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ة والتى  ة فى جمهورة مصر العر طاطس من الزروع الخضرة األساس رع على تز تعتبر ال

ة  ة والعروة النیل ف سیتین هما  العروة الص طاطس فى بوقد . عروتین رئ لغت المساحة المزروعة من ال

ما بلغ متوس )٢٠٠٣-١٩٨٨(متوس للفترة من      ف فدان وذلك أل ٢٠٠.٧٥العروتین نحو   ،

ة اإلنتاج الكلى نحو  ة المصدرة منها حوالى  ١.٨م لغت الكم ، و ً ◌ ًا ألف طن  ٢١٩ملیون طن سنو

الت التى تعترض إنتاج وتصدیر محصول  الفترة األخیرة فىولوح .خالل نفس الفترة عض المش وجود 

اره طاطس على اعت ستدعى التعرف على العوامل  ال من أهم الحاصالت الخضرة فى مصر األمر الذ 

ان زادة اإلنتاج الكلى  طاطس إلم اشر على إنتاج محصول ال ل م ش ة المختلفة التى تؤثر  االقتصاد

ذلك التعرف على المشاكل والمعوقات الخاصة بتصدیر هذا المحصول الهام حتى  مواصفات جیدة و منه 

ن ع س أثره على االقتصاد القومى وعلى م ما ینع الت والمعوقات لزادة حجم الصادرات  بور تلك المش

ماالدخل الزراعى ودخل المزار  اإلضافة إلى  ع،  قى للمحصول  حث إلى معرفة الهامش التسو یهدف ال

ة ة واألورو ة فى الدول العر   .دراسة متوس االستهالك الفرد وأهم األسواق الخارج

سجالت وزارة الزراعة  انات المتاحة المنشورة وغیر المنشورة والمدونة  حث عن الب اعتمد هذا ال

ن والجهاز  ز ووزارة االقتصاد ووزارة التمو ة والزراعة المر عة  للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة األغذ التا

ة  )FAO(لهیئة األمم المتحدة ة وغیر الرسم وقد تم استخدام أسلوب التحلیل وغیرها من الجهات الرسم

حث ن الوصول إلى أهم النتائج من ال م ة حتى  ل سالسل زمن ه فى ش انات المتحصل عل   . الوصفى للب
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ذلك اإلنتاج الكلى منها خالل   طاطس و السنوات  وقد تبین من الدراسة زادة الرقعة المنزرعة من ال
طاطس تراجعت فى السنوات إال أن ا) ٢٠٠٣- ١٩٨٨( فترة الدراسةاألولى من  لمساحة المنزرعة من ال

ل معنو  األخیرة على الرغم من زادة ش طاطس خالل نفس الفترة  ة الصادرات من ال عز م ، وقد 
طاطس والتى بلغت اقصاها نحو  ه بدون االیجار  ٣٨٧٩ذلك إلى إرتفاع تكالیف زراعة الفدان من ال جن

االضافة إلى خوف المز ٢٠٠٣عام  ذا ما حد،  فى السنوات  ثارعین من انخفاض أسعار التصدیر ، و
قتها لمواصفات  طاطس المصدرة إلى دول اإلتحاد األوري لعدم مطا ات من ال م األخیرة من أرجاع 

  . الجودة

ضا ارتفاع متوس صافى العائد الفدانى حیث بلغ نحو  ه للفدان  ٢٣٩٢وأوضحت نتائج الدراسة أ جن
مثل ن). ٢٠٠٣- ١٩٨٨(خالل الفترة من  من % ٤٦.٦٩حو ما أوضحت النتائج أن ثمن التقاو 

طاطس استقرت خالل السنوات . جمالى التكالیف المتغیرةا ة االستهالك المحلى من ال م ما تبین أن 
طاطس خالل الفترة من   ١.٨األخیرة لتدور حول  لغ متوس  استهالك الفرد من ال ملیون طن ، و

اً  ٢٧.١و نح) ٢٠٠٣-١٩٨٨(   .یلو جرام سنو

األسعار الجارة خالل مرحلة الجملة قد  طاطس تبین أن الهامش المطل  ة للتسو الداخلى لل النس و
ه للطن عام  ٣٤٢بلغ أقصاه نحو  ه للطن عام  ٥٨، فى حین بلغ أدناه حوالى ١٩٨٨جن    .   ١٩٩٨جن

ضا  ة هى السوق ا أتضحأ طاطس من الدراسة أن السوق األورو ة لتصدیر ال النس ألولى 
ما تبین%٧٦.٥حیث بلغت نسبتها نحو  المصرة ا، أن ،  طال ة ، ا ا الغر  والیونانالمملكة المتحدة المان

ل وارداتها نحو  طاطس المصرة ، حیث تش ة المستوردة لل ، ١٧.٤، ٢٧، ٢٩.٦٠هى أهم الدول األورو
متوس الفترة على الترتیب من جملة واردات الدول % ١٦.٧ طاطس المصرة وذلك  ة لل األورو

ةأن  ةما أ وضحت الدراس. )٢٠٠٣ - ٢٠٠٠( ة للدول  السوق العر النس ة  ة الثان تأتى فى المرت
طاطس المصرة طاطس یواجهها العدید من المعوقات والتى بذلك ت. المستوردة لل ین أن تصدیر ال

ة الصادرات م س أثرها على  ة والتصدیرة وأوص .ینع ضرورة تحسین األوضاع اإلنتاج ت الدراسة 
طاطس   .لل
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  )مشترك ومستخرج من رسالة ماجستیر( بحث األولال

 دراسة اقتصادیة إلنتاج وتسویق األلبان بمحافظة الفیوم
م دمحم مصطفي د. أ       محمود عبد السالم أحمد         یدـعـمد سـمد أحـمح/ د       عبد العظ

ة الزراعة -االقتصاد الزراعيسم ق   جامعة الفیوم-ل
ة الزراعة ، جامعة الفیوم، المجلد   ل ة،  ة الزراع حوث والتنم   .٢٠٠٩، العدد الثانى، یولیو ٢٥مجلة الفیوم لل

  

مـة  ونـات اإلنتـاج الحیـواني حیـث تقـدر ق ان إلي أنها مـن أهـم م ة لألل ة االقتصاد  إلنتـاج المحلـي مـناترجع األهم
ــان بنحــو ــه تمثــل حــوالي ٨.٠٦األل ــار جن متوســ للفتــرة%٢٣.٥مل مــة اإلنتــاج الحیــواني وذلــك   )..٢٠٠٦-٢٠٠٠(مــن ق

محافظــــة الفیـــوم، دراســـة المســــارات وتهـــدف الدراســـة إلـــي  ـــازات المختلفـــة  ــــان فـــي الح ـــة لألل دراســــة الكفـــاءة اإلنتاج
محافظـــة الفیــوم،  ــان  ة لألل ق ة والكفــاءة التســـو ق التعـــرف علــي أهــم المشـــاكل والمعوقــات التـــي تواجــه منتجـــي التســو

محافظة الفیوم  ان   .لهاأهم الحلول و األل

ة ،  انات المیدان ونـة مـن واعتمدت الدراسة على الب ة م ق ة ط ار عینة عشوائ مـن مـزارع مفـردة  ٢٠٠حیث تم اخت
ــان  شــوا األل ــز اطســا وأ قــار وهــي محافظــة الفیــوممر الفئــة :  مــوزعین علــى ثالثــة فئــات لكــًال مــن الجــاموس واأل

ة. رؤوس) ٣-١(األولى من      .رؤوس فأكثر٧:  والفئة الثالثة. رؤوس) ٦-٤(من : والفئة الثان
ــة الــثالث یبلــغ  وأوضــحت نتــائج الدراســة  ١٩٠٠، ١٨٦٨، ١٨٣٦أن إنتــاج اللــبن الجاموســي للــرأس للفئــات اإلنتاج

