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 دراسة اقتصادية ل نتاج بنجر السكر يف حمافظة املنيا

 
 ,*2 , أ محد محمود محمد عيل البنا1أ محد ابراهمي محمد أ محد 

 جامعة الازهر, مرص ,لكية الزراعة بأ س يوط ,قسم الاقتصاد الزراعي 1
 جامعة الازهر, مرص ,لكية الزراعة ابلقاهرة ,الزراعي قسم الاقتصاد 2

 العريب امللخص

( والتعرف عىل أ مه العوامل اليت تؤثر عىل 2017-2001يس هتدف البحث دراسة الوضع ال نتايج الراهن حملصول بنجر السكر يف مرص, وحمافظة املنيا خالل الفرتة )

عايري الكفاءة الاقتصادية, وأ مه املشالكت اليت تعوق التوسع يف زراعة احملصول ابحملافظة, وذكل خالل الس نة الزراعية مكيه ال نتاج وحتليل الكفاءة ال نتاجية, ودراسة م

ت املنشورة (. واعمتدت الطريقة البحثية وذكل لتحقيق أ هداف ادلراسة عىل أ ساليب التحليل ال حصايئ الوصفي والاس تدليل, واعمتد البحث عىل البياان2017-2018)

ىل مجموعة من الن  ىل البياانت ال ولية اليت مت مجعها عن طريق اس امترة الاس تبيان, وتوصل البحث ا  نتاج السكر من من اجلهات املعنية بذكل, وابل ضافة ا  تاجئ اكن من أ مهها: ا 

(. وتبني من دراسة 2017-2001ط للفرتة )% مكتوس 66,1أ لف طن. وبلغت نس بة الاكتفاء اذلايت من السكر حوايل 718,5, 1026,1قصب وبنجر السكر حوايل 

ىل زايدة الناجت بنحو  %10دالات ال نتاج يف عينة البحث مبركز أ بو قرقاص س يادة عالقة العائد املزتايد عىل السعة ال نتاجية. فزايدة املوارد ال جاملية بنس بة  تؤدي ا 

وابلنس بة لعينة البحث يف مركز ملوي تبني س يادة عالقة العائد  .املتناقص عىل السعة ال نتاجية , وابلنس بة لعينه البحث يف مركز ملوي تبني س يادة عالقة العائد13,7%

ىل زايدة الناجت بنحو  %10املتناقص عىل السعة ال نتاجية, حيث أ ن زايدة املوارد ال جاملية بنس بة  منا تؤدي ا  كام تبني من البحث س يادة عالقة العائد املتناقص  .%6,3ا 

جاميل العينة حيث أ ن زايدة املوارد ال جاملية بنس بة عىل السعة ال   ىل زايدة الناجت بنحو  %10نتاجية يف ا   .%8,5تؤدي ا 

 فاعلية ال نتاج, حمافظة املنيا, حمصول السكر.: اللكامت الاسرتشادية

 
 مقدمة

يعترب السكر من السلع الغذائية الرئيسة يف مرص, حيث يدخل 

السكر يف المنط الاس هتاليك ملعظم أ فراد ال رس املرصية عيل اختالف 

مس توايهتا وأ عامرها ويعرف ذكل ابلس هتالك الهنايئ, ابل ضافة ا يل 

الاس تخدامات العديدة يف الصناعات ويعرف هذا الاس تخدام 

عترب السكر وصناعته من السلع والصناعات ابلس هتالك الوس يط, ذلا ي 

الاسرتاتيجية يف مرص, وقد بلغ لك من المكية املنتجة والمكية املس هتلكة 

مليون طن عيل الرتتيب, بفجوة اس هتالكية  3,1 -2,1من السكر حوايل 

)وزارة  (2017-2015تقدر حبوايل مليون طن مكتوسط للفرتة )

أ دى ا يل اجتاه ادلوةل لسد هذه الفجوة  الزراعة, اعداد خمتلفة(, ال مر اذلي

ابلس ترياد من اخلارج, مما ترتب عيل ذكل من جعز يف املزيان التجاري 

ومزيان املدفوعات وابل ضافة ايل أ عباء توفري النقد ال جنيب, واليت تعاين 

منه ادلوةل يف الفرتة ال خرية, ال مر اذلي أ وجب حمتية الاهامتم بزايدة 

نتاج السكر حملي ا للحد من الفجوة الاس هتالكية وال اثر املرتتبة عيل ا 

 (.2012ذكل)عبدهللا وبكري 

وينتج السكر يف مرص من حمصولني هام قصب السكر وبنجر السك, 

أ لف  546, 327حيث بلغت املساحة املزروعة من لك مهنام حوايل 

نتاج السكر مهنام حوايل  أ لف  1210, 944فدان عىل الرتتيب, وبلغ ا 

)وزارة الزراعة,  (2017-2015الرتتيب, مكتوسط للفرتة )طن عىل 

اعداد خمتلفة(. ونظرا  حملدودية املوارد املائية فا ن اسرتاتيجية التمنية الزراعية 

" تتجه حنو الاهامتم ابلتوسع ال فقي والرأ يس حملصول بنجر 2030"

أ لف فدان, ابل ضافة  950السكر, وذكل بزايدة املساحة املزروعة ا ىل 

يل ىل  ا  طن/فدان )اميان عبدهللا  35زايدة ال نتاجية الفدانية لتصل ا 

(, وترتكز زراعة بنجر السكر يف حمافظات الوجه البحري ابل ضافة 2018

ىل مساحات قليةل يف حمافظات بين سويف والفيوم واملنيا وأ س يوط, وقد  ا 

أ لف فدان متثل  25بلغت املساحة املزروعة يف حمافظة املنيا حوايل 

جاميل املساحة املزروعة يف مرص مكتوسط للفرتة  %4,57حنو من ا 

 )وزارة الزراعة, اعداد خمتلفة(. (2015-2017)

 مشلكة البحث

نتاج حمصول بنجر السكر   تنحرص مشلكة البحث يف اخنفاض مساحة وا 

يف حمافظة املنيا رمغ زايدة الطلب عىل هذا احملصول الهام ل نتاج السكر, 

ملقومات الالزمة ذلكل يف احملافظة, فاكن من ال مهية وعىل الرمغ من توفر ا

نتاج هذا احملصول  ماكنية التوسع يف هذا مساحة وا  دراسة الواقع ال نتايج وا 

 وحرص أ مه املشالكت اليت حتول دون ذكل.

 الهدف من البحث

لقاء الضوء عىل املوقف ال نتايج الراهن حملصول بنجر  اس هتدف البحث ا 

مة وحمافظة املنيا بصفة خاصة, وحتليل الكفاءة السكر يف مرص بصفة عا

ال نتاجية للمحصول, ودراسة بعض معايري الكفاءة الاقتصادية, وأ مه 

املشالكت اليت تواجه زراع بنجر السكر يف حمافظة املنيا واليت حتول 

لقاء الضوء عىل أ مه  ىل ا  دون التوسع يف زراعة احملصول, ابل ضافة ا 

", وتؤدي ا يل 2030تيجية التمنية الزراعية "التوصيات اليت ختدم اسرتا

 زايدة املساحة املزروعة وال نتاجية الفدانية للمحصول يف حمافظة املنيا. 

