
 
 
 
 
 
 
Menoufia J. Agric. Economic & Social Sci. Vol. 6  June (2021): 191 -  212  https://mjabes.journals.ekb.eg/ 

191 

 اإلسكندر�ةتحلیل اقتصادي للفاقد من محُصول ال�طاطس الشتوي في ُمحافظة 
 

 محمد فوزي محمد الدناصوري 
 القاهرة  –الجیزة  -مر�ز ال�ُحوث الزراع�ة   -معهد �ُحوث االقتصاد الزراعي  -�احث أول 

*Corresponding author: mdnasury@gmail.com 

Received:  May  23 ,  2021                              Accepted: Jun.   15,  2021 

 لتوص�ات: الُملخص وا
ُمحافظة  ا الشتوي في  ال�طاطس  الفاقد من محُصول  تقدیر  ال�حث  ال�حث في تحقیق قد  ، و اإلسكندر�ةستهدف  اعتمد 

الوصفي   اإلحصائي  التحلیل  أسالیب  �عض  إستخدام  على  الب�انات  او أهدافه  تحلیل  في  و لكمي  تم  الثانو�ة  والتي  األول�ة 
لعینة  الحُصول علیها من خالل إستمارا  ُزراع  ت اإلستب�ان  الشتوي  من  ال�طاطس  العامر�ة وُخورشید  إدارتي    فيمحُصول 

  وقد ل منهما،  �ُ زُروعة من المحُصول في  استنادًا إلى األهم�ة النسب�ة للُرقعة الم  م2021خالل موسم    اإلسكندر�ةُمحافظة  �
النهضة وجمع�ة سیدي مسُعود من إدارة العامر�ة    ، حیث تم إخت�ار تعاون�اتزراع�ة  تم إخت�ار أكبر جمعیتین في ُ�ل إدارة

قد  و   ،�ُكل منها  الزراع�ة، و�متداد أب�س و�صالح أب�س من إدارة ُخورشید وفقًا لألهم�ة النسب�ة للُرقعة المزُروعة �المحُصول
ئة األولى والتي ُتمثل  وتم تقس�مهم إلى ثالث فئات ح�از�ة، حیث بلغ عدد الُزراع �الف  ُمزارعاً   120العینة    تا عدد ُمفردبلغ  

مزارعًا، و�الفئة الثان�ة والتي ُتمثل المزارع الُمتوسطة ذات الُرقعة التي تتراوح   29المزارع الصغیرة ذات الُرقعة األقل من فدان 
  43ث أفدنة  ُمزارعًا، و�الفئة الثالثة والتي ُتمثل المزارع الكبیرة ذات الُرقعة األكبر من ثال  48بین فدان وأقل من ثالث أفدنة  

 ُمزارعًا. 

 وقد توصل ال�حث إلى مجُموعة من النتائج، ُ�مكن استعراض أهمها ف�ما یلي:
، عدم  الجو�ة  الظُروفسوء  :  �ةالتال  باألس�ا  إلىالفاقد اإلنتاجي وفقًا آلراء الُزراع الم�ُحوثین في العینة ال�حث�ة    ُ�عزى )  1(

أد الصرف الزراعي، ُسوء  الري، ُسوء ش�كة  الم�كان�ك�ةإنتظام  العمل�ات  الحشر�ة    نقص، و للحصاد  اء  اآلفات  ُمكافحة 
غیر    الفرز والتدر�ج  ،غیر الجید  التقل�ع والجمع  :األس�اب التال�ة  إلىالفاقد التسو�قي    یرجع  بینماواألمراض الفطر�ة،  

 . ولللمحصُ  تاجر الُجملةإستالم ، وتأخیر ُممهدةالغیر  نقلُطرق ال ، غیر الجیدة تعبئةال ،الجید
العینة  إلجمالي فئات  محُصول ال�طاطس الشتوي  التسو�قي الفداني من  الفاقد  الفاقد اإلنتاجي و   ُ�ًال من  إجمالي  ) بلغ2( 

  الفدان�ة   الغلة% من ُمتوسط  4.20%،  12.56طن للفدان على الترتیب، ُ�مثل نحو    0.537،  1.605ال�حث�ة حوالي  
ثل ُ�مطن للفدان،  2.142الفداني حوالي  الفاقدإجمالي یبلغ ، و�التالي طن 12.78وال�الغ حوالي   إلجمالي فئات العینة

 الفدان�ة. الغلة% من ُمتوسط 16.76نحو 
آلفات الحشر�ة واألمراض الفطر�ة، وز�ادة  اعند نقص ُمكافحة  أنه    تقدیر دالة الفاقد للفئة الح�از�ة األولىتبین من  )  3(

�مقدار الُممهدة  غیر  النقل  ا   الُكلي  فاقدال   یزداد  %10  ُطرق  الشتوي من  على  %  1.28،  %0.84بنحو    ل�طاطس 
 .%0.79بنحو   ل�طاطس الشتوي من ا الُكلي فاقدالیتناقص  %10اإلنتاج�ة الفدان�ة �مقدار  ز�ادة ومع  ،الترتیب

طر�ة، وز�ادة  اض الفآلفات الحشر�ة واألمر ا  ُمكافحة  عند نقص أنه    د للفئة الح�از�ة الثان�ة الفاق   ة لتقدیر دایتبین من  )  4(
النقل   ا   الُكلي  فاقدال   یزداد  %10  �مقدار  الُممهدةغیر  ُطرق  الشتوي من  على    %0.97  ،%1.42بنحو    ل�طاطس 

 .%1.68بنحو   ل�طاطس الشتوي من ا يالُكل فاقدالص یتناق %10الفدان�ة �مقدار   اإلنتاج�ةز�ادة مع و  ،الترتیب
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الیتبین من  )  5( الح�از�ة  للفئة  الفاقد  دالة  والجمع غیر  ُ�ل من  بز�ادة    أنه  ثالثةتقدیر  التقل�ع  السیئة،  الجو�ة  الظُروف 
،  % 5.37،  %1.03بنحو    ل�طاطس الشتوي من ا  الُكلي  فاقدال  یزداد%  10جید �مقدار  الجید، والفرز والتدر�ج غیر  ال

بنحو    س الشتوي ل�طاط من ا   الُكلي  فاقدالص  یتناق  %10الفدان�ة �مقدار    اإلنتاج�ةز�ادة  مع  و   ،ترتیبال  على  2.24%
4.38 .% 

ُرقعة ُمنزرعة    منطن    478.20محُصول ال�طاطس الشتوي على ُمستوى العینة ال�حث�ة �حوالي    منالفاقد الُكلي    ُقدر)  6(
الُمعفدان، �ما    223.25بلغت حوالي   الُرقعة  للفاقددا ُتقدر  الُرقعة 16.76مثل نحو  تُ فدان    37.42حوالي  �  لة  % من 

�العینة،   الُمهدرة �حوالي    ُتقدر  �ماالُمنزرعة  في عائد    االقتصاد�ة  الخسارةق�مة  ملُیون جن�ه، وُقدرت    1.01التكال�ف 
 . 3ألف م 07.54حوالي  ةخیرًا بلغت �م�ة الم�اه الُمهدر ألف جن�ه، وأ 53.432ُزراع العینة نت�جة لهذا الفاقد �حوالي 

