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  البعد االقتصادي إلستراتيجية إنتاج بنجر السكر في مصر 
  ٢، سحر عبد المنعم قمره١الحسين عبد اللطيف الصيفي

  . قسم اإلقتصاد وإدارة األعمال الزراعية بكلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية ١
  .معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية٢

  ١٣/٣/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ١٢/١/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

استهدفت هذه الدراسة وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج بنجر السكر في مصر وذلك من خالل تحديد أولوية المحافظات المنوطة بزراعة 
نتاجية واالحتياجات المائية والميزة النسبية معبراً بنجر السكر، إستناداً إلى طريقة التقدير النقطي واألوزان المرجحة لعدة معايير أهمها اإل

عنها بمتوسط تكلفة إنتاج الطن، كما اعتمدت الدراسة على نموذج البرمجة الخطية في تحديد المحافظات المقترحة لزراعة بنجر السكر في 
تركزت زراعة ) ١: (ة من النتائج أهمهاوأسفرت هذه الدراسة عن مجموع. ضوء المحددات الموردية وأهمها الموارد األرضية والمائية
، إذ بلغ متوسط نسبة المساحة )فدان/ طن ٢٦.٠٤إلى أقل من  ١٦.٠٢من (وإنتاج بنجر السكر في المحافظات ذات اإلنتاجية المتوسطة

على التوالي لكل منهما % ٩٢.٣٧، %٩٤.٤٦المزروعة واإلنتاج لمحصول بنجر السكر في المحافظات ذات اإلنتاجية المتوسطة حوالي 
في ، المحافظات المنوطة بزراعة بنجر السكر ةأولويفي قائمة  األولىمحافظة سوهاج المرتبة احتلت ) ٢(م، ٢٠١٢ - ٢٠٠٨خالل الفترة 

المنيا (قصر زراعة بنجر السكر على المحافظات ذات اإلنتاجية المرتفعة يعتبر ) ٣( حين احتلت محافظة الوادي الجديد المرتبة األخيرة،
أفضل من الوضع ) الغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية وبني سويف وقنا(وبعض المحافظات ذات اإلنتاجية المتوسطة ) أسيوط وسوهاجو

، مع %٢٤.٩مليون طن، أي بمعدل يبلغ  ١.٧٤زيادة اإلنتاج المحلي لبنجر السكر بمقدار  الراهن، نظراً لقدرة التخصيص المقترح على
يقدر متوسط إنتاجية الفدان ) ٤(، %١٤.٧٥ألف فدان، أي بمعدل يبلغ  ٤٩.٩٦لمزروعة بمحصول بنجر السكر بمقدار تخفيض المساحة ا

فدان في الوضع الراهن، أي تزيد إنتاجية الفدان في التخصيص / طن ٢٠.٦٢طن، في حين بلغ  ٣٠.٢في التخصيص المقترح بحوالي 
توصي الدراسة بضرورة قصر ) ٥(، %٤٦.٥فدان، أي تزيد بمعدل يبلغ / طن ٩.٥٨المقترح عن نظيرتها في الوضع الراهن بمقدار 

زراعة بنجر السكر على المحافظات ذات اإلنتاجية المرتفعة والمتوسطة وبالتالي إستبعاد زراعة بنجر السكر من المحافظات ذات اإلنتاجية 
  . المنخفضة

 .الموارد المائية، البرمجة الخطية بنجر السكر، اإلنتاج، المساحة المزروعة، :كلمات دليلية

  المقدمة
احتل محصول بنجر السكر مكانة اقتصادية هامة 
في الزراعة المصرية، إذ بلغت المساحة المزروعة 

% ٥.٤١ألف فدان، تمثل  ٣٦٢بمحصول بنجر السكر 
 ٦.٦٨من جملة مساحة المحاصيل الشتوية البالغة 

لسكر وبلغ إنتاج بنجر ا. م٢٠١١مليون فدان عام 
مليون جنيه،  ٢٦٤٣ألف طن، بقيمة بلغت  ٧٤٨.٦١

من جملة قيمة المحاصيل الحقلية الشتوية % ٥.٠٣تمثل 
الجهاز (م ٢٠١١مليار جنيه عام  ٥٢.٥٨البالغة 

وفي ظل  ).م٢٠١٣المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
األزمة المائية المتوقعة بعد اإلنتهاء من إنشاء سد 

ا، فإن مستقبل صناعة السكر في النهضة بدولة أثيوبي
مصر سوف يعتمد على بنجر السكر، نظراً إلنخفاض 
إحتياجاته المائية مقارنة بمحصول قصب السكر والذي 

/ ٣ألف م ٨.٥يتطلب مقننات مائية مرتفعة تصل إلى 
وتتركز زراعة بنجر السكر  ).م٢٠١٠العضيمي، (فدان

لشرقية في عدة محافظات أهمها كفر الشيخ والدقهلية وا
وبني سويف والبحيرة والفيوم والمنيا، كما لوحظ ارتفاع 
متوسط إنتاجية بنجر السكر في محافظة سوهاج بإنتاجية 

فدان، تليها محافظة أسيوط بإنتاجية / طن ٣٣.٧٥بلغت 
فدان، ثم محافظة المنيا بإنتاجية / طن ٣١.٠٢بلغت 
فدان، في حين انخفضت إنتاجية / طن ٢٨.١١بلغت 
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كر في محافظات مرسى مطروح والوادي بنجر الس
وزارة الزراعة وإستصالح (أكتوبر ٦الجديد وحلوان و
ومن المعروف بأن ). م٢٠١٢- ٢٠٠٨األراضي، الفترة 

انخفاض اإلنتاجية ال يحقق الميزة النسبية في اإلنتاج، 
نظراً لزيادة الفقد في الموارد الزراعية المستخدمة 

جية لمحصول بنجر السكر وبالتالي زيادة التكاليف اإلنتا
وفي ظل . في المحافظات ذات اإلنتاجية المنخفضة

محدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية في الوقت 
الذي يزيد فيه حجم الطلب علي السكر نتيجة زيادة عدد 

مستوي دخولهم، فإن األمر يتطلب السكان وارتفاع 
 االهتمام بزراعة محصول بنجر السكر إلنتاج السكر

  .واستخدام مخلفاته كعلف حيواني
  :األهداف البحثية

استهدف هذا البحث وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج 
بنجر السكر في مصر، وذلك من خالل تحقيق األهداف 

دراسة الوضع الراهن إلنتاج بنجر السكر ) ١: (التالية
تحديد ) ٢(م، ٢٠١٢ -٢٠٠٨في مصر خالل الفترة 

بزراعة بنجر السكر في أولوية المحافظات المنوطة 
تحديد المحافظات المقترحة لزراعة بنجر ) ٣(مصر، 

السكر في ضوء القيود الموردية وأهمها الموارد 
إجراء تحليل الحساسية للتغير ) ٤(األرضية والمائية، 

في اإلنتاجية والقيود الموردية المحددة لخريطة اإلنتاج 
 . لمحصول بنجر السكر في مصر

