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تحليل اقتصادي مقارن ألهم المؤشرات اإلقتصادية للزراعة التعاقدية وغيرالتعاقدية لمحصول 
البطاطس
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نظراً لعدم التكامل بين عمليتي اإلنتاج والتسويق في القطاع الزراعي بصفة عامة وفي محصول البطاطس بصفة 
خاصة, مما يجعل صغار المزارعين غير قادرين على التسويق األمثل لمنتجاتهم الزراعية ,باإلضافة الي إرتفاع 
تكاليف اإلنتاج, وانخفاض أسعار بيع المحصول وتذبذبها مما ينتج عنه تراجع المزارعين عن زراعة أراضيهم 
والبحث عن مهنة أخرى, األمر الذي يتطلب البحث عن نظام تسويقي يضمن للمزارعين تسويق محصولهم , 
إتضح ذلك من خالل إرتفاع أسعار محصول البطاطس إرتفاعاً ملحوظا عام 2018بسبب جملة من المعوقات 
التي تواجه مسالكه التسويقية وعدم وجود سياسة تسويقية, األمر الذي استدعى إخضاع هذا البحث للتعرف على 
البطاطس.  لمحصول  التعاقدي  للنظام  والسلبيات  االيجابيات  أهم  على  والوقوف  التعاقدية  الزراعة  إقتصاديات 
الدراسة  موضع  للمتغيرات  والكمي  الوصفي  األسلوبين  منها  البحثية  األساليب  من  العديد  على  البحث  وإعتمد 
إستمارة  من خالل  األولية  البيانات  أولهما  للبيانات  على مصدرين  البحث  وإعتمد  اإلنتاجية,  التكاليف  ودراسة 
إستبيان تم تجميعها بالمقابلة الشخصية , وثانيهما البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة, تم أخذ عينة محصول 
البطاطس من مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة قدرها 70 مزارعاً, مقسمة الي35 مزارعاً متعاقداً, 35 مزارعاً 
لمحصول  التعاقدية وغيرالتعاقدية  الزراعة  بين  مقارن  إقتصادي  تحليل  إجراء  البحث  ويستهدف  متعاقداً,  غير 
الدراسة, والتعرف على أراء المزارعين حول مميزات وعيوب الزراعة التعاقدية وأسباب عزوف الزراع عنها, 
وتشيرنتائج البحث إلى أن بلغ صافي العائد الفداني لمحصول البطاطس التعاقدي وغير التعاقدي 7018,092جنيهًا 
,6090,243 جنيهًا على الترتيب, وأوصى البحث بالتعاقد بعقود مشاركة في التكاليف يحدد فيها واجبات وحقوق 
طرفي التعاقد, إلتزام جهات التعاقد بشروط العقد ومواعيد تسليم مستلزمات االنتاج واستالم المحصول, ضرورة 
تقديمها. التعاقد في  الحكومية مع جهات  الجهات  تتعاون  للمزارعين وأن  تقديم خدمات إرشادية بصفة منتظمة 

عيوب.   ، مميزات   ، مقارن   ، إقتصادي   ، تحليل   ، البطاطس    ، التعاقدية   ، الزراعة  المفتاحية:   الكلمات 

المقدمة                                                                                  

إستهدفت التغيرات المتالحقة والسريعة في القطاع الزراعي الي 
تعزيز مبدأ اإلنتاج للتسويق وتطوير كفاءة عملية التسويق ,حيث 
تعتبر عملية التسويق أحد أهم الصعوبات التي تواجه المزارعين 
, لذا يعتبر النظام التعاقدي أحد أهم الوسائل للوصول الي التسويق 
الي  باإلضافة   , مجزي  عائد  على  والحصول  لمنتجاتهم  األمثل 
وأسمدة  تقاوي  من  المختلفة  اإلنتاج  مستلزمات  على  الحصول 
اإلرشادات  على  الحصول  ,وأيضاً  العقد  بضمان  القروض  ,و 
والتوجيهات الفنية المناسبة , والزراعة التعاقدية من بين السياسات 
التي تناولتها إستراتيجية مصرللتنمية المستدامة 2030وتعاظمت 
جمهورياً  قراراً  الجمهورية  رئيس  السيد  بإصدار  أهميتها  في 
التعاقدية  للزراعات  بانشاء مركز  بالقانون رقم 14 لسنة 2015 
تابعاً لوزارة الزراعة وإستصالح األراضي , وأجريت هذا البحث 
محصول  ان  حيث  البحيرة,  بمحافظة   البطاطس  محصول  على 
مصر  في  الرئيسية  الخضر  محاصيل  أهم  من  يعتبر  البطاطس 
األخيرة  الفترات  في  وتعرض   , عالية  غذائية  قيمة  من  له  لما 
للعديد من المشكالت التي أثرت على اإلنتاجية الفدانيه منها فساد 
باإلضافة   , الفدانية وتدهور جودته  اإلنتاجية  ,وانخفاض  التقاوي 

الي التذبذب الكبير في األسعار ,ويتعرض المزارعون لحالة من 
مسبقاً  معرفتهم  عدم  بسبب  القرار  إتخاذ  في  والاليقين  المخاطرة 
بمتطلبات السوق من حيث الجودة واألسعار ,األمر الذي يترتب 
عليه عزوف عدد منهم عن زراعة محصول  البطاطس كل هذا 
استدعى الي التعرف على النظام التعاقدي له .                                                                     

المشكلة البحثية                                                                     

اإلنتاج  عمليتي  بين  التكامل  عدم  في  البحثية  المشكلة  تتمثل 
محصول  وفي  عامة  بصفة  الزراعي  القطاع  في  والتسويق 
البطاطس بصفة خاصة, مما يجعل صغار المزارعين غيرقادرين 
إرتفاع  الي  الزراعية,باإلضافة   لمنتجاتهم  األمثل  التسويق  على 
مما  وتذبذبها  المحصول  بيع  أسعار  وانخفاض   , اإلنتاج  تكاليف 
ينتج عنه تراجع المزارعين عن زراعة أراضيهم أو التخلي عنها 
والبحث عن مهنة أخرى غير مهنة الزراعة, األمر الذي يتطلب 
محصولهم  تسويق  للمزارعين  يضمن  تسويقي  نظام  عن  البحث 
ربح,  هامش  تحقيق  مع  الزراعة  تكاليف  تغطي  مجزية  بأسعار 
إرتفاعاً  البطاطس  أسعار محصول  إرتفاع  ذلك من خالل  إتضح 
سياسة  وجود  وعدم  تسويقية  مشاكل  2018بسبب  عام  ملحوظا 
تسويقية واضحة حيال هذا المحصول وجملة من المعوقات التي 
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تواجه مسالكه التسويقية األمرالذي استدعى إخضاع هذه الدراسة 
أهم  على  والوقوف  التعاقدية  الزراعة  إقتصاديات  على  للتعرف 

االيجابيات والسلبيات للنظام التعاقدي لمحصول الدراسة.

