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  فى مصرنتاج واستهالك البطاطسالدراسة إقتصادية 

  ١المجدسوزان عبدالمجيد ابو و  ١يحيى على حسين، ٢عمر مصطفى عبداهللا
   جامعة أسيوطـ كلية الزراعة ـ االقتصاد الزراعىقسم  ١ 

  يبسى للصناعات الغذائية  ششركة ٢ 

  :مقدمة
ـ      يعتبر محصول البطاطس     صر باعتبـاره مـن     من محاصيل الخضر اإلستراتيجية في م

المحاصيل الغذائية والتصنيعية التي تقوم عليه بعض الصناعات الغذائية، كما أنه مصدراً هامـاً              
من مصادر الدخل الزراعي القومي والحصول على النقد األجنبي الالزم لـدفع عجلـة التنميـة                

  .)١(ريةاالقتصادية من خالل إمكانية مساهمته في زيادة حصيلة الصادرات الزراعية المص
مستوى العالمي والمحلي مركزاً متقدماً بين المحاصـيل الغذائيـة،        الوتمثل البطاطس على    

حيث تشكل عنصراً متميزاً في غذاء اإلنسان، كما أنها تعتبر بديالً هاماً للحبوب التـي اتجهـت                 
وتأتي البطاطس في مقدمـة الـسلع التـي يمكـن           . رتفاعألأسعارها في السنوات األخيرة نحو ا     

العتماد عليها جزئياً في حل مشكلة الغذاء حيث تتميز بالوفرة النسبية في غلـة الفـدان إذا مـا              ا
قورنت بمحاصيل الحبوب، باإلضافة إلى أن البطاطس تتم زراعتها في أكثر من عروة في العام               
الواحد، كما أن الظروف الجوية واألرضية المتباينة التي تناسب زراعة البطـاطس تمكـن مـن      

  .)٢(ع في المساحة المزروعة منها تحت الظروف اإلقليمية المختلفةالتوس
ويعتبر هذا المحصول من المحاصيل الهامة في مجال الصناعة حيث يستخرج منه النـشا،         
ويدخل في صناعة الجلوكوز، كما يستخدم في صناعة الخمور واستخراج الكحوالت وحـامض             

ئل المفقود في مصانع النشا كما يـستخدم فـي          واستخالص البروتين من السا   الالكتيك والستريك   
وصناعة مواد اللصق وغيرها، باإلضافة إلى استخدامه كبيئة         األقمشة واألطعمة  و صناعة الورق 

  .)٣ (.غذائية للكائنات الدقيقة
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  :الدراسةمشكلة 
هميـة  ألة هامة في القطاع الزراعـي المـصري، ونظـراً            مكان المحاصيل الغذائية  تحتل

طفـال  أل والشباب وا  ة عام ة العظمى من السكان بصف    ة كمصدر غذائى ضرورى للغالبي    البطاطس
ـ ةنه يعتبر وجبأل المصنع منه خاصة ة مستمرةتزايد بصف فإن الطلب عليه ي    ة خاص ةبصف  ة غذائي
 منـه ممـا   ةذا ما تم زيادة الكميات المصدر  إ لكونه مصدراً هاماً للعملة الصعبة       ةضافأل با ةسريع

مشكلة البحث فى مدى    وتكمن  ،  قتصادية الزراعية أليساهم فى تمويل برامج ومشروعات التنمية ا      
 األنتاجد فائض من ، حيث يوج منهالمستهلكةمن البطاطس والكمية المنتجة كمية الاالختالل فى 
سـواق  أومن ثم ال بد من البحـث عـن          % ٣٦,٩أى ما يعادل     ، ألف طن  ١٠٤١ يقدر بحوالى 

 او انخفاض االسعار المحلية للمستوى الـذى يـؤدى   /تستوعب هذا الفائض واال تعرض للتلف و   
  ٠الزراع عن زراعته بعض الى عزوف

  : دراسةهدف ال
ستهالك من ناحية وبينهما وبـين االكتفـاء        إلنتاج وا إلنظرا لالرتباط الوثيق بين كل من ا      
خـالل عـدة أهـداف فرعيـة         أهم أهداف البحث من    الذاتى من ناحية اخرى، فإنه يمكن تحديد      

  :تتلخص فى
نتاجية واألقتصادية لمحصول البطاطس فى مصر خـالل  إلالمؤشرات ا بعض   دراسة وتحليل  .١

 .)٢٠١٢-١٩٩٨(الفترة 
 ).٢٠١٢-١٩٩٨ (فى مصرلبطاطس ستهالكية لمحصول اإلدراسة المؤشرات ا .٢
الـذاتى لمحـصول البطـاطس فـى         األكتفاء ستهالك ونسبة إلوا نتاجاإل بين دراسة الفجوة  .٣

 ).٢٠١٢-١٩٩٨(مصر
  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

بعاد المشكلة موضـوع    اعتمد الباحث على أساليب التحليل الوصفي والكمي للتعرف على أ         
البحث، حيث تم االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية والقياسية لدراسة المتغيرات التـي تـؤثر              
على إنتاج واستهالك البطاطس والعالقة بينهما مثل المتوسطات والنسب المئويـة واالتجاهـات             

  .العامة
المنـشورة أو غيـر     هذا وقد اعتمدت الدراسة على البيانات من مصادرها المختلفة سواء           

المنشورة من الجهات الرسمية الحكومية، مثل بيانـات اإلدارة المركزيـة لالقتـصاد الزراعـي       
إلى جانـب   لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،     بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والجهاز ا     