   :منهجية الدراسة
في تحديد أولوية المحافظات اعتمدت هذه الدراسة 

طريقة التقدير المنوطة بزراعة بنجر السكر على 
وفقاً  Scoring Techniqueالنقطي واألوزان المرجحة 

االحتياجات المائية للوحدة ) ١( :لعدة معايير أهمها
متوسط إنتاجية الوحدة األرضية ) ٢(، )الفدان(األرضية 

وتم . يزة النسبية إلنتاج بنجر السكرالم) ٣(، )الفدان(
الصفر (استخدام تدرج للمعايير يقع بين حدين هما 

م تدرج ا، في حين تم استخد)والواحد الصحيح
وتم تحويل نتائج ). والمائة الصفر(يقع بين للمحافظات 

إلى درجات المحافظات المعايير المحسوبة على مستوى 

ية تتناسب مع تقويمية مطلقة، ثم ترجيحها بأوزان نسب
ة المحافظات في زراعة أولويتحديد أهمية المعايير في 

كما اعتمدت هذه  ).Blank, Tarquin, 1989(بنجر السكر 
 Linearعلى نموذج البرمجة الخطية الدراسة

programming  زراعة للتحديد المحافظات المقترحة
بنجر السكر، وتحليل الحساسية الذي يطلق عليه بتحليل 

لمعرفة  Post-optimality analysisحل األمثل ما بعد ال
درجة استجابة الحل األمثل أو مرونة المحافظات 
المقترحة لمواجهة التغيرات المتوقعة في كل من 
المحددات الموردية واإلنتاجية للوحدة األرضية 

وأمكن التعبير عن نموذج البرمجة الخطية  ).الفدان(
 Bector and Chandra, 2005; Hazell(المستخدم كما يلي 

and Norton, 1986 :(  
 
 
 
 

تمثل قيمة دالة الهدف المطلوب  :حيث أنَّ
، وتتمثل في تعظيم اإلنتاج Maximizingها يمعظت

المحلي لمحصول بنجر السكر في ضوء القيود الموردية 
عن  Cكما تعبر . وأهمها الموارد األرضية والمائية

اإلنتاجية للوحدة األرضية،  من (nx1)متجه من رتبة
من المحافظات  (nx1)عن متجه من رتبة  Xوتُعبِّر 

مصفوفـة  عن Aوتُعبِّر . محافظة ٢٤وعددها 
 . (m x n)المعامالت التقنيـة من رتبـة 

  :مصادر البيانات البحثية
اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية 

التي  النشرة اإلقتصادية) ١: (المنشورة في كل من
يصدرها قطاع الشئون اإلقتصادية التابع لوزارة 

الكتاب اإلحصائي ) ٢(الزراعة وإستصالح األراضي، 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة صدره يالسنوي الذي 
نشرة الري والموارد المائية التي ) ٣(واإلحصاء، 

يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
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منظمة األغذية والزراعة ني لالموقع اإللكترو) ٤(
(FAO) .   
  

  :الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات االقتصادية إنتاج 
وإستهالك بنجر السكر في مصر، إذ تبين من دراسة 

أن زراعة بنجر السكر تتركز ) م٢٠٠٤عبد الجليل، (
في محافظة كفر الشيخ والدقهلية والغربية، إذ بلغت 

، %٥٦.٦عة بمحافظة كفر الشيخ نسبة المساحة المزرو
% ٥.٤، %٢٠تليها محافظتي الدقهلية والغربية بنسبة 

درويش، (وأوضحت دراسة . لكل منهما على التوالي
أن بنجر السكر يتحمل إرتفاع نسبة األمالح ) م٢٠٠٤

في التربة بما يعادل ضعف ما يتحمله كل من القمح 
وبقية والكتان وحوالي ثالثة أضعاف ما يتحمله الفول 

محاصيل العائلة البقولية، كما يتحمل بنجر السكر الري 
أما . المخلوط بمياه الصرف الصحي بدرجة عالية

فقد أوضحت أن ) م٢٠٠٧سليمان وجمعة، (دراسة 
عام % ٦٠.٥٢نسبة االكتفاء الذاتي للسكر بلغت 

ولزيادة نسبة االكتفاء الذاتي يتطلب األمر . م٢٠٠٦
محصول بنجر السكر، زيادة المساحة المزروعة ب

باإلضافة إلى تحسين إنتاجية الفدان في ضوء المحددات 
وأوضحت . الفنية والتكنولوجية لزراعة بنجر السكر

أن قصب السكر هو المصدر ) م٢٠٠٨سليم، (دراسة 
الرئيسي لصناعة السكر في مصر، إذ يساهم بحوالي 

من جملة اإلنتاج المحلي للسكر، في حين يساهم % ٩٠
كما تبين أيضاً أن . فقط% ١٠سكر بحوالي بنجر ال

بنجر السكر تجود زراعته في األراضي منخفضة 
الخصوبة، إذ نجحت زراعته وتفوق على جميع 
المحاصيل الشتوية التي يمكن زراعتها في األراضي 

) م٢٠١٠أحمد، (وتبين من دراسة . حديثة االستزراع
يادة أنه في ظل ندرة الموارد المائية التي ال تسمح بز

قصب السكر، حيث يحتاج إلى مقننات مائية مرتفعة 
فدان، فإن األمر يتطلب / ٣ألف م ٨.٤٧نسبياً تصل إلى 

التوسع في زراعة بنجر السكر وخاصة في محافظات 

الوجه البحري لمالئمة الظروف المناخية وإنخفاض 
) م٢٠١٠غانم وقمره، (وقام . إستهالكه من المياه

دية المحددة لمعامل األمن العوامل االقتصابدراسة 
وتبين من هذه الدراسة أن . الغذائي للسكر في مصر

 ٤٢٨.٠٤المخزون اإلستراتيجي للسكر في مصر بلغ 
ألف طن، يكفي االستهالك المحلي لمدة ثالثة شهور 

وفي ضوء متوسط االستهالك المحلي للسكر البالغ . فقط
معامل األمن الغذائي للسكر مليون طن، يقدر  ١.٦٢
وفي ظل  .م٢٠٠٨ - ١٩٩٠خالل الفترة  ٠.٢٦بنحو 

سياسة تحقيق المستوى الكامل لمعامل األمن الغذائي، 
فإن األمر يتطلب استيراد كمية من السكر المكرر عامي 

مليون طن لكل  ٢.٢٢، ٢.٢٧م تبلغ ٢٠٣٠، ٢٠١٧
) م٢٠١٢رأفت، (وأوضحت دراسة . منهما على التوالي
ونظيرتها لمزروعة المساحة امتوسط وجود فرق بين 

ولذلك أوصت  ،قصب وبنجر السكر يمحصوللالموردة 
مصانع السكر بإستئجار هذه الدراسة بضرورة قيام 

زراعتها بمحصول ل يراضمساحات كبيرة من األ
. نسبة الفاقداإلنتاج وتقليل البنجر لتقليل التكاليف وزيادة 

