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 المستخلص
وجود فجوة غذائية في السكر، تلجأ في سدها للخارج، مما يحمل أعباًء على الميزان التجاري للدولة، ويساهم بنجر السكر بنحو  تعانى مصر من

المزارع  من انتاج السكر في مصر، ورفع مستويات كفاءة اإلنتاج والتصنيع والتغلب على المشاكل االنتاجية والتسويقية والتمويلية التي يتعرض لها 82%
د يؤدى الى تقليل الفجوة السكرية، وتبين من دراسة انتاج محصول بنجر السكر بمركز الصف ارتفاع الكفاءة االقتصادية لكل من مدخالت السما قد

ن ان لكل منها على الترتيب، وتبي 198، 8.98، 1.92، 1اآلزوتى، السماد الفوسفاتى، السماد البوتاسى، والتقاوي، حيث بلغ العائد االقتصادي نحو 
جنيه / طن، وحجم اإلنتاج االقتصادي/ بنحو  12891طن / فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  .829حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكاليف يقدر بنحو 

دية لكل من جنيه / طن، اما بالنسبة إلنتاج المحصول بمركز العياط فقد تبين ارتفاع الكفاءة االقتصا 1.494طن/ فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  43
عائد االقتصادي المدخالت السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والسماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى، إضافة الى العمل البشرى والعمل اآللي، حيث بلغ ال

طن/  8.92ف قدر بنحو لكل منها على الترتيب، ويتضح ان حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكالي 892، 4.93، 8192، 1191، 193، 892حوالي 
جنيه/ طن9  .8.39طن/ فدان، عند تكلفة بلغت نحو  4393جنيه/طن،9 كما بلغ حجم اإلنتاج االقتصادي نحو  1.193فدان، عند تكلفة بلغت نحو 

، %1398، %.1بنحو ويتبين ان عنصر السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والعمل البشرى يمثلوا اعلى نسبة من جملة التكاليف الكلية، حيث قدر 
على الترتيب بمركز الصف، وتتمثل اهم المشكالت اإلنتاجية في عدم توافر مستلزمات االنتاج وقت الحاجة اليها، وارتفاع اسعار مستلزمات  1491%

واهم المشاكل التسويقية في انخفاض نسبة السكر، ارتفاع نسبة الشوائب، وجود جهة وحيدة لبيع  .على الترتيب %..، %.2اإلنتاج، حيث تمثل نحو 
وتتركز اهم المشكالت التمويلية التي تواجه مزارعي بنجر السكر بمحافظة الجيزة فى تعقيد  .، على الترتيب%.3، %.3، %14المحصول مثلت نحو 

على الترتيب ويوصى البحث بضرورة استخدام منظومة  %..، %..ى القرض، حيث مثلت نحو إجراءات الحصول على القرض، صعوبة الحصول عل
، %8198طن للفدان بزيادة تقدر بنحو  .4فنية وارشادية متكاملة إلدارة محصول بنجر السكر تعتمد الوصول باإلنتاجية الفدانية للمحصول الى نحو 

طن من بنجر السكر، وبالتالي يزيد كمية السكر  .11.4ة المزروعة، بزيادة تقدر بنحو طن لنفس المساح .3323وهذا يعطى انتاجا يقدر بنحو 
 المنتجة، ويقلل من الفجوة من السلعة9

 
 :مقدمة

م التي يحتل القطاع الزراعي أهمية كبرى بين قطاعات االقتصاد القومي حيث يمد االنسان بالغذاء والكساء كما يمد القطاع الصناعي بالمادة الخا
من إجمالي القوة العاملة، ويساهم  %.4وم عليها الكثير من الصناعات باإلضافة الى انه مصدر للحصول على العملة األجنبية، حيث يستوعب نحو يق

من الناتج الزراعي  %3، وتمثل المحاصيل السكرية نحو 8.14من جملة الناتج المحلى اإلجمالي المصري في عام  %1494قطاع الزراعة بنحو 
(9 ويعتبر السكر من السلع الغذائية االستراتيجية والهامة التي تحظي باهتمام من قبل الدولة وصانعي القرار، وتعتمد صناعة السكر في 13ري)المص

مصر على محصولين رئيسين االول قصب السكر والذي يتم زراعته في محافظات الصعيد والمحصول الثاني بنجر السكر والذي تتركز زراعته في 
من انتاج  %82من السكر، كما يساهم بنجر السكر بنحو  %8.ي الدلتا وبعض االراضي الجديدة، حيث يساهم قصب ا لسكر في انتاج نحو اراض

دول بزيادة السكر في مصر، ويعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل النقدية المربحة للمزارع مقارنة مع بقية المحاصيل المنافسة له، ورغم اهتمام ال
ى سد بعض تاج السكر اال انه اليزال تعانى مصر من عدم قدرتها على االكتفاء الذاتي من السكر، نظرًا لزيادة الطلب المحلى عليه، ومن ثم تلجأ الان

 (29احتياجاتها من الخارج، لذا رفع مستويات كفاءة اإلنتاج والتصنيع للمحاصيل السكرية قد يؤدى الى تقليل الفجوة السكرية)
وهناك عوامل ظهرت في السنوات األخيرة أدت الى تزايد االهتمام بزراعة محصول بنجر السكر، أهمها محدودية مياه الري، حيث يتميز محصول 

فدان  393بنجر السكر باستهالك معدالت من مياه الري اقل من نظيرتها لمحصول السكر، حيث قدر استهالك فدان قصب السكر من مياه الري بنحو 
حصول بنجر السكر9 عالوة على جودة زراعة محصول بنجر السكر في األراضي الجديدة والمستصلحة حديثًا9وتتركز زراعة بنجر السكر في من م

، %92 3،%91.، %1393، %3.92ثمانية محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، بني سويف البحيرة، المنيا، والغربية بنسبة بلغت نحو 
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ألف فدان  .8.49(، والبالغة نحو8.14 -3..1من متوسط الرقعة المزروعة بمحصول بنجر السكر خالل الفترة ) 491%، 391%، 398%، 393%
ة بمدى توافر لكل منها على الترتيب، ويرجع اختالف الرقعة المزروعة الي مجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية واالدارية والمرتبط

ية، نتاج سكر البنجر في المنطقة الجغرافية، حيث أنشئت شركة الدلتا للسكر وتبعها عدة شركات أخرى أهمها شركات الدقهلية، الفيوم، النوبار مصانع ا
 (79النيل، واإلسكندرية)

فاع متوسط إنتاجية ، وعلى الرغم من ارت8.13من إجمالي اإلنتاج المصري من محصول بنجر السكر في عام  %4وتساهم محافظة الجيزة بنحو 
 %1914طن / فدان، تعادل نحو  983.الفدان المزروع ببنجر السكر حيث ارتفع عن متوسط انتاج الفدان من المحصول على مستوى الجمهورية بنحو 

فر شركات السكر وغيرها من متوسط إنتاجية الفدان من المحصول، لكن نظرًا لمحدودية المساحة المزروعة بالمحافظة ومنافسة المحاصيل األخرى، وتوا
من مساحة المحصول على مستوى  %94.من العوامل تزال مساهمة الجيزة في المساحة المزروعة ببنجر السكر ضئيلة ومحدودة للغاية وال تزيد عن 

 الجمهورية9
 

 :المشكلة البحثية
ظرًا لزيادة الطلب المحلى على السكر في السنوات األخيرة تعانى مصر من مشكلة عدم قدرة تغطية اإلنتاج المحلى لالستهالك المحلى من السكر، ن 

لة التغلب بسبب زيادة عدد السكان من ناحية وزيادة معدالت استهالك الفرد من السكر من ناحية اخرى، مما ينتج عنه وجود فجوة في السكر تحاول الدو 
أعباًء مالية سنوية، ويتوقف انتاج السكر من البنجر علي العديد من العوامل منها  عليها من خالل االستيراد من الخارج، مما ُيحمل الموازنة العامة للدولة

ت السعرية في الكمية الموردة من محصول بنجر السكر للمصانع والتي تعتمد بصفة اساسية علي الرقعة المنزرعة وكذا االنتاجية الفدانية وفي ظل التقلبا
رات االقتصادية المحلية او العالمية استخدمت الحوافز السعرية لتشجيع المزارعين علي زراعة البنجر من اسعار المحاصيل المنافسة الناتجة عن المتغي

النتاجية المختلفة خالل العالقة التعاقدية بين المصنع والمزارعين، والذي سمح بتحكم الشركة في الكمية المنتجة واسعار الشراء وبدورة اثر علي المراحل ا
 لتسويقية اوالتصنيعية9سواء الزراعية اوا

يادة ويمكن تلخيص المشكلة البحثية في عدم قدرة اإلنتاج المحلى على سد وتغطية االستهالك المحلى من السكر، مما يدفع بمزيد من االهتمام بز  
المزارع وهناك بعص  زراعة المحاصيل السكرية وخاصة محصول بنجر السكر حيث توجد مشاكل انتاجية وتسويقية وتمويلية وغيرها يتعرض لها