  .العديد من البحوث العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
  :الدراسةنتائج 

  :انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج والتى ترتبط بالجوانب التالية
 لمحـصول  واألقتـصادية  نتاجيـة إلا المؤشـرات  بعض وتحليل دراسةب  النتائج الخاصة  :أوالً

  )٢٠١٢-١٩٩٨ (الفترة خالل مصر فى البطاطس
  :وعةر تطور المساحة المز-١ 

 والموضـحة   )٢٠١٢-١٩٩٨(لفترة  ا خالل    بالبطاطس المزروعةتطور المساحة   بدراسة  
 عـام    فـدان  ألـف  ١٧٨,٧ حـوالى    بلغبين حد أدنى    تضح إنها تراوحت     ي )١( الجدول رقم  فى

وذلـك   %١٣٦ أى بزياده تعادل  ،٢٠١٢عام   ألف فدان    ٤٢١,٩قصى بلغ حوالى     وحد أ  ،٢٠٠٠
ل تلـك    بمحصول البطـاطس خـال     ة المزروع ة وقد بلغ المتوسط العام للمساح     ،٢٠٠٠عن عام   

  . فدانألف ٢٦٥,٩٦الفتره حوالى 
  للمساحة المزروعة فى مصر خـالل تلـك الفتـرة           العام ي الزمن األتجاه معادلة   وبتقدير

المساحة المزروعة بمحصول البطاطس قد تزايـدت       ن  أ، يتبين   )٢(والموضحة فى الجدول رقم     
مـن  % ٦,٠٨ حوالى  أى ما يعادل   ، ألف فدان  ١٦,١٩بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى       

 معامل التحديـد    نأتبين  كما  . بمحصول البطاطس خالل نفس الفتره     متوسط المساحة المزروعة  
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ترجـع  من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة      % ٨٢,٨ أى أن حوالى     ،٠,٨٢٨ بلغ حوالى 
  .تأثيرها لعنصر الزمن

طاطس فى مـصر خـالل      قتصادية لمحصول الب  ألالمؤشرات اإلنتاجية وا  بعض   :)١(جدول رقم   
   ).٢٠١٢ - ١٩٩٨(  الفترة

  المساحة  السنوات
  )فدانألف (

   الغلة الفدانية
  )طن(

   اإلنتاج الكلى
  )ألف طن(

١٩٨٣,٦ ٩,٣٨ ٢١١,٤ ١٩٩٨ 
١٨٠٩,٨ ٩,٧٨ ١٨٤,٩ ١٩٩٩ 
١٧٦٤,٨ ٩,٨٧ ١٧٨,٧ ٢٠٠٠ 
١٩٠٣,١ ١٠,٠٢ ١٨٩,٨ ٢٠٠١ 
١٩٨٥,٠ ١٠,٠٩ ١٩٦,٦ ٢٠٠٢ 
٢٠٣٩,٧ ١٠,٣٣ ١٩٧,٣ ٢٠٠٣ 
٢٥٤٦,٥ ١٠,٢٦ ٢٤٨,٠ ٢٠٠٤ 
٣١٦٨,٢ ١٠,٥٣ ٣٠٠,٧ ٢٠٠٥ 
٢٣١٢,٨ ١٠,٥٠ ٢٢٠,٢ ٢٠٠٦ 
٢٧٦٠,٤ ١٠,٧٤ ٢٥٧,١  ٢٠٠٧ 
٣٥٦٧,٠ ١٠,٨٩ ٣٢٧,٥  ٢٠٠٨  
٣٦٥٩,٢ ١١,١٠ ٣٢٩,٧ ٢٠٠٩ 
٣٦٣٤,١ ١٠,٨٦ ٣٣٤,٧  ٢٠١٠ 
٤٣٣٨,٤ ١١,١٠ ٣٩٠,٨  ٢٠١١ 
٤٧٥٨,٠ ١١,٢٨ ٤٢١,٩  ٢٠١٢ 

 ٢٨١٥,٣٨ ١٠,٤٥ ٢٦٥,٩٥ متوسط الفترة 
 ونؤ، قطـاع الـش  قتصاد الزراعىأل، نشرة ااألراضيستصـالح أجمعت من وزارة الزراعـــة و  : المصدر
  .متفرقة، أعداد دارة المـركزية لالقتصاد الزراعىاإل قتصادية،ألا

  
  واالقتـصادية  اإلنتاجيـة المؤشراتمعادالت االتجاه الزمنى العام لتطور بعض ): ٢(جدول رقم  

 ).٢٠١٢ - ١٩٩٨(مصر خالل الفترة بمحصول البطاطس ات إلجمالى عرو

 الظاهرة
  

  المعــــــــــادلة
 

معامل 
  التحديد

  )٢ر( 

  قيمة
) ف(

 المحسوبة
  مقدار متوسطال

 التغير
معدل 
 التغير ٪

  المساحة
 )ألف فدان ( 

  ھس  ١٦,١٩ + ١٣٦,٤٣  =ھ^ص

                  )٧,٩٠**( 
٦,٠٨ ١٦,١٩ ٢٦٥,٩٦ **٦٢,٤٣ ٠,٨٢٨ 

  الغلة الفدانية
 )طن(

  ھس  ٠,١٢ + ٩,٤٨  =ھ^ص

                  )١,١٦ ٠,١٢ ١٠,٤٥ **٣١٩,١٧ ٠,٩٦١ )**١٧,٨٦ 

  اإلنتاج الكلى
 )ألف طن(

  ھس  ٢٠٣,٢٨ + ١١٨٩,١٨  =ھ^ص

                  )٧,٢٢ ٢٠٣,٢٨ ٢٨١٥,٣٧ **٨١,١٥ ٠,٨٦٢ )**٩ 

  :         حیث
   ) .٢٠١١ – ١٩٩٨( لى القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة تشير إ= ^ص                  