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت

اعمتد البحث عىل أ ساليب التحليل ال حصايئ الوصفي والاس تدليل,  

فاءة اس تخدام عنارص دلراسة أ مه العوامل املؤثرة عيل مكية ال نتاج وتقدير ك

ال نتاج, وتقدير السعات ال نتاجية املثيل, وحرص أ مه املشالكت ال نتاجية 

حملصول بنجر السكر يف حمافظة املنيا, وكام اعمتد البحث عىل البياانت 

املنشورة والصادرة من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء, وقطاع 

ركز املعلومات مبديرية الزراعة الش ئون الاقتصادية بوزارة الزراعة وم

ىل البياانت ال ولية اليت مت مجعها عن طريق اس امترة  ابملنيا, وابل ضافة ا 

نتاج سكر  الاس تبيان, ونظرا  ل ن مركزي أ بو قرقاص وملوي يرتكز فهيام ا 

 /2015للفرتة )من املساحة املزروعة مكتوسط  %70البنجر بنس بة 

املركزان هام جممتع  اعترب هذان . فقد(2018)مركز املعلومات  (2017



 

 
 

 40مفردة, بواقع  80ادلراسة, وحسبت مهنام عينة عشوائية بس يطة من 

 مفردة من لك مركز.

 نتاجئ البحث ومناقش هتا

نتاج واس هتالك السكر والاكتفاء اذلايت منه يف مرص  أ ول : ا 

نتاج السكر من القصب  تطور ا 

نتاج السكر من القصب 1يوحض اجلدول ) يف مرص أ خذ يف التذبذب ( أ ن ا 

, 2009أ لف طن عام  1175بني الزايدة والنقصان, وذكل حبد أ عىل بلغ 

 , وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين2016أ لف طن عام  915وحد أ دىن بلغ 

خذ أ  ( أ نه 2( ابجلدول )1العام ل نتاج السكر من القصب, توحض املعادةل )

 حصائية.اجتاها  عاما متناقصا ومل تثبت املعنوية ال  

نتاج السكر من البنجر  تطور ا 

نتاج السكر من البنجر يف مرص أ خذ يف التذبذب 1يوحض اجلدول ) ( أ ن ا 

, 2017أ لف طن عام  1270بني الزايدة والنقصان, وذكل حبد أ عىل بلغ 

, وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين 2003أ لف طن عام  347وحد أ دىن بلغ 

( أ نه أ خذ 2( ابجلدول )2وحض املعادةل )العام ل نتاج السكر من البنجر, ت

حصائيا , وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي  اجتاها  عاما مزتايدا ومعنوي ا 

من  %8,38أ لف طن, مبعدل زايدة س نوي بلغ حنو  60,22حوايل 

أ لف طن, ويشري معامل التحديد  718,5متوسط ال نتاج والبالغ حوايل

نتاج تفرسها املتغريات اليت من التغريات يف ال   %91( ا ىل أ ن حنو2)ر

يعكسها عامل الزمن, وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية 

(0,01.) 

 

 (. )أ لف طن(.2017 – 2001ال نتاج والاس هتالك والفجوة ونس بة الاكتفاء اذلايت من السكر يف مرص خالل الفرتة ). 1جدول 

 الس نة
نتاج السكر   ا 

 س هتالكالا

 

 الفجوة

 نس بة

 ال جاميل بنجر السكر قصب السكر الاكتفاء اذلايت %

2001 1009 396 1405 1806 401 77 

2002 976 396 1372 2000 628 68 

2003 938 347 1285 2100 815 61 

2004 1001 368 1369 2200 831 62 

2005 1048 449 1497 2432 935 61 

2006 1072 503 1575 2553 978 62 

2007 1075 682 1757 2600 843 67 

2008 1075 507 1582 2640 1058 60 

2009 1175 525 1700 2650 950 64 

2010 1070 750 1820 2629 809 69 

2011 1075 755 1830 2800 970 65 

2012 1080 900 1980 2850 870 69 

2013 1100 910 2010 2950 940 68 

2014 917 1096 2013 3000 987 67 

2015 917 1150 2067 3100 1033 66 

2016 915 1210 2125 3160 1035 67 

2017 1000 1270 2270 3230 960 70 

 خمتلفة.اد الزراعي, أ عداد املصدر: مجعت وحسبت: من وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض, قطاع الش ئون الاقتصادية, ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعي, نرشة الاقتص

نتاج السكر جاميل ا   تطور ا 

نتاج السكر يف مرص خالل الفرتة )1يوحض اجلدول ) جاميل ا  -2001( أ ن ا 

( أ خذ يف التذبذب بني الزايدة والنقصان, وذكل حبد أ عىل بلغ 2017

أ لف طن عام  1285, وحد أ دىن بلغ 2017أ لف طن عام  2270

نتاج السكر, , وعند تقدير معادةل 2001 الاجتاه الزمين العام ل جاميل ا 

( أ نه أ خذ اجتاها  عاما مزتايدا ومعنوي 2( ابجلدول )3توحض املعادةل )

حصائيا  وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حوايل  أ لف طن مبعدل  58,22ا 

من متوسط ال نتاج والبالغ  %3,33زايدة س نوي بلغ حنو

ىل أ ن حنو2يد )رالف طن. ويشري معامل التحد1744,5حوايل  %94( ا 

جاميل ال نتاج تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل الزمن,  من التغريات يف ا 

 (0,01وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية )
 تطور اس هتالك السكر

جاميل اس هتالك السكر يف مرص خالل الفرتة 1يوحض اجلدول ) ( أ ن ا 

الزايدة والنقصان, وذكل حبد ( أ خذ يف التذبذب بني 2001-2017)

أ لف طن  1806, وحد أ دىن بلغ 2017أ لف طن عام  3230أ عىل بلغ 

, وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام ل جاميل اس هتالك السكر, 2003عام 

 توحض املعادةل.

  



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (44) No. (1) June (2019) 219-229  Ahmed and Elbana 

221 

 .(2017-2001ونس بة الاكتفاء اذلايت من السكر يف مرص خالل الفرتة ). معادلت الاجتاه الزمين العام ل نتاج واس هتالك 2جدول 

 املتوسط ف 2ر املعادةل الظاهرة م بيان
مقدار 

 التغري

معدل 

 التغري%

ن(
 ط

ف
)أ ل

كر
س

ل  ا
اج

ا نت
 

1 
قصب 

 السكر

س  2,005 - 1044,1= هـص^ 

 هـ

( 0,527) 

0,02 0,278 --- ---- ---- 

 بنجر السكر 2
س  60,22+ 176,44=  هـص^ 

 هـ

( 12,68 ) ** 

0,91 160** 718,5 60,22 8,38 

 ال جاميل 3
 ̂ س  58,22+ 1220,54=  هـص

 ـه

(16,33)** 

0,94 266** 1744,5 58,22 3,33 

 4 الاس هتالك )أ لف طن(
 ̂  ـهس  80,54+ 1904,47=هـ ص

(18,23) ** 0,95 332,44** 2629,4 80,54 3.06 

 الفجوة )أ لف طن(
 
5 

 ̂  ـهس  22,32+  683,92=  هـص

(3,65) ** 0,47 13,35** 884,9 22,32 2.52 

̂  6 الاكتفاء اذلايت %  ـهس  0,113+ 65,04=  هـص

(0.52 ) 
0,018 0,274 --- ----- ---- 

ىل عنرص الزمن, ويشري لك من ر ىل القمية التقديرية للظاهرة حمل ادلراسة يف الس نة ه, س تشري ا  ىل معامل التحديد, وقمية ف احملسوبة عىل الرتتيب, وتشري , ف 2تشري ص^ هـ ا  ا 

