
 

 

 تحليلية لسلسلة القيمة لمحصول البطاطس بمحافظة المنوفية دراسة 
 1 ةرانيا عبدهللا السعيد طلب و 1  أمل كامل عيد رمضان

 
   مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االقتصاد الزراعيأول  باحث1

 2020 ديسمبر 31 ىوافقة على النشر ف، الم2020 ديسمبر 03 فيتالم البحث اس

 الملخص العربى 

للمحا القيمة  سالسل  تطوير  أهم  يعتبر  من  الزراعية،  صيل 
ويعت2030الزراعية    التنمية  إستراتيجية  أهداف محصول  ،  بر 

المحاصيل  من  نظم الهامة،    ستراتيجيةال   البطاطس  الي  وبالنظر 
ال األتداول  بين  التنسيق  غياب  يتبين  المتعاملة  بطاطس  طراف 

، وهو  للمحصولضطرابات  إمن    كثير  بالسلسلة، وهو ما أدي الي
دير بالذكر أن محصول  سنوات الماضية. والج  3ما اتضح خالل  

  من مساحة الخضر بمحافظة المنوفية.  %48البطاطس يمثل نحو 
ما تواجه  يستدعي  وهو  التي  المعوقات  ودراسة  به  .  األهتمام 

القيمة  و  سلسلة  تحليل  إلى  الرئيسي  الهدف    للبطاطس يتبلور 
المنوفية و بمحافظة  المتغيرات  ،  أهم  وذلتحديد  بها  ك  المرتبطة 

حتىمن    بداية النتاج  النهائي  الوصول  مرحلة  وقد  المستهلك   .
الأ الربا عتمد  التحليل  إجراء  علي  ألرابحث  المبحعي  وثين ء 
الل أهم  القيمة ستنتاج  بسلسلة  للنهوض  المقترحة  ستراتيجيات 

البحثية   النتائج  أهم  من  وكانت  بالمنوفية.  البطاطس  لمحصول 
الصي الموسم  بين  معنوية  فروق  بنود  وجود  لبعض  والشتوي  في 

والرش.   الري  وعمالة  والمبيدات،  التقاوي  في  متمثلة  النتاج 
ا  لبنود  و   لتكاليفوبالنسبة  موسمي  تبين  بين  معنوية  فروق  جود 

تبين  الزراعة لكل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة. هذا وقد  
  متوسط إنتاجية الفدان للموسم الصيفي والشتوي وجود تباين بين  

 طن علي الترتيب.  12.83،  17.55بحوالي  تي قدرتالو 
  منوفية، بتحليل مخرجات النتاج لفدان البطاطس بمحافظة ال

. وتقدر قيمة االستهالك  %10:  %5أن الفاقد يتراوح ما بين  يتبين  
بنحو   والهدايا  للفدان  %2العائلي  المباعة  الكمية  تقدر  وعليه   .

طن/فدان. وبتحليل    11.3،  14.7خالل موسمي الزراعة بحوالي  
للمحصول التسويقية  وجود    السلسلة  فعالة    3يتبين  جهات 
وجو  عدم  تبين  كما  لللتعامل،  نظم  المد  باالسواق.  ربط  زارعين 

وباستعراض سلسلة القيمة يتبين أن السلسلة تنقسم الي مجموعة  
قبل   ما  بعمليات  تبدء  حيث  والخدمية،  النتاجية  العمليات  من 

تتمثل والتي  للمحصول.   النتاج  النتاج  مستلزمات  توفير  في 
والفئات المسئولة عن هذه المرحلة هم موردي التقاوي، وموزعي  

قبل  والمبي   األسمدة ما  عمليات  تلي  الزراعية،  والجمعيات  دات 
وقد   المزارع.  هو  بها  الرئيسي  والفاعل  النتاج  عملية  النتاج 

محطات  ين  ع ما بالعينة أن النتاج النهائي يتوز   أوضحي مزارعي
ستفادة من  لإل التخزينفي حالة    ها ويتم التعامل مع   الفرز والتخزين

المف نهاية  في  السعر  الصرق  التخزين  يفيوسم  أو    كتقاوي ، 
تمثل   بنسبة  الشتوي  النتاج.    %10للموسم  بالنسبة  من  أما 

)وسطاء(لل دور   موردين  علي    همينحصر  المزارع  مع  التعاقد  في 
قبل الحصاد، ويتم البيع للمصانع أو    السعر سواء قبل الزراعة أو 

ة  اشر مب  المصانع بينما يتعامل بعض الزراع مع    األسواق المركزية.
وقد  د علي بعض األصناف مثل هرمز، سانتنا، كروز. التعاق نتيجة

من البطاطس    %10وضح مديري المصانع المدروسة أن حوالي  أ
اطس  بط الالمصنعة تأتي من محافظة المنوفية، وتبلغ نسب تداول 

بنحو    المصنعة المحلي  السوق  تمثل  %60:%50في  حين  في   ،
واق  في األسصادرات  وتتركز ال  % 50:  %40صادرات المنتج بنحو  

العربية.   الدول  وبعض  يتم  األفريقية  أنه  المزارعين  أوضح  وقد 
مع   الجملةالتعامل  باآلجل.   تجار  واالسمدة  التقاوي  توفير  نظير 

ح في  أنه  الجملة  تجار  أوضح  األسواق  كما  من  الشراء  الة 
تق عمولة  نظير  بالممارسة  الشراء  يفضل  عن    %7در  المركزية 

بالمزا  الشراء  تببينمد.  نظام  غياب  ا  تاجر    الوصلحلقة  ين  بين 
مباشرة والمزارع  نحو  التجزئة  أوضح  حيث  مزارعي    % 90،  من 

لكبر   وذلك  مباشرة،  التجزئة  لتجار  البطاطس  بيع  صعوبة  العينة 
 حجم النتاج.  

فرص  بو  توفر  أنها  تبين  للبطاطس  المضافة  القيمة  دراسة 
والتسويقية النتاجية  السلسلة  خالل  طس  البطا  لمحصول  عمل 

، وهو ما  عامل/ طن  5.85،  4.95تبلغ حوالي    يفي والشتوي الص
يعزي الي ضرورة االهتمام بهذا المحصول الرتفاع نسب التشغيل  

نتج يتبين أن أرباح به. وبدراسة القيمة النقدية المضافة للطن الم 
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المنتجين، وعليه فإن تفعيل دور الزراعات   الوسطاء تفوق أرباح 
دخول المزارعين وضمان ربحية    مستوي   في رفعالتعاقدية يساهم  

 عادلة للمزارع وذلك وفق عقود ملزمة لكل األطراف. 
للبطاطس بمحافظة   التحليل الرباعي لسلسة القيمة  وبإجراء 

القوة تتمثل في سرعة دوران رأس المال،    المنوفية يتبين أن نقاط
الزراعة في  الخبرة  عملو   توافر  فرص  وأن  توفير  محصول  ، 

وقوميإول  محصطس  البطا نقاط ستراتيجي  تتمثل  حين  في   .
في   النتاجالضعف  مستلزمات  أسعار  أارتفاع  نسب  ،  رتفاع 

والتسويقية،   النتاجية  الحيازى المخاطر  التفتت  عدم  ،  مشكلة 
 رتفاع نسب الفاقد والتالف.  ، ألمنتجينوجود روابط ل

  وتأتي التهديدات كأحد العوامل الخارجية المؤثرة علي المنتج 
في  وتتمث والتعاونيل  الرشادي  الدور  عدد  ضعف  زيادة   ،

التحتيهالوسطاء،   البنية  كفاءة  ومبيدات  ،  ضعف  تقاوي  تداول 
مغشوشة المزارعين  ،  وأسمدة  بين  ملزمة  عقود  وجود  عدم 

الفرص  والوسطاء وتعتبر  البطاطس.  تقاوي  مستوردي  احتكار   ،
ت فيعتبر  للمحصول  داعم  أهم  المؤسس المتاحة  دور  ات  فعيل 

والمتمثلة في الجمعيات التعاونية والزراعات التعاقدية أهم  ومية  الق
إمكانية  المتغيرات تاثيرًا علي المحصول، يليها في التاثير كل من  

الزراعي للحاصالت  تجميع  مراكز  التصنيع  ،  ةإنشاء  فى  التوسع 
ل   ،الزراعي الدولة  محليةأ ستباط  تبني  الدولة  إ،  صناف  تجاه 

وهذا ما تهدف وتسعي إليه الدولة من    .الصرفلتطوير نظم الري و 
 . 2030ستراتيجية  ل الخطط والمشروعات المدرجة في إخال 

ومن واقع تحليل سلسلة القيمة لمحصول البطاطس وفق أراء  
تح تم  العينة،    للنهوض   المتبعة  ستراتيجياتال  أهم  ديدمبحوثي 

المنوفية  البطاطس   وتداول  إنتاج  بسلسلة همها  وأ  .بمحافظة 
إستتطب تليها  راتيجييق  وتوسع  نمو  التطوير    إستراتيجيةة 

أما   و   إستراتيجيةوالتحسين.  واالستقرار،  الي  التي  الثبات  تهدف 
التهديدال بمواجهة  الهدر  وتقليل  للموارد  األمثل  وفق  ستغالل  ات 
الب وتأتي  المتاحة.  االيجابيات  في    ستراتيجيةعض  األنكماشية 

بزياد  والتهديدات،  يات  ة مستو حالة تردي األوضاع وذلك  الضعف 
ال هذه  النتاج    ستراتيجيةوتعتمد  مستلزمات  مشكلة  عالج  علي 

 والمتمثلة في المقام األول مشكلة التقاوي. 
المفتاحية: القيمة   الكلمات  الرباعي  نموذ  -سلسلة  التحليل  ج 

(SWOT)-  تحليل التباين -اصحاب المصلحة.   

 المقدمة  
هم  أ   منلزراعية،  ا  تطوير سالسل القيمة للمحاصيلعتبر  ي

تكز عليها والتي تر ،  2030  الزراعية  التنمية  إستراتيجية  أهداف
ستراتيجية، حيث أنها التهدف فقط  معظم مبادئ وسياسات اإل

اإلنتاجية    تحديد  الي  األمثل   االستغالللتحقيق  المدخالت 
، وتقليل الفاقد ورفع معدالت األكتفاء الذاتي، الطبيعية  در للموا

الت عجلة  الي  نمودفع  تهدف  أنها  اإل  الريفية.    أوجه   تحليلية 
  من  األخرى   القطاعات  من  غيره  مع  ةالزراع  قطاع  بين  الترابط

 مفهوم   يركزو   .والصناعة  والتجارة  كالنقل  الوطني  االقتصاد
  القوة  عناصر   ومعرفة  التنافسية  المزايا  على   القيمة   سلسلة 

  إلى   الرامية  األنشطة  سلسلة  تحليل  خاللمن  .  والضعف
  أساسية   أنشطة   تتطلب  والتي  مخرجات  إلى  المدخالت  لويتح
بورترو   .داعمة  أو عرف  بأنها سلسلة    1985  لقد  القيمة 

التي   األنشطة  أو  اإلنتاج  عملية  في  المتعاقبة  الخطوات 
القي النهائي تضيف  المستهلك  إلى  المنتج حتى يصل  إلى  مة 

  . لي كل مرحلة من المراحوهي تعتمد على القيمة المضافة ف
األزيتعول توضيح  من  البد  القيمة  سلسلة  المتشاركة ز  طراف 

التي   والتهديدات  الضعف  أوجه  وتحديد  السلسلة  داخل 
المتاحة   والفرص  القوة  نقاط  تعزيز  الي  باإلضافة  تواجههم، 

 لهم.
إلنتاج  مما  و  طبيعية  بمقومات  تتمتع  مصر  أن  شك  ال 

وتنافمما    الخضر  محاصيل نسبية  ميزة  لها  في  يجعل  سية 
ق العالمية، اإل أن تعدد الجهات المشاركة في السلسلة  وااألس

صغار  اليشكل عبًء كبيرا علي المزارعيين وخاصة  اإلنتاجية  
و منهم القيمة  تمثل،  أوضاع    سلسلة  تحسين  في  هامة  آلية 