ألف طن من ُرقعة   39.19�حوالي    اإلسكندر�ة ى ُمحافظة  محُصول ال�طاطس الشتوي على ُمستو   منُقدر الفاقد الُكلي  )  7(
%  17.25مثل نحو  تُ ألف فدان    3.16حوالي  �  ٌتقدر الُرقعة الُمعادلة للفاقدألف فدان، �ما    18.30ُمنزرعة بلغت حوالي  

الُمنزر  الُرقعة  ُتقدر،  اإلسكندر�ة�ُمحافظة    ةعمن  �حوالي    �ما  الُمهدرة  وال  84.76التكال�ف  جن�ه  أمكن  تي  ملُیون  إذا 
إلى ُتؤدي  أو  تجُنبها  الُزراع  عوائد  ز�ادة    ز�ادة  إلى  وُقدرت    اإلنتاج�ةتوجیهها  للمحُصول،    الخسارة ق�مة  الفدان�ة 

الفاقد �حوالي    االقتصاد�ة لهذا  نت�جة  الُزراع  الُمهد  35.46في عائد  الم�اه  بلغت �م�ة  رة حوالي  ملُیون جن�ه، وأخیرًا 
 ُ�مكن استخدامها في زراعة مساحات أخرى.والتي �ان  3ملُیون م .564

التعُرض    أهمها،  أس�ابالم�ُحوثین خمسة    من وجهة نظر  محُصول ال�طاطس الشتوي   منلفاقد اإلنتاجي  بلغت أس�اب ا )  8(
وتأثیرها   السیئة  المناخ�ة  المحُصول،  لعللظُروف  الُمقترحة  تلخصتو ى  الحُلول  توع�ة  حُلول،    في خمسة  أهم  أهمها 

 .موعد للزراعة نسبالُزراع �أ
ا )  9( التسو�قي  بلغت أس�اب  الشتوي    منلفاقد  ال�طاطس  أر�عة  من وجهة نظر  محُصول  جرح    أهمها،  أس�ابالم�ُحوثین 

أثناء جمع المحُصول،   الُمقترحة    وتلخصتالثمار  إحداث تطو�ر ألسالیب وأدوات    أهمهاحُلول،    أر�عة  يفأهم الحُلول 
 الجمع.وخاصًة أسُلوب  والتسو�ق اإلنتاج

ال�حث، فإنه ُیوصي �ضُرورة التي توصل إلیها  النتائج  الفاقد  في ضوء  لتقلیل مقدار  الدولة  ِقبل  من    بذل الجُهود من 
الشتوي  ال�طاطس  یل  تبني س�اسة زراع�ة تهدف إلى  من خالل  محُصول  �أنسب مواعید  تو   )1(   :يما  الُزراع   زراعة ع�ة 

ال�طاطس الشتوي، (  وحصاد للُزراع �إستمرار، وحل مشاكل الصرف، () توفیر  2محُصول  أسالیب  ) استخدام  3م�اه الري 
  ت ) الرقا�ة على جودة الُمبیدات في األسواق لز�ادة فعالیتها في ُمكافحة اآلفا 4لتقلیل األضرار الم�كان�ك�ة، (  حدیثةحصاد  

)  6(لمحُصول وفي عُبوات ُمناس�ة،  وفرز وتعبئة ا  جمع  عمل�اتل  تدر�ب العمالة الالزمة)  5راض الفطر�ة، (الحشر�ة واألم
 المحُصول �أسعار ُمناس�ة.  تسو�قضمان تفعیل الزراعة التعاُقد�ة ل 

 . اإلسكندر�ةُمحافظة ة، اد�صت االق الخسائرال�طاطس، الفاقد اإلنتاجي، الفاقد التسو�قي، محُصول  :اإلسترشاد�ةالكلمات 
 

 ُمقدمة لا
الُخضر   محاصیل  من  ال�طاطس  محُصول  ُ�عتبر 

الطلبا یتزاید  والتي  مصر  في  �صفة    علیها  لرئ�س�ة 
والتصن�ع�ة،   الغذائ�ة  المحاصیل  من  �اعت�اره  ُمستمرة 
النقد   على  للحُصول  هامًا  مصدرًا  أنه  إلى  �اإلضافة 

التنم�ة   لدفع عجلة  الالزم  تصاد�ة من خالل  قاالاألجنبي 

. وُتزرع ) 7( في ز�ادة حصیلة الصادرات الزراع�ة  ُمساهمته
ثالثال�طاطس   في  مصر  رئ�س�ة  في   وهي   عروات 
وقد الص�ف�ة،   والشتو�ة،  الُرقعة   النیل�ة،  ُمتوسط  بلغ 

حوالي بها  نحو    415.2  المزُروعة  ُتمثل  فدان  ألف 
  % من إجمالي مساحة الُخضر المزُروعة وال�الغة 22.09

(  1.88  ليواح الفترة  خالل  فدان  -2017ملُیون 
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العر تُ و ،  م)2019 هي  الشتو�ة  العروة  الرئ�س�ة  و عتبر  ة 
ال�طاطس بها    ُمتوسط  بُلغو�  إلنتاج  المزُروعة  الُرقعة 

فدان  248.51حوالي   من   %59.85  نحوُتمثل    ألف 
ال�طاطسالمزُروعة    ُرقعة ال  إجمالي  و�ُمتوسط ،  �محصول 

%  31.03نحو    ُ�مثلطن    ن ولیُ م  3.01بلغ حوالي    ناتج
الُخضر  إنتاج  إجمالي  حوالي    الشتو�ة  من    9.7وال�الغ 

 .) 01( ن طن خالل نفس الفترةملُیو 

الزراعي القطاع  من    وُ�عاني  مصر  ز�ادة  ُمشكلة  في 
  خالل   الفاقدوالذي ُ�مثل    زراعياإلنتاج ال  منالفاقد    مقدار

مثل  اإلنتاج�ةالمراحل   الُمختلفة  ات  عمل�  والتسو�ق�ة 
الفرز والتعبئة والنقل والتخز�ن وغیرها من مراحل  الجمع و 
  1ال�طاطس حوالي    الفاقد من  ، حیث بلغ مقدارالتسو�ق

ُتمثل نحو   الفاقد من 29.41ملُیون طن    % من إجمالي 
عام   3.40حوالي    وال�الغ  الُخضر طن  ملُیون 
الفاقد  ) 11( م2019 نس�ة  أن  إلى  التقدیرات  وُتشیر   ،

نحو   ونحو  لخُ ا  نم%  30تتجاوز  والفاكهة،  %  20ضر 
ونحو   والدرنات،  ال�ُقول  الحُبوب،  10من  و�جماًال  % من 

(تُ  نحو  الفاقد  نس�ة  الدخل   إجمالي  %) من15-10مثل 
إلى  ) 2( الزراعي الزراعة  وزارة  إسترات�ج�ة  وتهدف   ،

العمل�ات   �كفاءة  اإلرتقاء  تستهدف  س�اسات  إستحداث 
 ع لخفض هذا صن�التوز�ادة ُمعدالت    التسو�ق�ةاإلنتاج�ة و 

