائيا بمغ نحو

إلي أن عامل الزمن يفسر  1.25.9ومعامل التحديد بمغ نحو %،9
من التغيرات الحادثة في إنتاج المحميات الطبيعية ترجع  %25.9نحو

الزمن. كما ثبتت  عامل ألي مجموعة من العوامل التي يعكسيا اثر
 .صائياً معنوية النموذج إح
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     ( 2219-2222خالل الفترة ) والُمحميات البديمة. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور إجمالي إنتاج سكر البنجر والقصب 4جدول 
 )الف طن(

 المتوسط
 معدل

ـــادلة F R2 التغير السنوي ــ  المتغير المـعـــــ

9117.3 5.936 (123.5) 1.711 Ŷ1 =1324.637+65.226X 
(23.02)   (13.58) 

أجمالي السكر+ 
 المحميات

299.25 9.726 (917) 1.791 
Ŷ2 =133.69+66.108X 
 سكر البنجر **(14.467)  *(2.44)

776.19 -1.39 (6.39) 1.966 Ŷ3 =+1044.2-4.585X 
(48.54)**  (-2.55)* 

 سكر القصب

123.6 9 (79.32) 1.259 
Ŷ4 =146.74+3.702X 

(31.82)**  (9.62)** 
 الُمحميات

 البديمة 
 (F)معامل التحديد،  (R2)المحسوبة،  (T)القيمة بين األقواس تشير إلى ، i ( =1 ،9،...،91):متغير الزمن حيث Xi : تمثل القيمة التقديرية،Ŷiحيث: 

،)*( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى (1.11)معنوية النموذج، )**( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية
 (5المصدر: جمعت وحسبت من الجداول )     .(1.13)معنوية

  في مصر صول بنجر السكريةحمل الوضع الراهن
 مساحة محصول بنجر السكر في مصر: تطور 

أن  (9112-9111) ( خالل الفترة3) الجدولمن  يتبين
، وحد 9115ألف فدان عام  151.5تراوحت بين حد ادنى  المساحة

وبدارسة معادلة  .9112الف فدان عام  612.6اقصى بمغ نحو 
( 6بالجدول ) وتبيناالتجاه الزمنى العام لتطور مساحة بنجر السكر 

د أخذت اتجاه عاما متزايد بمعدل سنوي معنوي 1بالمعادلة ) ( ق
% 2.6 تغير نسبي الف فدان، بمعدل 99.93إحصائيا قدر بنحو 

مما  1.75سنويًا خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو 
لتغيرات الحادثة في المساحة بنجر السكر 75يعنى أن حوالي  % من ا

الزمن. كما  عامل وامل التي يعكسيا اثرمجموعة من الع إليترجع 
  ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا.

 تطور المساحة الموردة لمحصول بنجر السكر في مصر: 
( أن المساحة الموردة بمحصول 3يتبين من الجدول )

( تراوحت بين حد ادنى بمغ 9112-9111بنجر السكر خالل الفترة )
 373.95ى بمغ نحو ، وحد اقص9115ألف فدان عام  193.2نحو 

ألف فدان.  519.17بمتوسط بمغ حوالي  9112الف فدان عام 
وبدارسة معادلة االتجاه الزمنى العام لتطور المساحة الموردة بنجر 

( المساحة الموردة آخذت اتجاىا 9( المعادلة )6السكر بالجدول )
 1.11عاما متزايدا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية

% سنويًا خالل 2.93نحو تغير نسبيبمعدل  99.93حوالي وبمغ 
مما يعنى أن حوالي  1.79فترة الدراسة، وقد بمغ معامل التحديد نحو 

% من التغيرات في المساحة الموردة ترجع لمعوامل التي يعكس 79
 الزمن. كما ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا. عاملأثرىا 

   بنجر السكر في مصر: منتطور إنتاجية الفدان 
( أن اإلنتاجية الفدان خالل 3يتبين من الجدول )

طن/فدان 19.31( تراوحت بين حد أدنى بمغ نحو 9111-9112)
. وبدراسة 9119طن/فدان عام  99وحد أقصى بمغ نحو  9113عام 

أتضح من  ،معادلة االتجاه العام الزمني لتطور اإلنتاجية الفدان
ئي أنو ال توجد صورة رياضية مناسبة محاوالت التحميل اإلحصا

لطبيعة ىذه البيانات وىو ما يعكس أن البيانات تدور حول متوسطيا 
الحسابي ويعزى ذلك إلى الثبات النسبي إلنتاجية الفدان خالل الفترة 

 موضع الدراسة.
 :تطور اإلنتاج الكمى لبنجر السكر في مصر

أن ( 9112-9111( خالل الفترة )3يتبين من الجدول )
، 9115ألف طن عام  9679اإلنتاج تراوح بين حد ادنى بمغ نحو 

. وبدراسة معادلة 9112ألف طن عام  19939حد اقصى بمغ نحو 
االتجاه الزمنى العام لتطور اإلنتاج الكمى من بنجر السكر تبين 

( آخذ اتجاىا متزايد بمقدار سنوي معنوي 5( المعادلة )6بالجدول )
% سنويًا وقد 2.33بمعدل تغير نسبي  333.3إحصائيا بمغ نحو 

% من 27مما يعنى أن حوالي  1.27بمغ معامل التحديد نحو 
التغيرات في اإلنتاج المزرعة ترجع لمعوامل التي يعكس أثرىا عامل 

 الزمن. كما ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا.
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 (2218 -2222لفدان واإلنتاج الكمي لمحصول بنجر السكر عمى مستوى الجمهورية خالل الفترة ). تطور المساحة واإلنتاجية ا5جدول 

 السنوات
 المساحة
 اإلنتاجية الفدان المساحة الموردة ألف فدان

 اإلنتاج الكمى
 )الف طن(

9111 153.61 159.63 91.51 9271.56 
9111 137.1 132.57 91.13 9293.95 
9119 135.2 136.32 91.6 5162.92 
9115 151.59 193.2 91.3 9679.16 
9113 131.72 157.91 91.97 9261.33 
9113 169.23 169.55 91.3 5397.33 
9116 126.3 123 91.73 5713.79 
9119 932.51 939.53 91.72 3332.91 
9112 939.69 953.97 17.79 3159.37 
9117 963.6 999.53 91.16 3555.3 
9111 523.62 563.97 91.5 9231 
9111 573.5 572.76 91.9 9326 
9119 393 315.33 91.3 7196 
9115 361.32 395.13 91.2 11133 
9113 313.97 321.92 17.13 7639 
9113 333.17 331 19.31 7333 
9116 395.9 333.9 91.9 11261 
9119 379.9 319 91.16 11596.96 
9112 612.6 373.92 91.1 19939.19 
 6393.99 91.32 519.17 593.73 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجمس المحاصيل السكرية، التقرير السنوي، أعداد متفرقة.