  ) .١٥، ...  ، ٣ ، ٢ ، ١( تشير إلى الزمن = ه                  س 
  .   المحسوبة ) ت (                  القيمة بين القوسين قيمة 

   .٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية                  ** 

  )١(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر  
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  -: تطور اإلنتاجية الفدانية-٢ 

 -١٩٩٨(نتاجية الفدانية لمحصول البطاطس فى مـصر خـالل الفتـرة            بدراسة تطور اإل  
 ٩,٣٨ أنها تراوحت بين حد أدنـى بلـغ حـوالي          يتضح ،)١(بالجدول رقم    والموضحه) ٢٠١٢

عـادل   تة أي بزياد،٢٠١٢ان عام فد/  طن١١,٢٨غ حوالي  بلقصى، وحد أ١٩٩٨فدان عام   /طن
 البطاطس خـالل    ل، وقد بلغ المتوسط العام للغلة الفدانية لمحصو       ١٩٩٨ وذلك عن عام   ٪٢٠,٢٥

  .فدان/ طن١٠,٤٥تلك الفترة حوالي 
، فتـرة الدراسـة   وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للغلة الفدانية فـي مـصر خـالل              

لغلة الفدانية لمحصول البطاطس قد تزايدت بمقـدار   أن ا  يتضح   ،)٢(م  في الجدول رق  والموضحة  
من متوسط اإلنتاجية الفدانيـة     % ١,١٦ى ما يعادل    أ ٠,١٢١  حوالى بلغ سنوي معنوي إحصائيا  

من التغيرات  % ٩٦,١ أى حوالى    ،٠,٩٦١بلغ نحو  معامل التحديد    نأتبين  كما  . خالل نفس الفتره  
  . الزمنرنصتأثيرها لعترجع  ةالحادثة فى االنتاجية الفداني

  -: تطور اإلنتاج الكلى-٣ 
الجدول  والموضحة ب  )٢٠١٢-١٩٩٨(لفترة  ا بالبطاطس خالل    نتاج الكلى إلتطور ا بدراسة  

على بلغ  أ، وحد   ٢٠٠٠طن عام    ألف ١٧٦٤,٨ حوالى بلغدنى  أ بين حد    نه تراوح أيتبين  ) ١( رقم
وذلك عن عـام     %١٦٩,٦٠ى بزياده تعادل    أ،  ٢٠١٢لف طن كحد اقصى عام      أ ٤٧٥٨حوالى  
نتاج الكلى بمحصول البطاطس خـالل تلـك الفتـره حـوالى     إل، وقد بلغ المتوسط العام ل   ٢٠٠٠

  . طن ألف ٢٨١٥,٣٧
 ،فتـرة الدراسـة    للمساحة المزروعة فى مصر خالل        العام ي الزمن معادلة األتجاه  وبتقدير

ر سنوى معنـوى  ن اإلنتاج الكلى بمحصول البطاطس قد تزايد بمقدا  أ) ٢(تضح من الجدول رقم     أ
نتاج الكلى خـالل  إلمن متوسط ا% ٧,٢٢ى ما يعادل  أ ،لف طن أ ٢٠٣,٢٨ بلغ حوالى    ،احصائيا

من التغيـرات    % ٨٦,٢ن حوالى   أأى  ،  ٠,٨٦٢ بلغ نحو   معامل التحديد  تبين أن  كما   ،نفس الفتره 
  .تأثيرها لعنصر الزمنترجع نتاج الكلى إلالحادثة فى ا

  )٢٠١٢-١٩٩٨( فى مصرالبطاطس لمحصول ستهالكيةإلا راتالمؤشب النتائج الخاصة: ثانياً
 والتـى يوضـحها      لمحصول البطاطس  فيما يلى استعراضاً لبعض المؤشرات اإلستهالكية     

سـتهالك الـى    إلا % و كمية الفاقد   و كمية االستهالك   و عدد السكان ، ممثلة فى    )٣(الجدول رقم   
  .ة متوسط نصيب الفرد فى السن ونتاجإلا
  :السكان تطور عدد -١ 

، ) ٣(تضح من الجدول رقـم      أ) ٢٠١٢ -١٩٩٨(خالل الفترة    بدراسة تطور عدد السكان   
 بلـغ  قـصى  ، وحـد أ  ١٩٩٨ مليون نسمة عام     ٦١,٢٩٦أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي        

، ١٩٩٨ وذلك عن عـام      ٪٣٤,٦٨، أي بزيادة تعادل     ٢٠١٢ مليون نسمة عام   ٨٢,٥٥٠حوالي  
  . مليون نسمة٧١,١٤٠ستهالك البطاطس خالل تلك الفترة حوالي إلوقد بلغ المتوسط العام 

فترة الدراسـة والموضـحة   لتطور عدد السكان خالل   وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام      
، بلـغ حـوالي     تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا    قد   أن عدد السكان  يتضح  ) ٤(م  رقبالجدول  
تبين خالل نفس الفترة ، كما       متوسط عدد السكان  ٪ من   ٢,١٠، أي ما يعادل      نسمة مليون ١,٤٩١