ىل املعنوية عند مس توى  ىل قمية ت احملسوبة املصدر: حسبت من: بياانت اجلدول رمق )0.01** ا   .(1, وتشري ال رقام داخل ال قواس ا 

حصائيا  و  وجد (2ابجلدول ) قد بلغ أ نه أ خذ اجتاها  عاما مزتايدا ومعنوي ا 

أ لف طن مبعدل زايدة س نوي بلغ 80,54مقدار الزايدة الس نوي حوايل 

الف طن, 2629,4من متوسط الاس هتالك والبالغ حوايل  %3,06حنو

ىل أ ن حنو2ويشري معامل التحديد )ر جاميل  %95( ا  من التغريات يف ا 

ال نتاج تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل الزمن, وقد ثبت معنوية المنوذج 

 (.0,01املقدر عند مس توى معنوية )

 تطور الفجوة الاس هتالكية للسكر

( أ ن جفوة اس هتالك السكر يف مرص خالل الفرتة 1يوحض اجلدول)

( أ خذت يف التذبذب بني الزايدة والنقصان, وذكل حبد 2001-2017)

أ لف طن  401, وحد أ دىن بلغ 2008أ لف طن عام  1058أ عىل بلغ 

الاجتاه الزمين العام لفجوة السكر, توحض  , وبتقدير معادةل2001عام 

( أ هنا أ خذت اجتاها  عاما مزتايدا ومعنوي 2( ابجلدول )5املعادةل )

حصائيا , وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حوايل أ لف طن مبعدل  22,32ا 

% من متوسط الفجوة والبالغ حوايل  2,52زايدة س نوي بلغ حنو

ىل أ ن حنو2الف طن, ويشري معامل التحديد )ر844,9 من  %47( ا 

التغريات يف الفجوة تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل الزمن, وقد ثبت 

 (.0,01معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية )

 تطور نس بة الاكتفاء اذلايت من السكر

( أ ن نس بة الاكتفاء اذلايت من السكر يف مرص 1يوحض اجلدول )

 التذبذب بني الزايدة والنقصان, ( أ خذت يف2017-2001خالل الفرتة )

عام  %60, وحد أ دىن بل غ2001عام  %77وذكل حبد أ عىل بلغ 

, وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام لنس بة الاكتفاء اذلايت, توحض 2008

( أ هنا أ خذت اجتاها  عاما مزتايدا مل تثبت املعنوية 2( ابجلدول )6املعادةل )

 .ال حصائية

 

 نجر السكر يف مرص وحمافظة املنيال نتاجية حملصول ب اثنيا: الظواهر ا

تطور املساحة املزروعة وال نتاجية الفدانية وال نتاج اللكي لبنجر السكر يف 
 مرص

( أ ن املساحة املزروعة ابلبنجر يف 3املساحة املزروعة: يوحض اجلدول)

( أ خذت يف التذبذب بني الزايدة 2017-2001مرص خالل الفرتة )

, وحد أ دىن 2016أ لف فدان عام  560وذكل حبد أ عىل بلغ والنقصان, 

, وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام 2003أ لف فدان عام  131بلغ 

( أ هنا أ خذت اجتاها  عاما 4(ابجلدول )1للمساحة املزروعة, توحض املعادةل)

حصائيا , وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حوايل  ا ومعنوي ا   29,93مزتايد 

من متوسط الفرتة والبالغ  %9,54ن مبعدل زايدة س نوي بلغ حنوأ لف فدا

ىل أ ن 2أ لف فدان, ويشري معامل التحديد )ر 313,6حوايل  ( ا 

من التغريات يف املساحة املزروعة تفرسها املتغريات اليت  %93حنو

يعكسها عامل الزمن, وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية 

(0,01.) 

( أ ن ال نتاجية الفدانية للبنجر يف مرص 3يوحض اجلدول ) لفدانية:ال نتاجية ا

( أ خذت يف التذبذب بني الزايدة والنقصان, 2017-2001خالل الفرتة )

طن عايم  20, وحد أ دىن بلغ 2007طن عام  22وذكل حبد أ عىل بلغ 

نتاجية الفدانية, 2016و 2008 , وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام لال 

ا مل تثبت 4( ابجلدول )2عادةل )توحض امل ( أ هنا أ خذت اجتاها  عاما مزتايد 

املعنوية الاحصائية, حيث يتضح أ ن هناك ثبات يف مقدار ال نتاجية الفدانية 

 (.2017-2001حلد كبري خالل الفرتة )

( أ ن ال نتاج اللكي للبنجر يف مرص خالل 3ال نتاج اللكي: يوحض اجلدول)

يف التذبذب بني الزايدة والنقصان, وذكل ( أ خذ 2017-2001الفرتة )

 2685, وحد أ دىن بلغ 2015أ لف طن عام  11983حبد أ عىل بلغ 

نتاج اللكي, 2003أ لف طن عام  , وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام لال 

ا ومعنوي 4( ابجلدول )3توحض املعادةل ) ( أ نه أ خذ اجتاها  عاما مزتايد 



 

 
 

حصائيا  , وقد بلغ مقدار الزاي أ لف طن  639,49دة الس نوي حوايل ا 

من متوسط الفرتة والبالغ حوايل  %9,76,مبعدل زايدة س نوي بلغ حنو

ىل أ ن حنو2أ لف طن, ويشري معامل التحديد )ر 6545,9  %92( ا 

من التغريات يف ال نتاج اللكي تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل الزمن, 

 (.0,01معنوية )وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى 

(. املساحة املزروعة: 2017-2001املساحة املزروعة وال نتاجية الفدانية وال نتاج اللكي حملصول بنجر السكر يف مرص وحمافظة املنيا خالل الفرتة ). 3جدول 

 ال نتاج اللكي: )أ لف طن(.)أ لف فدان(, ال نتاجية الفدانية: )طن/فدان(, 

 الس نة
 حمافظة املنيا مرص

املساحة 
 املزروعة

 ال نتاجية
 الفدانية

 ال نتاج اللكي
املساحة 

 املزروعة
 ال نتاج اللكي ال نتاجية الفدانية

2001 143 20,1 2874 3,7 18,1 67 
2002 154 20,6 3172 6,4 25,1 161 
2003 131 20,5 2685 5,8 19,1 111 
2004 141 20,3 2862 5,6 26,3 147 
2005 167 20,6 3440 6,4 29,6 189 
2006 186 20,9 3511 8,8 29,7 261 
2007 248 22 5456 15,1 29,4 444 
2008 236 20 4720 8,7 25,9 225 
2009 265 20,2 5353 10,7 26,9 291 
2010 331 20,5 6785 15,3 28,1 430 
2011 362 20,7 7493 16,9 28,1 475 
2012 423 21,7 9179 19,5 29,9 585 
2013 402 21,5 8643 21,5 30,9 664 
2014 504 21,9 11038 24,3 28,8 670 
2015 555 21,6 11983 24,5 29,7 728 