مؤشرات الكفاءة ) م٢٠١٢الشافعي، (وتناولت دراسة
دية لمحصول بنجر السكر، إذ بلغ متوسط اإلقتصا

طن على مستوى / جنيه ٨٩.٠٥التكلفة اإلنتاجية 
طن على / جنيه ٥٧.٩٢الجمهورية، في حين بلغ 

مستوى محافظة المنيا، كما بلغت نسبة التكاليف إلى 
اإليرادات لمحصول بنجر السكر على مستوى 

% ٣٩.٤، %٦١.٧الجمهورية ومحافظة المنيا حوالي 
وأخيراً أوضحت دراسة . هما على التواليلكل من

أن مقدار الزيادة في إنتاج السكر ) م٢٠١٣عارف، (
والمعروض منه ال يتناسب مع الطلب المحلي المتزايد 
وبالتالي يتطلب األمر زيادة إنتاج محصولي قصب 
السكر وبنجر السكر، مع تحقيق الكفاءة اإلنتاجية 

اج المحاصيل واإلقتصادية إلستخدام الموارد في إنت
  . السكرية

ويتضح من نتائج الدراسات السابقة أن جميعها 
اهتمت بدراسة إقتصاديات إنتاج بنجر السكر من خالل 
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تحليل دوال اإلنتاج ودوال التكاليف اإلنتاجية، وبالتالي 
الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في أنها  فإن هذه

لسكر من تختص بوضع إستراتيجية لزيادة إنتاج بنجر ا
خالل تحديد أولوية المحافظات المنوطة بزراعة بنجر 
السكر وإستخدام البرمجة الخطية في تحديد خريطة 

  . اإلنتاج لمحصول بنجر السكر في مصر
  النتائج البحثية

  الوضع الراهن إلنتاج بنجر السكر في مصر: أوالً
بدراسة الوضع الراهن إلنتاج بنجر السـكر فـي   

م، يتضـح مـن   ٢٠١٢ -٢٠٠٨مصر خالل الفتـرة  
أن متوسـط المسـاحة   ) ١(البيانات الـواردة بجـدول  

ألـف   ٣٣٨.٧٢المزروعة بمحصول بنجر السكر بلغ 

فدان، في حين بلغ متوسط اإلنتاج المحلي لبنجر السكر 
مليون طن وبالتالي بلغ متوسط إنتاجية محصول  ٦.٩٨

فدان / طن ٢٠.٦٢بنجر السكر على مستوى الجمهورية 
ويتركز إنتـاج بنجـر   . م٢٠١٢ -٢٠٠٨رة خالل الفت

، %)٣٠.٦٤(السكر في سبعة محافظات هي كفر الشيخ 
، بني سويف %)٨.٩٧(، الشرقية %)١٥.٥٣(الدقهلية 

ــرة%)٨.٥٥( ــوم %)٦.٦٨( ، البحي ، %)٦.٤٨(، الفي
ومما سبق يتضح أن جملة األهميـة  %). ٥.٧٦(المنيا 

المشار النسبية إلنتاج بنجر السكر في السبعة محافظات 
، في حين ال تزيد األهمية النسبية %٨٢.٦١إليها بلغت 

  %. ١٧.٣٩إلنتاج بنجر السكر في بقية المحافظات عن 

  .م٢٠١٢ - ٢٠٠٨خالل الفترة مختلف المحافظات في األهمية النسبية لمساحة وإنتاج بنجر السكر : ١ جدول 
المساحة باأللف  المحافظة

 فدان
األهمية النسبية

 %للمساحة
  إلنتاج ا

  باأللف طن
األهمية النسبية 

  %لإلنتاج 
  اإلنتاجية

  فدان/ طن 
  ١٨.٠٥  ١.٠٥  ٧٣.٤٦  ١.٢٠  ٤.٠٧  اإلسكندرية
  ١٨.١٣  ٦.٦٨  ٤٦٦.٣٨  ٧.٦٠  ٢٥.٧٣  البحيرة
  ٢٢.٢٠  ٣.١٩  ٢٢٢.٨٨  ٢.٩٦  ١٠.٠٤  الغربية

  ٢٠.٢٢  ٣٠.٦٤  ٢١٤٠.١١  ٣١.٢٥  ١٠٥.٨٤  كفر الشيخ
  ٢٢.٨٧  ١٥.٥٣  ١٠٨٤.٩١  ١٤.٠١  ٤٧.٤٤  الدقهلية
  ٢٠.٥١  ١.٢٠  ٨٣.٦٩  ١.٢٠  ٤.٠٨  دمياط
  ١٩.٩٩  ٨.٩٧  ٦٢٦.٦٤  ٩.٢٥  ٣١.٣٤  الشرقية

  ١٩.٥٠  ١.٦٧  ١١٦.٦٣  ١.٧٦  ٥.٩٨  اإلسماعيلية
  ١٨.٢٦  ٣.٧٩  ٢٦٤.٨٠  ٤.٢٨  ١٤.٥٠  بور سعيد
  ٢١.٠٦  ٠.١٦  ١١.١٦  ٠.١٦  ٠.٥٣  المنوفية
  ٢٢.٣٢  ٠.٠٩  ٦.٢٥  ٠.٠٨  ٠.٢٨  القليوبية

  ٢٠.٤٠  ٧٢.٩٨  ٥٠٩٦.٩٠  ٧٣.٧٥  ٢٤٩.٨١  الوجه البحري
  ١٥.٢٩  ٠.٠٢  ١.٠٧  ٠.٠٢  ٠.٠٧  حلوان

  ١٦.٠٠  ٠.٠٤  ٢.٥٦  ٠.٠٥  ٠.١٦  أكتوبر ٦
  ١٦.٩٢  ٠.٠٩  ٦.٦٠  ٠.١٢  ٠.٣٩  الجيزة

  ٢٢.٧٠  ٨.٥٥  ٥٩٦.٨٨  ٧.٧٧  ٢٦.٣٠  بني سويف
  ١٧.٢٧  ٦.٤٨  ٤٥٢.٥٥  ٧.٧٣  ٢٦.٢٠  الفيوم
  ٢٨.١١  ٥.٧٦  ٤٠٢.٠٢  ٤.٢٢  ١٤.٣٠  المنيا

  ٢١.٦٨  ٢٠.٩٣  ١٤٦١.٦٨  ١٩.٩٠  ٦٧.٤٢  مصر الوسطى
  ٣١.٠٢  ١.٧٥  ١٢٢.٥٤  ١.١٧  ٣.٩٥  أسيوط
  ٣٣.٧٥  ٠.٠٢  ١.٣٥  ٠.٠١  ٠.٠٤  سوهاج

  ٢٥.٠٠  ٠.٠٠١  ٠.١٠  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٤  قنا
  ٣١.٩٥  ١.٨٣  ١٢٧.٨١  ١.١٨  ٤.٠٠  مصر العليا
  ٢٠.٨١  ٩٥.٧٤  ٦٦٨٦.٣٩  ٩٤.٨٤  ٣٢١.٢٣  داخل الوادي
  ١٤.١٠  ٠.٠٤  ٢.٨٢  ٠.٠٦  ٠.٢٠  الوادي الجديد

