
٧٢٧ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
   للمحاصيل العضوية في مصر ومحددات الطلب المحلي عليهانتاجاإلالتنبؤ بالمساحة و

  المولى محمد خالد السيد عبد
  للزراعة العضويةالمركزيباحث أول بالمعمل 

  المستخلص
 غذاء صحى آمن إنتاجتولى الدولة أهتماما كبيرا بالزراعة العضوية باعتبارها وسيلة للنفاذ لألسواق و

 على الموارد المتاحة والمتجددة أساسيلك خالى من األسمدة والمبيدات الكيماوية ويعتمد بشكل للمسته
 لالستهالك نتاجاإلواإلدارة الجيدة للعمليات البيولوجية والبيئية مما يسمح بتحقيق معدالت مرتفعة من 

مازالت صغيرة حيث تقدر البشرى، وزيادة خصوبة التربة، وعائد مناسب للعمالة إال أن المساحة المزروعة 
ويهدف البحث إلى . ٢٠١٨ الزراعية عام األراضيمن مساحة  % ٣,١ ألف فدان تمثل نحو ٢٧٨بنحو 

 نتاجيةاإلالتنبؤ المستقبلى بالمساحات المختلفة لمجموعة المحاصيل العضوية، وكذلك التنبؤ بالمساحة و
 من خالل تحديد أفضل األساليب القياسية ،٢٠٢٣ حتى عام عضوي البطاطس والطماطم المحصولي لنتاجاإلو

 لزيادة إهتمام المستهلك بأهمية الحالي، ودراسة الطلب على المنتجات العضوية، والوضع المستخدمة في التنبؤ
  .عضويالمنتج ال

 .، نموذج اريماعضويالزراعة العضوية، التنبؤ، المنتجات العضوية، السوق ال: الكلمات المفتاحية
  

  :المقدمة
 أغذية ذات قيمة إنتاجسمح ب حيث تر الزراعة العضوية بشكل عام مسارا مهما للتنمية المستدامةعتبت

لم صحى وآمن، حيث أصبح المستهلكون يقدرون األغذية العضوية كمنتج ، ووعالية الجودةوصحية عالية 
ية تعمل على تحسين اللون أو  أو مبيدات أو كائنات معدلة وراثيا أو مواد كيميائأسمدة الكيماوية يتم استخدام 

 هي اإلمكانية المثلى إلعادة  المزارعينوأصبحت الزراعة العضوية لمعظم، الطعم أو الرائحة أثناء المعالجة
  .هم وفقًا للطلب المتغيرإنتاجهيكلة 

 ١٩٩٩ مليون هكتار عام ١١المساحة المزروعة عضويا فى العالم من نمو سريع جدا في وهناك 
، باإلضافة إلى عدد  مليون هكتار سنويا٣,٢ بمعدل زيادة يقدر بنحو ٢٠١٨ليون هكتار عام  م٧١,٥لنحو 

وتعتبر الهند من أكبر الدول من حيث عدد .  مليون مزرعة عضوية٢,٨ والذى يبلغ نحو المزارع العضوية
ات العضوية سوق المنتجحجم لتوسع في باإلضافة ل.  مليون مزرعة١,٢المزارع العضوية والذى يبلغ نحو 

 مليار يورو ٩٧ والواليات المتحدة األمريكية فبلغ نحو في السنوات األخيرة في معظم دول االتحاد األوروبي
 مليار ٤٠,٦سوق الواليات المتحدة من أكبر األسواق للمنتجات العضوية فبلغ نحو    ويعتبر٢٠١٨عام 

  . مليار يورو٩,١ مليار يورو، فرنسا ١٠,٩يورو، ألمانيا 
ألف هكتار ١٠٥النسبة لمصر هناك نموا متزايد فى المساحات العضوية فى السنوات األخيرة من وب

 % ٩,٥ ألف هكتار تمثل نحو١٠,٢ بزيادة تقدر بنحو ٢٠١٨ ألف هكتار عام ١١٦ إلى نحو ٢٠١٧عام 
 . الزراعيةاألراضيمن مساحة % ٣,١خالل عام واحد، وتمثل مساحة الزراعة العضوية فى مصر نحو 

  .)١٠( شركة٢٤٢ وعدد شركات التصدير عضوي منتج ٩٧٠بينما بلغ عدد المنتجين نحو 
  :مشكلة البحث

على الرغم من انتشار الزراعة العضوية فى كافة محافظات الجمهورية إال أن المساحة المزروعة 
لمحلى  الزراعية نتيجة النخفاض الطلب ااألراضيمن إجمالي مساحة  % ٣,١مازالت صغيرة حيث تمثل 

على المنتجات العضوية وعدم اهتمام المستهلكين بأهمية األغذية العضوية فى تقليل نسبة األصابة باألمراض، 
  . بالمقارنة باألغذية التقليديةأسعارهاوزيادة دخل المزارعين الرتفاع 
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٧٢٨ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
  :هدف البحث

 الحالية والوضع يهدف البحث إلى دراسة العوامل الرئيسية التى تحدد الطلب على المنتجات العضوي
يستهدف البحث بصفة رئيسية التنبؤ بالمساحات كما . لزيادة اهتمام المستهلكين بأهمية المنتجات العضوية

 البطاطس والطماطم محصوليبمجموعات المحاصيل المختلفة، وكذلك المساحات المزروعة بالمزروعة 
ويمكن تحقيق ذلك من  ، ARIMAز جنكين- باستخدام منهجية بوكس)٢٠٢٣-٢٠١٩( خالل الفترة عضويال

  :خالل مجموعة من المحاور والتي يمكن حصرها فيما يلي
 وكذلك مساحة عضوي البطاطس والطماطم المحصولي لنتاجيةاإل ونتاجاإلدراسة تطور المساحة و -١

 ).٢٠١٨-١٩٩٠( خالل مجموعات المحاصيل المختلفة
، من ٢٠٢٣ حتى عام مصر في عضويال البطاطس والطماطم محصوليالتنبؤ بالمساحات المزروعة ب -٢

 .خالل تحديد أفضل األساليب القياسية المستخدمة في التنبؤ
استنباط مجموعة من التوصيات والمقترحات االقتصادية التي قد تُساعد متخذي القرار في وضع  -٣

 .عضويا فى مصرزيادة المساحات المزروعة لالسياسات المختلفة الالزمة 
  :در البياناتالطريقة البحثية ومصا

ت الالتحليل الوصفي والكمي، فقد تم استخدام معادأسلوب  البحث في تحقيق أهدافه على كل من اعتمد
مجموعات المحاصيل ا على مستوى ي العام في التعرف على تطور المساحة المزروعة عضوالزمنيتجاه الا

نموذج استخدام .عضويطماطم ال البطاطس والمحصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإلالمختلفة وكذلك المساحة و
 البطاطس محصوليفي التنبؤ بالمساحات المزروعة ب ARIMA اإلنحدار الذاتي التكاملي والوسط المتحرك

 ١٠E(، وذلك باالستعانة ببرنامج ٢٠٢٣حتى عام  وكذلك مجموعات المحاصيل المختلفة عضويوالطماطم ال
views-.(  

انوية الالزمة للدراسة، بالنسبة للبيانات األولية فقد تم جمعها واعتمد البحث على البيانات األولية والث
 مفردة، ولقد تم استخدام ١٠٠من خالل استمارات االستبيان لعينة عشوائية من المستهلكين عدد مفرداتها  

ستبيان الكشف عن أسباب شراء المنتجات العضوية، وتكرار أسلوب العينة العشوائية البسيطة، واستهدف اال
 خالل  المنتجات العضوية المشتراة ومصدر المعلومات حول المنتجات العضويةونوعيةاء، الشر
، وتم تجميع االستبيان عن طريق المقابلة الشخصية للمستهلكين فى أماكن بيع المنتجات ٢٠١٩/٢٠٢٠عام

  .العضوية
 االتحاد الدولى وبالنسبة للبيانات الثانوية فقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية التى يصدرها

، قاعدة معلومات المعمل المركزى للزراعة العضوية، مكاتب )IFOAM(لحركات الزراعة العضوية 
 .، إضافة الى الدراسات واألبحاث المنشورة والمتعلقة بموضوع البحثالتفتيش وإصدار الشهادات فى مصر

  :النتائج البحثية والمناقشة
  :تعريف الزراعة العضوية -١

ت والتعريفات للزارعة العضوية إلى انها تجتمع على القول بأنها نظام يعتمد ان التفسيريوجد الكثير م
سة راأي انها نظام يقوم على د. ت الزارعية الخارجيةا من المدخالعلى إدارة النظام االيكولوجي بدلً

سمدة االصطناعية  مثل األالمخلقةت  وقف استخدام المدخالاللجتماعية المحتملة من خإلت البيئية وااالتأثير
ا، والمواد الحافظة، والمواد ثيراالت المحورة و، والعقاقير البيطرية، والبذور والسالالكيميائيةوالمبيدات 

تحافظ على خصوبة التربة ، ووتحل مكانها أساليب إدارة تتفق وخصائص كل موقع. المضافة، واالشعاع
  .)١(ضاطويلة األجل وتزيدها وتمنع اآلفات واألمر



٧٢٩ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 الحاصلة عليها من جهات المطابقة والتى  الشهاداتاللالمنتجات العضوية تعرف بوضوح من خو

 وتداول إنتاج والئحته التنفيذية والتى تنظم عملية ٢٠٢٠ لسنة ١٢حددها قانون الزراعة العضوية رقم 
 .المنتجات العضوية فى مصر بما يتوافق والمعايير الدولية بشأن المنتجات العضوية

  : المنتجات العضوية أكثر تكلفة من نظيراتها التقليدية وذلك لعدد من األسبابتعتبر
 عليهاإمدادات األغذية العضوية محدودة بالمقارنة بالطلب   
  ت من اليد العاملة وألن التنوع  األغذية العضوية أعلى عادة نتيجة الرتفاع المدخالإنتاجتكاليف

