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 مقدمة : 
تتوجه انظار الدولة المصرية الي زيادة االستثمار في القطاع الزراعي وذلك لكون القطاع الزراعي هو قاطرة التنمية الي دولة ، كذلك 

. وعند  لمحافظة علي االمن الغذائييمثل القطاع الزراعي المصدر الرئيسي المداد الدولة بالمحاصيل الغذائية الالزمة لسد احتياجات السكان وكذلك ا
ة يالنظر لمحصول البطاطس كأحد اعمدة االمن الغذائي المصري لكافة السكان نظرًا النه يمكن تقديمه علي عدة صور مختلفة في الوجبات الغذائ

يل الزراعية تعتبر البطاطس من المحاصو . ة ) الشتوي ، الصيفي ، النيلي ( الرئيسية ، وايضا يمكن زراعته في مختلف العروات الزراعية المصري
 .الهامة ، ويزداد أهميتها في مصر لكونها محصول تصديري يعود علي الدولة بالعمالت األجنبية 

كما تعتبر محافظة الشرقية من أهم المحافظات الزراعية علي مستوى الجمهورية حيث بلغت المسافة المزروعة بمحصول البطاطس 
من أجمالي المساحة المزروعة  % 6.682تمثل نسبة نحو  61.2/61.2ألف فدان في الموسم الزراعي  5.8.4حوالي  الشتوى بمحافظة الشرقية

 6666.2من أجمالي الجمهورية والبالغة نحو  % .2.2ألف طن تمثل نسبة حوالي  28.526بهذا المحصول علي مستوى الجمهورية والبالغة نحو 
 ألف طن وذلك لنفس الموسم الزراعي .

كما انه يلزمنا من اجل الحفاظ علي مستوي االنتاج وتحسينه كمًا ونوعًا لبعض المحاصيل الزراعية مثل ) البطاطس الشتوي( ان نقوم 
ر البنك و بإعداد جيل زراعي يقدس العمل المزرعي من خالل زيادة الدور االرشادي والتنموي بالقري ، وزيادة االهتمام بالمزراعين عن طريق تفعيل د

 زراعي بالقري للحفاظ علي المزارعين من السماسرة وجشع التجار وبالتالي تعظيم عائد المزارعين. ال
 

 صر مشكلة الدراسة في :: تنح مشكلة الدراسة
أنخفاض المساحة المزروعة بمحصول البطاطس الشتوى في محافظة الشرقية خالل الفترة األخيرة ، حيث بلغت المساحة المزروعة في 

( بإنخفاض من قدرة  61.2/61.8فدان في الموسم الزراعي )  2566فدان أنخفضت إلي حوالي   8521حوالي  (61.5/61.4زراعي )الموسم ال
، وأيضًا أرتفاع تكاليف األنتاج ، وأنخفاض سعر بيع المحصول مماأدى إلي أنخفاض العائد الصافي للمنتجين  % 62.26فدان أي بنسبة  6118

 .المحصول من عام ألخر والعزوف عن زراعة هذا 
 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة الي التعرف علي :  
 . والقديمة الجديدة االراضي وحدة تفادة ممكنة من كيفية تحقيق اقصي اس – .
 المقارنة بين انتاجية الوحدة االرضية الجديدة والقديمة بالمحافظة . – 6
ي التي تدني التكاليف االنتاجية وكذلك االنتاجية الفدانية التي تعظم االنتاج في ظل ظروف االنتاج تقدير االنتاجية الفدانية من البطاطس الشتو  – 2

 الحالية .  
 قياس مؤشرات الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس الشتوي في محافظة الشرقية .  – 5

 أهمية الدراسة : 
إلي إمكانية التعرف علي العوامل والمتغيرات المؤثرة في زيادة العائد والربح  –انية المماثلة وغيرها من الدراسات الميد -ترجع أهمية الدراسة 

ي زيادة معدل موضع الدراسة مما يؤدي إل للمحصول الصافي للمزارعين . وبالتالي يمكن ابداء بعض التوصيات والتي من شأنها زيادة دور التكنولوجيا
 . وتساعد متخذي القرار في رسم السياسة العامة الزراعية ،  زارعيناالنتاج وبالتالي تعظيم العائد للم

 مصادر البيانات :و  الطريقة البحثية
ل النمو متمثاًل في معد –في تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إليه من نتائج  –األسلوبين الوصفي والكمي  إعتمدت الدراسة علي

التجاة الزمني العام لبعض المتغيرات ، باالضافة الي بعض مؤشرات الكفاءة االنتاجية واالقتصادية ومعامل االختالف للمتغيرات المدروسة ، وكذلك ا
 لمحصولي الدراسة واالشكال والرسوم البيانية .

 يبيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من وزارة الزراعة واستصالح االراض( .ين رئيسيين للبيانات وهي :)در مص الدراسة علي تعتمدكما ا
اذ القرار خقطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، مركز المعلومات ودعم إت
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موسم خالل ال بالمقابلة الشخصية للمزارعين وذلكاستبيان صممت خصيصًا لذلك  إستمارة(6لزراعة بمحافظة الشرقية . )كذلك مديرية ا بالمحافظة ،
 .  61.6/  61.8الزراعي 

 إختيار عينة الدراسة الميدانية : 
ًا لدراسية ميدانية من خالل إسييتمارة إسيتبيان صيممت خصييصيي تمشييًا مع مشيكلة الدراسية وتحقيقًا ألهدافها فقد تم اإلعتماد علي بيانات أولية 

/ 2018( بمحافظة الشيييييرقية لتجميع البيانات التي تغطي الموسيييييم الزراعي  لذلك بالمقابلة الشيييييخصيييييية مع زراع محصيييييول الدراسييييية )البطاطس الشيييييتوي
2019   . 

ير ، فاقوس ، ابو كب ) الحسينية ، اوالد صقرمراكز  القـــطاع الشـــماليقييييطاعات ادارية : يشمل ثالث  تقسيم محافييييظية الشييرقيييييييية إليتم لقد و 
بكل مركز علي الترتيب فدان (  4،  2،  8،  22.،  2.61ة بمحصول البطاطس الشتوي حوالي ) ، حيث بلغت المساحة المزروع، كفر صقر(

، كما تشير  ( بكل مركز علي الترتيب % 1.165،  % 2...1،  % 4..1،  % 2.262،  % 46.882، وذلك بأهمية نسبية قدرت بحوالي ) 
ديرب نجم ، االبراهيمية ، ههيا ، ابو حماد ( ، حيث بلغت المساحة المزروعة )مراكز  القـــطاع االوسط. وكذلك يشمل  (.بيانات جدول رقم )

،  % 4.665وذلك بأهمية نسبية قدرت بحوالي )بكل مركز علي الترتيب ، فدان (  2،  6.،  21،  686بمحصول البطاطس الشتوي حوالي ) 
ق ، السوق ، الزقازيمراكز ) بلبيس ، مشتول  طاع الجنوبيلقـا ضم. وأخيرًا ي( بكل مركز علي الترتيب  % 1.142،  % 1.242،  % 1.422