 (2218-2222الفدان لمحصول بنجر السكر في مصر خالل ) واإلنتاجمعدالت االتجاه العام الزمني لتطور المساحة  .6 جدول

 معدل R2 F معادلة االتجاه العام المتغير
 المتوسط لمتغير السنوي

 المساحة
 الف فدان

Ŷ1=72.6 + 27.9 X 
(3.7)**  (15 )*   *  

1.75 (993) 2.6 593.73 

 المساحة الموردة
 الف فدان

Ŷ2= 66.1 + 27.74 X 
(3.3)**  (14.77 )*   *  1.79 (912) 2.93 519.17 

 اإلنتاج
 الف/طن

Ŷ3 = 1546.34 + 555.4 X 
(15.39)**   (4.03 )** 

1.27 (959 ) 2.33 6393.9 

 (F)معامل التحديد،  (R2)المحسوبة،  (T)القيمة بين األقواس تشير إلى ، i ( =1 ،9،...،17):متغير الزمن حيث Xi : تمثل القيمة التقديرية،Ŷiحيث: 
 ة)*( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوي، (1.11)معنوية النموذج، )**( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى معنوية

(1.13) 
 ( بالدراسة.1الجدول )  المصدر: حسبت من بيانات
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 مصرالتوزيع الجغرافي لمحصول بنجر السكر في 

 السكر:أهم محافظات إنتاج بنجر 
محافظة كفر الشيخ في المرتبة األولى حيث بمغت  يعتبر

% من 55.5الف فدان بنسية  112.12متوسط المساحة حوالى
(، ويمييا محافظة 9112-9111مساحة الجميورية خالل الفترة )

الف فدان بنسبة  36.51الدقيمية بمغت متوسط المساحة حوالى
ترة. وأيضا الشرقية بمغت متوسط المساحة حوالى % نفس الف19.3
% وأيضا يوجد بعض المحافظات في 9.93الف فدان بنسبة  95.3

أنتاج بنجر السكر منيا محافظة أسيوط، بنى سويف، المنيا، الفيوم، 
، القميوبية، المنوفية، ومحافظة ارية، اإلسكندرية، دمياط، الجيزةالنوب

 سيناء.
 محافظة كفر الشيخ:بر تطور المساحة بنجر السك

( أن مساحة بنجر السكر بكفر الشيخ 9الجدول )من  يتبين        
( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9112-9111خالل الفترة )

الف  133.3وحد اقصى بمغ نحو  9111الف فدان عام  93.52
. وبدراسة االتجاه الزمني 112.12، بمتوسط عام9113فدان عام 

( ان المساحة 1( بالمعادلة )2ن من الجدول)تبي ،العام لممساحة
الف  3.366أخذت اتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر بنحو 

% سنويًا خالل فترة الدراسة، ويشير معامل 3.19فدان، بمعدل 
% من التغيرات 21.6مما يعنى أن  1.216التحديد بمغ نحو 

، وأن باقي الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي متغير الزمن
لنموذج  التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت معنوية ا

 إحصائيًا.
 محافظة الدقهمية:بتطور المساحة بنجر السكر 

( أن مساحة بنجر السكر 9تشير البيانات الواردة بالجدول )        
( تراوحت بين حد ادنى بمغ 9112-9111في الدقيمية خالل الفترة )

الف  72.69وحد اقصى بمغ نحو  9116عام الف فدان  96.5نحو 
%، 95.3الف فدان بنسبة  31.92بزيادة نحو  9113فدان عام 
% من 19.3، األىمية النسبية لممساحة بمغت 36.29بمتوسط عام

وبدراسة االتجاه الزمني العام  ساحة الكمى خالل فترة الدراسة.الم
( 2) لممساحة المزروعة بنجر سكر الدقيمية، تبين من الجدول

( ان المساحة باتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر 9المعادلة )
% سنويًا 2.92الف فدان، ان المساحة تتزايد بمعدل  3.912بنحو 

مما يعنى  1.233خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو 
% من التغيرات الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي  23.3أن 

لزمن، وأن باقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت متغير ا
 ية النموذج إحصائيًا.معنو 
 
 

 محافظة الشرقية:بتطور المساحة المزروعة بنجر السكر 
( أن مساحة بنجر السكر الشرقية خالل 9يتبين من الجدول )        
الف  9.112( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9112-9111الفترة )

الف فدان عام  73.25وحد اقصى بمغ نحو  9111 فدان عام
%، بمتوسط 939.7الف فدان بنسبة  75بزيادة نحو  9112
% من 11.59الف فدان، األىمية النسبية بمغت  56.92عام
وبدراسة االتجاه الزمني العام  ساحة الكمى خالل فترة الدراسة.الم

 (2لممساحة المزروعة بنجر سكر الشرقية، تبين من الجدول )
( ان المساحة أخذت اتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا 5المعادلة )
% سنويًا خالل فترة 13.3الف فدان، بمعدل  3.532قدر بنحو 

% 73مما يعنى أن  1.73الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو 
الزمن،  عامل من التغيرات الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي

لنموذج  وأن باقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت معنوية ا
 إحصائيًا.

 محافظة البحيرة:بتطور المساحة المزروعة بنجر السكر 
( أن مساحة بنجر السكر خالل الفترة 9يتبين الجدول )

الف فدان عام  9.3( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9111-9112)
بزيادة  9113الف فدان عام  31.92وحد اقصى بمغ نحو  9119
الف 95.33%، بمتوسط عام919.1الف فدان بنسبة  32.92نحو 

 فدان. وبدراسة االتجاه الزمني العام لممساحة المزروعة بنجر سكر
( ان المساحة أخذت اتجاه 3المعادلة )( 2الشرقية، تبين من الجدول )

الف فدان، بمعدل  5.15عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر بنحو 
خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو % سنويًا 19.92
% من التغيرات الحادثة في متغير 21.1مما يعنى أن  1.211

لتغيرات ترجع إلي  المساحة إنما يرجع إلي متغير الزمن، وأن باقي ا
 عوامل أخرى. كما ثبتت معنوية النموذج إحصائيًا.