ــة للــرأس مـن اللــبن الجاموسـي فقــدرت للفئـات الــثالث بنحــو . الترتیــبیلـو جــرام علـى  ، ٣٧٨٠،٣٥٥٠أمـا عــن التكـالیف الكل
ـة الـثالث  .جنیهًا على الترتیب ٣٣٥٠ قـر للـرأس للفئـات اإلنتاج یلـو ١٥٥٠، ١٤٩٠، ١٤٠٠مـا إتضـح أن إنتـاج اللـبن ال

قــر . جـرام علــى الترتیـب ــة للـرأس للــبن ال جنیهــًا  ٣٠٠٠، ٣٤٦٠،٣١٣٠ فقـدرت للفئــات الـثالث بنحــو أمــا عــن التكـالیف الكل
  .على الترتیب

دراسة   ة للبن و ق قر للفئات الثالث فقد تبین أنها تبلغ   الخام الكفاءة التسو ، %٨٨.٣، %٨٩.١الجاموسي وال
ثالثة للبن الخام للفئات ال% ٨٨.٦، %٨٩.٣، %٩٠.٨للفئات الثالثة للبن الخام الجاموسي علي الترتیب، وتبلغ  % ٨٨.٢

قر علي الترتیب   .  ال
ة المشاكل أهمالدراسة  توتناول   رتفاع أسعار وقد تبین أن هذه المشاكل هي إ المنتجین تواجهالتي  اإلنتاج

مرض التهاب الضرع ، ونقص األعالف وعدم توفرها علي مدار العام، و األعالف الجافة والخضراء ة  ة الماش صا ٕ ومرض ا
رتفا، الجدر  ٕ ح اإلناث الصغیرةوا طرة، وذ ة الب ینت الدراسة أن أهم. ع ثمن األدو ة المشاكل و ق  تواجهالتي  التسو

ة من المنتجین هي المنتجین ع قر ة، و عدم وجود مراكز تجم اف عض التجار، وعدم وجود أسواق  حتكار  ٕ ستغالل وا ٕ   .ا
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  )مستخرج من رسالة ماجستیر – مشترك( البحث الثاني
محافظة الفیوممیدراسة  ة القطاع الزراعى  ة فى تنم ات الزراع ة لدور التعاون   دان

البى**، جمال السید دمحم *رجب محمود جمعة،  *دمحم احمد سعید    **، عالء ش
ة الزراعة - االقتصاد الزراعيقسم *  الفیوم**    جامعة الفیوم-ل حوث االقتصاد الزراعى    وحدة 

حوث والتنم الفیوم، جامعة الفیوم، المجلد مجلة الفیوم لل ة الزراعة  ل ة،    .٢٠١٠، العدد الثانى، یولیو ٢٤ة الزراع
  

ــة، إال أن اعتمادهــا الكبیــر  ــات الزراع الجهــاز  رغــم العدیــد مــن النجاحــات التــى حققتهــا التعاون اشــر  اطهــا الم وارت
ـة تعمـل وفـ األ ة طوع منظمــة شـعب مصـداقیتها  ثیـرًا  ـومى قـد أضـر  ـة، ، ومـن ثـم فقـد ظهــرت الح ــاد التعاون سـس والم

اســـة التحـــرر  ة واالعتمـــاد علـــى الـــذات مـــع تطبیـــ س فة األداء غیـــر قـــادرة علـــى االســـتقالل ـــة هزلـــة ضـــع ـــات الزراع التعاون
ل المؤسســـى األكثـــر قـــدرة  ارهـــا الشـــ اعت ـــة  ـــة فـــى الفتـــرة الحال ـــات الزراع ـــة التعاون االقتصـــاد وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أهم

ــــت مو  ــــة التــــى تخل عض األدوار الحیو ــــام بــــ ومــــة وتحقیــــ التــــوازن االقتصــــاد واالجتمــــاعى لصــــغار  عنهــــاالءمــــة للق الح
  .المزارعین

ـة ة واالجتماع ـة اإلقتصـاد ـة التنم ـة فـى عمل ـات الزراع ـة التعاون ـن أن تلع م ة الدور الـذ  ا مع أهم فـإن ، وتمش
ـةالدور هذه الدراسة تهدف الى الوقوف على  ـات الزراع ـة فـى مصـر  تعاون ـة الزراع والتعـرف علـى المالمـح الممیـزة فـى التنم

محافظة الفیوم  ة  ات الزراع ـة للوقوف علـى الـدور الـذ للوضع الراهن للتعاون ـاتتلـك تلع ومـد نجاحهـا فـى تحقیـ  التعاون
الت التـــى تواجـــه مـــا إســـتهدفت الدراســـة . أهـــدافها ـــات التعـــرف علـــى المشـــ ـــةالتعاون وتحـــد مـــن فاعلیتهـــا، ووضـــع  الزراع

اعهـا تفعیـل دور تلـك  ن بإت م ع أن تمـارس عملهـا وتحقـ أهـدافها فـى ظـل المقترحات التى  ـة حتـى تسـتط ـات الزراع التعاون
ة القائمة اسات الزراع   .الس

انــات لتحقیــ أهــدافها عــض أســالیب التحلیــل الوصــفى للب ا، إســتخدمت الدراســة  ة لمصــادر الب النســ نــات إعتمــدت و
ــة متعــددة االغــراضدراســة ال ــة محل ــات تعاون ــار أرعــون مــدیرا لجمع ــة  حیــث تــم اخت ة علــى البانــات األول ، صــفة اساســ

ــات مجلــس ادارة نفــس الجمع ــز إطســا  ٨٠، أرعــون عضــوا  ــات ، وتــم تــوزعهم علــى مر عضــوا مســاهما مــن نفــس الجمع
محافظــة الفیــوم وفقــًا للوســ الهند ــزنوالفیــوم  ــة للمر ــات والمــزارعین . ســي لعــدد األعضــاء والمســاحة الكل ــار الجمع وتــم اخت

اً  ع  .وأعضاء مجالس اإلدارة عشوائ ة مع مفـردات العینـةستمارات اإلإوقد تم تجم المقابلة الشخص ان  والتـى بلـغ عـددها  ستب
  .مفردة ١٦٠

ة ما یلى   :وأوضحت نتائج الدراسة المیدان
ة خالل فترة الدراسة تقدم مستلزمات االنتاج وقد أجمع على ذلك أوضحت الدراسة المید ات الزراع ة ان التعاون ان

الغ عددهم  ة ال ة العموم ات أو أعضاء مجالس اإلدارة أو أعضاء الجمع  ١٦٠اجمالى عینة الدراسة سواء مدیر الجمع
ة  ةأو توفیر اآلالت %.١٠٠عضوا بنس ات و في مجال تسو الحاصالت الزراع أشار أعضاء مجالس اإلدارة والجمع

ة او توفر اآلالت حیث أجمع  عینة الدراسة ال تقوم بتسو الحاصالت الزراع ات االئتمان  ة الى أن جمع % ١٠٠العموم
  .من اجمالى العینة على ذلك
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ات المشاكل التى تعوق نشا التعاون ما یختص  ة أن هناك أرعة مشا:وف ة أوضحت الدراسة المیدان س كل رئ
ات ة من وجهة نظر مدیر الجمع ة تواجه % ٦٠حیث أكد ، واخر فرع أن الجمع ات  من اجمالى عدد مدیر الجمع

ة ة قدرها ، مشاكل مال ة بنس ة الثان ات% ١٢.٥وتأتى المشاكل االدارة فى المرت ة الثالثة ، من مدیر الجمع وفى المرت
ة التى اكد علی ق ات% ٥ها حوالى تأتى المشاكل التسو ة قدرها ، من اجمالى عدد مدیر الجمع عة بنس ة الرا وفى المرت

عرقل حرة العمل% ٢.٥ ة المتلخصة فى الروتین الذ  م ات تاتى المشاكل التنظ بینما ، من اجمالى عدد مدیر الجمع
ات على االراضى ا ات والتعد الجمع ازات  ه بین صغر حجم الح اه وأقر تعددت المشاكل الفرع ة ومشاكل نقص الم لزراع