  ٦.٠٠  ٠.٠٠٣  ٠.١٨  ٠.٠١  ٠.٠٣  مطروح
  ١٧.٠٠  ٠.٠٠٢  ٠.١٧  ٠.٠٠٢  ٠.٠١  جنوب سيناء

  ١٧.٠٥  ٤.٢١  ٢٩٤.١٥  ٥.٠٩  ١٧.٢٥  النوبارية
  ١٧.٠٠  ٤.٢٦  ٢٩٧.٣٢  ٥.١٦  ١٧.٤٩  خارج الوادي
  ٢٠.٦٢  ١٠٠.٠٠  ٦٩٨٣.٧١  ١٠٠.٠٠  ٣٣٨.٧٢  الجمهورية
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النشرة اإلقتصادية، أعداد متفرقة، الفترة . ضي، قطاع الشئون اإلقتصاديةوزارة الزراعة وإستصالح األرا: جمعت وحسبت من: المصدر
  .   م٢٠١٢ - ٢٠٠٨

وقد تم توزيع المحافظات المنوطة بإنتـاج بنجـر   
وذلك من خـالل  ، السكر على الفئات اإلنتاجية المختلفة

الفرق بين أكبر القـيم وأصـغرها فـي    (حساب المدى
 Thomas)انون التاليوعدد الفئات باستخدام الق) اإلنتاجية

and Pawel, 2006) : أما طول الفئة فقد ،
. تم حسابه من خالل قسمة المدى علـى عـدد الفئـات   

هناك أربعة أن ) ٢(يتضح من البيانات الواردة بجدولو
أكتـوبر والـوادي    ٦محافظات هي مطروح وحلوان و

أقـل مـن   ( الجديد تقع في الفئة اإلنتاجية المنخفضـة  
، إذ بلغت جملـة نسـبة المسـاحة    )فدان/ طن ١٦.٠٢

المزروعة واإلنتاج لمحصول بنجر السكر في محافظات 
لكل منهما % ٠.٠٩، %٠.١٤الفئة اإلنتاجية المنخفضة 

أما محافظات الوجه البحري وقنا وجنوب . على التوالي
سيناء والنوبارية والجيزة وبني سـويف والفيـوم فقـد    

 ١٦.٠٢مـن  (تاجية المتوسطةاحتلت كل منهما الفئة اإلن
، إذ بلغت جملة نسـبة  )فدان/ طن ٢٦.٠٤إلى أقل من 

المساحة المزروعة واإلنتاج لمحصول بنجر السكر في 

ــة المتوســطة  ــة اإلنتاجي ، %٩٤.٤٦محافظــات الفئ
وأخيراً احتلت كـل  . لكل منهما على التوالي% ٩٢.٣٧

من محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج الفئـة اإلنتاجيـة   
، إذ بلغت جملة نسبة )فدان فأكثر/ طن ٢٦.٠٤(تفعةالمر

المساحة المزروعة واإلنتاج لمحصول بنجر السكر في 
% ٧.٥٤، %٥.٤٠محافظات الفئة اإلنتاجية المرتفعـة  

  .لكل منهما على التوالي
المساحة المزروعة في التركز قياس درجة وب

وفقاً لمعيار واإلنتاج لمحصول بنجر السكر في مصر 
م، ٢٠١٢ - ٢٠٠٨تاجية الفدان خالل الفترة متوسط إن

وتم حساب . Gini Coefficientاستناداً إلى معامل جيني 
 ,.Gonzalez, et al)المعادلة التالية بإستخدام معامل جيني 

2010): 
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 - ٢٠٠٨ل الفترة التوزيع النسبي لمحافظات إنتاج بنجر السكر على الفئات اإلنتاجية المختلفة خال: ٢جدول
  .م٢٠١٢

  المحافظة  الفئة اإلنتاجية
المساحة 
باأللف 
  فدان

اإلنتاج
المحلي 
  باأللف طن

  األهمية
  %النسبية  

  اإلنتاج   المساحة
  :المنخفضة
   ١١.٠١أقل من 

  ٠.٠٠٣  ٠.٠١  ٠.١٨  ٠.٠٣  مطروح  فدان/ طن
إلى أقل من  ١١.٠١من 

  ٠.٠٩  ٠.١٣  ٦.٤٥  ٠.٤٣ لجديد أكتوبر والوادي ا ٦حلوان و  فدان/ طن١٦.٠٢
  :المتوسطة

إلى أقل من  ١٦.٠٢من 
  فدان/ طن ٢١.٠٣

اإلسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ 
ودمياط والشرقية واإلسماعيلية 
وبور سعيد والجيزة والفيوم وجنوب 

  سيناء والنوبارية
٦٤.٨٥  ٦٩.٤٩  ٤٥٢٨.٩٩  ٢٣٥.٣٩  

إلى أقل من  ٢١.٠٣من 
  فدان/ طن ٢٦.٠٤

لدقهلية والمنوفية الغربية وا
  ٢٧.٥٢  ٢٤.٩٧  ١٩٢٢.١٨  ٨٤.٥٩  والقليوبية وبني سويف وقنا 

  :المرتفعة
إلى أقل من  ٢٦.٠٤من 

  ٧.٥٢  ٥.٣٩  ٥٢٤.٥٦  ١٨.٢٥  المنيا وأسيوط  فدان/ طن ٣١.٠٥
  ٠.٠٢  ٠.٠١  ١.٣٥  ٠.٠٤  سوهاج   فدان فأكثر/ طن ٣١.٠٥من 

  ١٠٠  ١٠٠  ٦٩٨٣.٧١  ٣٣٨.٧٢  المجموع
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 ).١(بت من البيانات الواردة بجدول جمعت وحس: المصدر

F، تمثل معامل جيني iG :حيث أن k   تمثـل النسـبة
للمسـاحة المزروعـة،   المئوية المتجمعـة الصـاعدة   

Lk  لإلنتـاج تمثل النسبة المئوية المتجمعة الصـاعدة .
المتجمعـة الصـاعدة    ومن خالل حساب النسبة المئوية

لكل من المساحة المزروعة واإلنتاج لمحصول بنجـر  
وهـي  ، ٠.٠٥، تبين أن قيمة معامل جيني بلغت السكر
أن السياسـة الزراعيـة   وتدل علـى  متدنية للغاية قيمة 

المصرية ركزت إنتاج بنجر السكر في المحافظات ذات 
اإلنتاجية المتوسطة، إذ يمثل إنتـاج تلـك المحافظـات    

من متوسط اإلنتاج المحلـي  % ٩٢.٣٧عة حوالي مجتم
  .م٢٠١٢ -٢٠٠٨لبنجر السكر خالل الفترة 

  
  
  

تحديد أولوية المحافظات المنوطة بزراعة بنجـر  : ثانياً
  السكر في مصر 

المنوطة بزراعة بنجر تم تحديد أولوية المحافظات 
ثالثة معايير هي متوسـط إنتاجيـة   استناداً إلى السكر، 