ُمستواه   نصف  إلى  الوُصول  �غرض  تدر�ج�ًا  الفاقد 
 .  ) 2( الحالي

 

 لة ال�حث�ة: الُمشك
محُص  من  الُكلي  الناتج  ز�ادة  من  الرغم  ول  على 

ُمحافظة   في  الشتوي  بلغ  اإلسكندر�ةال�طاطس  حیث   ،
بنس�ة ز�ادة بلغت    م2021ألف طن عام    227.3حوالي  
م  2020  ،م2019عامي  عن    %3.1،  %14.9نحو  

الترتیب أن  ) 21( على  إال  المشاكل  ،  أهم  الفاقد من  ُمشكلة 
محصُ  لها  یتعرض  الشتوي التي  ال�طاطس  خالل    ول 

یُ   ،الُمختلفة  والتسو�ق�ة  اإلنتاج�ةالمراحل   إلى  مما  ؤدي 
الزراع�ة   االقتصاد�ة  الموارد  من  �بیرة  نس�ة  إهدار 

 ات �اإلضافة إلى عدم توافر ب�انو   الُمستخدمة في اإلنتاج، 
عن  ت أداء   مقدارفصیل�ة  من  بدا�ًة  وتوز�عه  الفاقد  هذا 

ومرُ  والخدمة  الزراعة  �جمععمل�ات  وتعبئة    وفرز  ورًا 
عند نقله للب�ع في أسواق عداده للتسو�ق أو  المحُصول و�

الُجملة، مما یتطلب تقدیر الفاقد اإلنتاجي والتسو�قي من  
 أس�ا�ه الُمختلفة.  ف علىلتعرُ وا ول المحصُ 

 

 �ة: ال�حث   ألهدافا
ا  تقدیر  رئ�س�ة  �صفة  ال�حث  من  �ستهدف  لفاقد 

ُمح في  الشتوي  ال�طاطس  ،  اإلسكندر�ةافظة  محُصول 
التال�ة:  الوسیل�ة  األهداف  خالل  من  ذلك  تحقیق  وُ�مكن 

 الناتج الفدان�ة و   الغلةو   الرقعة المزُروعةتطور  دراسة    )1(
ا  لمحُصول  ُمستوى الُكلي  على  الشتوي    ل�طاطس 

(  اإلسكندر�ةحافظة  مُ و الجمُهور�ة   الفترة  -2004خالل 
امل الُمؤثرة  ) إجراء تحلیل الت�اُین ألهم العو 2(  ،م)2019

للفئات   الشتوي  ال�طاطس  محُصول  من  الفاقد  على 
ال�حث�ة، �العینة  اإلنتاجي    تقدیر)  3(  الح�از�ة  الفاقد 

للفئات    محُصول ال�طاطس الشتوي من    الفداني  والتسو�قي
الُمختلفة آلراءفق و   الح�از�ة  �العینة    الُزراع  ًا  الم�ُحوثین 

محُصول  قد من  التقدیر اإلحصائي لدوال الفا)  4(  ال�حث�ة،
) ال�حث�ة،  �العینة  الح�از�ة  للفئات  الشتوي  ) 5ال�طاطس 

عاالقتصاد�ة    الخسائرتقدیر   ا الناتجة  من    لفاقد ن 
الشتوي  ال�طاطس  ال�حث�ة    محُصول  العینة  ُمستوى  على 

لفاقد  أهم أس�اب ا التعُرف على  )  6، (�ةاإلسكندر وُمحافظة  
والتسو�قي الشتوي   من   اإلنتاجي  ال�طاطس  من    محُصول 

   .الم�ُحوثین والحُلول الُمقترحة للتغُلب علیهاوجهة نظر 
 

   األسُلوب ال�حثي:
�عتمد ال�حث في تحقیق أهدافه على إستخدام �عض  

والكمي   الوصفي  اإلحصائي  التحلیل  تحلیل  ل أسالیب 
وع ال�حث، وعلى وجه التحدید تم  تعلقة �موُض مُ الالب�انات  

 ) یلي:  ما  اإل1إستخدام  األسالیب  �عض  مثل:  حص )  ائ�ة 
الحساب�ة،   والهندس�ة  الُمتوسطاالُمتوسطات  الهندس�ة  ت 

وُمعدالت  الُمعدلة،   المئو�ة،  (  التغُیر النسب  ) 2السنوي، 
الت�این واحد    تحلیل  اتجاه  اإلخت�ارات  و )،  F  (إخت�ارفي 

(test s'Scheffe  ش�ف�ه  خت�ارإ(�ة  ال�عد  ،(3 (
لتقدیر   الُمتعدد  المرحلي  إدخال قد  الفا  والداإلنحدار    مع 
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الح�از�ة   للفئات  ُصور�ة  ال�طاطس  ُمتغیرات  لمحُصول 
الفاقد،ومعرفة    الشتوي  على  الُمؤثرة  العوامل  )  4(  أهم 

الُمنزرعة  الُرقعة  في  الفقد  لتقدیر  االقتصاد�ة  الُمعادالت 
الر  �وم�اه  المحُصول،ُ�عما  ي  الفاقد من  إخت�ار 5(  ادل   (

 ).ُمر�ع �اي(
 

 مصادر الب�انات: 
ا على  �عتمد  للحُصول  رئ�سیین  على مصدر�ن  ل�حث 

أولهما:   وغیر  الب�انات،  المنُشورة  الثانو�ة  الب�انات 
الزراع�ة   اإلحصاءات  نشرات  من  الُمستمدة  المنُشورة 

 ُ� والتي  الغذائي  للمیزان  السنو�ة  قطاع  ره صدوالنشرات  ا 
األراضي،  واستصالح  الزراعة  بوزارة  االقتصاد�ة  الشئُون 

� ال�ساتین  �ُمحافظة  و�دارة  الزراعة   اإلسكندر�ة ُمدیر�ة 
وُخورشید،   العامر�ة  إدارتي  في  لها  التا�عة  واألقسام 

تم  وثانیُهما:   والتي  األول�ة  علیها الب�انات  من    الحُصول 
اإلستب�ان  خالل   من  لإستمارات  ول  محُص   اعُزر عینة 

ُمحافظة  �وُخورشید  إدارتي العامر�ة    فيال�طاطس الشتوي  
مو   اإلسكندر�ة إلى  ،  م 2021سم  خالل  �اإلضافة  هذا 

و  والدراسات  ال�ُحوث  ب�عض  العر��ة    المراجع اإلستعانة 
الُمتعلقة �موُضوع ال�حث، وقد تم تحلیل الب�انات    واألجنب�ة 

 . 61v. SPSS  على الحاسب اآللي �استخدام برنامج 
 

 إخت�ار العینة ال�حث�ة: 
من   عشوائ�ة  عینة  إخت�ار  محُصول  ُزراع  تم 

الشتوي   ُمحافظة  ال�طاطس  موسم  خالل    اإلسكندر�ةفي 
إلى ال  تيإدار   من  م2021 استنادًا  وُخورشید  عامر�ة 

المزُروعة من محُصول ال�طاطس    ُرقعةاألهم�ة النسب�ة لل
في   األخرى   ُمقارنًة �اإلدارات الزراع�ة  �ُكل منهما  الشتوي 