في  ص وتساعدهم  المزراعين،  باألسواق.غار  منتجاتهم   ربط 
يعتبر محصول البطاطس من أهم محاصيل الخضر، حيث  و 
المزروعة    تييأ المساحة  حيث  من  الثانية  المرتبة  في 

بلغببالجمهورية   حواليمساحة  عام    422.6  ت  فدان  ألف 
نحو  2019 تمثل  الخضر  % 22.6،  مساحة  وتعتبر   .من 

حصول  لمحافظات الرئيسية في إنتاج ممحافظة المنوفية من ا
البحري   البطاطس المزروعة  بالوجة  المساحة  تبلغ  حيث   ،
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نحوفد ألف    40.6  بحوالي تمثل  من    % 9.6  ،%16  ان، 
البطاطس مساحة  علي    اجمالي  والجمهورية  البحري  بالوجه 

 الترتيب. 
 المشكلة البحثية: 

البطاطس  ت   للدخلعد  رئيسي  بالنسبة    مصدر  خاصة 
المزا تتميز  رعين،  لصغار  ثبات  حيث  حياتها،  دورة  بصغر 

الطلب زيادة  العروات،  تعدد  النها  علي  اإلنتاجية،  نظرًا  ها 
وعلي الرغم    ذائي لكثير من األسر منخفضة الدخل. غ  مصدر

القديمة   االرضي  في  البطاطس  محصول  أن  اإل  هذا  من 
كثير يواجه  المنوفية  محافظة  التحديات    وخاصة  من 

، وهو ما  بالسلسلة  طراف المتعاملةن األغياب التنسيق بيأهمها
أدي الي كثير من الفقد والهدر في الموارد الزراعية باإلضافة  

في  ا  الي المعلومات   األسعارضطرابات  لضعف  وذلك 
أالتسويقية،   ما  خالل  وهو  من    3تضح  الماضية  سنوات 

خاصة   البطاطس  سعر  فتراتاضطرابات  تعاقب   بين 
حو  حصول البطاطس يمثل نوالجدير بالذكر أن م   المحصول.

العام    % 48 خالل  المنوفية  بمحافظة  الخضر  مساحة  من 
األهتمام به ودراسة    يدع. وهو ما يست2020/2021الزراعي  

 المعوقات التي تواجه. 
 الهدف البحثي:

 للبطاطس يتبلور الهدف الرئيسي إلى تحليل سلسلة القيمة  
المنوفيةب و محافظة  المتغيرات  تحديد  ،    بداية بها  المرتبطة  أهم 

النهائيمن   المستهلك  حتى  اإلنتاج  خالل  مرحلة  من  وذلك   ،
 دراسة النقاط التالية: 

تطور الطاقة  البطاطس بعرواته و نتاج  إلة  األهمية النسبي .1
 .ج.م.ع ومحافظة المنوفية ب للبطاطساإلنتاجية 

ل .2 القيمة  سلسلة  اتحليل  بمحافظة  محصول  لبطاطس 
 المنوفية.

ال .3 لسلسة  الرباعي  لالتحليل  اقيمة  لبطاطس  محصول 
  .بمحافظة المنوفية

المتبعة للنهوض بسلسلة إنتاج ستراتيجيات  تحديد أهم اإل .4
 . بطاطسالوتداول 

    األسلوب البحثي ومصادر البيانات:
ضوء   تم    أهداففي  من  استخدم  البحث  األسلوب كل 

ع والكمي  الوصفي  موضع التحليلي  المتغيرات  تقدير  ند 
والن،  الدراسة وتحلكالمتوسطات  المئوية  وذلك سب  التباين  يل 

الدراسةل بعينة  والتكاليف  اإلنتاج  مدخالت  بنود  ،  تحليل 
الجهات الفعالة  تحديد  ل المسلك التسويقي و ليتحباإلضافة الي  

و   وتقديربه،   للعمل  المضافة  طول  القيمة  علي  المال  رأس 
  (SWOT)  الرباعي  تحليلالضافة الي إجراء  السلسلة. هذا باإل

اإلالمبحو الراء  وفق   أهم  إلستنتاج  المقترحة ستراتيجيات  ثين 
ل القيمة  بسلسلة  ا للنهوض  بالمنوفية.محصول  وقد    لبطاطس 

علعتإ  بياناته  في  البحث  األول مد  أساسيين،  مصدرين  ى 
واستصالح   الزراعة  وزارة  من  كل  من  المنشورة  البيانات 
واإلحصاء،   العامة  للتعبئة  المركزي  والجهاز  األراضي، 

على مستوياتالبيانات  الي  ثانال  والمصدر تنفيذها  تم   ميدانية 
المزارعين في  متمثلة  التجز   مختلفة  وتجار  الجملة    ئة وتجار 

 .والمصنعين
 ومناقشتها   النتائج

النسبية   .1 تطور  و بعرواته  البطاطس  نتاج  ل األهمية 
 : ج.م.ع ومحافظة المنوفية ب للبطاطسالطاقة النتاجية 

ل الخضر الرئيسية  عتبر محصول البطاطس من محاصيي
مصر   يزرعفى  و   حيث  صيفي  عروات  ثالث    لي نيعلى 

مصر.  شتوي و  فى  للبطاطس  الصيفي  العروة  مكانه    تحتل 
هامة لدى جميع مزارعى البطاطس حيث أنها تعتبر المصدر  

لتوفير   النيلي   التقاوي الرئيسى  العروتين  لزراعة    الالزمة 
مبر أما  خالل شهر ديس  مبكراً المحصول  زرع  يحيث    والشتوي،

وحتى معظم   يناير  شهر  خالل  فتزرع  العروة  هذه  مساحات 
من    اً تداءبيظهر محصول هذه العروة إ، و منتصف شهر فبراير

يونيو شهر  منتصف  وحتى  أبريل  شهر  بينماأوائل  العروة    ، 
حيث لبطاطس فى مصر  نتاج االعروة الرئيسية إلالشتوي هي  
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أكتوبت   شهر  نهاية  وحتى  أغسطس  منتصف  خالل  ر زرع 
السا المحلية  التقاوى  زراعتها  فى  من  ويستخدم  حجزها  بق 

ل أشهر  المحصول العروة الصيفية السابقة لها بعد تخزينها خ
بعض   فى  المنتشرة  النواالت  أو  الثالجات  فى  الصيف 

مصر العروة    إنتاج  يظهرو   ،محافظات  من  اً إعتبار هذه   
فبرايرديسمبر  شهر    منتصف شهر  منتصف  ويأتي    ،حتى 

من منتصف شهر أكتوبر وحتى منتصف روة النيلي  زراعة الع
معتمدة  تقاوى  العروة  هذه  زراعة  فى  وتستخدم  نوفمبر  شهر 

السابقة    محلياً  الصيفية  العروة  العروة  ناتج  هذه  إنتاج  ويظهر 
أواخر   مساحتها   فبرايرمن  عروة  وهي  مارس  أواخر  إلي 

 صغيرة نسبيًا. 
الجدول بيانات  من  النسبيةا(  1)  يتبين  إلنتاج    ألهمية 

لجمهورية  محصول   العروات  إجمالي  مستوي  علي  البطاطس 
العربية المنوفية  مصر  الف  ومحافظة  متوسط  رة  ت خالل 

يتبين(2015-2019) حيث  الشتوي  إنتاجأن    ،    ةالعروة 
إجمالي  ي  بالجمهورية من  نسبة  أكبر  عروات  ال  إنتاجمثل 

حوالي   بلغ  نحو    طن  مليون   2.86بمتوسط  ،  %59.4تمثل 
  مليون   1.54بكمية إنتاج قدرت بحوالي    ة يروة الصيفيليها الع

نحو    طن واخيراً %32تمثل  النيلي  ،    413.7بحوالي    ةالعروة 
نحو   تمثل  طن  إنتاج    %8.6ألف  إجمالي  متوسط  من 

الفترة السالفة الذكر. إيضًا أن    أنتبين    كما  الجمهورية خالل 
الشتوي  إنتاج   المنوفية  العروة  من يبمحافظة  نسبة  أكبر  مثل 

  227.6بمتوسط بلغ حوالي    البطاطسعروات    إنتاجإجمالي  
نحو    طنألف   الصيفي،  %50.5تمثل  العروة   بكمية  ةيليها 

، واخيرًا  %49ألف طن تمثل نحو    221إنتاج قدرت بحوالي  
بحوالي   النيلي  نحو    2.3العروة  تمثل  طن  من    %0.5ألف 

 . المنوفية محافظة متوسط إجمالي إنتاج
الطاقة  وب تطور  بعنصريهادراسة  المساحة   اإلنتاجية 

الفدانية إل   ب  البطاطسمحصول  جمالي  المزروعة واإلنتاجية 
المنو  ومحافظة  )فج.م.ع  الدراسة  فترة  خالل  -2005ية 

2019)( الجدول  بيانات  واقع  ومن  بالملحق1،    أن تبين    ( 

بلغت  الجمهورية  مستوي  علي  بالمحصول  المنزرعة  المساحة 
لتصل إلي  تزايدت    2005ألف فدان في عام    300.7حوالي  
عام    422.6حوالي   في  فدان  بلغ  2019ألف  نمو  بمعدل   ،

بسنوياً   % 3.4نحو   يتعلق  وفيما  أنها ا،  تبين  الفدانية  إلنتاجية 
حوالي   عام    10.53بلغت  لتبلغ   تزايدت  2005طن/فدان 

عام   12.31حوالي   نمو  ،  2019  طن/فدان  معدل  بلغ  وقد 
بلغ    سنويًا.  % 0.9اإلنتاجية   حين  الكلفي  ي  اإلنتاج 

حوالي   عام    مليون   3.17بالجمهورية  تزايدت   2005طن 
إلي حوالي   بلغ معدل  و ،  2019عام    طن  مليون   5.2لتصل 

    سنويًا. %4.2النمو 
ب  يتعلق  فيما  المساحة    المنوفية  محافظةأما  أن  أتضح 

عام    47.4حوالي    من  تراجعتالمزروعة   فدان    2005ألف 
، وعلي الرغم من  2019 ألف فدان في عام  40.4إلي حوالي  

. أما  %0.8تراجع المساحة اإل أن معدل النمو السنوي بنحو  
الفدان لإلنتاجية  طن/فدان    9.5من حوالي    فتزايدتة  يبالنسبة 

حوالي    2005عام   عام    11.13إلي  ،  2019طن/فدان 
رغم من انخفاض المساحة  البو   ،سنوياً   %0.2بمعدل نمو بلغ  

باالستقر  يتميز  أن اإلنتاج  السلسلة    ارالي  بداية ونهاية  خالل 
اإلنتاجية،  الزمنية لزيادة  ذلك  الكلي  بلغ  حيث    ويرجع  اإلنتاج 

عام  أ  449.9حوالي   طن  بلغ  2005لف  كما  حوالي  ، 
 .%1 سنوي بلغبمعدل نمو ، 2019ألف طن عام   449.3

القيمة   .2 سلسلة  بمحافظة  تحليل  البطاطس  لمحصول 
 . المنوفية
القيمة   أتبد ير مستلزمات اإلنتاج،  للبطاطس بتوف  سلسلة 

ثم مرحلة اإلنتاج تليها عمليات التجميع والتوزيع والتصنيع الي  
 عتبار والبد من األخذ في اإل  هلك النهائي.صل الي المستأن ت

الب محصول  تداولهأن  يتم  القديمة  باالراضي  علي    طاطس 
القيود   لبعض  التصدير  الي  يصلح  وال  المحلي،  المستوي 

 طات الصحية المتعارف عليها دوليًا. واالشترا
كل   في  فعالة  جهات  وجود  يتضح  السلسلة  وبدراسة 

ب جهة  كل  تواجه  وا مرحلة،  القيود  كماعض  تتمتع    لمحددات، 
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لم استيبان  إجراء  تم  وعليه  والفرص.  الممكنات  مثلي ببعض 
  . بعض الجهات الستطالع آرائهم

 : دراسةوصف عينة ال .أ
لاًا  وفق اإلداري  الممحافظلتركيب  من  ف  نوفيةة  تتكون  أنها 