  .من عدد العینة بهذه المشاكل% ١٧.٥حوالى 
ة یتعرض لها المزارعین  س الت من وجهة نظر اعضاء مجالس اإلدارة فإن هناك خمسة مشاكل رئ أما عن المش

ة متعلقة من أعضاء مجالس اإلدارة الى أن هناك مشاكل % ٤٥حیث أفاد حوالى ، عند حصولهم على خدمات الجمع
انخفاض جودة الخدمات% ١٧.٥بینما افاد حوالى ، ارتفاع اسعار الخدمات أما عن المشاكل ، أن هناك مشاكل متعلقة 

عدم توفیر الخدمات فى الوقت المناسب فقد افاد حوالى  أن المستلزمات قد ال % ٢٥المتعلقة  من أعضاء مجالس اإلدارة 
اجهم الیها ات الى أن الخدمات ال تتوفر فى % ١٠والى وأفاد ح، تتوفر فى وقت احت الجمع من أعضاء مجالس اإلدارة 

ة  ات االدارة فقد أفاد حوالى ، مقر الجمع ء العمل ما یخص  أن % ١٢.٥وف ات  من أعضاء مجالس اإلدارة للتعاون
اجاته عض المزارعین على احت حصل  ازة غیر منظمة وال  قا للح ة توزع المستلزمات ط   .معمل

الت التى یواجهها المزارعین  ة (وعن المش ات العموم عند الحصول على الخدمات فقد أجمع ) أعضاء الجمع
الغ عددهم % ٧٠حوالى  ارتفاع أسعار  ٨٠من اجمالى عدد االعضاء ال عضوًا على أنهم یواجهون مشاكل متعلقة 

ات أملونه من الجمع س ما  ما، الخدمات عن االسواق وهذا على ع عدم % ٤٦أفاد حوالى  ف أن هناك مشاكل متعلقة 
ات االدارة للخدمات% ١٩بینما أوضح ، توفیر الخدمات فى الوقت المناسب ء العمل بینما ، أن هناك مشاكل متعلقة ب

ة % ٥أشار  عدم توفیر الخدمات فى مقر الجمع ومشاكل اخر متعلقة ، من االعضاء الى أن هناك مشاكل متعلقة 
  .ودة الخدماتانخفاض ج

ة ات الزراع ر التعاون ة لمقترحات تطو النس عض المقترحات :و عینة الدراسة  فقد إقترح اعضاء مجالس اإلدارة 
األجل وأید ذلك  ع  قع على رأسها خفض أسعار المستلزمات والب ة بدور أفضل من الدور الحالى  ام الجمع من % ٦٢.٥لق

حوثین ه  توفیر ، اجمالى عدد الم سعر مرتفع واید ذلك یل ة لشراء المحاصیل  ل الالزم للجمع من % ٥٧.٥التمو
حوثین ة فى الوقت المناسب و % ٥٠ثم أشار حوالى ، الم ة على حسب ما تراه الجمع ل جمع الى توفیر مستلزمات 

صفة مستمرة ة من مستلزمات  عینة . االعالن عن ما توفره الجمع ام وعن مقترحات األعضاء المساهمین  الدراسة لق
األجل ، وأید ذلك  ع  ساعد على الب عة على رأس هذه المقترحات ل ل الالزم للجم أتي توفیر التمو ة بدور أفضل  الجمع

سعر مرتفع واید ذلك ، من اجمالى عدد األعضاء المساهمین% ٣٤ لى ذلك خفض أسعار المستلزمات وشراء المحاصیل  و
حوثین% ٢٥ ل مستلزمات االنتاج % ١٧.٥ ثم أشار حوالى، من الم ع االوقات الى ضرورة توفیر  ة وفى جم  .بجودة عال
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  )فردى(البحث الثالث 

ة ة مصر العر ة بجمهور ة لصناعة حف األغذ  دراسة اقتصاد
دمحم احمد سعید. د  

ة الزراعة- قسم االقتصاد الزراعى جامعة الفیوم- ل  
ة لالقتصاد الزراعي، العد سمبر المجلة المصر ع، د   .٢٠١٠د الرا

  
عمـل  ـة، حیـث تقـوم هـذه الصـناعات  ة من الصناعات الهامة فى الدول ذات الموارد والثروات الزراع تعتبر الصناعات الزراع
اإلضـافة  ع الفـائض عـن حاجـة االسـتهالك الطـازج،  ة، وذلك عـن طرـ تصـن توازن بین العرض والطلب للحاصالت الزراع

ـة فـى مصـر مـا .ن المنتجات المحفوظة على مدار العامإلى توفیر المعروض م وعلى الرغم من ذلك فإن صناعة حف األغذ
متوســـ للفتـــرة مـــن  ـــة الطاقـــة المتاحـــة لإلنتـــاج  م ـــة، حیـــث تبلـــغ  ـــة التنم زالـــت غیـــر قـــادرة علـــى الوفـــاء بـــدورها فـــى عمل

ــة اإلنتــاج الفع ٣٢٥.٧نحــو ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧إلــى ٢٠٠٠/٢٠٠١( م ألــف طــن خــالل  ٢٧٦.٨٥لــى نحــو ألــف طــن، وتبلــغ 
مـا أن . مـن الطاقـة المتاحـة خـالل نفـس الفتـرة% ١٥ألـف طـن، تمثـل نحـو  ٤٨.٨٥نفس الفترة، وتبلغ الطاقـة العاطلـة نحـو 

ة المحفوظة تبلغ نحو  مة صادرات مصر من األغذ ه، تمثـل نحـو  ٢٤٧.٤٥ق مـة اإلنتـاج % ١٦.٥ملیون جن مـن إجمـالي ق
ـة والمجمـدة المصـرة الفعلى خالل نفـس الفتـرة ـة المعل ـالرغم أن هنـاك طلـب عـالمى متزایـد علـى األغذ طة  سـ ة  ، وهـى نسـ

ــة ـة لصــناعة .وخاصـة فـى األسـواق العر ـة التجـارة الخارج وتهـدف الدراسـة إلـى دراســة الوضـع الـراهن إلنتـاج واســتهالك وحر
ــ صــفة خا ةحفــ األغذ ــة إلــى وجــود طاقــة . صــةصــفة عامــة ولألنشــطة التــى تشــملها هــذه الصــناعة  اب المؤد دراســة األســ

ات التى تواجهها ة والتحد  . .عاطلة فى أنشطة صناعة حف األغذ

  :وأوضحت نتائج الدراسة مایلى
ـة فـى مصـر خـالل الفتـرة مـن  - ة اإلنتاج الفعلـى لصـناعة حفـ األغذ م نحـو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥یبلغ متوس 

مة تبلغ حوالى  ٢٠٩.٢٦ ق ه ١٠٤٧.٩٣ألف طن،    .ملیون جن
ة الطاقة العاطلة نحو  - م ة  ة الطاقة المتاحة خالل فترة الدراسة% ١٨.٠٢تبلغ نس م  .من اجمالى 

ـة المحفوظـة نحـو  - ـة الصـادرات مــن األغذ م ــة % ٢٤.٧ألـف طــن، تمثـل نحـو  ٥١.٦١یبلـغ متوسـ  م مـن متوسـ 
 .اإلنتاج الفعلى خالل فترة الدراسة

ــة الــواردا - م ــة المحفوظــة نحــو یبلــغ متوســ  مــة تبلــغ نحــو  ٣٨.٨٥ت مــن األغذ ق ــه  ٢٠٢.٣٣ألــف طــن  ملیــون جن
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥خالل الفترة من 

ــات والتــى تبلــغ نحــو  - ــة اإلنتــاج الفعلــى والصــادرات لنشــا العصــائر والمر م ة  مــن % ٢٣.٦٠، %٣٥.٨٧ارتفــاع نســ
ــة اإلنتــاج الفعلــى والصــادرات لصــناعة حفــ األغ م ــة خــالل الفتــرة مــن أجمــالى  علــى  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥ذ

ة الطاقــة العاطلــة لهــذا النشــا مرتفعــة حیــث تبلــغ حــوالى  ــالرغم مــن ذلــك فــإن نســ مــن إجمــالى % ٢٩.١٧الترتیــب، و
ة خالل فترة الدراسة   .الطاقة المتاحة لصناعة حف األغذ



  
  ة الفیــومــامعج

  قسم االقتصاد الزراعي
  

  كلیة الزرعة

 

 دمحم أحمد سعید/ الدكتور - ملخصات البحوث 

ة اإلنتاج الفعلى والصادرات لنشـا الخضـروات المجمـدة  - م ة  ـة % ٥٦.٣٥، %٢٦.٠٣نحـو تبلغ نس م مـن أجمـالى 
ة الطاقـة العاطلـة  ة خالل فتـرة الدراسـة علـى الترتیـب، مـع انخفـاض نسـ اإلنتاج الفعلى والصادرات لصناعة حف األغذ

سـتوجب % ٥.٢٢لهذا النشا إلى حوالى  ـة خـالل فتـرة الدراسـة، ممـا  من إجمالى الطاقة المتاحة لصناعة حفـ األغذ
 .فظة على المستو االنتاجى والتصدیر لهذا النشااالهتمام والمحا

ـــى والمـــرمالد ومنتجـــات الطمـــاطم حـــوالى  - ـــة الطاقـــة العاطلـــة ألنشـــطة المر م ة  مـــن % ٢٠.٧٨،% ٢٨.٧٤تبلـــغ نســـ
مـا تبـین مـن الدراسـة إلـى قصـور  رجـع ذلـك  ة خالل فترة الدراسـة، و ة الطاقة المتاحة لصناعة حف األغذ م إجمالي 

  .ب المستخدمة لتسو هذه المنتجاتفى األسالی
ــات األســماك نحــو  - ة واردات معل ــة خــالل فتــرة الدراســة، % ٧٠.١٥تبلــغ نســ مــن اجمــالى واردات صــناعة حفــ األغذ

ه مصر من إنتاج وفیر من األسماك   .على الرغم مما تتمتع 
ـــــرة مـــــن  - ـــــذاتى خـــــالل الفت ة االكتفـــــاء ال خضـــــروات المجمـــــدة، ألنشـــــطة ال  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٤/٢٠٠٥ارتفـــــاع نســـــ

علــــى % ١٢٤.٢٩، %١٦٠.٧٠، %٢١٨.٥٣والخضــــروات والمخلــــالت، والعصــــائر والشــــرات ، حیــــث تبلــــغ نحــــو 
قـول الجافـة المحفوظـة، . الترتیب ـات األسـماك، ال ة االكتفاء الذاتى ألنشطة معل وعلى الجانب اآلخر فقد انخفضت نس

ما یلى.على التوالي% ٧٨.٢٨،%٧٧.٨٨، %٦.٧٩الفواكه المحفوظة، حیث تبلغ نحو    :وتوصى الدراسة 
ة عــن اجمـــالى االنتــاج المحلــى مــن األصــناف المختلفـــة والتــى تســتخدم فــى صــناعة حفـــ  - - انــات التفصــیل تــوفیر الب

ــة  ة التــى )الخضــر والفاكهــة وغیرهــا مــن الســلع (األغذ ق واجمــالى االســتهالك منهــا، إجــراء العدیــد مــن الدراســات التســو
حث وتحدد أذواق اً  ت ًا أو عالم اتهم وأنما استهالكهم سواء محل یـز علـى األنشـطة التـى لهـا .المستهلكین ورغ مـع التر

 .طلب على المستو العرى والعالمى
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An Economic Study for Food Preservation Industry in Egypt 
Mohamed Ahmed Said 

Summary 
The agricultural –industries are considered the most important industries in the countries that 

are rich of agricultural resources, where these industries achieve equilibrium between supply and demand 

of agricultural products. But the food preservation industry in Egypt is still not able to fulfill its role in the 

development process, where the available amount for production during the period (2000/2001) to 

(2006/2007) was 325.7 thousand tons, and the amount of actual production was about 276.85 thousand 

tons during the same period, and the idle capacity was about 48.85 thousand tons, representing about 

15% of the available capacity during the same period. The value of Egypt's exports form preserved foods 

was about 247.45 million pounds, representing about 16.5% of the total value of the actual production 

during the same period. This study aims to recognize the current status of production, consumption and 

foreign trade of preserved food in general and the activities covered by this industry in particular, it, also, 

aims to study of the causes leading to the existence of idle capacity in the activities of food preservation 

and the challenges they face.  

The results of the study have shown that: 

- The average amount of actual production for preserved food in Egypt during the period from 94/1995-

2006/2007 was about 209.26 thousand tons, worth about 1.04793 billion pounds. 

- The average amount of preserved foods exports was about 51.61 thousand tons, representing about 

24.7% of the average amount of actual production during the study period. 

- The percentage  of the actual production and exports of the activity of juices & jams, which amounted 

about 35.87%, 23.60% of the total actual production and exports for the preserved food during the period 

from 94/1995-2006/2007 respectively. 

- The percentage of the actual production and exports of the activity of frozen vegetables was about 

26.03%, 56.35% of the total actual production and exports for preserved food during the study period, 

respectively. 

 - The percentage of the idle capacity for the activities of jams & marmalades and tomato products were 

about 28.74%, 20.78% of the available amount of preserved food during the study period, these results 

belong to the weakness in the marketing methods. 

- The percentage of the imports of canned fish was about 70.15% of the total imports of preserved foods 

during the study period, despite Egypt enjoys an abundant production of fish. 

- The percentage of self-sufficiency during the period 2004/2005-2006/2007 for the activities of frozen 

vegetables, pickles, juices & syrups were about 218.53%, 160.70%, 124.29%, respectively. 
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The study recommends publishing sufficient data of domestic production and consumption of vegetables 

and fruit to be available for processors. Marketing studies, also, should be published for the benefit of the 

processors in order to determine the right market for their products. 
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  )مشترك( البحث الرابع
ة تحلیل ة المصر عض المنتجات الزراع الطلب الخارجي ل  

م دمحم مصطفى ا* ،دمحم احمد سعید* ، سید عبد التواب*عبد العظ شومنى ع **س درو  
ة الزراعة -قسم االقتصاد الزراعى*    جامعة الفیوم -ل

الفیوم وحدة**  ة -حوث االقتصاد الزراعى  حوث الزراع ز ال  مر

ة، جامعة المنصورة، المجلد  ة الزراع ة واالجتماع   .٢٠١١، نوفمبر ١١، العدد٢مجلة العلوم االقتصاد
  

صـل والثـوم والطمـاطمتهـدف الدراسـة إلـى دراسـة الوضـع الـراهن والتو  دراســة . زـع الجغرافـي لصـادرات مصـر مـن ال
التعــرف علــى محــددات الطلــب الخــارجى للمحاصــیل موضــع .عــض مؤشــرات األداء التصــدیر للمحاصــیل موضــع الدراســة

ــه، هالوصــفمــن النــاحیتین  االقتصــادالتحلیــل  اســتخدام أســالیبعلــى  االعتمــادتــم .الدراســة ى ولقــد تــم الحصــول علــ والكم
ة  انات اإلحصائ ـة، و سـواء المنشـورة  المختلفـةمن مصـادرها  الالزمةالب وم ة الح الجهـات والمؤسسـات الرسـم غیـر المنشـورة 

ة وم    .وغیر الح
ـة األولــي  سـتحوذ علـي المرت صـل المصـر  صـل أن ال وأوضـحت نتـائج دراسـة الطلـب السـعود والروسـي علــي ال