، حیث بلغت  وهي إدارتي المعُمورة، وُ�رج العرب  ُمحافظةال
المزُرو  العامر�ة  الُرقعة  إدارتي  في  �المحُصول  عة 

حوالي   نحو    فدانألف    3.8،  14.3وُخورشید  ُتمثل 
الترتیب%21.0،  78.3 على  جملة    %   الُرقعة من 

  18.3  وال�الغة حوالي  اإلسكندر�ةُمحافظة  المزروعة في  
 ).  1جدول ( -) 21( م2120خالل موسم  ألف فدان

جمعیتین في ُ�ل إدارة من اإلدارتین  أكبر    وتم إخت�ار
إخت�ارالُمختارتین تم  حیث  النهضة  ،  جمع�ة  و   تعاون�ات 

مسُعود الإدار   من  سیدي  الزراع�ةة  لألهم�ة    عامر�ة  وفقًا 
لل بلغت    ُرقعةالنسب�ة  �المحُصول، حیث   ُرقعة الالمزُروعة 

�محُصول الشتوي ال  المزُروعة  منهما    �طاطس  ُ�ل  في 
فدان على الترتیب ُتمثل نحو  ألف    1.82،  8.83حوالي  
ال%12.7،  61.6 إجمالي  من  المزُروعة    ُرقعة% 

ال إدارة  في  حوالي    ع�ةالزرا  عامر�ة�المحُصول  وال�الغة 
فدان  33.14 �ما  ) 31( ألف  إخت�ار  ،  أب�س  تم  إمتداد 

أب�س  لألهم  من  و�صالح  وفقًا  ُخورشید  النسب�ة  إدارة  �ة 
المزرُ  الللُرقعة  بلغت  حیث  �المحُصول،    ُرقعة وعة 

منهما   ُ�ل  في  الشتوي  ال�طاطس  �محُصول  المزُروعة 
ُتمثل    0.040،  3.76  حوالي الترتیب  على  فدان  ألف 
من إجمالي الُرقعة المزُروعة  %  1.04%،  98.02  نحو

ألف    3.84والي  ُخورشید وال�الغة ح�المحُصول في إدارة  
 ).2( دولج -) 41( فدان

 

و   :1  جدول المزُروعة  للُرقعة  النسب�ة  من    ةالغلاألهم�ة  الُكلي  والناتج  الالفدان�ة  الشتوي محُصول  ُمستوى   �طاطس  على 
 م. 2021موسم  خالل  اإلسكندر�ةاإلدارات الزراع�ة في ُمحافظة 

 الب�ان                   
 اإلدارة الزراع�ة 

 لُكلي تج ا النا الفدان�ة  الغلة عة الُرقعة المزُرو 
 (طن) (طن) (%) (فدان)

 181357.5 12.66 78.29 14327 العامر�ة 
 44550 11.62 20.96 3835 ُخورشید 

 1308 9.91 0.72 132 برج العرب 
 72 12.00 0.03 6 المعُمورة 
 227287.5 12.42 100.00 18300 اإلجمالي 

االمصدر  وزارة  من:  وُحِسبْت  ُجِمعْت  األراض:  واستصالح  (لزراعة  �2021ي  الزراعة  ُمدیر�ة  إدارة اإلسكندر�ةم)،  الز   ،  راع�ة  الخدمات 
 والحیوان�ة، سجالت قسم اإلحصاء، ب�انات غیر منُشورة.
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و 2جدول   المزُروعة  الُرقعة  الزراع�ة    الغلة :  الجمع�ات  على  ُموزعة  الشتوي  ال�طاطس  لمحُصول  الُكلي  والناتج  الفدان�ة 
 م.2021 موسمخالل  اإلسكندر�ةفظة �إدارتي العامر�ة وُخورشید في ُمحا

 الب�ان                
 اإلدارة الزراع�ة     

   الغلة ُمتوسط  ة المزُروعة الرقع
 (طن/ فدان)

 الناتج الُكلي 
 (%) (فدان) (طن)

 العامر�ة:) 1( 
 113231 12.83 61.62 8828 تعاون�ات النهضة 

 22170 12.18 12.70 1820 جمع�ة سیدي مسُعود 
 19820 12.39 11.17 1600 ة الصاعدجمع�ة 

 13770 12.52 7.68 1100 جمع�ة أبو �كر الصدیق 
 4422.5 11.79 2.62 375 ة ع�اد الرحمن جمع�

 4752 13.50 2.46 352 جمع�ة ُرح�م 
 3192 12.67 1.75 252 ُمستثمري البنجر 
 - - - - تعاون�ات مرُ�وط 
 - - - - جمع�ة أبو دومه 

 181357.5 12.66 100.00 14327 الُجملة 
 ُخورشید:)  2( 

 43664 11.62 98.02 3759 إمتداد أب�س
 471 11.78 1.04 40 إصالح أب�س

 314 11.21 0.73 28 جمع�ة غرب ُنو�ار  
 101 12.63 0.21 8 جمع�ة السُیوف

 44550 11.62 100.00 3835 الُجملة 
 : ُجمعت وُحسبت من:  المصدر 

ب�انات  ، اإلدارة الزراع�ة �العامر�ة، قسم ال�ساتین،  اإلسكندر�ة دیر�ة الزراعة �م)، مُ 2021( وزارة الزراعة واستصالح األراضي   -
 غیر منُشورة.

ب�انات  ، اإلدارة الزراع�ة �ُخورشید، قسم ال�ساتین،  اإلسكندر�ة دیر�ة الزراعة �م)، مُ 2021وزارة الزراعة واستصالح األراضي ( -
 غیر منُشورة.

 

ا  محُصول  ُزراع  تقس�م  الشتوي  ل�وتم  طاطس 
�عة الُمختارة إلى ثالثة فئات ح�از�ة، فكان  �الجمع�ات األر 
ا عدد  المزارع  إجمالي  ُتمثل  التي  األولى  �الفئة  لُزراع 

 ُمزارعًا بُرقعة   3200قل من فدان  الصغیرة ذات الُرقعة األ
فدان، و�لغ �الفئة الثان�ة التي    1865.33ُقدرت �حوالي  

لُرقعة التي تتراوح بین فدان  ا   ُتمثل المزارع الُمتوسطة ذات
أفدنة    وأقل من بُرقعة  3217ثالث    ُقدرت �حوالي   ُمزارعًا 

فدان، في حین بلغ �الفئة الثالثة والتي ُتمثل    5297.00
  1917ثالث أفدنة    المزارع الكبیرة ذات الُرقعة األكبر من

بُرقعة �حوالي    ُمزارعًا    -) 14،  13( فدان  7284.67ُقدرت 
 ). 3جدول (

تم إخت�ارهم   ُمزارعاً   120العینة    عدد ُمفرداتلغ  قد بو 
) سجل  ب�انات  من  خدمات2عشوائ�ًا  محُصول    لُزراع  ) 

الشتوي ال الُمخت  �الجمع�ات  �طاطس  و�تبین  ارةاألر�عة   ،
من  الُمختار�ن    ُزراععدد الأن  )  5،  4(  يمن ب�انات جدول
  48  المزارع الُمتوسطةُمزارعًا، و   29  بلغ  المزارع الصغیرة