الزراعة    ،كزامر   9 بمديرية  اإلحصائية  البيانات  وبمراجعة 
والشت  ( 2020/2021)للموسم   اختيار  ،وي الصيفي  أهم    تم 

وهما  ثالث   بها  الدراسة  إلجراء  أشمون   منوف،مراكز  ،  تال، 
المنزرعة  وذلك للمساحة  النسبية  لألهمية  حيث  طبقًا  يمثلوا ، 

إجمالي  %62.4نحو   ال  من    ، بالمحافظة  بطاطسمساحة 
مساحة   مساحة  و   ،%54.4نحو  الصيفي  البطاطس  وتمثل 

)كم  % 69.5  نحو  الشتوي البطاطس   بالجدول  تم  (2ا  وقد   .
 . تمثل مساحة تذكر بعاد العروة النيلي حيث أنها التاس

ث  بحيكز  من كل مر   ذلك اختيار أكبر قريتين  أعقب وقد  
مساحةت أكبر  )،  مثل  رقم  للجدول  قرية  (  3ووفقا  اختيار  تم 

الليان مو   ،سرس  خالل  منوف  مركز  من  كبري  سمي  فيشا 
  مركز تال ب  عكفر ربي،  البندارية  قريةبينما تم اختيار    الزراعة، 

البندارية، طنوب خالل الموسم  ، وقرية  خالل الموسم الصيفي
سبك  ية البرانية،  يار قر تم اخت  مركز أشمون الشتوي. وبالنسبة ل

الشتوي  للموسم  البرانية  طليا،  وقرية  الصيفي،  للموسم    األحد 
تم اختيار    وقد.  مركزمساحة داخل كل  طبقًا لألهمية النسبية لل

عشوائية وا  بسيطة  عينة  الزراعية من  الجمعيات  سجالت  قع 
اختيار تم  وعليه  المختارة  للبطاطس    120  بالقري  مزارع 

منا والشتوي  وذالصيفي  بين  صفة  للمقارنة  ،  الموسمينلك 
 . مفردة من كل قرية 10وتحقيقا لهدف الدراسة تم أختيار  

ة المنوفية خالل العربية ومحافظة مصر  لجمهوري  األهمية النسبية لنتاج البطاطس علي مستوي إجمالي العروات.1جدول  
 ( 2019-2015متوسط الفترة )

 البيان                   
 العروة 

 حافظة المنوفية م الجمهورية 
 %   األهمية النسبية النتاج باأللف طن  %   األهمية النسبية النتاج باأللف طن 

 50.5 227.6 59.4 2860.6 العروة الشتوي 
.032 1539.8 العروة الصيفي  0221.  49.0 
6413, العروة النيلي   8.6 2.3 0.5 

 100 450.9 100 4814.0 جمالي العرواتإ
 ، نشرات اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة. لزراعة، قطاع الشئون اإلقتصاديةن بيانات وزارة اجمعت وحسبت م: المصدر

 

 )2020/2021(ية عام محافظة المنوف بمراكز بمحصول البطاطس بالفدان األهمية النسبية للمساحة المنزرعة  .2جدول 
 البيان     

 
 المركز 

إجمالي   شتوي  صيفي 
المساحة  
 المنزرعة

 من  %
اجمالي  
المساحة  
 ة بالمحافظ

المساحة  
المزروعة 
 بالبطاطس 

اجمالي   من %
المساحة  
 بالمحافظة 

المساحة  
المزروعة 
 بالبطاطس 

اجمالي   من %
المساحة  
 بالمحافظة 

 23.4 10838 24.4 5956   22.3 4882 منوف
 22.2 10266 23.1 5627 21.2 4639 تال

 16.8 7748 22.0 5374 10.9 2374 أشمون 
 13.5 6242 10.6 2595 16.7 3647 الشهداء 
 5.7 2639 9.0 2185 2.1 454 الباجور

 5.6 2582 1.4 339 10.3 2243 بركة السبع 
 4.2 1928 2.9 711 5.6 1217 قويسنا

44. 963 السادات   147 0.6 1110 2.4 
 2.0 925 1.4  344 2.7 581 الكوم شبين 

93. 850 االصالح الزراعي   1097 4.5 1947 4.2 
 100.0 46225 100.0 24375 100 21850 االجمالي 

 . 2020/2021دارة الحيازة لعام ة ، إجمعت وحسبت من سجالت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفي:  المصدر
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 ( 2020/2021ز المختارة خالل الموسم الزراعي )ة علي المراكتوزيع العين .3 جدول
 شتوي  القرية  صيفي  القرية  المركز 

 % من المركز  ة ساحالم % من المركز  المساحة 
 10 588 سرس الليان 18 874 سرس الليان منوف

01 568 فيشا الكبري  11 532 فيشا الكبري   
001 5956 اجمالي المركز 100 4882 اجمالي المركز  

 11 640 البندارية  19 912 البندارية  تال
 13 735 طنوب  16 725 كفر ربيع 

 100 5627 زاجمالي المرك 100 4639 اجمالي المركز
 22 1168 طليا 18 429 البرانية أشمون 

 12 620 البرانية 13 304 سبك األحد
 100 5374 المركز اجمالي 100 2374 اجمالي المركز

         قرية          52*عدد قري مركز أشمون                    قرية. 42عدد قري تال *                      قرية  33ف عدد قري مركز منو  *
 2020/2021جمعت وحسبت من سجالت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ، ادارة الحيازة لعام : المصدر

 
عي اختيار  تم  حين  عمدية  في  اآلخري   تائللفنة 

  7تم استطالع أراء    مبحوثي العينة، حيث  هدفة وفق أراءالمست
اإلنتاج، مستلزمات  موردي  محطات   3  من  مديري  من 

الجمعيات    8  التخزين، مديري  ومديتعاونلامن  الجمعية ية  ر 
البطاطس،   لمنتجي  العامة  الجملة    9التعاونية  تاجري  من 

إلي   باإلضافة  م  3والتجزئة،  ، بطاطسلامصانع    ديري من 
بهد اوذلك  تتبع  وصول  ف  وحتى  المنتج  من  بداية  لسلسلة 

  وقد تم جمع    (. 4ائي كما بالجدول )هلك النهتلى المسإالسلعة 
المق طريق  عن  الدراسة  ابيانات  للمبحوثين ابلة  لشخصية 

اس استمارة  خصيصا  بواسطة  أعدت  جهةتبيان  هذا    .لكل 
ل النقاشية  المجموعات  الي  الجمعيباإلضافة    ت اممثلي 

 .التعاونية
بمحافظةليتح .ب البطاطس  لفدان  النتاج  مدخالت   ل 

 المنوفية 
) بإ بالجدول  الواردة  البيانات  توضح  5ستعراض  والتي   )

الفدانية  متوسط اإل لمحصول نتاج  اإل   من مستلزماتحتياجات 
يتضح ما    ،البطاطس بمحافظة المنوفية خالل موسمي الزراعة

 يلي:
البطاط التقاوي:   (1 تقاوي  متواجه  عدة  كاشس  خاصة  ل 

حيث تستورد الدولة ما يقارب   ،الصيفي  موسم الزراعة   لخال

تقاوي   96  اليحو من   طن  تقدر  ألف    116  بحوالي  بقيمة 
 . (2019-2017خالل متوسط الفترة ) مليون دوالر

أن    تقديراتوفق  و  تبين  العينة  جات حتياإمتوسط  بيانات 
والشتوي   الصيفي  الموسم  خالل  التقاوي  من    ة عينبالفدان 

وقد  طن/فدان علي الترتيب،    1.7،  0.96  ي الحو لغ  بلدراسة  ا
كمية   أوضح في  معنوية  فروق  وجود  التباين  تحليل  نتائج 

المستخدمة   الزراعةالتقاوي  موسمي   سبب  ويرجع  .بين 
 هي  الشتوي   الموسم  في  البطاطس  تقاوي   أن  الي  تالفاألخ
  من   مضاعفة  كميات  ستخدامإ  يتم  وعليه  الصيفي  للموسم  كسر

متوسط    وقد  .الصيفي   مموسبال  مقارنة  اوي قتال   أقصي قدر 
للتقاوي   الكبري بقرية  كمية  الموسم   منوفبمركز    فيشا  خالل 

تقدر  الصيفي وبالنسبة  طن/فدان  1.05بحوالي    بكمية   ،
بقرية    أقصيقدر  الشتوي    موسملل تقاوي  بمركز   طنوبكمية 

للتقاوي وبت.  فدانطن/  1.82بحوالي    تال كمية  أدني  قدير 
ال  سممو   اللخ أالزراعة  تبين  قرية  صيفي  بمركز البندارية  ن 

حوالي  ي  تال المزارعين  أدني  طن/  0.915ستخدم  وبلغ  فدان، 
بمركز   طليا  بقرية  الشتوي  للموسم  تقاوي  بككمية  مية أشمون 

   فدان.طن/ 1.53بلغت حوالي 
ت بيانات العينة أن  أوضح:  األسمدة العضوية والكيماوية (2

،  24.1دية حوالي  األسمدة البل  من وسط  الفدان يحتاج في المت
 . خالل الموسم الصيفي والشتوي علي الترتيب 3م 24.3
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البطا   .4ول  جد لمحصول  القيمة  بسلسلة  الفعالة  آرائهم  الجهات  المستطلع  المنوفية  بمحافظة    الزراعي   لموسملطس 
(2020/2021 ) 

موردي مستلزمات   مزارعين  الجهه 
عيات  مج رز محطات ف إنتاج 

 مصنعين  ئة تجار تجز  تجار جملة  تعاونية 
 3 4 5 8 3 7 120 العدد

 عينة الميدانية. : جمعت وحسبت من بيانات ال المصدر

 
ال  الفدان  يحتاج  األزوتية  لألسمدة    حوالي ي  وبالنسبة 

منفعالوحدة    163.3،  169.9 الموسم  االزوت    ة  خالل 
اجات الفدان بعينة حتيإ. وقدر    الصيفي والشتوي علي الترتيب

األ من  الالدراسة  الموسم    اتيةفوسفسمدة  خالل  والبوتاسية 
بحوال قدر  32.3،  42.1  يالصيفي  بينما  فعالة،   وحدة 

الفدانإ بحوالي  لكل    حتياجات  الشتوي  الموسم  في  منهما 
بيانات نفس    وتشيرتيب.  التر وحدة فعالة علي    29.8،  42.8

إ متوسط  أن  الصغري الجدول  العناصر  من  الفدان  حتياجات 
علي    5.5،  5.8غ حوالي  لبيي  خالل الموسم الصيفي والشتو 

لكاًل   وقد تبين عدم وجود فروق بين موسمي الزراعة  الترتيب.
 .والكيماوية العضوية ألسمدةمن ا

متوسط تالمبيدات:   (3 أن  الجدول  نفس  بيانات  شير 
المبيدات بلغ حوالي  اجاحتيإ بالمنوفية من  البطاطس  ت فدان 

علي    7.5،  8.2 والشتوي  الصيفي  الموسم  خالل  لتر 
 تبين وجود فروق معنوية بين موسمي الزراعة.  وقد. رتيبالت
والذي  (  6ستقراء بيانات الجدول )بإواآللي:    بشري لا  العمل(4
لي،  واآل البشري  العمل من الفدانية حتياجاتاإل وضح متوسطي

أ إتبين  متوسط  خالل ن  البشري  العمل  من  الفدان  حتياجات 
مل  عا  50.3  ،  54.5الموسم الصيفي والشتوي قدر بحوالي  

وق  علي الترتيب، وهذا ما يعكسه تحليل التباين من وجود فر 
الزراعة  موسمي  بين  البشري   معنوية  العمل  وقد  الجمالي   .

