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 دراسة اقتصادية تحليلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ
 رشدي شوقي العدوي

  جامعة كفرالشيخ -كلية الزراعة -قسم االقتصاد الزراعي

 11/2/2016 :تاريخ القبول                                2/1/2016 تاريخ التسليم:

 الملخص
تصتتادية  ستتت دام المتتيارد اتتي جرتتتاك ثرجتتر الستتكر ثم ااوتتة كفرالشتتيخ   يت تتدير ال جتتم رئيستتية دراستتة الكفتتا   ا ق فةستتتفدا الث تت  ثصتتا

 المعوم لألرثاح .رويره مثل لإلرتاك ي األ
ثإستتت دام جستتتمار  جستتتثيا   4102/4102عتمتتد الث تت  علتتا الثيارتتان الميداريتتة لعيرتتة عشتتيائية تتتم تجميعفتتا  تت ل الميستتم ا رتتتاجي قتتد اي 

 ا قتصتادية  يكارتن م تم الرتتائا كمتاي للثياران يت دير ثعض مؤشران الكفتا   ا رتاجيتة  الستدالليت دام الت ليل اليصفي ياساثالم اثلة الش صية ي 
 يلي: 
ثالرستثة للت تتدير ال ياستي لتتداالن ا رتتاك لم صتتيل ثرجتتر الستكر ثم ااوتتة كفرالشتيخ ت كتتد تت ثير كتتل متت  كميتة الت تتاي  يكميتة الستتماد األزيتتتي  -0

 .1.12يالمثيدان ثاللتر عرد مستيى معريية  1.10مل الثشر  عرد مستيى معريية يكمية الع
طت   يالستعة  42.42م  ال جتم األمثتل لإلرتتاك قتدر ثر تيا تد تثتي  ثالرسثة للت دير ال ياسي لداالن تكاليا ثرجر الستكر ثم ااوتة كفرالشتيخ:  -4

اتدا  يثت تدير  4.0ط   يت  ق ذلت  عرتد مستا ة تثلت   22.44اح قدر ثر ي يم   جم ا رتاك المعوم لألرث ادا   0.01المثلا ت در ثر ي 
 .    امريرة العرض جتضح مرفا  مقل م  اليا د الص يح مما يشير جلا م  السياسة المثلا لزياد  ا رتاك  ا  فض التكالي

جريفتتا  ممتا العائتتد  2424جريفتا  ي تتد مقصتا  0101.4جريفتا  ث تتد مدرتا  4231.2ة ا تتد ثل تن اتي المتيستتطيتثالرستثة للتكتاليا ا رتاجيتتة الفدار -3
جريفتا  ث تد مدرتا  3203.0 هجريفا  يثل  متيسط 00421.2جريفا  ي د مقصا  0113.4جريفا  ث د مدري  2422الفداري اثل  اي المتيسط 

 4.34جريفتا  ي تد مقصتا 1.14جريته ث تد مدرتا  0.2جريفتا   اتي  تي  ثلت  متيستط صتااي عائتد الجريته  0314.4جريفتا  ي تد مقصتا  432
 جريفا . 

ارتفتاع ستعر   ارتفاع مجير العمتل الثشترى  عدم الث ة اا اليز  م  م م المشاكل التي تياجه مزارعي ثرجر السكر اي عيرة الدراسة تمثلن اي -2
 .ثم طيل مد  ث ا  الم صيل ثاألرض  مستلزمان ا رتاك

 ي ضي  ماسثق يمك  التيصية ثما يلي:يا
 ادا  يذل  لزياد  مرثاح المزارعيي . 4.0زيد  جم المزرعة ع يجب مال ي -0
 .ادا  0.01 جم المزرعة يجب مال ي ل ع  ال جم األمثل لإلرتاك ي ي  -4

الحجم المعظم لألرباح -الحجم األمثل لإلنتاج  -كفر الشيخ - الكفاءة االقتصادية -بنجر السكر :كلمات دليلية

 المقدمة
ع ال ذائيتتتة ا ستتتتراتيجية يعتثتتر الستتتكر متتت  م تتتم الستتتل

لم تلتتتا المستتتتييان المعيشتتتية يلتتتيت لتتته ثتتتديل جستتتتف كي 
مت   يت  األ ميتة  –ثعد ال متح – ي تل المرتثة الثاريةكما 

ا ستتتف كية يالتتتي عجتتزن طاقتفتتا ا رتاجيتتة عتت  م   تتة 
 الراتجة ع  الزيتاد  المضتطرد  اتي معتداد الستكا   تفاطاق

ميتزا  التجتار  يميتزا  لااألمر الذ  يرش  عره عب  علتا 
لديلتتة يمتتا يتترجم عتت  ذلتت  متت  مشتتك ن مثتتل لالمتتدايعان 

تتتتتتياير الر تتتتتد األجرثتتتتتي اضتتتتت   عتتتتت  ت كتتتتتم ثعتتتتتض التتتتتديل 

يتشتتتتير ا  صتتتتتا ان جلتتتتا عجتتتتتز  المصتتتتدر  اتتتتي مستتتتتعاره 
ا رتاك الم لي مت  الستكر اتي مصتر عت  م   تة الزيتاد  
الستتتتكارية اتتتتي ا ستتتتتف   الم لتتتتتي مرتتتته   ممتتتتا مدى جلتتتتتا 

 فتتاض المستتتمر اتتي رستتثة ا كتفتتا  التتذاتي مرتته يزيتتاد  ا ر
الياردان  االثرغم م  زياد  ا رتاك الم لي م  السكر م  

مليتي  طت   4.4جلا ر ي   4114مليي  ط  عام  0.24
ملتتتا طتتت  تمثتتتل  044م  ثزيتتتاد  ت تتتدر ثر تتتي 4102عتتتام 
جال م    4114مت  جرتتاك الستكر م ليتا  عتام  %31.2ر ي

مليتتي  طتت  عتتام  4.02مرتته جرتفتتع مت  ا ستتف   الم لتتي 
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ثزيتتتتاد  ت تتتتدر  4102مليتتتتي  طتتتت  عتتتتام  3.2جلتتتتا  4114
متت  جستتتف    %44.4ملتتا طتت  تمثتتل  تتيالي  101ثر تتي

