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اقتصاديات بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ
محمود محمد فواز1 ، رشدي شوقي العدوي1 و منيرة صالح الدين الخولى2*

1قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ

 2مركز البحوث الزراعية - معهد المحاصيل الحقلية

بمحافظة  السكر  بنجر  إنتاج  في  الموارد  الستخدام  االقتصادية  الكفاءة  دراسة  رئيسية  بصفة  البحث  استهدف 
الثانوية  البيانات  على  البحث  اعتمد  وقد  لألرباح،  المعظم  ونظيره  لإلنتاج  األمثل  الحجم  وتقدير  الشيخ،  كفر 
المنشورة والبيانات الميدانية لعينة عشوائية تم تجميعها خالل الموسم اإلنتاجي 2020/2019 باستخدام استمارة 
الكفاءة  مؤشرات  بعض  وتقدير  للبيانات  واالستداللي  الوصفي  التحليل  واستخدام  الشخصية  بالمقابلة  استبيان 
اإلنتاجية واالقتصادية.وأشارت النتائج إلى وجود تأثير لكل من المساحة،العمل البشري،السماد األزوتي،السماد 
من  تبين  كما  الشيخ،  كفر  بمحافظة  السكر  بنجر  إنتاج محصول  المبيداتعلى  وقيمة  البوتاسي  الفوسفاتي،السماد 
تقدير دوال تكاليفاإلنتاج لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ أنالحجم األمثللإلنتاج للفئات الثالث على الترتيب هو 
وأن  فدان،  نحو 1.05، 1.25،1.54  الترتيب  على  منهما  لكل  المثلى  نحو 24.50، 24.2،24.75،والسعة 
العمل  بضرورة  البحث  25.4، 25.55 طن/فدان.وأوصى  بنحو 25.05،  قدر  لألرباح  المعظم  اإلنتاج  حجم 
على ترشيد استخدام السماد البوتاسي لحقول الفئة األولى حيث أتضح أن زيادة هذا المورد بنسبة 10% يؤدي 
إلىانخفاض اإلنتاجية الفدانية بنحو 1,6%، والعمل على ترشيد استخدام العمل البشري لمزارعي الفئة الثانية حيث 
تبين أن زيادة العمل البشري بنحو 10% يؤدي إلى انخفاض االنتاج بنحو4,9%، وترشيد استخدام كل من السماد 
البوتاسي وقيمة المبيدات حيث تبين أن زيادة بنحو 10% يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج بنحو 18,3%، 8,6% لكل 

منهما على الترتيب.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة التكنولوجية، الكفاءة السعرية، الكفاءة االقتصادية، كفر الشيخ، الحجم األمثل لإلنتاج، 
الحجم المعظم لألرباح.

المقدمة                                                                                     

يعتبر السكر أحد المصادر الرئيسية للطاقة الالزمة للفرد، كما أنه 
يعتبر  إلىأنه  باإلضافة  الغذائية،  الصناعات  من  الكثير  في  يدخل 
من  مصر  في  السكر  وينتج  الغذائية  المواد  لبعض  حافظة  مادة 
ويساهم  السكر،  وبنجر  السكر  قصب  محصولي  هما  مصدرين 
السكر  إنتاج  إجمالي  من  إنتاج%43  في  السكر  قصب  محصول 
بينما يساهم محصول بنجر السكر في إنتاج57% من إنتاج السكر 
أهم  من  السكر  ويعد   ،)2019 اخرون  و  2018)الجزار  عام 
القمح  بعد  الثانية  المرتبة  الغذائية االستراتيجية حيث يحتل  السلع 
اإلنتاجية  طاقته  عجزت  والتي  االستهالكية  األهمية  حيث  من 
في  المضطردة  الزيادة  نتيجة  االستهالكية  طاقته  مالحقة  عن 
أعداد السكان )خليل، 2012(، األمر الذي ينشأ عنه عبء على 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة وما ينجم عن ذلك من 
الدول  تحكم بعض  األجنبي فضال عن  النقد  توفير  مثل  مشكالت 
أحد  السكر  بنجر  )العدوى،2016(.ويعد  أسعاره  في  المصدرة 
المحدودة  المزروعة  المساحة  تتنافس على  التي  الشتوية  الزروع 
مع باقي المحاصيل الشتوية،ويمتاز بإمكانية زراعته في أراضي 
والقلوية)النفيلى،2019).  للملوحة  لمقاومته  الحديثة  االستصالح 
وتشير اإلحصاءات أناالستهالك المحلى منه ارتفع من نحو 2,64 
عام  في  طن  مليون  نحو3,60  إلى   2017 عام  في  طن  مليون 
2018،بزيادة تقدر بنحو 960 ألف طن، تمثل حوالى 36,4 % 
السكر في مصر في عام 2017)عباس، 2018(،  من استهالك 
وقد أدى ذلك إلى وجود فجوة بين اإلنتاج واالستهالك تقدر بنحو 
1,06 مليون طن في عام 2017،ثم ارتفعت إلى نحو1,2 مليون 

طن في عام 2018،وقد بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من السكر في 
مصر في عام 2018 نحو64 %.

وتحتل محافظة كفر الشيخ المرتبة األولى من حيث المساحة 
المنزرعة واإلنتاج على مستوى الجمهورية مابين الثمان محافظات 
)كفرالشيخ - الدقهلية - الشرقية - الفيوم - البحيرة - بني سويف 
الجمهورية. داخل  بها  اإلنتاج  يتمركز  التي  الغربية(   - المنيا   –
وقـُدرت متوسط المساحة المزروعة بالمحافظة للموسم الزراعي 
من  حوالي%25,2  تمثل  فدان،  ألف   124 بنحو   2018/2017
نحو492,7  بلغت  مصر،والتي  في  المزروعة  المساحة  متوسط 
بالمحافظة بنحو  الموردة  ألف فدان، كما قـُدرت الطاقة اإلنتاجية 
1916,4 ألف طن، تمثل 35,2 % من متوسط اإلنتاج بالجمهورية 
المحاصيل  مجلس  األراضي،  واستصالح  الزراعة  )وزارة 

السكرية،التقرير السنوي،2018).

المشكلة البحثية                                                                   

في  السكر  بنجر  إنتاج  في  المستمرة  الزيادة  من  بالرغم 
بسبب  لالنخفاض  معرضة  الذاتي  االكتفاء  نسبة  أن  إال  مصر، 
تزايد االستهالك وانخفاض المساحة واإلنتاج واإلنتاجية في ظل 
المعروض  تغيير  إلى  اقتصادية عالمية يمكن أن تؤدى  متغيرات 
المعوقات  من  إلىالعديد  باإلضافة  والسعر،  الكمية  حيث  من  منه 
المتعلقة باالستثمارات في صناعة السكر، األمر الذي يستلزم معه 
دراسة اقتصاديات هذا المحصول بعد تراجع اإلنتاجية الفدانية له، 

وذلك بهدف االستغالل األمثل للموارد المستخدمة في انتاجه.
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األهداف البحثية                                                                     

االقتصادية  الكفاءة  دراسة  رئيسية  بصفة  البحث  استهدف 
بنجر  محصول  إنتاج  في  المستخدمة  االنتاج  مدخالت  الستخدام 
األهداف  تحقيق  خالل  من  وذلك  الشيخ،  كفر  بمحافظة  السكر 

الفرعية التالية:

1- دراسة الوضع اإلنتاجي إلنتاج محصول بنجر السكر في مصر 
ومحافظة كفر الشيخ.