علي الترتيب ، بكل مركز فدان (  1،  46.،  222،  .22، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول البطاطس الشتوي حوالي ) ( منيا القمح
وعند حساب االهمية النسبية لكل . ترتيب ( بكل مركز علي ال % 1،  % 6.684،  % 6.216.،  % 5.522.بأهمية نسبية قدرت بحوالي ) 

من اجمالي  % 22.422قطاع من قطاعات محافظة الشرقية تبين ان القطاع الشمالي هو اعلي القطاعات اهمية نسبية بالمحافظة حيث بلغ حوالي 
مالي المساحة المزروعة بالبطاطس من اج % 22..21المساحة المزروعة بالبطاطس الشتوي بالمحافظة ، يليه القطاع الجنوبي حيث بلغ حوالي 

كما تشير من اجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس الشتوي بالمحافظة  % 2.62وآخرهم القطاع االوسط حيث بلغ حوالي  الشتوي بالمحافظة ،
جد ن بمحصول البطاطس الشتوياختيار اعلي قطاعات محافظة الشرقية بالنسبة لالهمية النسبية للمساحة المزروعة  وعند .( .بيانات جدول رقم )

  . ان القطاع الشمالي في المرتبة االولي يليه القطاع الجنوبي في  المرتبة الثانية ، وتم استبعاد القطاع االوسط لضآلة نسبته
 
 .  61.6 – 61.8االهمية النسبية لقطاعات ومراكز محافظة الشرقية المنتجة لمحصول البطاطس الشتوي خالل الموسم .  1 جدول رقم 

 االهميةالنسبيةللقطاع )% ( ) % (االهمية النسبية للمركز المساحة المزروعة القطاع المركز م
  الحسينية  1

 
 الشمالي

0113 31.990  
 

30.330 
 0.020 111 اوالد صقر 2
 3.133 9 ابو كبير 0
 3.110 3 فاقوس 4
 3.314 3 كفر صقر 3
  ديرب نجم 3

 االوسط
292 3.214  

 3.330 03 االبراهيمية 1 3.213
 3.031 11 ههيا 9
 3.333 0 ابو حماد 1

  بلبيس 13
 الجنوبي

111 14.410  
 12.131 311 مشتول السوق 11 03.131

 2.193 131 الزقازيق 12
 -- -- منيا القمح 10

 133 133 3021 االجمالي
 . 61.6/  61.8، بيانات غير منشورة ، موسم  سجالت رسمية،  مديرية الزراعة بالشرقية ، قسم الخضر المصدر :

 
وتم اختيار اعلي المراكز في القطاعين ) الشمالي والجنوبي ( بالنسبة لالهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول البطاطس الشتوي فوقع 

احة المزروعة بالبطاطس الشتوي بالمحافظة لتمثل القطاع من اجمالي المس % 46.882االختيار علي مركز الحسينية بأهمية نسبية بلغت حوالي 
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من اجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس الشتوي بالمحافظة لتمثل القطاع  % 5.522.بأهمية نسبية بلغت حوالي  الشمالي ، واختيار مركز بلبيس
 الجنوبي .  

اخذ  تم ثحي للزراع الذين يقومون بزراعة محصول الدراسة .  ئيةوتم إختيار الجمعيات والقري داخل المراكز موضع الدراسة بطريقة عشوا
،  % 26.6.4،  % 28.448جمعيات ) اليسر ، الفتح ، السعيدية ( بالصالحية الجديدة لتمثيل مركز الحسينية بأهمية نسبية بلغت حوالي ) 

(  %.5.21.،  %6.816.،  % 54.445بلغت حوالي ) بأهمية نسبية (السالم ، الكتيبة ، بندر بلبيس  ) قري ( . وتم إختيار % 68.462
 التعاونية بالجمعيات خدمات 6بسجالت  البطاطس محصول بزراعة يقومون الذين المزارعين عدد وحصر بيانات ضوء وعلي ، بلبيس مركز لتمثيل

مشاهدة وجمعية بندر بلبيس بواقع  5.بة بواقع للبطاطس باالراضي القديمة موزعة علي جمعية الكتي مشاهدة 64 بواقع الزراع إختيار تم المختارة
واقع ب الزراعية ) اليسر ، الفتح ، السالم ، السعيدية ( التعاونية الجمعيات مشاهدة باالراضي الجديدة وذلك بمختلف 52مشاهدة ، وتم اختيار ..

 الشتوي . مشاهدة لمحصول البطاطس 26 بلغ بالعينة المشاهدات عدد إجمالي فإن وبالتالي ( علي الترتيب. 8،  6.،  6.،  4.)
 

 مناقشة نتائج الدراسة :
 : بمحافظة الشرقية أواًل : تطور المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول البطاطس الشتوي 

فدان ، وانخفضت  8521حيث بلغت حوالي  61.4( ان المساحة المزروعة ارتفعت لتصل اقصاها خالل عام 6تشير بيانات جدول رقم )
اي ان القيم تتشتت  % 52.62فدان ، وبلغ معامل االختالف حوالي  .61.حيث بلغت حوالي  61.1احة المزروعة لتصل ادناها خالل عام المس

 .  % 2وبلغ معدل النمو السنوي حوالي حول متوسطها الحسابي لهذا المقدار ، 
 

ديدة خالل الجاآلراضي جمالي مراكز محافظة الشرقية باالراضي القديمةو المسياحة واالنتاج واالنتاجية لمحصيول البطاطس الشيتوي ال . 2 جدول رقم 
 .( 2319 -2333)الفترة 

 )طن(  االنتاج )طن/ ف(  االنتاجية )ف( المساحة السنه م
1 2333 216. .4... 52214.1. 
2 2331 2152 .4.66 58214.45 
0 2339 6548 .2.65 266.2.66 
4 2331 2.22 .4.2 ..646..6 
3 2313 .61. .4.66 .6..6.66 
3 2311 5266 .2.86 21262.55 
1 2312 2268 .2.84 6.262.8 
9 2310 261. .2.82 84654.82 
1 2314 2246 .5..2 65648.85 
13 2313 8521 .5.28 .6.662.5 
11 2313 58.4 .5.66 28526.2 
12 2311 2526 .4..2 68168.45 
10 2319 2562 .4.22 .11485.6 

 987975.7 -- 66966 لياالجما
 75998.13 14.93 5151.231 المتوسط

 31066.92 0.911 2158.475 االنحراف المعياري
 40.88 6.1 41.9 *معامل االختالف
 6 % 0.001 % 6 % معدل النمو