  .انية تحقيق اقتصاديات الحجمالكبير في األعمال التجارية يعني عدم إمك
  ما بعد الحصاد للكمية الصغيرة نسبيا من األغذية العضوية إلى ارتفاع التكاليف نتيجة تداوليؤدي 

  .  التقليدية وخاصة أثناء التصنيع والنقلوللفصل بين المنتجات العضوية 
 التكنولوجية واقتصاديات  أن تؤدي المستحدثاتيمكند الطلب على األغذية والمنتجات العضوية زايومع ت

  . والتصنيع والتوزيع والتسويق الخاصة باألغذية العضويةنتاجاإلالحجم إلى خفض تكاليف 
  : مجموعات المحاصيل المختلفةعلى  اعضوي التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة -٢

لفة فى مجموعات المحاصيل المختعلى مستوى  ايتناول هذا الجزء تطور المساحة المزروعة عضوي
 :، والوقوف على معدالت نموها، وذلك فيما يليالزمني وذلك بدارسة تطورهامصر 

  : مجموعات المحاصيل المختلفةعلى مستوى اعضوي التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة: أولًا
 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مصر خالل إجماليأن ) ١(يتبين من دراسة الجدول رقم 

 ألف فدان عام ٢٧٩ وحد أعلى ١٩٩١ فدان عام ١٢٢٦تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(الفترة 
 إجمالي العام لتطور الزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٨٢,٨ حوالي بلغ سنوي  الفترة ٢٠١٨

ايدها سنوياً  إلى تز) ٢(جدول رقم ) ٨(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مصر، كما فى المعادلة رقم 
- ١٩٩٠(من متوسط الفترة  % ٢٠,٦ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ١٠,٦بمعنوية إحصائية بلغت نحو 

 المساحة إجماليمن التغيرات الحادثة فى % ٨٠إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨
  .الزمنالمزروعة على مستوى مصر ترجع إلى العوامل التى يعكس أثارها عامل 

 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل الحقلية خالل الفترة إجماليوتبين أن 
 ٢٠١٨ ألف فدان عام ٢٦ وحد أعلى ١٩٩٠ فدان عام ٢٢٠تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(

 إجمالير  العام لتطوالزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٦,٧ حوالي بلغ سنويبمتوسط 
جدول رقم ) ١(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل الحقلية، كما فى المعادلة رقم 

من  % ١٦,٣ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ٠,٩٨٤إلى تزايدها سنوياً بمعنوية إحصائية بلغت نحو ) ٢(
من التغيرات الحادثة % ٨٠أن نحو إلى )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(متوسط الفترة 

 المساحة المزروعة على مستوى مجموعة المحاصيل الحقلية ترجع إلى العوامل التى يعكس إجماليفى 
 .أثارها عامل الزمن
 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل األعالف خالل الفترة إجماليوتبين أن 

 ٢٠١٤ ألف فدان عام ٣١ وحد أعلى ١٩٩١ فدان عام ٤٠٠تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(
 إجمالي العام لتطور الزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٨,٢ حوالي بلغ سنويبمتوسط 

جدول رقم ) ٢(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل األعالف، كما فى المعادلة رقم 
 % ١٦,٣ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ١,٠٤٤ بلغ نحو إحصائيا معنوي سنويإلى تزايدها بمقدار ) ٢(

من التغيرات % ٦٩إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(من متوسط الفترة 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثالثون – العدد الثالث – سبتمبر ٢٠٢٠



٧٣٠ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 المساحة المزروعة على مستوى مجموعة المحاصيل األعالف ترجع إلى العوامل التى إجماليالحادثة فى 

  .عامل الزمنيعكس أثارها 
  ٢٠١٨-١٩٩٠تطور مساحة المجموعات للمحاصيل العضوية المختلفة خالل الفترة ) ١(جدول رقم 

 )فدان: المساحة                                                                                        (

المحاصيل  إجمالي السنوات
 الحقلية

محاصيل 
 األعالف

المحاصيل 
 سكريةال

محاصيل 
 األلياف

النباتات 
الطبية 
 والعطرية

محاصيل 
 الخضر

محاصيل 
 *أخرى الفاكهة
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٢٦ ٤٢٤ ١٧٨٥,٧٥ ٨٩٢,٢٥ ١٦,٥ ٧٠,٥ ١٣٠٣ ١٢٠١,٩ ٥٧١٩,٦٥ ٢٠٠٣ 
٤٣ ٥٧٩,٥ ٢٨٤٢,٧٥ ٩٩٦,٢٥ ٢٩ ٢٩,٥ ١٠٨٩ ١١٨١ ٦٧٩٠ ٢٠٠٤ 
١٣٣٥,١١ ٣٠٠٤ ٧٥٦٤,٦١ ١١٩٨٥,٦ ١٠٠١,٣٣ ٤١٥,٧٠ ٣٧٣٢,٢٤ ١٣٠٤,٧٧ ٣٠٣٤٣,٤ ٢٠٠٥ 
١٠٠٦,٧٧ ٤٠٢٧,٠٧ ١٠٠٣٥,٢ ٩٣٢٠,٧٣ ١٥٢٦,٣٩ ٥٥٢,١ ٢٥٩٨,١١ ٣٤١٠,٠٢ ٣٢٤٧٦,٤ ٢٠٠٦ 
٣٧٣٠,٨٦ ٥٨٤٩,٦٢ ١٤٦١٠,٢ ١٢٧١٢,٦ ١٣٣٥,٧٤ ٥٤٣,٥١ ٢٣٠٣ ٤٩٧٤,٤٨ ٤٦٠٦٠ ٢٠٠٧ 
٦٧٢٠ ١٠٢٧٢ ٢٦٨٨٠ ٢٨٨٠٠ ٥٠٨٨ ٥٢٨٠ ٩٦٠٠ ٣٣٦٠ ٩٦٠٠٠ ٢٠٠٨ 
٦٧٢٠ ١٧٤٧٢ ٣٣٦٠٠ ٤٠٣٢٠ ٦٧٢٠ ١٣٤٤٠ ٥٣٧٦ ١٠٧٥٢ ١٣٤٤٠٠ ٢٠٠٩ 
٨٦٧٦,٨ ١٧٧٤٨ ٤٩٣٠٠ ٧٨٨٨٠ ٧١٥٨,٣٦ ٢٧٠١,٦٤ ٢٤٢٥٥,٦ ٨٤٧٩,٦ ١٩٧٢٠٠ ٢٠١٠ 
١٣٨٠٤ ٢٥٠٤٤,٤ ٦٢٥٥١,٨ ٥٤٤٢٧,٢ ٧٨٨٨ ٢٣٢٦,٩٦ ٩٨٦٠ ٢١٢٩٧,٦ ١٩٧٢٠٠ ٢٠١١ 
٦٣٨٣,٥٢ ٢٤٨٧٥,١ ٦٣٦٢٩,٣ ٥٩٠٩٩ ١٠٢٩٦ ٣٥٠٠,٦٤ ١٥٤٨٥,٢ ٢٢٦٥١,٢ ٢٠٥٩٢٠ ٢٠١٢ 
٦١٧٧,٦ ٢٢٦٥١,٢ ٦١٧٧٦ ٥٥٥٩٨,٤ ١٤٤١٤,٤ ٦١٧٧,٦ ١٦٤٧٣,٦ ٢٢٦٥١,٢ ٢٠٥٩٢٠ ٢٠١٣ 
٦١٧٧,٦ ١٠٢٩٦ ٥٧٦٥٧,٦ ٥٨٦٨٧,٢ ١٤٤١٤,٤ ١٢٣٥٥,٢ ٣١٩١٧,٦ ١٤٤١٤,٤ ٢٠٥٩٢٠ ٢٠١٤ 
٥٧١٢ ٢٤٤٨٠ ٥٩١٦٠ ٥٥٠٨٠ ١٢٢٤٠ ٦١٢٠ ١٨٣٦٠ ٢٢٨٤٨ ٢٠٤٠٠٠ ٢٠١٥ 
٦٢٥٥ ٢٥٠٢٠ ٦٧٥٥٤ ٧٥٠٦٠ ١٢٤١٠ ١٢٦١٠ ٢٧٥٢٢ ٢٣٧٦٩ ٢٥٠٢٠٠ ٢٠١٦ 
٦٣٥٤,٥ ٢٥٤١٨ ٦٨٦٢٨,٦ ٧٦٢٥٤ ١٢٥٠٩ ١٢٩٠٩ ٢٦٦٨٨,٩ ٢٥٤١٨ ٢٥٤١٨٠ ٢٠١٧ 
٦٩٦٠ ٢٧٨٤٠ ٧٧٩٥٢ ٨٠٧٣٦ ١٣٩٠٠ ١٣٩٤٠ ٣٠٦٢٤ ٢٦٤٤٨ ٢٧٨٤٠٠ ٢٠١٨ 
 ٢٩٧٩,٧١٦ ٨٥٩٧,٢٣٨ ٢٣٥٤٨,٢٣ ٢٤٣٥٣,٠٤ ٤١٧٧,٩٨٧ ٣٢١٨,٢٣٦ ٨٢٠٥,٣٤ ٧٦٩٣,٨٦٤ ٨٢٧٨١,٢٩  المتوسط

  جمعت وحسبت من : المصدر
 .، بيانات غير منشورة، أعوام مختلفةسجالت المزارعمكاتب التفتيش وإصدار الشهادات،  -١
  . أعوام مختلفة، بيانات غير منشورة،سجالت المزارعالمعمل المركزى للزراعة العضوية،  -٢

  