2- تقدير الكفاءة التكنولوجية والسعرية الستخدام الموارد في إنتاج 
محصول البنجر.

3- تقدير الحجم األمثل لإلنتاج ونظيرة المعظم لألرباح.

اإلنتاج  مستوى  عند  االقتصادية  المؤشرات  بعض  حساب   -4
الفعلي واالمثل والمعظم للربح.

مصادر البيانات
البيانات  أولهما  البيانات  من  نوعين  على  البحث  اعتمد 
الثانوية المنشورة، وثانيهما بيانات أولية لدراسة ميدانية من خالل 

استمارةاستبيانلمزارعي البنجر بكفر الشيخ

الطريقة البحثية:
اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على التحليل الوصفي والقياسي 
اإلنتاج  داالت  العام،  الزمنى  االتجاه  معادالت  باستخدام  وذلك 
المؤشرات  بعض  السكر،واستخدام  بنجر  لمحصول  والتكاليف 
الجنيه،وتم  عائد  وصافى  الفداني  العائد  كصافي  االقتصادية 
بمحافظة  السكر  بنجر  مزارعي  أعداد  حصر  على  االختياربناًء 
 92191 بلغ  المزارعين  عدد  إلىأن  أشار  والذي  الشيخ  كفر 
مزارعاً حيث تم اختيار مركز كفر الشيخ عشوائياً ممثالً للمحافظة 
أنها  بطريقة عمدية حيث  الزراعية  الشيخ  كفر  واختيرت جمعية 
أكبر جمعية وفقا لمعيار عدد المزارعين والمساحة والبالغة نحو 
وفقا  البحث  عينة  مزارع  وقسمت  فداناً.  مزارعا،2911   910
للحيازة الزراعية التي تستخدمها إلى مزارع حيازتها حتى فدان 
63 مزرعة تمثل 39 % من مفردات العينة البحثية، والمزارع التي 
حيازتها أكبر من فدان إلى ثالثة أفدنه بلغ 70 مزرعة تمثل 43 % 
من مفردات العينة البحثية، في حين بلغ عدد المزارع التي حيازتها 
العينة  تمثل 18 % من مفردات  أفدنه 30مزرعة  ثالثة  أكبر من 
البحثية.كما تم اختيار مفردات العينة بطريقة عشوائية والتي بلغت 
نحو 163 مزارعاً تمثل حوالي 18% من إجمالي عدد المزارعين 

والبالغ عددهم 910 مزارعاً بجمعية كفر الشيخ الزراعية.

النتائج البحثية                                                                    

أوال: الوضع اإلنتاجي لمحصول بنجر السكر في مصر:
يتناول هذا الجزء من البحث دراسة وتحليل الوضع اإلنتاجي 
للمساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية الفدانية لمحصول البنجر 
رقمي  جدولي  في  كما   )2018  -2000( الفترة  مصرخالل  في 

(1(، )2( وذلك كما يلي:
)أ( تطور المساحة المزروعة

بمصرخالل  البنجر  من  المزروعة  المساحة  تطور  بدراسة 
فدان،  ألف   311,2 نحو  بلغ  متوسطها  أن  تبين  الدراسة  فترة 
عام  في  فدان  ألف   131,3 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  وتراوحت 
للمساحة  السنوي  المتوسط  من  نحو%40,56  2003،يمثل 
المزروعة من المحصول، وحد أقصى بلغ نحو 559 ألف فدان في 
عام 2016، يمثل نحو 172,92% من المتوسط السنوي،وبدراسة 
معادلة االتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بمصر خالل فترة 
الدراسة تبين أنها تتزايد سنوياً بنحو 29,03ألف فدان، أي بمعدل 
نمو سنوي معنوي إحصائي بلغ نحو 8,97% من متوسط المساحة 

المزروعة خالل فترة الدراسة.

)ب( تطور اإلنتاج الكلي
السكر في مصر  لبنجر  الكلي  السنوي لإلنتاج  المتوسط  قُدر 
خالل فترة الدراسة بنحو 6,7 مليون طن، وتراوح بين حد أدنى 
نحو %39,72  عام 2003،يمثل  في  مليون طن  نحو 2,69  بلغ 
من المتوسط السنوي، وحد أقصى بلغ نحو 11,98 مليون طن في 
عام 2015 يمثل نحو 176,84% من المتوسط السنوي ،وبتقدير 
السكر  منبنجر  الكلي بمصر  لإلنتاج  العام  الزمني  االتجاه  معادلة 
تبين تزايد اإلنتاجالكلي سنوياً بنحو 616,12 ألف طن، وبمعدل 

نمو سنوي بلغ نحو 8.81% خالل فترة الدراسة.

 )ج( تطور اإلنتاجية الفدانية
قدر المتوسط السنوي لإلنتاجية الفدانية من بنجر السكر بمصر 
خالل فترة الدراسة بنحو 20,83 طن للفدان، وتراوحت بين حد 
أدنى بلغ نحو 19,92طن للفدانفي عام 2008،يمثل نحو%95,63 
من المتوسط السنوي، وحد أقصى بلغ نحو 21,98 طن للفدانفي 
عام 2007،يمثل نحو 105,52% من المتوسط السنوي،وبدراسة 
أنها  تبين  بمصر  الفدانية  لإلنتاجية  العام  الزمني  االتجاه  معادلة 
سنوي  نمو  بمعدل  أي  للفدان،  طن   0,035 بنحو  سنوياً  تتزايد 

معنوي إحصائي بلغ نحو 0,17% خالل فترة الدراسة.

كفر  محافظة  في  السكر  بنجر  لمحصول  اإلنتاجي  الوضع  ثانيا: 
الشيخ:

يتناول هذا الجزء من البحث دراسة وتحليل الوضع اإلنتاجي 
للمساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية الفدانية لمحصول البنجر 
في  كما   )2018  -2000( الفترة  خالل  الشيخ  كفر  فيمحافظة 

جدولي)1(، )2( وذلك كما يلي:

)أ( تطور المساحة المزروعة:
بدراسة تطور المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر 
بلغ  متوسطها  أن  تبين  الدراسة  فترة  خالل  الشيخ  كفر  بمحافظة 
بلغ  أدنى  حد  بين  وتراوحت   ،2018 فدان  ألف   105,96 نحو 
من  نحو%70,2  عام2000،يمثل  في  فدان  ألف   74,38 نحو 
في  فدان  ألف  نحو 155,52  بلغ  أقصى  السنوي، وحد  المتوسط 
عام 2015،يمثل نحو 146,77% من المتوسط السنوي.وبدراسة 
كفر  المزروعةبمحافظة  للمساحة  العام  الزمني  االتجاه  معادلة 
بنحو 4,6ألف  تتزايد سنوياً  أنها  تبين  الدراسة  فترة  الشيخ خالل 
فدان، أي بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائي بلغ نحو4,29% من 

متوسط المساحة المزروعةخالل فترة الدراسة.