  * ) 11.معامل االختالف = )االنحراف المعياري / المتوسط 
 .، بيانات غير منشورة  سجالت رسميةء ، :  مديرية الزراعة بالشرقية، قسم االحصاالمصدر
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طن/فدان ، وانخفضت  2.65.حيث بلغت حوالي  6118وتشير بيانات نفس الجدول ان اإلنتاجية الفدانية ارتفعت لتصل اقصاها خالل عام 
 .  % .2.6طن/فدان، وبلغ معامل االختالف 2.86.حيث بلغت حوالي  ..61اإلنتاجية الفدانية لتصل ادناها خالل عام 
ألف طن ، وانخفض اإلنتاج ليصل  66..6.حيث بلغ حوالي  61.4ارتفع ليصل اقصاه خالل عام  كما تشير بيانات الجدول ان اإلنتاج

اي ان القيم تتشتت حول متوسطها الحسابي لهذا  % 56.22ألف طن ، وبلغ معامل االختالف  ..6.حيث بلغ حوالي  61.1ادناه خالل عام 
 .  % 2عدل النمو السنوي حوالي المقدار ، وبلغ م

 
 ثانيًا : تطور المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول البطاطس الشتوي بالجمهورية :  

 ) أ ( االراضي القديمة :
فدان ،  ألف 256.2حيث بلغت حوالي  61.4( ان المساحة المزروعة ارتفعت لتصل اقصاها خالل عام 2تشير بيانات جدول رقم )

اي  % 5..6فدان ، وبلغ معامل االختالف حوالي  ألف 85.6حيث بلغت حوالي  6112احة المزروعة لتصل ادناها خالل عام وانخفضت المس
. وتشير بيانات نفس الجدول ان اإلنتاجية الفدانية  % 5.ان القيم تتشتت حول متوسطها الحسابي لهذا المقدار ، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي 

 6112طن/فدان ، وانخفضت اإلنتاجية الفدانية لتصل ادناها خالل عام  1.66.حيث بلغت حوالي  61.5خالل عام  ارتفعت لتصل اقصاها
 61.4ارتفع ليصل اقصاه خالل عام  . كما تشير بيانات الجدول ان اإلنتاج % .2.1طن/فدان، وبلغ معامل االختالف 6.62حيث بلغت حوالي 

 62.56طن ، وبلغ معامل االختالف  مليون1.8حيث بلغ حوالي  6112اإلنتاج ليصل ادناه خالل عام طن ، وانخفض  مليون2.2حيث بلغ حوالي 
 .  % 4.اي ان القيم تتشتت حول متوسطها الحسابي لهذا المقدار ، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي  %

 
ــــــــدول رقم  –6112بالجمهورية خالل الفترة ) واآلراضي الجديدة القديمةباالراضي المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول البطاطس الشتوية  . 0  جـ

61.2) . 

 السنة م
 أراضي جديدة أراضي قديمة

 المساحة
 )ف(

 اإلنتاجية 
 )طن/ف(

 اإلنتاج
 )طن(

 المساحة
 )ف(

 اإلنتاجية
 )طن/ف( 

 اإلنتاج 
 )طن(

1 2006 84903 9.962 845806 17470 9.422 164597 
2 2007 89650 10.600 950297 19538 9.316 182010 
3 2008 126999 10.528 1337025 21970 9.168 201418 
4 2009 113710 10.901 1239518 40035 10.366 415019 
5 2010 119678 10.675 1277554 36382 10.296 374579 
6 2011 144232 10.856 1565868 39758 9.698 385570 
7 2012 159411 10.899 1737426 49014 10.364 508005 
8 2013 143294 10.909 1563245 52479 11.030 578863 
9 2014 328564 10.99 3611868 80971 12.340 999197 
10 2015 342357 10.906 3733636 95029 12.8 1221809 
11 2016 .5.642 6.2. .22.252 26221 .6.26 84866. 

 2810061 -- 276646 10516739 -- 981877 االجمالي
  122734.6 10.666 1314592 34580.75 9.958 351257.6 

ياالنحراف المعيار   26362.25 0.322 307928.3 13451.27 0.653 154965.2 
 44.117 6.562 38.898 23.424 3.015 21.479 معامل االختالف

 21% 3% 17% 15% 0.001% % 5. معدل النمو
  . وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة االقتصاد الزراعي ، سجالت رسمية ، بيانات منشورة ، اعداد مختلفة المصدر :

 
 
 



 - 885 -   دراسة تحليلية لتعظيم العائد لمحصول البطاطس الشتوي باالراضي الجديدة والقديمة بمحافظة الشرقية

 

 9109(  3)  75مشتهر مجلد مجلة حوليات العلوم الزراعية ب

 )ب( االراضي الجديدة : 
ألف فدان ،  64.12لغت حوالي حيث ب 61.4( ان المساحة المزروعة ارتفعت لتصل اقصاها خالل عام 2تشير بيانات جدول رقم )

 % 28.86ألف فدان ، وبلغ معامل االختالف حوالي  2.25.حيث بلغت حوالي  6112وانخفضت المساحة المزروعة لتصل ادناها خالل عام 
ان اإلنتاجية  . وتشير بيانات نفس الجدول % 2.اي ان القيم تتشتت حول متوسطها الحسابي لهذا المقدار ، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي 

 6118طن/فدان ، وانخفضت اإلنتاجية الفدانية لتصل ادناها خالل عام  6.8.حيث بلغت حوالي  61.4الفدانية ارتفعت لتصل اقصاها خالل عام 
 . كما تشير بيانات الجدول ان% 2، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي  % 2.42طن/فدان ، وبلغ معامل االختالف 2..6حيث بلغت حوالي 

حيث بلغ حوالي  6112مليون طن ، وانخفض اإلنتاج ليصل ادناه خالل عام  6..حيث بلغ حوالي  61.4ارتفع ليصل اقصاه خالل عام  اإلنتاج
اي ان القيم تتشتت حول متوسطها الحسابي لهذا المقدار ، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي  % ...55مليون طن ، وبلغ معامل االختالف 2..1

6. %   . 
( ان متوسط المساحة المزروعة بالبطاطس الشتوي باالراضي القديمة لمتوسط الفترة المدروسة بلغ حوالي 2يالحظ من الجدول رقم )

وبالرغم ألف فدان ،  25.48ألف فدان وهي اضعاف متوسط المساحة المزروعة بالبطاطس الشتوي باالراضي الجديدة حيث بلغ حوالي  66.2.
وهي اعلي من معدل النمو السنوي للمساحة المزروعة  % 2.مو السنوي للمساحة المزروعة باالراضي الجديدة بلغ حوالي من ذلك فإن معدل الن

كذلك الحال في االنتاج الكلي حيث . افضلية لزراعة البطاطس الشتوي باالراضي الجديدة مما يعطي  % 5.باالراضي القديمة حيث بلغ حوالي 
وهي اعلي من معدل النمو السنوي لالنتاج باالراضي القديمة حيث بلغ حوالي  % .6نتاج باالراضي الجديدة بلغ حوالي معدل النمو السنوي لال بلغ
.4 % . 