األهداف البحثية                                                            

إقتصاديات  على  التعرف  الي  رئيسية  بصفة  البحث   يهدف 
لمحصول  غيرالتعاقدي  بالنظام  مقارنة  التعاقدي   الزراعة  نظام 
البطاطس وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية التالية:                          

التعاقدية - 1 الزراعة  لنظام  التكاليف  لداالت  القياسي  التقدير 
وغيرالتعاقدية.

لنظام - 2 لألرباح  المعظم  والحجم  لإلنتاج  األمثل  الحجم  تقدير 
الزراعة التعاقدية وغير التعاقدية .

الوقوف على إيجابيات وسلبيات الزراعة التعاقدية من وجهة - 3
نظر مزارعي البطاطس بعينة الدراسة .

بعينة - 4 غيرالمتعاقدين  الزراع  عزوف  أسباب  على   التعرف 
الدراسة عن عملية التعاقد 

التعرف على أهم دوافع وشروط الزراعة التعاقدية  لمحصول - 5
البطاطس بعينة الدراسة.

المزارعين - 6 مجموعة  تواجه  التي  المشكالت  الهم  عرض 
المتعاقدين بعينة الدراسة.

اإلسلوب البحثي ومصادر البيانات                                             

للمتغيرات  والكمي  الوصفي  األسلوبين  على  البحث  إعتمد 
اإلنتاجية  التكاليف  ودراسة  البيانات  تحليل  في  الدراسة  موضع 
وصافي العائد الفدانى لمحصول البطاطس بعينة الدراسة  بشقيه 
التعاقدي وغيرالتعاقدي , وذلك إلختبار أثر تطبيق نظام الزراعة 
التعاقدية من عدمه,وإعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة 
وغير المنشورة , البيانات المنشورة من الجهاز المركزي للتعبئة 
وزارة  بيانات  الثانوي,  القياسي  والكتاب  واإلحصاء,  العامة 
من  المنشورة  غير  والبيانات  األراضي,  وإستصالح  الزراعة 
الي  باإلضافة   , والبحيرة  البحيرة  بمحافظتي  الزراعة  مديريتي 
إستبيان صممت  إستمارة  التي جمعت من خالل  األولية  البيانات 
من  البطاطس  محصول  عينة  أخذ  وتم   , الغرض  لهذا  خصيصاً 
مقسمة   , مزارعاً   70 قدرها  البحيرة  بمحافظة  الرحمانية  مركز 
الي35 مزارعاً متعاقداً , 35 مزارعاً غير متعاقداً .                                                                                                                    

النتائج البحثية ومناقشتها                                                           

لمحصول  اإلنتاجية  التكاليف  لداالت  القياسي  التقدير  أواًل: 
البطاطس بعينة الدراسة                          

لمزارعي  اإلنتاجية  التكاليف  لداالت  القياسي  التقدير    -1  
البطاطس المتعاقدين:-

بتقدير داالت التكاليف اإلنتاجية المزرعية لمجموعة مزارعي 
البطاطس المتعاقدين تبين أن دالة التكاليف اإلنتاجية التي تعبر عن 

تلك العالقة دالة من الدرجة الثالثة كما في المعادلة التالية:

   TC  =  359.958  +  1634.512 Y -4.159 Y2  + 0.179  Y3 

 (0.080)      (2.07)*            (-0.10)         (0.30)
   R= .992    R2=.984       R-2= .983     F= 639.50**

حيث TC : تمثل قيمة التكاليف الكلية بالجنيه Y: كمية الناتج بالطن 

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

TC/Y=ATC=359.958Y-1+ 1634.512 - 4.159Y +0.179 Y2

dTC/dy =MC =1634.512- 8.318Y+0.537Y2                            

حيث ATC : تمثل التكاليف المتوسطة .  
MC : تمثل التكاليف الحدية .

أمكن  الحدية  والتكاليف  المتوسطة  التكاليف  دالتي  وبتوقيع 
المتوسطة  للتكاليف  قيمة  أدنى  عند  الحدية  التكاليف  قيمة  حساب 
وهي التي تحقق المساواة بين التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة 
والتي بلغت1636,3 جنيهاً, مما يعني أن السعر اإلقتصادي لوحدة 
المتوسطة  التكاليف  قيمة  يعادل  الذي  وهو  البطاطس  من  اإلنتاج 
عند نهايتها الصغرى يجب أن يبلغ 1636,3 جنيهاً للطن ,والحجم 
يبلغ  اإلنتاجية  السعة  يحقق  والذي  البطاطس  من  لإلنتاج  األمثل 
البطاطس  محصول  من  الناتج   تحديد  أمكن  وقد   , طن   15,7
واإليراد  الحدية  التكاليف  بمساواة  وذلك  األرباح  يعظم  الذي 
الحدي(متوسط السعر المزرعى للطن من البطاطس ) والبالغ نحو 
الناتج المعظم35,57 طن ولما كان  2018جنيه /طن  حيث بلغ 
يبلغ  19,49طن  المتعاقدين  الزراع  لمجموعة  اإلنتاجية  متوسط 
فدان,   0,81 إنتاج   من  يتحقق  األمثل  اإلقتصادي  الحجم  فإن 

والحجم المعظم يتحقق من إنتاج 1,83 فدان.