 من التغيرات الحادثـة فـي عـدد         ٪٩٩,٦ أي أن حوالي     ٠,٩٩٦ قد بلغ نحو   معامل التحديد    نأ
  .السكان ترجع تأثيرها لعنصر الزمن

  :ستهالك القومى من محصول البطاطسإل تطور ا-٢ 
) ٢٠١٢ -١٩٩٨ (ستهالك القومى لمحصول البطاطس خـالل الفتـرة       إل بدراسة تطور ا  

 ١٩٩٩لف طن عام    أ ١١٦٨، أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي         )٣(تضح من الجدول رقم     أ
 وذلك عـن    ٪١١٥,٣ ، أي بزيادة تعادل      ٢٠١٢لف طن عام    أ ٢٥١٥ بلغ حوالي    قصى، وحد أ  

لف أ ١٧٧٤,١٢ستهالك البطاطس خالل تلك الفترة حوالي       إل، وقد بلغ المتوسط العام      ١٩٩٩عام  
  .طن
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 والموضـحة  فترة الدراسة ستهالك البطاطس خالل    إلوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام      

ستهالك  قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا ، بلغ حوالي           إل أن ا   يتضح ،)٤(م  في الجدول رق  
 تبين أنستهالك خالل نفس الفترة ، كما      إل٪ من متوسط ا   ٥,٧٦لف طن، أي ما يعادل      أ ١٠٢,٢٩
سـتهالك  إل من التغيرات الحادثة في ا     ٪٨٠,٣أي أن حوالي    ،  ٠,٨٠٣ قد بلغ نحو  حديد  معامل الت 

  .ترجع تأثيرها لعنصر الزمن
  : تطور الفاقد من محصول البطاطس-٣ 

تـضح مـن    أ) ٢٠١٢ -١٩٩٨(بدراسة تطور الفاقد من محصول البطاطس خالل الفترة         
 قصى، وحد أ  ١٩٩٩لف طن عام    أ ١٧١ى بلغ حوالي    ، أنها تراوحت بين حد أدن     )٣(الجدول رقم   
، وقد بلغ   ١٩٩٩ وذلك عن عام     ٪٣٨٥، أي بزيادة تعادل     ٢٠١١لف طن عام    أ ٨٣٠بلغ حوالي   

  .لف طنأ ٣١٦,٨٧المتوسط العام لفاقد البطاطس خالل تلك الفترة حوالي 
  

-١٩٩٨ (الفتـرة  خالل    فى مصر   البطاطس ستهالكية لمحصول إل المؤشرات ا  :)٣(جدول رقم   
٢٠١٢(  

 واتالسن
عدد السكان 

 مليون(
 )نسمه

ستهالك اإل
 ) طنألف(

 كمية الفاقد
 ) طنألف(

  اإلنتاج 
 ) طنألف(

 %
ستهالك إلا

 إلى اإلنتاج

 الفاقد% 
 إلى اإلنتاج

 نصيب متوسط
 السنة فى الفرد

 جرام بالكيلو
٩,٩٨ ٦٩,٨٧ ١٩٨٤ ١٩٨ ١٣٨٦ ٦١,٢٩٦ ١٩٩٨ 22.61 
٩,٤٥ ٦٤,٥٤ ١٨١٠ ١٧١ ١١٦٨ ٦٢,٥٦٥ ١٩٩٩ 18.67 
١٠,٠٣ ٦٧,٤٢ ١٧٦٥ ١٧٧ ١١٩٠ ٦٣,٨٦٠ ٢٠٠٠ 18.63 
٩,٩٨ ٧٠,٥٧ ١٩٠٣ ١٩٠ ١٣٤٣ ٦٥,١٨٢ ٢٠٠١ 20.60 
٩,٠٢ ٦٨,٥٦ ١٩٨٥ ١٧٩ ١٣٦١ ٦٦,٥٣١ ٢٠٠٢ 20.46 
٨,٨٨ ٦٦,١١ ٢٠٣٩ ١٨١ ١٣٤٨ ٦٧,٩٠٨ ٢٠٠٣ 19.85 
٩,٦٠ ٦١,٧٢ ٢٥٤٧ ٢١٩ ١٥٧٢ ٦٩,٣١٣ ٢٠٠٤ 22.68 
٩,٠٠ ٦٤,٥٧ ٣١٦٧ ٢٨٥ ٢٠٤٥ ٧٠,٧٤٨ ٢٠٠٥ 28.91 
٨,٦٩ ٦٢,٢١ ٢٣١٣ ٢٠١ ١٤٣٩ ٧٢,٢١٢ ٢٠٠٦ 19.93 
٨,٨٨ ٦٣,٤٤ ٢٧٦٠ ٢٤٥ ١٧٥١ ٧٣,٦٤٤ ٢٠٠٧ 23.78 
٩,٢٥ ٦٦,٠٥ ٣٥٦٧ ٣٣٠ ٢٣٥٦ ٧٥,٢٢٩ ٢٠٠٨ 31.32 
٩,٦٢ ٦٨,٧٣ ٣٦٥٩ ٣٥٢ ٢٥١٥ ٧٦,٩٢٥ ٢٠٠٩ 32.69 
١٥,٨٢ ٦٥,٧٤ ٣٦٣٤ ٥٧٦ ٢٣٨٩ ٧٨,٧٢٨ ٢٠١٠ 30.34 
١٤,٢٧ ٥١,٥٠ ٤٣٣٨ ٦١٩ ٢٢٣٤ ٨٠,٤١٠ ٢٠١١ 27.78 
١٧,٤٤ ٥٢,٨٥ ٤٧٥٨ ٨٣٠ ٢٥١٥ ٨٢,٥٥٠ ٢٠١٢ 30.50 
 24.58 ١٠,٦٠ ٦٤,٢٦ ٢٨١٥ ٣١٧ ١٧٧٤ ٧١,١٤٠ المتوسط