 واالنتاج الي : واالنتاجية للمساحة ( االتجاه الزمني العام 4تشير نتائج جدول رقم )كما  
 بلغ حواليللمساحة المزروعة جود اتجاه عام متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا ( إلي و 5جدول )(ب.معادلة ) أشارت نتائج)أ( محافظة الشرقية : 

 4154.64التي تبلغ حوالى بالبطاطس الشتويمن متوسط المساحة المزروعة  % 2.48ألف فدان.وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى 286.246
 ف ( المحسوبة. (عامة وذلك باستخدام قيمة ثبت معنوية النموذج المستخدم للقياس بصفة هذا وقد ألف فدان،

وبلغ  . طن/فدان52..1( إلي وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيًا لالنتاجية الفدانية بلغت حوالي 5( بجدول)6وتشير نتائج معادلة ) 
ثبتت معنوية النموذج  وقد ، نطن/فدا5.82.البطاطس الشتوي التي تبلغ حوالى من متوسط انتاجية % 1.68متوسط معدل التغير السنوي حوالى 

 ف( المحسوبة.(باستخدام قيمة
وبلغ  . طنألف 4122.25بلغت حوالي لالنتاج الكلي ( إلي وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيًا 5جدول)ب (2معادلة ) كما تشير نتائج

ثبت معنوية  هذا وقد ، طن ألف 22656.68البطاطس الشتوي التي تبلغ حوالى من متوسط انتاج % 2.82متوسط معدل التغير السنوي حوالى 
 ف ( المحسوبة. (النموذج المستخدم للقياس بصفة عامة وذلك باستخدام قيمة

ي باالراضللمساحة المزروعة ( إلي وجود اتجاه عام متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً 5(بجدول )5أشارت نتائج معادلة ))ب( اجمالي الجمهورية : 
البطاطس محصول من متوسط المساحة المزروعة ب %61.6وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى . ألف فدان 64246.6 بلغ حواليالقديمة 
 ف ( المحسوبة. (معنوية النموذج باستخدام قيمة ت، وثبت ألف فدان 66225.2.التي تبلغ و  الشتوي

ًا لالنتاجية الفدانية باالراضي القديمة بلغت حوالي ( إلي وجود زيادة سنوية معنوية إحصائي5( بجدول)4وتشير نتائج معادلة )
باالراضي القديمة والتي تبلغ  البطاطس الشتوي من متوسط انتاجية % 1.24وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى  . طن/فدان.1.18
 . ف( المحسوبة ( ثبتت معنوية النموذج باستخدام قيمة وقد ، طن/فدان1.22.حوالى

ألف 688188.4( إلي وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً لالنتاج الكلي باالراضي القديمة بلغت حوالي 5بجدول) (2معادلة ) كما تشير نتائج
 ألف 2.5466.باالراضي القديمة والتي تبلغ حوالى البطاطس الشتوي من متوسط انتاج %6..6وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى  طن.
 ف ( المحسوبة. ( ة النموذج المستخدم للقياس وذلك باستخدام قيمةثبتت معنوي هذا وقد ، طن

( إلي وجود اتجاه عام متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا للمساحة المزروعة باالراضي الجديدة بلغ 5بجدول ) (2وأشارت نتائج معادلة )
 باالراضي الجديدة توسط المساحة المزروعة بالبطاطس الشتويمن م % 66.6وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى  . ألف فدان2655.6حوالي 

 ف ( المحسوبة. ( ثبتت معنوية النموذج باستخدام قيمة ، وقد ألف فدان 25481.2والتي تبلغ حوالى
 طن/فدان1.224الي ( إلي وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً لالنتاجية الفدانية باالراضي الجديدة بلغت حو 5( بجدول)8وتشير نتائج معادلة )

 وقد ، طن/فدان6.6والتي تبلغ حوالى باالراضي الجديدة البطاطس الشتوي من متوسط انتاجية % 2.2وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى  .
 . ف( المحسوبة ( ثبتت معنوية النموذج باستخدام قيمة
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 14466.2.إحصائيًا لالنتاج الكلي باالراضي الجديدة بلغت حوالي ( إلي وجود زيادة سنوية معنوية 5بجدول) (6كما تشير نتائج معادلة )
 24.642.2والتي تبلغ حوالى باالراضي الجديدة البطاطس الشتوي من متوسط انتاج % 21.15وبلغ متوسط معدل التغير السنوي حوالى  . ألف طن

 ف ( المحسوبة. ( ثبتت معنوية النموذج باستخدام قيمة هذا وقد ، طن ألف
 

 .دراسة خالل فترة الاالتجاه الزمني العام للمساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول البطاطس الشتوي بمحافظة الشرقية والجمهورية . 4 ل رقم جدو

كان م
الم

 

 المتغير
 التابع

 المعادلة
 هب س ± = أ هـص^

 المتوسط
-X 

معدل 
التغير 
 السنوي

2-R F 

. 

 محافظة الشرقية

 هس  286.246 + 6442.225=  هـص^ المساحة
(6.68(     *)6.4.6**) 

4154.64 2.482 1.262 2.216** 

 هس  52..1+  4.862.=  هـص^ االنتاجية 6

         (26.564(  **)6.6.6 *) 
.5.826 1.686 1.622 5.664** 

س  4122.256+  51642.125=  هـص^ االنتاج 2
 ه

          (6.522(    **)6.642*) 

22656.686 2.824 1.62. 4.188** 

5 

الجمهورية
 

يمة
 قد

ضي
آرا

 

 هس  64246.6.8+  65.66.2=  هـص^ المساحة

         (1.246(     )5.228**) 
.66225.2 61.61. 1.225 .8.86.** 

 هس  .1.18+  1.626.=  هـص^ االنتاجية 4

       (24.562(  **)2.224**) 
.1.222 1.246 1.486 .2.412** 

س  688188.4.4+  1.2226=  هـص^ االنتاج 2
 ه

  (1.412(    )5.582**) 

.2.5466 6..6.4 1.281 61..62** 

2 
يدة

جد
ي 

ض
آرا

 
 هس  2655.62+  422.622.=  هـص^ المساحة

    (1.65.(    )2.488**) 
25481.24 66.624 1.822 42.426** 

 هس  1.224+  .8.52=  هـص^ االنتاجية 8

        (61.65.(  **)4.5.2**) 
6.648 2.224 1.246 66.222** 

+  22212.222 -=  هـص^ االنتاج 6
 هس  14466.256.

   (- 1.266(     )2...2**) 

24.642.2 21.152 1.816 22.5.2** 

 . % 1.14*تعني المعنوية االحصائية عند مستوي معنوية 
 . % .1.1** تعني المعنوية االحصائية عند مستوي معنوية 

 بالدراسة .  2،  6ت من بيانات جدولي جمعت وحسبالمصدر: 
 

 بالعينة : االقتصادية لمحصول البطاطس شتوي اإلنتاجية و : مؤشرات الكفاءة  اً ثالث
 شتوي باالراضي القديمة : محصول البطاطس -.