)ب( تطور اإلنتاج الكلي:
السكر  بنجر  لمحصول  الكلي  لإلنتاج  السنوي  المتوسط  قُدر 
مليون  الدراسةبنحو 2,094  فترة  الشيخ خالل  كفر  محافظة  في 
عام  في  طن  مليون   1,38 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  وتراوح  طن، 
2000،يمثلنحو 65,81% من المتوسط السنوي، وحد أقصى بلغ 
 %145,04 نحو  2015،يمثل  عام  في  طن  مليون   3,037 نحو 
من المتوسط السنوي.وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج 
الكلي بمحافظة كفر الشيخ منبنجر السكر تبين تزايد اإلنتاجالكلي 
بنحو85,3 ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو%4,36  سنوياً 

خالل فترة الدراسة.

 )ج( تطور اإلنتاجية الفدانية
بنجر  من  الفدانية  لإلنتاجية  السنوي  المتوسط  قدر 
وتراوحت  للفدان،  19,86طن  نحو  الشيخ  كفر  السكربمحافظة 
2000،يمثل  عام  للفدانفي  18,01طن  نحو  بلغ  أدنى  حد  بين 
نحو  بلغ  أقصى  وحد  السنوي،  المتوسط  من  نحو%90,68 
من   %105,53 نحو  2010،يمثل  عام  في  للفدان  طن   20,96
العام لإلنتاجية  الزمني  السنوي.وبدراسة معادلة االتجاه  المتوسط 
المقدر  للنموذج  اإلحصائية  المعنوية  ثبوت  عدم  الفدانيةأتضح 
لتطور اإلنتاجية الفدانية بمحافظة كفر الشيخ وذلك نظرا لتذبذب 

وعدم استقرار هذه اإلنتاجية خالل فترة الدراسة.
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 البيان

السنوات

اإلنتاجية الفدانية بالطناإلنتاج الكلي بالطنالمساحةالمزروعة باأللف فدان

كفر الشيخمصركفر الشيخمصركفر الشيخمصر

2000135.6074.382890.401378.3421.3218.53

2001142.6087.132857.701656.0720.0419.01
2002153.8083.223168.301652.6720.6019.86
2003131.3075.412691.501550.9420.5020.57
2004140.9078.892860.601611.9220.3020.43
2005167.3086.703429.501773.9620.5020.46
2006186.4081.693904.901695.9020.9520.76
2007248.3081.025458.201698.2621.9820.96
2008257.7088.425132.601830.8119.9220.71
2009264.6093.065333.501903.3120.1620.45
2010385.70114.397840.302283.0420.3319.96
2011361.90108.757486.102174.1720.6919.99
2012422.80124.559126.102509.2121.5820.15
2013460.50124.8310044.32508.2621.8120.09
2014504.30139.1811045.62806.0121.9020.16
2015554.90155.5211982.03037.8521.5919.53
2016559.70148.2511209.02669.9620.0318.01
2017523.40130.0610860.92448.1720.7518.82
2018548.3137.8211415.6062606.1820.8218.91
323.68105.966775.642094.4820.8319.86المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، النشرة السنوية للمساحة المحصولية،أعداد متفرقة.

جدول 1. تطور المساحة المزروعة واإلنتاج الكلي واالنتاجية الفدانية في مصر ومحافظة كفر الشيخ خالل الفترة 2018-2000

جدول 2. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور المساحةواإلنتاج واالنتاجية الفدانية في مصر ومحافظة كفر الشيخ

البيان
رقم 

المعادلة
R2Fمعدل النمو %مقدار التغيرالمعادلة

المساحة

)فدان(

1
ص=35.44 +29.03س

)1.7(     )15.07(**
29.038.970.934227.17**

2
ص=60.83 + 4.55 س

)10.67(**     )8.67(**
4.64.290.82475.16**

اإلنتاج

)طن(

3
ص=664.67+616.12س

)1.36(     )13.66(**
616.128.810.921185.87**

4
ص=1255.85 + 85.28س

)12.65(**     )9.3(**
85.34.360.84486.44**

اإلنتاجية

  )طن/فدان(

5
ص=20.22 -  0.032 س

)49.4(**   )-0.852(
-0.032-0.160.0430.726

6
ص=20.5 + 0.035 س

)30.31(** )1.1(
0.0350.170.0711.23

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم (1)
**معنوي عند 1%     * معنوي عند %5
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إنتاج  في  الموارد  الستخدام  والسعرية  التكنولوجية  الكفاءة  ثانياً: 
محصول البنجر بمحافظة كفر الشيخ

من  كل  وتقدير  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
الفئات  لدى  السكر  بنجر  إلنتاج  والسعرية  التكنولوجية  الكفاءة 
مدى  على  للوقوف  الشيخ  كفر  بمحافظة  للمزارعين  المختلفة 
كل  في  تمثلت  اإلنتاجيةوالتي  العملية  في  الموارد  استخدام  كفاءة 
منالمساحة)x1(،العمل اآللي)ساعة( )x2(، العمل البشري )رجل/
يوم( )x3(، وعدد وحدات السماد األزوتي)x4(،عدد وحدات السماد 
وقيمة   ،)x6( البوتاسي   السماد  وحدات  )x5(،وعدد  الفوسفاتي 
اإلنتاجفي  لدالة  القياسي  التقدير  خالل  من  وذلك   ،)x7( المبيدات 
الفئات المختلفة من المزارعين، على النحو التالي، وكما هو وارد 

بجدول رقم )3).

( محصول 	(أ إنتاج  في  الموارد  الستخدام  التكنولوجية  الكفاءة 
البنجر بمحافظة كفر الشيخ: 

1- التقدير القياسي لدالة إنتاج مزارعي البنجر بالفئة األولى:
السكر  بنجر  اإلنتاج من محصول  كمية  بين  العالقة  بدراسة 
اللوغاريتمية  الصورة  في  اإلنتاجية  والمدخالت  األولى  للفئة 
على  تأثيرا  المتغيرات  أقوى  أن  المعادلة  من  أتضح  المزدوجة، 
البشري  العمل  العمل اآللي )ساعة(،  التابع هي كل من   المتغير 
السماد  وحدات  األزوتي،عدد  السماد  وحدات  عدد  )رجل/يوم(، 
وذلك  المبيدات  وقيمة  البوتاسي،  السماد  وحدات  الفوسفاتي،عدد 
نحو  الحدي  الناتج  قيمة  بلغت  حيث  إحصائيا  معنوية  بعالقات 
منها  لكل   0,164،0,004-،0,013،0,142،0,083،0,057,
على الترتيب، في حين بلغت قيمة الناتج المتوسط نحو ،0,624
0,42،0,142،0,769،0,426،0,009 لكل منها على الترتيب.