محافظة  الصعوبات المتعلقة بالعالقة بين المزارع ومصانع انتاج السكر، لذا يلزم دراسة المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول بنجر السكر في
 عليها9الجيزة، في محاولة للتعرف على اهم المشكالت التي يتعرض لها زراعة المحصول ومن ثم وضع اليات لحلها او التغلب 

 
 االهداف البحثية: 

يهدف البحث بصفة أساسية إلى دراسة وتحليل المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية إلنتاج محصول بنجر السكر في محافظة الجيزة، والتعرف على 
واالقتصادي لمحصول بنجر السكر المزروع، التوليفة المثلى الستخدام عناصر االنتاج المستخدمة في اإلنتاج، وكذلك تحديد حجم االنتاج الفعلي واالمثل 

لك اقتراح ودراسة أهم المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجه مزارعي بنجر السكر بالمحافظة، سواء مشكالت إنتاجية او تسويقية او تمويلية، وكذ
 جر السكر بالمحافظة9بعض الحلول المناسبة والمالئمة لمواجهة تلك المشكالت، ومن ثم التوسع في زراعة محصول بن

 ووصواًل لهذا الهدف فقد استهدف البحث دراسة األهداف الفرعية اآلتية: 
 ( الوضع الراهن للمؤشرات اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة19)
الل تقدير حجم اإلنتاج الفعلي ( دراسة وتحليل المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية إلنتاج محصول بنجر السكر في محافظة الجيزة، وذلك من خ8)

 واألمثل واالقتصادي لمحصول بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية9 
 ( التعرف على اهم المشكالت التي تواجه انتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة49)
 ظة الجيزة9( وضع التوصيات الضرورية للتغلب على المشكالت المتعلقة بإنتاج محصول بنجر السكر في محاف3)

 االسلوب البحثي:
استخدم البحث في تحليل البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج األسلوبين الوصفي والكمي وذلك من خالل دراسة المؤشرات اإلنتاجية 

صول بنجر السكر بالجيزة، دوجالس في الصورة االسية لمح –واالقتصادية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة، وتم استخدام الدالة اإلنتاجية كوب 
من اإلنتاج  كما تم استخدام دالة التكاليف في الصورة التكعيبية لمعرفة متوسط التكاليف المتغيرة والتكاليف الحدية وعلى ضوئها يمكن تقدير حجم كل



 646     دراسة تحليلية للمؤشرات االقتصادية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة

 6107(  3)  44مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

بقية عناصر االنتاج األخرى، وتقدير الميزانية االقتصادي وحجم اإلنتاج االمثل وتقدير التوليفة الموردية المثلى لعنصري االنتاج األكثر تأثيرًا عن 
يرادات إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر9 وفيما يلي توصيف للدالة اإلنتاجية ودالة التكاليف المستخ  دمة:المزرعية لمعرفة بنود تكاليف وا 

 توصيف الدالة اإلنتاجية المستخدمة:  -أ 
، وبصفة عامة فإن قد تم تقدير دالة 8.13ر السكر بمحافظة الجيزة خالل الموسم الزراعى تم توصيف قياس المدخالت والمخرجات لمحصول بنج

 كوب دوجالس في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أخذت الصورة االتية9 –
 +هـ 4لو س 4+ب8لو س 8+ ب 1لو س 1لو ص = أ + ب

تمثل المرونات اإلنتاجية للعوامل اإلنتاجية، وتأخذ الدالة اإلنتاجية ب 3ب، 2ب، 1حيث ص تمثل المتغير التابع، س تمثل المتغير المستقل، 
 دوجالس للناتج الفيزيقي لمحصول بنجر السكر9 والشكل الرياضي لدالة االنتاج في الصورة االسية كاآلتي: -كوب

 99999999999999999999999 س ن ب ن  3ب3س 4ب4س 8ب8س 1ب1ص^هـ = أ س
 حيث أن:

 لفيزيقي لمحصول الطماطم بالطنص^ = كمية االنتاج ا
= كمية السماد الفوسفاتي بالكجم وحدة فعالة9  4=  كمية السماد االزوتى بالكجم وحدة فعالة ، س 8= كمية السماد البلدى بالمتر المكعب، س  1س
=  2لعمل اآللة )ساعة / لآللة(، س= وحدات ا .= وحدات العمل البشرى )ساعة / رجل(، س 1= كمية السماد البوتاسى بالكجم وحدة فعالة، س 3س

 التقاوى بالكجم9
 توصيف دالة التكاليف: -ب 

يرًا يتم استخدام الصورة التكعيبية لتقدير دالة التكاليف الكلية باعتبارها أنسب صور الدوال لتقدير التكاليف المزرعية حيث أنها تعطى تقد 
 وفقًا لمفهوم النظرية االقتصادية9 والصورة العامة لدالة التكاليف كاالتى:مناسبًا لكل من التكاليف المتوسطة والتكاليف الحدية 

 هـ4س 4هـ + ب 8س 8س هـ + ب 1ص هـ = أ + ب
 حيث أن:  
 ص هـ = إجمالي قيمة التكاليف للفدان، س هـ  = قيمة االنتاج للفدان9          

 عالم الدالة ب تمثل م3ب ، 2ب ، 1أ = ثابت9           ،                    
 ومن هذه المعادلة يمكن اشتقاك معادلتي متوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية9

 
 مصادر البيانات:

ستبيان اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر من عدة جهات رسمية، على البيانات األولية من خالل استمارة ا
 ت عن انتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة ويمكن تفصيل ذلك كاآلتي:صممت لجمع البيانا

السكرية، )أ( البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة متمثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، مجلس المحاصيل 
 بموضوع الدراسة9  ومديرية الزراعة بالجيزة، وبعض الدراسات السابقة المرتبطة

من جملة المساحة المزروعة  %1398)ب( بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمركزي الصف والعياط بمحافظة الجيزة، حيث يساهما معًا بنحو 
( مزارع من مركز .3)بمحصول بنجر السكر داخل المحافظة، وذلك بعد اجراء إحصاء شامل للمزارعين لبنجر السكر بالمحافظة، وقد تم اختيار 

( مشاهدة، وتم تجميع البيانات بالمقابلة 80( مزارع من مركز العياط بطريقة عشوائية، وبذلك يكون إجمالي عدد المشاهدات المختارة ).3الصف، )
 20149الشخصية من خالل استمارة استبيان ُصممت خصيصًا لذلك خالل الموسم الزراعي 

 
 النتائج البحثية ومناقشتها

 الوضع الراهن للمؤشرات االنتاجية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة  (1)
 المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة: (1-1)

من جملة المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى  %98.3.بلغت نسبة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة نحو 
من جملة االنتاج من المحصول على مستوى الجمهورية في  %89.22ما بلغ انتاج محافظة الجيزة من المحصول نحو ، ك8.13الجمهورية في عام 
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، وذلك في %1914(، وارتفع متوسط انتاجية الفدان من المحصول بمحافظة الجيزة عن نظيره على مستوى الجمهورية بنحو 1ذات العام، جدول رقم )
طن / فدان على مستوى الجمهورية، مما يوضح ضالة  4..819ن / فدان بمحافظة الجيزة، في حين بلغ حوالى ط 88913، حيث بلغ نحو 8.13عام 

لى مساهمة محافظة الجيزة في كل من المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر واإلنتاج الكلى من المحصول في نظيريهما على مستوى الجمهورية، ع
ن المحصول بالمحافظة عن مثيلتها على مستوى الجمهورية، مما يدل على ان وجود عوامل أخرى مؤثرة في إمكانيات رغم من ارتفاع اإلنتاجية الفدانية م

افر زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة ربما أهمها محدودية المساحة الزراعية، ومنافسة المحاصيل األخرى، ومدى تو 
 لمحصول في األراضي الجديدة والمستصلحة حديثًا وغيرها9 مصانع السكر، وتوجه زيادة ا

ألف  4918بلغت نحو  8.13(، ان جملة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة في عام 8(، )1ويتضح من الجدولين رقمي )
طن /  81943من المحصول في نفس العام نحو  ألف طن، كما بلغ متوسط إنتاجية الفدان 111913فدان، وبلغ جملة اإلنتاج من المحصول نحو 

 فدان9
من جملة المساحة المزروعة بالمحافظة، بينما بلغت  %8فدان، تمثل نحو  18931وبلغت المساحة المزروعة بالمحصول بمركز الصف نحو 

روعة بالمحصول بالمحافظة، وبالتالي من جملة المساحة المز  %18913فدان، تمثل نحو  4.29.1المساحة المزروعة بالمحصول بمركز العياط نحو 
 من جملة المساحة المزروعة بالمحصول بالمحافظة9 %13913تبلغ المساحة المزروعة بالمحصول بمركزي الصف والعياط معًا نحو 

فظة، من جملة اإلنتاج للمحصول بالمحا %.192ألف طن، تمثل نحو  1981وبلغ حجم اإلنتاج من محصول بنجر السكر بمركز الصف نحو 
من جملة اإلنتاج للمحصول بالمحافظة، وبالتالي فان مركزي  %149.1ألف طن، تعادل نحو  .98.بينما بلغ انتاج مركز العياط من المحصول نحو 