طن للفدان ، كما بلغ سعر  2.82.( ان متوسط انتاج الفدان في االراضي القديمة قد بلغ حوالي 4تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )
جنيها . بينما بلغت التكاليف المتغيرة للفدان حوالي  25516.2جنيها/ طن  ليبلغ بذلك اجمالي العائد الفداني حوالي  665.26.بيع الطن حوالي 

، فيكون جنيها 64.6.6.للفدان حوالي كلية جنيها لتبلغ بذلك التكاليف ال 4511للفدان حوالي )االيجار( جنيها ، وبلغت التكاليف الثابتة 6.6..5.
جنيها فيكون  5862.4.جنيها ، كما تبين من الجدول أن صافي العائد للفدان قد بلغ حوالي  5..16.نصيب الطن من التكاليف الكلية  حوالي 

جنيها وهو ما يشير 4256.4حوالي شهر(  2.4) مدة جنيها ، وبذلك يكون صافي العائد الشهري  833.28نصيب الطن من صافي العائد حوالي 
والي ح الي ارتفاع متوسط الدخل الشهري لزارع محصول البطاطس شتوي ، كما يتضح من الجدول ان نسبة االيراد الكلي الي التكاليف الكلية قد بلغت
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نه عند ته ، كما يتبين من الجدول اجنيه بعد استرداد قيم 1.2قادر علي تحقيق حوالي  جنيه بمعني ان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجية 22..
جنيه ، بينما  6.528نسبة العائد الكلي الي التكاليف المتغيرة فان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجية قادر علي تحقيق تجاهل التكاليف الثابتة و 

بينما بلغ  % 52.66، فيبلغ بذلك حافز المنتج حوالي  أردب 2..1.بلغت كمية التعادل التي يتساوي عندها االيراد الكلي مع التكاليف الكلية حوالي 
 جنيها . 61662.56الهامش اإلجمالي  حوالي 

 
 . البطاطس شتوي باالراضي القديمة فدان محصول( منحني التكاليف الكلية وااليراد الكلي وكمية التعادل ل.شكل ) 

 

 باالراضي الجديدة: الشتوي محصول البطاطس -2

طن للفدان ، كما بلغ سعر  2.16.ة قد بلغ حوالي ط انتاج الفدان في االراضي الجديد( ان متوس4لواردة في الجدول رقم )تبين من البيانات ا
جنيها . بينما بلغت التكاليف المتغيرة للفدان حوالي  26844.8جنيها/ طن ليبلغ بذلك اجمالي العائد الفداني حوالي  666.5.بيع الطن حوالي 

جنيها ، .6268.1.لك التكاليف الكلية للفدان حوالي جنيها لتبلغ بذ 5811للفدان حوالي )االيجار( جنيها ، وبلغت التكاليف الثابتة  .5668.1.
جنيها  2.62.8.جنيها ، كما تبين من الجدول أن صافي العائد للفدان قد بلغ حوالي  45.66..فيكون نصيب الطن من التكاليف الكلية  حوالي 

جنيها وهو ما يشير الي ارتفاع  2241.8حوالي جنيها ، وبذلك يكون صافي العائد الشهري  6...228فيكون نصيب الطن من صافي العائد حوالي
جنيه 22..متوسط الدخل الشهري لمزارعي البطاطس شتوي  ، كما يتضح من الجدول ان نسبة االيراد الكلي الي التكاليف الكلية قد بلغت حوالي 

قيمته ، كما يتبين من الجدول انه عند تجاهل  جنيه بعد استرداد 1.22بمعني ان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجية قادر علي تحقيق حوالي 
جنيه ، بينما بلغت كمية  6.6التكاليف الثابتة و نسبة العائد الكلي الي التكاليف المتغيرة فان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجية قادر علي تحقيق 

 بينما بلغ الهامش % 26.6دب ، فيبلغ بذلك حافز المنتج حوالي أر  1.6.التعادل التي يتساوي عندها االيراد الكلي مع التكاليف الكلية حوالي 
 جنيها .2662.8.اإلجمالي  حوالي 
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 ي باالراضي الجديدة .محصول البطاطس شتو فدان منحني التكاليف الكلية وااليراد الكلي وكمية التعادل ل( 2شكل )

 

 

 محصول البطاطس شتوي بمتوسط العينة :-2

 2.58.قد بلغ حوالي  للعينة ككل )آراضي قديمة ، آراضي جديدة(( ان متوسط انتاج الفدان 4نات الواردة في الجدول رقم )تبين من البيا
جنيها . بينما بلغت التكاليف  22226.22جنيها/ طن  ليبلغ بذلك اجمالي العائد الفداني حوالي 662.44.طن/فدان ، كما بلغ سعر بيع الطن حوالي 

جنيها لتبلغ بذلك التكاليف الكلية للفدان حوالي  4.11جنيها ، وبلغت التكاليف الثابتة للفدان حوالي  62..5461.ن حوالي للفدا المتغيرة 
جنيها ، كما تبين من الجدول أن صافي العائد للفدان قد بلغ حوالي  66.8..جنيها ، فيكون نصيب طن من التكاليف الكلية  حوالي  64..6261.

جنيها  5112.2جنيها ، وبذلك يكون صافي العائد الشهري حوالي 51.6.24.كون نصيب االردب من صافي العائد حوالي جنيها في 2665.68
، كما يتضح من الجدول ان نسبة االيراد الكلي الي التكاليف الكلية قد الشتوي وهو ما يشير الي ارتفاع متوسط الدخل الشهري لمزارعي البطاطس 

جنيه بعد استرداد قيمته ، كما يتبين من  1.2قادر علي تحقيق حوالي   ني ان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجيةجنيه بمع 2..بلغت حوالي 
 .6.2نسبة العائد الكلي الي التكاليف المتغيرة فان الجنيه المنفق علي العملية اإلنتاجية قادر علي تحقيق نه عند تجاهل التكاليف الثابتة و الجدول ا

 %2..5غ بذلك حافز المنتج حوالي أردب ، فيبل 1.6.ا بلغت كمية التعادل التي يتساوي عندها االيراد الكلي مع التكاليف الكلية حوالي جنيه ، بينم
 جنيها . 6.25..6.لهامش اإلجمالي  حوالي ، بينما بلغ ا

 تاجية لما تتمتع به من ارتفاع مؤشرات الكفاءة اإلن  ظرا: ان االراضي القديمة هي االقدر علي تحقيق شروط الكفاءة االقتصادية ن ومما سبق يتضح
، ويرجع ذلك لما تتميز به األراضي القديمة من ارتفاع  كجم 811والسعرية  حيث يزيد اإلنتاج في االراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي 

 .راضي الجديدة ، مما يستلزم زيادة المجهود لرفع كفاءة االنسبة خصوبتها وزيادة انتاجيتها 

فدان اال أن التكاليف الكلية تنخفض  جنيه/ 211القيمة االيجارية لألراضي القديمة المتمثلة في التكاليف الثابتة بحوالي وعلي الرغم من ارتفاع 
ي راض القديمة عن األراضجنيه/فدان ويرجع ذلك النخفاض تكاليف العمليات الزراعية في اال 6.2بحوالي  في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة

جنيه /فدان مما يؤثر بشكل ملحوظ في زيادة االيراد الكلي لألراضي القديمة علي األراضي الجديدة حيث بلغت الزيادة حوالي  8.2الجديدة بحوالي 
 . لألراضي القديمة من اجمالي االيراد الكلي % 5.4.2مثلوهي ت جنيه/فدان 445.