2016 560 20 11209 18,3 29,2 534 

2017 523 20,8 10878 32,2 24,2 779 
 .ةوزارة الزراعة واس تصالح ال رايض, قطاع الش ئون الاقتصادية, ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعي, نرشة الاقتصاد الزراعي, أ عداد خمتلف مناملصدر: مجعت وحسبت 

 
 (.2017-2001الاجتاه الزمين العام لبعض الظواهر ال نتاجية حملصول بنجر السكر يف مرص وحمافظة املنيا خالل الفرتة ). 4جدول 

 املتوسط ف 2ر املعادةل الظاهرة م بيان
مقدار 

 التغري

معدل 

 التغري
رص

م
 

1 
 املساحة

 أ لف فدان ( )

س  29,93+  44,14= هـص^ 

 هـ
          ( 15,12)** 

0,93 228,7** 313,6 29,93 9,54 

2 
 ال نتاجية

 طن/فدان ()

س  0,049+ 20,37=  هـص^ 

 هـ
        (1,52 ) 

0,13 2,3 --- ---- --- 

3 
 ال نتاج

 )أ لف طن (

س 639,49+ 790,4=  هـص^ 

 هـ
           (13,45)** 

0,92 180,9** 6545,9 639,49 9,76 

نيا
مل  ا

ظة
حماف

 

4 
 املساحة

 أ لف فدان ()

 هـس  1,51+ 0,665=هـ ص^ 
          (9,80) ** 0,86 96,6** 14,3 1,51 10,55 

5 
 ال نتاجية

 طن /فدان()

 هـس   0,39+ 23,49=  هـص^ 
                   (2,45) * 0,28 6 * 27 0,39 1,44 

6 
 ال نتاج

 )أ لف طن(

 هـس 43,52+ 6=  هـص^ 
                    (10,61) ** 0,88 112,6** 397,7 43,52 10,94 

ىل عنرص الزمن, ويشري لك من  ىل القمية التقديرية للظاهرة حمل ادلراسة يف الس نة هـ, س تشري ا  ىل معامل التحديد, وقمية ف احملسوبة عىل الرتتيب, وتشري 2ر تشري ص^ هـ ا  , ف ا 

ىل املعنوية عند مس توى  ىل املعنوية عند مس توى 0,01** ا  ىل قمية ت احملسوبة.0,5, وتشري * ا   , وتشري ال رقام داخل ال قواس ا 

 (.3املصدر: حسبت من: بياانت اجلدول رمق )
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املزروعة وال نتاجية الفدانية وال نتاج اللكي لبنجر السكر يف تطور املساحة 

 حمافظة املنيا

افظة ( أ ن املساحة املزروعة ابلبنجر يف حم3املساحة املزروعة: يوحض اجلدول)

 التذبذب بني الزايدة ( أ خذت يف2017-2001املنيا خالل الفرتة )

حد أ دىن , و 2017أ لف فدان عام  32,2والنقصان, وذكل حبد أ عىل بلغ 

, وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام 2001أ لف فدان عام  3,7بلغ 

 عاما (, أ هنا أ خذت اجتاها  4( ابجلدول )4للمساحة املزروعة, توحض املعادةل )

حصائيا  وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حوايل  ا ومعنوي ا  لف أ   1,51مزتايد 

ط الفرتة والبالغ من متوس %10,55فدان, مبعدل زايدة س نوي بلغ حنو

( ا ىل أ ن 2أ لف فدان, ويشري معامل التحديد )ر 14,3حوايل 

ا من التغريات يف املساحة املزروعة تفرسها املتغريات اليت يعكسه%86حنو

 .(0,01عامل الزمن, وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية )

جر يف انية للبن( أ ن ال نتاجية الفد3يوحض اجلدول) ال نتاجية الفدانية:

 التذبذب بني ( أ خذت يف2017-2001حمافظة املنيا خالل الفرتة )

, وحد 2013طن عام  30,9الزايدة والنقصان, وذكل حبد أ عىل بلغ 

ام , وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين الع2001طن عام  18,1أ دىن بلغ 

نتاجية الفدانية, توحض املعادةل) اها  جت( أ هنا أ خذت ا4( ابجلدول )5لال 

حصائيا  وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حو  ا معنوي ا  ايل عاما مزتايد 

من متوسط الفرتة  %1,44طن مبعدل زايدة س نوي بلغ حنو 0,39

 %28( ا ىل أ ن حنو2طن, ويشري معامل التحديد )ر 27والبالغ حوايل 

لزمن, من التغريات يف ال نتاجية تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل ا

 (.0,05معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية ) وقد ثبت

( أ ن ال نتاج اللكي للبنجر يف حمافظة املنيا 3ال نتاج اللكي: يوحض اجلدول)

( أ خذ يف التذبذب بني الزايدة والنقصان, 2017-2001خالل الفرتة )

أ لف  67, وحد أ دىن بلغ 2017أ لف طن عام  779وذكل حبد أ عىل بلغ 

نتاج اللكي, , وبتق2001طن عام  دير معادةل الاجتاه الزمين العام لال 

ا ومعنوي 4( ابجلدول )6توحض املعادةل ) ( أ نه أ خذ اجتاها  عاما مزتايد 

حصائيا  وقد بلغ مقدار الزايدة الس نوي حوايل  أ لف طن مبعدل  43,52ا 

من متوسط الفرتة والبالغ  %10,94زايدة س نوي بلغ حنو 

 %88( ا ىل أ ن حنو 2التحديد )ر الف طن, ويشري معامل397,7حوايل

من التغريات يف ال نتاج اللكي تفرسها املتغريات اليت يعكسها عامل الزمن, 

 (.0,01وقد ثبت معنوية المنوذج املقدر عند مس توى معنوية )

 اثلثا : الرتكز اجلغرايف حملصول بنجر السكر يف مرص

ىل من حيث ( أ ن حمافظة كفر الش يخ تشغل املرتبة ال و5يوحض اجلدول )

املساحة املزروعة وال نتاج اللكي لبنجر السكر حيث بلغت املساحة 

أ لف طن متثل  3080,20أ لف فدان, 144,61وال نتاج اللكي حوايل

من املساحة املزروعة وال نتاج اللكي يف  %27,12,%26,48حنو 

أ لف فدان,  546,02مرص عىل الرتتيب, واذلي قدر حبوال ي

 (.2017ـ2015للفرتة ) أ لف طن مكتوسط 11356,66

وتلهيا يف املرتبة الثانية والثالثة حمافظيت ادلقهلية والرشقية, حيث متثل لك 

من  %13,58و %18,55, %13,65و%16,90مهنام حنو

املساحة املزروعة وال نتاج اللكي عىل الرتتيب, يف حني شغلت حمافظة 

املزروعة, من املساحة  %4,57املنيا املرتبة الثامنة بنس بة بلغت حنو 

من ال نتاج اللكي للبنجر يف مرص  %6,10واملرتبة السابعة بنس بة بلغت 

 مكتوسط لنفس الفرتة. 