النسبية إلنتاج بنجر السكر واالحتياجات الفدان والميزة 
ويتضح من البيانـات  ). الفدان(المائية للوحدة األرضية

تراوح متوسط إنتاجيـة  ) ١: (ما يلي) ٣(الواردة بجدول
/ طـن  ٦بلغ بين حد أدنى الفدان لمحصول بنجر السكر 

بلـغ  وحـد أعلـى   فدان في محافظة مرسى مطـروح  
الميـزة  ) ٢( فدان في محافظة سـوهاج، / طن ٣٣.٧٥

النسبية إلنتاج بنجر السكر وتم التعبير عنهـا بمتوسـط   
تكلفة إنتاج الطن من بنجر السكر والذي تراوح بين حد 

طن في محافظة سوهاج وحد أعلى / جنيه ٨٩أدنى بلغ 
طن فـي محافظـة الـوادي الجديـد،    / جنيه ٢١٣بلغ 

ئية لمحصول بنجر السكر في مختلف المحافظات اإلنتاجية وتكلفة إنتاج الطن واالحتياجات المامتوسط : ٣جدول 
  .  م٢٠١٢ -٢٠٠٨خالل الفترة 
 اإلنتاجية  المحافظة

 فدان/طن
 تكلفة اإلنتاج الترتيب

 طن/جنيه
  المائيةاالحتياجات   الترتيب

  فدان/ ٣مألف 
  الترتيب

  ١  ٢.٤٧  ١٦  ١٦٧.٠  ١٦  ١٨.٠٥  اإلسكندرية
  ١  ٢.٤٧  ١٧  ١٦٧.٦  ١٥  ١٨.١٣  البحيرة
  ١  ٢.٤٧  ١٤٩.٧١١  ٨  ٢٢.٢٠  الغربية

  ١  ٢.٤٧  ١٢  ١٥٠.٥  ١١  ٢٠.٢٢  كفر الشيخ
  ١  ٢.٤٧  ٥  ١٢٧.١  ٥  ٢٢.٨٧  الدقهلية
  ١  ٢.٤٧  ٩  ١٤٤.١  ١٠  ٢٠.٥١  دمياط
  ١  ٢.٤٧  ١٠  ١٤٧.٠  ١٢  ١٩.٩٩  الشرقية

  ١  ٢.٤٧  ١٣  ١٥٤.٦  ١٣  ١٩.٥٠  اإلسماعيلية
  ١  ٢.٤٧  ١٥  ١٦٥.١  ١٤  ١٨.٢٦  بور سعيد
  ١  ٢.٤٧  ٨  ١٤٣.١  ٩  ٢١.٠٦  المنوفية
  ١  ٢.٤٧  ٦  ١٣٥.٠  ٧  ٢٢.٣٢  القليوبية
  ٣  ٢.٩٩  ٢٢  ١٩٣.٩  ٢٢  ١٥.٢٩  حلوان

  ٣  ٢.٩٩  ٢١  ١٨٥.٣  ٢١  ١٦.٠٠  أكتوبر ٦
  ٣  ٢.٩٩  ١٨  ١٧٥.٢  ٢٠  ١٦.٩٢  الجيزة

  ٣  ٢.٩٩  ٧  ١٣٥.٨  ٦  ٢٢.٧٠  بني سويف
  ٣  ٢.٩٩  ١٤  ١٦٠.٣  ١٧  ١٧.٢٧  الفيوم
  ٣  ٢.٩٩  ٣  ١١٠.٩  ٣  ٢٨.١١  المنيا
  ٤  ٣.٢١  ٢  ٩٦.٨  ٢  ٣١.٠٢  أسيوط
  ٤  ٣.٢١  ١  ٨٩.٠  ١  ٣٣.٧٥  سوهاج

  ٤  ٣.٢١  ٤  ١٢٠.١  ٤  ٢٥.٠٠  قنا
  ٢  ٢.٤٨  ٢٣  ٢١٣.٠  ٢٣  ١٤.١٠  الوادي الجديد

  ٢  ٢.٤٨  ٢٠  ١٧٦.٦  ٢٤  ٦.٠٠  مطروح
  ٢  ٢.٤٨  ٢٠  ١٧٦.٦  ١٩  ١٧.٠٠  جنوب سيناء

  ٢  ٢.٤٨  ١٩  ١٧٦.١  ١٨  ١٧.٠٥  النوبارية
  :جمعت وحسبت من: المصدر

 ). ١(ول البيانات الواردة بجد - ١
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  . م٢٠١٢ -٢٠٠٨نشرة الري والموارد المائية، أعداد متفرقة، الفترة . الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء - ٢
والتي ) الفدان(االحتياجات المائية للوحدة األرضية ) ٣(

، ودرجة الحـرارة، ونوعيـة   األقاليمتختلف باختالف 
ئيـة  وقد تراوحت االحتياجات الما. األراضي المزروعة

خالل الموسـم  المزروع بمحصول بنجر السكر للفدان 
فـي محافظـات   فدان / ٣ألف م ٢.٤٧ بلغبين حد أدنى 

فـي  فدان  /٣مألف  ٣.٢١ بلغوحد أعلى الوجه البحري 
 .محافظات مصر العليا

-Multiple طريقة المعايير المتعـددة وتم استخدام 

Criteria Evaluation ، معيار مركب يجمع بين إلستنباط
من خالل طريقـة التقـدير   المشار إليها  المعاييرنتائج 

وأســـلوب األوزان  Scoring Technique النقطـــي
أن ) ٤(جـدول بويتضح من البيانات الواردة  .المرجحة

استناداً المحافظات المنوطة بزراعة بنجر السكر،  ةأولوي

محافظـة  مجتمعة تضـع  المعايير المرجحة إلى نتائج 
تليهـا محـافظتي أسـيوط    لى، األوسوهاج في المرتبة 

والمنيا على التوالي، كما إحتلت كـل مـن محـافظتي    
أما محافظة القليوبية فقـد  . الدقهلية وقنا المرتبة الرابعة

احتلت المرتبة الخامسة، تليها محافظتي الغربية وبنـي  
سويف، ثم كل من محافظـات كفـر الشـيخ ودميـاط     

ـ  . ة الثامنـة والشرقية واإلسماعيلية والمنوفية في المرتب
كما إحتلت كل من محافظات اإلسكندرية والبحيرة وبور 

المرتبة التاسعة، في حين إحتلت كل من محافظـة  سعيد 
كما إحتلت كل . جنوب سيناء والنوبارية المرتبة العاشرة

من محافظتي الجيزة والفيوم المرتبة الحادية عشر، ثـم  
أكتوبر ومطروح وحلوان والوادي الجديـد   ٦محافظات 
  .على التوالي

  .نتائج معايير تحديد أولوية المحافظات المنوطة بزراعة بنجر السكر في مصر: ٤جدول 

  المحافظة
متوسط إنتاجية

 الفدان
تكلفة إنتاج الطن من

 بنجر السكر
اإلحتياجات المائية 

  للفدان
إجمالي 
األوزان 
  المرجحة 

  ترتيب
  )ب(  )أ ( )ب( )أ( )ب( )أ (   المحافظات

  ٩  ٥١.٥  ٢٥  ١٠٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٦  ٤٠  سكندريةاإل
  ٩  ٥١.٥  ٢٥  ١٠٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٦  ٤٠  البحيرة
  ٦  ٦٣.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٤  ٦٠  الغربية