  : جمعت وحسبت من بيانات:المصدر
 ،االقتـصادية   الـشؤون  قطـاع ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى،وزارة الزراعة واستصالح األراضى  -١

 . أعداد متفرقة،ذائىنشرة الميزان الغ
 . أعداد متفرقة،الكتاب االحصائى السنوى، المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز  -٢
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لـبعض المؤشـرات االسـتهالكية لمحـصول        معادالت االتجاه الزمنى العـام      ): ٤(جدول رقم   
  )٢٠١٢-١٩٩٨(البطاطس  خالل الفترة 

  الظاهرة
  

  المعــــــادلة
  

معامل 
  التحديد

   )٢ر( 

  قيمة
  مقدار  المتوسط  المحسوبة) ف(

  التغير
معدل 
  التغير ٪

  عدد السكان
  )مليون نسمة(

  ھس  ١٤٩١,٥٢ + ٥٩٢٠٧,٩٢  =ھ^ص

                  )  ٥٦,٦٨**(  
٢,١٠  ١٤٩١,٥٢  ٧١,١٤  **٣٢١٢,٨٨  ٠,٩٩٦  

كمية استهالك 
  البطاطس

  )ألف طن (

  ھس  ١٠٢,٢٩ + ٩٥٥,٨٥  =ھ^ص

                )    ٧,٢٧**(  

٥,٧٦  ١٠٢,٢٩ ١٧٧٤,١٣  **٥٢,٨٣  ٠,٨٠٣ 

  كمية الفاقد
  )ألف طن (

  ھس  ٣٦,٨٥ + ٢٢,٠٧  =ھ^ص

                   ) ٥,٢٣**(  

١١,٦٢  ٣٦,٨٥ ٣١٦,٨٧  **٢٧,٣٦  ٠,٦٧٨ 

  اإلنتاج الكلى
  )ألف طن(

  ھس  ٢٠٣,٢٦ + ١١٨٩,١٤  =ھ^ص

                  )  ٩,٠١**(  

٧,٢٢  ٢٠٣,٢٦ ٢٨١٥,٢٣  **٨١,١٦  ٠,٨٦٢ 

االستهالك % 
   اإلنتاج/

  ھس  ٠,٦١٥ - ٦٩,٦٩  =ھ^ص

                 )  -٢,٢٣١(*  

٠,٩٥-  ٠,٦١٥- ٦٤,٢٦  *٤,٩٧٧  ٠,٢٩٣ 

متوسط 
نصيب الفرد 
فى السنة 

  )بالكيلو جرام(

  ھس  ٠,٩٠٩ + ١٧,٣١٢  =ھ^ص

                )  ٤,٧٦٦**(  

٣,٦٩  ٠,٩٠٩ ٢٤,٥٨  **٢٢,٧١٥  ٠,٦٣٦ 

       

   . )٢٠١١ – ١٩٩٨( خالل الفترة للظاهرة موضع الدراسة تشير إلى القيمة التقديرية = ^ ص    :حيث  
  ) .١٥،...  ، ٣ ، ٢ ، ١( تشير إلى الزمن  = هس                     

     .المحسوبة ) ت (                   القيمة بين القوسين قيمة 
  ٠,٠٥معنوى عند مستوى * ،     ٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية **                   

  ).٣(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر
 

، فتـرة الدراسـة  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لفاقد محـصول البطـاطس خـالل     
قد تزايد بمقدار سنوي معنـوي إحـصائيا ، بلـغ            أن الفاقد     يتضح )٤(م   رق والموضحة بالجدول 

تبـين  ، كما   ٪ من متوسط الفاقد، خالل نفس الفترة      ١١,٦ الف طن، أي ما يعادل       ٣٦,٨٥لي  حوا
 من التغيرات الحادثة في فاقـد       ٪٦٧,٨أي أن حوالي    ،  ٠,٦٧٨ قد بلغ حوالى   معامل التحديد    أن

  .رجع تأثيرها لعنصر الزمنيالبطاطس 
زى ذلك لعدم كفـاءة     نتاج الكلى للبطاطس ويع   إلويتضح مما سبق ارتفاع كمية الفاقد من ا       

  .مستهلكال للبطاطس منذ حصادها حتى وصولها ةالعمليات التسويقي
  :نتاج من البطاطسإلستهالك الى اإل تطور ا-٤ 

من البطاطس خالل الفتـرة  الكمية المنتجة ستهالك القومى الى إلبدراسة تطور المتاح من ا    
ـ نخفاض  أيتضح  ) ٣(الجدول رقم   ب والموضحة) ٢٠١٢ -١٩٩٨( ة المتاحـة لالسـتهالك     الكمي

 إلى نحـو  ١٩٩٨ نتاج البطاطس عامامن إجمالى  % ٦٩,٨٧ تمثل ،طن  ألف١٣٨٦القومى من 
وقد بلغـت النـسبة     ، ١٩٩٩من إجمالى انتاج البطاطس عام      % ٦٤,٥٤ تمثل   ، ألف طن  ١١٦٨