فأوضح معنوية  إختالفات  وجود  عدم  العينة  بيانات  ي ت 
لمعظم ستخدام العمل البشري خالل الموسم الصيفي والشتوي إ

الزراعية،   معنبينمالعمليات  فروق  وجود  ثبت  في وية  ا 

لعملية  إ البشري  العمل  الزراعةالري  ستخدام  موسمي    خالل 
التوالي  لرج  7.1،  11.4حوالي  سط بلغ  تو بم ، ويرجع  علي 

غ  ، حيث بلختالف عدد الريات خالل موسمي الزراعةذلك إل
بحوالي   الصيفي  للموسم  الريات  عدد  بينما رية  11متوسط   ،

بحوالي   الشتوي  الموسم  خالل    ضح أو كما  .  ريات  7بلغ 
اإلياب متوسط  أن  الجدول  نفس  من نات  الفدانية  حتياجات 

ة، وقد تبين وجود  ساع   40.4، 47.4لي بلغ حوالي  اآل  العمل
الزراعة موسمي  خالل  معنوية  اآللي  فروق  العمل  .  الجمالي 

اآللي    تبين  كما العمل  استخدام  في  معنوية  فروق  وجود 
جرا التالية  العمليات  وفق  اللموسمين  ماتور  الحرث،   لري،ر 

خالل موسمي تبين عدم وجود فروق    في حين.  ماتور الرش
لبعض العمليات وهي التسوية بالليزر، السطارة، جرار    اعةالزر 

 الحصاد.  
ال .ث التكاليف  بمحافظة تحليل  البطاطس  لفدان  نتاجية 

 المنوفية 
( تبين أن اجمالي  7ستعراض البيانات الواردة بالجدول )بإ

لفدان   اإلنتاجية  خالل  البطالتكاليف  المنوفية  بمحافظة  اطس 
ألف جنيه    27.2،  38.6حوالي    والشتوي بلغ  يالموسم الصيف

المتغيرة التكاليف  نسبة  وتقدر  الترتيب.  إ  علي  جمالي  من 
الترتيب.    %81.5،  %86.6نحو  يف  التكال أشار    وقد علي 

التباين   الزراعة   اليتحليل  موسمي  بين  معنوية  فروق  وجود 
البيانات بمراجعة و المتغيرة.  لتكاليفة واالكلي لكل من التكاليف

المتغيرة تتوزع  يتبين أن    التالي  اردة بالجدولو ال التكاليف  بنود 
 علي كل من: 
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 ( 2020/2021لموسم الزراعي )تلزمات النتاج بمحافظة المنوفية لمتوسط االحتياجات الفدانية من مس.5جدول رقم 
 التباين  الشتوي  الصيفي  النتاج  زماتتلمس

 412.1** 1.7 0.96 طن   اوي تقال
42 24.1 م(3االسمدة البلدية ) .3 0.9 

361 169.9 اسمدة ازوتية )بالوحدة(  .3 2. 16  
24 42.1 اسمدة فوسفاتية )بالوحدة(  .8 0.18 
92 32.3 اسمدة بوتاسية) بالوحدة(  .8 1. 24  
 2.61 236 244.3 دة( وحاجمالي األسمدة الكيماوية )بال

 0.4 5.5 5.8 لتر( عناصر صغري )
 13.4** 7.5 8.2 (لترمبيدات ومقاومة اآلفات )

                 0.05** معنوي عند                  0.01وي عند معن*
 ( بالملحق. 2نتائج تحليل التباين بالجدول رقم )، جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية:  المصدر

 
 

 ( 2021-2020لموسم الزراعي )لاآللي بمحافظة المنوفية لبشري و ل االعممتوسط االحتياجات الفدانية من  .6جدول 
 التباين  الشتوي  الصيفي العمليات الزراعية  

وم( 
/ ي

جل
 )ر

رية
لبش

ة ا
مال

الع
 

 0.01 2.8 2.8 حرث
 0.06 1.2 1.3 تسوية 
 0.14 3.9 4.1 الزراعة 

 0.01 3.9 3.9 التسميد بلدي
 0.04 5.1 5.1 التسميد كيماوي 

 0.6 4.5 4.6 عزيقال
 **742 7.1 11.4 الري 

 0.6 9.2 8.8 المكافحة متكاملة
 0.02 12.6 12.5 الحصاد 

 **25.9 50.3 54.5 اجمالي العمل البشري 

ن  
لفدا

ي ل
اآلل

ل 
لعم

ا
عة

)سا
 ) 

 0.9 4.1 4.5 تسوية بالليزر
 **60.4 4.7 3.2 جرار حرث

 1.2 2.8 2.7 سطارة 
 **259 17.8 22.7 ماتور ري 

 **39 8 11.2 ر رشتو ما
 0.8 3 3.1 جرار حصاد 

 **83.7 40.4 47.4 إجمالي العمل اآللي 
                 0.05** معنوي عند            0.01معنوي عند *
 ( بالملحق. 3نتائج تحليل التباين بالجدول رقم )، من بيانات العينة الميدانية وحسبت جمعت:  المصدر
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 ( 2021-2020ن البطاطس بمحافظة المنوفية خالل الموسم الزراعي )نتاجية لفداال  التكاليف .7دول ج
 التباين  %  الشتوي  %  الصيفي  العملية الزراعية 

 **676 26.7 7275 44.4 17121 التقاوي 
 **200 2.8 754 2.7 1030 ة االسمدة البلدي 

 2.2 9.9 2689 7.2 2776 االسمدة ازوتية 
 0.18 3.5 941 2.4 927 اسمدة فوسفاتية 
 0.96 1.3 364 1.0 395 اسمدة بوتاسية

 0.95 3.9 1060 3.1 1183 عناصر صغري 
 *9.1 2.2 598 1.7 675 مبيدات

 **620 50.3 13680 62.5 24107 مستلزمات اإلنتاج  اجمالي قيمة
 **35 31.2 8500 24.1 9305 اجمالي قيمة العمل 

 **640 81.5 22180 86.6 33412 اجمالي التكاليف المتغيرة
 0.6 15.1 4102 10.5 4068 قيمة اإليجار 

 **87.7 3.4 913 2.8 1082 ة قيمة تكاليف التعبئ 
 **646 100.0 27212 1.0 38602 قيمة تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان

 **480 - 12.83 - 17.55 نتاجية الفدان )طن(متوسط إ
 *4 - 2131 - 2211 متوسط تكلفة الطن 

 - - 2121 - 2200 سعر التعادل 
 ( بالملحق. 4التباين بالجدول رقم )ليل حتنتائج ، جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية:  المصدر

 
فيه  :  لتقاوي ا (1 الشك  إنتاج  من  أن  مما  مشاكل  أهم 

البطاطس هو  محصول  مصر  التقاوي    في  أسعار  ارتفاع 
أنها   حيث  الصيفية  العروة  في  مستوردةخاصة  وقد   .تقاوي 

،  %44.4تكاليف التقاوي تمثل نحو  أن    ينةي العممثل  أوضح
خالل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي علي الترتيب.   27%

بحوالي   تقدر  وبإجراء   جنيه/فدان.  7275،  17121بقيمة 
تبين    إختبار التقاوي التباين  أسعار  بين  معنوية  فروق  وجود 

وقد  خالل   هذا  الزراعة.  العينة   أوضحموسمي  ممثلي 
التقاوي  أسعانخفاض  إ مقللمو ر  العام  لهذا  الشتوي  رنة  اسم 

دي الي تراكم والذي أ  19بقة نتيجة الزمة كوفيد  عوام الساباأل
 . وي المتداولةإنتاج البطاطس الصيفي ووفرة في التقا

البلدي (2 األ  :والكيماوية  ةاألسمدة  قيمة  البلدي تقدر  سمدة 
  لكل من الموسم   جنيه  754،  1030المضافة للفدان بحوالي  

في السعر   فاألختالويرجع  ،  ترتيبيفي والشتوي علي الالص
الصيفي،   عن  الشتوي  الموسم  في  البلدية  األسمدة  وفرة  الي 

انخفاض   الي  يعزي  ما  التباين   إختبارراء  وبإج سعره،  وهو 
بلغ قيمة    وقد.  موسمي الزراعة  تبين وجود فروق معنوية بين

للمو   األزوتيةسمدة  األ والبوتاسية  اوالفوسفاتية  لصيفي  سم 

وبينما   لي الترتيب.عجنيه/فدان    395،  927،  2776حوالي  
حوالي   الشتوي    364،  941،  2689بلغ  للموسم  جنيه/فدان 

الترتيب. وجود فروق    عدم  لتباين تبينا  إختباروبإجراء    علي 
الكيماوية.معنوية   الزراعة لألسمدة  وهذا وتوجه    بين موسمي 

بحو  تقدر  االزوتية  لالسمدة  دعم  كارة/فدان  يش  4الي  الدولة 
  230ر والبالغ حوالي  السعر الحبمقارنة    جنيه  165.5بسعر  

 جنيه/شيكارة في المتوسط.
العناصر الصغر العناصر الصغري:   (3 للفدان من  ي يضاف 

قيمته   والشتوي  جنيه    1060،  1183بما  الصيفي  للموسم 
الترتيب التباين تبين عدم وجود فروق    إختباروبإجراء    .علي 
 الزراعة.  وسميمعنوية بين م

المبيداالمبيدات:   (4 قيمة  بحوالي    تتقدر  ،  675للفدان 
معنوية    598 فروق  وجود  تبين  وقد  موسمي  جنيه.  بين 

 الزراعة. 
قيمة   (5 ااجمالي  قيمة لنتاج:  مستلزمات  متوسط  قدر 

بحوالي   اإلنتاج  جنيه/فدان   13.7،  24.1مستلزمات    ألف 
فروق  جود  تبين و قد  . و للموسم الصيفي والشتوي علي الترتيب

 ة خالل موسمي الزراعة. معنوي
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واآللي(  عمل:  لاقيمة   (6 )البشري  العمل  قيمة  متوسط  يقدر 
بحوالي   الزراعة  موسمي  خالل  البطاطس  ،  9305لفدان 

معنوية جن  8500 فروق  وجود  تبين  وقد  الترتيب.  علي  يه 
 خالل الموسم الصيفي والشتوي.  

الصيفي اليجار:   (7 للموسم  اإليجار  قيمة  متوسط    يبلغ 
بحو وال ولم    4102،  4068الي  شتوي  الترتيب.  علي  جنيه 

تثبت وجود فروق معنوية خالل موسمي الزراعة حيث يتراوح 
 جنيه.  4300:  3985بين لعينة الدراسة متوسط اإليجار 

الفدان: (8 إنتاجية  أن   متوسط  تبين  العينة  بيانات  بتقدير 
حوالي   بلغ  الصيفي  الموسم  خالل  العينة  إنتاجية  متوسط 

أقصي إنتاجية فدانية بقرية سرس الليان وقد بلغ  طن.    17.6
بحوالي   منوف  حي  18.3مركز  زراعة  طن/فدان،  يتركز  ث 

ي حيث  بالمركز  كارا  إنتاجيته  صنف  متوسط    20  حواليبلغ 
شمون اجية بقرية البرانية بمركز أتنطن/فدان. بينما بلغ أدني إ

رغم   دايمونت  صنف  زراعة  علي  المزارعين  إلقبال  وذلك 
حواليويبلغ    إنتاجيتهفاض  إنخ إنتاجيته    16  متوسط 

طن/فدان. وبالنسبة للموسم الشتوي بلغ متوسط إنتاجيه العينة 
فيشا   12.8حوالي   بقرية  إنتاجية  أعلي  بلغ  وقد  طن/فدان. 

ق بمتوسط  منوف  بينما   13.5بحوالي    ردبمركز  طن/فدان، 
بحوال  أشمون  بمركز  البرانية  بقرية  فدانية  إنتاجية  أقل  ي  بلغ 

و   11.9 بين طن.  معنوية  فروق  وجود  يتبين  سبق  مما 
الزراعة  لموسمي  الفدانية  تحليل    اإلنتاجية  أوضحة  ما  وهو 

 التباين.

