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تحليل اقتصادي إلنتاج واستهالك البطاطس في مصر :دراسة حالة بمحافظة سوهاج
ياسر حامدي عبد الاله علي
قسم االقتصاد ،المعهد العالي للعلوم اإلدارية ،محافظة سوهاج ،جمهورية مصر العربية
يعتبر محصول البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسة في مصر والتي تحتل مكانة بـارزة بين الزروع
الخضرية في التركيب المحصولي في مصر ،فقـد بلـغ متوسـط إجمـالي المسـاحة المزروعة بمحصول
البطاطس خالل الفترة ( )2019 -2015حوالي  355.58ألف فدان يمثـل نحو % 5.5من المتوسط السنوي
إلجمالي مساحة الخضر المزروعة في مصر والذي يقدر بحـوالي  6412.3ألف فدان ،بينما بلغ متوسط
إجمالي كمية اإلنتاج من البطاطس في مصر حـوالي  3.94مليون طن يمثل نحو  %11.9من المتوسط السنوي
إلجمالي إنتاج الخضر المصـرية الـذي يقـدر بحوالي  75.53مليون طن خالل نفس الفترة .
ويقدر المتوسط السنوي للقيمة النقـدية لمحصول البطاطس باألسـعار الجـــارية في كل من العـــروة الشـتوية
والصيفية والنيلية خالل الفترة ( )2019-2015حوالى  1.37 ،5.54 ،5.23مليار جنيه على الترتيب يمثل
نحو  %11.3 ،%٤٥,٦ ،%43.1من المتوسط السـنوي إلجمالي القيمـة النقدية للبطاطس والذي يقدر بحـوالي
 12.14مليار جنيهاً.
الكلمات االفتتاحية :محصول البطاطس ،الكفاءة اإلنتاجية ،محافظة سوهاج ،محاصيل الخضر ،التنمية
الزراعية ،التنمية االقتصادية ،كفاءة اإلنتاج.
المقدمة ومشكلة البحث
تتبلور مشكلة البحث في مدى التوازن في كمية اإلنتاج من
البطاطس وكمية االستهالك من هذا المحصول ،حيث هناك فائض
من اإلنتاج يقدر بحوالي مليون طنا أي ما يعادل ( %34.6وزارة
الزراعة واستصالح األراضي ،قطاع الشؤون االقتصادية) ،ومن
ثم ال بد من دراسة بعض األسواق التي تستوعب هذا الفائض
حتى ال يتعرض إنتاج محصول البطاطس للتلف أو انخفاض
السعرالمحلي لهذا المحصول وبالتالي قد يؤثر ذلك على قلة إقبال
المزارعين على زراعة هذا المحصول.
هدف البحث
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسة التحليل االقتصادى إلنتاج
واستهالك البطاطس في مصر ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة
األهداف الفرعية التالية:
 -1دراسة وتحليل المؤشرات اإلنتاجية االستهالكية واالقتصادية
لمحصول البطاطس فى مصر.
 -2دراسة اقتصاديات انتاج محصول البطاطس فى محافظة سوهاج.
الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
اعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي للتعرف
على أبعاد مشكلة البحث ،حيث تم االستعانة باستخدام األساليب
اإلحصائية والقياسية لدراسة بعض المتغيرات التـي تـؤثرعلى
إنتاج واستهالك محصول البطاطس والعالقة بينهما مثل حساب
المتوسطات والنسب المئويـة ومعادالت االتجاه الزمني العام.

هذا وقد اعتمد الباحث على البيانات سواء المنـشورة أو غيـر
المنشورة من مصادرها المختلفة مثل بيانـات اإلدارة المركزيـة
لالقتـصاد الزراعـي بوزارة الزراعة واستصالح األراضي،
والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،باإلضافة إلى عينة
البحث التي تم الحصول عليها من استمارة االستبيان لمزارعي
محصول البطاطس بمحافظة سوهاج.
نتائج البحث
توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي:
أوالً :النتائج الخاصة بدراسة وتحليل المساحة واالنتاجية الفدانية
واالنتاج الكلى لمحـصول البطاطس فى مصر خالل الفترة
()2019-2005
 -١تطور المساحة المزروعة:
بدراسة تطور المساحة المزروعة بالبطاطس خالل الفترة
( )2019-2005والموضـحة في الجدول رقم ( )2يتضح
إنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حـوالى  ١٧٨,٧ألـف فـدان
عـام2007وحد أ قصى بلغ حوالى  ٤٢١,٩ألف فدان عام ،٢٠19
أى بزياده تعادل  %١٣٦وذلـك عن عام  ،٢٠٠٠وقد بلغ المتوسط
العام للمساحة المزروعة بمحصول البطـاطس خـالل تلـك الفترة
حوالى  265.96ألف فدان.
وبتقديرمعادلة االتجاه العام للمساحة المزروعة فى مصر
خـالل تلـك الفتـرة والموضحة فى الجدول رقم ( ،)3يتبين أن
المساحة المزروعة بمحصول البطاطس قد تزايـدت بمقدار سنوي
معنوي إحصائيا بلغ حوالي  15.69ألف فدان ،أي ما يعادل حوالي
 %5.9مـن متوسط المساحة المزروعة بمحصول البطاطس خالل
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بمحصول البطاطس قد تزايد بمقدار سنوى معنـوى احصائيا ،بلغ
حوالى  87.29ألف طن ،أى ما يعادل  %3.1من متوسط اإلنتاج
الكلى خـالل نفس الفترة ،كما تبين أن معامل التحديد بلغ نحو
 0.888أى أن حوالي  % 88.8من التغيـرات الحادثة فى اإلنتاج
الكلى ترجع تأثيرها لعنصر الزمن.

نفس الفترة  .كما تبين أن معامل التحديـد بلغ حوالى 0.840أى
أن حوالى  %84.0من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة
ترجـع تأثيرها لعنصر الزمن.
 -2تطور اإلنتاجية الفدانية:
بدراسة تطور اإلنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس فى
مـصر خـالل الفتـرة ()2019-2005والموضحة بالجدول (،)١
يتضح أنها تراوحت بين حد أدنـى بلـغ حـوالي ٩,٣٨طن/فدان
عام  ،2005وحد أقصى بلغ حوالي  ١١,٢٨طن /فدان عام
 ،2019أي بزيادة تعـادل  %20.25وذلك عن عام  ،2005وقد
بلغ المتوسط العام للغلة الفدانية لمحصول البطاطس خـالل تلك
الفترة حوالي  ١٠,٤٥طن/فدان.

ثانياً :المؤشرات اإلستهالكية لمحصول البطاطس فى مصر خالل
الفترة ()2019-2005
فيما يلي بعض المؤشرات اإلستهالكية لمحصول البطاطس
كما بالجدول رقم ( ،)4والتي تتمثل في عدد السكان وكمية
االستهالك وكمية الفاقد و %االستهالك الـىاإلنتاج ومتوسط نصيب
الفرد في السنة.