يقتتتد مدى ذلتتت  جلتتتا يجتتتيد  .4114الستتتكر اتتتي مصتتتر عتتتام
مليتتتي   0.10اجتتتي  ثتتتي  ا رتتتتاك يا ستتتتف   ت تتتدر ثر تتتي 

مليتتتي  طتتت  عتتتام 0.4  ثتتتم جرتفعتتتن جلتتتا 4114طتتت  عتتتام 
 4102عتتتتام ذاتي التتتتكتفتتتتا  رستتتتثة ا   تتتتذا يقتتتتدرن 4102
 .  %02 ث يالي

ييعتمتتتتد جرتتتتتاك الستتتتكر اتتتتي مصتتتتر علتتتتا م صتتتتيلي 
قصتب يثرجتتر الستتكر التتذ  يعتتد م تتد التتزريع الشتتتيية التتتي 
تترتتتتتتاات علتتتتتتا المستتتتتتا ة المزريعتتتتتتة الم تتتتتتديد   ييمتتتتتتتاز 
ثإمكارية زراعته اي مراضي ا ستصت ح ال ديثتة لم ايمتته 

يتمثل م ااوتة كفرالشتيخ المرتثتة األيلتا الملي ة يال ليية  
متتتتتت   يتتتتتت  المستتتتتتا ة المرزرعتتتتتتة يا رتتتتتتتاك علتتتتتتا مستتتتتتتيى 
الجمفيرية م  ثي  الثمارية م ااوان التي يتمركز ا رتاك  

 –الشتتتترقية  –الدقفليتتتتة –ثفتتتتا دا تتتتل الجمفيريتتتتة  كفرالشتتتتيخ
ال رثيتتتتةى علتتتتتا  –المريتتتتا –ثرتتتتي ستتتتييا –الث يتتتتر  –الفيتتتتيم

المستتا ة المزريعتتة ثم ااوتتة الترتيتتب   يتت  قتتدر متيستتط 
ملتتا  12.4ثر تتي  4102 -4111كفرالشتتيخ  تت ل الفتتتر  
متتتتتتت  متيستتتتتتتط المستتتتتتتا ة  %30.4اتتتتتتتدا   يمثتتتتتتتل  تتتتتتتيالي 

المزريعتتتة اتتتي مصتتتر  يقتتتدرن الطاقتتتة ا رتاجيتتتة المتتتيرد  
مت   %32.4مثتل تملتا طت    0100.2ثالم ااوة ثر تي 

 متيسط ا رتاك ثالجمفيرية.
 المشكلة البحثية

لزياد  المستمر  اتي جرتتاك ثرجتر الستكر اتي الرغم م  اث
جال م  رستتتثة ا كتفتتا  التتتذاتي معرضتتة لإلر فتتتاض  مصتتر 

ر فتتتتتتاض المستتتتتتا ة يا رتتتتتتتاك  ثستتتتتتثب تزايتتتتتتد ا ستتتتتتتف   يان
يا رتاجيتتتة اتتتي وتتتل مت يتتتران جقتصتتتادية عالميتتتة يمكتتت  م  
تتتتتتتؤد  جلتتتتتتا ت ييتتتتتتر المعتتتتتتريض مرتتتتتته متتتتتت   يتتتتتت  الكميتتتتتتة 

ان المتعل تتتتتتتتة ياألستتتتتتتتعار ثا ضتتتتتتتتااة جلتتتتتتتتا جملتتتتتتتتة المعيقتتتتتتتت
ثا ستثماران ثشكل عام. ياي  تذا المجتال ثشتكل  تا   
األمتر التتذ  يستتتلزم معتته دراستتة  تتذا الم صتتيل المفتتم ثعتتد 

 تراجع ا رتاجية الفدارية له.
 

 يةف البحثاهداأل

دراستتتتتتتتة الكفتتتتتتتتا    ثصتتتتتتتتفة رئيستتتتتتتتية يستتتتتتتتتفدا الث تتتتتتتت 
ا قتصتتتتادية  ستتتتت دام المتتتتد  ن المستتتتت دمة اتتتتي جرتتتتتاك 

يذل  م   ت ل سكر ثم ااوة كفرالشيخ م صيل ثرجر ال
 ت  يق األ داا الفرعية التالية:

الت تتتتتتتتتدير ا  صتتتتتتتتتائي لتتتتتتتتتديال ا رتتتتتتتتتتاك يالتكتتتتتتتتتاليا  -0
 .م صيل ثرجر السكرل
 .المعوم لألرثاح رويرهت دير ال جم األمثل لإلرتاك ي  -4
السياستتتتتة ا رتاجيتتتتتة  لت ديتتتتتدمريرتتتتتة العتتتتترض  ت تتتتتدير -3

 .صددال ثفذا المثلي الياجب جتثاعفا
اليقتتتيا علتتتا م تتتم المشتتتك ن التتتتي تياجتتته مزارعتتتي  -2

 م صيل ثرجر السكر يم تر ان ال ليل لفا.
 األسلوب البحثي ومصادر البيانات

يسترد الث   اي ت  يق م دااه علتا الت ليتل اليصتفي 
يذلتتتت  ثإستتتتت دام معتتتتادالن ا تجتتتتاه  يالت ليتتتتل ا ستتتتتداللي

 صتتتيل ثرجتتتر الزمرتتتي العتتتام  داالن ا رتتتتاك يالتكتتتاليا لم
الستتتكر  ياستتتت دام ثعتتتض المؤشتتتران ا قتصتتتادية كصتتتااي 

لرتتتيعي  متتت   العائتتتد الفتتتداري يصتتتااي عائتتتد الجريتتته يذلتتت  
الثياران ميلفما الثيارتان الثارييتة المرشتير  يغيتر المرشتير   

ثيارتتتان ميليتتة لدراستتتة ميداريتتة متتت   تت ل استتتتمار   يثاريفمتتا
طيتتتتة استتتتتثيا  صتتتتممن  صيصتتتتا  لتتتتذل   تتتتتم تجميعفتتتتا لت 