لمزارعي  اإلنتاجية  التكاليف  لداالت  القياسي  التقدير     -2  
البطاطس غيرالمتعاقدين:-

 بتقدير داالت التكاليف اإلنتاجية المزرعية لمجموعة مزارعي 
البطاطس المتعاقدين تبين أن دالة التكاليف اإلنتاجية   التي تعبر 

عن  تلك العالقة دالة من الدرجة الثالثة كما في المعادلة التالية:

TC=-8707.736+3159.139Y -66.879Y2+0.961 Y3                                          
(-2.2)      (5.04)**       ( -2.15 )*       (2.07)*                     

 R= .996        R2=.992      R-2=  .992     F=1329.04 **

حيث TC : تمثل قيمة التكاليف الكلية بالجنيه Y : كمية الناتج بالطن 

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

TC/Y=ATC=-8707.736Y-13159.13966.879-+Y+ 
0.961 Y2

dTC/dy=MC=3159.139 -Y133.758Y +2.883Y2

حيث ATC : تمثل التكاليف المتوسطة MC: تمثل التكاليف الحدية 

أمكن  الحدية  والتكاليف  المتوسطة  التكاليف  دالتي  وبتوقيع 
المتوسطة  للتكاليف  قيمة  أدنى  عند  الحدية  التكاليف  قيمة  حساب 
وهي التي تحقق المساواة بين التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة 
لوحدة  السعراإلقتصادي  أن  يعني  مما  بلغت1727جنيهاً,  والتي 
المتوسطة  التكاليف  قيمة  يعادل  الذي  وهو  البطاطس  من  اإلنتاج 
للطن,والحجم  1727جنيهاً  يبلغ  أن  يجب  الصغرى  نهايتها  عند 
يبلغ  اإلنتاجية  السعة  يحقق  والذي  البطاطس  من  لإلنتاج  األمثل 
البطاطس  محصول  من  الناتج  تحديد  أمكن  وقد  طن,    29,64
واإليراد  الحدية  التكاليف  بمساواة  وذلك  األرباح  يعظم  الذي 
والبالغ   ( البطاطس  من  للطن  المزرعى  السعر  (متوسط  الحدي 
نحو1985,7 جنيه /طن حيث بلغ الناتج المعظم 34,66 طن ولما 
يبلغ 19,36  المتعاقدين  الزراع  اإلنتاجية لمجموعة  كان متوسط 
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طن فإن الحجم اإلقتصادي األمثل يتحقق من إنتاج  1,53 فدان, 
والحجم المعظم لألرباح يتحقق من إنتاج حوالي 1,79فدان.

لمحصول  اإلقتصادية  للمؤشرات  مقارن  إقتصادي  تحليل  ثانيًا: 
البطاطس بعينة الدراسة.

الزراعي  اإلنتاج  لمستلزمات  مقارن  إقتصادي  تحليل    -1   
بعينة  التعاقدي  وغير  التعاقدي  بشقية  البطاطس  لمحصول 
الدراسة الميدانية بمحافظة البحيرة  الموسم الزراعي 2018.

تشمل تكاليف إنتاج محصول البطاطس بشقية التعاقدي وغير 
اإليجارية  والقيمة  اإلنتاج   مستلزمات  من  كالً  تكلفة  التعاقدي 
عمليات الخدمةالزراعية ويوضح جدول (1) تكاليف مستلزمات 
اإلنتاج  لمحصول البطاطس بشقية التعاقدي وغيرالتعاقدي بعينة 
اإلنتاج  مستلزمات  تكلفة  وتشمل  البحيرة,  بمحافظة  الدراسة 
لمحصول البطاطس بشقية التعاقدي وغيرالتعاقدي كالً من التقاوي 
والسماد البلدي والكيماوي بأنواعه المختلفة والمغذيات والمبيدات 

ويهتم هذا الجزء بإلقاء الضوء عليها لشقي الدراسة :

بدراسة تكلفة مستلزمات  اإلنتاج لمجموعة مزارعي البطاطس - 1
التقاوي  في  أقصاها  لتصل  ارتفعت  أنها  تبين  قد  المتعاقدين 
 %75,1411 تمثل  للفدان  14583,75جنيهاً  بلغت  حيث 
تمثل  2184,31جنيهاً  بلغت  حيث  الكيماوية  االسمدة  يليها 
تمثل  1674,205جنيهاً  البلدية  االسمدة  يليها  11,25%ثم  
 %3,708 تمثل  719,72جنيهاً  المبيدات  يليها  ثم   %8,626

,ثم يليها 256,40جنيهاً تمثل %1,324.

غيرالمتعاقدين - 2 البطاطس  مزارعي  لمجموعة  بالنسبة  أما 
فقد تبين أنها ارتفعت لتصل أقصاها في التقاوي حيث بلغت 
14720,03جنيهاً للفدان تمثل نسبة 75,4929%يليها االسمدة 
الكيماوية بلغت 2131,068 جنيهاً  للفدان تمثل %10,929 
يليها االسمدة البلدية 1686,6جنيهاً بنسبة تمثل 8,649% ثم 
للفدان%3,612  704,268جنيهاً  بلغت  حيث  المبيدات  يليها 

يليها المغذيات 256,5915جنيهاً تمثل %1,3159.

بمقارنة تكلفة مستلزمات اإلنتاج لكالً من الزراعة التعاقدية فقد - 3
تبين أنها بلغت 19408,48جنيه /فدان لمجموعة المزارعين 
وبلغت19498,56جنيه/   , نحو %49,88  تمثل  المتعاقدين  
نحو  تمثل  المتعاقدين  غير  المزارعين  لمجموعة  فدان 
للزراعة  اإلنتاج   تكلفة مستلزمات  ان  يعني  50,12% وهذا 
غيرالتعاقدية تزيد عن مثيلتها بالزراعة التعاقدية بنحو%0,24 

إلجمالي مستلزمات اإلنتاج .

   2-   تحليل إقتصادي مقارن لإليراد الكلي لمحصول البطاطس 
بشقية التعاقدي وغيرالتعاقدي بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة 

البحيرة للموسم الزراعي 2018.

الناتج وكميته ويبين  للفدان على سعر   يتوقف اإليراد الكلي 
بشقية  البطاطس  لمحصول    للفداني  الكلي  اإليراد   (2) جدول 
التعاقدي وغيرالتعاقدي بمحافظة البحيرة خالل الموسم  2018.                           

بدراسة اإليراد الكلي للفدان من محصول البطاطس التعاقدي - 1
وغير التعاقدي  تبين أن متوسط إنتاجية الفدان من محصول 
البطاطس لمجموعة المزارعين المتعاقدين بلغت 19,48834 
للفدان  2018,088جنيهاً  الطن  سعر  ومتوسط  /فدان,  طن 
البطاطس  لمحصول  الرئيسي  الناتج  قيمة  بلغت  وعليه 

التعاقدي بلغت 39329,19جنيهاً للفدان.

تبين - 2 المتعاقدين  البطاطس غير  وبدراسة مجموعة مزارعي 
البطاطس لمجموعة  الفدان من محصول  إنتاجية  أن متوسط 
/فدان,  19,355طن  بلغت  الغيرمتعاقدين  المزارعين 
للفدان وعليه بلغت  ومتوسط سعر الطن 1986,518 جنيهاً 
التعاقدي  غير  البطاطس  لمحصول  من  الرئيسي  الناتج  قيمة 

38449,4جنيهاً للفدان.