 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل السكرية خالل الفترة إجماليوتبين أن 
 ٢٠١٨ ألف فدان عام ١٣ وحد أعلى ١٩٩٢ فدان عام ١٠تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(

 إجماليعام لتطور  الالزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٣,٢ حوالي بلغ سنويبمتوسط 
جدول رقم )٣(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل السكرية، كما فى المعادلة رقم 

من  % ٢٤,٢ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ٠,٤٤٨إلى تزايدها سنوياً بمعنوية إحصائية بلغت نحو ) ٢(
من التغيرات الحادثة % ٧٧إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(متوسط الفترة 

 المساحة المزروعة على مستوى مجموعة المحاصيل السكرية ترجع إلى العوامل التى يعكس إجماليفى 
  .أثارها عامل الزمن
 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل األلياف خالل الفترة إجماليوتبين أن 

 بمتوسط ٢٠١٨ ألف فدان عام ١٣ وحد أعلى ١٩٩١ فدان عام ٦ أدنى تراوحت مابين حد) ٢٠١٨-١٩٩٠(



٧٣١ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 المساحة إجمالي العام لتطور الزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٤,١ حوالي بلغ سنوي

إلى ) ٢(جدول رقم ) ٤(المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل األلياف، كما فى المعادلة رقم 
ا، ما يعادل نحو ٠,٥٦٩ بلغت نحو إحصائيةة معنويا بتزايدها سنويمن متوسط  % ٣٠,٧ ألف فدان سنوي

من التغيرات الحادثة فى % ٧٦إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(الفترة 
رها  المساحة المزروعة على مستوى مجموعة المحاصيل األلياف ترجع إلى العوامل التى يعكس أثاإجمالي

  .عامل الزمن
 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل النباتات الطبية إجماليوتبين أن 

 ألف ٨٠ وحد أعلى ١٩٩٠ فدان عام ١٥٠تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(والعطرية خالل الفترة 
 العام الزمني االتجاه  ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة٢٤,٣ حوالي بلغ سنوي بمتوسط ٢٠١٨فدان عام 

 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل النباتات الطبية والعطرية، كما فى إجماليلتطور 
 ألف فدان سنويا، ما ٣,١٤٣إلى تزايدها سنويا بمعنوية احصائية بلغ نحو ) ٢(جدول رقم ) ٥(المعادلة رقم 
إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(من متوسط الفترة  % ٢٤,٢يعادل نحو 

 المساحة المزروعة على مستوى مجموعة محاصيل النباتات الطبية إجماليمن التغيرات الحادثة فى % ٧٧
  .والعطرية ترجع إلى العوامل التى يعكس أثارها عامل الزمن

  ٢٠١٨-١٩٩٠ المختلفة خالل الفترة صيل العام مساحة المجموعات للمحاالزمنيمعادالت االتجاه ) ٢(جدول رقم 
  سنويالمتوسط ال  النموذج  المتغير التابع  م

  ألف فدان
معدل التغير 

  ف  ٢ر   %سنويال

مساحة المحاصيل   ١
  الحقلية

  هـ س٠,٩٨٤  + ٧,٠٦٢-=هـˆص
)       -٧٧,٣٠٦  ٠,٨٠  ١٧,٩  ٧,٦  **)٨,٧٩٢   (**)٣,٦٧٢**  

مساحة محاصيل   ٢
  األعالف

  هـ س١,٠٤٤  +٧,٤٥٩-=هـˆص
)       -٦٢,١٠٨  ٠,٦٩  ١٦,٣  ٨,٢  **)٧,٩١٥   (**)٣,٢٩٣**  

مساحة المحاصيل   ٣
  السكرية

  هـ س٠,٤٤٨  + ٣,٥٠٦-=هـˆص
)       -٤٠,١٩٦  ٠,٥٩  ٢٨,٣  ٣,٢  **)٦,٣٤٠   (**)٢,٨٨٧**  

مساحة محاصيل   ٤
  األلياف

  هـ س٠,٥٦٩  + ٤,٣٥٩-=هـˆص
)       -٨٨,٣٧٩  ٠,٧٦  ٣٠,٧  ٤,١  **)٩,٤٠١   (**)٤,١٩٢**  

مساحة النباتات   ٥
  الطبية والعطرية

  هـ س٣,١٤٣  + ٢٢,٨٠٠-=هـˆص
)-٩٣,٢٤٨  ٠,٧٧  ٢٤,٢  ٢٤,٣  **)٩,٦٥٦   (**)٩,٦١٩**  

مساحة محاصيل   ٦
  الخضر

  هـ س٢,٩٨٤  + ٢١,٢١٦-=هـˆص
)       -١٠٨,٧٧٤  ٠,٨٠  ٢٩,٣  ٢٣,٥  **)١٠,٤٢٩   (**)٤,٣١٧**  

مساحة محاصيل   ٧
  الفاكهة

  هـ س١,٠٨٧ +  ٧,٧١٧-=هـˆص
)       -٨٥,٩٤٧  ٠,٧٦  ٢٩,٦  ٨,٥  **)٩,٢٧١   (**)٣,٨٣٠**  

٨  
المساحة 
المزروعة 

  عضويا بمصر

  
  هـ س١٠,٦٠٨ +٧٦,٣٤٥-=هـˆص

)       -١١٠,٤٩٥  ٠,٨٠ ٢٠,٦  ٨٢,٧  **)١٠,٥١٢   (**)٤,٤٠٤**  

   ،. القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إلية باأللف فدان فى السنه هـ:هـˆص
    ).٢٩....، ٣، ٢، ١(عنصر الزمن بالسنوات  : هـس

  .٠,٠١ عند معنوي(**) المحسوبة ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر

  

 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل الخضر خالل الفترة إجماليكما تبين أن 
 ٢٠١٨ ألف فدان عام ٧٧,٩ وحد أعلى ١٩٩١ فدان عام ٤٥بين حد أدنى تراوحت ما) ٢٠١٨-١٩٩٠(

 إجمالي العام لتطور الزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٢٣,٥ حوالي بلغ سنويبمتوسط 
جدول رقم ) ٦(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة المحاصيل الخضر، كما فى المعادلة رقم 
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٧٣٢ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
من  % ٢٩,٣ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ٢,٩٨٤ بلغت نحو إحصائياة معنوي سنوية إلى زيادة) ٢(

من التغيرات الحادثة % ٨٠إلى أن نحو )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(متوسط الفترة 
ارها  المساحة المزروعة على مستوى مجموعة محاصيل الخضر ترجع إلى العوامل التى يعكس أثإجماليفى 

 .عامل الزمن
 المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل الفاكهة خالل الفترة إجماليكما تبين أن 

 ٢٠١٨ ألف فدان عام ٢٧ وحد أعلى ١٩٩٠ فدان عام ١٥تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(
 إجماليالعام لتطور  الزمني ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة االتجاه ٨,٥ حوالي بلغ سنويبمتوسط 

جدول رقم ) ٧(المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعة محاصيل الخضر، كما فى المعادلة رقم 
من  % ٢٩,٦ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ١,٠٨٧ نحو  بلغتإحصائياة يزيادة سنوية معنوإلى ) ٢(

من التغيرات الحادثة % ٧٦لى أن نحو إ)  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠(متوسط الفترة 
 المساحة المزروعة على مستوى مجموعة محاصيل الخضر ترجع إلى العوامل التى يعكس أثارها إجماليفى 

  .عامل الزمن
ومن خالل االستعراض السابق فقد تبين أن كل مجموعات المحاصيل العضوية تتزايد وكانت 

  ).٢٠١٨-١٩٩٠(كثر تزايدا خالل فترة الدراسة مجموعة محاصيل الخضر والفاكهة واأللياف األ
 بإستخدام منهجية أريما ٢٠٢٣التنبؤ بمساحات مجموعات المحاصيل العضوية المختلفة حتى عام : ثانيا

 :ARIMA” Box - Jenkins “  جنكيز-بوكس
 Autoregressive Integratedنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة اختصارا أريما

Moving Average( ARIMA)جينكنز، وهو طريقة للتحليل اإلحصائي، تستعمل في -نموذج بوكس ، أو
 وهي الطريقة التي تم تعميمها، في كتاب اإلحصائيين .نمذجة ووصف السالسل الزمنية والتنبؤات المستقبلية

ختلفة والمساحة ويهدف هذا الجزء إلى التنبؤ بمساحات مجموعات المحاصيل الم. )٨(جورج بوكس وغويليم
الكلية المزروعة عضويا فى مصر من خالل أفضل األساليب القياسية المستخدمه فى التنبؤ بإستخدام نموذج 

  :من خالل اربعة مراحل) جينكيز–بوكس(
  :مرحلة التعريف بالنموذج -١

Stage Identificationتبوهي مرحلة التعرف على النموذج، بمعنى التعرف على ر (p,d,q) 
  :)٨(ة عدد من النماذج والتي تصف السلسلة المستقرة وصفًا دقيقًا، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التاليةلصياغ

توقيع البيانات األصلية في رسم بياني ألخذ فكرة عن مسار السلسلة الزمنية وتحديد البيانات، ومعرفة   - أ
 .مدى وجود استقرار في البيانات من ناحية المتوسط والتباين من عدمه

، ومعامالت االرتباط  Autocorrelation(AC)اء الرسم البياني لفحص معامالت االرتباط الذاتىإجر - ب
 من  Lagged Period لفترات إبطاء معينةPartial Auto correlation (PAC)الذاتي الجزئي
 Ljung-Boxومن خالل اإلختبار الكلي إلحصائيةAC,PAC لكل من Correlogram التوقيع البياني

Statistic  وهو حدود قبول )لكل معامل إرتباط على حده( لكل معامالت االرتباط أو االختبار الجزئي ،
 .)٦(الفرض العدمي بعدم معنوية مجموع مربعات معامالت اإلرتباط

وهو اختبار لبيان ما إذا كان اإلرتباط الذاتي المعنوي يكافئ :Unit Root test  ختبار جذر الوحدة ا-جـ
 وهو إختبار مكمل لإلختبار السابق وعلى أساسه يتم أخذ الفرق Ho: p1=1حيث  حد من عدمه،االو

 األساسىلبيانات السلسلة الزمنية للمتغير، وذلك في حالة قبول الفرض  First Difference األول
يتم قبول الفرض ) ٣( الموضح بالجدول رقم ADFومن خالل اختبارلإلختبار بوجود جذر الوحدة، 

ة لجميع متغيرات الدراسة شكل رقم وبالتالي تُعتبر البيانات غير مستقرجذر الوحدة  بوجود األساسي
)٥()١(.  