ن من 9 وبالتالي يعتبر انتاج المركزي8.13من جملة انتاج بنجر السكر بمحافظة الجيزة وذلك خالل عام  %1392الصف والعياط يساهما معًا بنحو 
 محصول بنجر السكر ذات أهمية في انتاج المحافظة من المحصول ومن ثم هناك أهمية لدراسة المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية للمحصول فيهما

اهمة في سد ومعرفة اهم المشكالت التي تواجه المزارعين ومن ثم العمل على التغلب عليها حتى تزيد المساحة المزروعة بالمحصول وزيادة اإلنتاج للمس
 العجز من السكر على مستوى الدولة وتقليل االعتماد على الخارج في سد هذا العجز وتخفيف الضغط على الميزان التجاري المصري9

عن  %3942طن / فدان، يعادل نحو  1913طن / فدان، بانخفاض قدره  8.98وبلغ متوسط انتاج الفدان من المحصول بمركز الصف نحو 
طن /  491طن / فدان، بزيادة تقدر بنحو  83933لفدان بالمحافظة، بينما بلغ متوسط إنتاجية الفدان من المحصول بمركز العياط نحو متوسط إنتاجية ا

عن متوسط إنتاجية الفدان من المحصول بالمحافظة، وبالتالي البد من البحث في أسباب انخفاض إنتاجية الفدان من  %13938فدان، تعادل نحو 
السكر بمركز الصف، واالستفادة من العوامل التي أدت الى زيادة اإلنتاجية الفدانية من المحصول بمركز العياط، وذلك من خالل دراسة محصول بنجر 

الت ف على مشكالعوامل المؤثرة في اإلنتاجية واإلنتاج للمحصول، خاصة فيما يتعلق بدوال التكاليف واإلنتاج ومؤشراتهما االقتصادية9 إضافة الى التعر 
 اإلنتاج والتسويق والتمويل وغيرها المؤثرة في ذلك9

 
 (9   8.13- 8.11تطور المساحة المزروعة واإلنتاج بمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة خالل الفترة ) (:1جدول رقم )

 ة: فدان9           االنتاج: طنالمساح                                                                                         
5102 5102 5102 5105 5100  

 المساحة االنتاج المساحة االنتاج المساحة االنتاج المساحة االنتاج المساحة االنتاج المراكز

 البدرشين 00 087.5 00 087.5 00 078 00.25 512.22 07.82 221

 العياط 022.86 5272.25 022.86 5272.25 221 2221 222.22 2872.6 287.62 6522.2

 الصف 221 2571 220.50 2267.85 61 5021 65 5222.7 25.22 0520.8

 أطفيح 02 552 02.22 522.22 62 0611 011.22 5125.8 82.08 0222.0

22212 5272 50820.2 627 51221 - - - - - 
 الواحات

 البحرية

 جملة الجيزة 255.86 7227.25 252.22 7207.28 621 20228 0262.27 22051.22 2051.22 22207.2

 جملة مصر - - - - - - 212211 50612 - -

- - 5.667 1.562 - - - - - - 
الجيزة% من 

 مصر

 (5102- 5100المصدر: مديرية الزراعة بالجيزة، ادارة االحصاء، بيانات غير منشورة، الفترة )
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 9   8.13االهمية النسبية للمساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمراكز محافظة الجيزة في عام  (:2جدول رقم )

 5102  

 

 المراكز
من متوسط  %

اإلنتاجية 

 للمحافظة

متوسط إنتاجية 

 الفدان
 المساحة من اإلجمالي % االنتاج من اإلنتاج الكلى %

 البدرشين 07.82 1.21 221 1.27 52.11 05.20

 العياط 287.62 05.02 6522.2 02.60 52.22 02.25

 الصف 25.22 5.11 0520.8 0.76 51.51 2.27-

 أطفيح 82.08 5.27 0222.0 5.11 07.11 02.26-

-0.22 50.11 70.25 22212 75.77 5272 
 الواحات

 البحرية

 الجملة 2051.22 011 22207.2 7207.28 50.22 -

 (.0)حسبت من الجدول رقم 

 
(، يتضح ان جملة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر زادت 4، كما في الجدول رقم )8.13، وعام 8.13وبدراسة التغير السنوي بين عام 

ألف فدان، وانخفضت المساحة المزروعة بالمحصول  1918، حيث ارتفعت بنحو 8.13، عن نظيرتها في عام 8.13في عام  %.1.291بنحو 
 83914، بينما ارتفعت المساحة المزروعة بالمحصول في مركز العياط بنحو %48911فدان تمثل انخفاضًا قدره نحو  8.933نحو بمركز الصف ب

 9%983.فدان، بارتفاع قدره نحو 
اإلنتاج  ، وتناقص%1.1913ألف طن، يمثل ارتفاعًا بنحو  4493وبالتالي تغير اإلنتاج من محصول بنجر السكر بالمحافظة، حيث ارتفع بنحو 

ألف طن، يمثل ارتفاعًا قدره نحو  8932، بينما ارتفع انتاج مركز العياط بنحو %319.1طن، يمثل انخفاضًا قدره نحو  191بمركز الصف بنحو 
41932%9 

طن /فدان، يمثل  92.، فقد انخفض متوسط إنتاجية الفدان بالمحافظة بنحو 8.13، وعام  8.13وبالنسبة للتغير في اإلنتاجية الفدانية بين عام 
طن / فدان، يمثل انخفاضًا في اإلنتاجية الفدانية بنحو  398، وانخفض متوسط انتاج الفدان بمركز الصف بنحو %4911انخفاضًا قدره نحو 

الفدانية من  في اإلنتاجية %8.943، يمثل ارتفاعًا قدره نحو %3983، بينما ارتفع متوسط انتاج الفدان من المحصول بمركز العياط بنحو %.8.93
 المحصول9

ويتضح مما سبق ان هناك تراجع في المؤشرات اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمركز الصف، في حين هناك تحسن في هذه المؤشرات بالنسبة 
 لمركز العياط9

 
 99   8.13، 8.13التغير في المساحة المزروعة واإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمراكز محافظة الجيزة بين الموسمين  (:3جدول رقم )

5102-  5102 
 

 تغير اإلنتاجية% المراكز
تغير اإلنتاجية 

 بالطن
 تغير اإلنتاج %

 تغير اإلنتاج

 بالطن

تغير المساحة 

 المزروعة %

 تغير المساحة المزروعة

 بالفدان

 البدرشين 8.22 22.06 522.22 007.60 2.11 22.22

 العياط 52.22 8.52 5270.81 22.27 2.52 58.22

 الصف 56.22- 25.00- 0182.01- 22.10- 2.51- 51.28-

 أطفيح 52.22- 52.56- 268.21- 22.25- 5.51- 01.76-

-6.27 -5.51 026.22 25222.21 082.26 0227.11 
 الواحات

 البحرية

 الجملة 0252.62 017.28 22268.72 010.02 1.71- 2.20-

 (.0حسبت من الجدول رقم )

 

 (: التقييم االقتصادي إلنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة بالجيزة8)
المؤشرات سيتناول هذا الجزء من البحث دراسة التقييم االقتصادي إلنتاج محصول بنجر السكر في مركزي الصف والعياط وذلك من خالل دراسة 

 ، وذلك فيما يلي:8.13اإلنتاجية واالقتصادية المتعلقة بإنتاج المحصول بعينة الدراسة في الموسم الزراعي 
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 (: التقييم االقتصادي إلنتاج محصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة:8-1)
 (: الدالة اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمركز الصف:8-1-1) 

(، ان العالقة المقدرة بين الناتج الفيزيقي لمحصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة كمتغير تابع، والمتغيرات 3رقم )يتبين من دراسة الجدول 
من التغيرات الحادثة في الناتج الفيزيقي يفسرها هذه المتغيرات المستقلة، وتبين ثبوت معنوية الدالة عند مستوى  %392.المستقلة التفسيرية ان نحو 

، أي انها أكبر من الواحد الصحيح، وبالتالي تمثل حالة التزايد للسعة اإلنتاجية، .1913كما تبين ان مجموع المرونات اإلنتاجية بلغت نحو  ،%1معنوية 
 9%.1913، يمكن ان يؤدى الى زيادة الناتج الفيزيقي بنحو %1او بمعنى اخر ان زيادة عوامل اإلنتاج مجتمعة بنحو 

، السماد %1ان تأثير مدخالت كل من السماد اآلزوتى، والسماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى معنوي عند مستوى معنوية كما تشير نتائج التحليل 
، بينما لم تثبت معنوية تأثير العمل اآللي9 وبالتالي يتضح ان %3البلدي، وان تأثير مدخالت كل العمل البشرى، والتقاوي معنوي عند مستوى معنوية 

التي تؤثر في اإلنتاج الفيزيقي )او متوسط اإلنتاج بالطن( هي كل من السماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى، والسماد اآلزوتى، والعمل اهم المدخالت 
 البشرى، والسماد البلدي، باإلضافة الى التقاوي9

الثانية من مراحل اإلنتاج من قانون تناقص الغلة وهي كذلك يتبين ان الناتج المتوسط أكبر من الناتج الحدى، مما يعنى ان اإلنتاج يتم في المرحلة 
 المرحلة االقتصادية ذات اإلنتاج الرشيد9

 
معامالت االنحدار والكفاءة االقتصادية لمتغيرات دوال إنتاج محصول بنجر السكر بمركز الصف بمحافظة الجيزة خالل الموسم الزراعي :  (4جدول )

5102. 