الكبیرةو   رعًا،ُمزا توز�عو ُمزارعًا،    43  المزارع  على   همتم 
الُمعاینة  جمع�ات لكسر  وفقًا  للفئة   العینة  بلغ  والذي 
الثان�ة  1/110األولى   وللفئة  الثالثة  1/67،  وللفئة   ،

نصیب    ،1/45 مسُعود فكان  وسیدي  النهضة    تعاون�ات 
العامر�ة صغیرة  2  ،17  حوالي  �إدارة  وحوالي مزرعة   ،  

،  �بیرة  مزرعة  7،  24، وحوالي  توسطةة مُ مزرع  3،  39
إدارة  � إمتداد أب�س، و�صالح أب�س  في حین �ان نصیب  
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صغیرة  صفر،  10حوالي    ُخورشید وحواليمزرعة   ،  6 ،
ُمتوسطة  صفر وحواليمزرعة  �بیرة   1،  11  ،  ،  مزرعة 

 مزارع الصغیرة من الوعلى ذلك �ُكون إجمالي الُمشاهدات  
العینة   رُ   ُمشاهدة  29ألحواض  بلغت قعة  في  ُمنزرعة 

الُمتوسطة    فدان،   13.25حوالي   المزارع   48ومن 
حوالي    ُمشاهدة بلغت  ُمنزرعة  ُرقعة  ،  فدان  55.25في 

في ُرقعة ُمنزرعة بلغت   اهدةش مُ   43  ومن المزارع الكبیرة
     فدان. 154.75حوالي 

 

العینة ال�حث�ة    جمع�ات  ح�از�ة ُموزعة علىالمزُروعة للفئات ال  ُرقعةوال  �طاطس الشتوي محُصول ال  ُزراعأعداد    :3دول  ج
 م.2021 موسمخالل  اإلسكندر�ةفي ُمحافظة  العامر�ة وُخورشید �إدارتي

 جمع�ة ال اإلدارة  م

 المزارع الصغیرة 
 أقل من فدان)( 

 المزارع الُمتوسطة 
  3أقل من  -1( 

 فدان)

 ع الكبیرة زار الم
 فدان فأكثر) 3( 

 اإلجمالي 

عدد  
 الُزراع 

المساحة  
 دان)(ف 

عدد  
 الُزراع 

المساحة  
 (فدان)

عدد  
 الُزراع 

 المساحة 
 (فدان) 

عدد  
 الُزراع 

 المساحة 
 (فدان) 

1 
 العامر�ة 

 8828.00 5637 3883.50 1096 3865.50 2628 1079.00 1913 تعاون�ات النهضة 
 1820.00 658 1223.67 319 444.50 171 151.83 168 سیدي مسُعود 

 10648.00 6295 5107.17 1415 4310.00 2799 1230.83 2081 الجملة 

2 
 ُخورشید 

 3759.00 1993 2155.00 495 978.50 411 625.50 1087 إمتداد أب�س
 40.00 46 22.50 7 8.50 7 9.00 32 إصالح أب�س

 3799.00 2039 2177.50 502 987.00 418 634.50 1119 الجملة 
 14447.00 8334 7284.67 1917 5297.00 3217 1865.33 3200 اإلجمالي العام  

 ُجمعت وُحسبت من:  :  المصدر 
ب�انات  ، اإلدارة الزراع�ة �العامر�ة، قسم ال�ساتین،  اإلسكندر�ة دیر�ة الزراعة �م)، مُ 2021وزارة الزراعة واستصالح األراضي (  -

 غیر منُشورة.

ب�انات  ید، قسم ال�ساتین،  �ة �ُخورش ة الزراع، اإلدار اإلسكندر�ة دیر�ة الزراعة �م)، مُ 2021ألراضي (ة واستصالح اوزارة الزراع -
 غیر منُشورة.

 

ال  ُزراع أعداد  :  4دول  ج الشتوي محُصول  الح�از�ة    الم�ُحوثین  �طاطس  للفئات  ال�حث�ة  للعینة  عامر�ة  ال  �إدارتيالُمختار�ن 
 م.2021 موسمخالل   اإلسكندر�ةفي ُمحافظة  وُخورشید

 م
  الفئة

 الح�از�ة 

   ةزروع الم ُرقعة ال الُزراع عدد 
الوسط  
 الهندسي 

الوسط  
الهندسي  

 ) 1(الُمعدل 

عدد  
ُمفردات  

 ) 2(العینة

كسر  
 (%) (فدان) )% (  (ُمزارع) ) 3(الُمعاینة

 110/ 1 29 23.71 22.27 12.91 1865.33 38.40 3200 الصغیرة  1
 67/ 1 48 40.05 37.62 36.67 5297.00 38.60 3217 الُمتوسطة  2
 45/ 1 43 36.24 34.05 50.42 7284.67 23.00 1917 الكبیرة 3

 - 120 100.00 93.94 100.00 14447.00 100.00 8334 الجملة 
 . X  100الوسط الهندسي الُمعدل = (الوسط الهندسي/ ُجملة الوسط الهندسي)  )1(
 . 100 /   إجمالي حجم العینة)   Xعدد ُمفردات العینة = (الوسط الهندسي الُمعدل )2(
 .لُمجتمع حجم ا   /   كسر الُمعاینة = حجم العینة )3(

 ).3جدول (  : ُجمعت وُحسبت منالمصدر 
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ل :  5دول  ج ال�حث�ة  العینة  الم  ُزراعتوز�ع  الشتوي حُصول  الح�از�ة   الجمع�اتعلى  الم�ُحوثین    �طاطس  للفئات  الُمختارة 
 م. 2021 موسمخالل  اإلسكندر�ةفي ُمحافظة  تي العامر�ة وُخورشیدالعینة ال�حث�ة �إدار �

 الجمع�ة  اإلدارة  م

 یرة ع الصغمزار لا
 فدان)  1أقل من ( 

 المزارع الُمتوسطة 
 فدان) 3أقل من  -1( 

 المزارع الكبیرة 
عدد   اإلجمالي  فدان فأكثر) 3( 

 الُزراع 
عدد ُمفردات  

 العینة
عدد  
 الُزراع 

عدد ُمفردات  
 العینة

عدد  
 الُزراع 

عدد ُمفردات  
 العینة

 العامر�ة  1
 80 24 1096 39 2628 17 1913 تعاون�ات النهضة 
 12 7 319 3 171 2 168 سیدي مسُعود 

 ُخورشید  2
 27 11 495 6 411 10 1087 إمتداد أب�س
 1 1 7 - 7 - 32 إصالح أب�س

 120 43 1917 48 3217 29 3200 اإلجمالي العام  
 ).4،  3جدولي (  : ُجمعت وُحسبت منالمصدر 

 

 : وُمناقشتها  �ة نتائج ال�حثال
تطور   المزرُ أوًال:  وال  ةغلالو   وعة الرقعة  ج  اتنالفدان�ة 

الشتوي لمحُصول  الُكلي   ُمستوى   ال�طاطس    على 
و  الفترة   اإلسكندر�ة  ُمحافظةالجمهور�ة  خالل 