٧٣٣ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
مرة أخرى (PAC) ومعامالت اإلرتباط الذاتي الجزئي(AC)  فحص معامالت االرتباط الذاتى-د

، بينما من خالل (AR)يمكن تحديد درجة اإلنحدار الذاتي  (PAC) ، ومن خالل Correlationباستخدام
  )٢((MA).يمكن تحديد درجة المتوسط المتحرك(AC)  معامالت

 )جذر الوحدة (Augmented Dickey Fuller (ADF)نتائج اختبار ) ٣(جدول رقم 
 D (2)الفرق الثاني  D (1)الفرق األول  (Level)المستوى   المتغيرات

  -  ٠,٧١٧١٩٢١- ٠,١٣٨٦٣٥-  مساحة المحاصيل الحقلية
 - ١٢,٠٦٥٥٣- ٠,٧٥٠٨٠٥  مساحة محاصيل األعالف
 - ٧,٠٨٤٥٥- ١,٣٤٥٤٤٩-  مساحة المحاصيل السكرية
 - ٣,٦٩٧٠٨٧-  ٣,١٦١١١٠-  مساحة محاصيل األلياف

٠,٠٥٥٨٣١-  مساحة النباتات الطبية والعطرية  -١١,٢٦٦٢٧-  ٦,٤٧١٤٩٠ 
  ٥,٩١٩٧٥٩-  ٢,٥٧٧٨١٧- ٠,٣٥٨١٤٩  مساحة محاصيل الخضر
  ٤,٤٤٤٩٨٦-  ١,٤٢١٥٠٠- ٣,٤٨٧٥٠٦  مساحة محاصيل الفاكهة

 -٨,٦٥٢٥٠٨ -٣,٥٠٧٧٣٥ ١,٣٩٧٦٥٧  المساحة الكلية العضوية فى مصر
D=(1) ،الفرق األول D = (2)الفرق الثانى   

  E-views- 10بإستخدام برنامج ) ١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

عات السلعية بعد استقرار  لمساحة المجمو(AC, PAC)رسم االرتباطات الذاتية والجزئية ): ١(شكل رقم 
  .السالسل الزمنية بأخذ الفروق األولى والثانية

    
  مساحة محاصيل األعالف  مساحة المحاصيل الحقلية  

    
  مساحة محاصيل األلياف  مساحة المحاصيل السكرية 

    
  مساحة محاصيل الخضر  مساحة النباتات الطبية والعطرية

    
  ساحة الكلية العضوية فى مصرالم  مساحة محاصيل الفاكهة

  .حدةالو جذر نتائج اختبار: المصدر 
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٧٣٤ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 Estimation Stageمرحلة التقدير -٢

اذج المقدرة وقد بعد تحديد النموذج المناسب لوصف السلسلة الزمنية، يتم فحصها بأخذ البواقي للنم
نماذج مالئمة للتقدير حيث ن الاط الذاتي بين حدود الحد العشوائي غير معنوي وبالتالي تكوإتضح أن اإلرتب

 هو ARIMA (1,1,0)تبين أن النموذج . ٢٠٢٣الل فحص النماذج التي تم تقديرها حتى عام تبين من خ
 هو النموذج ARIMA (1,1,0)األكثر مالئمة للتنبؤ بمساحة المحاصيل الحقلية، كذلك تبين أن النموذج 

 هو النموذج المالئم لتنبؤ ARIMA (0,1,1)النموذج األمثل للتنبؤ بمساحة محاصيل األعالف، بينما تبين أن 
بمساحة المحاصيل السكرية، كذلك كانت النماذج األكثر مالئمة لكل من محاصيل األلياف، النباتات الطبية 

 ARIMA وARIMA (0,1,1)والعطرية، محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهة، المساحة الكلية العضوية 
 )٩(. على الترتيبARIMA (1,2,0)  وARIMA (1,2,2) و ARIMA (4,2,0) و (1,2.0)

ختبار أخذ البواقي للنماذج    وكذلك من خالل إ   ) ٤(من خالل نتائج االختبارات الموضحة بالجدول رقم        
ين أن معامالت االرتباط الذاتي ومعامالت االرتباط الجزئـي لهـذه البـواقي     حيث يتب  ،)٢( شكل رقم    درةالمق

ما يعني أن اإلرتباط الذاتي بين حدود الحـد العـشوائي غيـر معنـوي                م  %٩٥جميعها يقع داخل فترة ثقة      
  .وبالتالي تكون النماذج مالئمة للتقدير

  معايير اختيار أفضل نموذج للتنبؤ لمجموعات المحاصيل العضوية في مصر): ٤(جدول 
  Root Mean square Error U-Thiel test  نموذج أريما  المتغير

  0.25 7280.076 (1,1,0)  مساحة المحاصيل الحقلية
  0.28  8814.026  (1.1.0)  مساحة محاصيل األعالف
  0.34  4717.762  (0,1,1) مساحة المحاصيل السكرية
 0.26 4930.509 (0,1,1)  مساحة محاصيل األلياف

 0.34 21261.97 (1,2,0)  مساحة النباتات الطبية والعطرية
 0.15 11527.34 (4,2,0)  مساحة محاصيل الخضر

 0.17 5231.742 (1,2,2)  احة محاصيل الفاكهةمس
 0.13 34.65407 (1,2,0)  المساحة الكلية العضوية فى مصر

 ، ومدى محاكاتها مع واقع البياناتإلختبار مدى مطابقة القيم المقدرة مع القيم الفعلية U-Theil ) ثيل(يستخدم إختبار  -
  .نبؤ تام عندما تقترب من الصفرويكون هناك ت) ≥ Theil ≥0 ١(حيث تتراوح قيمتها بين

  E-views -10بإستخدام برنامج ) ١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  Stage Diagnostic مرحلة الفحص التشخيصي -٣
تم إجراء إختبارات لمعرفة مدى تطابق المشاهدات مع القيم المحسوبة من النموذج الذي تم تحديده، 

  .بارات يتم إختياره كنموذج نهائي للتنبؤوفي حالة إجتياز هذه اإلخت
 :Forecasting مرحلة التنبؤ -٤

تم إستخدام النموذج المالئم إلجراء التنبؤ لسنوات مستقبلية، حيث يتم قياس قُدرة النموذج على التنبؤ 
ويكون أفضل النماذج أقل  ، Residual Mean Squares (RMS) من خالل متوسط مربعات الخطأ

  .لخطأمتوسط لمربعات ا
) ٢٠٢٣-٢٠١٨(الفترة  خالل بالمحاصيل العضويةيهدف هذا الجزء إلى التنبؤ بالمساحات المزروعة 

) ٥( جدول رقم ،ARIMAمن خالل تحديد أفضل األساليب القياسية المستخدمة في التنبؤ بإستخدام نموذج 
، مما محاصيل المختلفة بمجموعات الوذلك للتعرف على التغيرات المحتملة في تطور المساحات المزروعة

 فى وضع الخطط المستقبلية للتوسع فى المساحات العضوية فى ظل يفيد واضعي السياسات االقتصادية،
 والالئحة التنفيذية للمعايير العضوية فقد تبين زيادة ٢٠٢٠ لسنة ١٢تطبيق قانون الزراعة العضوية رقم 

ألعالف، المحاصيل السكرية، محاصيل األلياف، المساحة المزروعة بكل من المحاصيل الحقلية، محاصيل ا
 على ٢٠١٨ فدان عام ٢٧٨٤٠، ٧٧٩٥٢، ١٣٩٠٠، ١٣٩٤٠، ٣٠٦٢٤، ٢٦٤٤٨الخضر، الفاكهة من 



٧٣٥ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
، ٦٢٠٣٤,٦٧،٩٤٦٤٨,٥٩، ١٦٨٥٣,٢٥، ١٥٧٢٥,٨٩، ٣٤٥٠٣,٩٣، ٣٠٦٩٠,٣٧إلى نحو. الترتيب

، %٢١,٢، %١٢,٩، %١٢,٦، %١٦,٠٤بزيادة قدرت بنحو .  على الترتيب٢٠٢٣ فدان عام ٤٧٨٥٨,٤٤
فى حين حدث انخفاض فى المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية . على الترتيب% ٧١,٩، %٢١,٤

من المساحة % ٢٣,٢ تمثل نحو ٢٠٢٣ فدان عام ٦٢٠٣٤,٦٧ إلى نحو ٢٠١٨ فدان عام ٨٠٧٣٦من نحو 
  .٢٠١٨الكلية عام 

  لجزئي للبواقي للنماذج المقدرةرسم االرتباط الذاتي واالرتباط ا): ٢(شكل رقم 

    
  مساحة محاصيل األعالف  مساحة المحاصيل الحقلية  

    
  مساحة محاصيل األلياف  مساحة المحاصيل السكرية 

    
  مساحة محاصيل الخضر  مساحة النباتات الطبية والعطرية

    
  المساحة الكلية العضوية فى مصر  مساحة محاصيل الفاكهة

  البواقى ائج اختبارنت: المصدر 
من خالل  ٢٠٢٣ حتى عام بمساحة مجموعات المحاصيل العضويةنتائج التنبؤ  : )٥(جدول رقم 