، ٢٠١١نتاج البطاطس أدناها فـى عـام        إستهالك القومى من إجمالى      لإل ةالمئوية للكمية المتاح  
سـتهالك القـومى مـن      ، كما بلغت النسبة المئوية للكمية المتاحة لإل       %٥١,٥حيث بلغت حوالي    

عـادل  ي، أي بانخفـاض     %٧٠,٥٧ حيث بلغ حوالي     ٢٠٠١نتاج البطاطس أقصاها عام     اجمالى  إ
نتاج إلستهالك إلى ا  إل لتطور ا  ة المئوي ة وقد بلغ المتوسط العام للنسب     ،٢٠٠١ وذلك عن عام     ٪٢٧

  %.٦٤,٢٦الل تلك الفترة حوالي من البطاطس خ
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نتـاج  اإل إجمـالى  لىإستهالك إلية المتاحة لالكمدلة االتجاه الزمني العام لنسبة      وبتقدير معا 
سـتهالك  إل أن نـسبة ا     يتضح )٤(م   الجدول رق  فى فترة الدراسة والموضحة  من البطاطس خالل    

أي مـا يعـادل   ، ٠,٦١٥معنوي إحصائيا ، بلغ حـوالي   بمقدار سنوي  تنخفضإنتاج  قد    إللى ا إ
، أي  ٠,٢٩٣نحو  بلغ   معامل التحديد     أن تبين٪ من متوسط اإلنتاج خالل نفس الفترة ، كما          ٠,٩٤

جمالى اإلنتـاج   إ إلىستهالك  إل المتاحة ل  ةمن التغيرات الحادثة في نسبة الكمي      ٪٢٩,٣أن حوالي   
   .بطاطس ترجع تأثيرها لعنصر الزمنمن ال

  : من البطاطسةمتوسط نصيب الفرد فى السن -٥ 
 بالكيلو جرام من محصول البطاطس خـالل الفتـرة          ةبدراسة تطور نصيب الفرد فى السن     

 أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي         يتضح ،) ٣(الجدول رقم   ب والموضحة) ٢٠١٢ -١٩٩٨(
 ، أي   ٢٠٠٩ كيلو جـرام عـام       ٣٢,٦٩ بلغ حوالي    قصى وحد أ  ٢٠٠٠ كيلو جرام عام     ١٨,٦٣

 مـن  ة، وقد بلغ المتوسط العام لنصيب الفرد فى السن٢٠٠٠ وذلك عن عام     ٪٧٥,٥بزيادة تعادل   
  . كيلو جرام٢٤,٥٨البطاطس خالل تلك الفترة حوالي 

فتـرة  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لنصيب الفرد فى السنه من البطـاطس خـالل               
 من البطاطس قد تزايد     ةلسن أن نصيب الفرد فى ا      يتبين ،)٤(م   في الجدول رق   الدراسة والموضحة 

ن متوسط نصيب الفرد فـى مـن        ٪ م ٣,٦٩أي ما يعادل     كيلو جرام،    ٠,٩٠٩ بلغ حوالي    بمقدار
 ٪٦٣,٦، أي أن حوالي     ٠,٦٣٦ قد بلغ نحو   معامل التحديد    تبين أن  كما   ، خالل نفس الفترة     السنه

   .صر الزمنرجع تأثيرها لعنيبطاطس من التغيرات الحادثة في نصيب الفرد فى السنه من ال
الذاتى لمحصول البطـاطس فـى       كتفاءإلا ستهالك ونسبة إلوا نتاجإلا بين دراسة الفجوة : ثالثاً

  .)٢٠١٢-١٩٩٨(مصر 
لوقوف علـى نـسبة األكتفـاء       نتاج ل إلنتاج وفائض ا  إلستهالك المحلى وا  اإل مقدار   بدراسة

 الف طـن  ١٩٨٣,٦هز نتاج الكلى للبطاطس ينايتضح أن اإل ) ٥(العة الجدول رقم    و بمط الذاتى،  
 نتـاج بلـغ  إلن هناك فائض فـى ا     ألف طن و  أ ١٣٨٦ستهالك بحوالى   إل، وقدر ا  ١٩٩٨فى عام   

 نتـاج إل كمية ا  ت، هذا وقد بلغ   %١٤٣,١٢ حوالى لف طن ونسبة االكتفاء الذاتى    أ ٥٩٧,٦ حوالى
حوالى فائض فـى    ن هناك   ألف طن و  أ ١٣٤٨ستهالك بحوالى   إلا، وقدر   لف طن أ ٢٠٣٩بحوالى

، بينما كـان    ٢٠٠٣فى عام   % ١٥١,٢٦  حوالى الذاتى كتفاءإللف طن ونسبة ا   أ ٦٩١ج بلغ   نتااإل
 لف طن ونسبة االكتفاء الذاتى    أ ٢٥١٥ستهالك  إللف طن، ومقدار ا   أ ٤٧٥٨  حوالى نتاجإلمقدار ا 
لـف طـن    أ ٢٨١٥,٢٣نتـاج بحـوالى     إلفى حين قـدر ا    ،  ٢٠١٢فى عام   % ١٨٩,١٨حوالى

 فى  وذلك%١٥٦,٨٥  حوالىلف طن ونسبة االكتفاء الذاتى   أ ١٧٧٤,١٣ستهالك قدر بحوالى    إلوا
   ).٢٠١٢-١٩٩٨(الفترة 