اآللي  العمل  من  لكل  اإلنتاجية   المرونة  أن  تبين  كما 
نحو   بلغت  والبوتاسي  والفوسفاتي،  األزوتي،  والسماد  والبشري 
الترتيب،  على  منها  لكل   0,489،  0,021،0,339،0,67،0,079

شكل 1. تطور المساحة المزروعة من محصول البنجرفي مصرومحافظة كفر الشيخ باأللف فدان خالل الفترة 2018-2000

المصدر: بيانات جدول رقم )1).

شكل 2. تطور اإلنتاج الكلي من محصول البنجرفي مصر ومحافظة كفر الشيخ بالطن خالل الفترة 2018-2000

المصدر: بيانات جدول )1).
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حيث أنه بزيادة هذه العناصر بنسبة 10% قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاج 
من بنجر السكر بنسبة 21%،3,4%، 6,7%، 0,79%، 4,8% لكل منها 
على التوالي،  مما يشير إلى ضرورة استخدام هذه الموارد في العملية 
اإلنتاجية, كما أتضح سالبيه المرونة اإلنتاجية للسماد البوتاسي حيث 
قدرت بنحو -0,164 اي أن زيادة استخدام هذا المورد بنسبة %10 
تودي النخفاض اإلنتاجية بنحو 1,6% مما يستدعي ضرورة ترشيد 
استخدام هذا المورد وذلك بتخفيض الكميات المستخدمة منه لسالبية 
وجود  عدم  اتضح  واتسون  داربن  معادلة  وبتقدير  الحدية،  انتاجيته 

ارتباط ذاتي من الدرجة األولى.

دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر للفئة األولى:
Log Y = -1.854 +0.021 log X2+0.339 log X3+ 0.670 log 

X4+0.079 log X5
( -5.34)*(0.235)       ( 2.30)**         (2.55)*       (2.04)**              
-0.0385 log X6+0.489 log X7
(2.04)**                    (3.05)*      
R2 = 0.956        R-2 = 0.951        F = 203.35*      D.W= 1.2

2- التقدير القياسي لدالة إنتاج محصول البنجر بحقول الفئة الثانية:
السكر  بنجر  محصول  من  اإلنتاج  كمية  بين  العالقة  بدراسة 
للفئة الثانية والمدخالت اإلنتاجية في الصورة اللوغاريتمية تبين من 
معادلة الشكل النهائي أن أقوى المتغيرات تأثيرا على المتغير التابع 
هي كل من المساحة )فدان(، العمالآللي)ساعة(، السمادالفوسفاتي 
إحصائيا,  معنوية  موجبة  بعالقة  وذلك  المبيدات  قيمة  )وحدة(، 
واحدة  وحدة  قدرة  تغيرا  االنحدارأن  معامالت  قيم  توضح  حيث 
بنحو   السكر   بنجر  من  إلىزيادةاإلنتاج  يؤدي  المتغيرات  هذه  في 
0,902،0,323،0,221،0,711  وحدة لكل منهاعلى الترتيب، كما 
بلغت قيمة الناتج الحدي لهما نحو  18,96،0,21،0,154،0,007  
لكل منها على الترتيب، كما بلغت قيمة الناتج المتوسط لهما نحو 
21,03،0,649،0,695،0,010 على الترتيب، وتبين وجود عالقه 
سالبةمعنوية احصائيا بين المتغير التابع و العمل البشري )رجل /
يوم( حيث تبين أن زيادة العمل البشري تؤدي إلى انخفاض الناتج 
بمقدار 0,493 وكان الناتج الحدي له نحو 0,216، والناتج المتوسط 
نحو 0,439، وكانت المرونة أقل من الوحدة لكافة المتغيرات حيث 
 ،0,667-،0,493،0,029،0,221-،0,902،0,323 نحو  بلغت 
الترتيب، وبتقدير معادلة داربن واتسون  0,711 لكل منهما على 

اتضح عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى.

دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر للفئة الثانية:
Log Y = 0.027 +0.902 log X1 +0.323 log X2- 0.493 log 

X3 +0.029 log X4 
( 0.49)(2.38)*           ( 3.46)**          (-2.01)*             (1.13) 
+ 0.221 log X5-0.667 log X6 + 0.771X7
(2.02)*               (-1.76)                 (5.80)**
R2 = 0.980     R-2 = 0.978       F = 434.81**     D.W= 1.9

3- التقدير القياسي لدالة إنتاج محصول البنجر بحقول الفئة الثالثة:
بدراسة العالقة بين كمية اإلنتاج من محصول بنجر السكر للفئة 
من  أتضح  اللوغاريتمية  الصورة  في  اإلنتاجية  والمدخالت  الثالثة 
معادلة الشكل النهائي أن أقوى المتغيرات تأثيرا على المتغير التابع 
وهي كال من المساحة )فدان(، العمل اآللي )ساعة(، السماد الفوسفاتي 
قيم  توضح  إحصائيا. حيث  معنوية  موجبة  بعالقة  وذلك  )وحدة(، 
المتغيرات  هذه  في  واحدة  قدره وحدة  تغيرا  االنحدارأن  معامالت 
 ،0.228  ،1.52 بنحو   السكر   بنجر  من  إلىزيادةاإلنتاج  يؤدي 
2.26  وحدة لكل منها على الترتيب، كما بلغت قيمة الناتج الحدي 
لهما نحو  34.36، 0.207، 1.93  لكل منها على الترتيب، كما 
بلغت قيمة الناتج المتوسط لهما نحو  22.6، 0.718، 0.854على 
المتغير  بين  احصائيا  معنوية  سالبة  وتبين وجود عالقه  الترتيب، 
التابع وكل من السماد البوتاسي )وحدة(، قيمة المبيدات حيث تبين 
أن زيادة كل منهما تؤدي إلى انخفاض الناتج بمقدار 1.83، 0.86 
 وكان الناتج الحدي لهما نحو -0,89، -0.009والناتجالمتوسط نحو
-0.489، -0.011 لكل منها على الترتيب. وكانت المرونة أقل من 
الوحدة لكل من العمل اآللي والعمل البشري، والسماد األزوتي، والسماد 
نحو 0.228، -0.322، بلغت  المبيدات  حيث  وقيمة   البوتاسي، 
-0.024، -1.83، -0.861 لكل منها على الترتيب، كما زادت عن 
الوحدة لكل من المساحة، والسماد الفوسفاتي حيث بلغت نحو 1.52، 
واتسون  داربن  معادلة  وبتقدير  الترتيب،  على  منهما  لكل   2.26

اتضح عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى.

دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر للفئة الثالثة:

Log Y = 4.219 +1.52 log X1 +0.288  log X2 - 0.332  log 
X3 – 0.024 log X4 

( 7.34)*      (5.29) *      ( 1.77)***       (-1.18)          (-0.536)
+2.26 log X5  - 1.83 log X6 – 0.861 log X7
(10.49)*             (-6.49)*      ( -11.68)*
R2 = 0.99        R-2 = 0.99        F = 4426.6*         D.W= 1.2

 جدول 3. األثر الحدي والنسبي للمعلمات المقدرة لدوال اإلنتاج للفئات الثالثة
الفئة

المورد

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

الناتج الناتج الحدي
الناتج المرونةالمتوسط

الحدي
الناتج 
الناتج المرونةالمتوسط

الحدي
الناتج 
المرونةالمتوسط

X118.9621.030.90234.3622.61.52ـــــــــــ

X20.0130.6240.0210.2100.6490.3230.2070.7180.288

X30.1420.4200.3390.216-0.4390.493-0.148-0.4460.322-

X40.0830.1420.670.0050.1600.0290.004-0.1670.024-

X50.0570.7690.0740.1540.6950.2211.9330.8542.26

X60.164-0.4260.385-0.295-0.4420.667-0.895-0.489-1.83-

X70.0040.0090.4890.0070.0100.7110.009-0.011-0.861-
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل االحصائي لعينة البحث لعام 2020/2019 
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)ب( الكفاءة السعرية لمحصول البنجر بحقول عينة البحث:
إنتاج  في  المستخدمة  الموارد  السعرية   الكفاءة   بدراسة 
تبين  الفئةاألولىوالموضحة بجدول )4(  لمزارع  البنجر  محصول 
أن النسبة السعرية بين قيمه الناتج الحدي وسعر وحدة المورد لكل 
من العمل البشري و السماد األزوتي و السماد الفوسفاتي أكبر من 
الواحد الصحيح وموجبه حيث بلغت نحو 1.15، 5.79، 5.46 
لكل منها على الترتيب وبذلك يتضح أن المزارعين يمكنهم زيادة 
أرباحهم من خالل توسعهم في استخدام هذه العناصر في حين أن 
الكفاءة السعرية لعنصر العمل اآللي أقل من الواحد الصحيح حيث 
بلغت 0.16 مما يدل على ارتفاع تكاليف استخدام هذا المورد في 
العملية اإلنتاجية ونتج عن ذلك عدم كفاءته السعرية، في حين نجد 
أن الكفاءة السعرية لعنصر السماد البوتاسي جاءت سالبة مما يشير 

إلى استخدام هذا المورد بصورة غير اقتصادية.

إنتاج  في  المستخدمة  للموارد  السعرية  الكفاءة  وبدراسة 
محصول البنجر لمزارع الفئة الثانية تبين أنالنسبة بين قيمه الناتج 
الحدي وسعر وحدة المورد لكل من المساحة والعمل اآللي والسماد 
نحو  بلغت  حيث  وموجبه  الصحيح  الواحد  من  أكبر  الفوسفاتي 
2,28 ، 2,74 ، 14,52 لكل منها على الترتيب وبذلك يتضح أن 
المزارعين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل توسعهم في استخدام هذه 
العناصر في حين أنالكفاءة السعرية لعنصر السماد األزوتيأقل من 
الواحد الصحيح حيث بلغت 0,355 مما يدل على ارتفاع تكاليف 
استخدام هذا المورد في العمليةاإلنتاجية ونتج عن ذلك عدم كفاءته 
أنالكفاءةالسعرية لعنصري العمل البشري  السعرية، في حين نجد 
والسماد البوتاسي جاءت سالبة حيث بلغت نحو -1,91 و -8,11 
لكل منها على الترتيب مما يشير إلى استخدام هذان الموردان بصورة 
غير اقتصادية. وأوضح تقديرالكفاءةالسعرية للمواردالمستخدمة في 
إنتاج محصول البنجر لمزارع الفئة الثالثةأنالنسبةالسعرية بين قيمه 
الناتج الحدي وسعر وحدة المورد لكل من المساحة والعمل اآللي 
والسماد الفوسفاتي أكبر من الواحد الصحيح وموجبه حيث بلغت 
نحو4,12، 2,70، 182,36 لكل منها على الترتيب وبذلك يتضح 
أن المزارعين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل توسعهم في استخدام 
هذه العناصر، في حين نجد أنالكفاءةالسعرية لعناصر العمل البشري 
والسماد األزوتي والسماد البوتاسي جاءت سالبة حيث بلغت نحو-
1.31، -0.29، -28.12 لكل منهم على الترتيب مما يشير إلى 

استخدام هذه الموارد بصورة غير اقتصادية.

بنجر  لمحصول  اإلنتاجية  التكاليف  لداالت  القياسي  التقدير  ثالثاً- 
السكر بعينة البحث:

أ- التقدير القياسي لداالت التكاليف اإلنتاجية للفئة األولى.

362589.7 + 49318.56 Y–2184.26 Y2 +  32.25  Y3-  =TC
(-1.99)         (2.03)**      (-2.01)**       (2.00)**
644R2 = 0.     F = 1.7    D.W=35.05*  
حيث  TC: تمثل قيمة التكاليف الكلية بالجنيه Y: كمية اإلنتاج من 

محصول البنجر بالطن.

اإلحصائية  لمعنوية  ثبوتا  السابقة  المعادلة  من  ويتبين 
فإلى  وتشيرقيمة  معنوية%1  مستوى  عند  عليه  للتقديرالمتحصل 
المتغيرالتابع من  بين  العالقة  التعبيرعن  النموذج في  معنوية هذا 
يشيرمعامل  ، كما  ناحية أخرى  التفسيرية من  والمتغيرات  ناحية 
اإلنتاج ترجع  تكاليف  التقلبات في  إلى أن64% من  التحديد )ر2( 

إلى التقلبات في كمية اإلنتاج الفعلي.

الدالة  من  والحدية  المتوسطة  التكاليف  دالتي  اشتقاق  تم  وقد 
السابقة على النحو التالي:

TC/Y=  ATC = -362589.7 Y-1  + 49318.56  -  2184.26Y+ 
32.25 Y2

dTC / dy  = MC =  49318.56- 4368.52 Y + 96.75 Y2
حيث: ATC تمثل التكاليف المتوسطة

  MC: تمثل التكاليف الحدية 

المتوسطة والتكاليف الحدية كما هو  التكاليف  وبتوقيع دالتي 
قيمة  أدنى  عند  الحدية  التكاليف  حساب  أمكن   )5( بجدول  وارد 
للتكاليف المتوسطة وهي التي تحقق المساواة بين التكاليف الحدية 
أن  يعني  مما  363جنيًها,  بلغت   والتي  المتوسطة  والتكاليف 
السعر االقتصادي لوحدة اإلنتاج من البنجر والذي يعادل التكاليف 
المتوسطة عند نهايتها الصغرى يجب أن يبلغ 363 جنيًها, والحجم 
االقتصادياألمثل والذي يحقق السعة اإلنتاجية هو 24,5 طن وقد 
التكاليف  بمساواة  وذلك  األرباح  يعظم  الذي  الناتج  تحديد  أمكن 
نحو  والبالغ  المزرعي(  السعر  )متوسط  الحدي  واإليراد  الحدية 
كان  ولما  طن   25,05 الحجم  هذا  بلغ  حيث  جنيه/للطن   600
طن/فدان   22,15 يبلغ  األولى  الفئة  لمجموعة  اإلنتاجية  متوسط 
فإن الحجم االقتصادي األمثل يتحقق من إنتاج حوالي 1,05 فدان 