وبمقارنة اإليراد الكلي لنمطي الدراسة فقد تبين أنها بلغت في - 3
المجموعة األولى المتعاقدين 39329,19جنيه /فدان تمثل نحو 
المجموعة  في  بلغت  بينما  العام  الكلي  اإليراد  من   %50,57
الثانية 38449,4 جنيه /فدان تمثل نحو 49,43% أي أنها تزيد 

جدول 1. تحليل مقارن لقيمة بنود مستلزمات اإلنتاج لمحصول  البطاطس بشقية  التعاقدي وغيرالتعاقدي بمحافظة البحيرة 
%زراعةغير تعاقدية%زراعة تعاقديةالمستلزم

14583,7575,141114720,0375,4929التقاوي
2184,3111,252131,06810,929األسمدة الكيماوية 

1674,2058,6261686,68,649األسمدة البلدية
3858,51619,883817,66719,579إجمالي األسمدة

719,71733,708704,26753,612المبيدات 
256,39581,324256,59151,31595مغذيات

100%10019498,56%19408,48إجمالي المستلزمات
المصدر:جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.

جدول 2. تحليل مقارن لإليراد الكلي لمحصول البطاطس بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة
زراعة غير تعاقديةزراعة تعاقديةالبند

محصول رئيسي

19,4883419,355متوسط اإلنتاج بالطن

2018,0881986,518متوسط سعر بالجنية

39329,1938449,4قيمة الناتج الرئيسي

39329,1938449,4اإليراد العام
المصدر : جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

محمود محمد فواز وآخرون 166

في مجموعة المتعاقدين عن غيرالمتعاقدين بنسبة %1,14 .

لمحصول  الزراعية  للعمليات  مقارن  إقتصادي  تحليل      -3   
الدراسة  بعينة  التعاقدي  وغير  التعاقدي  بشقية  البطاطس 

الميدانية بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي2018.

تتمثل العمليات الزراعية  في جميع العمليات بداية من تسميد 
األرض بالسماد البلدي إلى  فرز وتعبئة    كما بجدول (3) ويهتم 
لمحصول  الزراعية  العمليات  على  الضوء  بإلقاء  الجزء  هذا 
للموسم  البحيرة  بمحافظة  التعاقدي  وغير  التعاقدي  البطاطس 

الزراعي 2018حيث تبين :

بدراسة تكاليف العمليات الزراعية لمحصول البطاطس التعاقدي - 1
تبين أنها ارتفعت لتصل إلى اقصاها في عملية التقليع والتنظيف 
حيث بلغت759,011جنيهاً للفدان تمثل نحو13,53%,يليها عملية 
الري حيث بلغت 713,4982 جنيهاً  للفدان تمثل نحو12,72%,ثم 
يليها عملية الفرز والتعبئة والنقل والتخزين حيث بلغت674,064 
جنيهاً  للفدان تمثل 12,02%,يليها عملية الزراعة حيث بلغت 
545,442جنيهاً للفدان نحو 9,72%,يليها عملية خدمة االرض 
السماد  تمثل نحو 8,53%,يليها عملية  للفدان  478,587جنيهاً 
البلدي حيث بلغت 446,502جنيهاً  للفدان تمثل نحو 7,96%,يليها 
عملية حش العرش بلغت نحو 408,19جنيهاً للفدان تمثل نحو 
نحو 349,3993جنيهاً  بلغت  العزيق حيث  7,28%,ثم عملية 
بلغت  حيث  اآلفات  مقاومة  عملية  6,23%,يليها  نحو  للفدان 
300,3534جنيهاً للفدان تمثل نحو 5.35%,يليها عملية مقاومة 
الحشائش حيث بلغت 272,7915جنيهاً تمثل نحو 4,86% ,يليها 
عملية تجهيز التقاوي بلغت 263,463جنيهاً للفدان تمثل نحو 
4,70% يليها رية الزراعة حيث بلغت 196,467 جنيهاً للفدان 
بلغت  الكيماوي  السماد  نقل ونثر  ثم عملية  تمثل نحو %3,50 
100,9187جنيهاً للفدان تمثل نحو 1,80% يليها عملية التسميد 
بالسوبر فوسفات بلغت نحو 100,636جنيهاً تمثل نحو %1,79.

البطاطس - 2 لمحصول  الزراعية  العمليات  تكاليف  وبدراسة 
غيرالتعاقدي تبين أنها ارتفعت لتصل إلى اقصاها في عملية 
تمثل  للفدان   بلغت750,204جنيهاً  حيث  والتنظيف  التقليع 
 711,063 بلغت  حيث  الري  عملية  نحو13,43%,يليها 

والتعبئة  الفرز  يليهاعملية  نحو12,73%,ثم  تمثل  جنيهاً 
تمثل  للفدان   بلغت652,49جنيهاً  حيث  والتخزين  والنقل 
بلغت 549,06جنيهاً  حيث  الزراعة  عملية  يليها   ,%11,68
478,53جنيهاً  االرض  خدمة  عملية  9,83%,يليها  نحو 
حيث  البلدي  السماد  عملية  8,57%,يليها  نحو  تمثل  للفدان 
عملية  8,03%,يليها  نحو  تمثل  448,63جنيهاً  بلغت 
نحو  تمثل  للفدان  403,78جنيهاً   نحو  بلغت  العرش  حش 
نحو 350,095جنيهاً  بلغت  العزيق حيث  7,23%,ثم عملية 
بلغت  حيث  اآلفات  مقاومة  عملية  6,27%,يليها  نحو  للفدان 
نحو5,59%,يليهاعمليةمقاومة  تمثل  للفدان  312,041جنيهاً 
 %4,82 نحو  تمثل  269,367جنيهاً  بلغت  حيث  الحشائش 
تمثل  257,407جنيهاً  بلغت  التقاوي  تجهيز  عملية  ,يليها 
بلغت 199,92 جنيهاً  الزراعة حيث  يليها رية  نحو%4,61 
تمثل نحو 3,58% ثم عملية نقل ونثر السماد الكيماوي بلغت 
التسميد  عملية  يليها   %1,83 نحو  تمثل  102,066جنيهاً 
بالسوبر فوسفات بلغت نحو 99,35جنيهاً تمثل نحو %1,78.