م  يل تد تتتم ا تيتتار 4102/4102ثيارتان الميستتم الزراعتتا 
م ااوتتتتتتة كفرالشتتتتتتيخ ثاعتثار تتتتتتا ال يتتتتتتز الج رااتتتتتتي لرشتتتتتتاط 
الثا   يالرتشار زراعة م صيل ثرجر السكر ثفا يثصتفة 
 اصتتتتتة اتتتتتي مركتتتتتز ال تتتتتاميل م تتتتتد م تتتتتم مراكتتتتتز زراعتتتتتته 
ثالم ااوتتة ثا ضتتااة جلتتا يجتتيد مصتترع التتدلتا للستتكر ثتته  

ى يا تتتتتتتتتتا  لأل ميتتتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتثية لتلتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتم ا تيتتتتتتتتتتار ال تتتتتتتتتتر 
الثرتتتتتتاى دا تتتتتتتل المركتتتتتتتز  –كتتتتتتتيم ال جتتتتتتتر –ال رى الزعفتتتتتترا 

ا دارى ال تتتتاميلى  يتتتتتم ا تيتتتتار المشتتتتا دان زراع ثرجتتتتر 
ى 4الستتتتكرى ثطري تتتتة الجتتتتدايل العشتتتتيائية متتتت  ياقتتتتع ستتتتجل 

 تتتتتدمان ثالجمعيتتتتتة الزراعيتتتتتة ثال ريتتتتتة الم تتتتتتار   يقتتتتتد ثلتتتتت  
 مشا د . 012ججمالا مشا دان العيرة 

 ومناقشتها لنتائج البحثيةا
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أواًل: تطوووووور المسووووواحة المناريوووووة واةنتاجيوووووة الفدانيوووووة 
واةنتووووواج لمحصوووووول بنجووووور السوووووكر فوووووي محافظوووووة 

 كفرالشيخ:
تطووور المسووواحة المناريوووة بمحصووول بنجووور السوووكر  -1

ى 0يتضتتح متت  ثيارتتان جتتديل بمحافظووة كفرالشوويخ: 
عتتام  م  المستتا ة المرزرعتتة ثم صتتيل ثرجتتر الستتكر

ملا ادا   جرتفعتن عتام  12.34ر ي  ثل ن 4111
ملتا اتدا  ثزيتاد  ستريية  042.04جلا ر ي  4102

قتتدرن  1.10معرييتتة ج صتتائيا  عرتتد مستتتيى معرتتيى 

 %3.4ملتتتتا اتتتتدا  يثمعتتتتدل رمتتتتي ثلتتتت   3.04ثر تتتتي 
 ى.4سرييا جديل 

تطور إنتاجية بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ خالل  -2
 يتضح م  :(2012-2000الفترة)

ى م  جرتاجيتة ثرجتتر الستكر ثالم ااوتة ثل تتن 0جتديل      
رتفعتتتن عتتتام  04.23ر تتتي  4111عتتتام  ط /اتتتدا  يان
ط /اتتتدا  ثزيتتتاد  ستتتريية  41.02جلتتتا ر تتتي  4102

ى قتدرن 1.10معريية ج صائيا  عرتد مستتيى معرييتة 
 %1.42ط /اتتتدا  يثمعتتتدل رمتتتي ثلتتت   1.12ثر تتتي 

 ى.  4سرييا  جديل 
تاجيوة الفدانيوة واةنتواج لمحصوول بنجور السوكر فوي محافظوة كفرالشويخ خوالل : تطور المساحة المنارية واةن1جدول 

 (   2012-2000الفترة )
 اةنتاج )ألف طن( اةنتاجية )طن/فدان( المساحة )فدان( السنوات
4111 12342 23.04  23.0314  
4110 41000 10.01  11.0020  
4114 43400 40.01  10.0024  
4113 12201 20.41  32.0221  

2411  14444 23.41  04.0000  
4112 40112 20.41  10.0113  
4110 40012 10.41  10.0012  
4111 40142 10.41  40.0014  
4114 44202 10.41  11.0430  
4111 13112 22.41  11.0113  
4101 002344 10.01  04.4443  
4100 014121 11.01  41.4013  
4104 042222 02.41  24.4211  
4103 042430 11.41  42.4211  
4102 042040 02.41  13.4201  
31.12010 المتيسط  .0441  22.0100  

 المصدر: الجفاز المركز  للتعثئة العامة يا  صا   المركز ال يمي للمعليمان 
المسواحة المناريوة واةنتاجيوة الفدانيوة واةنتواج لمحصوول بنجور السوكر فوي : نتائج تحليول االتجواا الامنوي العوام 2جدول 

 (2012-2000محافظة كفرالشيخ خالل الفترة )
 اسم

المعادلة   
 نوع
 

 النموذج
المتوسط  المعادلة

 السنوي
ر مقدار التغي
 السنوي

معدل 
النمو 
 السنوي

R2 F 
X1 

 المسا ة
  الفدا ى

X1 = e11.14 +0.038t رمي
 

     (227.96)*   (7.1)*      
95171.93 3616.53 3.8 0.79 (49.73)* 

X2 
 ا رتاجية
  ط /ادا ى

يترثيع  X2= 18.40 + 0.514t- 0.029t2  

  (56.58)*  (5.50)*   (-5.05)* 
20.14 0.05 0.25 0.73 (15.94)* 

X3 
 ا رتاك
  الط ى

 X3 = e14.12 +0.041t رمي
     (380.40)*   (9.99)*      

1916446 78574.3 4.1 0.89 (99.72)* 

 ى0المصدر: تم ال صيل علا الت دير م  ثياران الجديل رقم  
t    الزم =t   =0  4  3...   .......02 0ى                                  * = معري  عرد مستيى معريية%                                 . 