 ة:تطور المساحة المزروعة بنجر السكر بمنطقة النوباري
( أن مساحة بنجر السكر النوبارية خالل 9يتبين من الجدول)        
الف  1.31( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9112-9111الفترة )

الف فدان عام  51.99وحد اقصى بمغ نحو  9111فدان عام 
%، بمتوسط 995.67الف فدان بنسبة  51.96بزيادة نحو  9112
ه الزمني العام لممساحة الف فدان. وبدراسة االتجا 15.96عام

( 3( المعادلة )2المزروعة بنجر سكر النوبارية، تبين من الجدول )
 1.317ان المساحة باتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر بنحو 

% سنويًا خالل فترة الدراسة، 11.13الف فدان، بمعدل تغير نسبى 
من % 21.6مما يعنى أن  1.216ويشير معامل التحديد بمغ نحو 

التغيرات الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي عامل الزمن، وأن 
لنموذج باقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كم ا ثبتت معنوية ا

 إحصائيًا.
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 )المساحة: الف فدان( (2218 -2222المحافظات خالل الفترة )بغض محصول بنجر السكر عمى مستوى تطور المساحة . 7جدول 

 أسيوط المنيا بني سويف الفيوم النوبارية البحيرة الشرقية الدقهمية كفر الشيخ السنوات
9111 93.52 92.29 92.29 5.2 1.31 1.13 1.27 13.39 1.66 
9111 22.19 92.33 92.33 9.6 1.93 5.93 9.16 5.99 1.35 
9119 25.99 55.12 55.123 9.3 1.3 6.97 9.16 6.3 1.5 
9115 93.3 96.25 96.253 5.9 1.92 9.12 1.15 6 1.35 
9113 92.7 99.91 99.91 5 5.99 3 1.73 3.33 1.9 
9113 26.9 51.9 51.9 3.3 6.3 6.92 3.57 6.31 1.13 
9116 21.9 96.5 96.55 2.3 11.15 19.66 7.6 2.29 1.27 
9119 21.19 31.11 31.11 11.9 2.22 93.37 91.95 13.13 1.73 
9112 22.39 59.92 59.92 31.6 91.33 91 19.72 2.93 1.66 
9117 113.57 31.76 31.76 53.55 17.91 51.36 15.6 13.55 3.99 
9111 112.93 39.37 39.37 59.13 12.26 51.93 99.3 16.73 3.12 
9111 193.33 99.13 99.13 56.65 12.31 99.99 99.96 17.35 6.25 
9119 193.25 21.56 21.56 31.96 19.5 51.13 97.75 91.35 2.93 
9115 157.12 71.15 71.15 31.92 16.6 59.19 59.99 93.97 6.79 
9113 133.3 79.3 79.3 39.6 91.6 53.71 59.39 93.36 6.99 
9113 132.93 72.9 79.69 57.39 93.31 53.2 51.96 12.97 6.27 
9116 151 29.17 29.1 57.7 15.2 51.2 59 51.72 3.11 
9119 193.9 92.6 29.6 57.7 96.11 97.6 17.6 93.12 6.53 
9112 132 73.66 73.66 31.63 51.99 53.66 55.73 59.33 2.93 

 3.78 16.25 17.97 21.11 13.76 23.55 36.78 56.87 128.18 المتوسط
 %1.19 %5.26 %5.66 %6.54 %4.34 %7.25 %11.32 %17.5 %33.29 األهمية النسبية

نتاج السكر في مصر، التقرير السنوي،   .9117-9111المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجمس المحاصيل السكرية، المحاصيل السكرية وا 

 :الفيوم بمحافظة السكر بنجر المزروعة المساحة تطور
 الفترة خالل الفيوم بنجر مساحة أن( 9) الجدول من يتبين كما     

 فدان الف 1.13 نحو بمغ ادنى حد بين تراوحت( 9111-9112)
 9113 عام فدان الف 53.71 نحو بمغ اقصى وحد 9111 عام

 بمتوسط%، 163.12 بنسبة فدان الف 53.29 نحو بزيادة
 بمغت الفيوم لمساحة النسبية واألىمية فدان، الف 91.11عام

 االتجاه وبدراسة. الدراسة فترة خالل الكمى المساحة من% 6.33
 الجدول من تبين الفيوم، سكر بنجر المزروعة لممساحة العام الزمني

 معنويا متزايدا عاما اتجاه أخذت المساحة ان( 3) المعادلة( 2)
% 11.12 نسبى تغير بمعدل فدان، الف 9.13 بنحو قدر إحصائيا
 مما 1.73 نحو بمغ التحديد معامل ويشير الدراسة، فترة خالل سنوياً 
 يرجع إنما المساحة متغير في الحادثة التغيرات من% 73 أن يعنى
 كما. أخرى عوامل إلي ترجع التغيرات باقي وأن الزمن، عامل إلي
 .إحصائياً  النموذج معنوية ثبتت

 تطور المساحة المزروعة بنجر السكر بمحافظة بنى سويف:
خالل ( أن مساحة بنجر السكر 9كما يتبين من الجدول )

الف  1.27( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9112-9111الفترة )
الف فدان عام  55.73وحد اقصى بمغ نحو  9111فدان عام 

%، بمتوسط 136.36الف فدان بنسبة  55.73بزيادة نحو  9112
الف فدان. وبدراسة االتجاه الزمني العام لممساحة  91.11عام

( بالمعادلة 2لجدول )المزروعة بنجر سكر بنى سويف، تبين من ا
( ان المساحة أخذت اتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر بنحو 3)

% سنويًا خالل فترة 11.59الف فدان، بمعدل تغير نسبي  9.133
مما يعنى أن  1.211الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو 

% من التغيرات الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي 21.1
الزمن، وأن باقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت عامل 

 معنوية النموذج إحصائيًا.
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 (2218-2222خالل الفترة )المحافظات المصرية بعض بنجر السكر عمي مستوى  االتجاه العام لتطور مساحة . معادالت8جدول 