وبتقدير معادلة االتجاه العام للغلة الفدانية فـي مـصر خـالل
فتـرة الدراسـة ،والموضحة في الجدول رقم ( ،)3يتضح أن الغلة
الفدانية لمحصول البطاطس قد تزايدت بمقـدارسنوي معنوي
إحصائيا بلغ حوالى  ٠,١٢١أي ما يعادل  %١,١٦من متوسط
اإلنتاجية الفدانيـة خالل نفس الفترة .كما تبين أن معامل التحديد بلغ
نحو  ٠,٩٦١أى حوالى  %٩٦,١من التغيرات الحادثة فى االنتاجية
الفدانية ترجع تأثيرها لعنصر الزمن.

 -1تطور عدد السكان:
بدراسة تطور عدد السكان خالل الفترة ()2019-2005
يتضح من الجدول رقـم ( ،)4أنها قد تتراوح بين حد أدنى يبلغ
حوالي  ٦١,٢٩٦مليون نسمة عام  ،2005وحـد أقـصى يبلـغ
حوالي  ٨٢,٥٥٠مليون نسمة عام  ،2019أي بزيادة تقدر بحوالى
 ٪٣٤,٦٨وذلك عن عـام  ،2005وبلغ متوسط عدد السكان خالل
تلك الفترة حوالي  ٧١,١٤٠مليون نسمة.

 -3تطوراإلنتاج الكلى:
بدراسة تطور اإلنتاج الكلى بالبطاطس خالل الفترة (-2005
 )2019والموضحة بالجدول ( )2يتبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ
حوالى  ١٧٦٤,٨ألف طن عام  ،٢٠٠7وحد أعلى بلغ حوالى ٤٧٥٨
ألف طن كحد اقصى عام  ،٢٠١9أى بزياده تعادل  %١٦٩,٦٠وذلك
عن عـام  ،٢٠٠7وقد بلغ المتوسط العام لإلنتاج الكلى بمحصول
البطاطس خـالل تلـك الفتـرة حـوالى ٢٨١٥,٣٧ألف طن.

وبتقدير معادلة االتجاه العام لتطور عدد السكان خالل فترة
الدراسـة والموضـحة بالجدول رقم ( )5يتضح أن عدد السكان قد
ارتفع بمقدار سنوي معنوي إحصائيا ،قدر بحـوالي١,٤٩2مليون
نسمة ،أي ما يعادل  ٪2.1من متوسط عدد السكان خالل نفس
الفترة ،كما تبينأن معامل التحديد قد بلغ حوالى 0.996أي أن
حوالي  ٪99.6من التغيرات الحادثـة فـي عـددالسكان ترجع
تأثيرها لعنصر الزمن.

وبتقدير معادلة االتجاه العام للمساحة المزروعة فى مصر
خالل فتـرة الدراسـة ،اتضح من الجدول رقم ( )3أن اإلنتاج الكلي

جدول ( .)1الصور العامة والمحولة للنماذج الرياضية والواردة ببرنامج SPSSالمستخدمة فى قياس اتجاه ومعدل تغير العالقات بين متغيرات البحث.
الصورة العامة للنموذج

نوع النموذج
خطي ()Linear

ص^و= ب +0ب 1س

شبة لوغاريتمى
()logarithmic

هـ ص و = هـ ب 0س

عكسى

()Inverse

تربيعى ()Quadratic
تكعيبى

()Cubic

مركب ()Compound
قوى

()Power

لوغاريتمي عكسى)(S
نمو

()Growth

األسى ()Exponential

و

و

ص^و=ب +0ب / 1س

ص^و=ب0ب

ص^و=ب0س

ب/1(1سو)

و

 -ب/1س

و

ص^و=ب +0ب1سو +ب2س

2
و

ص^و=ب+0ب1سو +ب2سو+2ب3س
1

1

ص^و = ب + 0ب 1لو س

و

ص^و=ب +0ب1سو +ب2س

و

ب

ص^و= ب+ 0ب 1س

ب1

ص^و=ب +0ب/1س

الصورة المحولة للنموذج

مقدار التغير

3
و

سو

لو ص^و= لو ب + 0س و لو ب

ب1

لو ص^و= لو ب + 0ب 1لو س

و

ص^و=هـ

(ب +0ب/1س و)

لو ص^و= ب + 0ب / 1س

ص^و=هـ

(ب +0ب1س و)

لو ص^و= ب + 0ب 1س

ص^و= ب 0هـ

ب1س و

3
و

و

ب2+1ب2سو3+ب3س

1

ص لو ب

و

ب(1ص/سو)

2
و

1

( -ب/1سو )2ص

و

ب1ص

و

لو ص^و= لو ب + 0ب 1س

ب2+1ب2س

2
و

ص^و=ب+0ب1سو +ب2سو+2ب3س

2
و

و

ب1ص

حيث :ص^و :القيمة التقديرية للمتغير التابع ،سو :المتغير المستقل أو عامل الزمن مقاسا بالسنوات ،و=  ،15 ،... ،3 ،2 ،1هـ أساس اللوغاريتم الطبيعى
ويساوى  ،2.71828مقدار التغير= Dص D/س ،مقدار التغير النسبي =[(  Dص D/س) /ص] *.100
المصادر :نتائج البرنامج اإلحصائى  SPSS Ver.16وعبدالقادر ( ،)1990والشوربجى ( ،)1994ونصر (.)2018
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جدول ( .)2تطور كال من المساحة والغلة الفدانية واإلنتاج الكلي لمحصول البطاطس في مصر خالل الفترة (.)2019 -2005
السنوات

المساحة
(ألف فدان)

الغلة الفدانية
(طن)

االنتاج الكلي
(ألف طن)

2005

211.4

9.38

1983.6

2006

184.9

9.78

1809.8

2007

178.7

9.87

1764.8

2008

189.8

10.02

1903.1

2009

196.6

10.09

1985.0

2010

197.3

10.33

2039.7

2011

248.0

10.26

2546.5

2012

300.7

10.53

3168.2

2013

220.2

10.5

2312.8

2014

257.1

10.74

2760.4

2015

327.5

10.89

3567.0

2016

329.7

11.1

3659.2

2017

334.7

10.86

3634.1

2018

390.8

11.1

4338.4

2019

421.9

11.28

4758.0

المتوسط

265.9

10.45

2815.38

المصدر :جمعت من وزارة الزراعـــة واستصـالح األراضي ،نشرة االقتصاد الزراعي ،قطـاع الشئون االقتصادية ،اإلدارة المـركزية لالقتصاد الزراعي،
أعداد مختلفة.
جدول ( .)3معادالت االتجاه العام لتطور كال من المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي إلجمالي عروات محصول البطاطس في مصر خالل الفترة (.)2019 -2005