2R   معامل الت ديد                                                        ال يمة ثي  ال يسي  تشير جلا قيمة =t                            ى الم سيثة           
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تطور إنتواج بنجور السوكر بمحافظوة كفرالشويخ خوالل  -3
 يتتتتتتتت  تشتتتتتتتتير ثيارتتتتتتتتان  (:2012-2000الفتوووووووورة)
ى جلا م  جرتاك ثرجر السكر ثالم ااوة ثلت  0جديل 
ملا ط   جرتفتع ليثلت   0314.32ر ي  4111عام 
ملتتتا طتتت  يثزيتتتاد  ستتتريية معرييتتتة  4201.12ر تتتي 

ر تتتتي قتتتتدرن ث 1.10ج صتتتتائيا  عرتتتتد مستتتتتيى معرتتتتي 
ستتتتتتتتتتترييا   %2.0ملتتتتتتتتتتتا طتتتتتتتتتتت  يثمعتتتتتتتتتتتدل  142.12
 ى.4جديل 

الت اةنتواج  لمحصوول بنجور اثانيًا: التقودير القياسوي لود
 :بالعينة البحثية السكر

ممك  ت دير ديال ا رتاك لم صيل الثرجر اي عيرة 
الدراستتتة يذلتتت  ثإستتتت دام كميتتتة ا رتتتتاك م صتتتيل الثرجتتتر 

ا كميتتتتتة ثتتتتالط  كمت يتتتتتر تتتتتتاثع  يالمت يتتتتران المستتتتتت لة ي تتتتت
ى  كميتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتماد األزيتتتتتتتتتتتتتتتي  1Xالت تتتتتتتتتتتتتاي  ثتتتتتتتتتتتتتالكجم 

         العمتتتتتتتل الثشتتتتتتتر  رجتتتتتتتل/ يتتتتتتتيمم تتتتتتتدار ى   2X ثتتتتتتتالكيليجرام
 3X 4  /ييمى  كميتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتل ا لتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتاعةX ى  كميتتتتتتتتتة

 ى. 5Xالمثيدان ثاللتر 
 وبالتقوودير القياسووي لووداالت إنتوواج محصووول بنجوور السووكر

متضتتتتتتتتح م  ماضتتتتتتتتل الصتتتتتتتتير  تتتتتتتتا  :بالعينووووووووة البحثيووووووووة
 لليغاريتمية المزديجة يالتي جا ن اي الصير  التالية:ا

InŶ = 2.04 + 0.128InX1 + 0.084InX2 + 0.92InX3 – 

0.015InX4 + 0.111InX5  
      *(4.102)          *(2.78)     *(2.01)      *(4.021)        

**0.62)                   (1.92)-(           
R- 2 = 0.89                            F =(24.3)** 

   1.12** معري  عرد      1.10* معري  عرد 

يتشتتتتير رتتتتتائا المعادلتتتتتة الستتتتاث ة جلتتتتتا ارفتتتتا معرييتتتتتة 
كمتا تثتي  ت كيتد الع قتة الطرديتة ثتي   12 1ج صائيا  عرد 

            كميتتتتتة الت تتتتتاي ركميتتتتتة ا رتتتتتتاك لم صتتتتتيل ثرجتتتتتر الستتتتتك
 1X  2كميتتتتتتة الستتتتتتماد  ىX  3  ى  العمتتتتتتل الثشتتتتتترX  ى عرتتتتتتد

ا تد  X)5(ممتا كميتة المثيتدان ثتاللتر  10.1مستيى معرييتة 
ت كدن الع قة الطردية ثيرفا يثي  كمية ا رتتاك لم صتيل 

اي  ي  لتم تثثتن معرييتة  1.12عرد مستيى  ثرجر السكر
عرد مستتييان  X)4(الع قة ثي  كمية ا رتاك يالعمل ا لا

ا المت صتتل   يثإستتتعراض الرتتتائميضتتيع الث تت المعرييتتة 
عليفتتا متت  دالتتة ا رتتتاك لم صتتيل ثرجتتر الستتكر ثم ااوتتة 
كفتتتتر الشتتتتيخ تثتتتتي  م  المريرتتتتة ا رتاجيتتتتة لكتتتتل متتتت  كميتتتتة 

العمتتتتتتل الثشتتتتتتر   كميتتتتتتة  م تتتتتدارالت تتتتتاي   كميتتتتتتة الستتتتتتماد  
  1.140  1.142  1.044المثيتتتتتتتتتتتدان ثتتتتتتتتتتتاللتر ثل تتتتتتتتتتتن 

علا الترتيب. يرورا  ألرفا ميجثة يمقل م  اليا د  1.000
يتتدل ذلتت  علتتا م  ا رتتتاك ثالرستتثة لفتتذه المتتيارد الصتت يح ا

يتتتم اتتي المر لتتة الثاريتتة ذان ا رتاجيتتة ال ديتتة المتراقصتتة. 
ثر تتتي  مثمعرتتتا م  ت يتتترا  رستتتثيا  اتتتي عتتتدد ي تتتدان كتتتل متتترف

عرتتتد مستتتتتيى ا ستتتتت دام ال تتتالي يتتتتؤد  جلتتتتا ت يتتتترا   01%
  %1.42  %0.44رسثيا  اي الراتا الفيزي ي للثرجر ثر تي

. ييشير معيار رسثة قيمة الراتا ال تد  0.00%  1.4%
ى مرفتتتتا 3جلتتتتا تكلفتتتتة الفرصتتتتة الثديلتتتتة الميضتتتت ة ثالجتتتتديل 

م تتتذن قتتتيم مكثتتتر متتت  اليا تتتد الصتتت يح ي تتتي متتتا يعرتتتي م  
 .جست دام  ذه الميارد يتم ثصير  جقتصادية

 بحثيةمؤشرات كفاءة إستخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول بنجر السكر بالعينة ال: 3جدول 

المرونة  المتغير
 اةنتاجية

الناتج 
 المتوسط
 )بالطن(

الناتج 
 الحدي
 )بالطن(

قيمة الناتج 
 الحدي
 )بالجنيه(

تكلفة 
الفرصة 
 البديلة

نسبة قيمة الناتج 
الحدي إلى تكلفة 
 الفرصة البديلة

 0.43 01.43 13.12 1.04 0.2 1.044 كمية الت اي 
 كمية السماد األزيتي

 2.43 3.14 41.22 1.12 1.21 1.142  ثالكيليجرامى
 كمية العمل الثشر 

 0.23 21.10 21.20 1.02 0.24 1.140  رجل/ ييمى
 0.13 21.14 40.41 1.40 0.41 1.000 كمية المثيدان  ثاللترى