 R2 F معادلة االتجاه العام المتغير م
معدل التغير 

 المتوسط السنوي

 المساحة 1
 كفر الشيخ

Ŷ1=63.527+4.466X 
(10.5)**(8.41)** 1.216 (91.96) 3.192 112.12 

 Ŷ2=9.798+4.708X مساحة الدقيمية 9
(1.83)  (10.03)** 

1.233 (111) 2.92 36.29 

 المساحة 5
 الشرقية

Ŷ3=-16.7+5.348X 
(-4.554)**(16.626)** 1.73 (996) 13.3 56.99 

 المساحة البحيرة 3
Ŷ4=-6.744+3.03X 

(-1.66)  (8.5)** 1.211 (99.9) 19.92 95.33 

 المساحة 3
 النوبارية

Ŷ5=-1.432+1.519X 
(.717) (8.68)** 

1.216 (93.5) 11.13 15.96 

6 
 المساحة
 الفيوم

Ŷ6=-.392+2.15X 
(0.151)   (8.44)** 1.73 (27.1) 11.12 91.11 

 المساحة 9
 بنى سويف

Ŷ7=-2.666+2.044X 
(-.968)   (8.54)** 

1.211 (95) 11.59 19.79 

 المساحة 2
 المنيا

Ŷ8=1.909+1.414X 
(0.94)   (7.94)** 1.922 (65) 2.21 16.13 

 المساحة أسيوط 7
Ŷ 9=-1.163+0.495X 

(-1.61)  (7.79) ** 1.921 (61.63) 15.17 5.92 

 (17........،9,1: متغير الزمن ويأخذ القيم  )Xiالقيمة التقديرية لممتغير، التابع Ŷ حيث:
، بينما تشير ** إلى معنوية المعامل عند 1.13المحسوبة وتشير * إلى معنوية المعامل عند مستوى معنويو  (T)القيمة بين األقواس تشير إلى قيمة  

 يمة معنوية النموذج.ق (F)معامل التحديد،  R2=، 1.11مستوى معنويو 
 ( بمتن الدراسة.9جمعت وحسبت من الجدول ) المصدر:

 تطور المساحة المزروعة بنجر السكر بمحافظة المنيا:
( أن مساحة بنجر السكر المنيا 9تشير البيانات الواردة بالجدول )

 5.99( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9112-9111خالل الفترة )
الف فدان عام  32.45وحد اقصى بمغ نحو  9111الف فدان عام 

الف فدان. وبدراسة االتجاه الزمني  16.13بمتوسط عام   9112
( 2العام لممساحة المزروعة بنجر سكر في المنيا، تبين من الجدول )

( ان المساحة أخذت اتجاه عاما متزايدا معنويا إحصائيا 6بالمعادلة )
% سنويًا 2.21الف فدان بمعدل تغير نسبى  1.313قدر بنحو 

مما يعنى  1.922خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد بمغ نحو 
% من التغيرات الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي 92.2أن 

عامل الزمن، وأن باقي التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت 
 معنوية النموذج إحصائيًا.

 

 محافظة أسيوط:بحة المزروعة بنجر السكر تطور المسا
( أن مساحة بنجر السكر خالل الفترة 9كما يوضح الجدول )        

الف فدان  1.13( تراوحت بين حد ادنى بمغ نحو 9111-9112)
بزيادة  9112الف فدان عام  2.93وحد اقصى بمغ نحو  9113عام 
 فدان.الف  5.92%، بمتوسط عام913الف فدان بنسبة  2.17نحو 

وبدراسة االتجاه الزمني العام لممساحة المزروعة بنجر  
( ان المساحة باتجاه 7( بالمعادلة )2سكر أسيوط، تبين من الجدول )

الف فدان، ان  1.373عاما متزايدا معنويا إحصائيا قدر بنحو 
% سنويًا خالل فترة الدراسة، ويشير 15.17المساحة تتزايد بمعدل 
لتغيرات 92.1مما يعنى أن  1.921و معامل التحديد بمغ نح % من ا

الحادثة في متغير المساحة إنما يرجع إلي متغير الزمن، وأن باقي 
لنموذج  التغيرات ترجع إلي عوامل أخرى. كما ثبتت معنوية ا

 إحصائيًا.
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 :توصيف عينة الدراسة .5
وفقا من خالل استمارة استبيان تم اختيار محافظة كفر الشيخ 

لمعيار متوسط المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر بمغ نحو 
% خالل الفترة 55.5الف فدان، واألىمية النسبية التي بمغت 112

( وايضًا يوجد اكبر مصنع إنتاج السكر بكفر الشيخ. 9111-9117)
كما تم اختيار مركز الحامول لألىمية النسبية لممساحة وتم اختيار 

اإلدارة  الخاصو قع الكشوفاعشوائية من و  بطريقمزارع  151
 .الزراعية لممصنع

ل بنجر السكر بمحافظة كفر ثالثاً: تقدير دوال اإلنتاج لمحصو
 الشيخ 

الدالة اإلنتاجية تعبر عن العالقة بين عوامل اإلنتاج التي تستخدميا 
 .وما تنتجو من إنتاج خالل فترة زمنية معينة الوحدة أو المنشاء

تعتبر الصورة الرياضية Q = f (X1,X2,….Xn) الصورة العامة 
تضم عدد مناسب  ألنياكوب دوجالس اكثر مالئمة لإلنتاج الزراعي 

من العوامل اإلنتاج وذلك لسيولة الحساب وتعطي أيضا بصورة 
التي اإلنتاج مباشرة المرونات اإلنتاجية لكل عامل من عوامل 

 .تخضع لقانون تناقص الغمة النموذج. كما أن الدالة يتضمنيا
تم تقدير دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ  

من خالل استمارة استبيان المطبق عمى العينة المسحوبة عشوائيا 
 (9117/9191بالمحافظة في موسم الزراعي )

لدالة إنتاج محصول بنجر  واإلحصائي االقتصاديالتحميل  -1
 :المدي القصير بمحافظة كفر الشيخ فيالسكر 

تم تقدير دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفر 
من خالل انحدار متعدد  9117/9191الشيخ في موسم الزراعي 

مرحمي لدالة كوب دوجالس بعد تحويل لمصورة الموغاريتمية المزدوجة 
 ( ألي ثالث151حيث تم تقسيم مفردات العينة وعددىا اإلجمالي)

( الفئة الثانية من)اكبر 1فدان ألي اقل من  1الفئة األولي من ) فات 
 فدان( 7فدان ألي  5أفدنة( الثالثة)من 5 اقل فدان ألي 1من 

 والتياىم المتغيرات الشارحة التي تضمنيا نموذج دالة إنتاج البنجر 
 بالطن لممحصول البنجر وتتمثل في ) (Q)توثر عمى كمية اإلنتاج 

(X1 التقاوي كيمو جرامكمية( ، (X2( ،عدد العمال (X3 عدد ساعات
كمية السماد X5) ، )بالكيمو جرام كمية السماد االزوتيX4) )االلة، 

 ) بالمتر المربع، البمديكمية السماد X6) كيمو جرام، )بالالفوسفاتي 
(X7بينما تمثمت المتغيرات المستقمة التي شمميا عدد ساعات الري .