رقم
المعادلة

متغير الدراسة

وحدة القياس

نوع
النموذج

معالم النموذج

ب0

ب1

معامل
التحديد
ر2

قيمة
ف

مقدار التغير
السنوي

معدل التغير
السنوي %

1

المساحة

الف فدان

أسي

185.959
(**)15.33

0.059
(**)8.269

0.840

**68.38

15.69

5.90

2

الغلة الفدانية

طن

خطي

9.479
(**)153.8

0.121
(**)17.88

0.961

**319.8

0.121

1.16

3

اإلنتاج الكلي

ألف طن

مركب

1512.18
(**)15.74

1.074
(**)143.1

0.888

**103.1

87.29

3.10

حيث : ** :معنوي جدا عند المستوى االحتمالي  :)000( ،%1األرقام بين القوسين وتحت المعامالت تشير إلى قيمة ت المحسوبة.
المصدر :جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول رقم ( )2بالبحث.
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جدول ( .)4المؤشرات االستهالكية لمحصول البطاطس في مصر خالل الفتـرة (.)2019-2005
السنوات

عدد السكان
(مليون نسمة)

االستهالك (ألف
طن)

كمية الفاقد
(ألف طن)

اإلنتاج
(ألف طن)

%
االستهالك إلى
اإلنتاج

%
الفاقد إلى
اإلنتاج

متوسط نصيب
الفرد فى السنة
(كجم)

2005

61.296

1386.0

198.0

1984.0

69.87

9.98

22.61

2006

62.565

1168.0

171.0

1810.0

64.54

9.45

18.67

2007

63.86

1190.0

177.0

1765.0

67.42

10.03

18.63

2008

65.182

1343.0

190.0

1903.0

70.57

9.98

20.6

2009

66.531

1361.0

179.0

1985.0

68.56

9.02

20.46

2010

67.908

1348.0

181.0

2039.0

66.11

8.88

19.85

2011

69.313

1572.0

219.0

2547.0

61.72

9.6

22.68

2012

70.748

2045.0

285.0

3167.0

64.57

9.0

28.91

2013

72.212

1439.0

201.0

2313.0

62.21

8.69

19.39

2014

73.644

1751.0

245.0

2760.0

63.44

8.88

23.78

2015

75.229

2356.0

330.0

3567.0

66.05

9.25

31.32

2016

76.925

2515.0

352.0

3659.0

68.73

9.62

32.69

2017

78.728

2389.0

576.0

3634.0

65.74

15.82

30.34

2018

80.41

2234.0

619.0

4338.0

51.5

14.27

27.78

2019

82.55

2515.0

830.0

4758.0

52.85

17.44

30.5

1774

317

2815

64.26

10.60

24.58

71.14
المتوسط
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات:
 -١وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي ،قطـاع الـشؤون االقتـصادية ،نشرة الميزان الغذائي ،أعداد مختلفة.
 -٢الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،أعداد مختلفة.
جدول ( .)5معادالت االتجاه العـام لـبعض المؤشـرات االسـتهالكية لمحـصول البطاطس خالل الفترة (.)2019-2005
رقم
المعادلة