 
 (.2017ـ2015الرتكز اجلغرايف للمساحة املزروعة وال نتاج اللكي حملصول بنجر السكر يف حمافظات مرص مكتوسط للفرتة ). 5جدول 

 البيان

 

 احملافظة

 ال نتاج اللكي املساحة املزروعة ابلبنجر

 املساحة املزروعة

 أ لف فدان()
 الرتتيب %

 ال نتاج اللكي

 أ لف طن()
 الرتتيب %

 4 7,19 816,50 4 8,45 46,13 البحرية

 9 3,52 400,92 11 2,86 15,60 الغربية

 1 27,12 3080,20 1 26,48 144,61 كفر الش يخ

 2 18,55 2107,17 2 16,90 92,42 ادلقهلية

 3 13,58 1543,20 3 13,65 74,55 الرشقية

 8 4,98 566,37 7 5,26 28,75 بورسعيد

 5 6,58 747 6 5,87 32,06 بين سويف

 6 6,50 738,29 5 6,26 34,18 الفيوم

 7 6,10 691,66 8 4,57 24,97 املنيا

 11 1,68 191,55 11 1,50 6,26 أ س يوط

 10 3,30 373,33 9 3,70 20,18 النوابرية

 - 090 101.47 -- 4,80 26,31 أ خرى

 - 100 11356,66 ـ 100 546,02 ال جاميل

 اد الزراعي, أ عداد خمتلفة.املصدر: مجعت وحسبت من: وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض, قطاع الش ئون الاقتصادية, ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعي, نرشة الاقتص

  



 

 
 

 رابعا : أ ثر املوقع عىل ال نتاجية الفدانية حملصول بنجر السكر يف مرص

( تباين أ ثر املوقع عىل ال نتاجية الفدانية لبنجر 6يبني اجلدول )

السكر, حيث أ وحضت النتاجئ وجود اختالفات حقيقية يف ال نتاجية 

الفدانية للمحافظات, حيث ثبت معنوية الفروق بيهنام عند مس توى معنوية 

ي (, وبناء  عىل معنوية التباين مت مقارنة الفروق املعنوية بني متوسط0,01)

ال نتاجية الفدانية للك حمافظتني ابس تخدام اختبار أ قل فرق معنوي 

(L.S.D)  طن عند مس توى  1,89واذلي بلغت قميته املقدرة حوايل

(, ومت معل املقارانت بني لك حمافظتني, ويبني اجلدول 0,05معنوية )

( أ ن حمافظة أ س يوط وتلهيا حمافظة املنيا يمتزيا بوجود فروق معنوية 7)

نتا جية الفدانية هبام عن ابيق حمافظات امجلهورية, وأ ن حمافظة الغربية لال 

نتاجية الفدانية هبا, عن ابيق حمافظات الوجه  تمتزي بوجود فروق معنوية لال 

 البحري.

وعىل الرمغ من هذا التفوق الواحض لهذه احملافظات, فأ ن أ غلب املساحات  

افظات, ومن مث جيب املزروعة ببنجر السكر يف مرص ل ترتكز يف هذه احمل

الرتكزي والاهامتم بزايدة املساحات املزروعة ببنجر السكر يف هذه 

 احملافظات ومهنا حمافظة املنيا.

 0(2016ـ2014. نتاجئ التباين لختبار أ ثر املوقع عىل ال نتاجية الفدانية ل مه احملافظات املنتجة لبنجر السكر خالل الفرتة )6جدول رمق 

 ف ( ) متوسط مجموع مربعات الاحنرافات مجموع مربعات الاحنرافات درجات احلرية مصادر الاختالف

 **10,35 47,35 473,48 10 بني احملافظات

  4,58 100,69 22 داخل احملافظات

 ---- ---- 574,17 32 اجملموع اللكي
 (.0.01معنوي عند ) (**)       

 اد الزراعي, أ عداد خمتلفة.املصدر: مجعت وحسبت من: وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض, قطاع الش ئون الاقتصادية, ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعي, نرشة الاقتص

 
 قل فرق معنوي مكتوسط للفرتةمعنوية الفروق بني ال نتاجية الفدانية حملصول بنجر السكر يف أ مه احملافظات املنتجة ابس تخدام طريقة أ  . 7جدول 

 (.2017ـ2015)

 احملافظة

ط
يو

س 
أ 

 

نيا
مل ا

ية 
ب غر

ال
ف 

سوي
ين 

ب
 

ية 
قهل

ادل
 

وم   
لفي

ا
يخ 

ش 
ل  ا

فر
ك

 

ية
ق رش

ل ا
يد 

سع
ور

ب
 

رية
واب

لن ا
 

رية
بح

ل ا
احملافظـة  

ط 
توس امل

 

  

30,6 27,7 25,7 23,3 22,8 21,6 21,3 20,7 19,7 18,5 17,7 

 البحرية

 النوابرية

 بورسعيد

 الرشقية

 كفر الش يخ

 الفيوم

 ادلقهلية

 بين سويف

 الغربية

 املنيا

 أ س يوط

17,7 

18,5 

19,7 

20,7 

21,3 

21,6 

22,8 

23,3 

25,7 

27,7 

30,6 

12,9* 

12,1* 

10,9* 

9,9* 

9,3* 

9* 

7,8* 

7,3* 

4,9* 

2,9* 

 صفر

10* 

9,2* 

8* 

7* 

6,4* 

6,1* 

4,9* 

4,4* 

2* 

 صفر

8* 

7,2* 

6* 

5* 

4,4* 

4,1* 

2,9* 

2,4* 

 صفر*

5,6* 

4,8* 

3,6* 

2,6* 

2* 

1,7 

0,5 

 صفر

5,1* 

4,3* 

3,1* 

2,1* 

1,5 

1,2 

 صفر
 

3,9* 

3,1* 

1,8 

0,9 

0,3 

 صفر
 

3,6* 

2,8* 

1,6 

0,6 

 صفر
 

3* 

2,2* 

1 

 صفر
 

2* 

1,2 

 صفر
 

0,8 

 صفر
 صفر

 (.6املصدر: مجعت وحسبت من اجلدول )0( 0.05معنوي عند مســتوى ) (*)

 ظة املنياخامسا : الكفاءة ال نتاجية والاقتصادية حملصول بنجر السكر مبحاف

 ادلوال ال نتاجية حملصول بنجر السكر يف عينة البحث

ول بنجر يتناول هذا اجلزء التقدير ال حصايئ دلالات ال نتاج الفزييقية حملص

ية السكر يف عينة البحث يف حمافظة املنيا, وذكل يف الصورة اللوغاريمت 

ىل املزدوجة ابس تخدام أ سلوب الاحندار املتعدد املرحيل, وذكل للتغلب ع

تثبت  ات اليت ملعالقة الارتباط بني املتغريات املفرسة, واستبعاد املتغري 

 . (2009)القزاز معنوية تأ ثريها عىل ال نتاج 

يتضح من املعادةل . ادلاةل ال نتاجية حملصول بنجر السكر مبركز أ بو قرقاص

(, وجود عالقة طرديه بني مكية ال نتاج )ص( ولك 8( يف اجلدول )1)

(, وعدد 7(, ومقدار العامةل البرشية )س5من مكية السامد الفوسفايت )س

, مما  0,88( حنو 2ر(, حيث بلغ معامل التحديد )9اعات الري )سس

من التغريات احلادثة يف ال نتاج تفرسها هذه العنارص,  %88يعين أ ن حنو 

حصائيا عند املس توي الاحامتيل ) (, وقد 0,01وقد ثبت معنوية المنوذج ا 

ية , بلغت املرونة ال نتاجية لمكية السامد الفوسفايت, ومقدار العامةل البرش 

, عيل التوايل وهو 0,50,  0,63, 0,24وعدد ساعات الري, حوايل 

ذا زادت عنارص لك من السامد الفوسفايت, العامةل البرشية  ما يعين انه ا 

فان ذكل يؤدي ا ىل زايدة ال نتاج اللكي بنس بة  %10الري بنس بة

, مما يوحض أ ن هذه العنارص تعمل يف نطاق 5%,  6,3%, 2,4%

 .ص للسعة العائد املتناق
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لس نة الزراعية التقديرات ال حصائية لدلوال ال نتاجية الفزييقية بصورهتا اللوغاريمتية املزدوجة حملصول بنجر السكر يف عينة البحث مبحافظة املنيا ل . 8جدول 

2017/2018. 