 .اإلنتاجالبنجر والتي تؤثر عمي الكمية  نموذج دالة إنتاج
 

لمحصول بنجر السكر لمدوال االنتاجية نتائج التحميل اإلحصائي  - أ
( من عينة الدراسة بمحافظة 1اقل من و األولي من )فدان بالفئة 

 كفر الشيخ
 ( ثبوت معنوية كل من1بالمعادلة ) (7يتضح من الجدول )

 معنوي تأثيرذات  اإلنتاجية وقد تبين أن ىذه العناصر (X1التقاوي)
موجب عمي الكمية المنتجة من محصول بنجر السكر في الفئة 

حيث بمغت X1,X3,X5 نات اإلنتاجية لكل من و . وقدرت المر األولي
,0.611حوالي ) ( مما يشير ألي أن زيادة العدد 0.303 ,0.10 

% يؤدي لزيادة 11المستخدم من ىذه العناصر اإلنتاجية بمقدار 
( عمي الترتيب ويتضح %3.03 ,%1.03 ,%6.11بنحو ) اإلنتاج

مما يعكس  1.119لمدالة بمغت بنحو اإلجماليةكذلك أن المرونة 
م في  المتزايدالعائد  لمسعة مما يشير ألي ان اإلنتاج بيذه الفئة يت

لنموذج  من دالة اإلنتاج كما ثبتت األوليالمرحمة اإلنتاجية  معنوية ا
وبمغ قيمة معامل التحديد المعدل  1.11المقدر عند مستوي معنوية 

( 
% من التغيرات الحادثة 72.2وىذا يعنى إن  1.722( بنجو   

في اإلنتاج ترجع إلي التغيرات التي تحدثيا عناصر اإلنتاج الداخمية 
 .في النموذج

نتائج التحميل اإلحصائي لمدوال االنتاجية لمحصول بنجر السكر - ب
أفدنة( من عينة  3ي اقل فدان أل 1الفئة الثانية من )من 

 الدراسة بمحافظة كفر الشيخ.
( ثبوت معنوية كل 9( بالمعادلة رقم)7يتضح من الجدول )

(، 3X، والوحدات الفعالة من األسمدة االزوتي )X)1من كمية التقاوي )
(، وقد تبين أن ىذه العناصر اإلنتاجية ذات تأثير X5والبوتاسي )

من بنجر السكر في الفئة الثانية. معنوي موجب عمي الكمية المنتجة 
حيث بمغت  X1, X4, X5 وقدرت المروانات اإلنتاجية لكل من

( مما يشير الي أن زيادة نسبة 0.326 ,0.345 ,0.34حوالي )
% يؤدي 11المستخدم من ىذه العناصر اإلنتاجية بمقدار حوالى 

(عمي %3.26 ,%3.45 ,%3.4لزيادة اإلنتاج بنسبة تقدر بنحو )
 1.011ب ويتضح كذلك أن المرونة اإلجمالية لمدالة بمغت بنحوالترتي

مما يعكس العائد المتزايد لمسعة مما يشير الي ان اإلنتاج بيذه الفئة 
يتم خارج التوليفات االقتصادية كما ثبتت معنوية النموذج المقدر عند 

 وبمغ قيمة معامل التحديد المعدل ) 1.11مستوي معنوية 
( بنجو   

% من التغيرات الحادثة في اإلنتاج 77.9ا يعنى إن وىذ 1.779
 ترجع إلي التغيرات التي تحدثيا عناصر اإلنتاج الداخمية في النموذج.
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 2219/2222. التحميل اإلحصائي لدوال اإلنتاج في الصورة الموغاريتمية لمحصول بنجر السكر لمموسم 9جدول 

  الدالة اإلنتاجية في الصورة الموغاريتمية المعادلة
  F 

 المرونات
 اإلجمالية

الفئة  1
 األولي

lnQ=0.375+0.611 lnX1+0.103 lnX3 +0.303lnX5 

(3.488)**  (3.077)**  (3.691)**    (.375) 1.722 339.77 1.119 

الفئة  9
 الثانية

lnQ=-0.815+0.34 lnX1 +0.345 lnX4 +0.326 lnX5 
(-2.26)    (4.245)**    (4.116)**  (5.825)** 1.77 9115.3 1.111 

الفئة  5
 الثالثة

lnQ=0.375+0.611 lnX1+0.103 lnX3 +0.303lnX5 
(.606)**    (7.497)**    (2.961)**     (4.36)** 

1.77 3975.3 1.145 

(: 9:كمية اإلنتاج بالطن، معادلة) (Q)كمية البوتاسي كيمو جرام، X5) عدد ساعات االلة، )X3) كمية التقاوي كيمو جرام، )X1) (: في )1حيث معادلة)
(X1( ،كمية التقاوي كيمو جرام ) (X4 ( كمية السماد االزوتي كيمو جرام (X5 ( كمية البوتاسي كيمو جرامQ( كمية اإلنتاج بالطن، معادلة: )5( :)X1 كمية )

%، *:معنوي عند مستوي 1كمية البوتاسي كيمو جرام.**: معنوية عند مستوى معنوية X5)ام، )كمية السماد االزوتي كيمو جر  X4)  التقاوي كيمو جرام، )
 ( المحسوبة.t%، والقيمة بين األقواس تمثل قيمة )3معنوية 

 (.9117/9191المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة استبيان عينة الدراسة )

حصائي لمدوال االنتاجية لمحصول بنجر السكر نتائج التحميل اإل - ت
فدان( من عينة الدراسة  9فدان ألي  3بالفئة الثالثة )من

 بمحافظة كفر الشيخ.
(،نتيجة تحميل دالة اإلنتاج 5( بالمعادلة رقم)7يتضح من الجدول )

لبنجر السكر في الفئة الثالثة ومنيا يتبين ثبوت معنوية كل من 
(، وقد تبين X5(، والبوتاسي )3Xاألسمدة االزوتي ) X)1التقاوي )

أن ىذه العناصر اإلنتاجية ذات تأثير معنوي موجب عمي الكمية 
المنتجة من محصول بنجر السكر في الفئة الثالثة. وقدرت المرونات 

، 1.599حيث بمغت حوالي )X1,X4,X5  اإلنتاجية لكل من 
د المستخدم من ىذه ( مما يشير ألي أن زيادة العد1.611، 1.132

% يؤدي لزيادة اإلنتاج بنحو 11العناصر اإلنتاجية بمقدار 
( عمي الترتيب ويتضح كذلك أن المرونة 6.1%، %1.32، 5.99)

مما يعكس العائد المتزايد لمسعة  1.133اإلجمالية لمدالة بمغت بنحو 
 مما يشير ألي ان اإلنتاج بيذه الفئة يتم في المرحمة اإلنتاجية األولي
من دالة اإلنتاج كما ثبتت معنوية النموذج المقدر عند مستوي معنوية 

 وبمغ قيمة معامل التحديد المعدل ) 1.11
وىذا  1.777( بنجو   

% من التغيرات الحادثة في اإلنتاج ترجع إلي 77.7يعنى إن 
 التغيرات التي تحدثيا عناصر اإلنتاج الداخمية في النموذج.