  ).فدان : المساحة(جينكيز –أفضل النماذج الديناميكية بإستخدام منهجية أريما بوكس
النباتات الطبية   األلياف  السكرية  األعالف  الحقلية  السنوات

المساحة   الفاكهة  الخضر  والعطرية
  الكلية

٢٥٩,٨٤٥٥  ٣٦٨١٤,٢١  ٧١٦٩٣,٦١  ٤٧٥٥٥,١٤  ١٤٨١٧,٠٩  ١٣٨٢١,٥٤  ٣٠٢٩٧,٠٣  ٢٦٩١٣,٩١  ٢٠١٩ 
٢٧٨,٥٠٩٦  ٣٩٤٣٠,٩٩  ٧٧١٢٧,٧٧  ٥٠٩٩٤,٤١  ١٥٣٢٦,١٣  ١٤٢٩٧,٦٣  ٣١٣٤٨,٧٧  ٢٧٨٥٨,١٢  ٢٠٢٠  
٢٩٧,٨٢٦٧  ٤٢١٥٥,٤١  ٨٢٧٧٠,٠٩  ٥٤٥٥٤,٠٩  ١٥٨٣٥,١٧  ١٤٧٧٣,٧١  ٣٢٤٠٠,٤٨  ٢٨٨٨٠٢,١٤  ٢٠٢١  
٣١٧٧٩٦  ٤٤٩٥٣,٢٨  ٨٨٦٠٨,٠٤  ٥٨٢٣٤,٦٧  ١٦٣٤٤,٢١  ١٥٢٤٩,٨٠  ٣٣٤٥٢,٢٢  ٢٩٧٤٦,٢٥  ٢٠٢٢  
٣٣٨٤١٩  ٤٧٨٥٨,٤٤  ٩٤٦٤٨,٥٩  ٦٢٠٣٤,٦٧  ١٦٨٥٣,٢٥  ١٥٧٢٥,٨٩  ٣٤٥٠٣,٩٣  ٣٠٦٩٠,٣٧  ٢٠٢٣  

التغير % 
  ٢١,٥  ٧١,٩  ٢١,٤  ٢٣,٢-  ٢١,٢  ١٢,٩  ١٢,٦  ١٦,٠٤  ٢٠١٨عن

  E-views-10ام برنامج بإستخد) ٣(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
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٧٣٦ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
   :)٢٠١٨-١٩٩٠( خالل الفترة المزروعة عضويا البطاطس والطماطم محصولي إنتاج وإنتاجية ومساحة -٣

المزروعة  البطاطس والطماطم محصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإلويتناول هذا الجزء تطور المساحة 
والوقوف على معدالت نموها، وذلك فيما يليالزمني تطورها بدراسةا وذلك عضوي ،:  

أن المساحة المزروعة بالبطاطس العضوي على مستوى مصر ) ٦(فقد تبين من دراسة الجدول رقم 
 ألف فدان ٢٠,٦ وحد أعلى ١٩٩٠ فدان عام ٣٢٠تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(خالل الفترة 

 العام لتطور الزمني وتشير تقديرات معادلة االتجاه  ألف فدان،٤,٧ حوالي بلغ سنوي بمتوسط ٢٠١٨عام 
إلى ) ٧(جدول رقم ) ١(المساحة المزروعة بالبطاطس العضوي على مستوى مصر، كما فى المعادلة رقم 

من متوسط  % ١٥,٤ ألف فدان سنويا، ما يعادل نحو ٠,٥٩٨ بلغ نحو إحصائيا معنوي سنوي تزايدها بمقدار
من التغيرات الحادثة فى % ٦٧إلى أن نحو )  ٢ر(ير قيمة معامل التحديد ، وتش)٢٠١٨-١٩٩٠(الفترة 

  .المساحة المزروعة بالبطاطس على مستوى مصر ترجع إلى العوامل التى يعكس أثارها عامل الزمن
 ٢٠١٨-١٩٩٠تطور مساحة وإنتاجية وإنتاج محصولي البطاطس والطماطم العضوي خالل الفترة ) ٦(جدول رقم 
  الطماطم العضوي  عضويالبطاطس ال  

 اإلنتاجية )فدان (المساحة السنوات
 المساحة )طن (اإلنتاج )طن(

 )فدان(
 اإلنتاجية

 )طن (اإلنتاج )طن(
١٠٧٩ ٨,٣ ١٣٠ ٢٩٧٦ ٩,٣ ٣٢٠ ١٩٩٠ 
٢٤٢٠ ١١ ٢٢٠ ٣٩٩٠ ٩,٥ ٤٢٠ ١٩٩١ 
١٠٩٧,٤ ٩,٣ ١١٨ ٣٩١٥ ٨,٧ ٤٥٠ ١٩٩٢ 
٢٣٢٣ ١٠,١ ٢٣٠ ٣٩٦٧,٤ ٨,٣ ٤٧٨ ١٩٩٣ 
١٤١٠ ٩,٤ ١٥٠ ٤٣٩٣,٢ ٨,٤ ٥٢٣ ١٩٩٤ 
١٠٦٨ ٨,٩ ١٢٠ ٥٥٨٩ ٩ ٦٢١ ١٩٩٥ 
١١٣٤ ١٠,٥ ١٠٨ ٥٥٢٧,٢ ٨,٤ ٦٥٨ ١٩٩٦ 
١٦٦٥ ١١,١ ١٥٠ ٦٨٤٤,٨ ٩,٢ ٧٤٤ ١٩٩٧ 
٢٠٧٠ ١١,٥ ١٨٠ ٨٩٩٥,٢ ٩,٦ ٩٣٧ ١٩٩٨ 
٢٥٥٢ ١١,٦ ٢٢٠ ١١٨٧٥,٢ ٩,٦ ١٢٣٧ ١٩٩٩ 
٨١٥١,٥ ١١,٩ ٦٨٥ ١٥١٧٧,٦ ٩,٦ ١٥٨١ ٢٠٠٠ 
٩٧٢٩,٣ ١٢,٣ ٧٩١ ١٧١٢٩,٦ ١٠,١ ١٦٩٦ ٢٠٠١ 
١٤٦٢٨,٦ ١٢,٦ ١١٦١ ١٩٠٥٥ ١٠,٣ ١٨٥٠ ٢٠٠٢ 
١٩٠٣٨,٦ ١٢,٦ ١٥١١ ١٦٤٨٤ ١٠,٤ ١٥٨٥ ٢٠٠٣ 
١٦٤٥٦ ١٣,٦ ١٢١٠ ١٩٢٩٢ ١٠,٤ ١٨٥٥ ٢٠٠٤ 
٧٢٠٨ ١٣,٦ ٥٣٠ ٢٣٦٩١,٢ ١٠,٤ ٢٢٧٨ ٢٠٠٥ 
٩٦٧٢ ١٥,٦ ٦٢٠ ٢٤٦٧٥ ١٠,٥ ٢٣٥٠ ٢٠٠٦ 
١١٦٤٤,٦ ١٥,٨ ٧٣٧ ٢٧٢٨٠ ١١ ٢٤٨٠ ٢٠٠٧ 
١٢٧٠٢,٩ ١٦,١ ٧٨٩ ٣٢٩٠٢,٥ ١٢,٣ ٢٦٧٥ ٢٠٠٨ 
١٣٩٨٣,٦ ١٧,٢ ٨١٣ ٣٨٤٤٠ ١٢,٤ ٣١٠٠ ٢٠٠٩ 
٢١٩١٢ ١٦,٦ ١٣٢٠ ٤٥٢٧٦ ١٣,٢ ٣٤٣٠ ٢٠١٠ 
٢٨٠٣٦ ١٧,٢ ١٦٣٠ ٦١١٩٠ ١٤,٥ ٤٢٢٠ ٢٠١١ 
٣٦٩٩٠,٥ ١٦,٧ ٢٢١٥ ٩٥٤٢٠ ١٣ ٧٣٤٠ ٢٠١٢ 
٧٣٤٤٠ ١٧ ٤٣٢٠ ١٦٤٦٢٣ ١٦,١ ١٠٢٢٥ ٢٠١٣ 
٧٧٠٩٩ ١٦,٣ ٤٧٣٠ ٢٠٥٣٨٠ ١٦,٣ ١٢٦٠٠ ٢٠١٤ 
٨٥٨٠٠ ١٦,٥ ٥٢٠٠ ٢٣٧٦٠٩ ١٥,٣ ١٥٥٣٠ ٢٠١٥ 
٩٢٤٠٠ ١٦,٥ ٥٦٠٠ ٢٨٧١٠٠ ١٦,٥ ١٧٤٠٠ ٢٠١٦ 
١١١٨٩٠ ١٦,٧ ٦٧٠٠ ٣١٩١٣٧ ١٦,٧ ١٩١١٠ ٢٠١٧ 
١٤٤٤٩٥ ١٧,١ ٨٤٥٠ ٣٥١٠٥٠ ١٧ ٢٠٦٥٠ ٢٠١٨ 
  ٢٨٠٠٣,٣١  ١٣,٥٧  ١٧٤٦,١٤  ٧٠٩٩٩,٤٨  ١١,٥٩ ٤٧٧٠,٤٥ المتوسط

 . التفتيش وإصدار الشهادات، سجالت المزارع، بيانات غير منشورة، أعوام مختلفةمكاتب -١: جمعت وحسبت من: المصدر
  . بيانات غير منشورة، أعوام مختلفةسجالت المزارع،المعمل المركزي للزراعة العضوية،  -٢

  

 ٠,٠٠٣ بلغ نحو إحصائيا معنوي بمقدار سنوي محصول البطاطس تزيد إنتاجيةفى حين تبين أن 
-١٩٩٠( الفترة  فىنتاجيةاإل متوسطمن %٢,١يعادل نحو  ، ما) ٧(جدول رقم )٢(دلة رقم طن كما فى المعا