صـــل فــي الســـوق الســـ ة لـــواردات ال صـــل المصـــر فــي الســـوق الســـعود بنحـــو النســ عود حیــث قـــدر النصـــیب الســوقي لل
ـــي بنحـــو % ٦٣.٦ صـــل التر منـــي بنحـــو % ١٥.٧وال صـــل ال الغـــة % ١٠.٦وال ة ال ألـــف طـــن ، ١٩٨مـــن واردات الســـعود

ا حیــث بلــغ النصــیب الســو  ة للســوق الروســي تبــین أن هولنــدا والصــین مــن الــدول المنافســة لمصــر فــي ســوق روســ النســ قي و
صـــل المصــــر نحــــو  صــــل الهولنــــد نحــــو % ٦.١لل صــــل الصــــیني نحــــو % ٣٨.٥ونصــــیب ال الغــــة نحــــو % ٢٧.٧وال ال

صـل المصـر إلـي األسـواق األخـر ٢٠٠٧-١٩٩٨ألف طن خالل فتـرة الدراسـة ٣٠١ ة لمعـدل اختـراق صـادرات ال النسـ ، و
ة المستوردة فقـد  لكـل مـن % ١٩.٢١، % ٣٩.٣٢، % ٤٥.١٨بلـغ نحـو فقد تبین ارتفاع هذا المعدل في أسواق الدول العر

ـة مقارنــة  صـل المصـر إلـي األسـواق األجنب ة علـي الترتیـب فـي حـین تبـین ضـعف نفـاذ صـادرات ال ـت والسـعود لبنـان والكو
ـة فقـد بلـغ هـذا المعـدل نحـو  ـا علـي الترتیــب ، فرنسـا ، لكـل مـن الیونـان % ١.٤٧، % ٢.٦٩، % ٤.٧٤الـدول العر رومان

ع صل المصر وقد  ة نحو جودة ال   .ز هذا االنخفاض إلي نقص الوعي لد الدول األجنب
دراسة الطلب لمحصول الثوم المصر في السوق اللبناني اتضح أن الثوم الصیني والسـور مـن الـدول المنافسـة   و

النصــیب الســوقي  علــي الترتیــب بینمــا بلــغ% ١١.٩، % ٨١.٩لمصـر فــي الســوق اللبنــاني حیــث بلــغ النصــیب الســوقي نحــو 
أمــا فــي . ٢٠٠٧-١٩٩٨طــن خــالل الفتــرة  ٢٤.٤٦مــن متوســ واردات لبنــان مــن الثــوم المقــدرة بنحــو % ٦.٢لمصــر نحــو 

ا والصین وهولندا مـن الـدول المنافسـة لمصـر وأن لهـم تـأثیر معنـو علـي سـعر تصـدیر الثـوم  ان طالي تبین أن أس السوق اال
ر وقــ قة الـــذ ــا خــالل الفتـــرة ســا طال عض إل ضــا مـــن الدراســة انخفـــاض معــدل اختـــراق صــادرات الثـــوم المصــر لـــ د تبـــین أ

ة  ة فقـد بلـغ نحـو ، األسواق العر ـا وانجلتـرا والیونـان % ١.٦٨، % ١.٨٤، % ٣.٨٨أما في األسواق األجنب طال لكـل مـن ا
ـة الثـوم لتلـك الـدول المسـتوردة أو الرتفـاع عز ذلـك إلـي زـادة إنتاج ـة للثـوم المصـر عـن  علي الترتیب وقد  األسـعار العالم

  .مثیله
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ــي مــن الــدول    أمـا الطلــب علــى محصــول الطمــاطم المصـرة فــي الســوق الســعود تبــین أن السـوق الســور والتر
علــي الترتیــب بینمــا بلــغ النصــیب % ١٩.٣، % ٧٢.٧المنافســة لمصــر فــي الســوق الســعود حیــث بلــغ النصــیب الســوقي 

الغــة نحــو مــن إج% ٢.٤الســوقي لمصــر نحــو  ة مــن الطمــاطم ال ألــف طــن خــالل فتــرة الدراســة  ٤.٧٢مــالي واردات الســعود
ــا مــن الــدول المنافســة لمصــر حیــث بلــغ النصــیب . ٢٠٠٧-١٩٩٨ لج ــا و ا وألمان ان أمــا فــي الســوق الهولنــد تبــین أن اســ

مـن إجمـالي واردات % ٠.١٤علي الترتیـب بینمـا بلـغ النصـیب السـوقي لمصـر نحـو %  ٥.٣، %  ٥.٩، % ٨٣.٩السوقي 
الغــة نحــو  ر، وأوضــحت الدراســة انخفــاض معــدل ١٨٦.٤هولنــدا مــن الطمــاطم ال قة الــذ ألــف طــن خــالل فتــرة الدراســة ســا

ة والنخفـاض جـودة  عـز ذلـك لتعـدد المصـادر االسـتیراد ـة وقـد  ـة واألجنب اختراق صادرات الطماطم المصـرة لألسـواق العر
  .ميالمنتج المصر عن مثیله العال

الت  ـة، وتفضـ ضرورة توفیر قواعد معلومات عن الفرص التصدیرة المتاحة فـى األسـواق الخارج وتوصى الدراسة 
سـاعد علـى التوسـع فـى تصـدیر  ، ممـا  النشـا التصـدیر فاءة أداء المؤسسـات ذات العالقـة  الخارج، وتحسین  المستهلكین 

ة مثــل الطمـاطم وال ة للوقـت المحاصـیل التــى لهـا قــدرة تنافسـ النســ عـض العــروات للتصـدیر(صــل والثـوم  ة  ،والســعر، )مناســ
ة فى جودة وسالمة المنتج  .والقدرة التنافس
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Summary 
 

The study aims at shedding light on the current situation and the 
geographical distribution of Egypt's exports of onion, garlic, and tomatoes. It, 
also, aims to study some of the indicators regarding the export performance for 
the crops under investigation. At last, the study aims at identifying the 
determinants of external demand for the crops under investigation. 

As for onions; the results show that, the Egyptian onions represents 63.3% 
of the Saudi imports followed by the Turkish and Yemen onions that they 
represent about 15.7% and 10.6% of the market, respectively. The three 
countries' exports averaged about 198 thousand tons during the study period 
(1998-2007). 

As for the Russian market' the results show that Netherlands and China's 
onions strongly competed with Egypt's onions during the study period (1998-
2007). 

As for garlic; the study of the demand for Egyptian garlic in the Lebanese 
market is competing with Chinese and Syrian garlic. The Chinese and Syrian 
garlic represent about 81.9% and 11.9% of the market demand, respectively 
during the study period. In the Italian market, the results show that Spain, China 
and Netherlands strongly compete with other countries including Egypt's garlic 
and that they have significant effect on the export price of garlic to Italy during 
the same period. 

As for tomatoes; the analysis of the demand for Egyptian tomatoes in the 
Saudi market shows that the Syrian and the Turkish tomatoes strongly compete 
with other countries including Egypt. The market share for the Syrian and the 
Turkish tomatoes in the Saudi market is about 72.7% and 19.3%, respectively. 
While the market share of Egypt's tomato is about 2.4%. In the Netherlands 
market; the results show that Spain, Germany and Belgium are the strongest 
where the total market shares of these countries are about 83.9%, 5.9%, and 
5.3% respectively. The market share of Egypt's tomato is about 0.14% of the 
Netherlands tomato market. 
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  دراسة اقتصادیة للطلب على البروتین الحیواني بریف وحضر محافظة الفیوم
  ٢أیمن عبدالقوي شیالبي/ د   ١دمحم احمد سعید/ د

  جامعة الفیوم –كلیة الزراعة  –اعى قسم االقتصاد الزر
  ٢٠١١ - الثالث العدد  - الثالثالمجلد  -للعلوم االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة المنصورة جامعة مجلة 

  

