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بمحافظة  حالة  دراسة   : الشتوية  المحاصيل  ألهم  السكر  بنجر  محصول  عروات  تنافسية 
الدقهلية

مصطفى عبد ربه محمد القبالوى1و هبة هللا على محمود السيد 2*
1 معهد بحوث االقتصاد الزراعى - مركز البحوث الزراعية - الجيزة - مصر

2 قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة المنصورة  - مصر

فى ظل سياسة التحرر االقتصادي السائد في قطاع الزراعة وعدم وجود قيود على المزارعين في زراعة ما 
بمحافظة  السكر  لبنجر  المنافسة  الشتوية  المحاصيل  إنتاجية وأسعار  وارتفاع   ، المحاصيل  يناسبهم من مختلف 
الدقهلية، مع الثبات النسبي إلنتاجية وأسعار محصول بنجر السكر خالل اآلونة األخيرة، مما نتج عنه تنافسية 
عروات انتاج بنجر السكر لتلك المحاصيل. لذا قد يصعب تحقيق المساحة المستهدف زراعتها منه كهدف لمصنع 
سكر البنجر، وتحقيق التوسع المستمر في مساحته كهدف للسياسة الزراعية الحالية. ويهدف البحث إلى دراسة 
الدقهلية، ووضع بعض بدائل تسعير  تنافسية عروات محصول بنجر السكر ألهم المحاصيل الشتوية بمحافظة 
وحدة ناتج تلك العروات في ظل تنافسية تلك المحاصيل. وقد اعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي،  
السكر  بنجر  الحصول عليها من عينة عشوائية طبقية من مزارعي  تم  التى  الميدانية  البيانات  اعتمد على  كما 
بمحافظة الدقهلية خالل الموسميين اإلنتاجيين )2018/2017( ، )2019/2018(. وقد تمثلت أهم النتائج فى أن 
محصول الفول البلدي حقق أعلى صافى عائد وعائد الجنيه بقيم بلغت نحو 5651.4 ، 0.41 جنيها ، يليه البرسيم 
المستديم بقيم بلغت نحو 4695.9 ، 0.36 جنيها ، وأخيرا القمح بقيم بلغت نحو 4490.1، 0.32 جنيها على 
الترتيب خالل الموسم االنتاجى 2019/2018، وبمقارنة تلك النتائج بنظيرتها بعروات إنتاج بنجر السكر تبين 
أنها اقل أربحية من تلك المحاصيل الشتوي. وبوضع بدائل تسعير وحدة ناتج عروات بنجر السكر في ظل تنافسية 
القمح فقد بلغت 870.6 ، 777.1 ، 731.5 جنيها /طن للعروات الثالث بنسب تقدر بنحو %23.6 ، %16.6 ، 
13.1% عن السعر الحالي ليعادل صافى عائد الجنيه لمحصول القمح ، بينما بلغت للفول البلدي 930 ، 883.5 ، 
743.3 جنيها /طن للعروات الثالث بنسب تقدر بنحو 32% ، 32.6% ، 14.9% عن السعر الحالي ليعادل صافى 
عائد الجنيه للفول البلدي ، فى حين بلغت للبرسيم المستديم 704.5 ، 666.3 ، 646.9 جنيها / طن للعروات 
الثالث ، بنسب تقدر بنحو 27.3% ، 27.9% ، 10.8% عن السعر الحالي ليعادل صافى عائد الجنيه لمحصول 
المساحة  التوسع في  بإمكانية  البحث  االنتاجى. وقد أوصى  الموسم  نفس  الترتيب خالل   المستديم على  البرسيم 
المزروعة من بنجر السكر بمحافظة الدقهلية ، إذا ما تحققت الزيادة المستمرة في سعر توريده من قبل شركة الدلتا 

للسكر ، األمر الذي يعادل صافى عائده مع المحاصيل الشتوية المنافسة له محل الدراسة. 

الكلمات المفتاحية :  تنافسية ،  العروات اإلنتاجية ، محصول بنجر السكر ، المحاصيل الشتوية ، التكاليف االنتالجية ، 
صافى العائد    الفدانى ، عائد الجنيه ،  الكفاءة  االقتصادية .

المقدمة                                                                                              

تجود  التي  الشتوية  المحاصيل  من  السكر  بنجر  محصول  يعد 
عالية  نسبة  ويتحمل  والجديدة  القديمة  االراضى  في  زراعتها 
الوجه  محافظات  بعض  في  زراعته  وتتركز   ، الملوحة  من 
 ، البحيرة   ، الشرقية   ، الغربية   ، الدقهلية   ، الشيخ  )كفر  البحري 
هذه  وتسهم   ، سعيد(  بور   ، اإلسماعيلية   ، اإلسكندرية   ، دمياط 
المحافظات بنحو 79.3% من اإلنتاج الكلى لبنجر السكر والبالغ 
محصول  مساحة  وتقدر  عام 2018،  ألف طن  حوالى 10377 
نحو  والبالغة  الكلية  مساحته  بنحو 79.9% من  فيها  السكر  بنجر 
بعض  في  أيضا  زراعته  يتم  كما   ، العام  لنفس  فدان  ألف   493
محافظات مصر الوسطى )بني سويف والفيوم والمنيا( وتسهم هذه 
المحافظات بنحو 12.1% من اإلنتاج الكلى لبنجر السكر ، ونحو 

11.5% من مساحته الكلية لنفس العام )قطاع الشئون االقتصادية 
الغذائية  السلع  من  السكر  ويعتبر   .  )2019  ، الزراعة  بوزارة 
من  األهمية  في  القمح  تلي  التي  مصر  في  واإلستراتيجية  الهامة 
الناحية االستهالكية والتي تنال اهتمام واضعي السياسة الزراعية 
السكر  انتاج  بلغ  حيث   .  )2018 وآخرون،  )فواز  المصرية. 
بلغ  حين  فى   ، مليون طن  حوالى 2.25  عام 2017  فى مصر 
االستهالك القومى نحو 2.23 مليون طن ، وهذا يعنى وجود فجوة 
تسد  العام  لنفس  طن  ألف   981 حوالي  بلغت  السكر  من  غذائية 
باالستيراد من الخارج، مما يحمل خزينة الدولة المزيد من األعباء 
من  الغذائية  الفجوة  تلك  من  وللحد   .)2019  ، )محجوب  المالية 
السكر فإن تولى الدولة مزيدا من االهتمام للنهوض بمحصول بنجر 
السكر باعتباره المحصول الثاني إلنتاج السكر في مصر ، وتشجع 
زراعته وتتوسع في المساحة المزروعة منه النخفاض احتياجاته 
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من مياه الري وخاصة في ظل الظروف الراهنة لترشيد استخدام 
مياه الري وتحقيق افصى كفاءة ممكنة وتوفير جزء من تلك المياه 
 (2017  ، وآخرون  )غنيم  القومية  المشروعات  في  الستخدامها 
)عباس  االفقى  الزراعي  التوسع  فرص  من  المزيد  وإعطاء   ،
السكر محصول  بنجر  يعتبر محصول  كما   .)2018 ، وآخرون 
في  أو  إنتاجه  في  الدقهلية سواء  بمحافظة  له طابع خاص  شتوي 
شراء  بلقاس(  )مصنع  للسكر  الدلتا  شركة  تحتكر  حيث  تسويقه، 
التعاقد لضمان تشغيله بكفاءة اقتصادية )النفيلى  الناتج منه بنظام 
وآخرون ، 2019(. ونظرا لعدم إمكانية تخزين جذوره وضرورة 
المستهدف  المساحة  تحديد  يتم  فإنه  مباشرة  الحصاد  بعد  تصنيعه 
زراعتها يوميا خالل فترة الزراعة الممتدة من منتصف أغسطس 
حتى أواخر نوفمبر وفقا لكل من طاقة التشغيل اليومية للمصنع، 
ومتوسط إنتاجية الفدان، وفترة مكثه في األرض والتي تبلغ نحو 
ستة أشهر. حيث تمتد فترة الحصاد من شهر نوفمبر وحتى شهر 
السكر  استخالص  وحدات  تشغيل  فترة  وهى  عام  كل  من  يونيه 
بالمصنع، وتقسم الفترة اإلنتاجية لبنجر السكر إلى ثالث عروات، 
تشمل العروة األولى المساحات التي يتم زراعتها خالل الفترة من 
ويتم  العشرين من  شهر سبتمبر  أغسطس وحتى  منتصف شهر 
نهاية شهر مارس،  فبراير حتى  الفترة من شهر  حصادها خالل 
التي يتم زراعتها خالل  الثانية المساحات  في حين تشمل العروة 
العشرين  وحتى  سبتمبر  شهر  من  والعشرين  الحادي  من  الفترة 
تشمل  بينما  إبريل،  ويتم حصادها خالل شهر  أكتوبر،  من شهر 
العروة الثالثة المساحات التي يتم زراعتها  خالل الفترة من الحادي 
والعشرين من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر ويتم حصادها 
خالل الفترة من شهر مايو حتى شهر يونيه )السعدي وآخرون ، 

.(2005

مشكلة الدراسة                                                                     

 فى ظل سياسة التحرر االقتصادي السائد في قطاع الزراعة ، 
وحرية المزارعين في زراعة ما يناسبهم من المحاصيل ، وارتفاع 
إنتاجية وأسعار المحاصيل الشتوية المنافسة لبنجر السكر بمحافظة 
المستديم  والبرسيم  البلد  والفول  القمح  محاصيل  وأهمها  الدقهلية 
اآلونة  خالل  السكر  بنجر  وأسعار  إلنتاجية  النسبي  الثبات  مع   ،
األخيرة . مما نتج عنه تنافسية عروات انتاج محصول بنجر السكر 
تحقيق  صعوبة  الى  أدى  الذى  االمر   . الشتوية  المحاصيل  لتلك 
البنجر  سكر  لمصنع  كهدف  منه  زراعتها  المستهدف  المساحة 
للسياسة  في مساحته كهدف  المستمر  التوسع  ناحية، وتحقيق  من 

الزراعية الحالية من ناحية أخرى . 

أهداف الدراسة                                                                        

تنافسية  وتحليل  دراسة  إلى  رئيسية  بصفة  البحث  يهدف 
العروات اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر ألهم المحاصيل الشتوية 
الفرعية  األهداف  تحقيق  ذلك من خالل  ويتم   . الدقهلية  بمحافظة 

التالية : 
السكر . 1 بنجر  محصول  إنتاج  عروات  اقتصاديات  دراسة 

االنتاجيين  الموسميين  خالل  الدقهلية  بمحافظة  الثالث 
. (2019/2018( ، )2018/2017)

المزرعية . 2 الموارد  الستخدام  االقتصادية  المؤشرات  تقدير 
بعروات إنتاج محصول بنجر السكر الثالث بالمحافظة .

المنافسة . 3 الشتوية  المحاصيل  أهم  إنتاج  اقتصاديات  دراسة 
)القمح ، الفول البلدي ، البرسيم المستديم( بالمقارنة بعروات 
إنتاج محصول بنجر السكر الثالث بالمحافظة خالل الموسم 

االنتاجي  )2019/2018) .

وضع بدائل تسعير وحدة ناتج عروات إنتاج محصول بنجر . 4
السكر في ظل تنافسية أهم المحاصيل الشتوية بالمحافظة .

الطريقة البحثية و مصادر البيانات 

الوصفي والكمي ، حيث  التحليل  البحث على أسلوبي  اعتمد 
اإلحصائية  واألساليب   ، االقتصادية  المعايير  بعض  استخدام  تم 
كاالنحدار البسيط والمتعدد ، المتوسطات ، وتحليل التباين المقارن.  
كما اعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة الصادرة 
 ، الزراعة  ، ومديرية  الزراعة واستصالح األراضي  من وزارة 
ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الدقهلية . وثانيهما 
البيانات الميدانية التى تم الحصول عليها من عينة عشوائية طبقية من 
مزارعي بنجر السكر بالمحافظة . وقد تم تصميم استمارة استبيان 
تحتوى على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة تم تجميعها 
خالل الموسميين اإلنتاجيين )2018/2017( ، )2019/2018) . 

باإلضافة الى البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الدراسة .