وبمقارنة عمليات الخدمة الزراعية لكٍل من الزراعة التعاقدية - 3
وغيرالتعاقدية فقد تبين أنها في المجموعة االولى المتعاقدين 
وفي  نحو%50,11  تمثل  للفدان  بلغت5609,330جنيهاً 
نحو  تمثل  للفدان   5583,99جنيهاً  بلغت  الثانية  المجموعة 
في  تفوق  أنها  أي  الزراعية   العمليات  إلجمالي   %49,88
المجموعة  من  نظيرتها  عن  المتعاقدين  األولى  المجموعة 

الثانية غير المتعاقدين بنحو 0,23.

لمحصول  الكلية  للتكاليف  مقارن  إقتصادي  تحليل      -4      
الدراسة  بعينة  وغيرالتعاقدي  التعاقدي  بشقية  البطاطس 

الميدانية البحيرة الموسم الزراعي 2018.

 تتكون تكاليف إنتاج الفدان من محصول البطاطس من التكاليف 
المتغيرة التي تشتمل على تكلفة عمليات الخدمة الزراعية وتكلفة 
مستلزمات اإلنتاج ,والتكاليف الثابتة التي تشتمل على القيمة اإليجارية 
للفدان والمصروفات  الحكومية (ضريبة األطيان الزراعية), وتبين 
لمحصول  الكلية  التكاليف  لبنود  النسبية  األهمية   (4) نتائج جدول 
بمحافظة  الدراسة  بعينة  وغيرالتعاقدي  التعاقدي  بشقية  البطاطس 

جدول3. تحليل مقارن لقيمة بنود العمليات الزراعية لمحصول البطاطس بشقية التعاقدي وغير التعاقدي بمحافظة البحيرة

%زراعةغير تعاقدية%زراعة تعاقديةالعملية

446,50270,096448,638,03سماد بلدي
100,6361,7999,351,78تسميدبالسوبر فوسفات

478,5878,53478,538,57خدمة األرض
263,46294,70257,4074,61تجهيز التقاوي

545,4429,72549,069,83الزراعة
196,46643,50199,923,58رية الزراعة

349,39936,23350,0956,27العزيق
713,498212,72711,06312,73الري

100,91871,80102,0661,83نقل ونثر سماد كيماوي
272,79154,86269,3674,82مقاومة الحشائش

300,35345,35312,0415,59مقاومة اآلفات
408,197,28403,787,23حش العرش

759,01113,53750,20413,43التقليع و التنظيف
674,06412,02652,4911,68فرزوتعبئةونقل وتخزين

100%1005583,99%5609,329اإلجمالي

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي2018



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

167تحليل اقتصادي مقارن ألهم المؤشرات اإلقتصادية للزراعة التعاقدية وغيرالتعاقدية لمحصول البطاطس

البحيرة خالل الموسم الزراعي 2018تبين االتي : 

بدراسة إجمالي التكاليف الكلية لمحصول البطاطس التعاقدي - 1
تبين ان إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت 25017,809جنيهاً 
الكلية بينما بلغت  التكاليف  للفدان تمثل77,43% من إجمالي 
نحو  تمثل  للفدان  7293,2867جنيهاً  الثابتة  التكاليف 
البطاطس  لمحصول  الكلية  التكاليف  إجمالي  من   %22,57

والتي بلغت 32311,0957 جنيهاً للفدان .

البطاطس - 2 لمحصول  الكلية  التكاليف  إجمالي  وبدراسة 
بلغت  قد  المتغيرة  التكاليف  إجمالي  أن  تبين  غيرالتعاقدي 
,بينما   %77,55 نحو  تمثل  للفدان  جنيهاً   25082,55
تمثل  للفدان   7261,4841جنيهاً  الثابتة  التكاليف  بلغت 
بلغ  الذي  للفدان  الكلية  التكاليف  إجمالي  نحو 22,45%  من 

32344,0341 جنيهاً للفدان .

وبمقارنة التكاليف الكلية لنمطي الدراسة تبين أنها بلغت في - 3
المجموعة األولى المتعاقدين 32311,0957جنيه/فدان تمثل 
غيرالمتعاقدين  المزارعين  مجموعة  وفي   %49,97 نحو 
بلغت 32344,034 جنيه /فدان تمثل نحو 50,03% أي أنها 
تفوق في مجموعة غيرالمتعاقدين عن نظيرتها في مجموعة 

المتعاقدين بنسبة %0,06.

الفداني  العائد  لصافي  مقارن  إقتصادي  تحليل   -5  
بعينة  وغيرالتعاقدي  التعاقدي  بشقية  البطاطس  لمحصول 
الدراسة الميدانية بمحافظة البحيرة الموسم الزراعي 2018.

من  يمكن  التي  المؤشرات  من  الفداني  العائد  صافي  يعد    
خاللها معرفة الكفاءة اإلقتصادية واإلنتاجية لمحصول البطاطس 
التعاقدي وغيرالتعاقدي.                                                                                  

1- بدراسة صافي العائد الفداني وهو من المقاييس الشاملة للكفاءة 
اإلقتصادية ويبين الفرق في العوائد من     المحاصيل المختلفة 
لمحصول  الفداني  العائد  صافي  أن  تبين   (5) بجدول  كما 
نحو  يمثل  للفدان  7018,092جنيهاً  بلغ  التعاقدي  البطاطس 
17,845% من العائد الكلي لمحصول البطاطس التعاقدي .                  

المزارعين - 2 لمجموعة  الفداني  العائد  صافي  وبدراسة 
للفدان  يمثل  غيرالمتعاقدين تبين  أنه بلغ 6090,243جنيهاً 
غير  البطاطس  لمحصول  الكلي  العائد  من   %15,839 نحو 

التعاقدي. 

وبمقارنة صافي العائدالفداني لنمطي الدراسة فقد تبين زيادة - 3
صافي العائد الفداني في محصول البطاطس التعاقدي بنسبة 

تمثل 7,08% عن مثيلتها في الزراعة غير التعاقدية .