إنتاج محصول بنجر السكر في  الدالة اإلحصائينتائج  التحميل  -2
 المدى الطويل

في الصورة اإلنتاج المفردات العينة تم تقدير دالة   أجماليباستخدام 
وجة في المدي الطويل لمحصول بنجر السكر، دمز لالموغاريتمية ا

 كمية التقاوي، )X1) )( ثبوت معنوية كل من11)وتبين من الجدول
(X3( ،عدد ساعات االلة (X4السماد االزوتي، ) كمية (X5 كمية

وقد تبين إن جميع العوامل المستقمة  ،حجم اإلنتاجالفوسفاتي عمي 
موجب عمى الكمية المنتجة من  معنوي تأثيرشمميا نموذج ذات  التي
، 1.613 وبمغت المرونات اإلنتاجية لمعناصر اإلنتاجية السكر بنجر

عمي الترتيب X1,X3,X4,X5لكل من  1.991، 1.969، 1.997
مما يعني ان اإلنتاج يقع في  2.322 اإلجماليةوبمت المرونة 

  .من قانون تناقصالثانية المرحمة 

 2219/2222التحميل اإلحصائي لدوال اإلنتاج في الصورة الموغاريتمية لمحصول بنجر السكر في المدى الطويل لمموسم  .12جدول 

 R-2 F الدالة اإلنتاجية في الصورة الموغاريتمية المعادلة
 المرونات
 اإلجمالية

1 lnQ=0.615 lnX1 +0229 lnX3 +0.262 lnX4 +1.221 lnX5 
(12.965)**     (4.16)**      (7.22)**       (10.408)** 

1.77 22919.9 9.599 

 كمية السماد االزوتي بالكمجم، X4):االلة، )عدد ساعات X3):كمية التقاوي كيمو جرام، )X1):: )(1) حيث معادلة
( (X5: ،كمية الفوسفاتي كيمو جرام(Q) والقيمة بين األقواس 3%، *:معنوي عند مستوي معنوية 1:كمية اإلنتاج بالطن، **: معنوية عند مستوى معنوية ،%

 ( المحسوبة.tتمثل قيمة )
 (.9117/9191راسة )المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة استبيان عينة الد
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 لدوال تكاليف إنتاج بنجر السكر  اإلحصائينتائج التحميل ربعاً: 
دالة التكاليف تعتبر العالقة بين متغير حجم اإلنتاج كمتغير 

 أكفاءمستقل وتكاليف اإلنتاج كمتغير تابع وتبين دالة التكاليف 
لتكاليف الالزمة لتحقيق ىدف  ا باقلاإلنتاجية والتي تتميز  األساليب
معين ويمكن التعبير عن دالة التكاليف بعدة صور وتعتبر  إنتاجي

التي تعبر عن العالقة بين حجم   التكعيبةافضل الصور الدالة 
ويقصد  .طويلالمدى ال أواإلنتاج وتكاليف سواء في المدى القصير 

اكثر من العوامل  أوة التي يبق خالليا واحد بالمدي القصير تمك الفتر 
اإلنتاجية الثابتة في كميتة بحيث ال يسمح لموحدة اإلنتاجية من تغير 
عناصر اإلنتاج الثابتة مثل األرض وألالت والمباني ولكن تسمح 
بتغير عوامل اإلنتاج المتغيرة مثل العمل والمواد الخام. ولكن في 

 .ي تسمح بتغير جميع عناصر اإلنتاجتالمدي الطويل الفترة الزمني ال

لمحصول التحميل اإلحصائي لدالة تكاليف في المدي القصير  .1
 :2219/2222بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ خالل الموسم 

 نتائج التحميل اإلحصائي لدالة التكاليف بالفئة األولي -ا
( معنوية 1رقم )المعادلة ( 11من الجدول ) نتائج التحميل وضحي  

عند مستوى معنوية  التكعيبةالمقدرة لمنموذج في الصورة F) قيمة )
%، كما يشير قيمة معامل التحديد المعدل إلي أن التغير في إنتاج 1

% من المتغير في التكاليف 77.6محصول بنجر السكر تفسر نحو
، ومن خالل اشتقاق دالة األولىاإلنتاج لمتوسط مساحة الفئة 

دالة التكاليف الكمية عمي حجم اإلنتاج  التكاليف المتوسطة بقسمة
 األولالتفاضل  إيجادوكذلك اشتقاق دالة التكاليف الحدية من خالل 
، وبمساواة التكاليف لدالة التكاليف الكمية بالنسبة لحجم اإلنتاج

المتوسطة بالتكاليف الحدية تم إيجاد حجم اإلنتاج الذى يجعل 
الحجم األمثل الذى يدني التكاليف عندي ادني نقطة، وقد تبين ان 

طن وقدر الحجم المعظم لمربح بمساواة  56.6التكاليف يقدر بنحو 
 373والبالغ حوالى  الزرعيدالة التكاليف الحدية بمتوسط السعر 

 مما يعنىمزارع  أيوىذا لم يحقق طن  31.12بنحو جنيو لمطن 
الذى يدني  األمثلزيادة المساحة لموصول ألي حجم اإلنتاج  إمكانية

، وبمعت المرونة التكاليف حجم اإلنتاج الذى يعظم الربح أوالتكاليف 
غير  األوليمما يعنى ان اإلنتاجية يتم في المرحمة  1.37نحو 

لديو  األولىاالقتصادية من قانون تناقص الغمة وان مزارع الفئة 
ألي زيادة التكاليف % تؤدى 11وفورات السعة حيث اإلنتاج بنسبة 