عينة الدراسة الميدانية 
موقعها  منها   اعتبارات  لعدة  استنادا  الدقهلية  محافظة  اختيار  تم 
فى  الزراعية  المحافظات  أهم  من  بإعتبارها  المتميز  الجغرافى 
مصر لما تشغله من مساحة زراعية ومحصولية شاسعة ، وتنوع 
المحاصيل  من  للعديد  وإنتاجها   ، الزراعى  االستغالل  انماط  فى 
لمحصول  الكلى  اإلنتاج  من  بنحو %17.8  تسهم  ، حيث  الحقلية 
عام  بمصر  الكلية  مساحته  من   %18.9 ونحو   ، السكر  بنجر 
2018. وقد تم اختيار مركزى بلقاس وشربين، باعتبارهما أكبر 
بنجر  بمحصول  المزروعة  المساحة  حيث  من  المحافظة  مراكز 
السكر حيث بلغت مساحتهما حوالى 32.65 ألف فدان تمثل نحو 
47.24% من اجمالى المساحة المزروعة بالمحصول باالراضى 
 2018 عام  فدان  ألف   69.12 نحو  والبالغة  بالمحافظة  القديمة 
)مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية،2019( ، وأيضا مدى قربهما 
من مصنع السكر. كما تم اختيار القرى داخل المركزين المختارين 
الجمعية  المختارة عشوائيا من سجالت  والمزارعين داخل لقرى 
الزراعية بكل قرية، حيث تم اختيار أربعة قرى بواقع قريتين بكل 
مركز حيث تم اختيار قريتي الستاموني والمعصرة بمركز بلقاس 
، وقريتي بساط كريم الدين وأبو جالل بمركز شربين , وقد بلغ 
كما  ، موزعين  مزارعا  السكر 177  بنجر  عينة محصول  حجم 
الستاموني  قريتي  على  موزعة  بلقاس  بمركز  حائزا   96  : بلى 
حائزا   83  ، الترتيب  على  حائزا   38  ,  58 بواقع  والمعصرة 
بمركز شربين موزعة على قريتي بساط كريم الدين وأبو جالل 
بواقع 49 , 32 حائزا على الترتيب . ومن خالل نفس العينة تم 
تجميع البيانات الخاصة بمحاصيل القمح والفول البلدي والبرسيم 
السعرية  للتغيرات  ونظرا   . السكر  لبنجر  المنافسة  المستديم 
للحاصالت الزراعية في الموسم االنتاجى التالي )2019/2018) 
المدخالت والمخرجات لمحصول بنجر  بيانات أسعار  تم تحديث 
السكر وتلك المحاصيل الشتوية ، حيث تم اختيار 63 من مزارعي 
المحاصيل الشتوية المنافسة محل الدراسة موزعة بالتساوي تقريبا 
بنفس القرى المختارة بالمركزين خالل الموسم الزراعي )2018 
/ 2019( ليبلغ اجمالى عينة الدراسة 240 مزارعا.                         

النتائج البحثية ومناقشاتها                                                

الدقهلية  بمحافظة  السكر  بنجر  محصول  إنتاج  مؤشرات  أوال: 
خالل الفترة )2000- 2018) 

تشير   : السكر  بنجر  لمحصول  المزروعة  المساحة  تطور    - أ 
بيانات الجدول )1( إلى أن المساحة المزروعة ببنجر السكر 
بمحافظة الدقهلية بلغت نحو 51.34 ألف فدان كمتوسط لفترة  
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الدراسة )2000 –  2018( وأنها تراوحت بين حد أدنى بلغ 
نحو  بلغ  قياسي  وبرقم   2007 عام  فدان  ألف   26.34 نحو 
فدان عام  ألف  بلغ حوالي 98.67  95.57% ، وحد أقصى 
يوضح  كما   .  %358.04 نحو  بلغ  قياسي  وبرقم   ،  2015
بنجر  لمحصول  المزروعة  المساحة  تطور   )1( رقم  الشكل 

السكر بمحافظة الدقهلية خالل نفس الفترة . 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور المساحة المزروعة 

 ، الدراسة  فترة  خالل  الدقهلية  بمحافظة  السكر  بنجر  بمحصول 
فقد تبين من المعادلة )1( بجدول )2( المساحة المزروعة تتزايد 
سنوي  تزايد  وبمعدل  فدان  ألف   4.36 نحو  بلغ  بمقدار  سنويا 
البالغ  السنوي  المتوسط  من   %  8.48 نحو  بلغ  إحصائيا  معنوي 
حوالي 51.34 ألف فدان ، وقد بلغ معامل التحديد المعدل 0.78  
للمساحة  التي تحدث  التغيرات  إلى أن نحو 78 % من  مما يشير 
المزروعة ببنجر السكر ترجع إلى العوامل التي يفسرها عنصر 

الزمن وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى 0.01 .

جدول 1. تطور المساحة المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية خالل  الفترة )2000 –  2018(

البيان
المساحة المزروعة

ألف فدان
الرقم القياسي

االنتاج الكلى 
ألف فدان

الرقم القياسي
اإلنتاجية الفدانية

طن / فدان
 الرقم

القياسي
2000/199927.56100.00474.81100.0017.23100.00
2001/200028.87104.76578.55121.8520.04116.31
2002/200128.55103.62576.79121.4820.20117.24
2003/200233.19120.42677.24142.6320.41118.46
2004/200326.8397.38538.02113.3120.05116.37
2005/200427.72100.58555.70117.0420.05116.37
2006/200531.22113.27636.32134.0220.38118.28
2007/200626.3495.57531.97112.0420.20117.24
2008/200741.11149.19933.96196.7022.72131.86
2009/200832.28117.15533.01112.2616.5195.82
2010/200929.28106.26538.81113.4818.40106.79
2011/201052.96192.191117.18235.2921.09116.31
2012/201155.26200.52806.75169.9114.6084.74
2013/201281.36295.251627.24342.7220.00116.08
2014/201387.88318.901537.90323.9017.50101.57
2015/201491.73332.881650.26347.5617.99104.41
2016/201598.67358.041660.55349.7316.8397.68
2017/201686.99315.671600.38337.0618.40106.73
2018/201787.76318.431949.42410.5722.21120.79

-19.14-974.99-51.34المتوسط
  المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات مديرية الزراعة بالدقهلية ، قسم اإلحصاء ، بيانات غير منشورة . 

جدول 2. معادالت االتجاه الزمنى العام للطاقة اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية خالل الفترة)2000 –  2018(

معادلة االتجاه الزمني العامالمتغير التابعم
المتوسط 
السنوي 

)R2( F
معدل التغير 
السنوي %

1
المساحة المزروعة

)ألف فدان( 
ص8 هـ  = 7.80 + 4.36 س هـ

**)7.86(                    
51.340.78**61.78.48

2
اإلنتاج الكلى
)ألف طن( 

ص8 هـ  = 177.75 + 79.73 س هـ
**)7.31(                       

974.90.76**53.48.18

3
اإلنتاجية الفدانية 

)طن/فدان(
ص8 هـ  = 20.358 – 0.146 س هـ

*)1.76(                        
19.140.11*3.10.76

 هـ = القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة ه  .   س ه =  متغير الزمن .   ه = 1 ،2 ،  ......... ، 19 .
حيث أن :  ص8

                   )  ( القيم بين األقواس قيم ت المحسوبة .      )*(  ، )**(   معنوي عند مستوى 0.01  ،  0.05 على الترتيب .

المصدر:   جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول (1) .
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ب -  تطور اإلنتاج الكلى لمحصول بنجر السكر :  تشير بيانات 
السكر  لبنجر  الكلى  اإلنتاج  إجمالي  أن  إلى   )1( جدول 
لفترة  كمتوسط  طن  ألف   974.99 نحو  بلغت  بالمحافظة 
الدراسة وأنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 474.81 ألف 
طن عام 2000 وبرقم قياسي بلغ نحو 100% ، وحد أقصى 
بلغ حوالي 1949.42 ألف طن عام 2018 ، وبرقم قياسي 
لتطور  العام  الزمني  االتجاه  وبتقدير   . نحو %410.57  بلغ 
اإلنتاج  الكلى لبنجر السكر بالمحافظة خالل فترة الدراسة ، 
فقد تبين من المعادلة )2( بجدول )2( أن الصورة الرياضية 
الخطية هي أفضل صورة حيث تتزايد  اإلنتاج الكلى سنويا 
بمقدار بلغ نحو 79.73 ألف طن وبمعدل تزايد سنوي معنوي 
إحصائيا بلغ حوالي 8.2% من المتوسط السنوي البالغ حوالي 
المعدل 0.76  التحديد  974.99 ألف طن ، وقد بلغ معامل 
مما يشير إلى أن حوالي 76%من التغيرات التي تحدث لإلنتاج 
التي يفسرها عنصر  العوامل  إلى  السكر ترجع  لبنجر  الكلى 
مستوى  عند  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت  وقد  جدول  الزمن 
0.01 كما يوضح شكل رقم )2( تطور اإلنتاج الكلى لبنجر 

السكر بمحافظة الدقهلية خالل نفس الفترة . 

ج-  تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر : تشير البيانات 
الواردة بجدول )1( إلى أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر 
السكر بالمحافظة خالل فترة الدراسة بلغت نحو 19.14 طن 
بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  وأنها   ، الدراسة  لفترة  كمتوسط 
نحو 14.6 طن عام 2012 وبرقم قياسي بلغ نحو %84.74 

قياسي  بلغ 22.72 طن عام 2008 ، وبرقم  ، وحد أقصى 
بلغ نحو 131.86% .  وبتقدير االتجاه الزمني العام لتطور 
اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر بالمحافظة خالل فترة 
الدراسة )2000 – 2018( فقد تبين من المعادلة )3( بجدول 
الخطية هي أفضل صورة حيث  الرياضية  (2( أن الصورة 
تتناقص  اإلنتاجية الفدانية سنويا بمقدار بلغ نحو 0.146 طن 
وبمعدل تناقص سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.77 % 
بلغ  وقد   ، طن   19.14 حوالي  البالغ  السنوي  المتوسط  من 
معامل التحديد المعدل 0.11 % ، مما يشير إلى أن حوالي 11 
% من التغيرات التي تحدث لإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر 
وقد  الزمن  عنصر  يفسرها  التي  العوامل  إلى  ترجع  السكر 
. كما يوضح  المعنوية اإلحصائية عند مستوى 0.05  ثبتت 
شكل رقم )3( تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر 

بمحافظة الدقهلية خالل نفس الفترة .

السكر  بنجر  محصول  إنتاج  لعروات  االقتصادية  المالمح  ثانيا: 
بمركز ى بلقاس  وشربين  بعينة الدراسة:

بنجر  محصول  إنتاج  لعروات  االقتصادية  المالمح  تشمل 
التكاليف  في  متمثلة  اإلنتاجية  التكاليف  من  كل  دراسة  السكر 
مستلزمات  وقيمة  المزرعية  العمليات  إجراء  )تكلفة  المتغيرة 
)مدة مكث  إيجار األرض  في  المتمثلة  الثابتة  والتكاليف  اإلنتاج( 
العائد  إنتاجية واجمالى وصافى  إلى  باإلضافة  ، هذا  المحصول( 
الفدانى ، وكذا العائد على الجنيه المنفق . وسيتم تناولها على النحو 
التالي ، كما هو موضح بالجدولين  )3( ، )4( ، وسيتم تناولهما 

وذلك على النحو التالي :
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شكل 1. تطور المساحة المزروعة لمحصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية خالل  الفترة )2000 –  2018(
المصدر: جمعت وحسبت من جدول )1)

شكل 2. تطور اإلنتاج الكلى لمحصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية خالل  الفترة )2000 – 2018( 
المصدر : جمعت وحسبت من الجدول رقم )1) .  
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متوسط تكلفة إجراء العمليات المزرعية :  قدر متوسط تكلفة - 1
إجراء العمليات المزرعية لبنجر السكر للعروات الثالث بعينة 
الدراسة بنحو 4573.2 ، 4360.5    جنيه/ فدان للعروات 
تكلفة  لبنود  النسبية  . وبدراسة األهمية  الترتيب  الثالث على 
العمليات المزرعية ، كما هو موضح بالجدول )3( تبين أن 
أهمها تمثل في الحصاد ، الري ، العزيق ومقاومة الحشائش ، 
خدمة األرض بقيمة بلغت نحو 1214.0 ، 832.8 ، 670.9 
، 653.0 جنيه/فدان تمثل نحو %27.3 ، %18.7 ، %15.1 
في   ، األولى  للعروة  العمليات  تكلفة  اجمالى  من   %14.7  ،
حين بلغت تكلفة تلك العمليات بالعروة الثانية نحو 1374.9 
، 856.5 ، 685.7 ، 683.9 جنيه/فدان تمثل نحو %29.8 
العمليات  تكلفة  اجمالى  ، 18.6% ، 14.9% ، 14.8% من 
للعروة الثانية ، كما بلغت تكلفة العمليات بالعروة الثالثة نحو 
تمثل  جنيه/فدان   652.8 ،  661.5 ،  781.3 ،  1360.8
نحو 31.0% ، 17.8% ، 15.1% ، 14.9% من اجمالى تكلفة 

العمليات للعروة الثالثة . 