بمحافظة  .ت البطاطس  لفدان  النتاج  مخرجات  تحليل 
 المنوفية 

ابإ ) يانات  بلستعراض  بالجدول  والخاص  8الواردة   )
العينة بينبتصرف مزارعي  يتراوح ما  الفاقد  أن  يتبين   ،  5%: 

وق10% الموسم   ر د،  خالل  العينة  لمزارعي  الفاقد  متوسط 
الموسم  %7بنحو  الصيفي   خالل  الفاقد  يزداد  حين  في   ،

نحو   الي  ليصل  من    % 48نحو    أوضح   روقد.  %10الشتوي 
العينة   امزارعي  اإلنتاج  يفي  صل للموسم  من  بجزء  باالحتفاظ 

بواقع   الشتوي  للموسم  قيمة   29كتقاوي  وتقدر  مزارع. 
بنحو    العائلي  هالكاالست الزراع  % 2والهدايا  موسمي  ة  خالل 

كيلو/فدان. وعليه تقدر الكمية   230،  360حوالي  بكمية تبلغ  
علي    % 88،  %85بنحو  للفدان خالل موسمي الزراعة  المباعة  

 . فدان/طن 11.3، 14.7غت حوالي لبالترتيب. بكمية 
والتعبئة   أوضحوقد   الفرز  عمليات  أن  العينة  مزارعي 

اليتحمله ضما  التعبئة  مزارع  تكلفة  وتتمثل  اإلنتاج،  تكاليف  ن 
كجم يتراوح سعرها   70:  60في توفير أجولة بالستيكية سعة  

جنيه    350،  494حوالي    تبلغقرش، بتكلفة    220:  200من  
وذلك ترتيب.  الصيفي والشتوي علي ال  مسللفدان لكل من المو 

لإل األجولةنتيجة  عدد  في  الفدا  ختالف  اإلنتاجية    . نيةوفق 
ت بحوالي  وتقدر  التعبئة  نظير   563،  588كلفة  جنيه/فدان 

 بين  معنوية  فروق   وجود  تبين  وقد  للتعبئة والربط.  عاملينأجر  
التعبئة  الزراعة  موسمي تكاليف  اليه    الجمالي  أشار  ما  وهذا 

 . ( أعاله7) لجدو 

 2020/2021 الزراعي  الموسم خالل  التصرف في النتاج للبطاطس بمحافظة المنوفية .8جدول

  تكلفة النتاج المباع  عائلي وهدايا   استهالك تقاوي  الفاقد  النتاجية  لموسم ا
 التعبئة وات دأ تكلفة  التعبئة 

 جنيه/فدان  كمية )طن/فدان( 
 494 588 14.7 0.36 1.3 1.2 17.6 الصيفي 
 350 563 11.3 0.23 -  1.3 12.8 الشتوي 

 انيةالميد العينة بيانات من وحسبت جمعت:  المصدر
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 إنتاج فدان البطاطس بمحافظة المنوفية  إيراداتل تحلي.ج

القيمة   بسلسلة  طرف  أهم  البطاطس  مزارع  حيث يعتبر 
يتحكم في   . حيثةالمخاطر و يتحمل العبء األكبر من الجهد  

الط قوي  و المزارع  الجملة  المتلب  وتجار  الموردين  في  مثلة 
المصانع البيع    يمزارع  ويتجنب  ،وأصحاب  ر  لتجاالعينة 

نظ اإلنتاجالتجزئة  لكثافة  يجعلهم    ،رًا  ما  عرضه  وهو  أكثر 
 من قبل المشترين.   المادية  للضغوط

( يتبين أن متوسط 7ات الواردة بالجدول )انسترجاع البيوبإ
وال الصيفي  للموسم  الطن  بنحو  تقد  شتوي تكلفة  ،  2211ر 

جنيه علي الترتيب، وقد تبين وجود فروق معنوية بين    2131
هالموسمي سعر ن.  ويقدر  بنحو    ذا    2121،  2200التعادل 

 . جنيه/طن
بياناتلمزارع  ا  إيراداتوبدراسة   خالل  )   من  (  9الجدول 
وجود   فعالة    3يتبين  منهاللتعاملجهات  للموردي  ،  ن، البيع 

الح رأس  علي  ذلك  ح ويتم  تكاليف    يثقل  المزارع  يتحمل 
والتحميل النقل  التعبئة  تكاليف  يتحمل    نحو   أوضحوقد  ،  وال 

امن مزار   65% اعي  التعامل مع  ذلك  يينلموردلعينة  ، ويرجع 
، باإلضافة الي تقليل  سواقنظم لربط المزارعين باأل  لعدم وجود

الفاقد   الناجمة عن  تراوح واالنتظار، وقد  النقل    أثناءالمخاطر 
المتوس بحوالي  للسعر  ط  والشتوي  الصيفي  ،  3378موسم 

الترتيب.  جنيه/طن    2848 اكما أظهر ممثعلي  لعينة أن  لي 
تواجهمن   التي  مشاكل  هو  أهم  الموردين  مع  التعامل  في  هم 

يضطر  السعر  علي    األختالف مما  الجمع  عمليات  أثناء 
بنحو  تقدر  والتي  الخصم  لنسب  أو  للسعر  للرضوخ  المزارع 

   .كجم 1050:  1025الطن يكافئ أن  ، أي% 5: 2.5%
من ممثلي العينة لكل   %13،  %15نحو    أوضحفي حين  

ا واللموسمن  الصيفي  الجملة،  م  تاجر  مع  بتعاملهم  شتوي 

ذلك   إويرجع  بعض لعدم  ب  لتزام  المتفق   األسعارالموردين 
التعامل    عليها، تفضيل  بيأو  سابقة  قدر  همنلمعرفة  وقد   ،

بنحو   للتاجر  للبيع  السعر  جنيه/طن    2993،  3556متوسط 
من مزارعي    %23،  %20نحو    في حين يتعاقدعلي الترتيب.  

امص  معالعينة   وقد  مباشرةلبطاطس  انع  هذا  ممثلي    أوضح، 
المصانع   مع  التعامل  أن  القيود  العينة  بعض  نسب   مثلبه 

قد قدر  . و %17تصل الي نحو  ، واحيانا  %12البالغة    الخصم 
السعر جنيه/طن.    3037،  3567بحوالي    للمصنع  متوسط 

لموسم الصيفي والشتوي  ل  العينةدير صافي الربح لمزارعي  وبتق
أن بحوالي  تبين  تقدر  و   5740،  15038ها  هذا  جنيه/فدان، 

الزراعة  وقد موسمي  بين  معنوية  فروق  وجود  ويرجع تبين   ،
   .الختالف متوسط اإلنتاجية، وأسعار التقاوي 

 :ة للجهات الفعالةالقيمتحليل سلسلة ح.
التخطيطيبإ الشكل  القيم  التالي  ستعراض  ة  لسلسلة 

المنوفية بمحافظة  البطاطس  يتبينلمحصول  السلسلة  ن  أ  ، 
حيث  والخدمية،  اإلنتاجية  العمليات  من  مجموعة  الي  تنقسم 
تبدء السلسلة بعمليات ما قبل اإلنتاج والتي تتمثل في توفير 

اإل للمحصولمستلزمات  عن .  نتاج  المسئولة    هذه   والفئات 
والمبيدات    وموزعيالتقاوي،  موردي  هم  المرحلة   األسمدة 

ب الزراعية  شريكإعتبار والجمعيات  األف  ها  توزيع  سمدة  ي 
من    أوضحوقد  الكيماوية.   كل  دور  غياب  العينة  ممثلي 

التمويلية.   الزراعي والجهات    مزارعي   أوضح  هذا وقد األرشاد 
دور أن  األا  العينة  موزعي  به  يقوم  الزراعي  سمدة الرشاد 

التقاوي  والمبيدات موردي  من  كل  التمويلي  بالدور  ويقوم   ،
األ بالوموزعي  وذلك  باآلسمدة  لمدة  جبيع  بنسبة   3ل  شهور 

 . %20: %15فائدة تتراوح ما بين 
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 2020/2021فدان البطاطس بمحافظة المنوفية خالل الموسم الزراعي إيرادات  .9 جدول
 ليراد جملة ا للمصنع  البيع البيع لتاجر الجملة  البيع للموردين الموسم 

 جنيه/ فدان 
 صافي الربح 
 م. سعر الطن  % من العينة  م. سعر الطن  % من العينة  عر الطن م. س  % من العينة  جنيه/فدان 

 15038 53654 3567 20 3556 15 3378 65 الصيفي 
 5740 32982 3037  23 2993 13 2848 64 الشتوي 

 ة.الميداني  العينة بيانات  من وحسبت  جمعتالمصدر :         
 

يسي تلي عمليات ما قبل اإلنتاج عملية اإلنتاج والفاعل الرئ
المزارع  بها أي  أوضح وقد  .  هو  العينة  اإلنتاج  مزارعي  ن 

 النهائي يتوزيع ما بين:
والتخزين:   .1 الفرز    من   %48نحو    أوضح   حيث محطات 

العينة   الصيفيممثلي  يت  للموسم  مع   مأنه  التعامل 
ستفادة من فرق السعر في  لأل  التخزينالمحطات في حالة  

الطل فجوة  نتيجة  يرتفع  والذي  الموسم  والعر نهاية  ،  ضب 
، بنسبة تمثل  لموسم الشتوي ل تقاوي كتخزين البطاطس أو ال
اإلنتاج  10% المزارعينيفضل    بينما،  من  شراء   باقي 

ثالجات لالتقاوي للموسم الشتوي وعدم تحمل تكاليف نقل ل 
بين  والتي   ما  الي    جنيه،  300:  200تتراوح  باإلضافة 

بين  لتكا ما  تتراوح  والتي  التخزين    800:  600يف 
ك  3دة  لم  طن/هجني مع الم  أوضحما  شهور،  تعاملين 

  والتي نسب اإلصابة    أرتفاعالثالجات أن من أهم مشاكلها  
بين   ما  وظهور   نظراً   %7:  5تتراوح  الرطوبة  الرتفاع 

والف الجيدةطاالعفان  التخزين  شروط  اتباع  لعدم    ، ريات 
رتفاع تكاليف التخزين نظرًا الرتفاع أسعار الي أإلضافة  اب

البعض    كماهذا    الكهرباء. ين  التخز تفضيل  يرجح 
لألستفادة من فروق السعر في نهاية الموسم الصيفي لعدم  

وعل المحصول،  من  كبيرة  كميات  يقوموا  توافر  هذا  ي 
بالنواال البطاطس  الفرز  مع  يوم    15لمدة  ت  بتخزين 

المستمرو  الثالجات  التقليب  الي  والنقل  التعبئة  أما  ثم   .
فقد   الشتوي  للموسم  عدم  ثلي  مم  أوضحبالنسبة  العينة 

نخفاض السعر في نهاية الموسم  تخزين وذلك التفضيل ال
الصيفي. العروة  إنتاج  ظهور  بدء  مع  وبسؤال    تزامنا 
با التخزين  سعة  عن  الفرز  محطات  محطات  لممثلي 

االشغال    أن  أوضحوا باستثناء %70نحو  تبلغ  نسب   ،
الصيفيا ل  الحالي  لموسم  االشغال  نسب  تزايد  تصل  فقد 
مع  . وقله الطلب  19وفيد  يرجع ذلك الزمة كو   %90و  نحل

 . زيادة العرض
العينة   مزارعيمن    % 65يتعامل نحو    )وسطاء(:  نموردي .2

ال جر  امورد بين وسيط للمصنع أو تمع الموردين وينقسم 
المركزيةلأل مع  سواق  التعاقد  في  المورد  دور  وينحصر   ،

وال    المزارع علي السعر سواء قبل الزراعة أو قبل الحصاد،
علي  قي خدمات  أي  المورد  يتحمل ،  المحصولدم  حيث 
بنحو المورد    ويقدر ربح،  لمزارع تكاليف التعبئة والتحميلا

نظير    200 عليجنيه/طن    كما .  المحصول  التعاقد 
يتعاملو   مورديمن    %57لي  احو   أوضح أنهم  مع العينة  ا 

مركزية الجملة(   أسواق  سوق    )أسواق  في    العبور متمثلة 
ا  أكتوبر  6وسوق   لفة تك  المورديتحمل  و ة.  لحضر وسوق 

جنيه علي    140:  100والتي تتراوح ما بين    للطن  النقل
في حالة البيع لألسواق  المسافة، هذا ويضاف  بعد  حسب  

 لسوق   عربية/جنيه  50  بحوالي  رونولون وتقدرسوم دخول  
 .أكتوبر 6دخول سوق لالعبور، وال توجد تكاليف 