وشروط  دوافع  وأهم  وعيوب  لمميزات  النسبية  األهمية  ثالثًا: 
الزراعة التعاقدية أسباب عزوف الزراع غيرالمتعاقدين بعينة 

الدراسة لمحصول البطاطس للموسم الزراعي2018.
التعاقديةلمحصول - 1 الزراعة  مميزات  ألهم  النسبية  األهمية 

البطاطس بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي 2018 
ألهم  النسبية  األهمية  إلى   (1) رقم  بالشكل  النتائج  تشير 
الدراسة  بعينة  البطاطس   لمحصول  التعاقدية  الزراعة  مميزات 
المزارعين  وتسويق  بيع  ضمان  أن  النتائج  من  يتضح  حيث   ,
للزراعة  المميزات  جملة  من  االولى  المرتبة  تحتل  لمحصولهم 
التعاقدية لمحصول البطاطس,يليها في المرتبة الثانية زيادة كمية 
في  الجودة   عالية  انتاج  مستلزمات  على  الحصول  ثم   االنتاج, 
تذبذب  تالفي مخاطر  الرابعة  المرتبة  في  يليها   , الثالثة   المرتبة 
على  الحصول  ضمان  الخامسة  المرتبة  في  ويأتي  األسعار, 

جدول 4. تحليل مقارن لبنود التكاليف الكلية للفدان  لمحصول البطاطس بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة  
%زراعة غير تعاقدية%زراعة تعاقديةالبند

تكاليف متغيرة

5609,32922,425583,9922,26تكلفة عمليات الخدمة الزراعية
19408,4877,5819498,5677,74تكاليف مستلزمات اإلنتاج

25017,80977,4325082,5577,55إجمالي التكاليف المتغيرة

تكاليف ثابتة

7033,21696,437007,33996,50القيمة  اإليجارية
260,07073,57254,14513,50المصروفات الحكومية

7293,286722,577261,484122,45إجمالي التكاليف الثابتة

اإلجمالي العام للتكاليف  
32311,0957%10032344,0341%100

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي2018

جدول 5. تحليل مقارن لصافي العائد الفداني لمحصول البطاطس بعينة الدراسة بمحافظة  البحيرة

المؤشر  
%زراعةغير تعاقدية%زراعة تعاقدية

39329,1910038449,4100العائد الكلي (جنيه)

7018,09217,8456090,24315,839صافي عائد الفدان*(جنيه)

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي2018.
    صافي عائد الفدان *= اإليراد الكلي – التكاليف الكلية
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السادسة واألخيرة  تالفي احتكار  المرتبة   , ثم في  عائد مناسب 
التجارللمحصول.

لمحصول  التعاقدية  الزراعة  عيوب  ألهم  النسبية  األهمية   -2
البطاطس بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي 2018 .

تشير النتائج  بالشكل رقم (2) إلى األهمية النسبية ألهم عيوب 
الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة ,حيث يتضح 
ان تالعب جهات التعاقد بمواصفات الجودة تحتل المرتبة االولى 
من جملة العيوب للزراعة التعاقدية , يليها عدم اإلعالن عن سعر 
التعاقد قبل التوريد , ثم في المرتبة الثالثة عدم توفر عدد كافي من 
عدد  قلة  الرابعة   المرتبة  في  يليها  ثم  والتدريج,  الفرز  محطات 
الشركات والمتنافسين على التعاقد , ثم عدم وجود إشراف أو هيئة 
السادسة  المرتبة  في  يليها  ,ثم  الخامسة  المرتبة  في  التعاقد  لعملية 
عدم إستعداد جهات التعاقد لتحمل أي خسائر, ثم يأتي في المرتبة 
األخيرة والسابعة  التأخر في تسليم مستلزمات اإلنتاج من إجمالي . 

لمحصول  التعاقدية  الزراعة  دوافع   ألهم  النسبية  األهمية   -3
البطاطس بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي 2018. 

تشير النتائج  بالشكل رقم (3) ألهم دوافع الزراعة التعاقدية 
لمحصول البطاطس بعينة الدراسة ,وأوضحت النتائج أن ضمان 
الدوافع  جملة  من  األولى  المرتبة  تحتل  المحصول  وتسويق  ببيع 
التجار  احتكار  تالفي  الثانية  المرتبة  في  يليها  التعاقدية,  للزراعة 
على  الحصول  الثالثة   المرتبة  في  يليها  ثم   , المحصول   لسعر 
تقاوي جيدة , ثم يأتي في المرتبة الرابعة زيادة كمية االنتاج, ثم 
يليها في المرتبة الخامسة الحصول على مستلزمات انتاج جيدة  .

لمحصول  التعاقدية  الزراعة  شروط  ألهم  النسبية  األهمية   -4
البطاطس بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي 2018 

تشير النتائج بالشكل رقم (4) ألهم شروط التعاقد لمحصول 
البطاطس  بعينة الدراسة ,وتأتي اتباع االرشادات الفنية في المرتبة 
جهة  إلى  االنتاج  كل  توريد  الثانية  المرتبة  في  يليها  ثم  األولى، 
ثم  4سم,  قطره  بغربال  الفرز  الثالثة  المرتبة  في  يليها  ثم  التعاقد 
يليها في المرتبة الرابعة عدم الخلط بين األصناف, ثم يليها تسليم 

المحصول في الوقت المتفق عليه في المرتبة  الخامسة  . 

التعاقد  عملية  عن  الزراع  عزوف  ألسباب  النسبية  األهمية   -5
الزراعي  الموسم  خالل  الدراسة  بعينة  البطاطس  لمحصول 

   .2018
 يترتب علي المشكالت التي تواجه الزراعة التعاقدية والتي 
تقف حائالً أمام تحقيق األهداف المرجوة من عملية  التعاقد عزوف 
من  فيتضح   , المخاطر  تلك  من  خوفاً  التعاقد  عملية  عن  الزراع 
الشكل رقم (5) األهمية النسبية لمجموعة األسباب التي تؤدي إلى 
عزوف الزراع عن عملية التعاقد , تشير النتائج إلى أن إنخفاض 

سعر التوريد أحد أولى أسباب عزوف الزراع عن عملية التعاقد, 
ثم  التأخر في دفع ثمن المحصول ,يليها التأخر في نقل المحصول 
,يليها عدم وجود  التقاوي  إنخفاض جودة  ثم  للتلف,  يعرضه  مما 
في  التأخر  األخيرة  المرتبة  في  يأتي  ,ثم  الخسائر  ضد  تأمين 

الحصول على مستلزمات اإلنتاج .

التعاقد  في  اإلستمرار  في  المتعاقدين  لرغبة  النسبية  األهمية   -6
بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي 2018.                          

 تشير النتائج بالشكل رقم (6) أن نسبة 62,86 % من إجمالي 
عينة الدراسة ترغب في اإلستمرار في التعاقد ,  ونسبة %37,14 

من إجمالي العينة  ال يرغبون  في اإلستمرار في التعاقد .