متغير
الدراسة

وحدة
القياس

نوع
النموذج

1

عدد السكان

مليون
نسمة

خطى

2

كمية استهالك
البطاطس

ألف طن

نمو

3

كمية الفاقد

ألف طن

تربيعى

4

اإلنتاج الكلي

ألف طن

نمو

5

 %االستهالك
 /اإلنتاج

%

خطى

6

متوسطنصيب
الفردفى السنة

الكيلو جرام

اسي

معالم النموذج
ب0

ب1

59.208

1.492

(**)247.5

(**)56.68

6.982

0.058

(**)100.9

(**)7.57

ب0

ب1

ب2

289.0

57.4-

5.89

(**)5.8

(**)4.0-

(**)6.7

7.321

0.071

(**)115.23

(**)10.15

70.702

0.805 -

(**)29.58

(**)3.07-

17.952

0.037

(**)14.02

(**)4.66

معامل التحديد

قيمة

ر2

ف

0.996

**300.2

1.492

0.815

**57.32

102.89

0.933

**83.48

مقدار التغير
السنوي

معدل التغير
السنوي %
2.10

5.80

36.84

11.62

0.888

**103.03

199.87

7.10

0.419

**9.39

0.805-

1.25-

0.626

**21.76

0.909

3.70

حيث :** :معنوي جدا عند المستوى اإلحتمالى : )000( ، %1األرقام بين القوسين وتحت المعامالت تشير إلى قيمة ت المحسوبة.
المصدر :جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجدول رقم ( )4بالدراسة.
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 -2تطور االستهالك من محصول البطاطس:
بدراسة تطور اإلستهالك لمحصول البطاطس خـالل الفتـرة
( )2019-2005اتضح من الجدول رقم ( ،)4أنها قد تتراوح بين
حد أدنى بلغ حوالي  ١١٦٨ألف طن عام  ،2006وحد أقصى بلغ
حوالي  ٢٥١٥ألف طن عام  ،2019أي بزيادة تعادل ٪١١٥,٣
وذلك عـن عام  ،2006وقد بلغ المتوسط العام الستهالك البطاطس
خالل تلك الفترة حوالي  ١٧٧٤,١٢ألف طن.
وبتقدير معادلة االتجاه العام إلستهالك البطاطس خالل فترة
الدراسة والموضـحة في الجدول رقم ( ،)5يتضح أن اإلستهالك
قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا ،بلغ حوالي ١٠٢,8٩ألف
طن ،أي ما يعادل  ٪٥,8من متوسط االستهالك خالل نفس الفترة،
كما تبين أن معامل التحديد قد بلغ نحو  0.815أي أن حوالي
 ٪81.5من التغيرات الحادثة في االسـتهالك ترجع تأثيرها لعنصر
الزمن.
 -3تطور الفاقد من محصول البطاطس:
بدراسة تطور الفاقد من محصول البطاطس خالل الفترة (-2005
 )2019اتـضح مـن الجدول رقم ( ،)4أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ
حوالي  ١٧١ألف طن عام  ،2006وحد أقصى بلغ حوالي  ٨٣٠ألف
طن عام  ،2018أي بزيادة تعادل  ٪٣٨٥وذلك عن عام  ،2006وقد
بلغ المتوسط العام لفاقد البطاطس خالل تلك الفترة حوالي  ٣١٦,٨٧ألف
طن.
وبتقدير معادلة االتجاه العام لفاقد محـصول البطـاطس خـالل
فتـرة الدراسـة والموضحة بالجدول رقم ( )5يتضح أن الفاقد قد
تزايد بمقدار سنوي معنـوي إحـصائيا ،بلـغ حوالي  ٣٦,٨4الف
طن ،أي ما يعادل  ٪١١,٦من متوسط الفاقد ،خالل نفس الفترة ،
كما تبـين أن معامل التحديد قد بلغ حوالى  0.933أي أن حوالي
 ٪93.3من التغيرات الحادثة في فاقـد البطاطس يرجع تأثيرها
لعنصر الزمن.
ويتضح مما سبق ارتفاع كمية الفاقد من اإلنتاج الكلي
للبطاطس ويعزى ذلك لعدم كفـاءة العمليات التسويقية للبطاطس
منذ حصادها حتى وصولها للمستهلك.
 -4تطور اإلستهالك إلى اإلنتاج من البطاطس:
بدراسة تطور المتاح من االستهالك المحلي إلى الكمية المنتجة
من البطاطس خالل الفتـرة ( )2019-2005والموضحة بالجدول
رقم ( )4يتضح انخفاض الكميـة المتاحـة لالسـتهالك المحلي من
 ١٣٨٦ألف طن ،تمثل  % ٦٩,٨٧من إجمالى إنتاج البطاطس عام
 2005إلى نحـو  1168ألف طن ،تمثل  %٦٤,٥٤من إجمالى إنتاج
البطاطس عام  ،2006وقد بلغـت النـسبة المئوية للكمية المتاحة
لالستهالك المحلى من إجمالى إنتاج البطاطس أدناها فـي عـام
 ،2018حيث بلغت حوالي  ،%٥١,٥كما بلغت النسبة المئوية للكمية
المتاحة لالسـتهالك المحلى مـن إجمالى إنتاج البطاطس أقصاها
عام  2008حيث بلغ حوالي  ،%٧٠,٥٧أي بانخفـاض يعـادل
 %27وذلك عن عام  ،2008وقد بلغ المتوسط العام للنسبة المئوية
لتطور االستهالك إلى اإلنتاج من البطاطس خالل تلك الفترة حوالي
.%٦٤,٢٦
وبتقدير معادلة االتجاه العام لنسبة الكمية المتاحة لالستهالك
إلى إجمـالى اإلنتـاج من البطاطس خالل فترة الدراسة والموضحة
في الجدول رقم ( )5يتضح أن نـسبة االسـتهالك إلى اإلنتاج قد
انخفضت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا ،بلغ حـوالي  0.805أي
مـا يعـادل  %1.25من متوسط اإلنتاج خالل نفس الفترة  ،كما
تبين أن معامل التحديد بلغ نحو  0.419أي أن حوالي  ٪41.9من
التغيرات الحادثة في نسبة الكمية المتاحة لالستهالك إلى إجمالي
اإلنتـاج من البطاطس ترجع تأثيرها لعنصر الزمن.
 -٥متوسط نصيب الفرد في السنة من البطاطس:
بدراسة تطور نصيب الفرد في السنة بالكيلو جرام من
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محصول البطاطس خـالل الفتـرة ( )2019-2005والموضحة
بالجدول رقم ( ،)4يتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي
 18.63كيلو جرام عام  2007وحد أقصى بلغ حوالي ٣٢,٦٩
كيلو جـرام عـام  ،2016أي بزيادة تعادل  ٪٧٥,٥وذلك عن
عام  ،2007وقد بلغ المتوسط العام لنصيب الفرد في السنة مـن
البطاطس خالل تلك الفترة حوالي  ٢٤,٥٨كجم.
وبتقدير معادلة االتجاه العام لنصيب الفرد في السنة من
البطـاطس خـالل فتـرة الدراسة والموضحة في الجدول رقم (،)5
يتبين أن نصيب الفرد في السنة من البطاطس قد تزايد بمقدار
بلغ حوالي  ٠,٩٠٩كيلو جرام ،أي ما يعادل  ٪٣,٦٩من متوسط
نصيب الفرد فـي مـن السنة خالل نفس الفترة ،كما تبين أن معامل
التحديد قد بلغ نحو  0.626أي أن حوالي  %62.6من التغيرات
الحادثة في نصيب الفرد في السنة من البطاطس يرجع تأثيرها
لعنصر الزمن.
ثالثاً :دراسة الفرق بين اإلنتاج واالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي
لمحصول البطـاطس فـي مصرخالل الفترة ()2019-2005
بدراسة مقدار االستهالك المحلي واإلنتاج وفائض اإلنتاج
للوقوف علـى نـسبة االكتفـاء الذاتي ،وبمطالعة الجدول رقم ()4
يتضح أن اإلنتاج الكلي للبطاطس بلغ حوالى  ١٩٨4.0ألف طـن
في عام  ،2005وقدر االستهالك بحوالي  ١٣٨٦ألف طن وأن
هناك فائض فـي اإلنتـاج بلـغ حوالي  ٥٩٧,٦ألف طن ونسبة
االكتفاء الذاتي حوالي  ،%١٤٣,١٢هذا وقد بلغت كمية اإلنتـاج
بحوالي  ٢٠٣٩ألف طن ،وقدر االستهالك بحوالي  ١٣٤٨ألف
طن وأن هناك فائض فـي اإلنتاج يقدر بحوالي  ٦٩١ألف طن
ونسبة اإلكتفاء الذاتي بلغت حوالي  %151.26في عام ،2010
بينما كـان مقدار اإلنتاج بلغ حوالي  ٤٧٥٨ألف طن ،ومقدار
االستهالك بلغ حوالي  ٢٥١٥ألف طن ونسبة االكتفاء الذاتي بلغت
حوالي  %١٨٩,١٨في عام  ،2019في حين بلغ اإلنتـاج حـوالي
 ٢٨١٥,٢٣ألـف طـن واالستهالك بلغ حوالي  ١٧٧٤,١٣ألف طن
ونسبة االكتفاء الذاتي بلغت حوالي  %١٥٦,٨٥وذلك خالل الفترة
(.)2019-2005
مما سبق يعني أن هناك فائضا في اإلنتاج في كل سنوات الدراسة
يمكن تصديره للخـارج ومن ثم ال بد من دراسة بعض األسواق التي
تستوعب هذا الفائض حتى ال يتعرض إنتاج محصول البطاطس
للتلف أو انخفاض السعر المحلي لهذا المحصول ،وبالتالي قد يؤثر
ذلك على قلة إقبال المزارعين على زراعة هذا المحصول ،وبالتالي
قد يؤدي ذلك لزيادة قيمة الصادرات المصرية من المحصول.
رابعا :دراسة اقتصاديات إنتاج محصول البطاطس في محافظة
سوهاج من خالل عينة البحث:
(أ) اختيار عينة البحث:
تم اختيار مركزي جرجا وأخميم بمحافظة سوهاج وفقا لألهمية
النسبية للمساحة المزروعة بمحصول البطاطس بالمركزين ،وتم
اختيار قريتين من كل مركز من المراكز سالفة الذكر وهما قريتي
العوامر بحري والمجابرة بمركز جرجا وقريتي النيدة والصوامعة
شرق بمركز أخميم ،وتم تقسيم إطار البحث إلى فئتين ،فكان عدد
الزراع بالفئة األولى (أقل من فدان) نحو  1700مزارعا بمساحة
تقدر بنحو  688فدان ،والفئة الثانية (فدان فأكثر) نحو 964
مزارعا بمساحة تقدر بنحو  1162فدانا – جدول رقم ( – )6وتم
تحديد حجم العينة بنحو  40مزارعا.
(ب) إطار العينة:
تشير بيانات الجدول رقم ( )7إلى توزيع عينة البحث على
قرى العينة فكان نصيب قريتي العوامر بحري والمجابرة بمركز
جرجا نحو  ،8و 4مشاهدات بالفئة األولى ،ونحو  ،6و 4مشاهدات
بالفئة الثانية .كما كان نصيب قريتى النيدة والصوامعة شرق
بمركز أخميم نحو  ،4و 3مشاهدات بالفئة األولى ،ونحو ،4
و 3مشاهدات بالفئة الثانية ،وبذلك يكون إجمالي المشاهدات بالفئة
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( )1الفئة االولى (أقل من فدان):
بدراسة الدالة االنتاجية رقم ( )1بالجدول ( )8للفئة االولى (اقل
من فدان) والتى توضح العالقة بين الناتج من محصول البطاطس
( )y1كمتغير تابع  ،والعوامل المستقلة وهى ( )x3عدد ساعات الري
بالساعة )x9( ،كمية التقاوى المستخدمة بالكجم  ،فقد بينت الدالة
ان المرونة االنتاجية االجمالية بلغت نحو  0.939مما يعنى سيادة
العالقة اإلنتاجية المتناقصة أي يتزايد فيها الناتج من البطاطس بنسبة
أقل من نسبة زيادة الموارد بالدالة المقدرة بنسبة  %1حيث تؤدى الى
زيادة الناتج من محصول البطاطس فى الفئة االولى بنسبة ،%0.94
كما بينت الدالة المشار اليها ان اهم العوامل تاثيرا على الناتج من
محصول البطاطس للفئة األولى هى  :كمية التقاوى المستخدمة
( ،)x9حيث إن زيادة هذا العامل بنسبة  %1تؤدى الى زيادة الناتج
من محصول البطاطس فى الفئة االولى بنسبة  ، %0.79وبالنسبة
لعدد ساعات الرى ( )x3فان زيادة هذا العامل بنسبة  %1تؤدى الى
زيادة الناتج من محصول البطاطس فى الفئة االولى بنسبة . %0.14