م  %23  :%20نحو    أوضح  :المصانع .3 امن   لعينة زارعي 
الزراع المصنع،    ة خالل موسمي  أنهم يتعاملوا مباشرة مع 

ذلك   هرمز  للتعاقدويرجع  مثل  األصناف  بعض    ، علي 
كروزنسانت للمزارع    ا،  التقاوي  المصنع  يوفر  يتم و حيث 

محصول نظير   كجم   500بنظام توريد  التعاقد علي البيع  
تقاوي  يش أن    أوضحوقد  هذا  كجم.    50كارة  المزارعين 

  % 17،  %12ا بين  بالمصنع عالية تتراوح م  ب الخصم نس
ويرجع ذلك لعدم وجود شروط واضحة بالعقد سواء نسب  
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أو   للثمرة،  الخصم  الفينة  الي  الموصفات  باإلضافة  هذا 
فا نسب  نتقوجود  المحصول  في  اإلد  أمام يجة  نتظار 

النقل المصنع.   تكاليف  المزارع  الحالة  هذه  في  ويتحمل 
بين ما  تتراوح  )حمولة  العربيةجنيه/  600:  400  والتي 

المزارعين   أوضحكما  .  طن(  7:  5لعربية تتراوح ما بين  ا
الم أهم  من  هو أن  المصنع  مع  تواجههم  التي  شاكل 
لتعاقد، هذا الي جانب  اعما ذكر بستالم  إختالف سعر األ

عليهالتإ المتفق  بالكمية  المصنع  المتعاقد   زام  بالسعر 
حالة  عليه وفي  إضاف،  كميات    الحر بالسعر  يتم  ية  شراء 

ح بين المتداول.  ما  الرسمي  االتفاق  سعر  يتراوح  يث 
وبالنسبة    4000:  3400 الصيفي،  للموسم  جنيه/طن 

ن.  طجنيه/  3300:  2800للموسم الشتوي يتراوح ما بين  
بين   ما  الحر  السعر  يتراوح  حين    3300:  2900في 
وحوالي   الصيفي،  للموسم    2900:  2500جنيه/طن 

الشتوي.  أ  للموسم  المدروس وضوقد  المصانع  مديري    ة ح 
حوالي   من    %10أن  تأتي  المصنعة  البطاطس  من 

المنوفية المزروعة  محافظة  للبطاطس  التفضيل  ويرجع   ،
الث نظافة  هي  الصحراوية  االراضي  الطمي  مفي  من  رة 

القديمة.   باالراضي  المنتج   نسب  وتبلغمقارنة  تداول 
المحلي ب(  ورقائق)بطاطس نصف مقلية   السوق  نحو في 

:  %40 ، في حين تمثل صادرات المنتج بنحو60% : 50%
األ  50% األسواق  في  الصادرات  وبعض وتتركز  فريقية 

العربية،   المصانع    أوضحوقد  الدول  يصعب  أنه  مديري 
رتفاع السعر  األسواق األوروبية ويرجع ذلك أل  الدخول الي

مقارنة   الدولالمحلي  بإن    المنافسة  بأسعار  العلم  مع 
رتفاع اسعار مستلزمات الي ألك  ذرجع  وي،  ثلةالجودة متما

 .اإلنتاج المحلية
نحو    :الجملة  تجار  .4 المزارعين   %13:  %15يتعامل    من 

الزراعة موسمي  تجار    خالل  ويتم مع  بالمنطقة،    الجملة 
واالسمدة   التقاوي  توفير  نظير  التجار  هؤالء  مع  التعامل 

وقد   تحت   بعض  أوضحباآلجل.  يكونوا  أنهم  المزارعين 
التفاوض علي السعر، حيث يتم خفض ر في  التجا  ةوطئ

الجمع  قبلالسعر   األ  عمليات  العمالة وبعد  مع  تفاق 
والتعبئة. الحصاد  عن  المزارع   المسئولة  يضطر  وعليه 

ال  أوضحوقد    للبيع. يتم  تجار  المحصول  توزيع  أن  جملة 
والمجاور  دا والقري  القرية  أسواق  طريق  خل  التوزيع عن 

ال النهائي. منها  و ة  تجزئللوكاالت أو تجار  المستهلك   الي 
الشراء من األسواق  أنه في حالة  كما أوضح تجار الجملة  

  % 7الممارسة نظير عمولة تقدر  ب  يفضل الشراءالمركزية  
 زاد.مالبالشراء عن نظام 

التجزئة: .5 يظهر    تاجر  بينلم  ترابط  التجزئة  حلقة   تاجر 
مباشرة،   أوضح  والمزارع    مزارعي من    %90نحو    حيث 

يع البطاطس لتجار التجزئة مباشرة، وذلك  وبة بصع  عينةال
يتعامل   وعليه  اإلنتاج،  حجم  تجار لكبر  مع  المزارع 

التجزئة.   تاجر  مع  الجملة  وتاجر  متوسط الجملة،  ويقدر 
الصيفي   داولتالسعر   الموسم  من  لكل  التجزئة  لتاجر 

 علي الترتيب.   جنيه/طن  3250،  3750والشتوي بحوالي  
التج تاجر  المحصول    ضافةباإلزئة  يتحمل  سعر  الي 

النقل   األسواق  و تكاليف  من  الخروج  رسوم  تكاليف 
بحوالي   تقدر  والتي  باإلضافة    10المركزية  جنيه/عربية 

با االرضية  أو  الفرش  تكاليف  والتي  ألالي  المحلية  سواق 
   جنيه/يوم. 10 بحواليتقدر 

والهدايا: .6 العائلي  االستهالك   االستهالك  نسبة  يقدر 
 من اإلنتاج.  %2و ا بنحوالهدايالعائلي 

بين    التالف: .7 ما  التالف  نسب  للموسم    % 10:  % 5يتراوح 
ممثلي العينة   أوضحوقد    ،الصيفي والشتوي علي الترتيب

ا لمربي  بيعه  يتم  الفاقد  نظير  لأن    400:  300مواشي 
أو   كأعالف  اجنيه/طن    المملوكة   للحيواناتستخدامه 

 لمزارع.ل
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 الباحثتين بلمن ق اإلستبيان : صممت بناء علي نتيجة المصدر
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 القيمة المضافة علي محصول البطاطس خ.
  السياسي،   االقتصاد  أعمدة  أحد  ةاف المض  القيمة  تعتبر

 عليها الطلب من زيدت   لها مضافة قيمة عمل يتم التي فالسلعة
  هي نها  بإ  المضافة  القيمةعرف  وت  .رباحهاأ  تزداد  وبالتالي
  منتجات   إلنتاج  المحصول   علي  تقام  التي  العمليات  مجموعة

 المنافع  مجموعب  وتحسب  .وغذائية  اقتصادية  قيمة  ذات  اخري 
 .االنتاج لمستلزمات التكاليف مجموع يعلمقسومًا 

 المضافة  العمل قيمة   .1
البطبمراجعة   محصول  يوفرها  التي  العمل  اطس فرص 

اإلنتاجية، تبين ان عدد العمالة الزراعية إلنتاج  ل السلسلة خال
  بحوالي يقدر  والشتوي  الطن من محصول البطاطس الصيفي  

عمالة   4.2،  3.3 عدد  يبلغ  حيث  الترتيب.  علي    عامل 
لا منهما  لزراعية  لكل  مضاف    عامل  54،  58  بحواليلفدان 

ب ، وبحساعامل/فدان(   2)  بالحقل  اليها عمالة الفرز والتعبئة
أنها مسا  نسبة تبين  اإلنتاجية  بسلسلة  الزراعية  العمالة  همة 

من اجمالي العمالة علي طول    %71.8،  %66.7تعادل نحو  
 .  لموسمي الزراعة علي الترتيب السلسلة 

في  لموردينة  وبالنسب علي    العمالة  دورقتصر  المصانع 
العمالة   المصنع، وقدر عدد  أمام  والتفريغ  المزرعة    النقل من 

هذه   بحفي  الزراعة /عامل  0.28والي  المرحلة  لموسمي    طن 
بموجب   نسبة  عامل/عربية  2وهذا  ويقدر  العمالة  ،  مساهمة 

الترتيب.    % 4.8،  %5.7بنحو   العمالة  علي  عدد  ويقدر 
لت الجملة  اجبالنسبة  وتمثل   0.3  بحوالي ر  طن،  عامل/ 

في   نسبة  العمالة  وتعادل  والحراسة،  والتخزين  النقل  عمليات 
نحو  العما طول    %5.1،  %6.1لة  علي  العمالة  اجمالي  من 

قدر  السلسلة.   طن  بينما  لكل  التجزئة  لتاجر  العمالة  عدد 
النقل    0.43بحوالي   عمليات  نظير  وذلك  والبيع عامل، 

للمسته بنحو  لويب  ،لكالمباشر  التجزئة  تاجر  مساهمة  نسبة  غ 
 لموسمي الزراعة.   7.4%، 8.7%

بالمصنع العمالة  عدد  يقدر  حين    0.64  بحوالي  في 
المدروسة  /عامل بالمصانع  العمالة  متوسط  يقدر  حيث  طن، 

)  45  بحوالي متوسط    15دائم+    30  عامل  ويبلغ  مؤقت(، 
نسبة ل  . وتمثطن/يوم  70  بحواليالطاقة اإلنتاجية للمصانع  

بنحو   الزراعة  لموسمي  العمالة    % 10.9،  %12.9مساهمة 
السلس علي طول  العمالة  اجمالي  الترتيب من    ه عليو   ة.علي 

،  4.95  بحوالي العمالة للطن المنتج من البطاطس    يقدر عدد 
ال  5.85 علي  ضرورة عامل  الي  يعزي  ما  وهو  ترتيب. 

الماال التسويقية  والعمليات  المحصول  بهذا  عهتمام  ه  ليقامة 
 ه.رتفاع نسب التشغيل بأل
 المضافة  النقدية القيمة .2

يتبيستعراض  إب عليها،  للمتعاملين  القيمة  أن سلسلة  ن 
تقدر  ال للمزارع  المضافة  النقدية    451،  857  بحوالي قيمة 

الترتيب  طن/جنيه علي  والشتوي  الصيفي  الموسم  ، خالل 
بحوالي  علو  للمزارع  الشهري  العائد  يقدر    150،  286يه 

يقدر  .  طن/جنيه العائد  صافي  فإن  للمورد  بحوالي  بالنسبة 
حيجنيه/طن  100 المنفقة    تقدرث  ،    100حوالي  بالتكاليف 

وتتمثل  جنيه/طن و   تكاليف   في،  والنولون،  يتحصل  النقل 
،  نظير التعاقد مع المزارع  طن/جنيه  200حوالي  المورد علي  

ر صافي عائد المورد مرتفع نظير الخدمة المقدمة، وهو  تبويع
لتعدد   نتيجة  المزارع  ربح  من  يضعف  في   المشاركينما 

 التسويق.  عمليات
يقدر   حين  بحوا  يرادإفي  الجملة    250لي  تاجر 

في النقل  من قبل التاجر  المنفقة    تمثل التكاليفتجنيه/طن، و 
والنو  والحراسةوالتخزين  والفرز  ،  جنيه/طن  130بحوالي    لون 

الطن بحوالي   وبالنسبة    جنيه.  120وعليه يقدر صافي عائد 
فيقدر   التجزئة  بحوالي    سعرلتاجر    4000،  4500الطن 

تحم  جنيه، من  المنفقة  التكاليف  قيمة  ونقلوتقدر  واجره    يل 
فاقد  جنيه/طن،    300بحوالي    باعة خسائر  الي  باإلضافة 

تاجر  ح  وعليه يقدر صافي ربجنيه/طن،    100تقدر بحوالي  
      . جنيه/طن 350التجزئة بحوالي 

بيانات   ووفق  للمصانع  تكلفة    اإلستبيانبالنسبة  أن  تبين 
 مقلية والرقائق يقدر بحوالي   الطن المصنع للبطاطس النصف 
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 2020/2021خالل الموسم الزراعي  المضافةالعمل   مةقي .10 جدول
  الموردين %  المزرعة الموسم 