المتغيرات 

 المدروسة

 

 الوحدة

معامل 

 االنحدار

 

 قيمة ت

الناتج 

 المتوسط

الناتج 

 الحدى

(0) 

قيمة الناتج 

 الحدي

سعر 

وحدة 

 العنصر

(5) 

الكفاءة 

 االقتصادية

كفاءة 

 المورد

 02 1.2 21 22.8 1.015 0.8 **0.8 1.12 م2 سماد بلدي

 021 0 2 2.6 1.102 1.08 *5.627 1.172 كجم و.ف سماد أزوتي

 21 06.7 2 006 1.22 1.22 *7.705 1.25 كجم و.ف سماد فوسفات

 07 56.5 2 78.2 1.52 0.52 *2.582 1.512 كجم و.ف سماد بوتاسيوم

 02 1.60 21 22.82 1.012 0.2 **0.822 1.18 يوم/ رجل عمل بشري

 2 0.22 81 017.2 1.20 2.8 0.250 1.172 ساعة عمل الي

 2.2 0.51 21 27.2 1.027 2.2 **5.122 1.155 كجم تقاوي

         0.12 - 1.165- - ثابت المعادلة

  - - - - - - - 0.026 مجموع المرونات

معامل التحديد 

 المعدل
1.627 - - - - - - -  

  - - - - - - - *058.2 قيمة ف المحسوبة

 .  و.ف = وحدة فعالة.%2، ** معنوي عند مستوى معنوية %0* معنوي عند مستوى معنوية 

كوب دوجالس باستخدام الحاسب اآللي من بيانات استمارة االستبيان لعينة  –المصدر: جمعت وحسبت باستخدام دوال االنتاج االسية فى صورة 
 9 2014محافظة الجيزة خالل الموسم 

 الناتج الحدي للعنصر ×  ( جنية للطن  .43( قيمة الناتج الحدي =     سعر الوحدة المباعة من الناتج )1)
 ( الكفاءة االقتصادية الستخدام العنصر اإلنتاجي =      قيمة الناتج الحدي / سعر وحدة العنصر اإلنتاجي8)

 طن للفدان 8891متوسط كمية االنتاج = 
 جنيه للطن .43متوسط سعر بيع الطن = 

 (: العائد االقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز الصف:8-1-8)
نصر ما في انتاج محصول معين هي نسبة العائد الحدى الناتج مع استخدام وحدة واحدة من هذا العنصر الى سعر الكفاءة االقتصادية الستخدام ع

ذا العنصر، ومن الوحدة منه، وقيمة معامل الكفاءة االقتصادية والتي يعكسها العائد االقتصادي لهذا العنصر وايضًا وجود  فرصة لزيادة كثافة استخدام ه
في حدود المرونة اإلنتاجية المقدرة، والعكس إذا قل معامل الكفاءة عن الواحد الصحيح فيدل ذلك على ان العنصر يجب تخفيض ثم زيادة اإلنتاج 

 الكميات المستخدمة من هذا العنصر لكي تزيد كفاءته االقتصادية9
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( والذي يبين العائد االقتصادي لعناصر اإلنتاج لمحصول بنجر السكر في مركز الصف بالجيزة، ارتفاع الكفاءة 3ويتضح من الجدول رقم )
 198، 8.98، 1.92، 1االقتصادية لكل من المدخالت السماد اآلزوتى، السماد الفوسفاتى، السماد البوتاسى، والتقاوي، حيث بلغ العائد االقتصادي نحو 

 لكل منها على الترتيب، ولكن لم تصل الى الكفاءة القصوى، وان هناك فرصة لزيادة الكميات المستخدمة من هذه المدخالت في حدود المرونات
 9.1.، 91.و اإلنتاجية المقدرة، في حين انخفضت الكفاءة االقتصادية لكل من المدخلين السماد البلدي، والعمل البشرى، حيث بلغ العائد االقتصادي نح

 لكل منها على الترتيب، وبالتالي يجب تخفيض الكميات المستخدمة منهما لرفع الكفاءة االقتصادية من المدخلين9
 (: دالة التكاليف لمحصول بنجر السكر بمركز الصف:8-1-4)

(، ان حجم اإلنتاج من محصول 1برقم )تبين من دراسة وتحليل دالة التكاليف لمحصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة، وهي الدالة الموضحة 
 ، وثبتت معنوية الدالة ومعامالتها احصائيًا، وهي كاآلتي:%93..بنجر السكر يحدد مستوى التكاليف بنسبة حوالي 

 T.C= 593.8 Y – 28.1Y2 + 0.48 Y3 …………………. (1). 
(4.200)* (-2.396) ** (2.032)  * *  
R2 = 0.974        R8adj. = 0.972     F=)451.22(* 

 حيث ان:
  = T .Cإجمالي التكاليف المتغيرة بالجنية /فدان      

 = Yمتوسط إنتاج الفدان                   
  = b1, b2, b3معامالت الدالة المقدرة في الصورة التكعيبية       
 (، وهي كآالتي:8ة برقم )نحصل على دالة متوسط التكاليف المتغيرة، وهيالدالة الموضح (y)وبقسمة هذه الدالة على  

A.T.C = 593.8 – 28.1Y + 0.48Y3 ……………………(2). 
9 (3)م وتفاضل دالة متوسط التكاليف المتغيرة ومساواتها بالصفر نحصل على حجم اإلنتاج المتماثل الذي يدني التكاليف، وهي الدالة الموضحة برق

(، وذلك بتفاضل التكاليف المتغيرة ومساواتها بمتوسط 4والموضحة بالدالة رقم ) M.Cحدية كما يمكن تقدير حجم اإلنتاج االقتصادي باشتقاق التكاليف ال
 جنيه / طن كما يلي: .43سعر وحدة اإلنتاج من محصول بنجر السكر والمقدر بحوالي 

M.C= 593.8Y – 56.2Y + 1.44Y2 …………………….(3). 
جنيه / طن، بما يعادل نحو  12891طن / فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  .829 وتبين ان حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكاليف يقدر بنحو

جنيه /  13.1جنيه / طن، بما يعادل نحو  1.494طن/ فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  43جنيه /فدان9 كما قدر حجم اإلنتاج االقتصادي بنحو  ..38
 األمثل وحجم اإلنتاج االقتصادي بعينة الدراسة9 ( حجم اإلنتاج3(، والجدول رقم )1فدان9 ويوضح كل من الشكل رقم )

جنيه / فدان،  ..33جنيه / طن، بما يعادل نحو  98..8طن / فدان، بمتوسط تكلفة تقدر بنحو  8891وحيث تبين ان اإلنتاج الفعلي بلغ نحو  
ة نتاجيويتضح من ذلك انه يمكن تحسين استخدام العناصر اإلنتاجية في العملية اإلنتاجية ليصل اإلنتاج للوضع األمثل وبما يتفق مع المرونات اإل

 المقدرة بالدالة اإلنتاجية9
 
 (: اإلنتاج الفعلي واالمثل واالقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة9 3جدول )
 صافى العائد للطن صافى العائد اإليراد الكلى التكاليف الكلية الكمية االنتاج

 13892 4131 43.. ..33 8891 اإلنتاج الفعلي
 11.93 3242 1.113 ..389 .829 اإلنتاج األمثل

 .1319 .348 ...11 13.1 43 اإلنتاج االقتصادي
 9  2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
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 (: حجم اإلنتاج الفعلي واالمثل واالقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة1شكل رقم )

 
 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 

 
 (: التوليفة الموردية المثلى لعنصري السماد الفوسفاتى والسماد البوتاسى في دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة:8-1-3)

صول بنجر السكر في مركز الصف هما عنصري السماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى، وبالتالي يتضح ان اهم المدخالت تأثيرًا على اإلنتاج لمح
ألخرى، وبالتالي يمكن تقدير التوليفة الموردية المثلى من هذين العنصرين من خالل ادخالهما في دالة اإلنتاج مع افتراض ثبات بقية العناصر اإلنتاجية ا

 وردية المثلى كاآلتي:تصبح الدالة المقدرة للتوليفة الم
Y = -0.352 X10.564 X20.486 …………….…….(5) 
(-2.118)  ** (6.497)   *  (3.988)* 
R2 = 0.793 R8adj. = 0.752 F= )67.71(* 

 :حيث
x1                               ،السماد الفوسفاتى =x2 السماد البوتاسى = 

 كاآلتي:ويمكن اشتقاق دالة منحنى الناتج المتماثل وتصبح 
X1 = 490.8/X20.851 ……………….………….(6) 

 وكذلك يمكن اشتقاق دالة خط التوليفات األقل تكلفة )الممر التوسعي( وتصبح كاآلتي: 
X1= 0.580 X2 ……………………………..….(7)                 

 
 ( التوليفة الفعلية والمثلى إلنتاج محصول بنجر السكر بمركز الصف بالجيزة9 6جدول )
 التكلفة السماد البوتاسي السماد الفوسفاتى التوليفة