قيم - 2 :  قدر متوسط  المزرعية  العمليات  تكلفة إجراء  متوسط 
بعينة  الثالث  للعروات  السكر  لبنجر  اإلنتاجية  المستلزمات 
وبدراسة   ، جنيه/فدان   4091.8 ، بنحو 4282.8  الدراسة 
هو  كما   ، الثالث  اإلنتاج  مستلزمات  لبنود  النسبية  األهمية 
موضح بالبيانات الواردة بجدول )3( ، تبين أن قيمة السماد 
البلدي بلغت نحو 41.7 ، 49.4 ، 37.2 جنيه/فدان ، تمثل 
نحو 2.3% ، 2.0% ، 1.9% على الترتيب ، كما قدرت قيمة 
الثالث ، تمثل نحو  للعروات  التقاوي بنحو 120 جنيه/فدان 
قيمة  بلغت  الثالث ، كما  للعروات   %2.9 ، %2.7 ، %2.9
األسمدة الفوسفاتية نحو 279.5 ، 182.6 ، 169.8 جنيه/
فدان ، تمثل 6.7% ، 4.2% ، 4.1% للعروات الثالث على 
الترتيب ، بينما بلغت قيمة األسمدة اآلزوتية نحو 1387.2 
، 1566.7 ، 1741.0 جنيه/فدان، تمثل %33.2 ، %35.7 
قيمة  وقدرت    ، الترتيب  على  الثالث  للعروات   %41.8  ،
المبيدات المستخدمة بنحو 104 ، 96.1 ، 95.5 جنيه/فدان 
الثالث  اإلنتاجية  للعروات   %2.3 ،  %2.2 ، تمثل %2.5   ،

على الترتيب .

شكل 3. تطور اإلنتاجية الفدانية لبنجر السكر بمحافظة الدقهلية خالل  الفترة )2000 – 2018(
 المصدر : جمعت وحسبت من الجدول رقم )1) .  
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جدول 3. متوسط تكلفة إجراء العمليات اإلنتاجية لعروات محصول بنجر السكر بمركزي عينة الدراسة خالل الموسم االنتاجى 2018/2017.
                                                                                                                                                                                 )جنيه/فدان(

البيان

نقل ونثر 
السماد 
البلدي

خدمة 
الزراعةاألرض

الخف 
والترقيع

العريق 
ومقاومة 
الحشائش

نقل ونثر 
السماد 
الكيماوي

الري
مقاومة 
مصاريف الحصاد *اآلفات

نثرية

جملة 
تكلفة 
العمليات

العروة األولى
115.2610.4225.1239.4680.5162.0875.5239.91325.0100.24573.2بلقاس
176.4684.2290.3260.2663.7132.4801.3126.31132.193.64360.5شربين
150.5653.0262.7251.4670.9144.9832.8174.41214.097.54452.1العينة

%3.414.75.95.615.13.318.73.927.32.2100
العروة الثانية

42.4623.7242.5251.6687.8149.7876.0235.81360.399.24569.0بلقاس
56.3763.9283.5240.6692.9160.7830.8144.51394.4105.44673.0شربين
48.4683.9260.1246.8685.7154.4856.5196.61374.9101.94609.2العينة
%1.114.85.65.414.93.318.64.329.82.2100

العروة الثالثة
44.6650.8285.6240.8663.5161.4802.6143.21382.181.14455.7بلقاس
40.3670.8275.6235.8643.5158.9762.6115.71342.196.54341.8شربين
42.3652.8280.3238.1661.5160.1781.3128.51360.889.34395.0العينة
%1.014.96.45.415.13.617.82.931.02.0100

* تشتمل على عمليات التقليع ، التنظيف ، الترحيل ، التعبئة ، النقل .

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2018/2017. 
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ومما سبق يتضح عدم وجود اختالفات جوهرية بين العروات 
الثالث في كمية التقاوي المستخدمة إلنتاج محصول بنجر السكر 
 4( ثابت  شبه  بمعدل  الرتباطها  وذلك  الثالث  اإلنتاجية  بعراوته 
كجم/فدان( وفقا لحزمة توصيات زراعته والمقرر توزيعه من قبل 
شركة الدلتا للسكر  . وبالنسبة لألسمدة اآلزوتية المضافة فقد لوحظ 
أن قيمتها تمثل تقريبا نصف قيمة المستلزمات اإلنتاجية لمحصول 
بنجر السكر باعتباره العامل المحدد إلنتاجية المحصول كما ونوعا 
، وكان أعلى استخدام لها بالعروة الثالثة ، يليها العروة الثانية ، 
المحصول من  احتياجات  تتناسب  ، حيث  األولى  العروة  وأخيرا 
تبين أن أعلى استخدام  . كما  عنصر اآلزوت مع موعد زراعته 
 ، الثالثة  وأخيرا   ، الثانية  ثم   ، األولى  العروة  في  كان  للمبيدات 
إصابات  على  الزراعة  لموعد  واضح  تأثير  بوجود  ذلك  ويرجع 
بنجر السكر باآلفات والحشرات واألمراض ، حيث تبلغ ذروة هذه 
اإلصابات بالعروة اإلنتاجية األولى لمالءمة الظروف الجوية لها 
وتنخفض اإلصابات كلما تأخر موعد الزراعة ، وأنه بالرغم من 
البوتاسى الرتفاع نسبة السكر بالجذور إال أن عدم  أهمية السماد 
وعى المزارعين وارتفاع أسعاره كان وراء عدم استخدامه بعينة 

الدراسة.

3- اجمالى وصافى العائد الفدانى وعائد الجنيه المنفق :  توضح 
بيانات جدول )4( أن متوسط التكاليف الكلية نحو 13518.1 
 ، الثالث  بالعروات  فدان  ، 13337.8 جنيه/   13651.0 ،
منها نحو 8654.7 ، 9012.3 ، 8564.3 جنيه/فدان تكاليف 
متغيرة تمثل 64.0% ، 66.0% ، 64.2% من التكاليف الكلية 
نحو  )اإليجار(  الثابتة  التكاليف  بلغت  وكذا   ، الترتيب  على 
نحو  تمثل  فدان  جنيه/   4773.5  ،  46.38.7  ،  4863.4
بالعروات  الكلية  التكاليف  36.0% ، 34.0% ، 35.8% من 
الثالث على الترتيب . في حين قدر متوسط اإلنتاجية الفدانية 
بالعروات الثالث نحو 21.1 ، 24.8 ، 25.4 طن،  بمتوسط 
سعر بلغ نحو 647.1 ، 620.3 ، 601.1 جنيه/طن ، حيث 
تزداد نسبة السكر كلما كانت درجة الحرارة ، بينما تقل في 
حصاد  يتم  لذا   . معتدلة   أو  منخفضة  الحرارة  درجات  ظل 
فيهما  تقل  حيث  ومارس  فبراير  شهري  في   األولى  العروة 
نسبة السكر مقارنة بحصاد العروتين الثانية والثالثة في شهور 

ابريل ومايو ويونيو ، وانعكاس ذلك على قيمة الناتج ، حيث 
بلغت نحو 13598.6 ، 15383.4 ، 15417.8 جنيها تمثل 
نحو 92.5% ، 93.1% ، 93.0% من اجمالى العائد الفدانى 
البالغ نحو 14699.5 ، 16528.4، 16575.3 جنيه/فدان 
. كما قدر صافى العائد الفدانى بنحو 1181.4 ، 2877.4 ، 
3237.5 جنيها ، بينما بلغ صافى عائد الجنيه نحو 0.15 ، 
0.21 ، 0.24 بالعروات الثالث لبنجر السكر على الترتيب. 

ومما سبق يتضح انه على الرغم من ارتفاع التكاليف اإلنتاجية 
 ،  132.9 بنحو   والثالثة  األولى  بالعروتين  عنها  الثانية  للعروة 
313.2 جنيه / فدان ، وهو ما يعادل نحو 0.97% ، 2.4% من 
تكلفة كل منهما على الترتيب ، مع انخفاض السعر المزرعى للطن 
للعروة الثالثة بنحو 76.0 ، 17.8 جنيها ، يعادل حوالي %11.2  
اإلنتاجية  ارتفاع  أن  إال   . األولى  بالعروة  نظيره  عن   %  2.9  ،
الفدانية بالعروة الثالثة عنها بالعروتين األولى والثانية بحوالي 0.6 
، 4.3 طن /فدان ، تعادل نحو 17.3% ، 2.4% من إنتاجية كل 
منهما على الترتيب . قد أدى إلى أن العروة الثالثة احتلت المرتبة 
األولى في مؤشرات كل من اجمالى وصافى العائد الفدانى وكذا 
صافى عائد الجنيه المنفق ، مما يشجع المزارعين وبصفة عامة 
في مركزي بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية على زيادة المساحة 
 ، الثالثة  اإلنتاجية  العروة  في  السكر  بنجر  بمحصول  المنزرعة 

يليها العروة اإلنتاجية الثانية وأخيرا العروة اإلنتاجية األولى .

محصول  إنتاج  بعروات  المزرعية  الموارد  استخدام  كفاءة  ثالثا: 
بنجر السكر بمركزي بلقاس وشربين بعينة الدراسة :

أ-   توضح البيانات الواردة بجدول )5) :
الفروق  معنوية  لبيان  التباين  تحليل  نتائج  الى  تشير  والتى   
بين عروات إنتاج محصول بنجر السكر بمركزي بلقاس وشربين 
خالل الموسم االنتاجى 2018/2017. فقد ثبتت معنوية الفروق 
بنجر  لمحول  الثالث   اإلنتاجية  العروات  بين  الفدانية  اإلنتاجية 
السكر بمركزي عينة الدراسة . لذا فقد تم تقدير دالة إنتاج لعينة 
مزارعي كل عروة من العروات اإلنتاجية الثالث كل على حدها 

لمحصول بنجر السكر .