جنيه /فدان ، وان الجنيه  221.أن صافي العائد يزيد في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي كما يتبين من مؤشرات العائد 
عما تحققه األراضي الجديدة ، وعند تجاهل التكاليف الثابتة فان  %1.المنفق علي العملية اإلنتاجية في األراضي القديمة يحقق زيادة تقدر بنحو 

عما تحققه األراضي الجديدة ، وبذلك فان الهامش اإلجمالي يزيد في األراضي  %61نتاجية يحقق زيادة تقدر بنحو الجنيه المنفق علي العملية اإل
جنيه 24، وأن  صافي العائد طن يزيد في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي  للفدان جنيه 6226القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي 
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م . 61.6/ .861 الموسمالعينة بمحافظة الشرقية خالل ب الشتوي محصول البطاطسفدان االقتصادية لاإلنتاجية و فاءة مؤشرات الك .3جدول   

 المتوسط   أراضي جديدة أراضي قديمة الوحدة ؤشرالم م
 2.5854. .2.16. 2.828. طن انتاج الفدان .
 662.4414. 666.515. 665.262. - السعر المزرعي 6
 22226.224 .26844.8 25516.25 ج/ف ائد الفدانياجمالي الع 2
 4.11 5811 4511 ج/ف التكاليف الثابتة 5
 62..5461. .5668.1. 6.656..5. ج/ف التكاليف المتغيرة 4
 64..6261. .6268.1. 64.6.65. ج/ف (.)اجمالي التكاليف 2
 66.84.4.. 45.666.. ..5..16. ج/طن (6)النتاج االردب متوسط التكاليف 2
 51.6.24. 2.62.8. 5862.4. ج/ف (2)صافي العائد الفداني 8
 5112.2.54 2241.8 5642.566 ج/شهر (5)صافي العائد الشهري 6

 811.2664 6...228 822.682 ج/طن (4)صافي العائد للطن 1.

 2.5.. 224.. 222.. - (2)نسبة االيراد الكلي للتكاليف الكلية ..

 6.2.64 .6.61 6.528 - (1)تكاليف المتغيرةنسبة االيراد الكلي لل 6.

 264..5 26.642 52.665 - (8)حافز المنتج )%( 2.

 1.6. 1.626. 28..1. طن (6)ة التعادلكمي 5.

 6.256..6. 2662.8. 61662.568 ج/ف (1.)الهامش اإلجمالي 4.

 . 61.6/  61.8جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية موسم  المصدر : 

 
 في األراضي الجديدة:الشتوي لبطاطس محصول ال معظمة العائد

 -يرة للطن من البطاطس في صورة تربيعية وكانت المعادالت المقدرة على النحو التالي: قدرت الدراسة دالة متوسط التكاليف الكلية والمتغ     
 دالة متوسط التكاليف الكلية :-0

F 
2+ 0.025YF  0.917 Y –= 9.596  F(A T C ) 

(1.783) (*(-1.909( 2.308)* 

=0.42 F=8.044**                   2Ŕ 

 دالة متوسط التكاليف المتغيرة :-9

F 
2+ 0.024 YF  0.868 Y –6 = 8.75 F ( A V C ) 

  (1.716) ((- 1.807 *( 2.106 ) 

= 0.29                F = 4.95 **         2Ŕ 

 حيث ان: 
F   (A T C)  .تشير الى متوسط التكاليف الكلية باأللف جنيها للفدان 

F(A V C) .تشير الى متوسط التكاليف المتغيرة باأللف جنيها للفدان 

F  Y    .تشير الى متوسط انتاج الفدان بالطن 

 المحسوبة.   tالقيم بين األقواس تشير الى قيمة   

 
 ومن المعادلة المقدرة والشكل البياني لها يمكن استخالص النتائج التالية: 

ان متوسيييييييط التكاليف الكلية او  ، وهذا معناهUشيييييييكل حرف الشيييييييتوي لطن البطاطس اليف الكلية والتكاليف المتغيرة تأخذ منحنيات متوسيييييييط التك -.
طن(، ثم يبيدأ بعيدهيا في التزاييد، ويتم ذلك على مرحلتين،  8.4.المتغيرة للطن من البطياطس يتنياقم مع زييادة انتياج الفيدان حتى مسييييييييييييييتوى معين )

ن نظيره الذي يسييييييبقه وذلك بسييييييبب طن يضيييييييف الى التكاليف الكلية مقدار أقل م 8.4.ان زيادة االنتاج من الفدان حتى المسييييييتوى  المرحلة األولى:
طن يترتب  8.4.ان زيادة االنتاج من الفدان بعد المسييييييييتوى  المرحلة الثانية:الكفاءة االنتاجية لعناصيييييييير االنتاج المسييييييييتخدمة في العملية االنتاجية. 

 ( اجمالي التكاليف = التكاليف الثابة + التكاليف المتغيرة1)

 اليف انتاج االردب  = التكاليف الكلية / حجم اإلنتاج(متوسط التك2)

 التكاليف الكلية –( صافي العائد الفداني = العائد الكلي 3)

صافي العائد الشهري = صافي العائد الفداني /مدة انتاج ( 4)

 شهر .  3.3المحصول المقدرة ب

 = صافي العائد / حجم اإلنتاج ( صافي العائد للطن3) 

 راد الكلي للتكاليف الكلية = اجمالي العائد الفداني / اجمالي التكاليف( نسبة االي6) 

 ( نسبة االيراد الكلي للتكاليف المتغيرة = اجمالي العائد الفداني /  التكاليف المتغيرة7)

 111( حافز المنتج  =  )صافي عائد االردب /السعر (*8)

 ( كمية التعادل = التكاليف الكلية / السعر9)

 التكاليف المتغيرة –امش اإلجمالي  = اجمالي العائد الفداني ( اله11)
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 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ه بسيييييبب عدم ية مقدار أكبر من نظيره الذي يسيييييبقعليه زيادة التكاليف الكلية، ومن ثم فان كل زيادة في االنتاج بوحدة واحدة تضييييييف الى التكلفة الكل
 .   كفاءة بعض او كل عناصر االنتاج المستخدمة

حو الذي يدني متوسط التكلفة الكلية يبلغ نالشتوي استخالم ان الحجم اإلنتاجي للفدان من البطاطس  )رياضيا وبيانيا(ومما سبق يمكن       
 جنيه للفدان.  لفأ 61.6طن بمتوسط تكلفة انتاج تقدر بنحو 8.4.