 م) 2004-2019(
 ) ما یلي:6(جدول ب�انات یتبین من 

 :  الرقعة المزُروعة)  1(
المزُروعة  تراوحت  ال�طاطس  محُصول  من    الرقعة 

ُمستوى   الشتوي  -2004(   فترةل اخالل    الجمهور�ة  على 
بلغ    م)2019 أدنى  حد  فدان  ألف    90.29  حواليبین 
بلغ  م2004عام   أقصى  وحد  ألف    271.57  حوالي، 

  182.64 حوالي� ُقدر�متوسط سنوي  م2015فدان عام 
فدان المزُروعة  تزایدتوقد  ،  ألف  �محُصول    الرقعة 

الشتوي  الجمهور�ة  ال�طاطس  سنوى �مُ   في  نمو    عدل 
 .%6.6و  نحدر ب قُ  معنوي إحصائ�اً 

المزُروعةتراوحت  و  ال�طاطس  محُصول  من    الرقعة 
ُمستوى   الشتوي    فترة خالل    ة اإلسكندر�  حافظة مُ   على 
بلغ    ال�حث أدنى  حد  عام    390  حواليبین  فدان 

ألف فدان عام    17.65  حوالي، وحد أقصى بلغ  م2011
سنوي  �مُ   م2019 فدان   5.66  حوالي�  ُقدرتوسط   ألف 

ة من  ُرقعة المزُروعوسط ال% من ُمت3.09�ما ُ�عادل نحو 
الجمُهور�ة  ُمستوى  على  الشتوي  ال�طاطس    محُصول 

�محُصول    الرقعة المزُروعة  تزایدتوقد  ،  �حثخالل فترة ال

خالل    اإلسكندر�ةعلى ُمستوى ُمحافظة  ال�طاطس الشتوي  
نحو  در بقُ   معنوي إحصائ�اً   سنوى   نمو�معدل    �حثفترة ال
23.6 .% 

 

 الفدان�ة:  الغلة)  2(
الشتوي   الغلةت  تراوح ال�طاطس  لمحُصول  الفدان�ة 

ال�حث نى  بین حد أد  على ُمستوى الجمُهور�ة خالل فترة 
عام    9.87  حواليبلغ   و 2006طن  بلغ  م،  أقصى  حد 

عام    12.65  حوالي سنوى  �مُ   م2018طن    ُقدر توسط 
لمحُصول   الفدان�ة  الغلةزدادت  وقد إ،  طن  10.85 �حوالي

الجم ُمستوى  على  الشتوي  فترة  ال خهور�ة  ال�طاطس  ل 
سنو   �حثال نمو  إحصائ�اً �معدل  معنوي  بقُ   ي  نحو  در 

1.3% . 

الشتوي الفدا  الغلةت  تراوح و  ال�طاطس  لمحُصول  ن�ة 
ُمحافظة   ُمستوى  ال�حث  اإلسكندر�ةعلى  فترة  بین    خالل 

بلغ   أدنى  عام    8.25  حوالي حد  و 2008طن  حد  م، 
بلغ   عام    19.55  حواليأقصى  توسط �مُ   م2018طن 

  0.58یز�د �حوالي    وهو  طن  11.43  �حوالي  ُقدرسنوى  
عن ال�طاطس    الغلةُمتوسط    طن  لمحُصول  الفدان�ة 

هذا ولم تثُبت المعنو�ة  على ُمستوى الجمُهور�ة،    ي الشتو 
محُصول  الفدان�ة ل  للغلةاإلحصائ�ة لُمعدل التغُیر السنوي  
الشتوي على ُمستوى  ما  م  اإلسكندر�ةُمحافظة    ال�طاطس 

تذبُذب   إلى  والنقصان لفا  الغلةُ�شیر  الز�ادة  بین    دان�ة 
 . �حثحول المتوسط خالل فترة ال
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التطور  :  6جدول   الُكلي من محُصول  الغلةمزُروعة و الرقعة  والناتج  الشتوي ال  الفدان�ة  الجمُهور�ة   �طاطس   على ُمستوى 
 م).2019-2004خالل الفترة ( اإلسكندر�ةُمحافظة و 

 السنوات 
 الناتج الُكلي (ألف طن) ن�ة (طن)فداال الغلة (ألف فدان)  الرقعة المزُروعة

 %  الجمُهور�ة  اإلسكندر�ة  %  �ة الجمُهور  اإلسكندر�ة  %  الجمُهور�ة  اإلسكندر�ة 
2004 0.470 90.29 0.52 11.86 10.03 118.25 5.58 906.04 0.62 
2005 1.19 141.86 0.84 12.07 10.04 120.22 14.37 1424.10 1.01 
2006 1.04 102.37 1.02 13.69 9.87 138.70 14.18 1010.40 1.40 
2007 0.89 109.19 0.82 8.99 10.37 86.69 7.96 1132.31 0.70 
2008 0.62 148.97 0.42 8.25 10.33 79.86 5.11 1538.44 0.33 
2009 4.54 153.75 2.95 13.87 10.76 128.90 63.00 1654.54 3.81 
2010 1.69 156.06 1.08 8.64 10.59 81.59 14.58 1652.13 0.88 
2011 0.39 183.99 0.21 8.78 10.61 82.75 3.41 1951.44 0.17 
2012 2.80 208.43 1.34 8.71 10.77 80.87 24.36 2245.43 1.08 
2013 6.56 195.77 3.35 11.52 10.94 105.30 75.52 2142.11 3.53 
2014 7.90 203.51 3.88 11.12 11.18 99.46 87.82 2275.94 3.86 
2015 10.74 271.57 3.95 10.17 11.18 90.97 109.21 3036.23 3.59 
2016 12.75 210.92 6.04 12.24 10.57 115.79 156.06 2229.87 6.99 
2017 7.35 230.84 3.18 12.27 11.41 107.54 90.22 2633.83 3.43 
2018 14.01 254.97 5.49 19.55 12.65 154.55 273.93 3226.63 8.49 
2019 17.65 259.73 6.79 11.20 12.23 91.58 197.72 3176.48 6.22 
 3.55 2014.75 71.44 105.35 10.85 11.43 3.09 182.64 5.66 الُمتوسط 

 90.29 0.39 الحد األدنى 
- 

8.25 9.87 
- 

3.41 906.04 
 3226.63 273.93 12.65 19.55 271.57 17.65 الحد األقصى  -

 ** 0.078 ** 0.248 ** 0.013 - ** 0.066 ** 0.236 ُمعدل التغُیر  

 .0.01د الُمستوى اإلحتمالي ** تعني أنها معنو�ة عن
: ُجِمعْت وُحِسبْت من: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصاد�ة، اإلدارة المر�ز�ة لالقتصاد الزراعي، نشرة  مصدر ال

 اإلحصاءات الزراع�ة، أعداد ُمتفرقة.
 