تابع جدول 3. متوسط أجور وكميات وقيم مستلزمات اإلنتاج لعروات محصول بنجر السكر بمركزي عينة الدراسة خالل الموسم االنتاجى 2018/2017.
                                                                                                                                                                                 )جنيه/فدان(

البيان
قيمةالسماد اآلزوتىسوبر فوسفاتالتقاويالسماد البلدي

المبيدات
قيمة العمل 
اآللي والبشرى

اجمالى قيمة 
المستلزمات قيمةوحدة قيمةوحدة قيمةكيلوقيمةم3

العروة األولى
3.264.0412011.1135.3120.11248.9106.72607.94282.8بلقاس
1.725.3412031.8385.2141.11488.4102.01970.94091.8شربين
2.341.7412023.1279.5132.21387.2104.02240.94173.3العينة
% -1.0-2.9-6.7-33.22.553.7100

العروة الثانية
1.843.8412011.9148.6125.51697.383.02252.64345.3بلقاس
2.356.8412022.1228.0166.11393.5113.52522.84434.6شربين
2.049.4412016.3182.6142.91566.796.12368.44383.2العينة
%-1.1-2.7-4.2-35.72.254.0100

العروة الثالثة
1.938.4412015.2176.2183.81886.9101.41897.84220.7بلقاس
1.836.3412014.2164.1162.61613.391.12084.74109.5شربين
1.937.2412014.6169.8172.51741.095.91997.54161.4العينة
%-0.9-2.9-4.1-41.82.348.0100

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2018/2017. 
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السكر   بنجر  محصول  إنتاج  لدوال  االحصائى  التقدير  ب- 
بالعروات  اإلنتاجية واجمالى العينة بمركز بلقاس  :

اإلنتاج  عناصر  بين  الفيزيقية  العالقة  عن  اإلنتاج  دالة  تعبر 
الوحدة  لهذه  النهائي  الناتج  وبين  اإلنتاجية  الوحدة  تستخدمها  التي 
 ، المزرعية  اإلنتاجية  الدوال  العديد من  االقتصاديون  ، ويستخدم 
مالئمة  اإلنتاج  دوال  صور  أكثر  دوجالس   – كوب  دالة  وتعتبر 
من  المناسب  العدد  تتضمن  عندما  الزراعي  اإلنتاج  لظروف 
اللوغاريتمية  بالصورة  الدالة  تلك  وتقدر   ، اإلنتاجية  المدخالت 
المرونات  تعطى  معامالتها  تقديرات  بأن  وتتميز  المزدوجة 
اإلنتاجية لكل عنصر من عناصر اإلنتاج الداخلة في الدالة بما يفيد 
في التعرف على المرحلة اإلنتاجية التي يمر بها اإلنتاج الزراعي 
، ومدى تحقيق الكفاءة االقتصادية ، كما يمكن اشتقاق الناتج الحدي 
المستويات  تحديد  في  يفيد  بما  السعة  على  والعائد   ، عنصر  لكل 
الدالة  مدخالت  وتتمثل   .  )2016  ، )الشهاوى  المثلى  اإلنتاجية 
األرض   : من  كل  في  تتمثل  مستقلة  متغيرات  ستة  في  اإلنتاجية 
 (2

)س عمل  رجل/يوم  البشرى  العمل   ،  )1
)س بالفدان  عنها  معبرا 

الفعالة  بالوحدة  الفوسفاتي  السماد   ،  )3
)س بالساعة  االلى  العمل   ،

بالجنيه  المبيدات   ،  )5
)س الفعالة  بالوحدة  اآلزوتى  السماد   ،  )4

(س
 هـ) . 

6( ، أما المتغير التابع فكان الناتج الفيزيقي بالطن ) ص8
(س

ويوضح جدول )6( التقدير االحصائى للدالة اإلنتاجية لمحصول 

بنجر السكر بعرواته الثالث واجمالى عينة الدراسة بمركز بلقاس  
خالل موسم 2018/2017 . وسيتم تناولها على النحو التالي : 

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   )1)
بالعروة األولى : 

بتقدير الدالة اإلنتاجية للعروة األولى والموضحة بجدول )6) 
لقيمة  واستنادا   .  )0.01( معنوية  مستوى  عند  معنويتها  ثبتت  قد 
المتغيرات  تلك  بأن  القول  يمكن  ر-2(   ( المعدل  التحديد  معامل 
المستقلة مسئولة عن 93% للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج 
الفيزيقي . كما تبين أن أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على كمية 
إنتاج بنجر السكر ذات العالقة الموجبة هي مورد األرض ممثل في 
السعة المزروعة لمحصول بنجر السكر بمقدار )فدان( ، األسمدة 
اآلزوتية ، المبيدات . وقد ثبتت معنوية موردى األرض والمبيدات 
عند مستوى 0.01 كما تتمثل في المدخالت ذات العالقة السالبة 
وهى العمل البشرى والعمل االلى واألسمدة الفوسفاتية وقد ثبتت 
تقديرات  من  تبين  كما   .)0.01( معنوية  مستوى  عند  معنويتها 
المرونات اإلنتاجية لمدخالت إنتاج بنجر السكر أن مرونة مورد 
األرض 1.02 أي أن زيادة السعة المزرعية لمحصول بنجر السكر 
بنسبة  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  في  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة 
10.2% . كما بلغت مرونة العمل البشرى – 0.081 فهي تعكس 
بالعروة األولى ، بمعنى ضرورة ترشيد استخدامه  إنتاجية سالبة 

جدول 4. متوسط صافى العائد  الفدانى وعائد الجنيه لعروات محصول بنجر السكر بمركزي عينة الدراسة خالل الموسم االنتاجى 2018/2017.

                                                                                                                                                                                )جنيه/فدان(

التكاليف البيان
المتغيرة *

قيمة 
اإليجار

التكاليف 
الكلية

الناتج الناتج الرئيسي
الثانوي

اإليراد 
الكلى

صافى 
العائد

عائد 
الجنيه قيمةسعرطن 

العروة األولى
8857.14728.213585.320.3677.613755.31190.714946.01360.70.10بلقاس
8452.34998.613450.921.8620.913535.6917.4814453.11002.20.20شربين
8654.74863.413518.121.1647.113598.61101.014699.51181.40.15العينة
%64.036100--92.57.51008.0-

العروة الثانية
8914.34784.813699.124.9621.615477.81194.816672.62973.50.22بلقاس
9107.64495.313602.924.7618.915286.81097.316384.12781.20.20شربين
9012.34638.71365124.8620.315383.4114516528.42877.40.21العينة
%66.034.0100--93.16.910017.4-

العروة الثالثة
8676.44749.213425.625.5612.815626.41293.416919.83494.20.26بلقاس
8451.34798.613249.925.2601.115147.721083.116230.82980.90.22شربين
8564.34773.513337.825.460715417.81157.516575.33237.50.24العينة
%64.235.8100--93.07.010019.5-

* التكاليف المتغيرة تشمل تكاليف العمليات اإلنتاجية وأجور مستلزمات اإلنتاج . 
المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2018/2017. 

جدول 5. نتائج تحليل التباين المقارن للفروق بين اإلنتاجية الفدانية لعروات محصول بنجر السكر بمركزي بلقاس وشربين بعينة الدراسة خالل الموسم 
االنتاجى 2018/2017.

)ف( المحسوبةمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجات الحريةمصدر االختالفالمركز

بلقاس

 12.76**256852843بين العروات
 3.02**3120878673داخل العروات

-6213808223الخطأ العشوائي
--9540372المجموع

شربين

 11.32**248282412بين العروات
1.72 * 269517366داخل العروات

-5211077213الخطأ العشوائي
--8025418المجموع

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2018/2017.
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في هذه العروة ، أي أن زيادة العمل البشرى بنسبة 10% تؤدى إلى 
انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 0.2% . كما بلغت مرونة العمل االلى - 
0.575 فهي تعكس إنتاجية سالبة بالعروة األولى ،  بمعنى ضرورة 
ترشيد استخدامه في هذه العروة ، أي أن زيادة العمل االلى بنسبة 
10% تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 0.1% . أما بالنسبة 
لألسمدة الكيماوية فالمرونة اإلنتاجية للسماد الفوسفاتي بلغت حوالي 
– 0.270 بمعنى ضرورة ترشيده في هذه العروة ، أي أن زيادة 
كمية السماد الفوسفاتي بنسبة 10% تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج 
بنسبة 2.7%، كما بلغت المرونة اإلنتاجية للسماد اآلزوتى  0.050 
. بمعنى أن زيادته بنسبة 10% يؤدى إلى زيادة الناتج بحولي 0.01 
%، وبلغت مرونة المبيدات 0.879 أي أن زيادة كميتها بنسبة %10 

تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة %8.79 .

أما المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة األولى بمركز بلقاس 
 0.973 بلغت  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين 
بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل زيادة 
الناتج يكون أقل من معدل زيادة مدخالت الموارد موضع الدراسة . 
األمر الذي يدل على أن مزارع  العروة األولى لبنجر السكر بمركز 
بلقاس تعمل في المرحلة الثانية أو المرحلة االقتصادية من مراحل 

الدالة اإلنتاجية .

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   )2)
بالعروة الثانية :

 بتقدير الدالة اإلنتاجية للعروة الثانية والموضحة بالجدول رقم 
(6( قد ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01( . واستنادا لقيمة 
معامل التحديد المعدل ) ر-2( فإن المتغيرات المستقلة مسئولة عن 
84%  للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج الفيزيقي . كما تبين أن 

أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على كمية إنتاج بنجر السكر ذات 
العالقة الموجبة والتي ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01) 
 ، االلى  العمل   ، البشرى  العمل   ، األرض  ، )0.05( هي مورد 
المبيدات . كما تتمثل في المدخالت ذات العالقة السالبة في األسمدة 
الفوسفاتية وقد ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01(.    كما 
تبين من تقديرات المرونات اإلنتاجية لمدخالت إنتاج بنجر السكر 
أن مرونة مورد األرض بلغت نحو 0.287 أي أن زيادة السعة 
المزرعية لمحصول بنجر السكر بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة في 
كمية إنتاج بنجر السكر بنسبة 2.87% وهى زيادة بسيطة تدل على 
كما    ، االقتصادية  المرحلة  نهاية  في  األرض  استخدام مورد  أن 
بلغت مرونة العمل البشرى  0.086 أي أن زيادة العمل البشرى 
وهى   %0.8 بنسبة  اإلنتاج  كمية  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة 
زيادة بسيطة تدل على أن استخدام مورد العمل البشرى في نهاية 
المرحلة االقتصادية ، كما بلغت مرونة العمل االلى 0.128 أي أن 
زيادة العمل االلى بنسبة 10% تؤدى الى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 
1.28% . أما بالنسبة لألسمدة الكيماوية فالمرونة اإلنتاجية للسماد 
اآلزوتى بلغت - 0.218 بمعنى ضرورة ترشيد استخدامه في هذه 
العروة ، أي أن زيادة كمية السماد اآلزوتى بنسبة 10% تؤدى إلى 
المبيدات  وبلغت مرونة   ، بنسبة 2.18 %  اإلنتاج  كمية  انخفاض 
0.347 أي أن زيادة كمية المبيدات بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة 

كمية اإلنتاج بنسبة %3.47. 

أما بالنسبة للمرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة الثانية بمركز 
بلغت  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين  بلقاس 
0.630 بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل 
الموارد موضع  أقل من معدل زيادة مدخالت  يكون  الناتج  زيادة 
الدراسة . األمر الذي يدل على أن مزارع  العروة الثانية لمحصول 
المرحلة  أو  الثانية  المرحلة  في  تعمل  بلقاس  بمركز  السكر  بنجر 

االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .
جدول 6. دوال اإلنتاج  المقدرة لعروات محصول بنجر السكر واجمالى العينة بمركز بلقاس خالل الموسم االنتاجى 2017/ 2018 .