 للخـارج   هنتاج فى كل سنوات الدراسة يمكن تصدير      إلن هناك فائضا فى ا    أمما سبق يعنى    
لزيادة حـصيلة الدولـة مـن العملـة         سواق تستوعب هذا الفائض     أومن ثم البد من البحث عن       

  .الصعبة
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  لمحصول البطـاطس   كتفاء الذاتى ونسبة اال  المستهلكةكمية  ال و ة المنتجة الكمي :)٥(جدول رقم   
  )٢٠١٢-١٩٩٨ (فى متوسط الفترة

  اإلنتاج  السنوات
 ) طنألف(

  ستهالكإلا
 االكتفاء الذاتى%  )الف طن( نتاجإلفائض ا ) طنألف(

١٤٣,١٢ ٥٩٨ ١٣٨٦ ١٩٨٤ ١٩٩٨ 
١٥٤,٩٥ ٦٤٢ ١١٦٨ ١٨١٠ ١٩٩٩ 
١٤٨,٣٢ ٥٧٥ ١١٩٠ ١٧٦٥ ٢٠٠٠ 
١٤١,٧٠ ٥٦٠ ١٣٤٣ ١٩٠٣ ٢٠٠١ 
١٤٥,٨٥ ٦٢٤ ١٣٦١ ١٩٨٥ ٢٠٠٢ 
١٥١,٢٦ ٦٩١ ١٣٤٨ ٢٠٣٩ ٢٠٠٣ 
١٦٢,٠٢ ٩٧٥ ١٥٧٢ ٢٥٤٧ ٢٠٠٤ 
١٥٤,٨٧ ١١٢٢ ٢٠٤٥ ٣١٦٧ ٢٠٠٥ 
١٦٠,٧٤ ٨٧٤ ١٤٣٩ ٢٣١٣ ٢٠٠٦ 
١٥٧,٦٢ ١٠٠٩ ١٧٥١ ٢٧٦٠ ٢٠٠٧ 
١٥١,٤٠ ١٢١١ ٢٣٥٦ ٣٥٦٧ ٢٠٠٨ 
١٤٥,٤٩ ١١٤٤ ٢٥١٥ ٣٦٥٩ ٢٠٠٩ 
١٥٢,١١ ١٢٤٥ ٢٣٨٩ ٣٦٣٤ ٢٠١٠ 
١٩٤,١٨ ٢١٠٤ ٢٢٣٤ ٤٣٣٨ ٢٠١١ 
١٨٩,١٨ ٢٢٤٣ ٢٥١٥ ٤٧٥٨ ٢٠١٢ 
 ١٥٦,٨٥ ١٠٤١ ١٧٧٤ ٢٨١٥ المتوسط

  -:جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
 ،ون االقتـصادية  ؤ قطاع الـش   ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى    ،وزارة الزراعة واستصالح األراضى    -١ 

 . أعداد متفرقة،نشرة الميزان الغذائى
 . أعداد متفرقة،الكتاب االحصائى السنوى، المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز  -٢ 
  

  :فى ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصى باألتى
 سواق خارجية للتصديرأنتاج من البطاطس عن طريق فتح إلستيعاب الفائض فى اإ. 
 تسويقية المختلفة فى العمليات التقليل الفاقد من البطاطس. 
  المواصفات واألصناف المطلوبة لكل سوقدراسة األسواق العالمية لمعرفة .  
  سعار التصدير للمستوى الذى يضمن المنافسة فى األسواق العالميةأتخفيض. 
   ات وتوقيت الدول المستوردة وخاصـة  صناف البطاطس التى تتناسب مع أذواق ومواصفأإنتاج

 .تحاد األوروبىإلدول ا
 نتاج فى ظل زيـادة     إلستيعاب الفائض فى ا   إلنتاج  إللتنسيق المستمر بين متطلبات التصدير وا     ا

 .نتاج والسعى المستمر فى تقليل نسبة الفاقد منه إلا
  :الملخص

يعتبر محصول البطاطس من محاصيل الخضر اإلستراتيجية في مـصر باعتبـاره مـن              
 الصناعات الغذائية، كما أنه مصدراً هامـاً        المحاصيل الغذائية والتصنيعية التي تقوم عليه بعض      

القومي والحصول على النقد األجنبي الـالزم لتمويـل مـشروعات       من مصادر الدخل الزراعى   
التنمية االقتصادية الزراعية من خالل إمكانية مساهمته في زيادة حصيلة الـصادرات الزراعيـة    

ركـزاً متقـدماً بـين المحاصـيل        مستوى العالمي والمحلي م   الوتمثل البطاطس على    ،  المصرية
الغذائية، حيث تشكل عنصراً متميزاً في غذاء اإلنسان، كما أنها تعتبر بديالً هاماً للحبـوب التـي    

رتفاع، وتأتي البطاطس في مقدمة السلع التي يمكن        ألاتجهت أسعارها في السنوات األخيرة نحو ا      



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (1)  2015 (58-67)                                 ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 66 

الوفرة النسبية في غلـة الفـدان إذا مـا     االعتماد عليها جزئياً في حل مشكلة الغذاء حيث تتميز ب         
  .قورنت بمحاصيل الحبوب

 خـالل فتـرة     نتـاج إلسـتهالك وا  إلكمية ا ال بينختالل  ألوتتركز مشكلة البحث فى مدى ا     
يجب أن يوجه هذا الفائض      ألف طن،    ١٠٤١ حوالىيقدر ب ووجود فائض من المحصول     الدراسة  