( ويمكن اشتقاق دالة التكلفة  2)شكل رقم  لنفس األسباب السابق ذكرها  Uشكل حرف  البطاطس الشتوييأخذ منحنى التكلفة الحدية إلنتاج  -6
 -وتأخذ دالة التكلفة الحدية الشكل الرياضي التالي: الحدية رياضيا من دالة التكلفة الكلية . 

F 
274 Y+ 0.0F  1.835Y –= 9.596 F(M C )  

 تشير الى التكلفة الحدية باأللف جنيها للفدان.   F ( M C )حيث ان: 

F  Y      .تشير الى متوسط انتاج الفدان بالطن 

ل ألف جنيه للفدان( ويتحقق ذلك عندما يصيي 18..يقطع منحنى التكلفة الحدية منحنى متوسييط التكلفة الكلية من أسييفل وعند أدنى قيمة لألخيرة ) -2
 طن.   8.4.مستوى االنتاج للفدان الى 

جنيها للطن(، وبناءا على ما سيييييبق  666.يمكن اشيييييتقاق حجم االنتاج الذي يعظم ربحية الفدان بمسييييياواة دالة التكلفة الحدية بمتوسيييييط السيييييعر ) -5
 .(  2ألف جنيه للطن )شكل رقم  1...طن بمتوسط تكاليف انتاج تقدر بنحو  6.56.يتضح ان الحجم اإلنتاجي الذي يعظم الربح يقدر بنحو 

عن المتوسيييط الحالي يؤدي الي انخفاض متوسيييط  %11.وهذا يعني أن زيادة حجم اإلنتاج بنسيييبة  .1.6-متوسيييط التكاليف بنحو قدرت مرونة -3
 .% .6التكاليف بنسبة 

 سم اإلنتاجي.بعينة الدراسة للمو متوسطات التكاليف للطن من البطاطس في األراضي الجديدة(: 0شكل رقم )

 

 
 الملخص والتوصيات

اذا ما اردنا تعظيم اي تحقيق اقصي استفادة ممكنة من الوحدة االرضية فإنه يلزم تطبيق افضل واحدث انواع التكنولوجيا الزراعية بما 
قيق االستفادة دة ) حديثة االستصالح ( لتحيتالءم مع ظروفنا المحلية والمناخية . كما يلزمنا تطويع هذه التكنولوجيا مع ظروف االراضي القديمة والجدي

ة مثل ) يالمرجوة من هذه التكنولوجيا المتقدمة ، كما انه يلزمنا من اجل الحفاظ علي مستوي االنتاج وتحسينه كمًا ونوعًا لبعض المحاصيل الزراع
 . الرشادي والتنموي بالقري الدور االبطاطس الشتوي ( ان نقوم بإعداد جيل زراعي يقدس العمل المزرعي من خالل زيادة 

أنخفاض المساحة المزروعة بمحصول البطاطس الشتوى في محافظة الشرقية خالل الفترة األخيرة ، :  مشكلة الدراسة في التالي تمثلت
راعي فدان في الموسم الز  2566فدان أنخفضت إلي حوالي  8521(حوالي 61.5/61.4حيث بلغت المساحة المزروعة في الموسم الزراعي )

أدى  ، وأيضًا أرتفاع تكاليف األنتاج ، وأنخفاض سعر بيع المحصول مما % 62.26فدان أي بنسبة  6118( بإنخفاض من قدرة  61.2/61.8)
 1إلي أنخفاض العائد الصافي للمنتجين والعزوف عن زراعة هذا المحصول من عام ألخر 

معرفة حجم االنتاج المعظم للعائد  – 6ستفادة ممكنة من االراضي الجديدة . كيفية تحقيق اقصي ا – .الدراسة الي التعرف علي :  تهدف 
 أو الربح المادي للمزارع بالمحافظة .
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 9109(  3)  75مشتهر مجلد مجلة حوليات العلوم الزراعية ب

إلي إمكانية التعرف علي العوامل والمتغيرات المؤثرة في زيادة العائد والربح الصافي  –وغيرها من الدراسات الميدانية المماثلة  -أهمية الدراسة  ترجع
 .  للمزارعين

( نتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة واالرتباط بإنتاج محصول .ثالث مصادر رئيسية للبيانات وهي : )  الدراسة علي تعتمدإ
( بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من وزارة الزراعة واستصالح االراضي قطاع الشئون االقتصادية ، اإلدارة المركزية 6البطاطس الشتوي .)

افظة كذلك مديرية الزراعة بمح ، بالمحافظة قتصاد الزراعي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارلإل
 استبيان صممت خصيصًا لذلك .  إستمارة (2الشرقية . )

ي معدل النمو متمثاًل ف –تتوصل إليه من نتائج  في تحليل البيانات وعرض ما –األسلوبين الوصفي والكمي  الدراسة علي تعتمدإكما 
قتصادية الومعامل االختالف للمتغيرات المدروسة ، وكذلك االتجاة الزمني العام لبعض المتغيرات ، باالضافة الي بعض مؤشرات الكفاءة االنتاجية وا

 لمحصولي الدراسة واالشكال والرسوم البيانية .
 ا : وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منه

لجديدة وا لكل من المساحة واالنتاج لمحصول البطاطس الشتوي الجمالي مراكز محافظة الشرقية باالراضي القديمة % 2بلغ معدل النمو حوالي  – .
 1( 61.8 -6112وذلك خالل الفترة )

للمساحة  % 2.بلغ معدل النمو حوالي كما للمساحة المزروعة باالراضي القديمة لمحصول البطاطس الشتوية ،  % 5.بلغ معدل النمو حوالي  - 6
 ( .61.2–6112بالجمهورية خالل الفترة ) المزروعة باالراضي الجديدة لمحصول البطاطس الشتوية

 االراضي القديمة هي االقدر علي تحقيق شروط الكفاءة االقتصادية لما تتمتع به من ارتفاع مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية والسعرية حيث يزيد - 2
كجم ، ويرجع ذلك لما تتميز به األراضي القديمة من ارتفاع نسبة خصوبتها وزيادة  811نتاج في االراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي اإل

 انتاجيتها .
التكاليف الكلية تنخفض  جنيه/فدان اال أن 211القيمة االيجارية لألراضي القديمة المتمثلة في التكاليف الثابتة بحوالي وعلي الرغم من ارتفاع  - 5