ًا لتـــوفیر البـــروتین الـــالزم لغـــذاء اإلنســـان ســـ ـــة المختلفـــة مصـــدرًا هامـــًا ورئ  ةوتـــزداد درجـــ. تعتبـــر المنتجـــات الحیوان
ان ، ممــا نــتج عنــه عجــز اإلنتــاج االهتمــام بتــوفیر مصــ ــادة المضــطردة فــي معــدل نمــو الســ ادر البــروتین الحیــواني مــع الز

ة االكتفــاء  اجـات االســتهالك المحلـى ، األمـر الـذ أد إلــى انخفـاض نسـ احت ــة عـن الوفـاء  المحلـي مـن المنتجـات الحیوان
سـنة /جـم للفـرد ١٥.٧٤،  ١١.٦٦،  ١٥.٦٢نحـو الذاتي ومن ثم انخفض نصیب الفرد مـن البـروتین الحیـواني  حیـث بلـغ 

متوس للفترة من    ).٢٠٠٨-٢٠٠٤(لكل من اللحوم الحمراء والدواجن واألسماك على الترتیب 

وتهـدف الدراســة إلـى دراســة الوضــع الـراهن إلنتــاج واسـتهالك ومعــدالت االكتفــاء الـذاتي ومتوســ نصـیب الفــرد مــن 
لـى أهـم العوامـل المحـددة للطلـب علـى البـروتین الحیـواني برـف وحضـر محافظـة البـروتین الحیـواني فـي مصـر ، والتعـرف ع

عتمــدت الدراســة علــى طــرق التحلیــل إ . الفیــوم ، وتقــدیر مرونــات الطلــب للبــروتین الحیــواني برــف وحضــر محافظــة الفیــوم
انــات إ  .االقتصــاد واإلحصــائي الوصــفي والكمــي ة لمصــادر الب النســ انــات  :أولهمــا: علــى مصــدرنعتمــدت الدراســة و الب

ة ة وغیـر الرســم ـة المنشــورة وغیــر المنشـورة مــن العدیــد مـن الجهــات واألجهــزة والمصـادر المختلفــة الرســم  :، وثانیهمــا الثانو
ــة التــي  انــات األول ، ولقــد بلــغ إجمــالي  محافظــة الفیــوم برــف وحضــر ٢٠١١عــام شــهر مــایو الحصــول علیهــا خــالل  تــمالب

التساو بین رف وحضر محافظة الفیومم ١٠٠حجم العینة حوالي    .شاهدة موزعة 

ضــاء واألســماك بلــغ نحـــو  ،  ١١.٤٤وأوضــحت نـتـائج الدراســة أن متوســ نصــیب الفــرد مــن اللحــوم الحمــراء والب
ًا خــــالل الفتــــرة   ٧.٣٣،  ١٦.١٨ ــــوجرام ســــنو ــــغ نحــــو ) ١٩٩٤-١٩٩٠(یل  ١٥.٧٤،  ١١.٦٦،  ١٥.٦٢، فــــي حــــین بل

ًا خالل    .على الترتیب) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(الفترة یلوجرام سنو

ضـاء واألسـماك برـف  ـة المسـتهلكة مـن اللحـوم الب ـة بـین الكم ـاین وجـود فـروق معنو ما تبین من نتائج تحلیـل الت
ة لمتوسـ سـعر اللحـوم الحمـراء  النسـ ة المستهلكة من اللحـوم اللحمـراء ، و ة الكم وحضر عینة الدراسة بینما لم تثبت معنو

ضــاء و  ــة بــین رــف وحضــر والب ضــاء واألســماك فقــد تبــین وجــود فــروق معنو متوســ نصــیب الفــرد مــن اللحــوم الحمــراء والب
الفیوم   .عینة الدراسة 

حضـر محافظـة الفیـومأن أهم العوامل المحددة ما أوضحت نتائج الدراسة  هـو متغیـر  للطلب على اللحوم الحمراء 
مـــة معامـــل). ٢س(الـــدخل الشـــهر لألســـرة  لغـــت ق ـــة حـــوالي  و ة  ٠.٣٦المرونـــة الدخل النســـ وأن هـــذه الســـلعة ضـــرورة 

الـدخل الشـهر  اتمتغیـر  يه للطلب على اللحوم الحمراء برف محافظة الفیومأن أهم العوامل المحددة ما تبین  .للمستهلك
مــة معامـــل . )٥س(، ســـعر الكیلــو جـــرام مــن األســماك  )١س(، عــدد أفـــراد األســرة  )٢س(لألســرة  لغـــت ق لهـــذه المرونــة و

  .، وأن األسماك منافسة للحوم الحمراء ١.١٥،  ٠.٧١،  ٠.٣٧حوالي  المتغیرات
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حضــر محافظــة الفیــومأن أهــم العوامــل المحــددة  مــا أوضــحت نتــائج الدراســة ضــاء   يهــ للطلــب علــى اللحــوم الب
مـة معامـل المرونـة ، وقـد ) ٣س(ات سعر الكیلو جرام من اللحوم الحمراء متغیر  ـة(لعبورـة ابلغـت ق  ٥.٦١حـوالي ) التقاطع

ة حوالي قد و ،  )٢س(ومتغیر الدخل الشهر لألسرة  ،  مة معامل المرونة الدخل ة ل. ٠.٣٨بلغت ق النس لعوامـل المحـددة و
ضاء برف محافظة الفیوم ، سـعر الكیلـو جـرام مـن األسـماك  )١س(عـدد أفـراد األسـرة  اتمتغیر  يهف للطلب على اللحوم الب

مة معامل المرونة و. )٥س( ة(العبورة لغت ق ضاء ٠.٨٦حوالي ) التقاطع   .وأن األسماك سلعة منافسة للحوم الب

حضر محافظة الفیومأهم العوامل المحددة ما تبین أن  ات سـعر الكیلـو جـرام مـن متغیـر  يه للطلب على األسماك 
مـــة معا. )٢س(الـــدخل الشـــهر لألســـرة  ، ) ٣س(اللحـــوم الحمـــراء  لغـــت ق . علـــى الترتیـــب ٠.٣٣،  ٣.٣٣مـــل المرونـــة و

تضح من تقدیرات النموذج   يهـ للطلـب علـى األسـماك برـف محافظـة الفیـومالمزدوج أن أهم العوامل المحددة  اللوغارتميو
ة حوالي . )١س(، عدد أفراد األسرة  )٢س(الدخل الشهر لألسرة  اتمتغیر  مة معامل المرونة الدخل لغت ق   .٠.٣٠و

ـة للســالالت وتوصـى الد ضـرورة زـادة اإلنتـاج المحلـي مـن اللحـوم الحمـراء مـن خـالل تحسـین الصـفات الوراث راسـة 
ـة واإلنتـاج بهـدف رفـع معـدالت االكتفـاء الـذاتي مـن  ـات التر ي وتكثیـف عمل یـز علـى االسـتزراع السـم ـذا التر ـة ، و المحل

افحـة األمــ. اللحـوم الحمـراء واألســماك م ضـًا توصــي الدراسـة  ئـة التــي تجتـاح صـناعة الــدواجن للمحافظـة علــى أ راض واألو
  .معدالت االكتفاء الذاتي منها
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Animal products are considered a main and important source of protein 

necessary for human feeding. The importance of animal proteins is becoming 

more important when referring to the increasing growth rate of population which 

led to a decreased ratio of self-sufficiency and a low per capita of red meat, 

poultry, and fish. 

The study aims at; investigating the current situation of production, 

consumption, self-sufficiency, and per capita animal proteins in Egypt, 

recognizing the main factors affecting the demand of animal proteins in 

Fayoum, estimating the demand elasticity of animal protein in rural and urban 

areas of Fayoum governorate. Quantitative and qualitative economic and 

statistical analysis methods are used. Secondary and primary data were collected 

and used. Primary data were collected in May 2011 via 100 questionnaires from 

rural and urban areas in Fayoum. 

The results show that the average per capita of red meat, poultry, and fish 

were about 11.44, 16.18, 7.33 kg during the period from 1990 to 1994 and about 

15.62, 11.66, 15.74 kg during the period 2004 to 2008, respectively. 