 ف 2ر املعادةل م العينه

 1 ابوقرقاص
 9لوس0,5+  7لوس0,63+  5لوس0,24+ 0,787-=  هـلو ص^

* *)2,90(   ** )4,43(   * )2,13(              
0,88 **49,12 

 2 ملوي
 5لوس 0, 63+ 0,0,29=  هـلو ص^    

**)4,91(                   
0,38 **11,34 

 3 ال جاميل
 7لوس 0,38+ 5لوس0,47+ 0,078-=  هـلو ص^   

*)2,39(   ** )3,23( 
0,53 **21,27 

ردب(, س  : مكية السامد 5(, س3: مكية السامد البدلي)م4: مكية املبيدات )لرت(, س 3: مكية التقاوي )كجم(, س 2: املساحة املزروعة )فدان(, س 1ص^ هـ: ال نتاج اللكي )ا 

: عدد 9: مقدار العمل ال يل )ساعة/مومس(, س8رجل/فدان(, س : مقدار العمل البرشي )7مكية السامد النيرتوجيين )وحدة فعاةل/كجم(, س  :6 الفوسفايت )وحدة فعاةل /كجم(, س

 ساعات الري)ساعة/مومس(.

ىل قمية )ت( احملسوبة0,05(, )*( معنوي عند )0,01معنوي عند ) (**)  .(, تشري القمي بني ال قواس ا 

 املصدر: حسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان.

( 2) يتضح من املعادةل ول بنجر السكر مبركز ملوي.ادلاةل ال نتاجية حملص

د (, وجود عالقة طرديه بني مكية ال نتاج )ص( ومكية السام8يف اجلدول )

مما يعين  0,38( حنو 2ر(, حيث بلغ معامل التحديد )5الفوسفايت )س

د من التغريات احلادثة يف ال نتاج تفرسها هذا العنرص, وق %38أ ن حنو 

حصائيا عند املس توي الاحامتيل )ثبت معنوية  (, وقد 0,01المنوذج ا 

يعين  وهو ما 0,63بلغت املرونة ال نتاجية لمكية السامد الفوسفايت حوايل 

ذا زاد عنرص السامد الفوسفايت بنس بة  ىل  10انه ا  % فان ذكل يؤدي ا 

ق , مما يوحض أ ن هذا العنرص يعمل نطا%6,3زايدة ال نتاج اللكي بنس بة 

 تناقص للسعة.العائد امل 

جاميل العينة. يتضح من املعادةل  ادلوال ال نتاجية حملصول بنجر السكر اب 

(, وجود عالقة طرديه بني مكية ال نتاج )ص( ولك 8( يف اجلدول )3)

(, حيث 7(, ومقدار العامةل البرشية )س5من مكية السامد الفوسفايت )س

من  %53, مما يعين أ ن حنو 0,53( حنو 2ربلغ معامل التحديد )

التغريات احلادثة يف ال نتاج تفرسها هذه العنارص, وقد ثبت معنوية 

حصائيا عند املس توي الاحامتيل ) (, وقد بلغت املرونة 0,01المنوذج ا 

 0,47ال نتاجية لمكية السامد الفوسفايت, ومقدار العامةل البرشية, حوايل 

ذا زاد عنرصي السامد 0,38,  الفوسفايت, عيل التوايل وهو ما يعين انه ا 

ىل زايدة ال نتاج اللكي بنس بة  %10العامةل البرشية بنس بة فان ذكل يؤدي ا 

, مما يوحض أ ن هذه العنارص تعمل نطاق العائد  3,8%, 4,7%

 .املتناقص للسعة

التقدير ال حصايئ دلوال التاكليف ال نتاجية حملصول بنجر السكر يف عينة البحث 
  مبحافظة املنيا

تاج أ حد العوامل اليت ميكن الاس تعانة هبا يف وضع تعترب تاكليف ال ن 

س ياسة سعريه عادةل من شأ هنا أ ن تشجع املنتجني عىل الاس مترار يف 

العملية ال نتاجية, ويتناول هذا اجلزء تقدير مكية ال نتاج اليت تعظم الرحب 

وذكل عن طريق مساواة داةل التاكليف احلدية )ت.ح ( مع متوسط 

يراد احلدي, وتقدير مكية ال نتاج ال مثل واذلي يدين السعر املزرعي أ و ال  

يل أ دىن نقطه وذكل مبساواة داةل التاكليف احلدية  التاكليف املتغرية ا 

)ت.ح( بداةل متوسط التاكليف ال نتاجية )م.ت.ك(, وكذكل مرونة 

بقسمة التاكليف احلدية )ت.ح( عىل متوسط التاكليف ال نتاجية التاكليف وذكل 

 .(2018)الهام عباس (-د متوسط ال نتاجية )ص)م.ت.ك( عن

وأ جريت حماولت لتقدير دوال التاكليف اللكية يف الصورة التكعيبية 

جاميل العينة, ا ل أ ن  والرتبيعية عىل مس توي مركزي أ بو قرقاص وملوي وا 

نتاجئ ذكل التقدير مل تتفق مع املنطق الاقتصادي سوى دلالات التاكليف 

جاميل العينة يف الصورة التكعيبية, يف حني اتفقت اللكية ملركز ملوي, و  ا 

مع املنطق الاقتصادي بصورهتا الرتبيعية يف مركز أ بو قرقاص, وابلتايل 

 فا ن هذه ادلوال مت الاعامتد علهيا لش تقاق دوال التاكليف.

( تقدير داةل التاكليف اللكية حملصول بنجر السكر يف 9يوحض اجلدول ) 

قرقاص, حيث تبني معنوية ادلاةل عند املس توى عينة البحث مبركز أ بو 

 %56( ا ىل أ ن حنو2( وتشري قمية معامل التحديد )ر0,01الاحامتيل )

)سعاد محمد من التغري يف التاكليف اللكية يرجع ا ىل التغري يف مكية ال نتاج,

وقد مت تقدير مكية ال نتاج اليت تعظم الرحب وذكل مبساواة )ت ح(  (2005

, وتبني أ هنا تبلغ )*(جنهيا   445,5ابلسعر املزرعي للطن, واذلي بلغ حوايل

 %90طن/فدان, وحتققت هذه المكية من ال نتاج لنس بة27,8حوايل 

جاميل عدد منتجي العينة ابملركز, ومت تقدير مكية ال نتاج اليت تدين  من ا 

متوسط التاكليف وذكل مبساواة )ت.ح( مع )م.ت.ك(وقد بلغت 

 %96طن/فدان, وحتقق هذا املس توى من ال نتاج لنس بة  23,9حوايل

جاميل عدد منتجي العينة, ومن خالل متوسط ال نتاجية الفدانية  من ا 

(, 2,6قدرت مرونة التاكليف بنحو ))*(طن31,8واذلي بلغ حوايل 

تاكليف أ ن منتجي العينة يعملون يف النطاق ويشري مدلول قمية مرونة ال 

 الاقتصادي.