األولى بقري العينة نحو  19مشاهدة  ،واجمالى المشاهدات بالفئة
الثانية بقري العينة نحو  17مشاهدة  ،وبذلك يكون اجمالى العينة
بالقري المذكورة بمركزي جرجا واخميم نحو  36مشاهدة .
(ج) الكفاءة االقتصادية النتاج محصول البطاطس بعينة البحث :
تعرف الكفاءة االقتصادية على أنها الحصول على نفس القدر
من الناتج بتكلفة أقل ،أو الحصول على ناتج اكبر بنفس التكلفة
حيث تتحقق الكفاءة االقتصادية لعنصر ما بتساوي قيمة الناتج
الحدى للعنصر بسعره فى السوق (بدر.)2017 ،
وقد تم إجراء تقدير دوال اإلنتاج بعينة البحث بأكثر من طريقة
وكانت أفضلهم من الناحية االقتصادية الطريقة اللوغاريتمية لألسباب
التالية  :االتفاق مع المنطق االقتصادي ،وارتفاع كال من ()F ،R2
واإلشارات في الدالة .وقد تم ادخال مجموعة من العوامل فى كل
دالة إنتاج :كمية العمل البشرى (رجل/يوم) ،كمية التقاوى المستخدمة
(كجم) ،عدد ساعات الري (ساعة) ،كمية السماد األزوتى (بالوحدة)،
كمية السماد الفوسفاتى (بالوحدة)  ،وتم اختيار العوامل المعنوية فقط.

وتوضح قيمة ت معنوية معامل االنحدار عند مستوى ،0.01

جدول ( .)6إعداد مزارعى البطاطس والمساحة المزروعة وفقا لفئتى البحث بمراكز وقري العينة المختارةبمحافظة سوهاج عام 2019
م

المركز

1

جرجا

2

اخميم

الفئة االولى
(اقل من فدان)

م

القرية

1

العوامر بحري

700

2

المجابرة

400

الفئة الثانية
(فدان فأكثر)

االجمالى

عدد الزراع

المساحة
بالفدان

عدد الزراع

260

300

410

153

210

257

1100

413

510

667

1610

3

النيدة

290

152

244

260

534

4

الصوامعه شرق

310

123

210

235

520

358

600

275

454

495

1054

770

688

964

1162

2664

1850

الجملة

الجملة

المساحة
بالفدان

عدد الزراع
1000

670

610

410
1080
412

1700
االجمالى العام
المصدر  :مديرية الزراعة بسوهاج ،سجالت إدارة اإلحصاء.
جدول ( .)7توزيع عينة البحث من مزارعي البطاطس على القرى المختارة وفقا لفئتي العينة بمحافظة سوهاج عام .2019
الفئة االولى(اقل من فدان)
المركز

جرجا
أخميم

المساحة
بالفدان

الفئة الثانية(فدان فأكثر)

عدد الزراع

عدد المشاهدات
المختارة

عدد الزراع

عدد المشاهدات
المختارة

االجمالى

م

القرية

8

300

6

14

1

العوامر بحري

700

210

4

8

2

المجابرة

400

4

4

8

3

النيدة

290

4

244

6

4

الصوامعه شرق

310

3

210

3

36

19

964

17

1700
االجمالى العام
المصدر :مديرية الزراعة بسوهاج ،سجالت إدارة اإلحصاء.
جدول ( .)8نتائج التقدير القياسى ألهم العوامل المؤثرة على إجمالى الناتج من محصول البطاطس وفقا للفئات الفدانية بعينة البحث بمحافظة سوهاج خالل موسم 2019
م

الفئة الحيازية

1

الفئة االولى (اقل من فدان)

2

الفئة الثانية (فدان فاكثر)

المرونة

R2

F

المعادلة المقدرة
LY1=-2.452+0.142 LX3+0.797 LX9
**)(5.254)** (22.473

0.939

0.97

**()379

LY2=0.902 +0.321 LX2+0.136LX3-0.253LX11+0.271 LX12
*)(3.142)* (3.251)* (1.654) (2.942

0.475

0.96

**()289

**معنوى عند مستوى معنوية  ،10.0حيث:
*معنوي عند مستوى معنوية 50.0
 1Yالقيمة التقديرية إلجمالى الناتج فى الفئة االولى بمحصول البطاطس
 2Yالقيمة التقديرية إلجمالى الناتج فى الفئة الثانية بمحصول البطاطس
 11XLكمية السماد االزوتى المضاف بالوحدة
 2XLكمية العمل البشرى(رجل/يوم)  3XLعدد ساعات الري
 21XLكمية السماد الفوسفاتى المضاف بالوحدة
 9XLكمية التقاوى المستخدمة بالكجم
المصدر  :جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ،47ع)2021( 3