وذلك من خالل التعويض في معادلة السعةالتالية:
X=0.165+0.036Y
(5.77)*    (25.76)*
R2= 0.916     F= 666.63*              
بالفدانY: حجم  البنجر  من  المزروعة  المساحة  تمثل   X  : حيث 

اإلنتاج بالطن

 جدول 4. الكفاءة السعرية الستخدام الموارد اإلنتاجية في انتاج بنجر السكر بحقول الفئات الثالثة

 الفئة

المورد

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

سعر الوحدة من 
المورد

قيمة الناتج الحدي/ 
سعر الوحدة

سعر الوحدة من 
المورد

قيمة الناتج الحدي/ 
سعر الوحدة

سعر الوحدة من 
المورد

قيمة الناتج الحدي/ 
سعر الوحدة

50002.2850004.12--مساحة

480.162462.74462.70عمل آلي

1.31-1.9167.7-741.15168عمل بشري

0.29-8.65.798.440.3558.42أزوتي

6.265.466.3614.526.36182.36فوسفات

28.12-8.1119.1-5.1319.16-19.2بوتاسي

0000--قيمة مبيدات
المصدر:جمعت وحسبت من نتائج التحليل االحصائي لعينة البحث لعام 2020/2019 
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ب- التقدير القياسي لداالت التكاليف اإلنتاجية للفئة الثانية:
54483.19 + 9240.50 Y – 455.26 Y2 +  7.49  Y3-  =TC
(-1.70)         (2.09)**      (-2.25)*          (2.42)*
= 1.63    54.90*     D.W=F      711R2=0.

حيث: TCتمثل قيمة التكاليف الكلية بالجنيه 
   Y: كمية اإلنتاج من محصول البنجر بالطن.

اإلحصائية  المعنوية  ثبوت  السابقة  المعادلة  من  ويتبين 
للتقديرالمتحصل عليه عند مستوى معنوية1% وتشيرقيمة ف إلى 
من  المتغيرالتابع  بين  العالقة  التعبيرعن  في  النموذج  هذا  معنوية 
يشيرمعامل  كما  أخرى،  ناحية  من  التفسيرية  والمتغيرات  ناحية 
التحديد )ر2( إلى أن71% من التقلبات في تكاليف اإلنتاج ترجع إلى 

التقلبات في كميةا إلنتاج الفعلي.

وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف المتوسطة والحدية من الدالة السابقة 
على النحو التالي:

TC/Y= ATC= -54483.19 Y-1+ 9240.50 - 455.26Y+7.49 Y2
dTC / dy  = MC =  + 9240.50 - 910.52 Y + 22.45 Y2

حيث:CTA تمثل التكاليف المتوسطة 
 CM: تمثل التكاليف الحدية 

وبتوقيع دالتي التكاليف المتوسطة والتكاليف الحدية، كما هو وارد 
بجدول )6( أمكن حساب التكاليف الحدية عند أدنى قيمة للتكاليف 
المتوسطة وهي التي تحقق المساواة بين التكاليف الحدية والتكاليف 
المتوسطة والتي بلغت  355 جنيًها, مما يعني أن السعر االقتصادي 
لوحدة اإلنتاج من البنجر والذي يعادل التكاليف المتوسطة عند نهايتها 
الصغرى يجب أن يبلغ 355 جنيًها, والحجم االقتصادي األمثل والذي 
يحقق السعة اإلنتاجية هو 24,2 طن وقد أمكن تحديد الناتج الذي يعظم 
األرباح وذلك بمساواة التكاليف الحدية واإليراد الحدي )متوسط السعر 
المزرعي( والبالغ نحو 600 جنيه/للطن حيث بلغ هذا الحجم 25,4 
طن ولما كان متوسط اإلنتاجية لمجموعة الفئة الثانية يبلغ 24,2 طن/
فدان فإن الحجم االقتصادي األمثل يتحقق من إنتاج حوالي 1,33 فدان 

وذلك من خالل التعويض في معادلة السعة التالية :
X=0.457 + 0.036Y
(7.98)*    (33.27)*
R2= 0.942     F= 1106.91*              

حيث: X تمثل المساحة المزروعةمن البنجر بالفدان
  Y: حجم اإلنتاج بالطن

ج- التقدير القياسي لداالت التكاليف اإلنتاجية للفئة الثالثة:
TC = -239409.9 + 32511.9 y – 1425.9 y2 + 20.91y3
 (-2.57)*           (2.64)*      (-2.63)*          (-2.57)*    
R2 = 0.890            F = 70.15*        D.W = 1.47

حيث:TC تمثل قيمة التكاليف الكلية بالجنيه
  Y: كمية اإلنتاج من محصول البنجر بالطن.

للتقدير  اإلحصائية  المعنوية  ثبوت  السابقة  المعادلة  من  ويتبين 
المتحصل عليه عند مستوى معنوية 1% وتشير قيمة ف إلى معنوية 
ناحية  التابع من  المتغير  بين  العالقة  التعبير عن  النموذج في  هذا 
والمتغير المستقل من ناحية أخرى، كما يشير معامل التحديد )ر2) 
التقلبات في  إلى  تكاليف اإلنتاج ترجع  التقلبات في  إلىأن89% من 

كمية اإلنتاج الفعلي.

وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف المتوسطة والحدية من الدالة السابقة 
على النحو التالي:

TC/Y=ATC=-239409.9Y-1+32511.9-1425.9Y+20.91 Y2
dTC / dy  = MC =  + 32511.9 – 2851.8 Y + 62.73 Y2

حيث:ATC تمثل التكاليف المتوسطة    
  CM:تمثل التكاليف الحدية 

وبتوقيع دالتي التكاليف المتوسطة والتكاليف الحدية، كماهو وارد 
بجدول )7( أمكن حساب التكاليف الحدية عند أدنى قيمة للتكاليف 
المتوسطة وهي التي تحقق المساواة بين التكاليف الحدية والتكاليف 
المتوسطة والتي بلغت 356 جنيًها, مما يعني أن السعر االقتصادي 
لوحدة اإلنتاج من البنجر والذي يعادل التكاليف المتوسطة عند نهايتها 
الصغرى يجب أن يبلغ 356جنيًها, والحجم االقتصادياألمثل والذي 
يحقق السعة اإلنتاجية هو 24,75طن وقد أمكن تحديد الناتج الذي 
يعظم األرباح وذلك بمساواة التكاليف الحدية واإليراد الحدي )متوسط 
السعر المزرعي( والبالغ نحو 600 جنيه/للطن حيث بلغ هذا الحجم 
الثالثة يبلغ  الفئة  25,55طن ولما كان متوسط اإلنتاجية لمجموعة 
24,75طن/فدان فإن الحجم االقتصادياألمثل يتحقق من إنتاج حوالي 