 8.3 12 .3 التوليفة الفعلية
 834 .4 88 التوليفة المثلى

 31 .1 - 12 الفرق
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 20149المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
( انها معنوية احصائيًا عند مستوى معنوية 3وتشير الدالة المقدرة للتوليفة الموردية المثلى إلنتاج محصول البنجر بمركز الصف بالجيزة )دالة رقم 

ج محصول من انتا %94..، ويحددان نحو %3، وان معاملي االنحدار لعنصري السماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى معنويين عند مستوى معنوية 1%
 البنجر بمركز الصف9 

جنيه /  1طن / فدان، وعند سعر وحدة السماد الفوسفاتى  8891( بمتوسط اإلنتاج لمحصول بنجر السكر والبالغ نحو Yوبالتعويض عن قيمة )
لة خط التوليفات األقل تكلفة ( ودا1جنيه / كجم، امكن الحصول على دالة اإلنتاج المتماثل ) دالة رقم  4كجم، ولعنصر السماد البوتاسى عند سعر 

وحدة  .3(، حيث تبين ان التوليفة الفعلية من عنصر السماد الفوسفاتى بلغت نحو 8(، والشكل رقم )1(، كما هو موضح بالجدول رقم ).)دالة رقم 
حين بلغت التوليفة المثلى لعنصر  جنيهًا، في 8.3وحدة فعلية، بتكلفة فعلت قدرت بمتوسط حوالى  12فعلية، ولعنصر السماد البوتاسى بلغت نحو 

جنيهًا9 وبالتالي تزيد تكلفة التوليفة الموردية  434وحدة، بتكلفة قدرت بمتوسط حوالى  .4وحدة، ولعنصر السماد البوتاسى  88السماد الفوسفاتى نحو 
 جنيه9 31المثلى عن تكلفة التوليفة الموردية الفعلية بمتوسط حوالي 

 
 الموردية المثلى لموردي السماد الفوسفاتى والسماد البوتاسى لمحصول البنجر بمركز الصف بالجيزة9(: التوليفة 8شكل رقم )

 
 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 

 (: التقييم االقتصادي إلنتاج محصول بنجر السكر بمركز العياط بمحافظة الجيزة:8-1)
 (: الدالة اإلنتاجية لمحصول بنجر السكر بمركز العياط:8-8-1)
 

( ان العالقة المقدرة بين الناتج الفيزيقي لمحصول البنجر بمركز العياط والمتغيرات التفسيرية المستقلة، عالقة معنوية .تبين من دراسة الجدول رقم )
حادثة في الناتج الفيزيقي يفسرها المتغيرات المستقلة9كما يتضح ان مجموع من التغيرات ال %2.93، وان نحو %1احصائيًا عند مستوى معنوية 
، أي انها أكبر من الواحد الصحيح، وبالتالي تمثل حالة التزايد للسعة، او بمعنى اخر ان زيادة عوامل اإلنتاج 19334المرونات اإلنتاجية بلغ نحو 

 9%19334ي بنحو يمكن ان يؤدى الى زيادة الناتج الفيزيق %1مجتمعة بنحو 
نوية كما تشير النتائج الى ان تأثير مدخالت كل من السماد البلدي، السماد الفوسفاتى، السماد البوتاسى، والعمل البشرى معنوي عند مستوى مع

 زوتى9، بينما لم تثبت معنوية مدخل السماد اآل%3، وان تأثير مدخالت كل من العمل اآللي، والتقاوي معنوي عند مستوى معنوية 1%
والسماد وعلى ذلك يتضح ان اهم المدخالت التي تؤثر في اإلنتاج الفيزيقي )متوسط اإلنتاج بالطن( هي كل من السماد البلدي، والسماد الفوسفاتى، 

ى ان اإلنتاج في المرحلة البوتاسى، والعمل البشرى، والعمل اآللي، إضافة الى التقاوي9 كذلك يتضح ان الناتج المتوسط أكبر من الناتج الحدى، وهذا يعن
 الثانية من مراحل اإلنتاج من قانون تناقص الغلة وهي المرحلة االقتصادية ذات اإلنتاج الرشيد9
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معامالت االنحدار والكفاءة االقتصادية لمتغيرات دوال إنتاج محصول بنجر السكر بمركز العياط بمحافظة الجيزة خالل الموسم الزراعي  :  (7جدول )

2014. 

 

المتغيرات 

 المدروسة

 

 الوحدة

معامل 

 االنحدار

 

 قيمة ت

الناتج 

 المتوسط

الناتج 

 الحدى

(0) 

قيمة الناتج 

 الحدي

سعر 

وحدة 

 العنصر

(5) 

الكفاءة 

 االقتصادية

كفاءة 

 المورد

 00 5.7 27 022.2 1.28 5.5 *2.55 1.502 م2 سماد بلدي

 001 0.2 2 8 1.15 1.55 0.827 1.188 كجم و.ف سماد أزوتي

 22 00.2 2 81 1.5 1.8 *5.66 1.576 كجم و.ف سماد فوسفات

 20 52.7 2 71.2 1.52 1.86 *2.20 1.56 كجم و.ف سماد بوتاسيوم

 07 26.2 21 0282 2.2 0.2 *2.60 1.205 يوم/ رجل عمل بشري

 7 5.7 22 072.2 1.22 2.0 **0.62 1.082 ساعة عمل الي

 2 1.25 21 50 1.12 1.20 **0.67 1.168 كجم تقاوي

  - - - - - *2.068- 1.212- - ثابت المعادلة

  - - - - - - - 0.222 مجموع المرونات

معامل التحديد 

 المعدل
1.762 - - - - - - -  

  - - - - - - - *22.25 قيمة ف المحسوبة

 %2،    ** معنوي عند مستوى معنوية %0* معنوي عند مستوى معنوية 

كوب دوجالس باستخدام الحاسب اآللي من بيانات استمارة االستبيان لعينة  –المصدر: جمعت وحسبت باستخدام دوال االنتاج االسية فى صورة 
 9 2014محافظة الجيزة خالل الموسم 

 
 طن / فدان9 8391متوسط كمية االنتاج =   

 جنيه / طن9 .43متوسط سعر بيع الطن =   
 االقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز العياط:(: العائد 8-8-8)

( والذي يوضح العائد االقتصادي لعناصر اإلنتاج لمحصول البنجر بمركز العياط، ارتفاع الكفاءة االقتصادية لكل من .تبين من الجدول رقم )
العمل البشرى والعمل اآللي، حيث بلغ العائد االقتصادي  المدخالت السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والسماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى، إضافة الى

لكل منها على الترتيب9 ولكنه لم تصل بعد الى الكفاءة القصوى وان هناك فرصة لزيادة الكميات  892، 4.93، 8192، 1191، 193، 892حوالي 
 المستخدمة منها في حدود المرونات اإلنتاجية المقدرة9

، وبالتالي يجب تخفيض الكميات المستخدمة منه لتحقيق 938.صادية للتقاوي، حيث بلغ العائد االقتصادي حوالي في حين انخفضت الكفاءة االقت
 العائد االقتصادي من المدخل9

 (: دالة التكاليف لمحصول بنجر السكر بمركز العياط:8-8-4)
(، ان حجم اإلنتاج من محصول 2بالجيزة، وهي الدالة الموضحة برقم )تبين من دراسة وتحليل دالة التكاليف لمحصول بنجر السكر بمركز العياط 

 ، وثبتت معنوية الدالة ومعامالتها احصائيًا، وهي كاآلتي:%98..بنجر السكر يحدد مستوى التكاليف بنسبة تقدر بحوالى 
 T.C = 753.6 Y – 41.82Y2 + 0.751 Y3 ……………………… (2). 
(11.943)*    (-6.989)*      (5.407)* 
R2 = 0...4 R8adj. = 0.972     F = )213.6(* 

 حيث ان:
  = T .Cإجمالي التكاليف المتغيرة بالجنية /فدان           

 = Yمتوسط إنتاج الفدان                   
  = b1, b2, b3معامالت الدالة المقدرة في الصورة التكعيبية        

 (، وهي كآالتي:.متوسط التكاليف المتغيرة، وهيالدالة الموضحة برقم )نحصل على دالة  (y)وبقسمة هذه الدالة على 
A.T.C = 753.6 – 41.82Y + 0.751Y2……………..(9) 
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9 (9)م وتفاضل دالة متوسط التكاليف المتغيرة ومساواتها بالصفر نحصل على حجم اإلنتاج المتماثل الذي يدني التكاليف، وهي الدالة الموضحة برق
(، وذلك بتفاضل التكاليف المتغيرة ومساواتها 10والموضحة بالدالة رقم ) M.Cجم اإلنتاج االقتصادي باشتقاق التكاليف الحدية كما يمكن تقدير ح

 جنيه / طن كما يلي: .43بمتوسط سعر وحدة اإلنتاج من محصول بنجر السكر والمقدر بحوالي 
M.C= 753.6Y – 83.64Y + 2.253Y2……………..(10) 

طن/ فدان، عند تكلفة  8.92(، يتضح ان حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكاليف قدر بنحو 4(، والشكل رقم )2جدول رقم )وكما هو موضح بال
طن/ فدان، عند تكلفة بلغت نحو  4393جنية/ فدان9 كما بلغ حجم اإلنتاج االقتصادي نحو  3.13جنيه/طن، بما يعادل نحو  1.193بلغت نحو 