  ٨  ٥٩.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٠  ٥٠  كفر الشيخ
  ٤  ٧٠.٠  ٢٥  ١٠٠  ٢١.٠  ٦٠  ٢٤  ٦٠  الدقهلية
  ٨  ٥٩.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٠  ٥٠  دمياط
  ٨  ٥٩.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٠  ٥٠  الشرقية

  ٨  ٥٩.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٠  ٥٠  اإلسماعيلية
  ٩  ٥١.٥  ٢٥  ١٠٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٦  ٤٠  بور سعيد
  ٨  ٥٩.٠  ٢٥  ١٠٠  ١٤.٠  ٤٠  ٢٠  ٥٠  المنوفية
  ٥  ٦٦.٥  ٢٥  ١٠٠  ١٧.٥  ٥٠  ٢٤  ٦٠  القليوبية
  ١٤  ٣١.٥  ٢٠  ٨٠  ٣.٥  ١٠  ٨  ٢٠  حلوان

  ١٢  ٣٥.٠  ٢٠  ٨٠  ٧.٠  ٢٠  ٨  ٢٠  أكتوبر ٦
  ١١  ٤٢.٥  ٢٠  ٨٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٢  ٣٠  الجيزة

  ٧  ٦١.٥  ٢٠  ٨٠  ١٧.٥  ٥٠  ٢٤  ٦٠  بني سويف
  ١١  ٤٢.٥  ٢٠  ٨٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٢  ٣٠  الفيوم
  ٣  ٨٠.٠  ٢٠  ٨٠  ٢٨.٠  ٨٠  ٣٢  ٨٠  المنيا
  ٢  ٨٥.٠  ١٧.٥  ٧٠  ٣١.٥  ٩٠  ٣٦  ٩٠  أسيوط
  ١  ٩٢.٥  ١٧.٥  ٧٠  ٣٥.٠  ١٠٠  ٤٠  ١٠٠  سوهاج

  ٤  ٧٠.٠  ١٧.٥  ٧٠  ٢٤.٥  ٧٠  ٢٨  ٧٠  قنا
  ١٥  ٢٦.٥  ٢٢.٥  ٩٠  ٠  ٠  ٤  ١٠  الوادي الجديد

  ١٣  ٣٣.٠  ٢٢.٥  ٩٠  ١٠.٥  ٣٠  ٠  ٠  مطروح
  ١٠  ٤٥.٠  ٢٢.٥  ٩٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٢  ٣٠  جنوب سيناء

  ١٠  ٤٥.٠  ٢٢.٥  ٩٠  ١٠.٥  ٣٠  ١٢  ٣٠  النوبارية
تمثل حاصل ضرب الدرجات التقويمية للمحافظات في ) ب(تمثل الدرجات التقويمية لتدرج المحافظات وتتراوح بين الصفر والمائة، ): أ(

  .لالحتياجات المائية ٠.٢٥لتكلفة اإلنتاج و ٠.٣٥لإلنتاجية و ٠.٤نسبي للمعيار البالغ الوزن ال
  ).٣(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول : المصدر
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تحديد المحافظات المقترحة لزراعة بنجر السكر : ثالثاً
  في مصر 

يتكون نموذج البرمجة الخطية المستخدم في تحديد 
زراعة بنجر السـكر مـن دالـة    المحافظات المقترحة ل

المعظمة إلنتاج بنجر السكر  Objective functionالهدف 
التي  Resource constraintsفي ظل المحددات الموردية 

تشكل قيودا على المحافظات في اسـتخدامات المـوارد   
ونظرا لندرة البيانات وعدم توافرها، فقـد  . االقتصادية

: القيود التاليـة  اقتصرت هذه الدراسة على الموارد أو
الموارد األرضية المتاحة وأمكـن التعبيـر عنهـا    ) ١(

بعشرة قيود متعلقة بكل من متوسط المساحة المزروعة 
بمحصول بنجر السـكر علـى مسـتوي الجمهوريـة     
ومتوسط مساحة بنجر السـكر فـي المحافظـات ذات    

والمحافظات ) المنيا وأسيوط وسوهاج(اإلنتاجية المرتفعة
الغربيـة  (المتوسطة وبصـفة خاصـة    ذات اإلنتاجية

خـالل  ) والدقهلية والمنوفية والقليوبية وبني سويف وقنا
الموارد المائية وتعتبـر  ) ٢( م،٢٠١٢ -٢٠٠٨الفترة 

من الموارد االقتصادية المحددة لزراعة بنجر السـكر،  
وأمكن التعبير عنها بالقيد المتعلق بمتوسط كمية الميـاه  

- ٢٠٠٨خالل الفتـرة  لسكر المستخدمة في إنتاج بنجر ا

دالـة الهـدف والقيـود    وأمكن التعبير عـن  . م٢٠١٢
تحديـد  المستخدم في الموردية لنموذج البرمجة الخطية 

في  المحافظات المقترح زراعتها بمحصول بنجر السكر
  :المعادالت التالية

ويتضح من نتائج حل نموذج البرمجـة الخطيـة   
 Linear Interactive and Discreteباسـتخدام برنـامج   

Optimizer (Lindo)  أن المسـاحة  ) ٥(الواردة بجـدول
 ٢٨٨.٧٦المقترح زراعتها بمحصول بنجر السكر تبلغ 

ألف فدان لمحافظة  ١٨٥.٩٢ألف فدان، يخصص منها 
ألف فدان لمحافظة الدقهليـة،   ٤٧.٤٤سوهاج، وحوالي 

ألف فدان لمحافظة بني سويف، وحوالي  ٢٦.٣وحوالي 
 ١٠.٠٤محافظة المنيـا، وحـوالي   ألف فدان ل ١٤.٣٠

ألف فدان لمحافظة الغربية، في حين يخصص حـوالي  
ألف فدان لمحافظـات   ٠.٠٠٤، ٠.٢٨، ٠.٥٣، ٣.٩٥

ويتطلـب   .أسيوط والمنوفية والقليوبية وقنا على التوالي
استغالل جميع المساحات المتاحـة   حالتخصيص المقتر

لزراعة بنجر السكر في محافظـات المنيـا وأسـيوط    
الغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية وبنـي سـويف   و

  وقنا،

 
 

 
 

S. t.: 
 ≤ 338.72 

 ≥ 10.04 
 ≥ 47.44 

 ≥ 0.53 
 ≥ 0.28 
 ≥ 26.30 
 ≥ 14.30 
 ≥ 3.95 
 ≥ 0.04 
 ≥ 0.004 

 
 

≤ 874.86 

 ≥ 0 



Alex. J. Agric. Res.                                                                            Vol. 59, No. 1, pp. 71‐82, 2014 (Arabic) 

 