  %3.7 بنسبة
لمحصول التحميل اإلحصائي لدالة التكاليف بالفئة الثانية   -ب

 بنجر السكر
المقدرة F) ) معنوية قيم (9) ( المعادلة رقم11) الجدولوضح ي        

د مستوى معنوية  %، كما يشير 1لمنموذج في الصورة التكعيبة عن

بنجر السكر  التغير في إنتاج قيمة معامل التحديد المعدل إلي أن
% من المتغير في التكاليف اإلنتاج لمتوسط مساحة 72.2تفسر نحو 

الفئة الثانية، وبمساواة التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية تم إيجاد 
حجم اإلنتاج الذى يجعل التكاليف عندي ادني نقطة، وقد تبين ان 

طن وقدر  31.16 الحجم األمثل الذى يدني التكاليف يقدر بنحو
الحجم المعظم لمربح بمساواة دالة التكاليف الحدية بمتوسط السعر 

طن وىذا لم  21.7نحو جنيو لمطن  611المزرعي والبالغ حوالى 
يحقق اي مزارع مما يعنى إمكانية زيادة المساحة لموصول ألي حجم 

أو حجم اإلنتاج الذى يعظم  اإلنتاج األمثل الذى يدني التكاليف
بنجر  إنتاجمما يعنى ان 1ت المرونة التكاليف نحو ، وبمعالربح

يحقق الكفاءة  السكر عمي مستوى الفئة الثانية بعينة الدراسة
 ثبات الغمة يتم في المرحمة  اإلنتاجاالقتصادية نظرًا الن 

لمحصول بنجر التحميل اإلحصائي لدالة التكاليف بالفئة الثالثة  -ت
 السكر

المقدرة F) ( معنوية قيمة )5رقم)( المعادلة 11يوضح الجدول)
د مستوى معنوية  %، كما يشير 1لمنموذج في الصورة التكعيبة عن

قيمة معامل التحديد المعدل إلي أن التغير في إنتاج محصول بنجر 
% من المتغير في التكاليف اإلنتاج لمتوسط 77.9السكر تفسر نحو 

لتكاليف الحدية تم مساحة الفئة الثانية، وبمساواة التكاليف المتوسطة ب ا
إيجاد حجم اإلنتاج الذى يجعل التكاليف عندي ادني نقطة، وقد تبين 

طن وقدر  919ان الحجم األمثل الذى يدني التكاليف يقدر بنحو 
الحجم المعظم لمربح بمساواة دالة التكاليف الحدية بمتوسط السعر 

وىذا لم طن  922بنحو جنيو لمطن  611المزرعي والبالغ حوالى 
حقق اي مزارع مما يعنى إمكانية زيادة المساحة لموصول ألي حجم ي

اإلنتاج األمثل الذى يدني التكاليف أو حجم اإلنتاج الذى يعظم 
مما يعنى ان اإلنتاجية  1.63الربح، وبمعت المرونة التكاليف نحو 

يتم في المرحمة األولي غير االقتصادية من قانون تناقص الغمة وان 
% 11الثة لديو وفورات السعة حيث اإلنتاج بنسبة مزارع الفئة الث

 %69تؤدى ألي زيادة التكاليف بنسبة 

التحميل اإلحصائي لدالة تكاليف في المدي الطويل لمحصول  -2
 :2219/2222بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ خالل الموسم 

بتقدير معالم دالة التكاليف الكمية إلنتاج محصول البنجر في     
طويل عمي مستوى إجمالي عينة الدراسة بمحافظة كفر المدى ال

الشيخ، تبين ان افضل الصور المقدرة ىي الصورة التكعيبية، توصمت 
 الدراسة ان الصورة المناسبة لتقدير دالة التكاليف تأخذ الصورة التالية:

TCL=b1Q+b2Q2+b3Q3+b4S2+b5QS 
 : معالم الدالةbالمساحة، S :: حجم اإلنتاج،Qحيث:

      



Eid N.G. et al., 2021 

355 

 2222-2219اإلحصائي لدوال التكاليف في الصورة التكعيبة لمحصول بنجر السكر في كفر الشيخ موسم الزراعي  . التحميل11جدول 
  دالة التكاليف المعادلة

  F 

الفئة  1
 األولي

 TCS1=-3203.8+1124.896Q-40.53Q2+0.553Q3 التكاليف الكمية

(-6.475)**  (12.185)** (-7.36)** (5.22)** 
 ACS1=1124.896Q-1-40.53Q+0.553Q2 التكاليف المتوسط 5193.19 1.776

 MCS1=1124.896-81.06Q+1.659Q2 التكاليف الحدية

الفئة  9
 الثانية

 التكاليف الكمية
TCS2=8509.05+2.539Q+1.602Q2+0.016Q3 

(21.14)*  (3.1)** (3.616)* (2.855)* 1.722 1951.53 
 ACS2=2.539Q-1+1.602Q + 0. 016Q2 التكاليف المتوسط
 MCS2=2.539+3.204Q+0. 048Q2 التكاليف الحدية

الفئة  5
 الثالثة

 التكاليف الكمية
TCS5=-130074.5+606.1Q-2.607Q2+0.006Q3 

(2.937)*  (6.006)** (-3.69)** (4.04)** 
1.779 5231.6 

 ACS3=606.1Q-1-2.607Q+0.006Q2 المتوسط التكاليف
 MCS3=606.1-5.214Q+0.018Q2 التكاليف الحدية

 المصدر: نتائج بيانات استمارة استبيان بعينة الدراسة.