 مصانع لل
تاجر   % 

 الجملة 
تاجر   % 

 التجزئة 
 االجمالي  %  المصنع  % 

 4.95 12.9 0.64 8.7 0.43 6.1 0.3 5.7 0.28 66.7 3.3 صيفي
 5.85 10.9 0.64 7.4 0.43 5.1 0.3 4.8 0.28 71.8 4.2 شتوي 

 الميدانية. العينة بيانات من وحسبت  معتج صدر : الم   
 
 2020/2021خالل الموسم الزراعي  المضافة النقدية القيمة .11جدول 

 المصنع  تاجر التجزئة  تاجر الجملة  الموردين  المزرعة الموسم 
 451 شتوي  11000 350 120 100 857 صيفي

 انية.الميد العينة بيانات من وحسبت  جمعتالمصدر :        

 
جنيه، في حين يقدر سعر تداول المنتج في األسواق ألف  12

)هايبر ماركت، كارفور،   جنيه/طن  ألف  23المحلية بحوالي  
النقدية للمصنع صافي  وعليه يقدر    ،(خير زمان القيمة  عائد 
جنيه  11بحوالي   المصر ألف  وتتمثل  اإلنتاجية ،  وفات 

إهالك   اقساط  في  إللمصنع  وعماوتكاليف  وزيو يجارات  ت  لة 
المشاركة  ومعدات. األطراف  عوائد  العملية    وبمراجعة  في 

المنتجين،  أرباح  تفوق  الوسطاء  أرباح  أن  يتبين  اإلنتاجية 
ف رفع    إنوعليه  في  يساهم  التعاقدية  الزراعات  دور  تفعيل 

المزارعين وضمان ر  للمزارع وذلك  مستوي دخول  بحية عادلة 
 األطراف. وفق عقود ملزمة لكل 

القيمة  الرباعيالتحليل  .3 بمحافظة   لسلسة  للبطاطس 
 المنوفية: 

الرباعيعتبر   تحليلي    (SWOT)ي  التحليل  يهدف أسلوب 
القـوة  الي   نقـاط  الفـرص والتهديـدات  و معرفة  الضـعف ومعرفـة 

ستراتيجيات  إوهـو مـن أفضل النظم لبناء  السوق.  ه  التي تواج 
وذلـك المـدى  قصـيرة  خطـط  أو  المدى  طويلة  خطط   سواء 

إلى األهدافللوصـو  المتغيرات تحليل  ب  ،المنشودة  ل  مجموعة 
تنقسم  و   .علي المنتج  التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر

  مل وهي تش  البيئة الداخلية  المتغيرات الي متغيرات تؤثر علي
ونقاط   القوة،  و الضعفنقاط  علي  .  تؤثر  البيئة متغيرات 

الفرص، ونقاط    الخارجية نقاط  ليه  ع. و داتالتهديوهي تشمل 
معالجة  ، و على نقاط القوة  الي التركيز  ليل الرباعيالتح  يهدف

الضعف المتاحةاإلو ،  نقاط  الفرص  من    مواجهه و ،  ستفادة 
 . السلسلةالتهديدات التي تواجه 

الشكوبإ نتائج  2التخطيطي )ل  ستعراض  ( والذي يوضح 
تم    SWOTتحليل   والتي  الميدانية  العينة  مبحوثي  آلراء  وفق 

ب عليتناولها  المشاكل    ناء  التى  اإلأهم  والتسويقية  نتاجية 
الفرص التي يمكن االستفادة منها  تواجههم باإلضافة الي أهم  

علي   معه  للمتعاملين  أعلي  دخول  وتحقيق  بالمنتج  للنهوض 
 ة اإلنتاجية والتسويقية. سل طول السل

ي التحليلحيث  نتائج  البياني  علي    عتمد  علي  التمثيل 
القوة    نقاط  هي   هل   ختباراإلط  نقا  مثلوالذي يالمحور السيني  

:  0وتأخذ المتغيرات قيم من )أو فرصة أو تهديد،   الضعف  وأ
والتأثير5 القوة  مدي  وفق  بين  المديتراوح  وي  (  وي ق  ما 

قي ويأخد  وضعيف  إ   مةومتوسط  محايد، صفر  كان  بينما   ذا 
احتمالية   الصادي مدي  المحور    ات ختبار هذه اإلوصلة  يمثل 

حتمالية  اال  مدي  وفق  (5:  0)  من  قيم  تغيراتالمأيضًا    وتأخذ
الصلة   وضعيف  ومتوسط  قوي   بين  ما  المدي  ويتراوح  أو 

الفقاعة تاثير .  محايد   كان  ذاإ  صفر  قيمة  ويأخد وتمثل حجم 
النقاط، ح  هذه  )  جموتتحدد  من  القيم  وفق  (  3:  1الفقاعة 
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عليه كلما زاد  قوي ومتوسط وضعيف، و   ويتراوح المدي ما بين
قرب . ويحدد  أكبر للمتغيراشار الي مدي  ة كلما  حجم الفقاع

الفقاعة المحور    وبعد  المتغيردرجة  عن  يتم أهمية  حيث   ،
 أهمية  األقل   هي (  0،0)  من  بالقرب  الموجودة  تلك  تصنيف

   .المحور كان التاثير اكبر عنوالعكس كلما بعد 
التخطيطي    ستقراءوبإ الشكل  أن    أدناه  2باستقراء  يتبين 

سرعة    هيس بالمنوفية  محصول البطاطنقاط القوة إلنتاج  أهم  
المال رأس  أكده  دوران  ما  وهو  تفضيل   مزارعي،  في  العينة 

حيث ال   زراعة محصول البطاطس مقارنة بالمحاصيل الحقلية
عن   الزراعة  فترة  با  ،شهور  3تزيد  للتجار  لنوكذلك  سبة 

المنتج علي  لالقبال  نظرًا  الحالية    والمصنعين  الفترة  باستثناء 
ت الطلب أدي الي انخفاض معدال  ة كورونا حيثجائحنظرًا ل

  خاصة بالنسبة للطلب الخارجي والذي أثر علي طلب المحلي 
األ ناتج  من  المعروض  بزيادة  والذي    الجديدة  راضي وذلك 

األ بسعر  مقارنة  سعره  )حيث  ا   راضيينخفض    أوضح لقديمة 
بنحو   قيمتها  تقدر  التصدير  فرزة  أن  المبحوثين   700بعض 

، هذا  ليحتياجات السوق المحإ  كفيلة بتغطيةوهي    جنيه/طن(
الفنادق   في  والمتمثل  المحلي  الطلب  انخفاض  بجانب 

توافر الخبرة   في التأثير كل منوتتساوي    . والمدارسوالمطاعم  
 . توفير فرص عملو  في الزراعة

من  ي  وعل محصول    إعتبارالرغم  أن  العينة  ممثلي 
وقومي  البطاطس استراتيجي  أحدي  محصول  وهي  ط نقا، 
اإل المحو أنها    القوة،  من  يعني  تقترب  مما  األفق  ضعف  ر 

التاثير احتمالية  أو  ذلك    ،الصلة  السلسلة  ويرجع  لقصر 
تصدير  و  و محصول  الاقتصار  الجديدة  األراضي  إستبعاد من 

عتبر يكما    لية األصابة بالعفن البني.ماضي القديمة الحتاألرا
للتصنيعال االصناف  توافر   القوة  صالحة  نقاط  وعلي    .أحدي 

المزروعة  الع  مزارعي  توضيح من    الرغم األصناف  أن  ينة 
قوي   تاثير  ذات  لها  بالمنوفية  االستيراتيجي  التاثير  أن  اإل 

المحور   من  لقربها  لمحدودية    ،السينيمتدني  ذلك  ويرجع 
 .وعة بالمنوفيةزر األصناف الم

الضعف  أهم  وتتمثل   والتاثير  نقاط  األهمية  حيث  من 
أأستراتيجي  اإل مستلزمارتفاع  اإلنتاجسعار  ما   ،ت  وهذا 

المبحوثين  أ فئات  جميع  التداول  آوضحه  علي  ذلك  ثر 
من  والتصنيع. كل  تأثير  المخاطرة  رتفاع  أ  ويتساوي  نسب 

والتسويقية الحيازى ،  اإلنتاجية  التفتت  وجود  م  عد،  مشكلة 
للمنتجين متوسط.   روابط  استيراتيجي  تاثير  ذات  أنهم  حيث 

تأثير   اويمثل  نسب  والتالارتفاع  وذلك   ف لفاقد  متوسط  تأثير 
االستخدامل في  بدائل  يعتبر  . وجود  حين  منسوب  أ  في  رتفاع 

والملوحة االرضي  تأثير ،  الماء  ذو  الزراعية  الدورات  وغياب 
 .  سيود لقربهم من المحور االفقي والرأمحد

علي   المؤثرة  الخارجية  العوامل  كأحد  التهديدات  وتأتي 
ان  التهديدالمنتج وتتعدد نقاط   لتشابك  املين والجهات  لمتعظرا 

باإلنتاج،طمرتبال والتعاونيويأتي    ة  اإلرشادي  الدور   ضعف 
تأثير   ليهي.  السلسلةذات التأثير المرتفع علي    التهديداتهم  كأ

ر جيد لإلنتاج بمعايير  غيمناخ  كل من زيادة عدد الوسطاء،  
عالمية باألراضي   ،جودة  البني  العفن  آثر  لتبقي  ذلك  ويرجع 

الرغم القدي علي  بالر   مة  عليه  القضاء  رية  من  أثناء  ش 
الي المحاياه باإلضافة  التسويق إ  ،  علي  السلسلة  قتصار 

والتصنيع التاثير  .  الداخلي  في  من المتوسط  وتتساوي    كل 
التحتيه البنية  كفاءة  وأسمدة  او تد ،  ضعف  ومبيدات  تقاوي  ل 

والوسطاء،  مغشوشة المزارعين  بين  ملزمة  عقود  وجود  ، عدم 
تبين أن التأثير . في حين يوي البطاطسمستوردي تقا  حتكارإ

األقلستيرااإل من  تيجي  لكل  السلسلة  الخدمات    علي  ضعف 
التغير  والمعلوماتية،  المناخيةالتسويقية  ويرجع  ات  تآ.  ثر عدم 

بالتغير  الزراعة    اتالمزارعين  في  العالية  الخبرة  الي  المناخية 
المثلي في ال سم  ) المو   زراعةمما يساعدهم علي تحديد الفترة 

من مبر الي أول يناير، الموسم الشتوي  أخر ديسمن  الصيفي  
 .أخر سبتمبر الي أول أكتوبر(

فعيل فيعتبر تمحصول  وتعتبر الفرص المتاحة أهم داعم لل
القومية   المؤسسات  التعاونية مث والمتدور  الجمعيات  في  لة 

التعاقدية   المحصولوالزراعات  علي  تاثيرًا  المتغيرات  ،  أهم 
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التاي في  من  ليها  كل  إنثير  تجميع  إمكانية  مراكز  شاء 
الزراعية الزراعي،  للحاصالت  التصنيع  فى  تبني   ، التوسع 

تجاه الدولة لتطوير نظم الري إ، صناف محليةأستباط الدولة إل
ت  .والصرف  ما  خالل  وتسعي  ف  هدوهذا  من  الدولة  إليه 

 . 2030ستراتيجية إالخطط والمشروعات المدرجة في 
سلسلة إنتاج يجيات المتبعة للنهوض بستراتأهم التحديد  .4

 وتداول البطاطس. 
البطاطس    نم لمحصول  القيمة  سلسلة  تحليل  وفق  واقع 

القيمة   سلسلة  داخل  الفعالة  الفئات  وهم  العينة  مبحوثي  أراء 
البط بالمنوفية،  اطلمحصول  بعض  س  إتباع  يمكن 

للنهوض  اإل ذلك  بالمنتجستراتيجيات  خالل   ويتضح  من 

) الجد إحيث  (  12ول  تطبيق  وتوسع نمستراتيجية  يمكن  و 
والفرص المتاحة، وهي تعتبر   دة من نقاط القوة ستفاوذلك باإل

تليها    إستراتيجيةأهم   بالمنتج.  التطوير   إستراتيجيةللنهوض 
تفادة من الفرص المتاحة ومواجهة نقاط سوالتحسين وذلك باإل