٧٣٧ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 محصول البطاطس خالل تلك الفترة، وزراعة أصناف جديدة أكثر إنتاجيةيدل على تحسن  ، مما)٢٠١٨

عائد  وزيادة صافى النتاجاإلمالئمة لنظم الزراعة العضوية ومقاومتها لألمراض واآلفات وينعكس ذلك على 
  .عضويالفدانى لمحصول البطاطس ال

 طن كما ٩,٨٢٧ بلغ نحو إحصائيا معنوي سنوي  محصول البطاطس زاد بمقدارإنتاجكما تبين أن 
، )٢٠١٨-١٩٩٠( الفترة  فىنتاجاإل متوسطمن %١٧,٨يعادل نحو  ، ما)٧(جدول رقم ) ٣(فى المعادلة رقم 

 الفدانية وايضا المساحة نتاجيةاإللك الفترة نتيجة زيادة  محصول البطاطس خالل تإنتاجيدل على تحسن  مما
  .المزروعة بالبطاطس ويرجع ذلك للطلب المتزايد على البطاطس العضوية المصرية فى األسواق الخارجية

أن المساحة المزروعة بالطماطم ) ١(وبالنسبة لمحصول الطماطم فقد تبين من دراسة الجدول رقم 
 ١٩٩٦ فدان عام ١٠٨تراوحت مابين حد أدنى ) ٢٠١٨-١٩٩٠(الل الفترة العضوي على مستوى مصر خ

 ألف فدان، وتشير تقديرات معادلة ١,٤ حوالي بلغ سنوي بمتوسط ٢٠١٨ ألف فدان عام ٨,٤وحد أعلى 
 العام لتطور المساحة المزروعة بالطماطم العضوي على مستوى مصر، كما فى المعادلة رقم الزمنياالتجاه 

 ألف فدان سنويا، ما يعادل ٠,٢١٦ بلغ نحو إحصائيا معنوي بمقدار سنويإلى تزايدها ) ٧ (جدول رقم)٤(
إلى أن )  ٢ر(، وتشير قيمة معامل التحديد )٢٠١٨-١٩٩٠( الفترة  المساحة خاللمتوسطمن  % ١٦,٢نحو 
ع إلى  على مستوى مصر ترجعضويمن التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة بالطماطم ال% ٦٥نحو 

  .العوامل التى يعكس أثارها عامل الزمن
 طن ٠,٠٠٣ بلغ نحو إحصائيا معنوي بمقدار سنوي محصول الطماطم تزيد إنتاجيةفى حين تبين أن 

-١٩٩٠(الفترة  فى نتاجيةاإلمتوسط من % ٢,٥يعادل نحو  ، ما)٧(جدول رقم ) ٥(كما فى المعادلة رقم 
 ١٨,٣ طن ما يعادل نحو ٣,٦٩٦ بلغ نحو إحصائيا معنوي سنويار  فقد زاد بمقدنتاج، وبالنسبة لإل)٢٠١٨

 محصول الطماطم إنتاج وإنتاجيةيدل على تحسن  ، مما)٢٠١٨-١٩٩٠( فى الفترة نتاجاإلمن متوسط % 
 خالل تلك الفترة نتيجة زيادة خصوبة التربة عن طريق اضافة الكمبوست والمخصبات الحيوية عضويال

  .المعدنية والمبيدات الكيميائية فى مكافحة اآلفات واألمراضوعدم استخدام األسمدة 
  

 البطاطس محصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإل العام لتطور المساحة والزمنيمعادالت االتجاه ) ٧(جدول رقم 
  ٢٠١٨-١٩٩٠ خالل الفترة عضويوالطماطم ال

  النموذج  المتغير التابع  م
  المتوسط 

  سنويال
  فدان ألف

معدل التغير 
  ف  ٢ر   %سنويال

مساحة البطاطس   ١
  العضوية

  هـ س٠,٥٩٨  + ٤,٢٠١-=هـˆص
)-٥٦,١٥٩  ٠,٦٧  ١٥,٤  ٤,٧  **)٧,٤٩٩   (**)٣,٠٦٥**  

 البطاطس إنتاجية  ٢
  العضوية

  هـ س٠,٠٠٣  +٠,٠٠٦-=هـˆص
)١٦٧,٢٩٦  ٠,٨٦  ٢,١  ١١,٥  **)١٢,٩٣٤   (**)١٦,٤٥٣**  

 البطاطس إنتاج  ٣
  العضوية

  هـ س٩,٨٢٧  + ٧٦,٤٠٨-=هـˆص
)-٤٧,١٢٣  ٠,٦٣  ١٧,٨  ٧٠,٩  **)٦,٨٦٥   (**)٣,١٠٨**  

مساحة الطماطم   ٤
  العضوية

  هـ س٠,٢١٦  + ١,٥٠٤-=هـˆص
)-٥١,٢٧٦  ٠,٦٥  ١٦,٢  ١,٧  **)٧,١٦١   (**)٢,٨٩٥**  

 الطماطم إنتاجية  ٥
  العضوية

  هـ س٠,٠٠٣  + ٠,٠٠٨= هـˆص
)٢٤٩,٧٧٢  ٠,٩٠  ٢,٥  ١٣,٥  **)١٥,٨٠٤   (**)٢٣,٤١٥**  

م  الطماطإنتاج  ٦
  العضوية

  هـ س٣,٦٩٦  + ٢٧,٤٣٧-=هـˆص
)-٥١,٧٢٥  ٠,٦٥  ١٨,٣  ٢٨,٠  **)٧,١٩٢   (**)٣,١٠٨**  

    )٢٩....، ٣، ٢، ١(عنصر الزمن بالسنوات  : هـ،س. القيمة المقدرة للمتغير التابع فى السنه هـ :هـˆص
  .٠,٠١ عند معنوي(**) المحسوبة ، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 

  .)١(ت من بيانات الجدول رقم حسب: المصدر
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٧٣٨ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
 -نهجية بوكسم باستخدام ٢٠٢٣ محصولي البطاطس والطماطم حتى عام إنتاج وإنتاجيةمساحة وبالتنبؤ 
  :جنكينز

 البطاطس والطماطم من محاصيل الخضر التصديرية الهامة التى تزرع تحت نظم محصولييعتبر 
 البطاطس والطماطم محصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإلالزراعة العضوية، ويهدف هذا الجزء التنبؤ بالمساحة و

وذلك بإستخدام أفضل األساليب القياسية المستخدمة فى ). ٢٠٢٣-٢٠١٩(المزروعة عضويا خالل الفترة 
، مما يفيد نتاجاإل ونتاجيةاإل، للتعرف على التغيرات المحتملة فى المساحة وARIMAالتنبؤ بإستخدام نموذج 

  .دية فى وضع الخطط للتوسع والنهوض بكال المحصولينواضعى السياسات االقتصا
يتم قبول الفرض األساسى بوجود جذر الوحدة ) ٨( الموضح بالجدول رقم ADFومن خالل اختبار 

  .)٣(ة لجميع متغيرات الدراسة شكل رقم وبالتالي تُعتبر البيانات غير مستقر
الزمنية، يتم فحصها بأخذ البواقي للنماذج بعد تحديد النموذج المناسب لوصف السلسلة : مرحلة التقدير -١

المقدرة وقد إتـضح أن اإلرتبـاط الذاتي بين حدود الحد العشوائي غير معنوي وبالتالي تكون النماذج 
من خالل . ٢٠٢٣مالئمة للتقدير حيث تبـين مـن خـالل فحص النماذج التي تم تقديرها حتى عام 

و األكثر مالئمة للتنبؤ بمساحة محصول البطاطس  هARIMA (0,2,2)فحص النماذج أن النموذج 
 هو النموذج األمثل للتنبؤ بإنتاجية محصول ARIMA (1,1,0)العضوي، كذلك تبين أن النموذج 

في . هو النموذج المالئم بإنتاج محصول البطاطسARIMA (0,2,2)البطاطس ، بينما تبين أن النموذج 
مالئمة للتنبؤ بمساحة محصول الطماطم العضوي، كذلك  هو األكثر ARIMA (0,2,1)حين كان النموذج 
 هو النموذج األمثل للتنبؤ بإنتاجية محصول الطماطم، بينما تبين أن ARIMA (1,1,0)تبين أن النموذج 

من خالل نتائج االختبارات .  هو النموذج المالئم بإنتاج محصول الطماطمARIMA (0,2,1)النموذج 
 ،)٤(لك من خالل إختبار أخذ البواقي للنمـاذج المقـدرة شكل رقم وكذ) ٩(الموضحة بالجدول رقم 

حيـث يتبـين أن معامالت االرتباط الذاتي ومعامالت االرتباط الجزئي لهذه البواقي جميعها يقع داخل 
مما يعني أن اإلرتباط الذاتي بين حدود الحد العشوائي غير معنوي وبالتالي تكون النماذج  % ٩٥فترة ثقة 

 .ة للتقديرمالئم
 لمساحة وإنتاجية وإنتاج محصولي (AC, PAC)رسم االرتباطات الذاتية والجزئية ): ٣(شكل رقم 

  .البطاطس والطماطم العضوية بعد استقرار السالسل الزمنية بأخذ الفروق األولى والثانية

      
  إنتاج البطاطس العضوية  إنتاجية البطاطس العضوية  مساحة البطاطس العضوية

  إنتاج الطماطم العضوية  إنتاجية الطماطم العضوية  مساحة الطماطم العضوية      
  

  .حدةالوجذر  نتائج اختبار: المصدر 



٧٣٩ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
  

 )جذر الوحدة (Augmented Dickey Fuller (ADF)نتائج اختبار ) ٨(جدول رقم 
 D (2)الفرق الثاني  D (1)الفرق األول  (Level)المستوى   المتغيرات
 5.140256-  1.3676851- 0.030188  طسمساحة البطا