في حين يوجد عجز في المساحة المزروعة بمحصول 
ألف  ١٨٥.٨٨في محافظة سوهاج يبلغ بنجر السكر 

وبصفة عامة يتبقى فائض من المساحة المتاحة . فدان
ألف  ٤٩.٩٦لزراعة بنجر السكر في مصر يقدر بنحو 

من متوسط المساحة المتاحة % ١٤.٧٥فدان، يمثل 
كما . م٢٠١٢ -٢٠٠٨لزراعة بنجر السكر خالل الفترة 

وارد يتطلب التخصيص المقترح االستخدام الكامل للم
 ٨٧٤.٨٦المائية المتاحة لزراعة بنجر السكر البالغة 

ويبلغ إجمالي إنتاج بنجر السكر وفقاً للتوزيع . ٣مليون م
مليون طن، وبالتالي يزيد إجمالي إنتاج  ٨.٧٢المقترح 

بنجر السكر في التوزيع المقترح عن نظيره في الوضع 
مليون طن، أي يزيد بمعدل يبلغ  ١.٧٤الراهن بمقدار 

ومما سبق يتضح أنه في ضوء المساحة  %.٢٤.٩
المزروعة واإلنتاج المحلي لمحصول بنجر السكر في 
التخصيص المقترح، يقدر متوسط إنتاجية الفدان بحوالي 

فدان في ظل / طن ٢٠.٦٢طن، في حين بلغ  ٣٠.٢
الوضع الراهن، وبالتالي يزيد متوسط إنتاجية الفدان 

قترح عن لمحصول بنجر السكر في التخصيص الم
فدان، أي / طن ٩.٥٨نظيره في الوضع الراهن بمقدار 

  %. ٤٦.٥يزيد بمعدل يبلغ 
 Sensitivity analysisوبإجراء تحليل الحساسية     

لنموذج البرمجة الخطية لمعرفة مدى حساسية 
المحافظات المقترحة للتغيرات التي قد تطرأ على كل 

يها ظروف التي تقتض من اإلنتاجية والمحددات الموردية
اإلنتاج، وإلى أي مدى يمكن مواجهة هذه التغيرات 
بدون الحاجة إلى تغيير المحافظات أو المتغيرات 

 Optimal solutionاألساسية التي يتضمنها الحل األمثل 
وفيما يتعلق بالتغيرات التي قد . لنموذج البرمجة الخطية

، يتضح من )الفدان(األرضية الوحدة تطرأ على إنتاجية 
يمكن تقليل إنتاجية  هأن) ٥(بيانات الواردة بجدولال

بمحافظة سوهاج في حدود دنيا ) الفدان(الوحدة األرضية
فقط، في حين يمكن زيادة إنتاجية بنجر السكر في بقية 
المحافظات في حدود قصوى فقط دون تغيير نمط 

أما فيما يتعلق بالتغيرات التي قد تطرأ  .التوزيع المقترح

الموردية، يتضح من البيانات الواردة على المحددات 
تقليل المساحة المخصصة لزراعة أنه يمكن ) ٦(بجدول

كما تبين أنه . بنجر السكر في مصر في حدود دنيا فقط
يمكن زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر 
في محافظة سوهاج في حدود قصوى فقط، أما بقية 

نقصان في ظل المحددات يمكن تغييرها بالزيادة أو ال
الحدين األعلى واألدنى المسموح بهما دون الحاجة إلى 

  . تغيير نمط التوزيع المقترح
  التوصيات

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، 
محافظة  ٢٤تبين أن محصول بنجر السكر يزرع في 

وتتركز زراعة وإنتاج بنجر . ذات إنتاجية متفاوتة
من (إلنتاجية المتوسطةالسكر في المحافظات ذات ا

، إذ بلغ )فدان/ طن ٢٦.٠٤إلى أقل من  ١٦.٠٢
متوسط نسبة المساحة المزروعة واإلنتاج لمحصول 
بنجر السكر في المحافظات ذات اإلنتاجية المتوسطة 

لكل منهما على التوالي % ٩٢.٣٧، %٩٤.٤٦حوالي 
ومن خالل تحديد أولوية . م٢٠١٢ - ٢٠٠٨خالل الفترة 

نوطة بزراعة بنجر السكر وفقاً لعدة المحافظات الم
معايير مرجحة أهمها اإلنتاجية واالحتياجات المائية 
والميزة النسبية، تبين أن محافظة سوهاج إحتلت المرتبة 
األولى في حين إحتلت محافظة الوادي الجديد المرتبة 

وفي ظل القيود الموردية وأهمها الموارد . األخيرة
زراعة بنجر السكر على  األرضية والمائية، فإن قصر

المحافظات ذات اإلنتاجية المرتفعة وبعض المحافظات 
ذات اإلنتاجية المتوسطة يؤدي إلى زيادة اإلنتاج المحلي 

، كما أن %٢٤.٩لمحصول بنجر السكر بمعدل يبلغ 
التخصيص المقترح يؤدي إلى زيادة متوسط إنتاجية 

ولذلك توصي هذه الدراسة % ٤٦.٥الفدان بحوالي 
رورة قصر زراعة بنجر السكر على المحافظات بض

ذات اإلنتاجية المرتفعة والمتوسطة وبالتالي إستبعاد 
زراعة بنجر السكر من المحافظات ذات اإلنتاجية 

  . المنخفضة
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  .المساحة المزروعة واإلنتاج وتحليل الحساسية لتغير اإلنتاجية في التوزيع المقترح: ٥جدول 
  

  المحافظة
اإلنتاجية

  طنبال
المساحة المزروعة

 باأللف فدان
  إجمالي اإلنتاج
  باأللف طن

المدى لتغير اإلنتاجية للوحدة 
  األرضية

  الحد األعلى  الحد األدنى  المقترح الراهن المقترح الراهن
  ٢٥.٩٧  -  -  ٧٣.٤٦  -  ٤.٠٧  ١٨.٠٥  اإلسكندرية
  ٢٥.٩٧  -  -  ٤٦٦.٣٨  -  ٢٥.٧٣  ١٨.١٣  البحيرة
  ٢٥.٩٧  -  ٢٢٢.٨٨  ٢٢٢.٨٨  ١٠.٠٤  ١٠.٠٤  ٢٢.٢٠  الغربية

  ٢٥.٩٧  -  -  ٢١٤٠.١١  -  ١٠٥.٨٤  ٢٠.٢٢  كفر الشيخ
  ٢٥.٩٧  -  ١٠٨٤.٩١  ١٠٨٤.٩١  ٤٧.٤٤  ٤٧.٤٤  ٢٢.٨٧  الدقهلية
  ٢٥.٩٧  -  -  ٨٣.٦٩  -  ٤.٠٨  ٢٠.٥١  دمياط
  ٢٥.٩٧  -  -  ٦٢٦.٦٤  -  ٣١.٣٤  ١٩.٩٩  الشرقية