 المصدر: رتائا ت ليل ثياران العيرة الث ثية .
   جريه . 201.4متيسط سعر ط  ثرجر السكر ثل 
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قياسوي لوداالت التكواليف لمحصوول بنجور ثالثًا: التقودير ال
 السكر بالعينة البحثية:

ممكتتتت  ت تتتتدير دالتتتتة التكتتتتاليا ثتتتتي  التكتتتتاليا الكليتتتتة 
المزرعيتتة  لم صتتيل ثرجتتر الستتكر ثالجريتته كمت يتتر تتتاثع   
يالرتتتتاتا الفيزي تتتتي ثتتتتالط  كمت يتتتتر مستتتتت ل يكارتتتتن ماضتتتتل 

 الصير  ي:
Ŷ = 1050.73 + 75.82X – 4.01X2 + 0.115X3 
R2 = 0.78                            F = 44.95* 

ى جلتا التكتاليا الكليتة المزرعيتة Ŷ ي  تشتير قيمتة 
ى  ا الرتاتا الفيزي تي ثتالط . يقتد ثثتتن Xم در  ثالجريه   

معرييتتتتتة الرمتتتتتيذك ككتتتتتل يا تتتتتا  ل يمتتتتتة اى الم ستتتتتيثة عرتتتتتد 
 .1.10مستيى معريية 

لتتا يقتتد ممكتت  جشتتت اق دالتتة التكتتاليا المتيستتطة يال ديتتة ع
 الر ي التالي:

 دالة التكاليا المتيسطة: 
Ŷ = 1050.73X-1 + 75.82 – 4.01X + 0.115X2 

 دالة التكاليا ال دية:
Ŷ = 75.82 – 8.02X + 0.345X2 
م    ل مسايا  دالتي التكاليا المتيستطة يال ديتة 

 42.42ممكتت  اليصتتيل ل جتتم ا رتتتاك األمثتتل يقتتدر ثر تتي 
لتا ي تي  جتم ا رتتاك عرتد ط   م  الراتا عرد الستعة المث

مدرا ر طتة علتا مر رتا التكتاليا المتيستطة م  ال ي  تق 
المرتا م  رثح مي  سار  مما يشير جلتا مرته يجتب مال ت تل 
 جتتتم المزرعتتتة عتتت  تلتتت  المستتتا ة المتتتذكير . األمتتتر التتتذ  

ا قتصاد  لي د  الراتا يالذ  يعتادل  يرعكت علا السعر
ا الصت رى. يلمتا كتا  قيمة التكاليا المتيسطة عرتد رفايتفت

متيستط جرتاجيتتة الفتتدا  متت  م صتتيل ثرجتتر الستتكر ثالعيرتتة 
طت   لتذا يمكت  ال تيل م  الستعة  40.02الث ثية ثل  ر تي 

اتتتتتتتدا    0.01المثلتتتتتتتا يمكتتتتتتت  م  تت  تتتتتتتق عرتتتتتتتد مستتتتتتتا ة 
يثمستتتايا  التكتتتاليا ال ديتتتة متتتع متيستتتط ستتتعر الطتتت  متتت  

لتا جريفتا  ر صتل ع 201.4الراتا ثالعيرتة الث ثيتة يالثتال  
طتت  لتتذا يمكتت  ال تتيل م   22.44ا رتتتاك المعوتتم لألرثتتاح 

 4.0ا رتتتتتاك المعوتتتتم لألرثتتتتاح يت  تتتتق عرتتتتد مستتتتا ة تثلتتتت  
 .ثالعيرة الث ثية ادا 

يقتتتد ممكتتت  جشتتتت اق دالتتتة العتتترض للرتتتاتا متتت  ثرجتتتر 
الستتتكر متتت  دالتتتة التكتتتاليا ال ديتتتة ثإعتثار تتتا تمثتتتل الجتتتز  
ط الصتتتتتتاعد متتتتتت  مر رتتتتتتا التكتتتتتتاليا ال ديتتتتتتة اتتتتتتيق متيستتتتتت

 التكاليا ا رتاجية كالتالي:

 
  

           
sQ  الكميتتان المعريضتتة متت  ثرجتتر الستتكر ثتتالط  عرتتد =

 .م تلا األسعار
P  .سعر الط  ثالجريه = 

 يم  ثم يكي  
  

                       
 
 

يثت دير مريرة العترض جتضتح مرفتا  مقتل مت  اليا تد 
متتتر  ي تتتذا ثمعرتتتا م  العتتترض غيتتتر  ى2ثجتتتديل  الصتتت يح

يشتتتير جلتتتا م  السياستتتة المثلتتتا لزيتتتاد  ا رتتتتاك متتت  ثرجتتتر 
 السكر تتمثل اي  فض التكاليا.

: الكميووات المعرو ووة ينوود مختلووف المسووتويات 2جوودول 
السوووعرية ومرونوووة العووورا بمووواارع العينوووة البحثيوووه 

 ( 2012/2012خالل الموسم اةنتاجي)
 مرونة العرا الكمية المعرو ة سعر الطن
241 11.30 - 
211 11.31 1.020 
211 11.21 1.023 
201 11.22 1.021 
241 11.03 1.024 
231 11.14 1.022 

رابعوووًا: الماشووورات اةقتصوووادية  لمحصوووول بنجووور السوووكر 
 :بالعينة البحثية
 يشمل  ذا الجز  علا:

ثالعيرتتتتتتة  األ ميتتتتتتة الرستتتتتتثية لثرتتتتتتيد التكتتتتتتاليا ا رتاجيتتتتتتة -م
 الث ثية.

Qs=  acbb 42   
2a 

)82.75(345.0*4)02.8(02.8 2 p  

Qs=  
2*0.345  
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 قتصتتتتتتتادية كالتكتتتتتتتاليا قيتتتتتتتات ثعتتتتتتتض المؤشتتتتتتتران ا -ب
يا يتتتتتراد الكلتتتتتي يصتتتتتااي العائتتتتتد يعائتتتتتد  –ا رتاجيتتتتتة

 الجريه المستثمر   ل اتر  الدراسة. 
بالعينوووة األهميووة النسووبية لبنووود التكوواليف اةنتاجيووة  -أ

 :البحثية
م  التكتتتتتاليا اتتتتتي المتتتتتدى ال صتتتتتير كتتتتت   متتتتت  ضتتتتتتت

التكتتاليا الثاثتتتة التتتي تتضتتم  كااتتة المثتتال  التتتي يت ملفتتا 
لمرتتتتتتا يال تت يتتتتتر ثت يتتتتتر  جتتتتتم ا رتتتتتتاك  ممتتتتتا التكتتتتتاليا ا

المت يتتتتر  اتشتتتتتير جلتتتتا المثتتتتتال  المدايعتتتتة لعيامتتتتتل ا رتتتتتتاك 
 المت ير  مثل مستلزمان ا رتاك.