تحليل اقتصادي إلنتاج واستهالك البطاطس في مصر :دراسة حالة بمحافظة سوهاج

كما أن جميع المعامالت موجبة وتقل عن الواحد الصحيح مما
يعني أن استخدام هذا العنصر يقع في المرحلة الثانية من قانون
تناقص الغلة ،وقد ثبت معنوية الدالة عند مستوى معنوية (،)0.01
كما بلغ معامل التحديد ( 0.97 )R2أي أن تلك العوامل المشار
إليها تفسر نحو  %97من العوامل المؤثرة على الناتج من محصول
البطاطس في الفئة األولى.
وبدراسة التوزيع الوظيفي للناتج من محصول البطاطس
في الفئة األولى على الموارد اإلنتاجية التي تضافرت في إنتاجه
فقد بلغ نصيب كمية التقاوي المستخدمة ( )x9نحو  %84.88من
متوسط الناتج من محصول البطاطس في الفئة األولى ،يليها عدد
ساعات الري ( )X3بنصيب قدر بحوالي .%15.12
وبتقدير قيمة الناتج الحدي لهذه الموارد وذلك بضرب الناتج
الحدي للموارد في متوسط سعر الناتج النهائى للوحدة ،وحيث
أن الناتج الحدي لعنصر التقاوي المستخدم ( )X9قد بلغ حوالي
 0.032وسعر طن البطاطس بالفئة األولى بلغ حوالى 2984.82
جنيها/طن وبالتالي فإن قيمة الناتج الحدي لعنصر التقاوي
المستخدم ( )x9بالكجم قد بلغت حوالي  95.16جنيها ،في حين
كان سعر كيلو التقاوي من البطاطس نحو  4.76جنيها ،بينما
بلغ الناتج الحدي لعنصر الري ( )x3حوالي  0.228طن/ساعة،
وسعر طن البطاطس بالفئة األولى بلغ حوالي 2984.82جنيها،
وبالتالي فإن قيمة الناتج الحدي لعنصر الري ( )x3قد بلغت حوالي
 680.53جنيها ،في حين كانت تكلفة ساعة الري حوالي 15.97
جنيها/ساعة ،جدول رقم (.)10
مما سبق يتضح إن شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على
مستوى إجمالي الموارد طالما أن هناك زيادة في الناتج من
محصول البطاطس في الفئة األولى ،ولكنها أقل من نسبة الزيادة
في الموارد ،حيث كانت العالقة اإلنتاجية متناقصة ،أما بالنسبة
لكل مورد على حدة وقد تحقق شرط الكفاءة االقتصادية وهو زيادة
قيمة الناتج الحدي للمورد عن أجره السائد في السوق لكل من
عنصر التقاوي ( ،)x9وعنصر الري ( ،)x3ولكن الزال باإلمكان
زيادة هذه الكفاءة بزيادة عناصر اإلنتاج حتى يتساوى قيمة الناتج
الحدي للعنصر مع سعره السائد في السوق.
( )2الفئة الثانية (أكثر من فدان):
بدراسة الدالة اإلنتاجية رقم ( )2بالجدول رقم ( )8للفئة الثانية
(أكثر من فدان) والتي توضح العالقة بين الناتج من محصول
البطاطس ( )Y2كمتغير تابع ،والعوامل المستقلة وهى)x3( :
عدد ساعات الري (بالساعة) )x2( ،كمية العمل البشرى (رجل/
يوم) )X11( ،كمية السماد األزوتي المضافة (بالوحدة))X12( ،
وكمية السماد الفوسفاتي المضافة (بالوحدة) ،وقد بينت الدالة أن
المرونة اإلنتاجية اإلجمالية بلغت نحو  0.475مما يعني سيادة
العالقة اإلنتاجية المتناقصة أي يتزايد فيها الناتج من البطاطس
بنسبة أقل من نسبة زيادة الموارد بالدالة المقدرة بنسبة  ،%1حيث
تؤدي إلى زيادة الناتج من محصول البطاطس في الفئة الثانية
بنسبة  ،%0.475كما بينت الدالة المشار إليها أن أهم العوامل
تاثيرا على الناتج من محصول البطاطس للفئة الثانية هى :كمية
العمل البشري ( ،)x2حيث إن زيادة هذا العامل بنسبة  %1تؤدى
إلى زيادة الناتج من محصول البطاطس في الفئة الثانية بنسبة
 ،%0.32ويليها كمية السماد الفوسفاتي ( ،)X12وبزيادة هذا
العامل بنسبة  %1تؤدي إلى زيادة الناتج من محصول البطاطس
في هذه الفئة بنسبة  ،%0.27وقد ثبت معنوية الدالة عند مستوى
معنوية  ،0.010أما كمية السماد األزوتي ( )x11فإنه بزيادة هذا
العامل بنسبة  %1يؤدي إلى زيادة الناتج من محصول البطاطس
في هذه الفئة بنسبة .%0.253
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هذا وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية لمعامالت االنحدار عند
مستوى  0.01لكل من العمل البشرى ،وكمية السماد الفوسفاتى،
وكمية السماد االزوتى ،ولم تتأكد المعنوية االحصاية لمعامل
انحدار عدد ساعات الري ،كما أن معامل انحدار كل من العمل
البشري وكمية السماد الفوسفاتي وعدد ساعات الري موجب ويقل
عن الواحد الصحيح ،وهذا يعني أن استخدام هذه العناصر يقع فى
المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة بينما كان معامل انحدار كمية
السماد األزوتى سالب ،وهذا يعنى ان استخدام هذا العنصر يقع فى
المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة وهذا يدل على انه يوجد
اسراف فى استخدام هذا العنصر  ،كما بلغ معامل التحديد ()R2
 0.96اي ان تلك العوامل المشار اليها تفسر نحو  %96من العوامل
المؤثرة على الناتج من محصول البطاطس فى الفئة الثانية.
وبدراسة التوزيع الوظيفى للناتج من محصول البطاطس فى
الفئة الثانية على الموارد االنتاجية التى تضافرت فى انتاجة ،فقد
بلغ نصيب كمية العمل البشرى ( )x2نحو  %67.58من متوسط
الناتج من محصول البطاطس فى الفئة الثانية ،يليها كمية السماد
الفوسفاتى ( )X12بنصيب قدر بحوالى .%57.05ثم تاتى كمية
السماد االزوتى ( )x11حيث قدر بحوالى  %53.26اما عدد
ساعات الري ( )x3بحوالى . %28.63
وبتقدير قيمة الناتج الحدى لهذه الموارد وذلك بضرب الناتج
الحدى للموارد فى متوسط سعر الناتج النهائى للوحدة  ،وحيث ان
الناتج الحدى لعنصر العمل البشرى ( )X2قد بلغ حوالى 0.109
وسعر طن البطاطس بالفئة الثانية بلغ حوالى 2837.27جنيها/طن
وبالتالى فان قيمة الناتج الحدى لعنصر العمل البشرى ( )x2قد بلغت
حوالى  309.26جنيها ،فى حين كانت تكلفة العمل البشرى حوالى
35.94جنيها/رجل ،وبلغ الناتج الحدى لعنصر السماد االزوتى
( )X11قد بلغ حوالى  0.043وسعر طن البطاطس بالفئة الثانية بلغ
حوالى  2837.27جنيها/طن وبالتالى فإن قيمة الناتج الحدى لعنصر
السماد االزوتى ( )X11قد بلغت حوالى  122.0جنيها /وحدة ،فى
حين كانت تكلفة وحدة السماد االزوتى حوالى  9.24جنيها/وحدة،
أما الناتج الحدى لعنصر السماد الفوسفاتى ( )X12قد بلغ حوالى
 0.119وسعر طن البطاطس بالفئة الثانية بلغ حوالى 2837.27
جنيها/طن وبالتالى فان قيمة الناتج الحدى لعنصر السماد الفوسفاتى
( )X12قد بلغت حوالى  337.64جنيها /وحدة  ،فى حين كانت تكلفة
وحدة السماد الفوسفاتى حوالى  8.37جنيها/وحدة .
مما سبق يتضح ان شرط الكفاءة االقتصادية قد تحقق على
مستوى اجمالى الموارد طالما أن هناك زيادة فى الناتج من
محصول البطاطس فى الفئة الثانية  ،ولكنها اكثر من نسبة الزيادة
فى الموارد ،حيث كانت العالقة االنتاجية متزايدة ،اما بالنسبة لكل
مورد على حده وقد تحقق شرط الكفاءة االقتصادية وهو زيادة
قيمة الناتج الحدى للمورد عن أجره السائد في السوق لكل من
عنصر السماد االزوتى ،وعنصر العمل البشري ،وعنصر السماد
الفوسفاتى ،ولكن الزال باإلمكان زيادة هذه الكفاءة بزيادة عناصر
االنتاج حتى يتساوى قيمة الناتج الحدى للعنصر مع سعره السائد
فى السوق .
(د) دوال تكاليف انتاج محصول البطاطس فى محافظة سوهاج :
( )1دوال تكاليف انتاج البطاطس فى الفئة االولى بعينة البحث:
بدراسة تكاليف انتاج البطاطس فى هذه الفئة تبين ان متوسط
الناتج للمساحة المزروعة بلغ نحو  9.72طن وان متوسط سعر
الطن بلغ حوالى  2984.82جنيها ،وقد اتضح من بيانات العينة
ان المعادلة ( )1بالجدول رقم ( )9هى انسب الصور لدالة التكاليف
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جدول ( .)9دوال تكاليف انتاج محصول البطاطس في فئتي عينة البحث بمحافظة سوهاج خالل عام .2019
دالة التكاليف