1,54فدان وذلك من خالل التعويض في المعادلة التالية :
X=0.570 + 0.039Y
(1.78)**    (14.00)*            
R2= 0.875     F= 196.18*           

حيث: X تمثل المساحة المزروعة من البنجر بالفدان 
  Y: حجم اإلنتاج بالطن

جدول 5. التكاليف الكلية والحدية والمتوسطة واإلنتاج من محصول البنجر للفئة األولى

اإلنتاج من البنجر بالطنتكاليف متوسطةتكاليف حديةتكاليف كلية
8632.033839222
8646.292337623
8742.5020236424
8880.3536336324.49
9114.1657436525
9145.8360036525.05
9954.76114038326

11457.80189942427
13816.79285249328
17225.22399859429
21876.59533872930
27964.40687190231
35682.148598111532

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل االحصائي لعينة البحث لعام 2020/2019
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جدول 6.التكاليف الكلية والحدية والمتوسطة واإلنتاج من محصول البنجر للفئة الثانية

اإلنتاج من البنجر بالطنتكاليف متوسطةتكاليف حديةتكاليف كلية
8076.364342519.00

8099.201040520.00

8110.942138621.00

8156.457737122.00

8280.6017836023.00

8528.2732435524.00

8589.0735535524.18

8944.3251535825.00

9138.0259336025.35

9143.9659536125.36

9149.9259736125.37

9155.9059936125.38

9157.1060036125.38

9573.6275136826.00

10461.05103138727.00

11651.48135741628.00

13189.77172745529.00

15120.80214250430.00
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل االحصائي لعينة البحث لعام 2020/2019 

جدول 7. التكاليف الكلية والحدية والمتوسطة واإلنتاج من محصول البنجر للفئة الثالثة
اإلنتاج من البنجر بالطنتكاليف متوسطةتكاليف حديةتكاليف كلية

8165.6128838921.00

8365.9813438022.00

8474.6710536823.00

8617.1420135924.00

8740.24929635724.50

8771.02831935724.60

8804.15234335624.70

8740.24929635724.50

8771.02831935724.60

8818.08635335624.74

8821.98935635624.75

8822.34535635624.75

8918.8542335725.00

9174.45558536025.51

9200.5260036025.55

9505.2677136626.00

10501.83124338927.00

12034.02184243028.00
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل االحصائي لعينة البحث لعام 2020/2019
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اإلنتاج  عند مستوى  االقتصادية  المؤشرات  رابعاً- حساب بعض 
الفعلي واالمثل والمعظم للربح للفئات الثالثة:

بجدول  وارده  هي  كما  االقتصادية  المؤشرات  بعض  تم حساب   
(8( والتي منها صافي العائد، العائد على الجنيه، الكفاءة الربحية، 
الفعلي  اإلنتاج  مستويات  من  مستوى  لكل  االيراد  من  واألربحية 
بنحو  قدرت  والتي  للربح  المعظم  اإلنتاج  وحجم  األمثل  واإلنتاج 
على  منهم  لكل  األولى  للفئة  05طن   ,22,15،24,50،25
الثانية،  للفئة  نحو21,9، 24,2، 25,4 طن  بلغت  كما  الترتيب، 
متوسط  وعند  الثالثة،  للفئة  22,9، 24,75، 25,55 طن  ونحو 
سعر 600 جنيه للطن وذلك باالعتماد على معادالت الربح التالية:

 الفئة األولى
π=600*y-)-362589.7+49318.56Y-2184.26Y2+32.25  Y3( 

الفئة الثانية
π =600*y -)54483.19+9240.50Y-455.26Y2+7.49  Y3(    

الفئة الثالثة
π=600*y-)239409.9 + 32511.9 y – 1425.9 y2 + 20.91y3(        

ومـن خالل التعــويض بقــيم هــذه المســتويات مــن اإلنتاج 
لهذه  المقــدر  العائد  صــافي  أن  تبــين  األولى  الفئة  معادلة  فــي 
الفئة عنــد تلــك المسـتويات بلـغ نحــو 4745,37، 5817,25، 
الجـدول  مـن  أتضـح  حيث  الترتيب،  جنيهاعلى   5886,57
فـي حالـة مسـتوى  للمنتج  يتحقق  أعلـى صـافي عائد  رقم )8(أن 
يــدني  الــذي  اإلنتاجاألمثل  للـربح،االأن مسـتوى  المعظـم  اإلنتاج 
مقارنـة  تكلفـة  بأقـل  الواحـد  الطن  ينــتج  أنــه  يمتــاز  التكــاليف 
لمســــتوى  التكلفــــة  متوســــط  بلـغ  فقـد  األخرى،  بالمسـتويات 
اإلنتاجاألمثلنحــــو 362,52 جنيها، بينما بلغت عند مستوى اإلنتاج 
أمــــا عنــــد مســــتوى  للـربح حـوالي 365,05 جنيها،  المعظم 
اإلنتاج الفعلــــي فقد بلغت نحو 385,74 جنيها, كما تبينأن أعلى 
بنحو  األمثل  اإلنتاج  تحقـق عنـد حجـم  الربحيـة  الكفـاءة  مسـتوى 
0,040 أمـــــا بالنســـــبة لمؤشـــــر العائد على الجنيه فقد تبـين أن 
الجنيه الواحـد الـذي يـتم أنفاقـه علـى اإلنتاج األمثل سيحقق زيادة 
مـــن مؤشـــر  أتضـــح  الواحـد، وكــذلك  الجنيه  بنسبة 0,6 على 

األربحية المتحققـــة مـــن االيرادات الكليـة أنهـا تصـل إلـى أعلـى 
مسـتوى لهـا عنـد مسـتوى اإلنتاج األمثل يليهـــا الحجـــم المعظـــم 
للـــربح ثم حجم اإلنتاج الفعلي. كما تبين من خالل التعويض في 
معادلة الفئة الثانية أن صــافي العائد المقــدر عنــد تلــك المسـتويات 
الترتيب،  على  جنيها  نحــو 4850,3، 5918,3، 6072,1  بلـغ 
حيث أتضـح أن أعلـى صـافي عائد يتحقق للمنتج فـي حالـة مسـتوى 
اإلنتاج المعظـم للـربح،كما تبين أن متوســــط التكلفــــة لمســــتوى 
اإلنتاج األمثل بلغ نحــــو 355,2 جنيها، بينما بلغت عند مستوى 
اإلنتاج المعظم للـربح حـوالي360,8جنيها، أمــــا عنــــد مســــتوى 
اإلنتاج الفعلــــي فقد بلغت نحو 378,2 جنيها, كما تبين أن أعلى 
بنحو  األمثل  اإلنتاج  تحقـق عنـد حجـم  الربحيـة  الكفـاءة  مسـتوى 
تبـين  فقد  الجنيه  على  العائد  لمؤشـــــر  بالنســـــبة  أمـــــا   0,69
أنالجنيه الواحـد الـذي يـتم أنفاقـه علـى اإلنتاج األمثل سيحقق زيادة 
مـــن مؤشـــر  أتضـــح  الواحـد، وكــذلك  الجنيه  بنسبة 0,6 على 
األربحية المتحققـــة مـــن االيرادات الكليـة أنهـا تصـل الـى أعلـى 
اإلنتاج  حجـــم  يليهـــا  األمثل  اإلنتاج  مسـتوى  عنـد  لهـا  مسـتوى 

المعظـــم للـــربح ثم حجم اإلنتاج الفعلي.