جنيه/  94..1طن/ فدان، وبمتوسط تكلفة بلغ نحو  8391جنيه/ فدان9 وبمقارنة اإلنتاج الفعلي والبالغ نحو  18..دل نحو جنيه/ طن، بما يعا .8.39
جنيه/ فدان،  ويتضح من ذلك انه يمكن تحسين استخدام العناصر اإلنتاجية في العملية اإلنتاجية ليصل اإلنتاج للوضع  .331طن، وبما يعادل حوالي 

 فق مع المرونات اإلنتاجية المقدرة بالدالة اإلنتاجية9األمثل وبما يت
 

 ( اإلنتاج الفعلي واالمثل واالقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز العياط89جدول )
 صافى العائد للطن صافي العائد اإليراد الكلى التكاليف الكلية الكمية االنتاج

 ..1 ..38 .211 .331 8391 اإلنتاج الفعلي
 1.2 3.13 .4.. 3.13 8.92 األمثلاإلنتاج 

 133 3.14 3..18 18.. 4393 اإلنتاج االقتصادي
 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم  
 

 (: حجم اإلنتاج الفعلي واالمثل واالقتصادي لمحصول بنجر السكر بمركز العياط بالجيزة4شكل رقم )

 
 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 

 

 (: التوليفة الموردية المثلى لعنصري السماد الفوسفاتى والسماد البوتاسى في دالة اإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمركز العياط بالجيزة:8-8-3) 
لمحصول بنجر السكر في مركز العياط بالجيزة هما عنصري السماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى، يتضح ان اهم المدخالت تأثيرًا على اإلنتاج 

نتاجية األخرى، وبالتالي يمكن تقدير التوليفة الموردية المثلى من هذين العنصرين من خالل ادخالهما في دالة اإلنتاج مع افتراض ثبات بقية العناصر اإل
 للتوليفة الموردية المثلى كاآلتي: وبالتالي تصبح الدالة المقدرة

Y = 0.364X10.522X20.462……………………………..(11) 
( 2.703)**(6.778)*  (3.808 )* 
R2 = 0.779      R2adj. = 76.8     F= (73.9)* 
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 حيث ان:
x1                               ،السماد الفوسفاتى =x2 السماد البوتاسى = 

 الناتج المتماثل وتصبح كاآلتي:ويمكن اشتقاق دالة منحنى 
X1 =726.1 / 0.885 X 2 …………………………(12)  

 وكذلك يمكن اشتقاق دالة خط التوليفات األقل تكلفة )الممر التوسعي( وتصبح كاآلتي:  
X1= 0.313 X2…………………………………(13) 

 

 التوليفة الفعلية والمثلى إلنتاج محصول بنجر السكر بمركز العياط.  :(9جدول )

 التكلفة السماد البوتاسى السماد الفوسفاتى التوليفة

 212 20 22 التوليفة الفعلية

 575 22 52 التوليفة المثلى 

 50 02- 01 الفرق

 . 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 

 

، وان معامل االنحدار لعنصر السماد %1(، ثبات معنويتها اإلحصائية عند مستوى معنوية 11ويتضح من دالة التوليفة الموردية المثلى )دالة رقم 
 9%192.، وان العنصرين يحددان اإلنتاج بنسبة تقدر بنحو %1الفوسفاتى، وعنصر السماد البوتاسى معنوي عند مستوى معنوية 

 1طن/فدان، وعن سعر وحدة السماد الفوسفاتى  8391والبالغ نحو  K( بمتوسط اإلنتاج لمحصول البنجر بمركز العياطYوبالتعويض عن قيمة )
(، ودالة خط التوليفة األقل تكلفة )دالة 18جنيه /كجم، يمكن الحصول على دالة الناتج المتماثل)دالة رقم  4جنيه / كجم، وعنصر السماد البوتاسى بـ 

وحدة فعلية، ولعنصر السماد  43التوليفة الفعلية لعنصر السماد الفوسفاتى بلغت  (، حيث تبين ان4(، والشكل رقم ).(، كما في الجدول رقم )14رقم 
وحدة، ولعنصر  83جنيهًا، بينما تبلغ التوليفة المثلى لعنصر السماد الفوسفاتى حوالى  4.4وحدة فعلية، بتكلفة فعلية قدرت بمتوسط حوالى  41البوتاسى 

جنيهًا9 وبالتالي يتضح ان تكلفة التوليفة الموردية المثلى تقل عن نظيرتها  828بمتوسط بلغ حوالى  وحدة، بتكلفة قدرت 33السماد البوتاسى حوالى 
 جنيهًا9 81الفعلية بنحو 

 (: التوليفة الموردية المثلى لموردي السماد الفوسفاتى والسماد البوتاسى لمحصول البنجر بمركز العياط بالجيزة39شكل رقم )

 
 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 

 8.13(: تحليل الميزانية المزرعية إلنتاج فدان من محصول بنجر السكر لمركزي الصف والعياط بالجيزة في الموسم الزراعي 4)
 (: تحليل الميزانية المزرعية إلنتاج فدان من محصول بنجر السكر لمركز الصف بالجيزة: 4-1)
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( ان عنصر السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والعمل البشرى يمثلوا اعلى نسبة من جملة التكاليف الكلية، حيث قدر .1يتبين من الجدول رقم )
 ب، وذلك الن زراعة بنجر السكر يتطلب عمالة كثيرة في الزراعة وتقليع المحصول9لكل منها على الترتي %1491، %1398، %.1بنحو 

لكل منها على الترتيب، حيث ان  %198، %4، %.49بينما اقل نسبة كانت لعناصر المبيدات، والتقاوي، والسماد البوتاسى حيث قدرت بنحو 
أساسي على السماد البلدى والسماد اآلزوتى خاصة ولو تم بالكميات الموصى  محصول بنجر السكر ال يحتاج لسماد بوتاسى، وذلك ألنه يعتمد بشكل

 بها9
من جملة التكاليف الكلية، وبلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر  %93..كما تبين من ذات الجدول ان التكاليف المتغيرة تساهم بنحو 

جنية، وبلغت نسبة العائد  4133من ذات الجدول ان صافي العائد الفدانى بلغ نحو طن / فدان، كما تبين  8891السكر بمركز الصف بالجيزة نحو 
، وهي اعلى من الواحد الصحيح، أي ان العائد الكلى يغطى التكاليف الكلية )الثابتة، والمتغيرة( ويزيد عليها9 كما ان اربحية 1912للتكاليف الكلية حوالي 

 جنيهًا9 .1389اربحية الطن الواحد المنتج بلغ حوالي قرشًا، وان  12الجنيه المنفق تبلغ حوالي 
 (: تحليل الميزانية المزرعية إلنتاج فدان من محصول بنجر السكر لمركز العياط بالجيزة: 4-8)

حيث قدر  ( ان عنصر العمل البشرى، السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، يمثلوا اعلى نسبة من جملة التكاليف الكلية،.1يتضح من الجدول رقم )
لكل منها على الترتيب، بينما اقل نسبة كانت لعناصر التقاوي، والمخصبات والسماد البوتاسى حيث قدرت بنحو  %1893، %1393، %1194بنحو 
 لكل منها على الترتيب9 891%، 498%، 491%

 
 9 8.13ياط بالجيزة في الموسم الزراعي ( تحليل الميزانية المزرعية إلنتاج فدان من محصول بنجر السكر لمركزي الصف والع.1جدول )

 القيد
 العياط الصف

 % ت % ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 02.2 227 08 871 سماد بلدى

 05.2 221 02.5 221 سماد ازوتي

 2.8 501 2.5 521 سماد فوسفاتي

 5.0 62 0.5 22 سماد بوتاسيوم

 02.2 851 02.0 211 عمل بشري

 00.7 251 6.5 251 عمل الي

 2.2 021 2 021 تقاوي

 2.5 021 2.6 087 مخصبات

 2.0 071 2.8 027 مبيدات

 85.7 2500 81.2 2521 اجمالي التكاليف المتغيرة

 58.5 0511 56.2 0221 التكاليف الثابتة )االيجار(

 011 2200 011 2271 التكاليف الكلية

  52.2  55.0 االنتاجية الفدانية

  7201  8822 االيراد الكلي

  2066  2022 صافي العائد

  0.65  0.27 بند العائد للتكاليف

  1.65  1.27 اربحية الجنية المنفق بالقرش من التكاليف الكلية 

  0.21  1.68 المتغيرةاربحية الجنية المنفق بالقرش من التكاليف 

                                                                                                                                                                                                         025.8  081.2  

 9 2014المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
 

من جملة التكاليف الكلية، وبلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر  %892.كما تبين من ذات الجدول ان التكاليف المتغيرة تساهم بنحو 
جنية، وبلغت نسبة العائد  ..31كما تبين من ذات الجدول ان صافي العائد الفدانى بلغ نحو  طن / فدان، 8391السكر بمركز العياط بالجيزة نحو 