( تقدير داةل التاكليف اللكية حملصول بنجر السكر يف 9ويوحض اجلدول ) 

عينة البحث مبركز ملوي, حيث تبني معنوية ادلاةل عند املس توى 

 %86( ا ىل أ ن حنو2( وتشري قمية معامل التحديد )ر0,01الاحامتيل )

ىل التغري يف مكية ال نتاج, وقد مت من التغري يف التاكلي ف اللكية يرجع ا 

تقدير مكية ال نتاج اليت تعظم الرحب وذكل مبساواة )ت ح( ابلسعر املزرعي 

 28,4جنهيا , وتبني أ هنا تبلغ حوايل  495,5للطن, واذلي بلغ حوايل

جاميل عدد  %92طن/فدان, وحتققت هذه المكية من ال نتاج لنس بة  من ا 

ملركز, ومت تقدير مكية ال نتاج اليت تدين متوسط التاكليف منتجي العينة اب

 23,25وذكل مبساواة )ت.ح( مع )م.ت.ك( وقد بلغت حوايل

جاميل  %100طن/فدان, وحتقق هذا املس توى من ال نتاج لنس بة  من ا 

عدد منتجي العينة, ومن خالل متوسط ال نتاجية الفدانية واذلي بلغ حوايل 

(, ويشري مدلول قمية 1,02ليف بنحو )طن قدرت مرونة التاك 34,6

 مرونة التاكليف أ ن منتجي العينة يعملون يف النطاق الاقتصادي .

جاميل عينة البحث  ويوحض نفس اجلدول تقدير داةل التاكليف اللكية يف ا 

( 0,01ابحملافظة, حيث تبني معنوية ادلاةل عىل املس توى الاحامتيل )



 

 
 

ىل2وتشري قمية معامل التحديد )ر من التغري يف التاكليف  %85أ ن حنو ( ا 

ىل التغري يف مكية ال نتاج, وقد مت تقدير مكية ال نتاج اليت  اللكية يرجع ا 

تعظم الرحب وذكل مبساواة )ت ح( ابلسعر املزروعي للطن واذلي بلغ 

طن/فدان, وحتققت  21, وتبني أ هنا تبلغ حوايل )*(جنهيا  470,5حوايل

من عدد منتجي ا جاميل العينة, ومت  %100هذه المكية من ال نتاج لنس بة

تقدير مكية ال نتاج اليت تدين متوسط التاكليف وذكل مبساواة )ت.ح( مع 

طن/فدان, وحتقق هذا املس توى  19,2)م.ت.ك( وقد بلغت حوايل 

جاميل العينة, ومن خالل  %100من ال نتاج لنس بة من عدد منتجي ا 

طن قدرت مرونة  33,2متوسط ال نتاجية الفدانية واذلي بلغ حوايل 

جاميل 1,32التاكليف بنحو) (, ويشري مدلول قمية مرونة التاكليف أ ن ا 

 .منتجي العينة يعملون النطاق الاقتصادي

 (.2017/2018للس نة الزراعية )التقديرات ال حصائية دلوال التاكليف ال نتاجية ومش تقاهتا حملصول البنجر يف عينة البحث مبحافظة املنيا . 9جدول 

 ف 2ر ادلاةل املقدرة نوع ادلاةل العينة

 ابوقرقاص

 التاكليف اللكية

 التاكليف احلدية

 متوسط التاكليف اللكية

 2ص15,5ص + 418,6 -8869,5ت ك=

         (-2,15)*   (2,23)* 

 ص31+ 418,6-ت ح = 

 ص15,5+418,6– 1-ص 8869,5م ت ك= 

0,56 19,8** 

 ملوي

 التاكليف اللكية

 

 التاكليف احلدية

 متوسط التاكليف اللكية

 3ص 0,39+  2ص 6,8 –ص  618,17+  21159,7ت ك= 

(2,25)*   (-2,59)**   (2,34)* 

 2ص 1,17ص + 13,6 –618,14ت ح = 

 2ص 0,39ص +  6,8– 618,17+  1-ص21159,7م ت ك = 
0,86 34,3** 

جاميل  ا 

 العينه

 التاكليف اللكية

 

 احلديةالتاكليف 

 متوسط التاكليف اللكية

 3ص 0,061+  2ص 13,19 –ص  179,1+  12037,59ت ك= 

**)3,15)**   (2,82-)*   (2,13( 
 2ص 0,018ص +  26,38 – 179,1ت ح = 

 2ص0,061ص+13,19 –179,1+  1-ص 12037,59م ت ك=
0,85 69,55 ** 

ىل قمية " ت ", )**( معنوية   (.0,01عند مس توى )ـ القمية ما بني ال قواس تشري ا 

 مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان. املصدر:

سادسا : مؤرشات الكفاءة الاقتصادية حملصول بنجر السكر يف عينة 

 البحث مبحافظة املنيا

( بعض املؤرشات الاقتصادية حملصول بنجر السكر 10يوحض اجلدول ) 

ية مبحافظة املنيا, واليت اتضح من خاللها تفوق ال نتاج  يف عينة البحث

طنا , يف حني بلغت  34,5الفدانية يف مركز ملوي, حيث بلغت حوايل

جاميل العينة حوايل  طنا  عىل  33,2, 31,8يف مركز أ بو قرقاص, وا 

  .الرتتيب

يل اخنفاض التاكليف الفدانية يف مركز أ بو  وتشري النتاجئ يف نفس اجلدول ا 

جنهيا /فدان, يف حني بلغت يف مركز  6885ص حيث بلغت حوايل قرقا

جاميل العينة حوايل ,  وتبني نتاجئ نفس اجلدول 7350,7175ملوي, وا 

 9819,1تفوق صايف العائد الفداين يف مركز ملوي حيث بلغ حوايل

جاميل العينة  جنهيا /فدان, يف حني بلغ يف مركز أ بو قرقاص وا 

/فدان عىل الرتتيب, وابلتايل تفوق جنهيا   8445,6, 7281,9حوايل

جنيه/فدان,  1,33عائد اجلنية املستمثر يف مركز ملوي حيث بلغ حوايل

جاميل العينة حوايل  1,17,  1,06يف حني بلغ يف مركز أ بو قرقاص وا 

 جنيه/فدان عىل الرتتيب.