ان معامالت االنحدار المقدرة تتفق مع  (1رقم ) ويتبين من المعادلة
 اإلشاراتمن حيث  المنطق االقتصادي

 + 99.8QS +1884.9S2 TCL = 352.71Q-(  1معادلة ) 
3.65Q2 + 0.004Q3  

(84.75)**  (2.7)**  (15.29)**  (13.8)**  (-
16.26)**  

 
 
                      

تمثل  األقواسوالقيمة بين  %1مستوي  عند معنويحيث أن: **: 
 المحسوبة( tقيمة )
( وذلك لمحصول Sلممعادلة بالنسبة لممساحة ) األولالتفاضل  وبإجراء

(، =1.19639Sعمي عالقة بين المساحة المزروعة وحجم اإلنتاج )
( في الدالة التكاليف األصمية ونحصل Sيتم التعويض عن قيمة )و 

 عمى التكاليف الكمية المشتقة الجديدة في المعادلة
 TCL = 352.71Q + 2.27Q2 + 0.004Q3(  9معادلة )   

الطويل من خالل ( في المدى A.Cوقدرات دالة التكاليف المتوسط )
(، Q( عمي حجم اإلنتاج )T.Cقسمة دالة التكاليف الكمية المشتقة )

 لمحصول عمي
 AC = 352.71+ 2.27Q + 0.004Q2(    5معادلة )

 بالصفر نحصل ومساواتو(9لممعادلة رقم ) األولالتفاضل  وبإجراء
المدني لمتكاليف في المدى الطويل الذي  األمثلعمي حجم اإلنتاج 

لتعويض عن تمك القيمة في العالقة بين 971بمغ  المساحة طن وبا
 9.9لمساحة المثمي والتي بمغت حوالي اإلنتاج نحصل عمي احجم و 

في المدي الطويل من  M.C)قدرت دالة التكاليف الحدية)فدان، 
  (T.C)المشتقةلدالة التكاليف الكمية  األولالتفاضل  إجراءخالل 

( لمحصول عمي دالة التكاليف الحدية الموضحة 9بالمعادلة رقم )
 بالمعادلة 

 M.C = 352.71+ 4.54Q + 0.012Q2(   3رقم )
اي اقل من الحجم  طن 173.3وأن حجم اإلنتاج الفعمي بمغ حوالي 

نتاج، أما بالنسبة لحجم اإلنتاج االقتصادي الذى يعظم األمثل لال
 طن الذي يتحقق عند تساوي التكاليف  311 حواليالربح فقد بمغ 

الحدية مع اإليراد الحدي وىو يساوي سعر وحدة الناتج النيائي، 
يتم قسمة التكاليف الحدية عمي التكاليف المتوسطة، المرونة  وإليجاد

جنيو وبمغت التكاليف  1911.3حيث بمغت التكاليف الحدية نحو 
، وقدرات مرونة التكاليف اإلنتاجية جنيو 7363.3المتوسط حوالي 

عمي أن إنتاج بنجر السكر في المدى الطويل  مما يدل 1.92بنحو 
ويتم اإلنتاج في مرحمة العائد  في عينة الدراسة يحقق كفاء اقتصادية

اإلنتاج ويستطيع المزارع ادية صوىي المرحمة االقت المتزايد لمسعة
    .رحمةتحقيق وفورات سعة من اإلنتاج في ىذه الم

 الخالصة .6

في محافظة كفر الشيخ اىم محددات إنتاج وتكاليف بنجر السكر 
 مركز الحامول

 األسمدة الكيمياوية - المستخدمةكمية ونوعية التقاوي  -
 العمل األلي   -العمال البشري  -

فقد أوضحت استمارة االستبيان ان اىم المشاكل التي تواجو مزارعي 
 بنجر السكر

 المستوردةالبنجر تقاوي أصناف عديدة من وجود  -
 السماد الكيماوي( -ارتفاع تكاليف اإلنتاج )الخدمة -
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 ارتفاع نسبة الفاقد أثناء التقميع والجمع والنقل -
عدم استقرار األحوال الجوية مما يحول عمي المزارع التقميع  -

 في الوقت المحدد 
لي المصنع مما يودي ألي فقد افي نقل المحصول  التأخر -

 الوزن ونسبة السكر

 التوصيات .7

البد من تجميع المساحة المراد زراعتيا لالستفادة من دعم  -
الشركة بعممية الخدمة اآللية من حيث تسوية األرض 

 والزراعة اآللي والتقميع والحصاد اآللي 
 (النيتروجيندعم وتوفير األسمدة ) -
توفير اآلالت الالزمة لمزراعة والحصاد التي تناسب  -

 المساحات المختمفة 

 المراجع .8

الجهاز المركزي لمتعبة واإلحصاء نشرة أعداد مختمفة 
 أعدادالكتاب اإلحصائي السنوي،  .2219الى 2222
 متفرقة.

دراسة اقتصادية مقارنة  (.2228) ثناء النوبى احمد سميم 
بين محصولي قصب وبنجر السكر في مصر، مجمة الجمعية 
المصرية لالقتصاديين الزراعيين، المجمد الثامن عشر، العدد 

 .9112الرابع، ديسمبر 

نموذج قياسي  (.1993) سموى محمد احمد عبد المنعم 
القتصاديات السكر في مصر، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد 

 م.1775كمية الزراعة، جامعة عين شمس،  الزراعي،
 (.2219-2222) وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 .9117-9111 مجمس المحاصيل السكرية، التقرير السنوي،
. اقتصاديات 9116ناروز غطاس تاوضروس عيد 

قسم االقتصاد  -رسالة ماجستير -المحاصيل السكرية
 115-117ص  عين شمس  -كمية الزراعة -الزراعي

. دراسة اقتصادية لموضع (2217) محمد محمود حامد مميك
الراىن لمحصول إنتاج السكر في مصر، مجمة اتحاد العربية 

( ص 9(، عدد)93، مجمد)لمعموم الزراعية، جامعة عين شمس
   393-391ص 

داوى، تامر محمد وائل احمد عزت العبد، محمد المع
 األرزلمحصول  االقتصاديالتحميل  (2222)السنتريسىى 

، مجمة باستخدام دالة اإلنتاج والتكاليفبمحافظة كفر الشيخ 
 (1( عدد)9، مجمد)بنى سويف العممية لمعموم الزراعية
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ABSTRACT 

 
This study aimed to identify the current status of sugar beet production in Egypt, to identify the current status of the 
sugar beet crop in Egypt, especially in Kafr El-Sheikh governorate in terms of cultivated area, production quantity and 

feddan productivity, with a study of the problems facing beet cultivation, and to study some of the economic efficiency 
criteria for cultivating the crop. In terms of production costs, total and net income, and getting to know the current status 

of sugar crops to bridge the sugar gap, which amounted to about 917 thousand tons in 2019, as the area of sugar beet in 
Egypt reached about 609 thousand acres and the area of sugar cane reached 325 thousand acres in 2018, and the 
percentage of self-sufficiency in sugar The result of the processing of the two crops is about 69.1% in 2019. The 

research was mainly based on obtaining the primary data through a questionnaire form specially prepared to serve the 
purposes of the research, which was collected from a random s ample of beet farmers in the Hamoul Center in Kafr El 
Sheikh Governorate during the agricultural season (2019-2020) In addition to the secondary data that could be obtained 

from its various sources. 

KEYWORDS: gap, economic efficiency, beet , production and costs functions 