  ٢٥.٩٧  -  -  ١١٦.٦٣  -  ٥.٩٨  ١٩.٥٠  اإلسماعيلية
  ٢٥.٩٧  -  -  ٢٦٤.٨٠  -  ١٤.٥٠  ١٨.٢٦  بور سعيد
  ٢٥.٩٧  -  ١١.١٦  ١١.١٦  ٠.٥٣  ٠.٥٣  ٢١.٠٦  المنوفية
  ٢٥.٩٧  -  ٦.٢٥  ٦.٢٥  ٠.٢٨  ٠.٢٨  ٢٢.٣٢  القليوبية
  ٣١.٤٤  -  -  ١.٠٧  -  ٠.٠٧  ١٥.٢٩  حلوان

  ٣١.٤٤  -  -  ٢.٥٦  -  ٠.١٦  ١٦.٠٠  أكتوبر ٦
  ٣١.٤٤  -  -  ٦.٦٠  -  ٠.٣٩  ١٦.٩٢  الجيزة

  ٣١.٤٤  -  ٥٩٦.٨٨  ٥٩٦.٨٨  ٢٦.٣٠  ٢٦.٣٠  ٢٢.٧٠  بني سويف
  ٣١.٤٤  -  -  ٤٥٢.٥٥  -  ٢٦.٢٠  ١٧.٢٧  الفيوم
  ٣١.٤٤  -  ٤٠٢.٠٢  ٤٠٢.٠٢  ١٤.٣٠  ١٤.٣٠  ٢٨.١١  المنيا
  ٣٣.٧٥  -  ١٢٢.٥٤  ١٢٢.٥٤  ٣.٩٥  ٣.٩٥  ٣١.٠٢  أسيوط
  -  ٣١.٠٢  ٦٢٧٤.٧٤  ١.٣٥  ١٨٥.٩٢  ٠.٠٤  ٣٣.٧٥  سوهاج

  ٣٣.٧٥  -  ٠.١٠  ٠.١٠  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٤  ٢٥.٠٠  قنا
  ٢٦.٠٧  -  -  ٢.٨٢  -  ٠.٢٠  ١٤.١٠  الوادي الجديد

  ٢٦.٠٧  -  -  ٠.١٨  -  ٠.٠٣  ٦.٠٠  مطروح
  ٢٦.٠٧  -  -  ٠.١٧  -  ٠.٠١  ١٧.٠٠  جنوب سيناء

  ٢٦.٠٧  -  -  ٢٩٤.١٥  -  ١٧.٢٥  ١٧.٠٥  النوبارية
  -  -  ٨٧٢١.٦٠  ٦٩٨٣.٧١  ٢٨٨.٧٦  ٣٣٨.٧٢  -  اإلجمالي
 .الدراسة جمعت وحسبت من نتائج تحليل نموذج البرمجة الخطية الوارد في هذه: المصدر

المحددات والموارد اإلقتصادية المتاحة والمستخدمة والفائضة وتحليل الحساسية لتغير المحددات : ٦جدول 
  .الموردية المستخدمة في التوزيع المقترح

  المحددات
  الموردية 

نسبة المستخدم  الفائض المستخدم المتاح
  %إلى المتاح 

  واردمالمدى لتغير ال
  األعلى الحد  الحد األدنى

السكر  إجمالي مساحة بنجر
  باأللف فدان

٢٨٨.٧٦  ٨٥.٣  ٤٩.٩٦  ٢٨٨.٧٦  ٣٣٨.٧٢  -  

:مساحة بنجر السكر في المحافظات ذات اإلنتاجية المرتفعة باأللف فدان
  ٢١٣.٨٥  ٠  ١٠٠  -  ١٤.٣٠  ١٤.٣٠  محافظة المنيا
  ١٨٩.٨٣  ٠  ١٠٠  -  ٣.٩٥  ٣.٩٥  محافظة أسيوط
  ١٨٥.٩٢  -  ٤٦٤٨٠٠  ١٨٥.٨٨-  ١٨٥.٩٢  ٠.٠٤  محافظة سوهاج

  :مساحة بنجر السكر في المحافظات ذات اإلنتاجية المتوسطة باأللف فدان
  ٢٢٦.٧٥  ١٠.٠٤  ١٠٠  -  ١٠.٠٤  ١٠.٠٤  محافظة الغربية
  ٢٦٤.١٥  ٤٧.٤٤  ١٠٠  -  ٤٧.٤٤  ٤٧.٤٤  محافظة الدقهلية
  ٢١٧.٢٤  ٠.٥٣  ١٠٠  -  ٠.٥٣  ٠.٥٣  محافظة المنوفية
  ٢١٦.٩٩  ٠.٢٨  ١٠٠  -  ٠.٢٨  ٠.٢٨  محافظة القليوبية

  ٢٢٥.٨٥  ٢٦.٣٠  ١٠٠  -  ٢٦.٣٠  ٢٦.٣٠  محافظة بني سويف
  ١٨٥.٨٨  ٠  ١٠٠  -  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٤  محافظة قنا

  ١٠٣٥.٢٣  ٢٧٨.١٩  ١٠٠  -  ٨٧٤.٨٦  ٨٧٤.٨٦  ٣الموارد المائية بالمليون م
 .جمعت وحسبت من نتائج تحليل نموذج البرمجة الخطية الوارد في هذه الدراسة: المصدر
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ABSTRACT 
This study aimed at developing a strategy to increase the production of sugar beet in Egypt through the 

establishment of a priority Governorates for sugar beet cultivation, based on Scoring Technique and multi- 
criteria weighted average, The most important of them are water productivity and comparative advantage 
which is expressed by the average cost per ton. The study also adopted the linear programming model to 
determine the governorates suitable for sugar beet cultivation in the light of the resource  constraints where 
the most important one is land and water resources. 

The study results can be summarized as follows: (1) cultivation and production of sugar beet was 
concentrated in Governorates with medium productivity (from 16.02 -26.04 ton / fedden), as the average 
cultivated land and Production of sugar beet in the medium productivity Governorates reached 94.46 % and 
92.37%, respectively during the period 2008- 2012, (2) Suhag governorate ranked first in the list of 
governorates for sugar beet cultivation, while the New Valley Governorate last rank, (3) concentrate 
cultivation of sugar beet in the governorates of high productivity (Menia, Assuit, Suhag) and some 
governorates of medium productivity (Sharkia, Dakahlia, Menoufia, Qalyoubia and Beni Suef and Qena) is 
considered best compare to current situation, in view of the ability of proposed resource allocation to increase 
the local production of sugar beet  by 1.74 million tons, at a rate of 24.9 %, with reduced crop cultivated area 
by 49.96 thousand fedden, at a rate of 14.75 %, (4) Average productivity per fedden in the proposed resource 
allocation is estimated to be 30.2 tons, compare to 20.62 tons/fedden in the current situation, i.e. increase in 
productivity per fedden in the proposed allocation of resources is about 9.58 tons/fedden, at a rate of 46.5 %, 
(5) The study recommends that to concentrate cultivation of sugar beet in the governorates of high and 
medium productivity and exclude sugar beet cultivation from governorates of low productivity. 

Keywords: Sugar beet, Production, cultivated area, water resources, linear programming. 

 

 

 