الفئة

TC1= 1432.524+598.234 Y1-2.542Y2+0.584Y2

االولى

))3.254)* (-0.179) (0.631
TC2=4631.531+ 534.12Y – 5.798Y2 + 0.238Y1

الثانية
**)(19.214)** (9.724)** (7.258
حيث  1CTالقيمة التقديرية لتكاليف إنتاج البطاطس في الفئة األولى بالجنيه.
 :2CTالقيمة التقديرية لتكاليف إنتاج البطاطس في الفئة الثانية بالجنيه.
 : Yكمية الناتج من البطاطس بالطن في فئتي العينة.
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية.

في الفئة األولى وقد ثبت معنوية دالة التكاليف التكعيبية النتاج
البطاطس عند مستوى معنوية  0.01وأنها تتفق مع المنطق
االقتصادي ،وبحساب الحجم االمثل للمزرعة (بمساواة التكاليف
المتوسطة بالتكاليف الحدية ) فى هذه الفئة قد بلغ نحو  12.1طن
وبذلك فان حجم المزرعة يمثل نحو  %80.33من الحجم االمثل
للمزرعة .
كما بينت الدالة المشار إليها أن الحجم الذي يعظم الربح
للمزرعة (وذلك بمساواة التكاليف الحدية باإليراد الحدي) من
البطاطس فى هذه الفئة بلغ نحو  38.57طن ،كما أن الحجم االمثل
للفدان بلغ نحو  22.15طن وبتقدير مرونة دالة التكاليف النتاج
محصول البطاطس في الفئة األولى تبين إنها بلغت نحو ، 1.34
أي أن زراع البطاطس في هذه الفئة يعملون فى المرحلة االولى
من مراحل اإلنتاج .
( )2دوال تكاليف انتاج البطاطس فى الفئة الثانية بعينة البحث:
تبين من دراسة تكاليف انتاج البطاطس فى هذه الفئة ان
متوسط الناتج للمساحة المزروعة بلغ نحو  26.21طن وان
متوسط سعر الطن بلغ حوالى  2837.27جنيها ،وقد اتضح من
بيانات العينة ان المعادلة ( )2بالجدول رقم ( )9هى انسب الصور
لدالة التكاليف فى الفئة الثانية وقد ثبت معنوية دالة التكاليف
التكعيبية النتاج البطاطس عند مستوى معنوية  0.01وانها تتفق
مع المنطق االقتصادي  ،وبحساب الحجم االمثل للمزرعة (
بمساواة التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية ) فى هذه الفئة قد بلغ

R2

قيمة  Fالمحسوبة

0.96

**214.25

0.98

**1432.25

نحو  28.48طن وبذلك فان حجم المزرعة يمثل نحو %92.03
من الحجم االمثل للمزرعة.
كما بينت الدالة المشار اليها ان الحجم الذى يعظم الربح
للمزرعة (وذلك بمساواة التكاليف الحدية باإليراد الحدي) من
البطاطس في هذه الفئة بلغ نحو  39.24طن ،كما أن الحجم األمثل
للفدان بلغ نحو 28.48طن ،وبتقدير مرونة دالة التكاليف النتاج
محصول البطاطس في الفئة الثانية تبين انها بلغت نحو  ،0.74أي
أن زراع البطاطس فى هذه الفئة يعملون فى المرحلة االقتصادية
الثانية من مراحل االنتاج .
مما سبق يتضح أن المزارع فى الفئة االولى لم يصل الى
االستخدام االكمل لعناصر االنتاج حيث إنه ال يزال يعمل فى
المرحلة األولى من اإلنتاج ،وبزيادة استخدام عناصر االنتاج
تتناقص قيمة الناتج الحدى حتى تتساوى مع السعر وبذلك يكون قد
وصل الى المرحلة االقتصادية  ،اما المزارع فى الفئة الثانية فانه
قد وصل الى المرحلة االقتصادية .
و فى ضوء النتائج السابقة فإن البحث يوصى باألتى:
* إستيعاب الفائض فى اإلنتاج من البطاطس عن طريق فتح
أسواق خارجية للتصدير.
* دراسة األسواق العالمية لمعرفة المواصفات واألصناف
المطلوبة لكل سوق.