، وهي اعلى من الواحد الصحيح، أي ان العائد الكلى يغطى التكاليف الكلية )الثابتة، والمتغيرة( ويزيد عليها9 كما ان اربحية 19.8للتكاليف الكلية حوالي 
 جنيهًا9 91..1رشًا، وان اربحية الطن الواحد المنتج بلغ حوالي ق 8.الجنيه المنفق تبلغ حوالي 
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ويتضح من ذلك ارتفاع اربحية الطن المنتج من محصول بنجر السكر بمركز العياط عن نظيره في مركز الصف، وذلك الرتفاع إنتاجية الفدان 
العائد الفدانى من محصول بنجر السكر في مركز العياط عن نظيره طن للفدان، وبالتالي ارتفع صافي  893بمركز العياط عن نظيره بمركز الصف بنحو 

 جنيه9 1.33بمركز الصف بنحو 
 

 (: أهم المشكالت التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة3)
 المشكالت التمويلية9 وتقسم المشكالت الى ثالثة انواع: وهي المشكالت التي تتعلق باإلنتاج والمشكالت التي تتعلق بالتسويق وأخيرا

 (: المشكالت اإلنتاجية التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة: 3-1)
ة الميدانية تعتبر مستلزمات اإلنتاج من محددات االنتاج ، باالضافة الى  توافر المياه والتربة المناسبة والتي تؤثر على االنتاج فمن واقع الدراس      

ية مشكالت تتعلق بمستلزمات االنتاج والري والصرف ومدى المعرفة باألصناف الجديدة، وهى عدم توافر مستلزمات االنتاج وقت الحاجة تبين وجود ثمان
الى  ف، باإلضافةاليها وارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج وارتفاع ايجار األراضي الزراعية، ارتفاع اسعار ايجار اآلالت الزراعية، عدم كفاءة الري والصر 

 قصور الجهاز اإلرشادي بالجمعية الزراعية وعدم المعرفة بأسلوب زراعة االصناف الجديدة وارتفاع اسعار المحاصيل المنافسة9
دم توافر ولقد تم تقدير االهمية النسبية لهذه المشكالت االنتاجية للعينة المدروسة بمحافظة الجيزة وترتيبها حسب اهميتها على النحو التالي: ع 
كذلك تلزمات االنتاج وقت الحاجة اليها، وارتفاع اسعار مستلزمات اإلنتاج، وبصفة خاصة االسمدة الكيماوية والعضوية، واسعار العمل البشرى، مس

عرفة مارتفاع ايجار األراضي وارتفاع اسعار اآلالت الزراعية، عدم كفاءة الري والصرف، قصور دور الجهاز اإلرشادي بالجمعية الزراعية وعدم ال
 %13، %.1، %88، %83، %33، %12، %..، %.2بأسلوب زراعة االصناف الجديدة وارتفاع اسعار المحاصيل المنافسة حيث تمثل نحو 

 لكل منها على الترتيب9
يكنة حيث وترتيب بنود مشكلة عدم توافر مستلزمات االنتاج على النحو التالي: االسمدة الكيماوية واالسمدة العضوية والعمل البشرى والتقاوي والم 

د تم لكل منها على الترتيب، اما من حيث االهمية النسبية لمشكلة ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج فق %11، %83، %.1، %..، %..تمثل نحو 
، %13، %84، %.2ترتيب بنود المشكلة على النحو التالي: االسمدة الكيماوية، االسمدة العضوية، العمل البشرى، الميكنة، التقاوي حيث مثلت نحو 

 من حيث االهمية النسبية لمشكلة ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج لكل منها على الترتيب9  3%، %.
 
 9 8.13ألهم المشكالت االنتاجية لمزارعي محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة بعينة الدراسة في الموسم الزراعي ( االهمية النسبية 11جدول )  
 الترتيب % المشكلة م

0 

 عدم توافر مستلزمات االنتاج وقت الحاجة اليها

 االسمدة الكيماوية 

 االسمدة العضوية 

 العمل البشرى 

 التقاوى 

 الميكنة 

71 

61 

81 

21 

52 

00 

0 

 أ

 ب

 ج

 د

 هـ
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 ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج

 االسمدة الكيماوية 

 االسمدة العضوية 

 العمل البشرى 

 التقاوى 

 الميكنة 

88 

76 

25 

52 

02 

8 

5 

 أ

 ب

 ج

 د

 هـ

 2 27 ارتفاع اسعار ايجار األراضي الزراعية 2

 2 22 ارتفاع اسعار ايجار اآلالت الزراعية 2

 2 52 عدم كفاءة الرى والصرف 2

 2 56 ارتفاع اسعار المحاصيل المنافسة 2

 8 06 عدم المعرفة بأسلوب زراعة االصناف الجديدة 8

 7 02 قصور دور االرشاد بالجمعية واالدارة الزراعية 7

 9 8.13المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
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 تواجه مزارعي محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة:(: المشكالت التسويقية التي 4-2)
تعتبر مشكالت التسويق الزراعي التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر في محافظة الجيزة من العوامل الرئيسية المحددة لعمليات التنمية 

نتاج هذا المحصول9  والنهوض بزراعة وا 
مصنع وقد تبين من الدراسة الميدانية وجود حوالى تسع مشكالت داخل هذا النوع من المشكالت وهى انخفاض نسبة السكر حيث يتم تقديره بمعرفة ال

، وكذلك عدون وجود جهة محايدة وقد تختلف نسبة تقدير نسبة السكر لنفس المزارع ونفس وحدة االرض، ارتفاع نسبة الشوائب التي يتم تقديرها بالمصن
ى نسبة تختلف نسبة الشوائب للمزارع الواحد ولنفس وحدة المساحة حيث يتم تقديرها بمعرفة المصنع، التأخير فى نقل المحصول للمصنع مما يؤثر عل

تسليم المحصول وهى مصنع السكر، ارتفاع تكلفة النقل وعدم توفر وسائل النقل وارتفاع التكاليف التسويقية، ارتفاع الفاقد فى النقل، وجود جهة وحيدة ل
شكالت وترتيبها السكر بالفيوم، عدم تحديد سعر المحصول قبل الزراعة، التأخير فى تسليم المزارعين إليرادتهم9 وقد تم ترتيب االهمية النسبية لتلك الم

 حسب أهميتها9 
كر لعينة الدراسة بمحافظة الجيزة حيث تم ترتيبها ( ان المشكالت التسويقية التي تواجه مزارعي محصول بنجر الس18ويتضح من الجدول رقم )

 حسب اهميتها النسبية على النحو التالي:
انخفاض نسبة السكر، ارتفاع نسبة الشوائب، وجود جهة وحيدة لبيع المحصول، التأخير فى نقل المحصول للمصنع، صعوبة توفير وسائل النقل 

اليف التسويقية، عدم تحديد ثمن او سعر المحصول قبل الزراعة، التأخير في تسليم المزارع إليراداتهم للمحصول، ارتفاع الفاقد اثناء النقل، ارتفاع التك
 لكل منها على الترتيب9 .1، %83، %83، %43، %.4 %.3، %.3، %14حيث مثلت نحو 

 

 .5102الدراسة في الموسم الزراعي  ( االهمية النسبية الهم المشكالت التسويقية لمزارعي بنجر السكر بمحافظة الجيزة بعينة05جدول )

 الترتيب % المشكلة م

 0 22 تقدير نسبة السكر 0

 5 28 تقدير نسبة الشوائب 5

 2 21 التأخير فى نقل المحصول الى المصنع 2

 2 28 وجود جهة وحيدة لبيع المحصول 2

 2 52 صعوبة توفير وسائل لنقل المحصول 2

 8 52 ارتفاع الفاقد فى النقل 2

 7 06 ارتفاع التكاليف التسويقية 8

 6 02 التأخير فى تسليم المزارعيين ايرادتهم 7

 2 22 عدم تحديد سعر المحصول قبل الزراعة 6

 9 8.13المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
 

 (: المشكالت التمويلية التي تواجه مزارعي بنجر السكر بمحافظة الجيزة: 4-3)
ا زراعة يعتبر التمويل من اهم المشكالت التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر فى محافظة الجيزة، نظرا للمتطلبات المادية الكبيرة التي يحتاجه

نتاج هذا المحصول وخاصة عند عملية الحصاد والنقل لل مصنع هذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج وخاصة بعد تضاعف أسعار وا 
 األسمدة الكيماوية والعضوية والعمالة البشرية وكذلك إيجار األراضي في اآلونة األخيرة9

افظة الجيزة يمكن ترتيبها حسب ( ان المشكالت التمويلية التي تواجه مزارعي بنجر السكر بعينة الدراسة بمح14ويتضح من دراسة الجدول رقم )
 :  اهميتها النسبية على النحو التالي

 

 .5102االهمية النسبية الهم المشكالت التمويلية لمزارعي بنجر السكر بمحافظة الجيزة بعينة الدراسة في الموسم الزراعي : ( 03جدول )