  - 5.404692- 1.681656   البطاطسإنتاجية
 5.637568- 1.428814- 0.623817   البطاطسإنتاج

 6.676670- 2.249502- 3.871045  مساحة الطماطم
 - 9.544037- 0.467445-   الطماطمإنتاجية
 7.349748- 2.101830 3.487485   الطماطمإنتاج

D=(1)ول،  الفرق األD = (2)الفرق الثانى   
 E-views-10بإستخدام برنامج ) ٦(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

  االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي للبواقي للنماذج المقدرة): ٤(شكل رقم 

   البطاطس العضويةإنتاج   البطاطس العضويةإنتاجية  مساحة البطاطس العضوية      

   الطماطم العضويةإنتاج   الطماطم العضويةإنتاجية  الطماطم العضويةمساحة       
 .البواقى نتائج اختبار: المصدر 

  معايير اختيار أفضل نموذج): ٩(جدول 
  Root Mean square Error U-Thiel test  نموذج أريما  المتغير

  0.35 8359.874 (0,2,2) مساحة البطاطس
  0.07  1.944516  (1.1.0)   البطاطسإنتاجية
  0.43 185649.4  (0,2,2)  البطاطسإنتاج

 0.54 6823.107 (0,2,1)  مساحة الطماطم
 0.04 1.026606 (1,1,0)   الطماطمإنتاجية
 0.55 116671.5 (0,2,1)   الطماطمإنتاج

 ،بياناتقع الإلختبار مدى مطابقة القيم المقدرة مع القيم الفعلية ومدى محاكاتها مع وا U-Theil ) ثيل(يستخدم إختبار  -
  .ويكون هناك تنبؤ تام عندما تقترب من الصفر) ≥ Theil ≥0 ١ (حيث تتراوح قيمتها بين

  E-views 10بإستخدام برنامج ) ٦(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

 جإنتا وإنتاجية لمساحة وتم إستخدام النموذج المالئم إلجراء التنبؤ لسنوات مستقبلية :مرحلة التنبؤ -٢
تبين زيادة ) ١٠( من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم عضوي البطاطس والطماطم المحصولي
، %٠,٠١، %٠,٢٢ بلغ نحو سنوي بمعدل نمو عضوي لمحصول البطاطس النتاجاإل ونتاجيةاإلالمساحة و

 عضويل لمحصول الطماطم انتاجاإل ونتاجيةاإلكما تبين أيضا زيادة المساحة و. على الترتيب% ٠,٢٩
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٧٤٠ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
). ٢٠٢٣-٢٠١٩(على الترتيب خالل الفترة % ٠,٤٢، %٠,٠٢، %٠,٤٢ بلغ نحو سنويبمعدل نمو 

ويدل ذلك على التحسن المستمر فى خواص التربة بعد تطبيق نظم الزراعة العضوية من خالل االهتمام 
ت واألمراض بتطبيق الدورة الزراعة المالئمة لنمو المحصول، وتطبيق نظم المكافحة المتكاملة لآلفا
 إنتاج وإنتاجيةبإستخدام المركبات الحيوية، وزراعة أصناف مقاومة لألمراض، والتى أدت إلى تحسن فى 

 . البطاطس والطماطم تحت نظم الزراعة العضويةمحصولي
 حتى عضوي البطاطس والطماطم المحصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإل ومساحةالنتائج التنبؤ ب): ١٠(جدول رقم 

 .جينكيز–ن خالل أفضل النماذج الديناميكية بإستخدام منهجية أريما بوكس م٢٠٢٣عام 
 عضويالطماطم ال عضويالبطاطس ال  

)طن (إنتاج  )طن (إنتاجية )فدان(مساحة   السنوات )طن (إنتاج  )طن (إنتاجية )فدان(مساحة    
٣٥٣٦٣٢,٢ ١٨,٠٥٣٦٤ ٢٠٧٠٥,٦٦ ٦٦٨١٩٢,٨ ١٧,٢٣٤١٩ ٣٤٠٦٠,٧١  ٢٠١٩ 
٣٧٧٣٧٧,٨ ١٨,٣٣٦٠٠ ٢٢٠٧٨,٩٣ ٧١٤٦٢١,٨ ١٧,٥٠٩٦٨ ٣٦٣٦٣,٦٣  ٢٠٢٠ 
٤٠١٨٩٥,٩ ١٨,٦١٨٣٦ ٢٣٤٩٦,٤٤ ٧٦٢٦١٦,٩ ١٧,٧٨٥١٨  ٣٨٧٤٢,٥٠  ٢٠٢١ 
٤٢٧١٨٦,٦ ١٨,٩ ٢٤٩٥٨,٢ ٨١٢١٧٨,٢ ١٨,٠ ٤١١٩٧,٣٣  ٢٠٢٢ 
٤٥٣٢٤٩,٩ ١٩,١ ٢٦٤٦٤,٢١ ٨٦٣٣٠٥,٢  ١٨,٣ ٤٣٧٢٨,١٢  ٢٠٢٣ 
 ٠,٤٢ ٠,٠٢ ٠,٤٢ ٠,٢٩  ٠,٠١ ٠,٢٢  %سنويمعدل النمو ال

 E-views-10بإستخدام برنامج ) ٦(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

 :محددات الطلب على المنتجات العضوية فى مصر
من خالل النتائج التى تم التوصل إليها عن طريق االستبيان المعد لهذا الغرض لعينة من المستهلكين 

 فرد من مختلف المستهلكين للمنتجات العضوية عن ١٠٠للمنتجات العضوية المختلفة، فقد شمل اإلستبيان 
التى تحدد الطلب على المنتجات العضوية ومحاولة  طريق المقابلة الشخصية، للوقوف على أهم األسباب

  .توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالزراعة العضوية
ن كانت األسباب من عدد أفراد العينة الذين شملهم اإلستبيا % ٥٥فقد تبين من خالل االستبيان إن 

الرئيسية لعدم شراء المنتجات العضوية إرتفاع أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة بالمنتجات التقليدية شكل 
من الذي شملهم االستبيان موافقون على شراء المنتجات العضوية بأسعار مرتفعة قليلًا % ٤٥، ونحو )٥(رقم 

  .تج صحى خالى من الكيماويات وذو جودة عاليةعن المنتجات التقليدية حرصا منهم على شراء من
  مستهلكى المنتجات العضوية) ٥(شكل رقم 

  
  

، أماكن منافذ غير ) ٪٥١(على األسعر  ال العضوي هيالمنتجكانت األسباب الرئيسية لعدم شراء و
الذين من ) ٪٢٥(الباقي ). ٪٩( المنتجات العضوية على اإلطالق معرفة أى شىء عن وعدم ،)٪١٥(معروفة 

في المنافذ   أسباب مختلفة، على سبيل المثال محدودية الوصول إلى المنتجات العضويةشملهم االستبيان
الصحية هتمام باألغذية إلا في المدن الصغيرة، نقصوجود أماكن لبيع المنتجات العضوية التقليدية، عدم 

اب دور الوسائل األعالمية فى التوعية غيالمنتجات العضوية،  ، وعدم الثقة في جودةالخالية من الكيماويات
، ومحدودية الدخل ألغلب المستهلكين، وعدم وجود أسواق متخصصة للمنتجات عضويبأهمية المنتج ال

  .العضوية فى مصر مثل المنتجات التقليدية



٧٤١ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
، وخاصة %٦٩من الذين شملهم األستبيان نساء بنسبة % ٤٥وبالنسبة لمستهكى المنتجات العضوية 

أنواع الطلب على المنتجات العضوية ) ٦(ويوضح الشكل رقم . اطق مرتفعة الدخل والمدن الجديدةفى المن
، المنتجات %٢٩، والنباتات الطبية والعطرية %٣٣، والفاكهة %٤٠حيث تبين أن الخضروات تمثل 
ق المصرى ولكن حتى األن المنتجات الحيوانية التى تباع فى السو% ١٧الحيوانية وخاصة البيض واأللبان 

 الحيوانى لم تسجل نتاجاإل أو حيوى لم تكن كذلك، نظراً ألن المنتجات ومزارع عضويتحت مسمى منتج 
 لسنة ١٢فى مكاتب التفتيش وإصدار الشهادات، ولكن بعد صدور القانون المصرى للزراعة العضوية رقم 

 مالم تكن مسجلة فى المعمل عضويج يحق ألى منشأة تبيع أى منت  والئحته التنفيذية والتى بموجبها ال٢٠٢٠
المركزى للزراعة العضوية، وأحد مكاتب التفتيش العاملة فى مصر، وأيضا الطلب على المالبس العضوية 

  .وخاصة مالبس االطفال والتى تمتاز بأنها مصنعة من خامات عضوية% ٥
  أنوع الطلب على المنتجات العضوية المشتراه) ٦(شكل رقم 

  

 
  

ويعتبر السعر األعلى وقلة الدخل من أكبر القيود لشراء المنتجات العضوية، يليه عدم كفاية المنافذ 
التى تبيع المنتجات العضوية فى مختلف المحافظات، وعدم كفاية وسائل الدعاية واألعالن عن المنتجات 

 العضوية هو المحافظة على البيئة، وعدم العضوية، وتوجيه المستهلكين حول الدافع من شراء المنتجات
  .استخدام الكيماويات والتغذية السليمة عن طريق شراء المنتج الصحى

  :الملخص والتوصيات
هم وفقًا للطلب إنتاج هي اإلمكانية المثلى إلعادة هيكلة  المزارعونأصبحت الزراعة العضوية لمعظم