جدول (  .)10تقدير الكفاءة االقتصادية لمدخالت دالة انتاج البطاطس وفقا لفئات العينة الميدانية بمحافظة سوهاج عام .2019
الفئة
الفئة
االولى(اقل
من فدان)

الفئة الثانية
(فدان
فاكثر)

مرونة
العنصر

الناتج
المتوسط
(طن)

الناتج الحدى
(طن)

قيمة الناتج
الحدى

سعر العنصر

الكفاءة
االقتصادية

( )X3عدد ساعات الرى بالساعة

0.142

1.61

0.228

680.53

15.97

*

( )X9كمية التقاوي بالكجم

0.797

0.04

0.032

95.16

4.76

*

( )X2عمل بشرى بالرجل

0.321

0.34

0.109

309.26

35.94

*

( )X3عدد ساعات الري بالساعة

0.136

2.15

0.292

828.48

15.74

*

( )X11كمية السماد االزوتى بالوحدة

0.253

0.17

0.043

122.0

9.24

*

0.119

337.64

8.37

*

العنصر

0.44
0.271
( )X12كمية السماد الفوسفاتى بالوحدة
سعر طن البطاطس فى الفئة االولى والثانية  72.7382 ، 28.4892جنية  /طن على الترتيب
*توجد كفاءة اقتصادية ولكن الزال باإلمكان زيادة هذا الكفاءة باستخدام كميات من العنصر حتى يتساوى قيمة الناتج الحدى بالسعر
المصدر  :جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية .
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* التنسيق المستمر بين متطلبات التصدير واإلنتاج إلستيعاب
الفائض فى اإلنتاج فى ظل زيـادة اإلنتاج والسعى المستمر
فى تقليل نسبة الفاقد منه .
* يوصي بزراعة محصول البطاطس فى مساحة فدان فاكثر مما
يؤدى الى خفض التكاليف االنتاجية وبالتالى تحسين الكفاءة
االنتاجية لوحدة المساحة.
الخالصة
يعتبر محصول البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية
في مصر والتى تحتل مكانة بـارزة بين الزروع الخضرية فى
التركيب المحصولى في مصر ،وتتركز مشكلة البحث فى مدى
األختالل بين الكمية اإلسـتهالك واإلنتـاج من محصول البطاطس
خـالل فتـرة الدراسة ( ،)2019-2005ووجود فائض من
المحصول يقدر بحوالي  ١٠٤١ألف طن ،يجب أن يوجه هذا
الفائض إلى التصدير وهذا ما ينعكس أثره فى زيادة حصيلة
الدولة من العملة الصعبة حيث تعتبر تنميـةالصادرات الزراعية
المصرية أحد الوسائل الهامة التي تعتمد عليها التنمية االقتصادية
الزراعيـة في مصر ،وتهدف دراسة الى تحليل بعض المؤشرات
اإلنتاجية واألقتصادية لمحصول البطاطس في مصر ،وكذا
دراسة المؤشرات االسـتهالكية لمحـصول البطاطس المصرية،
دراسة الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك ونسبة األكتفـاء الـذاتى
لمحـصول البطاطس في مصر خالل فترة الدراسة .باإلضافة
إلى دراسة اقتصاديات إنتاج محصول البطاطس فى محافظة
سوهاج من خالل عينة ميدانية تم اجرائها بمحافظة سوهاج .
وقد أمكن إيجاز أهم النتائج التى توصل إليها البحث فيما يلى:أن
المساحة المزروعة بمحصول البطاطس قد تزايدت بمقدار سنوى
معنوى احصائيا  .بلغحوالى  15.69ألف فدان ،أى ما يعادل
حوالى  % 5.9مـن متوسـط المـساحة المزروعـة بالبطاطس
البالغ حوالى  ٢٦٥,٩٥ألف فدان في مصر فى متوسط الفتـرة
( ،)2019-2005أن اإلنتاج الكلى بمحصول البطاطس قد تزايد
بمقدار سنوى معنوى إحصائيا .بلغ حـوالي  87.29ألف طن .أي
ما يعادل  %3.1من متوسط اإلنتاج الكلى بمحصول البطاطس
والبـالغ حـوالى  2815.38ألف طن خالل نفس الفترة ،وهو يفوق
حجم اإلستهالك البالغ حوالي  ١٧٧٤,١٣ألف طن ،األمر الذى
ترتب عليه فائض فى اإلنتاج يفوق احتياجات اإلستهالك المحلى
قدر بحـوالى  1041ألف طن ،وأن نحو  %٦٤,٢٦من اإلنتاج من
البطاطس يخصص لالسـتهالك المحلـي ،وبالتالى فهناك فائض
تبلغ نسبته حوالي  %٣٥,٧٤يوجه للتصدير إلى الخارج .ويوصي
البحث بضرورة استيعاب الفائض في اإلنتاج من البطاطس عن
طريق فتح أسواق خارجية للتصدير .وزراعة محصول البطاطس
فى مساحة فدان فأكثر مما يؤدي إلى خفض التكاليف اإلنتاجية
وبالتالى تحسين الكفاءة اإلنتاجية لوحدة المساحة.
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T

HE POTATO crop is one of the main vegetable crops in Egypt, which occupies a
prominent position among the vegetable crops in the crop composition in Egypt, and the
research problem focuses on the extent of the imbalance between the amount of consumption
and production of the potato crop during the study period (2005-2019), And the presence of a
surplus crop estimated at about 1041 thousand tons, this surplus should be directed to export,
and this is reflected in the increase in the state’s earnings from hard currency, as the development
of Egyptian agricultural exports is one of the important means on which agricultural economic
development in Egypt depends,The study aims to analyze some productive and economic
indicators of the potato crop in Egypt, as well as to study the consumption indicators of the
Egyptian potato crop, to study the gap between production and consumption and the percentage
of self-sufficiency of the potato crop in Egypt during the study period. In addition to studying
the economics of potato production in Sohag Governorate through a field sample that was
conducted in Sohag Governorate.The most important findings of the research included the
area planted by the potato crop increased by a statistically significant annual rate. It amounted
to about 15.69 thousand feddans, equivalent to about 5.9% of the average area planted with
potatoes, which is about 265.95 thousand feddans in Egypt, in the average period (2005-2019).
Keywords: Potato crop, Production efficiency,Sohag governorate, vegetable crop, agricultural
development, economic development, production efficiency.
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