 الناتج الُكلي: )  3(
الشتوي   تراوح ال�طاطس  محُصول  من  الُكلي  الناتج 

المُ   على بین حد أدنى    �حثستوى الجمُهور�ة خالل فترة 
حد أقصى م، و 2004طن عام  ألف    906.04  حواليبلغ  
توسط  �مُ   م2018عام    نط  ملُیون   3.23  حواليبلغ  

الناتج وقد  ،  طنملُیون    2.01  �حوالي  ُقدرسنوى     تزاید 
لمحُصول   الشتوي  الُكلي  ُمستوى ال�طاطس    على 

ال  الجمهور�ة فترة  سنو ن  �معدل  �حثخالل  معنوي  مو  ي 
 %.7.8نحو  در بقُ  إحصائ�اً 

ال  تراوحو  محُصول  من  الُكلي  الشتوي الناتج    �طاطس 
ُمستوى  ال�حث  اإلسكندر�ةُمحافظة    على  فترة  بین    خالل 

حد  م، و 2011طن عام  ألف    3.41  حواليحد أدنى بلغ  
بلغ     م 2018عام    نطألف    273.93  حواليأقصى 

�ما ُ�عادل    طنألف    71.44  �حوالي  ُقدرتوسط سنوى  �مُ 
ُمتو 3.55نحو   من  محُصول    الناتجسط  %  من  الُكلي 

الشتوي ال الجمُهور�ة  �طاطس  ُمستوى  إ،  على  زداد  وقد 
ول ال�طاطس الشتوي على ُمستوى  محُص الناتج الُكلي من  

ال  اإلسكندر�ةُمحافظة   فترة  ي �معدل نمو سنو   �حثخالل 
 %.24.8نحو  در ب قُ  معنوي إحصائ�اً 
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لفاقد ثرة على ان ألهم العوامل الُمؤ ایثان�ًا: تحلیل الت� 
للفئات   الشتوي  ال�طاطس  محُصول  من 

 الح�از�ة �العینة ال�حث�ة 

الت�این� تحلیل  (إخت�ار    إجراء  واحد  إتجاه   ) Fفي 
الفاقد   الُمؤثرة على  العوامل  �ُمتوسطات  الُمتعلقة  للب�انات 
�العینة   الح�از�ة  للفئات  الشتوي  ال�طاطس  محُصول  من 

وى الفئات  ض دراسة العینة ُمجمعة على مستغر ال�حث�ة �
فئة ح�از�ة على حده،   �ل  دراسة  أو  من    بینیتالح�از�ة 

بین    فروق لل   أثر معنوي إحصائ�اً   وجود   )7(   جدول  ب�انات
  (F)ق�مة    معنو�ةإستنادًا إلى  العوامل الُمؤثرة على الفاقد  

في ُسوء الظُروف الجو�ة،   المحُسو�ة، وتتمثل تلك العوامل
اإ  عدم الصرف  ش�كة  ُسوء  الري،  نقص  نتظام  لزراعي، 

التقل�ع   الفطر�ة،  واألمراض  الحشر�ة  اآلفات  ُمكافحة 
التعبئة   الجید،  غیر  والتدر�ج  الفرز  الجید،  غیر  والجمع 
تثُبت   لم  بینما  الُممهدة،  غیر  النقل  وُطرق  الجیدة،  غیر 
معنو�ة الفُروق لُسوء أداء العمل�ات الم�كان�ك�ة للحصاد،  

للمحُصول  یروتأخ الُجملة  تاجر  ُیرفض  إستالم  لذلك   ،
متوسطات   بین  فُروق  ُتوجد  ال  �أنه  الصفري  الفرض 
ال�طاطس  محُصول  من  الفاقد  على  الُمؤثرة  العوامل 

، وُ�قبل الفرض البدیل �أنه  الثالثالشتوي للفئات الح�از�ة  
ل العوامل  تلك  ُمتوسطات  بین  فُروق  الثالث ُتوجد   لفئات 

ال�طاط  تأثیرهاس  لمحُصول  في  الفاقد    الشتوي  على 
ضرورة إجراء التحلیل على ُمستوى   یتطلب  الفداني، وهذا

 ُكل فئة ح�از�ة على حده. 

وحیث أن إخت�ار تحلیل الت�اُین ال ُیوضح أي الفُروق 
بین ُمتوسطات الفئات الح�از�ة معنو�ة وأیها غیر معنوي،  

 Post Hocفقد تطلب ذلك إجراء تحلیل الُمقارنات ال�عد�ة
 Comparisons  الف أي  في  لتحدید  السبب  هي  ئات 

حیث   المعنو�ة،  مُ (مصدر)  تحلیل  إجراء  بین تم    قارن 
ش�ف�ه   اتُمتوسط إخت�ار  �إستخدام  الح�از�ة  الفئات 

test s'Scheffe    والذي ُ�ستخدم فقط �عد قبول الفرض
معنو�ة ثُبوث  عند  أي  من  تبین  و   ،) 4( (F)  إخت�ار  البدیل 

) جدول  الفُروق  ثبتت  ه  أن)  7ب�انات  لفاقد  لمعنو�ة 
�الفئة    اإلنتاجي الفاقد  بین  الجو�ة  الظُروف  ُسوء  نت�جة 

و�ین  والثالثة،  األولى  الفئة  و�ین  الثان�ة،  والفئة  األولى 
�ما   والثالثة،  الثان�ة  عدم معنو�ة  الثبتت  الفئة  نت�جة 

�ما  فقط،  والثالثة  الثان�ة  �الفئة  الفاقد  بین  الري  إنتظام 
الز   و�ةنعمالثبتت   الصرف  ش�كة  ُسوء  بین  نت�جة  راعي 

والثالثة،   الثان�ة  الفئة  والثالثة، و�ین  األولى  �الفئة  الفاقد 
األولى  �الفئة  الفاقد  بین  المعنو�ة  تلك  تثبت  لم  بینما 

اآلفات    ُمكافحة  نقص نت�جة    معنو�ةالثبتت  والثان�ة، �ما  
األولى   �الفئة  الفاقد  بین  الفطر�ة  واألمراض  الحشر�ة 

والالو  الثان�ة  الفئة  و�ین  تلك ثالثة،  تثبت  لم  بینما  ثالثة، 
، وأخیرًا لم تثبت  المعنو�ة بین الفاقد �الفئة األولى والثان�ة

للحصاد  الم�كان�ك�ة  العمل�ات  أداء  ُسوء  نت�جة  المعنو�ة 
، �ما تبین من ب�انات  بین الفاقد اإلنتاجي �أي فئة وأخرى 

الجدول   الفُرونفس  معنو�ة  ثبتت  التسو�قي لفاقد  ل ق  أنه 
والجمع غیر الجید بین الفاقد �الفئة األولى    نت�جة التقل�ع

الثان�ة والثالثة، بینما لم تثبت   الفئة  والفئة الثان�ة، و�ین 
ثبتت  تلك المعنو�ة بین الفاقد �الفئة األولى والثالثة، �ما  

الفاقد    معنو�ةال بین  الجید  غیر  والتدر�ج  الفرز  نت�جة 
و  األولى  والث ال�الفئة  األولى  الفئة  و�ین  و�ین ثان�ة،  الثة، 

�ما   والثالثة،  الثان�ة  التعبئة    معنو�ةالثبتت  الفئة  نت�جة 
غیر الجیدة بین الفاقد �الفئة األولى والثان�ة، و�ین الفئة  
الفاقد   بین  المعنو�ة  تلك  تثبت  لم  بینما  والثالثة،  األولى 