تشتتتتمل  تتتذه الثرتتتيد علتتتا بنوووود العمليوووات المارييوووة:  -1
 دمتتتتتة االرض  الزراعتتتتتة  التتتتتر   التستتتتتميد   دمتتتتتة 

قتتتدر  .الم صتتتيل  م ايمتتتة ا اتتتان  ال صتتتاد  الر تتتل
             021.2  01.3  041.2متيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطفا ثر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

جريه  يمثل  42  001.1  11.2  031.1  21.4
  %2.13  %01.43  %1.31  %02.04ر تتتتتتي 
متتتتتتتتتت   01.24%  01.1%  4.03%  % 00.12

جريتته علتتا  402.2ججمتتالي العمليتتان يالثال تتة ر تتي 
 ى.2الترتيب للثريد الساثق ذكر ا جديل 

تشتتتتمل  تتتذه الثرتتتيد علتتتا ارييوووة: بنوووود ارجوووور الم -2
العمتتتتتتل الثشتتتتتتر   العمتتتتتتل ا لتتتتتتا  الت تتتتتتاي   الستتتتتتماد 
الفيستتتتتتفاتي  الستتتتتتماد ا زيتتتتتتتي  الستتتتتتماد الثيتاستتتتتتي  
الستماد الثلتد   مثيتتدان ال شتائي  مثيتدان ا اتتان. 

  14.2  414.0  241.0يقتتتتتدر متيستتتتتطفا ثر تتتتتي 
جريه  يمثتل  021  02  21.2  01  121  041

  %4.2  % 2.41  % 03.0  %40.1ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
32.2%  4.11 %  4.32%  1.01%  
متتتتتت  ججمتتتتتتالي قيمتتتتتتة مستتتتتتتلزمان ا رتتتتتتتتاك  0.20%

جريتتته علتتتا الترتيتتتب للثرتتتيد  4021.2يالثال تتتة ر تتتي 
 ى.2الساثق ذكر ا جديل 

التكووواليف اةنتاجيوووة واةيوووراد الكلوووي وصوووافي العائووود  -ب
 -:بمحافظة كفرالشيخوصافي يائد الجنيه 

اث ة لم صتتيل ثرجتتر الستتكر تتتم ت تتدير المؤشتتران الستت
ى كمتتتا  تتتي ميضتتتح ثجتتتديل 4102 -4111 تتت ل الفتتتتر  

 ى:0 
مسوتلامات اةنتواج( لمحصوول بنجور  –: األهمية النسبية لمتوسط بنود التكواليف اةنتاجيوة)العمليات الاراييوة2جدول 

  السكر بالعينة البحثية. 
 الحد األقصى الحد األدنى % المتوسط البنود

  دمة األرض

راعةالز   
 الر 

 التسميد
  دمة الم صيل
 م ايمة ا اان

 ال صاد
 الر ل

041.2 

01.3 
021.2 
21.4 
031.1 
11.2 
001.1 
42 

02.04 
1.31 
01.43 
2.13 
00.12 
4.03 
01.11 
01.24 

11.2 
43.3 
11.0 
04.2 
40.4 
42.0 
10.0 
41 

410.0 
001.0 
310.4 
10 

421.1 
020 
442 
424 

410.40 232.3 011 402.2 ججمالي العمليان  
 العمل الثشر 
 العمل ا لي

 الت اي 
 السماد الفيسفاتي
 السماد األزيتي
 السماد الثيتاسي
 السماد الثلد 

 مثيدان ال شائي
 مثيدان ا اان

241.0 
414.0 
14.2 
041 
121 
01 
21.2 
02 
021 

40.1 
03.0 
2.41 
4.2 
32.2 
4.11 
4.32 
1.01 
0.20 

301.2 
021.2 
22 
40 
311 
41 
41 
0 
11 

0301 
011 
000 
421 
141 
001 
24 
12 
401 

   011 4021.2 ججمالي المستلزمان
 المصدر: رتائا ت ليل ثياران العيرة الث ثية.
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  (  0202-0222بعض المؤشرات اإلقتصادية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ خالل الفترة ): 6جدول 
 الحد األقصى الحد األدنى المتوسط البيان )جنيه(
رتاجية الفداريةالتكاليا ا   4231.2 0101.4 2424 
 00421.2 0113.4 2422 العائد الفداري

 0314.4 432 3203.0 صااي العائد الفداري
 4.34 1.14 0.21 صااي عائد الجريه

ستصتت ح األراضتتي  قطتتاع الشتتئي  ا قتصتتادية  رشتتر  ا قتصتتاد الزراعتتي  معتتداد م تلفتت ة  للفتتتر  المصتتدر: جمعتتن ي ستتثن متت  يزار  الزراعتتة يان
 .4102  ال ا ر  4102 -4111

ثلت  متيستط التكتاليا ا رتاجيتة  التكاليف اةنتاجية : -1
تتتتترايح ثتتتي   تتتد مدرتتتي ثلتتت   4231.2الفداريتتتة ر تتتي 

  ي تتد اقصتتي 4110/4111جريفتتا  عتتام  0101.4
 .4102/4102جريفا  عام  2424ثل 

ثلتت  متيستتط ا يتتراد الكلتتي للفتتدا  ر تتي اةيووراد الكلووي: -2
 0113.4جريفتتتا  تتتتترايح ثتتتي   تتتد مدرتتتا ثلتتت   2422

ي تتتتتتتتتد اقصتتتتتتتتتا ثلتتتتتتتتت   4111/4110جريفتتتتتتتتتا  عتتتتتتتتتام 
 .4102/4102عام  00421.2