العروات 
اإلنتاجية

النموذج المقدر
 

المرونة 
اإلجمالية 

)F( )R-2(

العروة
األولى

 هـ = 0.602  + 1.02 لو س1 هـ  -  0.081 لو س2 هـ  - 0.575 لو س3 هـ  - 0.270 لو س4 هـ  + 0.050 لو س5 هـ + 
لوص8

0.879 لو س6 هـ                           

             )0.738(            *)2.25 -(           **)3.30 -(          ** )2.60 -(             **)3.73(     * **)1.84(          
** )8.83(

0.973
 172.3

**0.93

العروة
الثانية

 هـ = 1.02 +  0.287 لو س1 هـ  +  0.086 لو س2 هـ  +  0.128 لو س3 هـ - 0.009 لو س4 هـ  - 0.218 لو س5 هـ  + 
لوص8

0.347 لو س6 هـ                          

          **)3.29 -(        )0.453 -(                   **)2.94(             * )1.86(                **)5.43(     **)8.74(          
** )8.25(

0.630
 67.6

**0.84

العروة
الثالثة

 هـ = 1.75 +  0.785 لو س1 هـ  + 0.024 لو س2 هـ  + 0.576 لو س3 هـ  + 0.008 لو س4 هـ  +  0.221 لو س5 هـ  - 
لوص8

0.844 لو س6 هـ                         

 -(            **)2.66(                **)5.14(            **)26.85(               )0.484(           **)2.51(     **)2.80(            
** )2.63

0.642
 881.1

**0.98

اجمالى
العينة

 هـ = 0793 +  0.284 لو س1 هـ  -  0.078 لو س2 هـ  +  0.025 لو س3  +  0.088 لو س4 هـ   -  0.01 6 لو س5 هـ   + 
لوص8

0.382 لو س6 هـ                              

              )0.117 -(                * )2.30(              )0.385(             )1.11 -(           *)2.72(      ** )4.31(             
** )4.50(

0.754
 50.0

**0.96

القيم التي بين األقواس تمثل )ت( المحسوبة         )*( معنوي عند 0.05        )**(  معنوي عند 0.01        )***(  معنوي عند 0.1

     حيث أن :   

 هـ :  
لوغاريتم القيمة التقديرية إلنتاج محصول بنجر السكر بالطن في المشاهدة هـ .        لو ص8

لوغاريتم مساحة األرض المزروعة بمحصول بنجر السكر ) فدان( في المشاهدة هـ          لو س1 هـ   :  

لوغاريتم العمل البشرى المستخدم ) رجل/ يوم عمل( في المشاهدة هـ  .       لو س2 هـ    :  

لوغاريتم العمل اآللي  للجرار وماكينات الري المستخدمة ) ساعة( في المشاهدة هـ  .         لو س3 هـ    :  
لوغاريتم كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة ) وحدة فعالة( في المشاهدة هـ  .         لو س4 هـ    :  
لوغاريتم كمية السماد اآلزوتى المستخدمة ) وحدة فعالة( في المشاهدة هـ  .          لو س5 هـ   : 
لوغاريتم المبيدات المستخدمة ) جنيه( في المشاهدة هـ  .         لو س6 هـ    :  

  المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم االنتاجى 2017/2018. 
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السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   )3(
بالعروة الثالثة : 

بجدول  والموضحة  الثالثة  للعروة  اإلنتاجية  الدالة  بتقدير 
لقيمة  واستنادا   .)0.01( مستوى  عند  معنويتها  ثبتت  قد   )6)
المتغيرات  تلك  بأن  القول  يمكن  ر-2(   ( المعدل  التحديد  معامل 
المستقلة مسئولة عن 98% للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج 
على  المؤثرة  اإلنتاجية  المدخالت  أهم  أن  تبين  كما    . الفيزيقي 
كمية إنتاج بنجر السكر ذات العالقة الموجبة والتي ثبتت معنويتها 
عند مستوى معنوية )0.01( هي مورد األرض ، العمل االلى ، 
األسمدة الفوسفاتية ، األسمدة اآلزوتية ، أما بالنسبة لمورد العمل 
البشرى فلم تثبت معنويته اإلحصائية ،  كما تتمثل في المدخالت 
ذات العالقة السالبة وهى المبيدات وقد ثبتت معنويتها عند مستوى 
المرونات اإلنتاجية لمدخالت  تبين من تقديرات  (0.01( ،  كما 
إنتاج بنجر السكر ان مرونة مورد األرض 0.785 أي أن زيادة 
إلى  تؤدى   %10 بنسبة  السكر  بنجر  لمحصول  المزرعية  السعة 
بلغت  كما   ،  %7.85 بنسبة  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  في  زيادة 
مرونة العمل االلى 0.576 أي أن زيادة العمل االلى بنسبة %10 
تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 5.76% . أما بالنسبة لألسمدة 
الكيماوية فالمرونة اإلنتاجية للسماد الفوسفاتي بلغت 0.008 ، أي 
أن زيادة كمية السماد الفوسفاتي بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة كمية 
اإلنتاج بنسبة 0.08 % وهى زيادة بسيطة تدل على أن استخدام 
المرونة  أما    ، االقتصادية  المرحلة  نهاية  في  الفوسفاتي  السماد 
كمية  زيادة  أن  أي   0.221 بلغت  فقد  اآلزوتى  للسماد  اإلنتاجية 
السماد اآلزوتى بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 
تعكس  فهي   0.844  - المبيدات  مرونة  بلغت  كما    ،  %  2.21
إنتاجية سالبة بالعروة الثالثة ،  بمعنى ضرورة ترشيد استخدامه 
في هذه العروة ،  أي أن زيادة المبيدات  بنسبة 10% تؤدى إلى 

انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة %8.44. 

أما بالنسبة للمرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة الثالثة بمركز 
بلغت  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين  بلقاس 
0.642 بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة، أي أن معدل 
الناتج يكون أقل من معدل زيادة مدخالت الموارد موضع  زيادة 
الدراسة . األمر الذي يدل على أن مزارع  العروة الثالثة لمحصول 
المرحلة  أو  الثانية  المرحلة  في  تعمل  بلقاس  بمركز  السكر  بنجر 

االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   )4)
الجمالى عينة الدراسة بمركز بلقاس :

   بتقدير الدالة اإلنتاجية على مستوى اجمالى عينة الدراسة 
عند  معنويتها  ثبتت  قد   )6( بجدول  والموضحة  بلقاس  بمركز 
مستوى معنوية )0.01( . واستنادا لقيمة معامل التحديد المعدل   ) 
ر-2( يمكن القول بأن تلك المتغيرات المستقلة مسئولة عن %96 
للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج الفيزيقي . كما تبين أن أهم 
ذات  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  على  المؤثرة  اإلنتاجية  المدخالت 
العالقة الموجبة والتي ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01) 
، )0.05( هي مورد األرض ، األسمدة الفوسفاتية ، المبيدات ، 
أما بالنسبة لموارد العمل البشرى والعمل االلى والسماد اآلزوتى 
فلم تثبت معنويتهم اإلحصائية ، كما تبين من تقديرات المرونات 
األرض  مورد  مرونة  أن  السكر  بنجر  إنتاج  لمدخالت  اإلنتاجية 
السكر  بنجر  لمحصول  المزرعية  السعة  زيادة  أن  أي   0.284
بنسبة  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  في  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة 
2.84% وهى زيادة بسيطة تدل على أن استخدام مورد األرض 
في نهاية المرحلة االقتصادية ، كما بلغت مرونة السماد الفوسفاتي 
إلى  تؤدى   %10 بنسبة  الفوسفاتي  السماد  زيادة  أن  أي   0.088

زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 0.88% وهى زيادة بسيطة تدل على ان 
استخدام مورد السماد الفوسفاتي في نهاية المرحلة االقتصادية ، 
بنسبة  المبيدات  المبيدات 0.382 أي أن زيادة  بلغت مرونة  كما 

10% تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 3.82 % .

بلقاس  بمركز  الدراسة  عينة  الجمالى  اإلنتاجية  المرونة  أما 
بلغت 0.752  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين 
بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل زيادة 
الناتج يكون أقل من معدل زيادة مدخالت الموارد موضع الدراسة 
. األمر الذي يدل على أن مزارع إنتاج محصول بنجر السكر على 
مستوى العينة اإلجمالية بمركز بلقاس تعمل في المرحلة الثانية أو 

المرحلة االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

)ج( التقدير االحصائى لدوال إنتاج محصول بنجر السكر بمركز 
شربين:

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير  
بالعروة األولى :  بتقدير الدالة اإلنتاجية للعروة األولى والموضحة 
واستنادا   .  )0.01( مستوى  عند  معنويتها  ثبتت  قد   )7( بجدول 
لقيمة معامل التحديد المعدل ) ر-2( يمكن القول بأن تلك المتغيرات 
المستقلة مسئولة عن 95% للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج 

الفيزيقي. 

كما تبين أن أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على كمية إنتاج 
العمل   ، األرض  مورد  هي  الموجبة  العالقة  ذات  السكر  بنجر 
ثبتت معنوية موردى األرض والمبيدات  . وقد  المبيدات   ، اآللي 
عند مستوى 0.01 كما تتمثل في المدخالت ذات العالقة السالبة 
الفوسفاتية واألسمدة اآلزوتية وقد  البشرى واألسمدة  العمل  وهى 
تبين  . كما  الفوسفاتي عند مستوى )0.01(  السماد  ثبتت معنوية 
السكر  بنجر  إنتاج  لمدخالت  اإلنتاجية  المرونات  تقديرات  من 
المزرعية  السعة  أن مرونة مورد األرض 0.282 أي أن زيادة 
لمحصول بنجر السكر بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة في كمية إنتاج 
بنجر السكر بنسبة 2.82% . كما بلغت مرونة السماد الفوسفاتي 
بمعنى   ، األولى  بالعروة  سالبة  إنتاجية  تعكس  فهي   0.086   –
السماد  العروة ، أي أن زيادة  ضرورة ترشيد استخدامه في هذه 
بنسبة  اإلنتاج  كمية  انخفاض  إلى  تؤدى   %10 بنسبة  الفوسفاتي 
كمية  زيادة  أن  أي   0.782 المبيدات  مرونة  وبلغت   ،  %0.86
المبيدات بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة %7.82 .

أما بالنسبة للمرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة األولى بمركز 
بلغت  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين  بلقاس 
أن  أي   ، للسعة  العائد  تناقص  حالة  تعكس  أنها  بمعنى   0.978
الموارد  مدخالت  زيادة  معدل  من  أقل  يكون  الناتج  زيادة  معدل 
موضع الدراسة . األمر الذي يدل على أن مزارع  العروة األولى 
لمحصول بنجر السكر بمركز شربين تعمل في المرحلة الثانية أو 

المرحلة االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   -2
بالعروة الثانية :

بتقدير الدالة اإلنتاجية للعروة الثانية والموضحة بجدول )7) 
لقيمة  . واستنادا  ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01(  قد 
المتغيرات  تلك  بأن  القول  يمكن  ر-2(   ( المعدل  التحديد  معامل 
المستقلة مسئولة عن 97% للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج 
الفيزيقي.  كما تبين أن أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على كمية 
إنتاج بنجر السكر ذات العالقة الموجبة هي مورد األرض ، العمل 
البشرى ، العمل االلى ، المبيدات وقد ثبتت معنويتها عند مستوى 
(0.01( ما عدا العمل االلى ،  كما تتمثل في المدخالت ذات العالقة 
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ثبتت معنويتهما  وقد  اآلزوتية   ، الفوسفاتية  األسمدة  السالبة وهما 
عند مستوى )0.01( ، )0.05( . كما تبين من تقديرات المرونات 
األرض  مورد  مرونة  أن  السكر  بنجر  إنتاج  لمدخالت  اإلنتاجية 
بلغت نحو 0.537 أي أن زيادة السعة المزرعية لمحصول بنجر 
السكر بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة في كمية إنتاجه بنسبة %5.37 
وهى زيادة بسيطة تدل على أن استخدام مورد األرض في نهاية 
المرحلة االقتصادية ،  كما بلغت مرونة العمل البشرى 0.439 
بنسبة  اإلنتاج  كمية  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة  زيادته  أن  أي 
4.39% . أما بالنسبة لألسمدة الكيماوية فالمرونة اإلنتاجية للسماد 
الفوسفاتي بلغت  – 0.054 بمعنى ضرورة ترشيد استخدامه في 
 %10 بنسبة  الفوسفاتي  السماد  كمية  زيادة  أن  أي   ، العروة  هذه 
تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 0.54 % ، بينما المرونة 
بمعنى ضرورة   0.116 - نحو  بلغت  اآلزوتى  للسماد  اإلنتاجية 
 %10 بنسبة  زيادته  أن  أي   ، العروة  هذه  في  استخدامه  ترشيد 
تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 1.16 % ، وبلغت مرونة 
 %10 بنسبة  المبيدات  كمية  زيادة  أن  أي   0.190 نحو  المبيدات 

تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة %1.19 .