 ١٠٥لمساحات العضوية فى مصر فى السنوات األخيرة من على المنتجات الغذائية، وهناك نموا متزايد فى ا
 ألف هكتار تمثل ١٠,٢ بزيادة تقدر بنحو ٢٠١٨ ألف هكتار عام ١١٦ إلى نحو ٢٠١٧ألف هكتار عام 

 األراضيمن % ٣,١خالل عام واحد، وتمثل مساحة الزراعة العضوية فى مصر نحو  % ٩,٥نحو
إال أن . شركة٢٤٢ وعدد شركات التصدير عضويمنتج  ٩٧٠بينما بلغ عدد المنتجين نحو . الزراعية

المساحة المزروعة مازالت صغيرة نتيجة النخفاض الطلب المحلى على المنتجات العضوية وعدم اهتمام 
ويهدف البحث إلى دراسة الوضع .المستهلكين بأهمية األغذية العضوية فى تقليل نسبة األصابة باألمراض

يستهدف البحث بصفة رئيسية التنبؤ كما . كين بأهمية المنتجات العضوية لزيادة اهتمام المستهلالحالي
 محصوليبمجموعات المحاصيل العضوية المختلفة، وكذلك المساحات المزروعة ببالمساحات المزروعة 
  . جنكينز- باستخدام منهجية بوكس)٢٠٢٣-٢٠١٩( خالل الفترة عضويالبطاطس والطماطم ال

ه على كل من التحليل الوصفي والكمي، فقد تم استخدام معادالت االتجاه اعتمد البحث في تحقيق أهداف
 العام في التعرف على تطور المساحة المزروعة عضويا على مستوى مجموعات المحاصيل المختلفة الزمني

استخدام نموذج اإلنحدار الذاتي .عضوي البطاطس والطماطم المحصولي لنتاجاإل ونتاجيةاإلوكذلك المساحة و
 البطاطس والطماطم محصوليفي التنبؤ بالمساحات المزروعة ب ARIMA تكاملي والوسط المتحركال
  :وكانت أهم النتائج التي توصل لها البحث كالتالي (E-views 10) وذلك باالستعانة ببرنامج عضويال

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثالثون – العدد الثالث – سبتمبر ٢٠٢٠



٧٤٢ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
  بلغ نحوسنوي بمعدل نمو عضوي لمحصول البطاطس النتاجاإل ونتاجيةاإلتبين زيادة المساحة و -١

 لمحصول نتاجاإل ونتاجيةاإلكما تبين أيضا زيادة المساحة و. على الترتيب% ٠,٢٩، %٠,٠١، %٠,٢٢
على الترتيب خالل الفترة % ٠,٤٢، %٠,٠٢، %٠,٤٢ بلغ نحو سنوي بمعدل نمو عضويالطماطم ال

ويدل ذلك على التحسن المستمر فى خواص التربة بعد تطبيق نظم الزراعة ). ٢٠٢٣-٢٠١٩(
 .ةالعضوي

زيادة المساحة المزروعة بكل من المحاصيل الحقلية، محاصيل األعالف، المحاصيل السكرية،  تبين أن -٢
 ٢٧٨٤٠، ٧٧٩٥٢، ١٣٩٠٠، ١٣٩٤٠، ٣٠٦٢٤، ٢٦٤٤٨محاصيل األلياف، الخضر، الفاكهة من 

، ١٦٨٥٣,٢٥، ١٥٧٢٥,٨٩، ٣٤٥٠٣,٩٣، ٣٠٦٩٠,٣٧إلى نحو.  على الترتيب٢٠١٨عام  فدان
بزيادة قدرت بنحو .  على الترتيب٢٠٢٣ فدان عام ٤٧٨٥٨,٤٤، ٩٤٦٤٨,٥٩، ٦٢٠٣٤,٦٧

فى حين حدث انخفاض . على الترتيب% ٧١,٩، %٢١,٤، %٢١,٢، %١٢,٩، %١٢,٦، %١٦,٠٤
 إلى نحو ٢٠١٨ فدان عام ٨٠٧٣٦فى المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية من نحو 

 .٢٠١٨مساحة الكلية عام من ال% ٢٣,٢ تمثل نحو ٢٠٢٣ فدان عام ٦٢٠٣٤,٦٧
، أماكن منافذ غير ) ٪٥١(على األسعر  ال العضوي هيالمنتجكانت األسباب الرئيسية لعدم شراء و -٣

من ) ٪٢٥(الباقي ). ٪٩( المنتجات العضوية على اإلطالق معرفة أى شىء عن وعدم ،)٪١٥(معروفة 
 . أسباب مختلفةالذين شملهم االستبيان

ستخدام النموذج الذي تم التوصل اليه في باصل إليها البحث، فإنه يوصي وفي ضوء النتائج التي تو
، وإعتماد التنبؤات التي تم التوصل اليها عضوي البطاطس والطماطم المحصوليالتنبؤ بالمساحات المزروعة ب

زراعية، إجراء المزيد من الدراسات في التنبؤ لبنود المحاصيل الوبوضع خطط التنمية االقتصادية المستقبلية، 
 نتاجاإلمما يساعد على توفير قاعدة بيانات تُساعد متخذي القرار في وضع السياسات المختلفة الالزمة لزيادة 

 فى المراكز لكى يستفيد منها أغلب عضويمن كال المحصولين، والتوسع فى منافذ بيع المنتجات ال
 .المستهلكين

  :المراجع
العضوية فى المملكة العربية الـسعودية، المؤتمرالـدولى        ، الزراعة   )دكتور(خالد بن ناصر الرضيمان      .١

 .٢٠٠٩ ديسمبر ١٥-١٣السابع للزراعة العضوية، المعمل المركزى للزراعة العضوية، 
المجلـة الـسورية   - محصول القطن في سـورية إنتاجللتنبؤ ب ARIMA استخدام نماذج-المحمد وآخرون .٢

 .2018مارس /آذار .٥١-٣٩:)١(٥للبحوث الزراعية 
 .معمل المركزى للزراعة العضوية، سجالت المزارع، بيانات غير منشورة، أعوام مختلفةال .٣
مكاتب التفتيش وأصدار الشهادات للمنتجات العضوية فى مـصر، سـجالت المـزارع، بيانـات غيـر             .٤

 .منشورة، أعوام مختلفة
 المجلـة   ، المصرية  دراسة اقتصادية للقدرة التنافسية ألهم محاصيل الصادرات الزراعية        ،ممدوح البدري  .٥

 -١٤١٠ ,٢٠١٨ سـبتمبر  – العدد الثالـث  – المجلد الثامن والعشرون –المصرية لالقتصاد الزراعي 
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مجلة جامعـة كركـوك   ، للتنبؤ بحجم البطالة في مصر ( ARIMA (  بناء نموذج،مؤيد سمطان وهيب .٦
 ٢٤٣- ٢١٤ ٢٠١٣)١(، العدد )٣(المجلد قتصادية ألدارية واألللعلوم ا
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Summary 
For most farmers, organic agriculture has become the best possibility for 

restructuring their production based on food products demands. 
Today, Egyptian organic farming areas represents about 3.1% of total 

agricultural land and number of organic producers and  exporting companies reached 
970, and 242 respectively.  

During the last years, organic cultivated areas has increased from 105 in 2017 
to about 116 thousand hectares in 2018, representing an increase of about 9.5 % 
within one year. Nevertheless, current organic cultivated areas remains limited due to 
low local demand for organic products, and ignorance of different consumers of 
importance of organic food in reducing incidence of disease. 

This research aims at firstly, studying current situation and identification of 
main factors affecting demand for organic products in order to increase consumers' 
interest based on organic products importance. Secondly, prediction of areas planted 
with different groups of organic crops. Finally, prediction and estimation of planted 
organic potato and tomato crops areas during the period from 2019 to 2023 using the 
Box-Jenkins method. 

To realize these objectives, this work relied on both descriptive and 
quantitative analysis. The general chronological trend equations were used in 
identifying the evolution of different crop groups organically cultivated, beside area, 
productivity and production of organic potatoes and tomatoes.  

The integrative self-regression model, ARIMA and E-views 10 program were 
used in predicting planted areas with organic potato and tomato crops leading to the 
following results: 
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٧٤٤ حددات الطلب المحلي عليهاالتنبؤ بالمساحة واإلنتاج للمحاصيل العضوية في مصر وم
1- Area, productivity and production were increased at an annual growth rate of about 

0.22%, 0.01% and 0.29% respectively for organic potato crop, and of  0.42%, 
0.02% and 0.42%, respectively, for organic tomato crop during the period (2019-
2023).  

2- Cultivated areas with field crops, fodder crops, sugar crops, fiber crops, vegetables 
crops and fruits crops were increased from 26448, 30624, 13940, 13900, 77952 
and 27840 acres respectively, in 2018, to about 30690.37, 34503.93, 15725.89, 
16853.25, 62034.67, 94,648.59, and 47858.44 acres respectively in 2023, 
representing an increase of 16.04%, 12.6%, 12.9%, 21.2%, 21.4% and 71.9%, 
respectively. On the other hand, areas cultivated with medicinal and aromatic 
plants were decreased from 80,736 feddan in 2018 to about 62034.67 feddan in 

2023, representing 23.2% decrease of total cultivated area in 2018. 
3- Reduced demand of organic products is mainly due to their high price (51%), 

locations of their outlet are unknown (15%), complete ignorance of presence of 
organic products (9%), and other reasons (25%). 

Based on the research findings, it is recommended to: 
Adopt and apply the used prediction model of this study in prediction of 

organic potatoes and tomatoes planted areas, and in sitting and design of future 
economic development plans as well.Conducting more studies for forecasting to 
provide a database that helps decision-makers in setting various policies to increase 
both crops production, and to expand available outlets for selling organic products. 
Key words: Organic agriculture, Forecasting, Organic products, Organic market, Models 

ARIMA. 
 