ثلتتت  متيستتتط صتتتااي العائتتتد صوووافي العائووود الفوووداني:  -3
جريفا   يتترايح ثي   د مدري  3203.0الفداري ر ي 

ي تتتد مقصتتتا  4111/4110جريفتتتا  عتتتام  432ثلتتت  
 .4102/4102جريفا  عام  0314.4ثل  

 

ثل  متيسط صااي عائتد الجريته صافي يائد الجنيه:  -2
جريفتتتا  1.14جريفتتتا  يثلتتت   تتتد مدرتتتا ر تتتي  0.2ر تتتي 
جريفتتتا  4.34قصتتتا ثلتتت  مي تتتد  4111/4110عتتتام 
 .4102/4102عام 

 خامسًا: الخصائص والسمات العامة لعينة الدراسة:
ى جلتتتا ال صتتتائ  يالستتتمان 1تشتتتير ثيارتتتان جتتتديل 
ة لتتتتزراع م صتتتتيل ثرجتتتتر الستتتتكر االجتماعيتتتتة ياالقتصتتتتادي

ثمرتتاطق عيرتتة الدراستتة الميداريتتة جلتتا م  جميتتع زراع ثرجتتر 
الستتتتتكر ثالعيرتتتتتة متتتتت  الرجتتتتتال يرثمتتتتتا يرجتتتتتع ذلتتتتت  ل اجتتتتتة 
الم صتتتيل جلتتتا عمليتتتان  دمتتتة شتتتاقة ثا ضتتتااة جلتتتا مرتتته 
م صيل ي ع ت ن زمام الزراعة التعاقدية يمتا يتطلثته مت  

للشتركة يل ير تا تعامل مع مكاتب تيريد الم صيل التاثعة 
 م  االعتثاران  

: الخصووائص والسوومات االقتصووادية لوواراع بنجوور السووكر بمنوواط  يينووة الدراسووة الميدانيووة بمحافظووة كفرالشوويخ 7جوودول 
 م2012/2012خالل الموسم الارايى 
العدد  الخصائص والسمات

 % العدد السمات الخصائص % %
 يكل 
التركيب 
 الريعا

 ذكر
 مرثا

012 
-- 

011 
-- 

سثاب م
زراعة 
 الم صيل

 ارتفاع العائد
 ت سي   يا  الترثة 
 االلتزام ثالجيرا  

11 
41 
02 

00.01% 
01.12% 
02.41% 

 011 012 الجملة   012 الجملة

ال الة 
 التعليمية

التركيب  32.41 30 مؤ ل عال
الم صيلا 
 الشتيى

 %23.40 20 قمتح
 %31.12 20 ثرجر السكر 10 22 21 مؤ ل متيسط

 %03.33 02 ثرسيم مستديم 00.01 01 ييكتب ي رم
 %3.40 2 ايل ثلدى 2.10 2 ممتتا
 011 012 الجملة  011 012 الجملة

العمل 
 الرئيسي

 40.10 40 الزراعة  عمل رئيسيى
مصدر 
المعراة 
 ثالم صيل

 20.23 22 مرديب المصرع
 41.04 41 الجيرا 

 02.42 00 ي التليفزي 04.11 01 الزراعة عمل ثاري ى
 2.10 0 المرشد

 011 012 الجملة 011 012 الجملة

التركيب 
 العمر 

 20.10 22 عام 42-21
 21.21 23 عام 01-21مكثر م   

 1.04 4 عتام 01مكثر م  
 011 012 الجملة

 المصدر: جمعن ي سثن م  استمار  االستثيا  ال اصة ثالدراسة.
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 :ات التي تواجه مااريي بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية ومقترحات حلهاالمشاكل والمعوق :1جدول 

 العووودد المشكلوووة
التكرار 
النسبوى 
)%( 

 مقترح الحل

العمل علا تمثيل المزارعي  ث عضا  يممثلي  عرفم   41.24 12 عدم الث ة اا اليز 
 مثرا  عمليان اليز 

 يسع اا است دام الميكرة الزراعيةالت  41.12 42 جرتفاع مجير العمل الثشرى
 دعم المصرع لمستلزمان ا رتاك  34.34 32 جرتفاع سعر مستلزمان ا رتاك

 م ايلة استرثاط مصراا قصير  العمر  41.11 40 طيل مد  ث ا  الم صيل ثاألرض
 دعم المصرع لسعر الثرجر  00.01 01 المرااسة مع الم اصيل الشتيية األ رى

 المكاا ة المتكاملة لآلاان يال شران  00.23 04 ان يال شرانا صاثة ثا ا
 تفعيل يترشيط دير ا رشاد الزراعا  4.21 1 ضعا دير ا رشاد الزراعا

 العمل علا تياير يسائل الر ل اا اليقن المراسب  1.00 4 عدم تياار يسيلة للر ل اا اليقن المراسب
 ال اصة ثالدراسة. المصدر: جمعن ي سثن م  استمار  االستثيا 

ي عتتي  اتتا الفئتتة  %21.21  %20.10يمتضتتح م  
عتتتتامى علتتتتا الترتيتتتتب 01 –21  عتتتتامى 21 –42العمريتتتتة 

عتتتتتامى   00اتتتتتا الفئتتتتتة العمريتتتتتة  %1.04يالثتتتتتاقا  تتتتتيالا 
متتت  العيرتتتة  %32.41يث صتتتي  ال التتتة التعليميتتتة اتتتإ  
ي ملتتي  مؤ تتل  %22.10الث ثيتتة ي ملتتي  مؤ تتل عتتالا  

شتتتتتير جلتتتتتا متتتتتدى ستتتتتفيلة جمكاريتتتتتة متيستتتتتط األمتتتتتر التتتتتذى ي
اكتستتتتاب المفتتتتاران المعرايتتتتة ال اصتتتتة ثالم صتتتتيل  كمتتتتا 

متتت  عيرتتتة الدراستتتة عملفتتتتم  %40.10تشتتتير الرتتتتائا جلتتتا 
الزراعتتتتة  %04.11الرئيستتتتا  تتتتا الزراعتتتتة يالثتتتتاقا ي تتتتم 