 الترتيب % المشكلة م

 0 77 تعقيد إجراءات الحصول على القرض 0

 5 70 صعوبة الحصول على القروض 5

 2 63 عدم القدرة على توفير ضمانات القروض 2

 2 55 ارتفاع سعر الفائدة 2

 2 35 عدم القدرة على السداد  2

 8 34 ضعف وعدم كفاية القروض 2

 7 24 الوقت الطويل إلمكانية الحصول على القروض 8

 9 8.13المصدر: حسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة محافظة الجيزة خالل الموسم 
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تعقيد إجراءات الحصول على القرض، صعوبة الحصول على القرض، عدم القدرة على توفير ضمانات القروض، ارتفاع سعر الفائدة، عدم القدرة 
لكل منها على الترتيب من حيث االهمية  %43، %43، %33، %14، %..، %..على السداد، وضعف وعدم كفاية القروض، حيث مثلت نحو 

 تمويلية التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر بعينة الدراسة بمحافظة الجيزة النسبية للمشكالت ال
 
 (: توصيات الدراسة5)

 وفى ضوء نتائج البحث فانه يوصى بما يلي:  
ى ضرورة استخدام منظومة فنية وارشادية متكاملة إلدارة محصول بنجر السكر تعتمد الوصول باإلنتاجية الفدانية للمحصول بمحافظة الجيزة ال -1

طن لنفس المساحة المزروعة، بزيادة تقدر بنحو  .3323، وهذا يعطى انتاجا يقدر بنحو %8198طن للفدان بزيادة تقدر بنحو  .4نحو 
 بنجر السكر، وبالتالي يزيد كمية السكر المنتجة، ويقلل من الفجوة من السلعة9 طن من  .11.4

مر ضرورة االهتمام بالدراسات الميدانية للمشاكل الفنية واالقتصادية التي تواجه مزارعي محصول بنجر السكر في محافظة الجيزة، ويتطلب اال  -8
  مواجهتها بأسلوب علمي يتفق واالمكانيات المحلية المتاحة

كر مازال مستوى انتاج معظم مزارعي بنجر السكر اقل من المستوى الذي يحقق الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لذا يجب ارشاد مزارعي بنجر الس -4
 باستخدام توليفة من عناصر االنتاج عند المستوى الذي يحقق الكفاءة االنتاجية واالقتصادية9

 
 الملخص

من انتاج  %82ستراتيجية والهامة التي تحظي باهتمام من قبل الدولة وصانعي القرار، يساهم بنجر السكر بنحو يعتبر السكر من السلع الغذائية اال
ي عدم قدرة السكر في مصر، ورفع مستويات كفاءة اإلنتاج والتصنيع للمحاصيل السكرية قد يؤدى الى تقليل الفجوة السكرية، وتتلخص المشكلة البحثية ف

سد وتغطية االستهالك المحلى من السكر حيث ان هناك مشاكل انتاجية وتسويقية وتمويلية وغيرها يتعرض لها المزارع وهناك اإلنتاج المحلى على 
اجية بعص الصعوبات المتعلقة بالعالقة بين المزارع ومصانع انتاج السكر، لذا يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة وتحليل المؤشرات اإلنت

تاج محصول بنجر السكر في محافظة الجيزة، وكانت اهم النتائج البحثية، بالنسبة إلنتاج محصول بنجر السكر بمركز الصف، فقد تبين واالقتصادية إلن
، 1دي نحو ارتفاع الكفاءة االقتصادية لكل من المدخالت السماد اآلزوتى، السماد الفوسفاتى، السماد البوتاسى، والتقاوي، حيث بلغ العائد االقتصا

طن / فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  .829لكل منها على الترتيب، وتبين ان حجم اإلنتاج األمثل الذي يدني التكاليف يقدر بنحو  198، 8.98، 1.92
 جنيه / طن، اما بالنسبة إلنتاج المحصول بمركز 1.494طن/ فدان، عند تكلفة تقدر بنحو  43جنيه / طن، وحجم اإلنتاج االقتصادي بنحو  12891

، إضافة الى العمل العياط فقد تبين ارتفاع الكفاءة االقتصادية لكل من المدخالت السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والسماد الفوسفاتى، والسماد البوتاسى
ان حجم اإلنتاج لكل منها على الترتيب، ويتضح  892، 4.93، 8192، 1191، 193، 892البشرى والعمل اآللي، حيث بلغ العائد االقتصادي حوالي 

طن/  4393جنيه/طن،9 كما بلغ حجم اإلنتاج االقتصادي نحو  1.193طن/ فدان، عند تكلفة بلغت نحو  8.92األمثل الذي يدني التكاليف قدر بنحو 
نسبة من جملة التكاليف  جنيه/ طن9 ويتبين ان عنصر السماد البلدي، والسماد اآلزوتى، والعمل البشرى يمثلوا اعلى .8.39فدان، عند تكلفة بلغت نحو 

لكل منها على الترتيب بمركز الصف، وان عنصر العمل البشرى، السماد البلدي، والسماد اآلزوتى،  %1491، %1398، %.1الكلية، حيث قدر بنحو 
اط9 وتتركز اهم لكل منها على الترتيب بمركز العي %1893، %1393، %1194يمثلوا اعلى نسبة من جملة التكاليف الكلية، حيث قدر بنحو 

ية والعضوية، المشكالت اإلنتاجية في عدم توافر مستلزمات االنتاج وقت الحاجة اليها، وارتفاع اسعار مستلزمات اإلنتاج، وبصفة خاصة االسمدة الكيماو 
ور دور الجهاز اإلرشادي بالجمعية واسعار العمل البشرى، كذلك ارتفاع ايجار األراضي وارتفاع اسعار اآلالت الزراعية، عدم كفاءة الري والصرف، قص

، %83، %33، %12، %..، %.2الزراعية وعدم المعرفة بأسلوب زراعة االصناف الجديدة وارتفاع اسعار المحاصيل المنافسة حيث تمثل نحو 
الشوائب، وجود جهة وحيدة  بينما تتلخص اهم المشاكل التسويقية في انخفاض نسبة السكر، ارتفاع نسبة .لكل منها على الترتيب 13%، %.1، 88%

ويقية، عدم لبيع المحصول، التأخير في نقل المحصول للمصنع، صعوبة توفير وسائل النقل للمحصول، ارتفاع الفاقد اثناء النقل، ارتفاع التكاليف التس
، %83، %83، %43، %.4 %.3، %.3، %14تحديد ثمن او سعر المحصول قبل الزراعة، التأخير في تسليم المزارع إليراداتهم حيث مثلت نحو 

وتتركز اهم المشكالت التمويلية التي تواجه مزارعي بنجر السكر بمحافظة الجيزة فى: تعقيد إجراءات الحصول على  .لكل منها على الترتيب .1
السداد، وضعف وعدم كفاية القرض، صعوبة الحصول على القرض، عدم القدرة على توفير ضمانات القروض، ارتفاع سعر الفائدة، عدم القدرة على 

لكل منها على الترتيب من حيث االهمية النسبية للمشكالت التمويلية التي  %43، %43، %33، %14، %..، %..القروض، حيث مثلت نحو 
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بنجر السكر  تواجه مزارعي محصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة، ويوصى البحث بضرورة استخدام منظومة فنية وارشادية متكاملة إلدارة محصول
، وهذا يعطى انتاجا يقدر بنحو %8198طن للفدان بزيادة تقدر بنحو  .4تعتمد الوصول باإلنتاجية الفدانية للمحصول بمحافظة الجيزة الى نحو 

الفجوة من طن من بنجر السكر، وبالتالي يزيد كمية السكر المنتجة، ويقلل من  .11.4طن لنفس المساحة المزروعة، بزيادة تقدر بنحو  .3323
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Egypt is suffering from the presence of food gap in sugar, resorted in the bridged abroad, which bears the 

burdens on the balance of trade of the State. Sugar beet contributes of 28% of sugar production in Egypt. Raising the 

efficiency of production and industrialization, as addition to overcome the problems of productivity, marketing and 

financing to the farms could lead to a reduction in the gap of sugar. Study of the crop production of sugar beet row 

center high economic efficiency of each of the inputs nitrogen fertilizer, potassium fertilizer, phosphate fertilizers, 

and seeds, where the economic return about of 1, 19.8, 29.2, 1.2 each respectively, in El -ssaff center. While the 

inputs of the municipal manure, nitrogen fertilizer, phosphate, and fertilizerpotassium fertilizerin addition to human 

labor and automation, where, the economic return about 2.8, 1.4, 11.6, 26.8, 39.4, 2.8 each respectively, in al- ayyat 

center. The most problems of productivity in the lack of availability of production requirements, the time needed, 

and the rise in the prices of production 57%, 40%, respectively. The most focus funding problems facing farmers 

and sugar beet in Giza governorate in the complexity of the procedures of obtaining a loan, and the difficulty of 

obtaining the loan, representing about of 77%, 70% respectively, Recommends the search of the need to use 

technical system indicative integrated crop of sugar beet adopt access meanwhile input, representing about of 80%, 

79%, respectively. The most marketing problems in the low rate of sugar, the high proportion of impurities, and the 

presence of a single hand to sell the crop represented about of 63%, productivity of the crop to about 30 tons per 

acer increase estimated at about 26.2%, this gives the production estimated at 44850 tons for the same cultivated 

area, an increase estimated at about 11,510 tons of sugar beet, thus increasing the amount of sugar produced, and 

reduce the gap of the commodity. 

 