ANOVA has shown significant differences in the quantities consumed 

from poultry and fish between rural and urban areas but not the quantities 
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consumed from red meat. As for the differences in the average prices; 

significant differences between rural and urban areas were realized. 

The most important factor affecting the demand of red meat in urban areas 

is the monthly income (income elasticity is 0.36). In rural areas, the factors are; 

the monthly income, the number of family members, and the price of fish. 

Elasticity was estimated as 0.37, 0.71, and 1.15, respectively. 

The most important factors affecting the demand of poultry in urban areas 

are; the price of red meat (cross elasticity is 5.61), the monthly income (income 

elasticity is 0.38). In rural areas, the factors are; the number of family members 

and the price of fish (cross elasticity is 0.86). 

The most important factor affecting the demand of fish in urban areas are; 

the price of red meat and the monthly income. Elasticity was estimated as 3.33 

and 0.33 respectively. In rural areas, the factors are; the monthly income 

(income elasticity is 0.30) and the number of family members. 

The study recommends increasing the local production of red meat, 

concentrate on fish rising and production, and fight the diseases of poultry 

industry in Fayoum governorate. 
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  )فردى( دسالبحث السا
محافظة الفیوم ة لكفاءة إنتاج اللحوم الحمراء   دراسة اقتصاد

دمحم أحمد سعید. د  
ة الزراعة - االقتصاد الزراعىقسم    جامعة الفیوم -ل

ة لالقتصاد الزراعي،المجلد    .٢٠١٢، العدد األول، مارس ٢٢المجلة المصر
  

ة فى مصر قطاعًا هامًا من اإلنتاج حوالى  تمثل الثروة الحیوان مـة ٣٥.٥الزراعى ، حیث تساهم  ٪ مـن متوسـ الق
ــة لإلنتــاج الزراعــى خــالل الفتــرة  معــدالت ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(النقد ــأن أســعارها تتزایــد  ــًا  لة اللحــوم الحمــراء حال وتظهــر مشــ

ـة، والتــى نـتج عنهــا ارتفـاع اسـعار معظــم المنتجـات ، وصــا ـة العالم عـد األزمــة المال ، خاصــة  ًا حب ذلـك ارتفــاع مرتفعـة نسـب
أحد المدخالت لهذا المنتج ة المعدة للتسمین    . مماثل فى اسعار الحیوانات الح

اس أهـم العوامـل المحـددة إلنتـاج اللحـوم الحمـراء فـى محافظـة الفیـوم، وذلـك    ة ق س صفة رئ وتستهدف هذه الدراسة 
االضــافة إلــى تنــ. مــن خــالل دراســة العالقــة بــین المــدخالت والمخرجــات ــة للحــوم الحمــراء ، هــذا  اول جانــب التكــالیف االنتاج

ــة المنتجــة للحــوم  ة لمرــى الحیوانــات المزرع لتحدیــد اهــم بنــود هــذه التكــالیف واالسترشــاد بهــا فــى تحدیــد الكفــاءة  االقتصــاد
  .الحمراء

عتمــدت الدراســة علــى طــرق التحلیــل االقتصــاد واإلحصــائي الوصــفي والكمــي مثــل اســتخدام أســلوب االنحــدا ٕ ر وا
ســ واالنحــدار المرحلــي المتعــدد ــة . ال انــات المیدان ة علــى الب ســ صــفة رئ انــات فقــد اعتمــدت الدراســة  ة لمصــادر الب والنســ

ة لعــدد  ٢٠١١/ ٢٠١٠التــي تــم الحصــول علیهــا خــالل الموســم الزراعــى ان المعتمــد علــى المقابلــة الشخصــ اســلوب االســتب
شوامرى حیوانات التسمین فى المزارع الت ١٥٠ ز الفیوم وأ مر ة     .قلید

محافظـــة الفیـــوم خـــالل الفتـــرة  ة  و أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن متوســـ اجمـــالى عـــدد مشـــروعات تســـمین الماشـــ
ة تبلـغ حـوالى ) ٢٠١٠ -٢٠٠٨( طاقـة سـنو  ، بلـغ متوسـ عـدد رؤوس  ١٠٧یبلغ حوالى تسـعة آالف مشـروعًا ألـف رأس، و

ة الفعلى حوالى  اً  ٣٤رأس، تنتج حوالى ألف  ٨٥تسمین الماش   . ألف طن لحوم حمراء سنو
ـــزة واألعـــالف الجافـــة والتـــبن واألعـــالف  ـــة والتـــى تشـــمل األعـــالف المر مـــة تكـــالیف التغذ مـــا تبـــین أن متوســـ ق

،  ١٩٢٥الخضـــراء تبلـــغ حـــوالى  ،  ١٩٤٢.١جنیهـــًا ٪ مـــن ٢٥.٢٥٪، ٢٣٪ ، ٢١.٩٣جنیهـــًا ، تمثـــل نحـــو  ١٩٧٩.٥جنیهـــًا
ازـة الـثالث ، الفئـة األولـى متوس التكالیف ال ـة ) روؤس فأقـل ٣(متغیـرة فـى الفئـات الح ) روؤس ٩ -روؤس ٤( ،الفئـة الثان

مـة تكـالیف شـراء الـرأس مـن الحیوانـات المسـمنة حـوالى . على التوالى).روؤس فأكثر ١٠( ، الفئة الثالثة   ٦٢١٧ما بلغت ق
 ، ،  ٦١٠٦جنیهًا ٪ مـن متوسـ التكـالیف المتغیـرة فـى الفئـات ٧٢.٤٪، ٧٢.٤٪، ٧٠.٨٣جنیهـًا ، تمثـل حـوالى  ٥٦٧٤جنیهًا

ازة الثالث على التوالى   .الح

ـــة األولــى هـــى  از مــا أوضـــحت نتــائج الدراســـة أن أكثــر العوامـــل تــأثیرًا علـــى إنتــاج اللحـــوم الحمــراء فـــى الفئــة الح
ــة  ــة التســمین ) ١س(متغیــرات عــدد الوحــدات الحیوان ــز ، ) ٢س(، وزن الحیــوان فــى بدا ــة المســتهلكة مــن العلــف المر الكم

ة حوالى )٤س(الكیلو جرام  مة المرونة االجمال لغت ق س زادة العائد مع السعة ١.٥٥، و ع ازـة .مما  ة للفئـة الح النسـ و
ــالكیلو  الج  ــة المســتهلكة مــن الســ ــة تبــین أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا علــى إنتــاج اللحــوم الحمــراء هــى متغیــرات الكم جــرام الثان
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ـة التسـمین )٧س( شـرة المسـتخدمة ) ٢س(، وزن الحیـوان فـى بدا ـة المسـتهلكة مـن العلــف )٨س(، مقـدار العمالــة ال ، الكم
ــالكیلو جــرام  ــز  ازــة الثالثــة هــى )٤س(المر مــا تبــین أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا علــى إنتــاج اللحــوم الحمــراء فــى الفئــة الح  ،

ــة المســتهلكة مــن الســ ــالكیلو جــرام متغیــرات الكم ــة التســمین )٧س(الج  ــة المســتهلكة ) ٢س(، وزن الحیــوان فــى بدا ، الكم
الكیلو جرام    ).٦س(من العلف التبن 

ازــة  الفئــات الح ة  مــزارع تســمین الماشــ عظــم الــرح  مــا أوضــحت دراســة دالــة التكــالیف أن حجــم اإلنتــاج الــذ 
ــة األولــى الــثالث یبلــغ  از ،  یلــو جــرام للــرأس الواحــدة ٤٢١متوســ یلــو جــرام مــن اللحــم الحــى  ٨٤٠حــوالى فــى الفئــة الح