وبالتعــويض بقــيم مستويات اإلنتاج في معادلــة الربح للفئة 
الثالثة تبــين أن صــافي العائدالمقــدر عنــد تلــك المسـتويات بلـغ 
نحــو 5209.56، 6028.86، 6131.88 جنيها على الترتيب، 
حيث أتضـح أن أعلـى صـافي عائد يتحقق للمنتج فـي حالـة مسـتوى 
اإلنتاج المعظـم للـربح،كما تبين أنمتوســــط التكلفــــة لمســــتوى 
اإلنتاج األمثل بلغ نحــــو 356.43 جنيها، بينما بلغت عند مستوى 
عنــــد  أمــــا  جنيها،   360.04 حـوالي  للـربح  المعظم  اإلنتاج 
مســــتوى اإلنتاج الفعلــــي فقد بلغت نحو 372.34جنيها, كما تبين 
أن أعلى مسـتوى للكفـاءة الربحيـة تحقـق عنـد حجـم اإلنتاجاألمثل 
بنحو 0.68 أمـــــا بالنســـــبة لمؤشـــــر العائد على الجنيه فقد تبـين 
أن الجنيه الواحـد الـذي يـتم أنفاقـه علـى اإلنتاجاألمثل سيحقق زيادة 
بنسبة 0,59 على الجنيه الواحـد، وكــذلك أتضـــح مـــن مؤشـــر 
األربحية المتحققـــة مـــن االيرادات الكليـة أنهـا تصـل إلـى أعلـى 
اإلنتاج  حجـــم  يليهـــا  األمثل  اإلنتاج  مسـتوى  عنـد  لهـا  مسـتوى 
المعظـــم للـــربح ثم حجم اإلنتاج الفعلي. وبشـكل عـام نسـتدل أن 

مسـتوى اإلنتاج األمثل هو األفضل وفقاً للمؤشرات االقتصادية.

جدول  8. المؤشرات االقتصاديةعند مستوى اإلنتاج الفعلي واألمثل والمعظم لفئات الدراسة

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

المعظماألمثلالفعليالمعظماألمثلالفعليالمعظماألمثلالفعلي

22.1524.5025.0521.924.225.422.8824.7525.55اإلنتاج

13288.8914697.6015032.4013123.414507.415229.213730.0014851.2015332.40االيراد الكلي

8543.518880.359145.848273.28589.19157.18520.448822.349200.52التكاليف الكلية

التكاليف 
المتوسطة

385.74362.52365.05378.2355.2360.8372.34356.43360.04

4745.385817.255886.574850.35918.36072.15209.566028.866131.88صافي العائد

0.640.600.610.630.590.600.620.590.60عائد الجنية

0.560.660.640.590.690.660.610.680.67الكفاءة الربحية

األربحية من 
االيراد

0.360.400.390.370.410.400.380.410.40

المصدر: حسبت من بيانات العينة البحثية لعام 2020/2019

الفئة

البيان
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النتائج والتوصيات                                                                         

يخلص البحث إلى نتائج أهمها:
بالفئة األولى  بنسبة %10  البوتاسي  السماد  أن زيادة عنصر 
يؤدي  بينما   ،%1,6 بنحو  الفدانية  اإلنتاجية  انخفاض  إلى  يؤدي 
زيادة عنصر العمل البشري بنحو 10% بالفئة الثانية إلى انخفاض 
وقيمة  البوتاسي  السماد  عنصري  زيادة  أما  بنحو%4,9،  االنتاج 
بنحو %18,3،  اإلنتاج  انخفاض  إلى  فيؤديا  بنحو %10  المبيدات 

8,6% لكل منهما على الترتيب.

ويوصي البحث بضرورة:
الفئة . 1 لحقول  البوتاسي  السماد  استخدام  ترشيد  على  العمل 

األولى حيث أتضح أن زيادة هذا المورد بنسبة 10% يؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاجية الفدانية بنحو %1,6.

الفئة . 2 لمزارعي  البشري  العمل  استخدام  ترشيد  على  العمل 
الثانية حيث تبين أن زيادة العمل البشري بنحو 10% يؤدي 

إلى انخفاض االنتاج بنحو %4,9.

ترشيد استخدام كل من السماد البوتاسي وقيمة المبيدات حيث . 3
بنحو  اإلنتاج  انخفاض  إلى  يؤدي  بنحو %10  زيادة  أن  تبين 

18,3%، 8,6% لكل منهما على الترتيب.
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Economics of Sugar Beet in Kafr El-Sheikh Governorate
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THE RESEARCH aims mainly to study the economic efficiency of using resources 
in producing sugar beet in Kafr El-Sheikh Governorate, and to estimate the optimal 

volume of production and its bulk of profits. The research relied on published and unpublished 
secondary data and field data for a random sample that was collected during the 2019/2020 
production season, using a personal interview questionnaire, using a descriptive and inferential 
analysis of the data and estimating some indicators of productive and economic efficiency.The 
results indicated that there is an effect of each area, human labor, nitrogen fertilizer, phosphate 
fertilizer, potassium fertilizer and the value of pesticides on sugar beet production in Kafr El-
Sheikh Governorate, as indicated by the estimation of the functions of sugar beet costs in Kafr 
El-Sheikh Governorate that the optimal volume of production for the three groups, respectively 
24.50, 24.2 and 24.75 and the optimum capacity, respectively, is 1.05, 1.25 and 1.54 acres, and 
the volume of maximum production profits was estimated at 25.05, 25.4 and 25.55 tons / acre.
The necessity of rationalizing the use of potassium fertilizer for the first category fields, as it 
became clear that increasing this resource by 10% would lead to a decrease in productivity by 
about 1.6% of it due to its negative marginal productivity.Working to rationalize the use of 
human labor for the second category farmers, as it was found that an increase in human labor 
by 10% leads to a decrease of 4.9% in the output.Rationalizing the use of potassium fertilizers, 
the value of pesticides, as it was found that increasing each of them by about 10% leads to a 
decrease in the output by 18.3% and 8.6%.

Key words:Technological efficiency, price efficiency, economic efficiency, Kafr El Sheikh, the 
optimum volume of production, the maximum volume of profits.