 الدولة من العملة الصعبة حيث تعتبر تنميـة          حصيلة زيادة فى   أثرههذا ما ينعكس    و الى التصدير 
 الصادرات الزراعية المصرية أحد الوسائل الهامة التي تعتمد عليها التنمية االقتصادية الزراعيـة       

 لمحصول واألقتصادية نتاجيةإلا المؤشرات بعض وتحليل الى دراسة  وتهدف الدراسة فى مصر،   
 لمحـصول   االسـتهالكية  المؤشرات ة، دراس )٢٠١٢-١٩٩٨ (الفترة خالل مصر فى البطاطس
 لمحـصول  الـذاتى  األكتفـاء  ونسبة ستهالكإلوا نتاجإلا بين الفجوة المصرية، دراسة  البطاطس
هذا وقد اعتمدت الدراسة على البيانات مـن مـصادرها المختلفـة سـواء             .مصر فى البطاطس

دارة المركزيـة   المنشورة أو غير المنشورة من الجهات الرسمية الحكوميـة، مثـل بيانـات اإل             
قتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والجهاز المركـزي للتعبئـة العامـة            ألل

واإلحصاء، إلى جانب العديد من البحوث العلمية والدراسات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع               
  :هم النتائج التى توصل إليها البحث فيما يلىأيجاز إمكن أوقد . البحث

بلغ . روعة بمحصول البطاطس قد تزايدت بمقدار سنوى معنوى احصائيا        ن المساحة المز  أ
مـن متوسـط المـساحة المزروعـة        % ٦,٠٨  حوالى  ألف فدان، أى ما يعادل     ١٦,١٩حوالى  

ن أ ،)٢٠١٢-١٩٩٨(فى مصر فى متوسط الفتـرة       لف فدان   أ ٢٦٥,٩٥  حوالى بالبطاطس البالغ 
 ٢٠٣,٢٨بلغ حـوالى  . نوى معنوى احصائيااإلنتاج الكلى بمحصول البطاطس قد تزايد بمقدار س     

حـوالى  نتاج الكلى بمحصول البطاطس والبـالغ       إلمن متوسط ا  % ٧,٢٢ى ما يعادل    أ. لف طن أ
لف أ ١٧٧٤,١٣  حوالى ستهالك البالغ إل خالل نفس الفتره، وهو يفوق حجم ا       طن ألف ٢٨١٥,٣٧

 بحـوالى   ك المحلى قدر  ستهالإلحتياجات ا إنتاج يفوق   إلمر الذى ترتب عليه فائض فى ا       األ ،طن
سـتهالك المحلـى،   لإلنتاج من البطاطس يخصص إلمن ا% ٦٤,٢٦ن نحو   أ و ،ألف طن  ١٠٤١

 .يوجه للتصدير إلى الخارج % ٣٥,٧٤  حوالىوبالتالى فهناك فائض تبلغ نسبته
  :المراجع

 قطاع الـشئون    ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى    ، وزارة الزراعة واستصالح األراضى    -١
 . أعداد متفرقة،القتصاديةا

  . أعداد متفرقة،الكتاب االحصائى السنوى، المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز  -٢
 ، قطـاع الـشئون االقتـصادية    ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى    ، نشرة الميزان الغذائى   -٣

  .أعداد متفرقة
 سامية عبدالحميـد عبـداهللا،       محمد زكي جمعة، محمد صالح منصور، على أحمد إبراهيم،         -٤

 تقدير نموذج التوازن الجزئي في مصر، مجلـة الزقـازيق           ،)دكاترة (إيناس ممدوح جبر  
  .٣٦٥، ص٢٠٠٦مارس ) ٢(، العدد )٢٢(للبحوث الزراعية مجلد 

 أحمد علي الحسن، اقتصاديات إنتاج وتسويق محصول البطـاطس فـي الـسوق العربيـة                -٥
االقتـصاد الزراعـي، كليـة الزراعـة، جامعـة عـين            السورية، رسالة دكتوراه، قسم     

  ١ص، ٢٠٠٨شمس،
 سالم أحمد الشيخ، دراسة تحليلية ألقتصاديات إنتاج وتسويق البطاطس في جمهوربة مـصر     -٦ 

 ١٩٨٧العربية، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة األزهر،
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Abstract: 

Potato is considered one of the most important vegetable crops in 
Egypt because potato use as a food crop and the manufacturing of some 
food industries, the government makes great efforts in order to develop and 
increase agriculture production to take pace with world rate production, the 
Egyptian agriculture policy does her best to increase the product of 
Egyptian crops, especially food stuffs, to face the increasing need of 
population and the increasing agriculture exports to save hard currency. So 
this research primary aims to study the gap between production, 
consumption, and self-efficiency to promotes and develops Egypt’s potato 
exports, and search for new market windows to absorb the excess 
production of potato. For this purpose, each of Potato cultivated area, 
potato productivity, production, consumption, surplus production, self-
sufficiency, lost potato, average per capita were used during the study 
period (1998-2012) 

The result indicated that the production of Potato was about 2815 
thousand ton and tends to increase by 203 thousand ton annually during the 
period (1998 -2012) the consumption of it during the same period was 
about 1774 thousand ton self-sufficient was about 157%, this means there 
is a surplus in production than the local consumption, in the same time 
increasing the export from it to increase the hard currency in one hand and 
facing the needs of developing the projects of agriculture. 

 

 

 
 

  