أما المرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة الثانية تبين أنها موجبة 
واقل من الواحد الصحيح حيث بلغت 0.996 بمعنى أنها تعكس 
حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل زيادة الناتج يكون أقل من 
الذي يدل  الدراسة . األمر  الموارد موضع  معدل زيادة مدخالت 
على أن مزارع العروة الثانية تعمل في المرحلة الثانية أو المرحلة 

االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  للدالة  االحصائى  التقدير   -2
بالعروة الثالثة :

بتقدير الدالة اإلنتاجية للعروة الثالثة والموضحة بجدول رقم 
(7( قد ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01( . واستنادا لقيمة 

معامل التحديد المعدل   ) ر-2( يمكن القول بأن تلك المتغيرات 
المستقلة مسئولة عن 98% للتغيرات التي يمكن حدوثها في الناتج 
على  المؤثرة  اإلنتاجية  المدخالت  أهم  أن  تبين  كما    . الفيزيقي 
كمية إنتاج بنجر السكر ذات العالقة الموجبة والتي ثبتت معنويتها 
االلى  العمل   ، األرض  مورد  هي   )0.01( معنوية  مستوى  عند 
للمبيدات  بالنسبة  أما   ، اآلزوتية  األسمدة   ، الفوسفاتية  األسمدة   ،
ذات  المدخالت  في  تتمثل  كما    ، اإلحصائية  معنويتها  تثبت  فلم 
العالقة السالبة وهى العمل البشرى وقد ثبتت معنويته عند مستوى 
المرونات اإلنتاجية لمدخالت  تبين من تقديرات  (0.01( ،  كما 
إنتاج بنجر السكر أن مرونة مورد األرض 0.030 أي أن زيادة 
إلى  تؤدى   %10 بنسبة  السكر  بنجر  لمحصول  المزرعية  السعة 
زيادة  وهى   ،  %0.30 بنسبة  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  في  زيادة 
المرحلة  نهاية  في  األرض  مورد  استخدام  أن  على  تدل  بسيطة 
االقتصادية ، كما بلغت المرونة اإلنتاجية للعمل البشرى - 0.171 
أن زيادة  ، أي  العروة  بمعنى ضرورة ترشيد استخدامه في هذه 
العمل البشرى بنسبة 10% تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 
أن زيادة  أى  االلى 0.499  العمل  بلغت مرونة  كما   ،  % 1.71
بنسبة  اإلنتاج  كمية  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة  االلى  العمل 
4.99% . أما بالنسبة لألسمدة الكيماوية فالمرونة اإلنتاجية للسماد 
الفوسفاتي  السماد  كمية  زيادة  أن  أي   ، بلغت 0.059  الفوسفاتي 
بنسبة 0.59 % وهى  اإلنتاج  إلى زيادة كمية  تؤدى  بنسبة %10 
نهاية  في  الفوسفاتي  السماد  استخدام  أن  على  تدل  بسيطة  زيادة 
المرحلة االقتصادية ،  أما المرونة اإلنتاجية للسماد اآلزوتى فقد 
بلغت 0.143 أي أن زيادة كمية السماد اآلزوتى بنسبة 10% تؤدى 
إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 1.43% ،  كما بلغت مرونة المبيدات 
0.249 أي أن زيادة كمية المبيدات بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة 

كمية اإلنتاج بنسبة %2.49.

 جدول 7. دوال اإلنتاج  المقدرة لعروات محصول بنجر السكر واجمالى العينة بمركز شربين  خالل الموسم االنتاجى 2017/ 2018 .
العروات 

اإلنتاجية

النموذج المقدر

 

المرونة 

اإلجمالية 

)F( )R-2(

العروة

األولى

 هـ = 0.185 + 0.282 لو س1 هـ - 0.054 لو س2 هـ  + 0.019 لو س3 هـ  - 0.086 لو س4 هـ  - 0.020 لو س5 هـ  + 0.782 لو س6 هـ                            
لوص8

** )8.53(            )0.967 -(         ** )2.57 -(                 )0.538(           )0.808 -(             **)3.16(     )0.099(            

0.978** 247.40.95

العروة

الثانية

 هـ = 0.461 + 0.537 لو س1 هـ + 0.439 لو س2 هـ  + 0.084 لو س3 هـ - 0.054 لو س4 هـ   -  0.116 لو س5 هـ  + 0.190 لو س6 هـ                          
لوص8

** )3.84(            * **)1.67 -(           * )1.93 -(                )1.31(            ** )3.15(            **)5.50(     * **)1.84(           

0.996** 469.30.97

العروة

الثالثة

 هـ = 0.222 + 0.030 لو س1 هـ - 0.171 لو س2 هـ  + 0.499 لو س3 هـ + 0.059 لو س4 هـ  + 0.143 لو س5 هـ  +  0.249 لو س6 هـ                         
لوص8

** )2.38(            **)2.52(               **)3.78(             **)22.44(         ** )1.92 -(              * )1.19(     **)2.41(              

0.779** 722.80.98

اجمالى

العينة

 هـ = 0.029 + 0.314 لو س1 هـ -  0.148 لو س2 هـ + 0.153 لو س3 هـ  -  0.050 لو س4 هـ  + 0.094 لو س5 هـ  + 0.620 لو س6 هـ                           
لوص8

** )11.69(                  **)3.07(           **)2.59(              **)4.59(            * )2.31 -(            ** )7.64(     )0.275(            

0.983** 288.90.88

    القيم التي بين األقواس تمثل )ت(” المحسوبة     )*( معنوي عند 0.05   )**(  معنوي عند 0.01    )***(  معنوي عند 0.1

     حيث أن :   

 هـ :  
لوغاريتم القيمة التقديرية إلنتاج محصول بنجر السكر بالطن في المشاهدة هـ .        لو ص8

لوغاريتم مساحة األرض المزروعة بمحصول بنجر السكر ) فدان( في المشاهدة هـ          لو س1 هـ   :  

لوغاريتم العمل البشرى المستخدم ) رجل/ يوم عمل( في المشاهدة هـ  .       لو س2 هـ    :  

لوغاريتم العمل اآللي  للجرار وماكينات الري المستخدمة ) ساعة( في المشاهدة هـ  .         لو س3 هـ    :  

لوغاريتم كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة ) وحدة فعالة( في المشاهدة هـ  .         لو س4 هـ    :  
لوغاريتم كمية السماد اآلزوتى المستخدمة ) وحدة فعالة( في المشاهدة هـ  .          لو س5 هـ   : 

لوغاريتم المبيدات المستخدمة ) جنيه( في المشاهدة هـ  .         لو س6 هـ    :  

المصدر: جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالعينة البحثية للموسم االنتاجى 2018/2017. 
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أما بالنسبة للمرونة اإلنتاجية اإلجمالية للعروة الثالثة بمركز 
بلغت  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين  شربين 
0.779 بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل 
الناتج يكون أقل من معدل زيادة مدخالت الموارد موضع  زيادة 
الدراسة . األمر الذي يدل على أن مزارع  العروة الثالثة لمحصول 
بنجر السكر بمركز شربين تعمل في المرحلة الثانية أو المرحلة 

االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

3- التقدير االحصائى للدالة اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر الجمالى 
العروات بمركز شربين:

بتقدير الدالة اإلنتاجية إلجمالي عينة الدراسة بمركز شربين 
معنوية  مستوى  عند  معنويتها  ثبتت  قد   )7( بجدول  والموضحة 
يمكن  ر-2(   ( المعدل  التحديد  معامل  لقيمة  واستنادا   .  )0.01)
للتغيرات   %88 عن  مسئولة  المستقلة  المتغيرات  تلك  بأن  القول 
التي يمكن حدوثها في الناتج الفيزيقي . كما تبين أن أهم المدخالت 
العالقة  ذات  السكر  بنجر  إنتاج  كمية  على  المؤثرة  اإلنتاجية 
ثبتت معنويتها عند مستوى معنوية )0.01( هي  والتي  الموجبة 
مورد األرض ، العمل االلى ، األسمدة اآلزوتية ، المبيدات . كما 
 ، البشرى  العمل  وهى  السالبة  العالقة  ذات  المدخالت  في  تتمثل 
 ،  )0.01( مستوى  عند  معنويته  ثبتت  وقد  الفوسفاتية  األسمدة 
المرونات اإلنتاجية لمدخالت  تبين من تقديرات  (0.05(  ، كما 
إنتاج بنجر السكر أن مرونة مورد األرض 0.314 أي أن زيادة 
في  زيادة  إلى  تؤدى   %10 بنسبة  السكر  لبنجر  المزرعية  السعة 
أن  على  تدل  بسيطة  زيادة  وهى   %3.14 بنسبة  إنتاجه  كمية 
استخدام مورد األرض في نهاية المرحلة االقتصادية ، كما بلغت 
المرونة اإلنتاجية للعمل البشرى - 0.148 بمعنى ضرورة ترشيد 
بنسبة  البشرى  العمل  زيادة  أن  أي   ، العروة  هذه  في  استخدامه 
10% تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة 1.48 % ، كما بلغت 
مرونة العمل االلى 0.153 أي أن زيادته بنسبة 10% تؤدى إلى 
زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 1.53% . أما بالنسبة لألسمدة الكيماوية 
أن  أي    0.050  - بلغت   الفوسفاتي  للسماد  اإلنتاجية  فالمرونة 
زيادته بنسبة 10% تؤدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة %0.50 
، أما المرونة اإلنتاجية للسماد اآلزوتى فقد بلغت 0.094 أي أن 
زيادته بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسبة 0.94 % 
في  الفوسفاتي  السماد  استخدام  أن  على  تدل  بسيطة  زيادة  وهى 
المبيدات 0.620  مرونة  بلغت  كما   . االقتصادية  المرحلة  نهاية 
المبيدات بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج  أي أن زيادة 

بنسبة 6.20 % . 

الدراسة بمركز شربين  اإلنتاجية الجمالى عينة  المرونة  أما 
بلغت 0.983  حيث  الصحيح  الواحد  من  واقل  موجبة  أنها  تبين 
بمعنى أنها تعكس حالة تناقص العائد للسعة ، أي أن معدل زيادة 
الناتج يكون أقل من معدل زيادة مدخالت الموارد موضع الدراسة 
. األمر الذي يدل على أن مزارع إنتاج محصول بنجر السكر على 
مستوى العينة اإلجمالية بمركز شربين تعمل في المرحلة الثانية أو 

المرحلة االقتصادية من مراحل الدالة اإلنتاجية .

رابعا:المالمح االقتصادية ألهم المحاصيل الشتوية المنافسة لعروات 
إنتاج محصول بنجر السكر بمركزي عينة الدراسة:

بتقدير تكاليف إنتاج المحاصيل الشتوية )القمح والفول البلدي 
الدقهلية  بمحافظة  السكر  لبنجر  المنافسة  المستديم(  والبرسيم 
خالل الموسم االنتاجى )2018/2017( اشتملت هذه البنود على 
المزرعية  العمليات  إجراء  تكلفة  في  والمتمثلة  المتغيرة  التكاليف 
وأجو وكميات وقيمة مستلزمات اإلنتاج والتكاليف الثابتة ) إيجار 
األرض( ، باإلضافة إلى بنود عائد إنتاج تلك المحاصيل والمتمثلة 
الفدانى  العائد  الرئيسي والثانوي وصافى  في كمية وقيمة اإلنتاج 
هو  كما   ، المحاصيل  تلك  إنتاج  من  المنفق  الجنيه  على  والعائد 

موضح بالجدولين  )8( ، )9( . وسيتم تناولهما على النحو التالي:
1- متوسط تكلفة العمليات اإلنتاجية:  

العمليات  بيانات جدول )8( أن متوسط تكلفة إجراء  توضح 
المستديم  والبرسيم  البلدي  والفول  القمح  لمحاصيل  المزرعية 
 4115.9  ،  3973.8  ،  4332.5 بنحو  قدرت  العينة  بإجمالي 
العمليات  على  التكلفة  تلك  وبتوزيع   ، الترتيب  على  جنيه/فدان 
المزرعية، تمثلت أهمها  في عملية الحصاد حيث بلغت األهمية 
النسبية لتكلفتها نحو 41.0% ، 35.1% ، 51.6% ، يليها عملية 
الري بنسبية بلغت نحو 15.5% ، 13.7% ، 18.9% يليها عملية 
خدمة األرض بنسبية بلغت نحو 13.3% ، 14.7% ، 8.8% من 

تكلفة العمليات المزرعية بالمحاصيل الثالث على الترتيب. 

2-   متوسط  أجور وقيمة المستلزمات اإلنتاجية:
المستلزمات اإلنتاجية  بيانات جدول )8( أن متوسط  توضح 
لمحاصيل القمح والفول البلدي والبرسيم المستديم بإجمالي العينة 
على  جنيه/فدان   2908.6  ،  3795.6  ،  4244.3 بنحو  قدر 
اإلنتاج  مستلزمات  لبنود  النسبية  األهمية  وبدراسة   . الترتيب 
االلى  العمل  قيمة  في  تمثلت  أهمها  أن  تبين  الثالثة  للمحاصيل 
 ،  %60.6 نحو  لتكلفتهما  النسبية  األهمية  بلغت  حيث  والبشرى 
بنسبية  والفوسفاتي  اآلزوتى  السماد  يليهما   ،  %45.3  ،  %56.2
بلغت نحو 24.4% ، 19.0% ، 37.6% ، يليهما التقاوي بنسبية 
بلغت نحو 9.4% ، 18.3% ، 14.3% ، ثم المبيدات بنسبية بلغت 
اإلنتاجية  المستلزمات  قيمة  من   %2.7  ،  %6.0  ،  %4.2 نحو 

للمحاصيل الثالث على الترتيب .