ثالرسثة لفم عمل ثاريى  يمكتدن الرتتائا علتا التدير المفتم  
الم صتتيل  لمرتتديب  المصتترع ثتتي  مصتتادر المعراتتة لتتزراع

متتتتتت  مصتتتتتتادر المعراتتتتتتة  %20.23 يتتتتتت  ثل تتتتتتن رستتتتتتثته 
الم تلفتتتتتتتتة  ثتتتتتتتتم الجيتتتتتتتترا   التليفزيتتتتتتتتي   المرشتتتتتتتتد ثرستتتتتتتتب 

 علا الترتيب. 2.10%  02.42%  41.04%
ممتتا ثالرستتثة ألستتثاب زراعتتة الم صتتيل اجتتا  ارتفتتاع 

اتتتتتتا المرتثتتتتتتة  %00.01صتتتتتتااا العائتتتتتتد الفتتتتتتدارا ثرستتتتتتثة 
للتتتزراع ثتتتتي  األيلتتتا  يلمعراتتتة م ميتتتتة الم صتتتيل ثالرستتتتثة 
متتت   %31.12الم اصتتتيل الشتتتتيية اجتتتا  الثرجتتتر ثرستتتثة 

ججمتتالا المستتا ة الزراعيتتة للم اصتتيل الشتتتيية لتتدى زراع 
 .العيرة
المشوواكل والمعوقوووات التوووي تواجوووه مااريوووي بنجووور سادسًا:

 :السكر بعينة الدراسة الميدانية ومقترحات حلها
ى م  مشتكلة عتدم الث تتة 4ياتضتح مت  ثيارتان جتتديل 

يجتتا ن  .%41.24ثرستتثة  يلتتاز  اتتا المرتثتتة األاتتا التتي 

 ثاريتتةمشتتكلة ارتفتتاع مجتتير العمتتل الثشتترى ج تلتتن المرتثتتة ال
يجتتا ن مشتتكلة ارتفتتاع ستتعر مستتتلزمان  %41.12ثرستتثة 

  ثتم طتيل متد  %34.34ثرستثة  لثةا رتاك اا المرتثة الثا
  راثعتتةاتا المرتثتة ال %41ث تا  الم صتيل ثتاألرض ثرستثة

ااستتتتتة متتتتتع الم اصتتتتتيل الشتتتتتتيية اتتتتتا يجتتتتتا ن مشتتتتتكلة المر
  يا صتتتتتاثة ثا اتتتتتان %00.01ثرستتتتتثة  ال امستتتتتةالمرتثتتتتتة 

  يجتتتا  سادستتةاتتا المرتثتتتة ال %00.23يال شتتران ثرستتتثة 
اتتا المرتثتتة  %4.21ضتعا دير ا رشتتاد الزراعتتا ثرستتثة 

 %1.00  يم يتترا  صتتعيثان متعل تتة ثالر تتل ثرستتثة اثعةالستت
  ثامرة.اا المرتثة ال

 المراجع
د الشتاطر دكتيرى: الكفتا   الميرديتة  رتتاك كتل م مد م م

متتتتت  ستتتتتكر ال صتتتتتب يستتتتتكر الثرجتتتتتر  رتتتتتدي  ترشتتتتتيد 
جستتتت دام المتتتيارد االقتصتتتادية اتتتي الترميتتتة الزراعيتتتة  
المتتتؤتمر التتتديلي الراثتتتع يالعشتتتري  لإل صتتتا  يعلتتتيم 

 .1111  مايوال اسب يتطثي اته العلمية  ال ا ر   
دي  عتتت  األثعتتتاد قتصتتتاد الزراعتتتي: رتتت الجمعيتتتة المصتتترية ل

ستتتتتف   الستتتتكر اتتتتي مصتتتتر   ا قتصتتتتادية  رتتتتتاك يان
 .2010   جثريل ال ا ر 

سليى م مد م مد عثتدالمرعم: رمتيذك قياستي القتصتاديان 
الستتتكر اتتتي مصتتتر  رستتتالة دكتتتتيراه  كليتتتة الزراعتتتة  

 .1113جامعة عي  شمت  
م متتد مصتتطفا  ليفتتة دكتيرى  مدي تتة عطيتته عثدالستت م 

: دراستتتتتتة ه دكتيرىاهلل جمعتتتتتت دكتتتتتتتيرى  راديتتتتتتة اتتتتتتتح 
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جقتصادية للتكاليا ا رتاجية لم صيل ثرجر الستكر 
ثم ااوتتتتتة كفرالشتتتتتيخ  المجلتتتتتة المصتتتتترية لإلقتصتتتتتاد 

 .2012 سبتمبر  3  العدد 22الزراعي  المجلد 
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Department of Economic - Faculty of Agriculture 

  ABSTRACT 

The study aimed mainly to measure the economic efficiency of resource use in the production of sugar 

beet in Kafr El-Sheikh Governorate, and estimate the optimal size of the production and the total earnings. 

The research field on based data random sample collected during the 2014/2015 production season by using a 

questionnaire form mainly as well as a descriptive and quantitative analysis of the data and estimate some 

economic efficiency and productivity indicators. 

The most important results can be summarized as follow as: 

1. Effect of seeds, the amount of nitrogen fertilizer, the amount of human labor and pesticide the significant 

on total production. 

2. The optimal size of production was estimated at 24.84 tons, the optimal amplitude was approximately 1.17 

acres, and the size of bulks production profits was 44.88tons, was achieved at an area of 2.1 acres. The 

estimation of supply elasticity shown to be less than t one which indicates that the optimal policy for 

increasing production is cost reduction. 

3. For feddan production costs amounted to an average of 2430.4 pounds with a minimum of 1069.2 pounds 

and a maximum of 4852 pounds per feddan and average of net return per feddan  reached about 3413.6 

pounds with a minimum of 834 pounds and a maximum of 6398.2 pounds, The average of net return 

Pound reached 1.4 pounds with a minimum of 0.78 pounds and a maximum of 1.32 pounds. 

Study recommends: 

1. The size of the farm must not be more than 2.1 acres in order to increase profits of farmers. 

2. The size of the farm must not be less than the optimal size of the production which is a 1.17 acre. 

 