 إستراتيجيةما  كل للبيئة الداخلية للمنتج. أبحل المشاالضعف  
واالستقرار،   الي  الثبات  للموارد  وتهدف  األمثل  االستغالل 

ب الهدر  االيجابيات وتقليل  بعض  وفق  التهديدات  مواجهة 
اإل  .المتاحة تردي   ستراتيجيةوتأتي  حالة  في  األنكماشية 

، وتعتمد  اع وذلك بزيادة مستويات الضعف والتهديداتوضاأل
اإل مشكل  ستراتيجيةهذه  عالج  اعلي  مستلزمات  إلنتاج  ة 

 تقاوي.والمتمثلة في ال
 
  استراتيجيات التحليل الرباعي لمحصول البطاطس  مصفوفة .12جدول 

 SWOTمصفوفة 

 الداخلية 
 الخارجية 

 (Wمجاالت الضعف ) (Sمجاالت القوة )

  ( O)الفرص 

 إستراتيجية نمو وتوسع 
   باط اصناف محليةن تبني الدولة است  .1
 الجيدة.دة المستور توفير األصناف  .2
المؤسساتت  .3 دور  )الزراعة يةالقوم  فعيل 

 .التعاقدية(
 . إنشاء مراكز تجميع للحاصالت الزراعية .4
 . التوسع فى التصنيع الزراعي .5

 إستراتيجية تطوير وتحسين 
 تفعيل روابط المنتجين.  .1
 .الري والصرفم نظتطوير  .2
التعاونيات) .3 منظومة  وتسويق تطوير  التقاوي  توزيع 

 ( المحصول
 .عيالزرا  الرشادتطوير دور ا .4
 . (شبكات نقل ومحطات تخزين )تطوير اللوجيستيات  .5

  (Tالتهديدات )

 إستراتيجية ثبات واستقرار 
لتوفير  .1 للبطاطس  الفعلية  المساحات  حصر 

 الالزمة.  التقاوي 
ل .2 خريطة  وفقرسم  لتقليل  ا  إلنتاج  الستهالك 

 . األسعارالهدر المتراكم وضبط 

 إستراتيجية انكماش 
األصنافإ .1 إنتاج  ستبدال  باألعلياألقل  )التوسع    ية 

 . سي(الرأ
اإل .2 منافذ  مصادر عتماد  وإ ستيراد  تقليل  من  تقاوي 

 موثوقة.
في  .3 الجديدة  االراضي  إنتاج  في  التصرف  تحجيم 

 .األسعاراألسواق المحلية لضبط 
 داول األسمدة والمبيدات. ت  مراقبة مصادر .4

 .نتائج العينة اً تقدير الباحثنان وفق:  المصدر       
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 للبطاطس وفق أراء الجهات الفعالة بالسلسلة رباعيال التحليل نموذج .2 التخطيطي الشكل
  الميدانية. العينة بيانات من وحسبت جمعت:  لمصدرا
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 التوصيات 
لضبط ة  مراعا .1 الزراعية  المواسم  بين  اإلنتاجية  الفجوات 

 اعية.الموارد الزر المحلية وتقليل هدر   األسعار
من   .2 كل  و   إستراتيجيةتفعيل  والتوسع،   إستراتيجيةالنمو 

 التطوير والتحسين للنهوض بالمنتج.
اإلنتاج .3 حجم  وتقليل   المحلية  األسعارلضبط    تخطيط 

  7.2  بحوالي  ي حلالم  الطلب  يقدرحيث  ،  واردات التقاوي 
ما  طن أي  مع   ،سنويا  طن  مليون   2.6  يعادل  يوميا، 

بنصا  نسبةإضافة   تقدر  يعني %30  حودرات  ما  وهو   .
طن    مليون   4.5:    3.5اإلنتاج في حدود  ضبط مستوي  

 سنويًا. 
واعتماد   .4 الخارجي  للسوق  الجديدة  االراضي  إنتاج  توجيه 

علي  للمحافظة  الداخلي  للسوق  القديمة  االراضي    إنتاج 
 .ستقرار السعرا
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 الحقلما
 
خالل الفترة  ومحافظة المنوفية  هورية مصر العربيةجمل العروات إجمالي علي مستوي البطاطس مساحة وانتاج  تطور .1دولج
(2005-2019 ) 

 البيان 
 

 السنة 

لمحافظة المنوفية   مالي العرواتجإ للجمهورية   مالي العرواتجإ  
 المساحة 

 لف فدان( أ)
 النتاجية 

 )طن/فدان(
 النتاج 

 ( لف طنأ)
 المساحة 

 لف فدان( أ)
 النتاجية 

 )طن/فدان(
 النتاج 

 لف طن( أ)
2005 300.7 10.53 3167.4 47.3 9.49 449.9 
2006 220.2 010.5  2312.8 26.0 9.56 248.5 

7200  257.0 7410.  52760.  40.7 10.13 412.3 
8200  327.4 8910.  3567.1 44.8 10.50 470.5 
9200  329.7 11.10 3659.3 43.7 7.210  448.9 

2010 334.6 8610.  3634.2 44.1 10.52 463.1 
2011 390.8 11.10 4338.4 62.5 10.05 628.2 
2012 421.9 2811.  0.4758  65.4 11.72 766.4 
2013 381.4 811.1  4265.2 44.3 10.69 473.4 
2014 409.5 2611.  4611.1 43.2 10.00 431.6 
2015 437.4 3311.  4955.4 49.2 9.54 .3694  
2016 376.6 10.92 4113.4 43.1 7.92 341.2 
2017 414.9 .6711  4841.0 48.0 9.89 474.6 
2018 .1408  12.15 4960.1 46.9 11.09 520.1 
2019 422.6 12.31 5200.2 40.4 11.13 449.3 
 469.8 10.2 46.0 4076.3 11.3 362.2 املتوسط

   . أعداد متفرقةشئون االقتصادية،ألراضي، قطاع الح اصالجمعت وحسبت من وزارة الزراعة واست:  المصدر
 
تحل   .2  دولج التباين نتائج  مسل  يل  من  الفدانية  االحتياجات  المنوفية  متوسط  بمحافظة  النتاج  الزراعي  لتلزمات  لموسم 
(2020/2021)   
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 . جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية: المصدر

التباين   ئجنتا   .3  دولج و متو ل  تحليل  البشري  العمل  من  الفدانية  االحتياجات  بمحافظسط  المنوفية  اآللي  الزراعي  لة  لموسم 
(2020-2021 ) 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

ANOVA

x7

8.533 1 8.533 .394 .532

2557.433 118 21.673

2565.967 119

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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 . يانات العينة الميدانيةجمعت وحسبت من ب: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2020ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -كندرية للتبادل العلمى مجلة اإلس                

 

658 

-2020وسم الزراعي )خالل المتاجية لفدان البطاطس بمحافظة المنوفية لتكاليف النل  تباينالنتائج تحليل  .4 دولج
2021 ) 
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 . جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية: درالمص
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ABSTRACT 

Analytical Study of Potato Value Chain in Menoufia Governorate 
Amal Kamel Eid Ramadan   and Rania Abdallah El Saied Tolba 

By analyzing the production outputs of potato per 

feddans in Menoufia Governorate, it is found that the 

loss between 5%: 10%. The value of family 

consumption and gifts is estimated at 2%. Accordingly, 

the quantity sold per feddan during the two agricultural 

seasons is estimated about 14.7 and 11.3 tons / feddan. 

By analyzing the marketing chain of the crop, it is 

evident that there are 3 effective parties to deal with, 

and it has also been found that there are no systems in 

place to connect farmers to markets. Reviewing the 

value chain, it becomes clear that the chain is divided 

into a group of production and service processes, as it 

begins with pre-production processes, which are 

represented in providing production requirements for 

the crop. The groups responsible for this stage are seed 

suppliers, distributors of fertilizers and pesticides, and 

agricultural associations. Pre-production operations 

follow the production process and the main actor in it is 

the farmer. The sample farmers explained that the final 

production is distributed between the sorting and 

storage stations and is dealt with in the case of storage 

to take advantage of the price difference at the end of 

the summer season, or storage as seed for the winter 

season represents 10% of the production. As for 

suppliers (intermediaries), their role is limited to 

contracting with the farmer on the price, whether before 

planting or before harvest, and selling to factories or 

central markets. 

While some farmers deal with factories directly as a 

result of contracting some varieties such as Hormuz, 

Santana, Cruz. The managers of the studied factories 

explained that about 10% of processed potatoes come 

from Menoufia Governorate, and the percentage of 

processed potatoes in the local market is about 50%: 

60%, while exports of the product represent about 40%: 

50% and exports are concentrated in African markets 

and some Arabic countries. The farmers explained that 

they are dealing with wholesalers for providing seeds 

and fertilizers on credit. The wholesalers also indicated 

that in the case of purchasing from the central market, it 

is preferable to buy in practice, for a commission of 7% 

for the auction system. On the other hand, the absence 

of a link between the retailer and the farmer directly, as 

about 90% of the sample farmers explained the 

difficulty of selling potatoes to retailers directly, due to 

the large volume of production. 

By studying the added value of potatoes, it was 

found that it provides job opportunities throughout the 

production and marketing chain of the summer and 

winter potato crop, estimated about 4.95, 5.85 workers / 

ton, which is attributed to pay attention to this crop due 

to its high employment rates. By studying the added 

monetary value of the produced, it becomes clear that 

the profits of the intermediaries exceed the profits of the 

producers, and accordingly, activating the role of 

contract farming contributes to raising the level of 

farmers' income and ensuring fair profitability for the 

farmer, according to binding contracts for all parties. 

 By conducting a SOWT analysis of the value chain 

of potatoes in Menoufia Governorate, it becomes clear 

that the strengths are the rapid turnover of capital, the 

availability of expertise in agriculture and the creation 

of job opportunities, and that the potato crop is a 

strategic and national crop. Whereas, the weaknesses 

are the high prices of production inputs, the high rates 

of production and marketing risks, the problem of 

housing fragmentation, the absence of links to 

producers, and the high rates of waste and spoilage. 

Threats come as one of the external factors 

affecting the product and are represented by the weak 

extension and cooperative role, the increase in the 

number of middlemen, the weak infrastructure 

efficiency, the circulation of adulterated seeds, 

pesticides and fertilizers, the absence of binding 

contracts between farmers and intermediaries, the 

monopoly of importers of potato seeds. The available 

opportunities are considered the most important 

supporter of the crop, so the activation of the role of 

national institutions represented in cooperative societies 

and contractual crops is considered the most important 

variables affecting the yield, followed by the effect of 

each of the possibility of establishing collection centers 

for agricultural crops, expansion in agricultural 

industrialization, the state's adoption of the introduction 

of local varieties, the state's direction to develop 

systems Irrigation and drainage. This is what the state 

aims through the plans and projects included in the 2030 

Strategy. 

Based on the analysis of the value chain of the 

potato crop according to the opinions of the sample 

respondents, the most important strategies used to 

promote the potato production and circulation chain in 

Menoufia Governorate were identified. The most 

important of which is the implementation of a growth 

and expansion strategy, followed by the development 

and improvement strategy. As for the stability and 

stability strategy, which aims to optimize the utilization 

of resources and reduce waste by confronting threats, 
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according to some of the advantages available. The 

deflationary strategy comes in the event of a 

deteriorating situation by increasing levels of 

vulnerability and threats. This strategy depends on 

treating the problem of production requirements, which 

is primarily the problem of seeds. 

Recommendations: 

1. Correct handling of production gaps between 

agricultural seasons to control local prices and 

reduce the waste of agricultural resources. 

2. Activating both the growth and expansion strategy, 

and the development and improvement strategy to 

promote the product. 

3. Planning the volume of production to control 

domestic prices and reduce seed imports, as the 

local demand is estimated at about 2.6 million tons 

annually  .This means adjusting the level of 

production in the range of 3.5: 4.5 million tons 

annually. 

4. Directing the production of new lands to the external 

market and approving the production of old lands 

for the internal market to maintain price stability. 

Key words: value chain - SWOT model - 

stakeholders - analysis of variance. 

 