مجموعة  يرغب  التي  المحاصيل  ألهم  النسبية  األهمية   -7
خالل  الدراسة  بعينة  مستقبالً  عليها  التعاقد  في  المتعاقدين 

الموسم الزراعي 2018.
ألهم  النسبية  األهمية   (7) رقم  بالشكل  النتائج  من  يتضح 
عليها  التعاقد  في  المبحوثين  مجموعة  يرغب  التي  المحاصيل 
األولي   المرتبة  تحتل  الزيتية  المحاصيل  أن  فيتضح   , مستقبالً 
,يليه محصول البطاطا ,يليه محصول القمح في المرتبة الثالثة,ثم  
في  البصل   محصول  ثم  الرابعة,  المرتبة  في  الذرة    محصول 
المرتبة  في  البلدي   البرسيم  محصول  يليها  الخامسة,  المرتبة 

السادسة واألخيرة.

رابًعا: أهم المشكالت التي تواجه الزراعة التعاقدية من وجهة نظر 
مزارعي البطاطس بعينة الدراسة بمركز الرحمانية محافظة 

البحيرة .
تتنوع المشكالت التي تواجه مجموعة المتعاقدين على محصول 
,وإقتصادية  إنتاجية  مشكالت  بين  ما  الدراسة  بعينة  البطاطس 
,وتسويقية, وإدارية, وإجتماعية, وإرشادية مما يؤثر سلباً على جودة 

عملية التعاقد ويقف حائالً أمام تحقيق األهداف المرجوة منها .

1- المشكالت اإلدارية :
التي  المشكالت  ألهم  النسبية  األهمية   (6) جدول  من  يتضح 
البطاطس  بعينة  البطاطس  لمحصول  التعاقدية  الزراعة  تواجه 
,وتشير النتائج إلى ان مشكلة عدم اإلعالن عن سعر التوريد قبل 
الزراعة تأتي في المرتبة األولى حيث بلغ عدد مرات تكرارها 18 
تمثل نحو 33.33% ,يليها في المرتبة الثانية مشكلة عدم توفر عدد 
كافي من محطات الفرز والتدريج والتعبئة بلغ عدد مرات تكرارها 
جهات  إستعداد  عدم  مشكلة  يتبعها  ,ثم   %27,78 نحو  تمثل   15
تمثل نحو  تكرارها 12  بلغ عدد مرات  لتحمل أي خسائر  التعاقد 
22,22% في المرتبة الثالثة  , ثم يأتي في المرتبة الرابعة مشكلة 
تالعب الجهات المتعاقدة بمواصفات الجودة بلغ عدد مرات تكرارها 

9 بنسبة تمثل نحو 16,67% من إجمالي عدد تكرارات المشاهدة.

شكل 1. األهمية النسبية ألهم مميزات الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس 
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األهمية النسبية ألهم مميزات الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس) ۱(شكل 

ضمان بيع وتسويق المحصول 

زيادة كمية االنتاج 

الحصول علي مستلزمات انتاج عالية الجودة 

 تالفي مخاطر تذبذب االسعار  

ضمان الحصول على عائد مناسب 
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شكل 2. األهمية النسبية ألهم عيوب الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس

شكل 3.  األهمية النسبية ألهم دوافع  الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس

شكل 4.  األهمية النسبية ألهم شروط  الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس

شكل 5.  األهمية النسبية ألهم أسباب عزوف الزراع عن الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس
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2- المشكالت اإلرشادية  :
يتضح من جدول (7) األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلرشادية 
التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة , 
تشير النتائج إلى أن مشكلة عدم زيارة المرشدين للمزارعين بشكل 
مستمر تحتل المرتبة األولى من جملة المشكالت اإلرشادية  حيث 
بلغ عدد مرات تكراراها 32 تمثل نحو 61,54% ,يليها في المرتبة 
الثانية مشكلة عدم وجود إشراف أو جهة متابعة جيدة للمحصول 
حيث بلغ عدد مرات تكرارها 20 تمثل نحو 38,461% من إجمالي 

عدد تكرارات المشاهدة الذي بلغ 52 مشاهدة .

1- المشكالت اإلنتاجية
يبين جدول (8) األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلنتاجية التي 
تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة ,حيث تشير 
النتائج الى أن مشكلة فساد التقاوي تأتي في المرتبة األولى حيث بلغ 
تكرارها 21 بنسبة 50% ,يليها مشكلة عدم توفر وسال نقل مجهزة 
ومناسبة للمحصول  في المرتبة الثانية بلغ تكرارها 12 تمثل نحو 
28,571% ,ثم مشكلة صعوبة نقل المحصول  في المرتبة الثالثة بلغ 
تكرارها 9 تمثل نحو 21,429% من إجمالي تكرارات المشاهدة.        

3- المشكالت اإلقتصادية :
المشكالت  ألهم  النسبية  لألهمية   (9) جدول  بيانات  تشير 
البطاطس  لمحصول  التعاقدية  الزراعة  تواجه  التي  اإلقتصادية 
تحتل  التقاوي  أسعار  إرتفاع  مشكلة  أن  ويتضح  الدراسة,  بعينة 
عدد  بلغ  حيث  اإلقتصادية  المشكالت  جملة  من  األولى  المرتبة 
مرات تكرارها 12بنسبة تمثل نحو 33,33% ، يليها في المرتبة 

الثانية مشكلة عدم تغطية سعر التعاقد لتكاليف الزراعة مع تحقيق 
هامش ربح بلغ عدد مرات تكرارها 10 تمثل نحو 27,78% ، ثم 
يليها مشكلة إرتفاع أسعار األسمدة  في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد 
مرات تكرارها 8 تمثل نحو 22,22 % ,ثم يليها في المرتبة الرابعة 
مشكلة إرتفاع تكاليف نقل المحصول حيث بلغ عدد مرات تكرارها 

6 تمثل نحو 16,67% من إجمالي عدد تكرارات المشاهدة .

4- المشكالت اإلجتماعية :
يشيرجدول (10) إلى األهمية النسبية للمشكالت اإلجتماعية  التي 
تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة , حيث 
يتضح أن مشكلة تأثر الجار بجاره في العمليات المزرعية  تأتي في 
المرتبة األولى حيث بلغ عدد مرات تكرارها 17 بنسبة تمثل نحو 
53,13% ,يليها في المرتبة الثانية مشكلة تفتت الحيازة الزراعية حيث 
بلغ عدد مرات تكرارها 15 تمثل نحو 48,88 % من إجمالي عدد 

تكرارات المشاهدة الذي بلغ 32 مشاهدة  .