  .2017/2018جر السكر يف عينة البحث مبحافظة املنيا للس نة الزراعية مؤرشات الكفاءة الاقتصادية حملصول بن. 10جدول 

 املؤرش

 

 العينة

ال نتاجية 

 الفدانية

 طن()

(1) 

السعر 

 املزرعي

 جنيه/طن()

(2) 

التاكليف 

اللكية 

 )جنيه/فدان(

(3) 

ال يراد اللكي 

 )جنيه/فدان(

(4) 

صايف العائد 

 )جنيه/فدان(

(5) 

نتاج  تلكفة ا 

 )جنيه/طن(

(6) 

العائد    صايف

 )جنيه/طن(

(7) 

العائد عىل 

اجلنيه املستمثر 

 )جنيه/فدان(

(8) 

 1,06 229 216,5 7281,9 14166,9 6885 445,5 31,8 مركز أ بو قرقاص

 1,33 237,4 212,1 9819,1 17169,1 7350 495,5 34,65 مركز ملوي

جاميل العينة  1,17 254,4 216,1 8445,6 15620,6 7175 470,5 33,2 ا 

نتاج الطن)جنيه/طن( = )3) -( 4(, صايف العائد )جنيه/فدان( = )2( × )1ال يراد اللكي)جنيه/فدان( = ) - (, العائد عىل 6) -( 2(, صايف العائد للطن )جنيه/طن( = )1( ÷ )3(, تلكفة ا 

 (.3( ÷ )5اجلنيه املستمثر)جنيه/فدان( = )

 عىل الرتتيب. جنهيا /فداناملصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان. 
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 سابعا : املشالكت اليت تواجه منتجي بنجر السكر يف حمافظة املنيا 

( أ ن أ مه املشالكت اليت تواجه منتجي حمصول 11يتبني من اجلدول )

بنجر السكر يف مركز أ بو قرقاص يه عدم توفر اخلدمات والتوعية 

 %13,6حيث ميثل لك مهنام حنو ضعف المتويل احلكويم ال رشادية, و 

تأ خر و , من أ راء املنتجني, وتلهيا مشلكيت ارتفاع تاكليف ال نتاج املتغرية

من أ راء املنتجني  %12,1,%13,2بنس بة متثل حنو  توريد احملصول

 عىل الرتتيب.

يف حني شغلت مشلكة ارتفاع تاكليف ال نتاج املتغرية املرتبة ال ويل يف 

أ مه املشألك اليت تواجه منتجي حمصول البنجر يف مركز ملوي بنس بة 

من أ راء املنتجني, وتلهيا مشلكيت عدم توفر اخلدمات  %14,8بلغت حنو

 %13,6, %14بنس بة متثل حنو  , وصعوبة التسويقوالتوعية ال رشادية

 من أ راء املنتجني عىل الرتتيب.

ل أ ن أ مه املشالكت اليت أ ما ابلنس بة ل جاميل العينة يوحض نفس اجلدو 

تواجه منتجي بنجر السكر يه ارتفاع تاكليف ال نتاج املتغرية حيث متثل 

من أ راء املنتجني, وتلهيا مشلكيت عدم توفر اخلدمات والتوعية  %14حنو 

من  %12,8,%13,8بنس بة متثل حنو  , وصعوبة التسويقال رشادية

 .أ راء املنتجني عىل الرتتيب

 .2017/2018أ مه املشالكت اليت تواجه منتجي حمصول بنجر السكر يف عينة البحث مبحافظة املنيا للس نة الزراعية . 11جدول 

 البيان

 املشلكة

جاميل العينة ملوي أ بو قرقاص  ا 

 % التكرار % التكرار % التكرار

 14 72 14,8 37 13,2 35 ـ ارتفاع تاكليف ال نتاج املتغرية1

 3,1 16 2,8 7 3,4 9 ـ. اخنفـاض ال نتاجية الفدانية2

 4,3 22 4 10 4,5 12 ـ اخنفـاض صايف العائــد3

 7,8 40 8,4 21 7,2 19 ـ ارتفاع قمية أ جيار ال رض4

 11,4 59 11,2 28 11,7 31 ـ اخنفاض السعر املزرعي.5

 9,7 50 8,4 21 10,9 29 ـ عدم اس تقرار ال سعار6

 10,7 55 11,6 29 9,8 26 ـ نقص ال يدي العاملـة وارتفـاع أ جـورها.7

 13,8 71 14 35 13,6 36 ـ عدم توفر اخلدمات والتوعية ال رشادية8

 12,8 66 13,6 34 12,1 32 ـ تأ خر توريد احملصول9

 12,4 64 11,2 28 13,6 36 ـ ضعف المتويل احلكويم10

 100 515 100 250 100 265 ال جاميل

 : مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان.راملصـد

مما س بق يتضح أ ن أ راء املنتجني قد متثلت يف أ ن أ مه املشألك اليت 

تواهجهم يه ارتفاع تاكليف ال نتاج املتغرية, وعدم توفر اخلدمات والتوعية 

وذكل يعكس ما تضمنته مشلكة البحث,  , وصعوبة التسويقال رشادية

حيث تمتزي حمافظه املنيا ابرتفاع لك من ال نتاجية الفدانيه وصايف العائد 

يل قرب أ ماكن الاس تخالص والتصنيع لبنجر السكر  الفداين, ابل ضافة ا 

ممتثةل يف مصنع سكر أ بو قرقاص, وابلرمغ عن ذكل نرى تدين املساحة 

ببايق احملافظات املنتجة , فتعرب هذه املزروعة من احملصول مقارنة 

املشالكت من العوامل ال ساس ية اليت جتعل مزارعي حمافظه املنيا ابلرمغ 

من توفر ال ماكنيات ال نتاجية وارتفاع صايف العائد الفداين والعائد عيل 

اجلنيه املستمثر يعزفون عن زراعة بنجر السكر وحتول أ يضا دون التوسع 

أ مهية هذا ال نتاج وأ مهية زراعته يف حمافظة املنيا عن  يف زراعته ابلرمغ من

 ابيق احملافظات املنتجة.

 التوصيات

 استنادا  ا ىل النتاجئ السابقة يويص البحث:

رضورة التوسع يف زراعة بنجر السكر يف حمافظات مرص الوسطي,  

وابل خص حمافظة املنيا, والعمل عىل حل املشألك ال نتاجية واليت حتول 

زايدة املساحات املزروعة, وذكل لتفوق ال نتاجية الفدانية للمحصول دون 

 يف هذه احملافظات عن ابيق حمافظات امجلهورية.

نشاهئا ابملنيا مجيع المكيات  الاهامتم ابستيعاب مصانع ال نتاج احلالية واملزمع ا 

يل  ىل مسافات طويةل تؤدي ا  املنتجة من بنجر السكر ل ن معلية النقل ا 

 فقد المكي والنوعي للمحصول.زايدة ال

زايدة والوعي والتثقيف للزراع مبحافظة املنيا بصفه عامة وذكل بأ مهية 

زراعة حمصول بنجر السكر لرتفاع العائد عىل اجلنيه املستمثر للمحصول, 

 والاس تفادة القصوى من وحدة املساحة املزروعة.
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ABSTRACT 

The research aims to study the current production situation of sugar beet crop in Menia Governorate, Egypt during 

the period (2001-2017) and to identify the most important factors that affect the quantity of production and analysis of 

production efficiency, and studying some of the standards of economic efficiency of sugar beet crop in the study sample 

in Menia Governorate. Sugar production of sugar cane and sugar beet was about 1026.1, 718.5 thousand tons 

respectively. The self-sufficiency rate of sugar reached 66.1% as an average for the period (2001-2017). The self-

sufficiency ratio a generally growing statistically significant trend. While the area cultivated with beet is a growing 

statistically significant trend in Egypt and Menia governorate. The result showed that the most net return per acre of 

sugar beet crop was in Mallawy it reached approximately 9819.1 pounds / acre. While in Abou-korkas and the total 

sample it reached approximately 7281.9 – 8445.6 pounds / acre respectively. The study indicated that the most 

important problem that faces the producer of sugar beet crop in Menia was increasing in the variable costs; it estimated 

14% of producer opinions.  

Keywords: Production efficiency; Menia Governorate; Sugar beet crop.  
 