ـة یلـو جـرام للـرأس الواحـدة ٤٢٢متوس یلو جرام من اللحم الحى  ٢٩٧٩بینما یبلغ نحو  ازـة الثان   ٧٣٣٨، فـى الفئـة الح
ازة الثالث یلو جرام للرأس الواحدة ٤١٠متوس یلو جرام من اللحم الحى    .ةفى الفئة الح

ـــة زــادة أعـــداد  أهم ــة  ضــرورة ارشـــاد المــزارعین المـــرین لحیوانــات التســـمین فــى المـــزارع التقلید وتوصــى الدراســـة 
ـة ــة التسـمین لمـا لـه مـن دور فــى . حیوانـات التسـمین لتأثیرهـا علـى خفـض تكــالیف التغذ ضـا مراعـاة وزن الحیوانـات فـى بدا ا

  .خفض تكالیف اإلنتاج وقصر مدة التسمین
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  )فردى( بعالبحث السا
ة  عض المنتجات الغذائ ة ألسعار  ةالتغیرات الموسم ة مصر العر بجمهور  

دمحم احمد سعید. د  
ة الزراعة -االقتصاد الزراعى  قسم جامعة الفیوم -ل  

ة الزراعة ، جامعة الفیوم، المجلد  ل ة،  ة الزراع حوث والتنم   .٢٠١٢لثانى، یولیو ، العدد ا٢٦مجلة الفیوم لل
  

ـة بجمهورـة مصـر  عـض المنتجـات الغذائ ة علـى أسـعار  تهدف الدراسة إلـى التعـرف علـى تـأثیر التغیـرات الموسـم
طــاطس  عــض محاصـیل الخضـر مثـل الطمـاطم وال ا الجافـة ،  وأسـعار  ـة مثـل الفـول البلـد الجــاف والعـدس والفاصـول العر

ــذا التعــرف علــى تــأثیر التغ صــل ، و اســتخدام دلیــل التغیــرات وال ة علــى أســعار اللحــوم الحمــراء والــدواجن ،  یــرات الموســم
ة اسـات ، الموسم ة تخطـ وتعـدیل الس ن وفقًا لـدلیل التغیـرات الموسـم م قة تلك التغیرات ومن ثم  ة التوصل إلى حق ان م ٕ وا

ة ة لهذه المنتجات الغذائ ق   .التسو
ة على الب صفة أساس ـة واعتمدت الدراسة  ـن الحصـول علیهـا مـن نشـرة اسـعار المـواد الغذائ ـة التـي أم انـات الثانو

ـة  ـز للتعبئـة العامـة واالحصـاء خـالل الفتـرة الزمن صـدرها الجهـاز المر ، وتـم االعتمـاد علـى طرقـة ) ٢٠١١-2007(التـى 
ة   .االتجاه النسبي في تقدیر دلیل التغیرات الموسم

  :ةوتوصلت الدراسة إلى النتائج التال
ة لمحصــول الفــول البلــد الجــاف ، والعــدس البلــد هــي أشــهر هــي أشــهر ینــایر وفبرایــر و  الموســم أن أكثــر الشــهور تــأثرًا 

سـمبر  بینما تبین أن. مارس ر، نـوفمبر، د ا البلـد الجافـة هـي أشـهر أكتـو مـا تبـین . أكثر الشهور تأثرًا فى أثمـان الفاصـول
ر ، ســبتمبر، نوفمبر،أغســطسأن أكثــر الشــهور تــأثرًا فــى اثمــان ال ة لمحصــول الطمــاطم . طــاطس هــي أشــهر أكتــو النســ و

ر صل فقد تبین أن أكثـر الشـهور تـأثرًا . أوضحت الدراسة أن أكثر الشهور تأثرًا هي أشهر أبرل، ینایر، أكتو أما محصول ال
ســمبر ور تــأثرًا فــى أثمــان اللحــم البلــد مــا أوضــحت الدراســة ان أكثــر الشــه. هــي أشــهر ینــایر، فبرایــر، مــارس، نوفمبر،د

مـا تبـین ان أكثــر الشـهور تـأثرًا فــى أثمـان الـدجاج البلــد . الكنـدوز والبتلـو واللحــم الضـأنى هـي أشــهر ینـایر وفبرایـر ومــارس
ض هي أشهر ینایر وفبرایر وأغسطس وسبتمبر   .واألب

ضــرورة اســتفادة منتجــى وتجــار األنــواع المختلفــة مــن المن ــة مــن األوقــات التــى ترتفــع وتوصــى الدراســة  تجــات الغذائ
ـة  م عرض المنتجـات الغذائ ة وضع الخط التى من شأنها تنظ اسات الزراع ن لواضعى الس م ما  فیها أسعار منتجاتهم ، 

ة الحادة فى األسعار ات الموسم ن تجنب التقل م   .على مدار العام، حتى 
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  )شرمقبول للن - مشترك - دولى ( الثامن البحث 
أعالف غیر  ا  األمون الج الذرة الشامى وقش األرز المعامل  المردود االقتصاد الستخدام س

محافظة الفیوم ة اللبن  ة ماش ة فى تغذ  تقلید
**دعاء جمعة عبد المقصود. م                       *دمحم أحمد سعید. د  

ة الزراعة -قسم االقتصاد الزراعى* الفیوم **    جامعة الفیوم -ل االصالح الزراعى    مهندسة 

 
ة ة األردن  مجلة العلوم الزراع

 
 
 الملخص

ة  تقدیر تهدف الدراسة الى الج الذرة الشامى العائد االقتصاد من استخدام األعالف غیر التقلید مثل س
ا  األمون ة وقش األرز المعامل  ة اللبنفى تغذ   .محافظة الفیوم ماش

ة اوضــحت نتـــائج الدراســة تح ـــة ماشـــ ـــة فــى تغذ ة الســتخدام األعـــالف غیــر التقلید قیـــ الكفــاءة االقتصـــاد
الج  ضــتانخفاللــبن، حیــث  عــد إدخــال الســ ــة الــرأس فــى الیــوم   دوالر ٠.٥٤، ٠.١٤یبلــغ نحــو  مقــدارتكــالیف تغذ

قـــار والجـــاموس علـــى الترتیـــب  عـــد إدخـــال قـــش األرز الم .لأل ـــة للـــرأس  عامـــل مـــا یتضـــح إنخفـــاض تكـــالیف التغذ
ا  قار والجاموس على الترتیب دوالر ٠.٨٤، ٠.٤٣بلغ نحو مقدار یاألمون   لأل

ة العائد االجمالى ار نس مة مع عد استخدام / ما اوضحت نتائج الدراسة أن ق ة  اجمالى تكالیف التغذ
الج بلغت نحو  مقدار زادة یبلغ نحو  ١.٩١، ١.٣٩الس قار  للرأس دوالر ٠.١٣، ٠.٠٦و ة من اال البلد

ا نحو ال ما بلغ هذا. والجاموس على الترتیب األمون عد استخدام قش األرز المعامل  ار   ١.٧٠، ١.٥٧مع
مقدار زادة یبلغ نحو  ة والجاموس على الترتیب للرأس دوالر ٠.٠٩٣، ٠.٠٩و قار البلد   .من اال
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Abstract 
 

The paper aims at evaluating the determinants of agricultural bilateral trade 
flows of Egypt with the Arab countries. A gravity model has been used in 
addition to some other indicators such as relative importance of intra-trade, 
tendency to export and import, and degree of openness. Two models have been 
estimated; one is for the Egyptian agricultural exports and the other is for the 
imports. The biggest Arab partners who represent the majority of the Egyptian 
bilateral trade are; KSA, Syria, Libya, Sudan, Jordan, UAE, Kuwait, Lebanon, 
and Iraq. The main features of the gravity model have been introduced well. The 
gross domestic product has a positive impact on both agricultural exports and 
imports, and the distance between Egypt and the target countries has a negative 
impact. Both factors are statistically significant. It's recommended that Egypt 
encourage foreign investment within the agriculture sector and maintain the 
road transportation with Arab countries. 

  
 