جنيه/فدان ويرجع ذلك النخفاض تكاليف العمليات الزراعية في االراض القديمة عن األراضي  6.2بحوالي  في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة
والي لجديدة حيث بلغت الزيادة حجنيه /فدان مما يؤثر بشكل ملحوظ في زيادة االيراد الكلي لألراضي القديمة علي األراضي ا 8.2الجديدة بحوالي 

 .  جنيه/فدان 445.
جنيه /فدان ، وان الجنيه المنفق  221.كما يتبين من مؤشرات العائد أن صافي العائد يزيد في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي  - 4

األراضي الجديدة ، وعند تجاهل التكاليف الثابتة فان الجنيه عما تحققه  %1.علي العملية اإلنتاجية في األراضي القديمة يحقق زيادة تقدر بنحو 
عما تحققه األراضي الجديدة ، وبذلك فان الهامش اإلجمالي يزيد في األراضي القديمة  %61المنفق علي العملية اإلنتاجية يحقق زيادة تقدر بنحو 

 جنيه /طن .24في األراضي القديمة عن األراضي الجديدة بحوالي  جنيه للفدان، وأن  صافي العائد طن يزيد6226عن األراضي الجديدة بحوالي 
 وتوصي الدراسة بما يلي : 

الغير مغشوشة وكذلك قروض ميسرة ، وايضًا عمل لجان لتسويق االنتاج فإن هذا سوف   االهتمام بالمزارع بإعطائه التقاوي المحسنة واالسمدة– .
 يادة العائد أو الربح الصافي للمزارع .يعود بالنفع الكبير علي المزارع مما يتبعه ز 

 زيادة دور االرشاد الزراعي باالراضي الجديدة  للنهوض به وزيادة االنتاجية الفدانية لهذه االراضي.  – 6
 ةالعمل علي وضع الوسائل الكفيلة لزراعة محصول البطاطس الشتوي في تجمعات ليسهل عالج امراضها وتيسيير تسويق االنتاج في صور  – 2

 مجمعة . 
 المراجع : 

، ورشة عمل (1110-1193الدليل االقتصادي ألدوات السياسة السعرية للمحاصيل الزراعية في مصر )( نبيل توفيق حبشي )دكتور( وآخرون: (1
 .662.، معهد بحوث االقتصاد الزراعي ، الدقي الجيزة ،

ر ، رسالة ماجستياضي الجديدة ) دراسة حالة بعض الشركات المتخصصة ( تسويق البطاطس في االر  عبدالحميد: احمد نورالدين( احمد جالل (2
 . 61.5قسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة الزقازيق ، 

، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد  دراسة اقتصادية الستجابة عرض محصول البطاطس في مصر( مني عباس درويش )دكتور( : 2)
 .   61.2لعشرين ، العدد الرابع ، ديسمبر السابع وا

صاد ، المجلة المصرية لالقتتقدير الطلب علي صادرات البطاطس المصرية في اهم االسواق الخارجية ( احمد فؤاد عبدالحكيم )دكتور( وآخرون : 5)
 .  61.2الزراعي ، المجلد السابع والعشرين ، العدد الرابع ، ديسمبر )ب( 

لمجلة المصرية ، ا لمحصول البطاطس بمحافظة الغربية المكافحة المتكاملة والبيئي لبرنامج االقتصادي االثريز فراج )دكتور( : ( وجيه عبد العز 4)
 .    61.2لالقتصاد الزراعي ، المجلد السابع والعشرين ، العدد الرابع ، ديسمبر )ب( 
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 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 . سنوات متفرقة بيانات ثانوية غير منشورة ، ، سجالت رسمية الحصاء ،( مديرية الزراعة بالشرقية ، إدارة الشئون الزراعية ، قسم ا2)
 ، بيانات منشورة ، أعداد متفرقة. نشرة إحصاءات المحاصيل الزراعية ( وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ،2)

(8) Heady E , O , Economic of Agricultural Production and  Resources , use  hall of  India  private Limited 
New Delhi  ,  1986 .   
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Abstract 

If we want to maximize any possible use of terrestrial unity, we need to apply the best and latest agricultural 

technology to our local and climatic conditions.We also need to adapt this technology to the conditions of the old 

and new lands (newly reclaimed) to achieve the desired benefit from this advanced technology,In order to maintain 

and improve the level of production and quantity of some agricultural crops such as (winter potato), we need to 

prepare an agricultural generation that sanctifies agricultural work by increasing the extension and developmental 

role in the villages. 

 

The study relied on three main sources of data: (1) Secondary data published and unpublished by the Ministry 

of Agriculture and Land Reclamation, Economic Affairs Sector, Central Department of Agricultural Economy, 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Information and Decision Support Center in the 

Governorate, and the Directorate of Agriculture in Sharkia Governorate. (2) A specially designed questionnaire. 

The study also relied on the descriptive and quantitative methods - in analyzing the data and presenting its findings 

- represented in the growth rate and the coefficient of variation of the studied variables, as well as the general time 

trend of some variables, in addition to some indicators of productive and economic efficiency of the study yields, 

figures and graphs 

 

The study reached several results, including: 

1- The growth rate reached about 6% for both area and production of winter potato crop for the total centers of 

Sharkia governorate in old and new lands during the period (2006 - 2018). 

2 - The growth rate was about 14% for the area planted in the old lands of the winter potato crop, and the growth 

rate reached about 17% for the area planted in the new lands for the winter potato crop in the Republic during the 

period (2006-2016). 

3 - the old lands are better able to achieve the conditions of economic efficiency because of the high indicators of 

productivity and price efficiency where production in the old lands more than the new land by about 800 kg, due 

to the old land is characterized by high fertility and increase productivity. 

4. Despite the high rental value of the old land represented by fixed costs by about 600 pounds / feddan, the total 

costs in the old lands are lower than the new lands by about 216 pounds / feddan due to the lower costs of 

agricultural operations in the old lands by about 816 pounds. / Feddan which significantly affects the increase of 

the total revenues of the old land on the new land where the increase amounted to about 1554 pounds / feddan. 

5 - As shown by the return indicators that the net return in the old lands over new lands by about 1770 pounds / 

acre, and that the pound spent on the production process in the old lands achieved an increase of about 10% over 

what the new lands achieved, and when ignoring the fixed costs, the pound spent On the production process, it 

achieves an increase of about 20% over the new lands, thus increasing the gross margin in the old lands by about 

2369 pounds per feddan, and that the net yield in the old lands exceeds the new lands by about 65 pounds / ton. 

The study recommends the following: 

1 - interest in the farms by giving improved seeds and fertilizers, as well as soft loans, as well as the work of 

committees to market production, this will be of great benefit to the farmer, which is followed by increasing the 

return or net profit of the farmer. 

2 - Increasing the role of agricultural extension in the new lands to promote it and increase the feddan productivity 

of these lands  
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