3- صافى العائد الفدانى وعائد الجنيه المنفق:
التكاليف اإلنتاجية الكلية  تبين بيانات جدول )9( أن متوسط 
نحو  بلغت  المستديم  والبرسيم  البلدي  والفول  القمح  لمحاصيل 
نحو  منها   ، جنيه/فدان   12447.0  11965.1  ،  12683.9
8549.2 ، 7713.5 ، 7469.6 جنيه تكاليف متغيرة تمثل نحو 
67.4% ، 64.5% ، 60.0% ، وتبلغ نحو 4134.7 ، 4251.6 
 ،  %32.6 نحو  تمثل  )اإليجار(  ثابتة  تكاليف  جنيه   7977.4  ،
بنحو  الفدانى  العائد  اجمالى  قدر  حين  في    .  %40.0 ،  %35.5
14964.0 ، 14760.7 ، 15654.0 جنيه / فدان . لذا فقد بلغ 
صافى العائد الفدانى نحو 2280.1 ، 2795.6 ، 3207.0 جنيه 
، كما بلغ صافى عائد الجنيه المنفق نحو 0.18 ، 0.23 ، 0.26 

للمحاصيل الشتوية الثالثة على الترتيب .

بالمقارنة   السكر  بنجر  إنتاج  لعروات  االقتصادية  المالمح  خامسا: 
بالمحاصيل الشتوية المنافسة بالموسم االنتاجى 2019/2018   

الزراعة  قطاع  واجهت  التى  االقتصادية  للتغيرات  نظرا 
ارتفاع  من  تحقق  لما  وأيضا   ،)  2019 جرجس،   ( المصرية 
الموسم االنتاجى 2019/2018  الحقلية خالل  المحاصيل  أسعار 
والتي انعكست في اجمالى التكاليف والعائد الفدانى ، وبالتالي في 
صافى العائد وعائد الجنيه المنفق . لذا فقد تم تحديث أسعار كل من 
الشتوية  والمحاصيل  السكر  بنجر  مدخالت ومخرجات محصول 
المنافسة محل الدراسة ، بهدف الوصول إلى بعض بدائل تسعير 
المحاصيل  تلك  تنافسية  السكر في ظل  بنجر  ناتج عروات  وحدة 
صافى  قدر  حيث   .  )10( بجدول  موضح  هو  كما   ، الشتوية 
 4325.8 ، بنحو 3648.5  السكر  بنجر  لعروات  الفدانى  العائد 
 5651.4  ،  4490.1 بنحو  قدر  حين  في   ، جنيها   4645.3  ،
على  المستديم  والبرسيم  البلدي  والفول  للقمح  جنيها   4695.9  ،
الترتيب . بينما قدر عائد الجنيه المنفق لعروات بنجر السكر بنحو 
0.26 ، 0.30 ، 0.33 جنيها ، في حين قدر بنحو 0.32 ، 0.41 
، 0.36 جنيها لمحاصيل القمح والفول البلدي والبرسيم المستديم 

على الترتيب خالل الموسم االنتاجى 2019/2018. 
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جدول 8. متوسط تكلفة العمليات اإلنتاجية للمحاصيل الشتوية المنافسة لبنجر السكر بعينة الدراسة للموسم االنتاجى 2019/2018.
                                                                                                                                                                                 )جنيه/فدان(

البيان

نقل ونثر 
السماد 
البلدي

خدمة 
الزراعةاألرض

العريق 
ومقاومة 
الحشائش

نقل ونثر 
السماد 
الكيماوي

الري
مقاومة 
اآلفات

الحصاد *
مصاريف 

نثرية
جملة تكلفة 

العمليات

محصول القمح

136.7581.9240.8275.6123.4679.2418.61793.6132.94382.7بلقاس
118.6567.3232.6258.9148.3656.8386.31756.1124.74249.6شربين
129.8576.4237.5269.4138.9669.8404.91776.5129.34332.5العينة
%3.013.35.56.23.215.59.341.03.0100

محصول الفول البلدي

35.4543.7215.8489.3116.2526.3457.91403.6107.23895.4بلقاس
603.4234.2512.6104.7549.1436.71398.2125.43964.3-شربين
17.9583.8229.7509.8113.9543.8451.61401.8121.53973.8العينة
%0.4514.75.812.82.913.711.435.33.1100

محصول البرسيم المستديم

2133.5102.94135.2-374.6112.6513.695.6802.4-بلقاس
352.7105.8469.5104.3751.8102.52116.483.74086.7-شربين
363.5110.3492.1101.2778.251.32125.294.14115.9-العينة
%-8.82.712.02.518.91.251.62.3100

* تشتمل على عمليات الترحيل ، التعبئة ، النقل .

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2019/2018. 

الدراسة  خالل  عينة  بمركزي  السكر  بنجر  لمحصول  المنافسة  الشتوية  المحاصيل  ألهم  اإلنتاج   مستلزمات  وقيم  وكميات  أجور  متوسط   .8 جدول  تابع 
)جنيه/فدان(                                                                           .2018/2017 االنتاجى  الموسم  

البيان
السماد اآلزوتىسوبر فوسفاتالتقاويالسماد البلدي

قيمة
المبيدات

قيمة العمل
 االلى و 
البشرى

اجمالى 
قيمة 

المستلزمات
قيمةوحدة قيمةوحدة قيمةكيلوقيمةم3

محصول القمح

2.467.65941212.5161.767.1845.7185.32624.24296.5بلقاس

1.949.45538314.3193.470.2863.7162.92516.54168.9شربين

2.259.65839913.6178.969.8856.7176.52573.64244.3العينة

%-1.4-9.4-4.2-20.24.260.6100
محصول الفول البلدي

1.2بلقاس  31.568                                                                                                                                68521.5274.332.8403.9214.22139.53748.4

7470331.6395.130.5357.7236.52125.33817.6--شربين

0.816.97269627.8336.731.9383.6227.42134.53795.6العينة

%-0.45-18.3-8.9-10.16.056.2100
محصول البرسيم المستديم

2743035.2437.554.9664.383.71347.42962.9--بلقاس

2539624.8320.662.7759.871.91286.32834.6--شربين

2641531.5381.759.9713.878.61318.92908.6--العينة
%---14.3-13.1-24.52.745.3100.0

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2019/2018. 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4  )2020(

303تنافسية عروات محصول بنجر السكر ألهم المحاصيل الشتوية : دراسة حالة بمحافظة الدقهلية

جدول  9. متوسط    صافى العائد الفدانى وعائد الجنيه ألهم المحاصيل الشتوية المنافسة لعروات بنجر السكر  بمركزي عينة الدراسة خالل الموسم االنتاجى 2019/2018.
                                                                                                                                                                                 )جنيه/فدان(

التكاليف البيان
التكاليف قيمة اإليجارالمتغيرة *

الكلية
الناتج الناتج الرئيسي

عائد صافى العائداإليراد الكلىالثانوي
الجنيه قيمةسعرأردب 

محصول القمح
8679.24150.012829.218.8558.910507.34753.615260.92431.70.19بلقاس
8418.54120.012538.518.3552.810116.24550.714666.92128.40.17شربين
8549.24134.712683.918.6556.110343.54620.514964.02280.10.18العينة
%67.432.6100--69.130.910015.2-

محصول الفول البلدي
7643.84289.011932.87.71782.213722.91311.215034.13101.30.26بلقاس
7781.94212.011993.97.41775.013135.01263.614398.62404.70.20شربين
7713.54251.611965.17.61776.913504.41256.314760.72795.60.23العينة
%64.535.5100--91.58.510018.9-

محصول البرسيم المستديم
16050.83506.90.28-7546.54997.412543.944012.716050.8بلقاس
15255.62905.60.24-7381.94968.11235043813.915255.6شربين

7469.64977.412447.04.03913.515654.00.015654.03207.00.26العينة

%60.040.0100--100-10020.5-
* التكاليف المتغيرة تشمل تكاليف العمليات اإلنتاجية وأجور مستلزمات اإلنتاج . 

المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2019/2018. 

جدول 10. متوسط صافى العائد وعائد الجنيه لعروات بنجر السكر  والمحاصيل الشتوية المنافسة بمركزي عينة الدراسة لموسم 2019/2018.
                                                                                                                                                                                 )جنيه/فدان(

التكاليف البيان
المتغيرة *

قيمة 
اإليجار

التكاليف 
الكلية

الناتج الناتج الرئيسي
صافى اإليراد الكلىالثانوي

العائد
عائد 
الجنيه قيمةسعرأردب 

العروة األولى
8907.35123.914031.220.3712.914471.92998.417470.33439.10.25بلقاس
8642.55156.313798.821.8695.815168.42401.317569.73770.90.27شربين
8775.25141.513916.721.1704.514865.02700.217565.23648.50.26العينة
%63.136.9100------

العروة الثانية
9115.35417.914533.224.9669.316665.62301.518967.14433.90.31بلقاس
9326.75336.414663.124.7662.816371.22496.118867.34204.20.29شربين
9222.15377.614599.724.8666.316524.22401.318925.54325.80.30العينة
%63.236.8100------

العروة الثالثة
8986.95123.614110.525.5649.216554.62292.318846.94736.50.34بلقاس
8827.25185.314012.525.2643.716221.22280.818502.04489.50.32شربين
8915.35159.814075.125.4646.916431.3228918720.44645.30.33العينة
%63.336.7100-------

محصول القمح
8994.75065.414060.118.9665.912585.55694.418279.94219.80.30بلقاس
8711.65091.813803.419.5658.612842.75721.218563.94760.50.34شربين
8854.65077.213931.819.2662.412718.15703.818421.94490.10.32العينة
%63.636.4100-------

محصول الفول البلدي
8064.55693.113757.66.92554.317624.71362.618987.35229.70.38بلقاس
8217.25538.713755.97.12594.518421.01395.419816.46060.50.44شربين
8142.65614.313756.97.02575.318027.11381.219408.35651.40.41العينة
%59.240.8100-------

محصول البرسيم المستديم
17649.24555.80.35-7546.55546.913093.444412.317649.2بلقاس
17607.64827.10.38-7381.95398.612780.544401.917607.6شربين
7465.95471.412937.344408.317633.2017633.24695.90.36العينة
%57.752.3100-------

* التكاليف المتغيرة تشمل تكاليف إجراء العمليات اإلنتاجية وأجور مستلزمات اإلنتاج . 
المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2019/2018. 
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ومما سبق يتضح أن محصول الفول البلدي جاء فى المرتبة 
فالعروة   ، القمح  و   ، السكر  لبنجر  الثالثة  العروة  يليه   ، األولى 
 . المنفق  الجنيه  وعائد  الفدانى  العائد  صافى  حيث  من  األولى 
المستديم  البرسيم  ثم  السكر  لبنجر  الثانية  العروة  كانت  حين  في 
فالعروة  المستديم  البرسيم  بينما   . الفدانى  العائد  من حيث صافى 
خالل  المنفق  الجنيه  عائد  صافى  حيث  من  السكر  لبنجر  الثانية 
الموسم االنتاجى 2019/2018 . وبمقارنة تلك النتائج بنظيرتها 
انه  تبين  االنتاجى 2018/2017  الموسم  المتحصل عليها خالل 
نتيجة لرفع سعر القمح من نحو 560 جنيه إلى 680 جنيه لألردب 
ارتفاع  إلى  أدى  الذي  . األمر  الذكر  اإلنتاجيين سالفى  للموسمين 
صافى عائده الفدانى ، وعائد الجنيه المنفق على إنتاجه . مما جعله 
في   ، المستديم  والبرسيم  السكر  بنجر  إنتاج  لعروات  قويا  منافسا 

حين ظل الفول البلدي في صدارة المحاصيل الشتوية المنافسة.