5- المشكالت التسويقية:  
تشير نتائج جدول (11) إلى األهمية النسبية ألهم المشكالت 
التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة, 
حيث يتضح  أن مشكلة عدم التزام جهات التعاقد بشروط العقد تأتي 
النسبي 12 تمثل نحو 48  في المرتبة األولى حيث بلغ تكرارها 
للتقاوي  الثانية مشكلة احتكار جهات معينة  يليها في المرتبة   ,  %
حيث بلغ عدد مرات تكرارها 7 تمثل نحو 28% ,ثم مشكلة احتكار 
المحصول وربط سعره في المرتبة الثالثة بلغ عدد مرات تكرارها 

6 بنسبة تمثل 24% من إجمالي عدد تكرارات المشاهدة .

شكل 6. األهمية النسبية لرغبة المتعاقدين في اإلستمرار في التعاقد

شكل 7. األهمية النسبية للمحاصيل التي يرغب المزارعين في التعاقد عليها مستقبالً 

جدول 6. األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلدارية  التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين  المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018

الترتيبالتكرار النسبي  %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  اإلدارية
1833.3331عدم اإلعالن عن سعر التوريد قبل الزراعة

1527,7782عدم توفر عدد كافي من محطات الفرز والتدريج والتعبئة
1222,2223عدم إستعداد جهات التعاقد لتحمل أي خسائر
916,6674تالعب الجهات المتعاقدة بمواصفات الجودة

100%54المجموع
المصدر:جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.

األهمية النسبية  لرغبة المتعاقدين في اإلستمرار في التعاقد ) ٦(شكل 

اإلستمرار في التعاقد
عدم اإلستمرار في التعاقد

0

20

40

االهمية النسبية للمحاصيل التي يرغب المزارعين في التعاقد عليها مستقبًال ) ۷(شكل 

المحاصيل الزيتية   

بطاطا 

قمح 

ذرة 

البصل  

برسيم بلدي 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

171تحليل اقتصادي مقارن ألهم المؤشرات اإلقتصادية للزراعة التعاقدية وغيرالتعاقدية لمحصول البطاطس

الترتيبالتكرار النسبي %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  اإلرشادية

3261,5381 عدم زيارة المرشدين للمزارعين بشكل مستمر

2038,4612عدم وجود إشراف أو جهة متابعة جيدة للمحصول

100%52المجموع

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.

جدول 8. األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلنتاجية التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين  المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018

الترتيبالتكرار النسبي %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  اإلنتاجية

21501فساد التقاوي

1228,5712عدم توفر وسائل نقل مجهزة ومناسبة للمحصول

921,4293صعوبة نقل المحصول 

100%42المجموع

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.

 جدول 7. األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلرشادية التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018

جدول 9. األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلقتصادية  التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018 

الترتيبالتكرار النسبي %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  اإلقتصادية

1233,3331إرتفاع أسعار التقاوي

1027,7782عدم تغطية سعر التعاقد لتكاليف الزراعة مع تحقيق هامش ربح

822,2223إرتفاع أسعار األسمدة

616,6674إرتفاع تكاليف نقل المحصول 

100%36المجموع

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.

جدول 10. األهمية النسبية ألهم المشكالت اإلجتماعية  التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018 

الترتيبالتكرار النسبي %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  اإلجتماعية

1753,131تأثر الجار بجاره في العمليات المزرعية

1546,882تفتت الحيازة الزراعية

100%32    المجموع

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018

  جدول 11. األهمية النسبية ألهم المشكالت التسويقية التي تواجه الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس بعينة الدراسة من وجهة نظر المزارعين المتعاقدين 
خالل الموسم الزراعي 2018

الترتيبالتكرار النسبي %عدد تكرارات المشاهدةالمشكالت  التسويقية

12481عدم التزام جهات التعاقد بشروط العقد

7282احتكار جهات معينة للتقاوي

6243احتكار المحصول وربط سعره

100%25                 المجموع
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الميداني للموسم الزراعي 2018.
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النتائج والتوصيات                                                                

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يمكن عرض 
السياسات  واضعي  تقيد  والتي  منه  المستخلصة  التوصيات 

اإلقتصادية في هذا المجال كاآلتي :

الفدانية - 1 اإلنتاجية   متوسط  إرتفاع  إلي   البحث  نتائج  تشير 
وإرتفاع صافي العائد الفداني  لمحصول البطاطس التعاقدي 
عنه  في محصول البطاطس غير التعاقدي  لذا يوصي البحث 
بأهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وإنشاء مؤسسة للزراعة 

التعاقدية يضمن تطبيقها بشكل فعال.

التعاقد مع شركات التصدير بعقود مشاركة في تكاليف اإلنتاج - 2
يحدد فيها واجبات وحقوق طرفي التعاقد. 

للمزارعين - 3 منتظمة  بصفة  ارشادية  خدمات  تقديم  ضرورة 
وأن تتعاون الجهات الحكومية مع جهات التعاقد في تقديم تلك 

الخدمات .

تسليم - 4 ومواعيد  العقد  بشروط  التعاقد  جهات  التزام  ضرورة 
مستلزمات االنتاج واستالم المحصول. 
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173تحليل اقتصادي مقارن ألهم المؤشرات اإلقتصادية للزراعة التعاقدية وغيرالتعاقدية لمحصول البطاطس

DUE TO the lack of integration between the production and marketing processes 
in the agricultural sector in general and potato crop in particular, which makes 

small farmers unable to optimize the marketing of their agricultural products,in 
addition to the increase in production costs,which requires the search for a marketing 
system to ensure the farmers marketing their crop,this was evidenced by the high 
prices of potato crop increased significantly in 2018 because of a number of obstacles 
facing marketing channels marketing policy. This research aims to identify the 
economics of contractual agriculture potato crop. The research was based on a number 
of research methods,including descriptive and quantitative methods of the variables 
studied and the study of production costs. The research relied on two sources of data: 
the primary data through questionnaire questionnaire collected by personal interview; 
secondary data published and unpublished, In El-Beheira governorate of 70 farmers, 
divided into 35 contracted farmers,35 non-contracted farmers. The research aims at 
conducting a comparative economic analysis between contractual andnon-contractual 
agriculture of the study crop,The results of the research indicate that the net yield of 
the contractual and non-contractual potato crop reached 7018,092 pounds, 6090,243 
pounds respectively.The research recommended contracting cost sharing contracts 
in which the duties and rights of the contracting parties aredetermined, contracting 
parties’commitment to the terms of the contract and the dtes of delivery of production 
requirements, the need to provide regular guidance services to farmers and cooperation 
with government agencies with the contractingpartiesin the submission. 

Key words: Agriculture, Contractual, Potatoes, Analysis, Economical , Comparative, 
Advantages ,disadvantages.   
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