سادسا: بدائل تسعير وحدة ناتج  عروات محصول بنجر السكر فى 
ظل تنافسية أهم المحاصيل الشتوية 

محصول  شراء  للسكر  الدلتا  شركة  احتكار  من  الرغم  على 
بنجر السكر ، إال أنها قد واجهت نقصا في مساحته المنزرعة عن 
تلك المستهدفة ، وذلك لما تحقق من ارتفاع كبير في أسعار معظم 
المحاصيل الشتوية خالل الموسم االنتاجى 2019/2018 ، مما 
جعل صافى عائد الجنيه المنفق على إنتاجها أعلى من نظيره لبنجر 
السكر ، مما دفع الشركة إلى رفع سعر الطن من نحو  647.1 ، 
620.3 ، 607.0 جنيه/طن للعروات الثالث على الترتيب خالل 
الموسم االنتاجى 2018/2017 إلى حوالي 704.5 ، 666.3 ، 
646.9 جنيها لنفس العروات على الترتيب خالل الموسم االنتاجى 
2019/2018 ، إال أن ما تحقق بعد هذا االرتفاع من صافى عائد 
للجنيه المنفق على إنتاج هذا المحصول لم يعادل نظيره للمحاصيل 
المساحة  تحقيق  بمكان  الصعوبة  من  وأصبح   ، المنافسة  الشتوية 

المستهدف زراعتها لتشغيل مصان الشركة بكامل طاقتها . 

مقترحة  بدائل  إلى وضع  الدراسة  من  الجزء  هذا  يهدف  لذا 
لسعر الطن من إنتاج العروات الثالث بما يضمن تحقيقه لصافى 
عائد للجنيه يعادل على األقل نظيره لمحاصيل القمح والفول البلدي 
والبرسيم المستديم في ظل افتراض تساوى معدل الزيادة فى كل 
إلنتاجية  نظيره  مع  المحاصيل  تلك  إنتاج  وتكاليف  إنتاجية  من 
القادمة . كما هو  وتكاليف محصول بنجر السكر خالل السنوات 

موضح بجدول )11( ، وسيتم تناولها على النحو التالي :

1 -  بدائل تسعير وحدة ناتج  عروات محصول بنجر السكر وفقا 
لصافى عائد الجنيه لمحصول القمح : 

وفقا لما حققه محصول القمح بعينة الدراسة للموسم االنتاجى 
إنتاجه  المنفق في  للجنيه  2019/2018 من متوسط صافى عائد 
للطن من محصول  مقترحة  أسعار  تقدير  تم  البالغ حوالي 0.32 
بنجر السكر والذي يتحقق منه اجمالى وصافى عائد فدانى يجعل  
صافى عائد الجنيه المنفق في إنتاجه يعادل نظيره من القمح ، حيث 
 731.5 ،  777.1 ، نحو 870.6  المقترحة  األسعار  تلك  بلغت 
جنيها للطن بالعروات اإلنتاجية األولى والثاني والثالثة على الترتيب 
، أي بزيادة تبلغ حوالي 166.1 ، 110.8 ، 84.6 جنيها للطن 
الحالية   األسعار  من   %13.1 .  %16.6 ، نحو %23.6  تعادل   ،
للموسم االنتاجى 2018/2018 البالغة نحو 704.5 ، 666.3 ، 
646.9 جنيها للطن للعروات اإلنتاجية الثالث بنفس الترتيب  كما 
هو موضح بجدول )11( . هذا باإلضافة إلى لما تقرره الدولة من 
يترتب  وما  القمح  لمحصول  االختياري  التوريد  أسعار  في  زيادة 
وكذا  الفدانى  العائد  وصافى  اجمالى  من  كل  في  زيادة  من  عليه 

صافى عائد الجنيه المنفق في إنتاجه في السنوات القادمة 

2 -  بدائل تسعير وحدة ناتج  عروات محصول بنجر السكر وفقا 
لصافى عائد الجنيه لمحصول الفول البلدي : 

للموسم  الدراسة  بعينة  البلدي  الفول  حققه محصول  لما  وفقا 
المنفق  للجنيه  عائد  صافى  متوسط  من   2019/2018 االنتاجى 
في إنتاجه البالغ حوالي 0.41 تم تقدير أسعار مقترحة للطن من 
عائد  وصافى  اجمالى  منه  يتحقق  والذي  السكر  بنجر  محصول 
فدانى يجعل  صافى عائد الجنيه المنفق في إنتاجه  يعادل نظيره 
من الفول البلدي ، حيث بلغت تلك األسعار المقترحة نحو 930.0 
األولى  اإلنتاجية  بالعروات  للطن  جنيها   743.3  ،  883.5  ،
 225.5 حوالي  تبلغ  بزيادة  أي   ، الترتيب  على  والثالثة  والثاني 
، 217.2 ، 96.4 جنيها للطن ، تعادل نحو %32.0 ، %32.6 
االنتاجى 2018/2018  للموسم  الحالية   14.9% من األسعار   .
للعروات  للطن  ، 646.9 جنيها   666.3 ، البالغة نحو 704.5 
اإلنتاجية الثالث بنفس الترتيب  كما هو موضح بجدول )11( . هذا 
باإلضافة إلى أي زيادة مستقبلية في األسعار المزرعية لمحصول 
الفول البلدي وما تحققه من زيادة فى كل من اجمالى وصافى العائد 
السنوات  في  إنتاجه  في  المنفق  الجنيه  عائد  صافى  وكذا  الفدانى 

القادمة .

جدول 11. بدائل وحدة ناتج  عروات بنجر السكر  وفقا لصافى عائد الجنيه لمحاصيل القمح  ، الفول البلدي والبرسيم المستديم خالل الموسم االنتاجى 2019/2018.

التكاليف الكلية العروة
الحالية

اجمالى العائد 
المقترح

صافى  العائد 
المقترح

السعر المقترح 
مقدار التغير السعر الحالى للطنللطن

جنيه
التغير
% 

محصول القمح
13916.718370.04453.3870.6704.5166.123.6األولى
14599.719271.64671.9777.1666.3110.816.6الثانية
14075.118579.14504.0731.5646.984.613.1الثالثة

محصول الفول البلدي
13916.719622.55705.8930.0704.5225.532.0األولى
14599.720585.65985.9883.5666.3217.232.6الثانية
14075.119845.95770.8743.3646.996.414.9الثالثة

محصول البرسيم المستديم
13916.718926.75010.0897.0704.5192.527.3األولى
14599.719855.65255.9852.2666.3185.927.9الثانية

14075.119142.15067.0716.9646.970.010.8الثالثة
المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات استمارة االستبيان الخاصة العينة البحثية للموسم االنتاجى 2019/2018. 
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3 -  بدائل تسعير وحدة ناتج  عروات محصول بنجر السكر وفقا 
لصافى عائد الجنيه للبرسيم المستديم : 

الدراسة  بعينة  المستديم  البرسيم  محصول  حققه  لما  وفقا 
للجنيه  عائد  متوسط صافى  من  االنتاجى 2019/2018  للموسم 
المنفق في إنتاجه البالغ حوالي 0.36 تم تقدير أسعار مقترحة للطن 
من محصول بنجر السكر والذي يتحقق منه اجمالى وصافى عائد 
يعادل نظيره  إنتاجه  المنفق في  الجنيه  فدانى يجعل  صافى عائد 
من محصول البرسيم المستديم ، حيث بلغت تلك األسعار المقترحة 
نحو 897.0 ، 852.2 ، 716.9 جنيها للطن بالعروات اإلنتاجية 
حوالي  تبلغ  بزيادة  أي   ، الترتيب  على  والثالثة  والثاني  األولى 
 %27.3 نحو  تعادل   ، للطن  جنيها   70.0  ،  185.9  ،  192.5
االنتاجى  للموسم  الحالية   األسعار  من   %10.8  .  %27.9  ،
، 646.9 جنيها   666.3 ، نحو 704.5  البالغة   2018/2018
بجدول  موضح  هو  كما  الترتيب   بنفس  الثالث  للعروات  للطن 
المزرعية  إلى أي زيادة مستقبلية في األسعار  باإلضافة   .  )11)
لمحصول البرسيم المستديم وما تحققه من زيادة في كل من اجمالى 
وصافى العائد الفدانى وكذا صافى عائد الجنيه المنفق في إنتاجه 

في السنوات القادمة .

ومما سبق يتضح أن محاصيل القمح والفول البلدي والبرسيم 
بنجر  لمحصول  المنافسة  الشتوية  المحاصيل  أكثر  تعد  المستديم 
السكر ، وسوف تشتد تلك المنافسة في ظل الزيادة المستمرة في 
أسعارها . لذا قد يصعب على شركة الدلتا للسكر )مصنع بلقاس 
تلك  مع  تتفق  فعلية  مساحات  زراعة  على  التعاقد  من  بالدقهلية( 

المساحة المستهدفة لتشغيله بكامل طاقته .

وبناءا على النتائج التي توصلت الدراسة فإنها توصى بما يلي:
عروات . 1 على  المنفق  الجنيه  عائد  صافى  الدراسة  قدرت 

محصول بنجر السكر بنحو 0.26 ، 0.30 ، 0.33 جنيها 
، في حين  قدرت للمحاصيل الشتوية المنافسة محل الدراسة 
القمح والفول البلدى والبرسيم  بنحو 0.32 ، 0.41 ، 0.36 
جنيها على الترتيب خالل الموسم االنتاجى 2019/2018. 
المنفق على عروات  الجنيه  عائد  أن  يدل على  الذى  االمر 
محصول بنجر السكر  لم يعادل نظيره  مع تلك المحاصيل 
. لذا يجب على شركة الدلتا للسكر )مصنع بلقاس بمحافظة 
الدقهلية( إقرار زيادة مستمرة فى سعر توريده ، حتى تتمكن 
مع  تتفق  فعلية  مساحات  زراعة  على  التعاقد  من  الشركة 
من  طاقته  بكامل  المصنع  هذا  لتشغيل  المستهدفة  نظيرتها 
المحاصيل   أسعار  في  المستمرة  الزيادة  ومواكبة  ناحية، 

الشتوية المنافسة له من ناحية أخرى. 

الفوسفاتي . 2 والسماد  البشرى  العمل  موارد  استخدام  ترشيد 
والمبيدات في عروات انتاج محصول بنجر السكر الثالث ، 

وذلك حتى يتحقق االستخدام الكفء لتلك الموارد .
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Competition of The Seedtime of Sugar beet Compared to the Most 
Important Winter Crops: Case Study in Dakahlia Governorate 
Moustafa A. El kblawy 1 and Hebat Allah Elsyed2

1 Economic Research Institute , Agricultural Research Center , Gaza, Egypt
2 Department Agricultural Economic. , Faculty of Agriculture, Mansoura University

THE RESEARCH aims to study a competitive study of sugar beet lugs for the 
most important winter crops in Dakahlia Governorate, and set some pricing 

options for the unit output of these lugs in light of the competitiveness of these crops.
The most important results were that the municipal bean crop achieved the highest 
net return and return of the pound with values of about 5651.4, 0.41 pounds, followed 
by persistent clover with values of about 4695.9 and 0.36 pounds, and finally wheat 
with values amounting to 4490.1 and 0.32 pounds, respectively, during the production 
season 2018 / 2019, and by comparing these results with their counterparts with sugar 
beet lugs, they were found to be less profitable than those winter crops. By putting 
substitutes for pricing unit for sugar beet lugs in light of wheat competitiveness, they 
amounted to 870.6, 777.1, 731.5 pounds / ton for the three lugs at rates estimated at 
23.6%, 16.6%, 13.1% from the current price to equal the net pound return for wheat 
crops, while for the municipal beans 930 EGP 883.5, EGP 743.3  ton for the three 
rates, with rates estimated at 32%, 32.6%, and 14.9% of the current price, to equal the 
net pound return for the municipal beans. While the permanent clover reached 704.5, 
666.3, 646.9 pounds / ton for the three lugs, with rates estimated at 27.3%, 27.9%, 
and 10.8% on the current price to equal the net pound return for the sustainable clover 
crop, respectively, during the same production season.

Key words: Competition , The Seedtime , Sugar Beet , Winter Crops , Production 
Costs , Net Return ,  Pound Return , Economic Efficiency. 