�ما   والثالثة،  الثان�ة  ُطرق   جةنت�  معنو�ةالثبتت  �الفئة 
بین   الُممهدة  غیر  والثان�ة،  النقل  األولى  �الفئة  الفاقد 

والثالثة،   الثان�ة  الفئة  و�ین  والثالثة،  األولى  الفئة  و�ین 
وأخیرًا لم تثبت المعنو�ة نت�جة تأخیر إستالم تاجر الُجملة  

 للمحُصول بین الفاقد التسو�قي �أي فئة وأخرى.
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للفئات الح�از�ة  ال�طاطس الشتوي  محُصول  من    قدالفا  الُمؤثرة على  ف�ه للعواملار ش�و�خت�  تحلیل الت�ایننتائج    :7  دولج
 (�الطن)  م.2021 موسمث�ة في ُمحافظة اإلسكندر�ة خالل �العینة ال�ح

 الب�ان                 
 عوامل ال

ANOVA  s test'Scheffe 

  (F) ق�مة
 المحُسو�ة 

الفئات  
 الح�از�ة 

 الفئة األولى   ان�ة الفئة الث الفئة الثالثة  
Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Mean 

Difference 
Std. 

Error 

 ** 66.19 سوء الظُروف الجو�ة 

 - - 0.009 ** 0.079 - 0.010 ** 0.115 - األولى 
 0.009 ** 0.079 - - 0.008 ** 0.036 - الثان�ة 
 0.010 ** 0.115 0.008 ** 0.036 - - الثالثة 

 ** 4.53 عدم إنتظام الري 

 - - 0.008 0.005 0.009 0.018 - ولى األ 
 0.008 0.005 - - - 0.007 *0.023 - الثان�ة 
 0.009 0.018 0.007 *0.023 - - الثالثة 

ُسوء ش�كة الصرف  
 الزراعي 

51.81 ** 

 - - 0.010 0.003 0.011 ** 0.086 - األولى 
 0.010 0.003 - - - 0.009 ** 0.089 - الثان�ة 
 0.011 ** 0.086 0.009 * *0.089 - - الثالثة 

ُسوء أداء العمل�ات  
 للحصاد   الم�كان�ك�ة

2.06 
 - - 0.007 *0.012 - 0.007 0.014 - األولى 
 0.007 0.012 - - 0.006 0.002 - الثان�ة 
 0.007 0.014 0.006 0.002 - - الثالثة 

ُمكافحة اآلفات   نقص
  الحشر�ة واألمراض 

 ر�ة  الفط 
10.21 ** 

 - - 0.006 0.008 0.006 ** 0.026 األولى 
 0.006 0.008 - - - 0.005 ** 0.018 الثان�ة 
 0.006 ** 0.026 - 0.005 ** 0.018 - - - الثالثة 

غیر   قل�ع والجمع الت
 الجید 

36.49 ** 

 - - 0.006 ** 0.044 0.006 0.005 األولى 
 0.006 ** 0.044 - - - 0.005 ** 0.039 الثان�ة 
 0.006 0.005 - 0.005 ** 0.039 - - الثالثة 

غیر   الفرز والتدر�ج
 الجید 

36.51 ** 

 - - 0.004 ** 0.017 - 0.005 ** 0.036 - األولى 
 0.004 ** 0.017 - - 0.003 ** 0.019 - الثان�ة 
 0.005 ** 0.036 0.003 ** 0.019 - - الثالثة 

 ** 7.40 غیر الجیدة  التعبئة

 - - 0.004 ** 0.016 - 0.005 ** 0.017 - األولى 
 0.004 ** 0.016 - - 0.004 0.0004 - ن�ة الثا

 0.005 ** 0.017 0.004 0.0004 - - الثالثة 

 ** 16.63 غیر الُممهدة   النقلُطرق 

 - - 0.003 ** 0.010 - 0.004 ** 0.019 - األولى 
 0.003 ** 0.010 - - 0.002 ** 0.009 - الثان�ة 
 0.004 ** 0.019 0.002 ** 0.009 - - الثالثة 

تاجر   إستالمتأخیر 
 ُجملة للمحُصول ال

0.556 
 - - 0.002 0.001 0.002 0.002 األولى 
 0.002 0.001 - - - 0.001 0.001 الثان�ة 
 0.002 0.002 - 0.001 0.001 - - - الثالثة 

   0.01تعني أنها معنو�ة عند الُمستوى االحتمالي  **
 .مارة االستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ةب�انات استل  اإلحصائيالتحلیل   جنتائمن   ُجمعت وُحسبت  المصدر: 
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والتسو�قي  الفاقد    تقدیر  ًا:ثالث  من    الفدانياإلنتاجي 
الشتوي   ال�طاطس  الح�از�ة محُصول  للفئات 

آلراء    الُمختلفة �العینة    الُزراعوفقًا  الم�ُحوثین 
 ال�حث�ة

ال�طاطس  ول  اعتمد ال�حث في تقدیر الفاقد من محُص 
الحُ  طر�قة  على  الدراسة  الشتوي  خالل  من  الشخصي  كم 

�إدارتي   المحُصول  ُزراع  من  �حث�ة  لعینة  المیدان�ة 
، وقد تم تقس�م  اإلسكندر�ةالعامر�ة وُخورشید في ُمحافظة  

العمل�ات   خالل  الم�ُحوثین  الُزراع  آلراء  وفقًا  الفاقد 
بها    اإلنتاج�ة �ُقوم  التي  عین  نو   إلى  الُزراعوالتسو�ق�ة 

إلنتاجي، والفاقد التسو�قي، وُ�مكن  رئ�سیین وهما: الفاقد ا
ث�ة �ُمحافظة  تقدیر ُ�ًال منهما لُكل فئة ح�از�ة �العینة ال�ح

   على النحو التالي: اإلسكندر�ة
 

 ) الفاقد اإلنتاجي:  1(
اإلنتاجي الفاقد  الم�ُحوثین    یتضمن  الُزراع  وفقًا آلراء 

ال�حث�ة   العینة  یلي:في  من  فاقدال  )1(  ما  سوء    الناتج 
  عدم إنتظام الري، الناتج من    فاقد ال)  2(  ،الجو�ة  الظُروف

الفاقد الناتج من3( ) 4(،  ُسوء ش�كة الصرف الزراعي  ) 
،  للحصاد  ُسوء أداء العمل�ات الم�كان�ك�ةالفاقد الناتج من  

من  5( الناتج  الفاقد  الحشر�ة    نقص)  اآلفات  ُمكافحة 
 واألمراض الفطر�ة. 

ب�ین  بتو�  (من  جدول  أن  8انات  الفاقد    إجمالي) 
الفداني الشتوي  من    اإلنتاجي  ال�طاطس  للفئات  محُصول 

فدان ألقل  (وثانیها  ل من فدان)،  (أق  الثالث أولها  الح�از�ة
فدان فأكثر) �العینة ال�حث�ة في    3(وثالثها  فدان)،    3من  

الزراع�ة العامر�ة  ، 1.634،  1.709  حواليبلغ    إدارة 
%، 35.27ُ�مثل نحو ،  على الترتیب  انللفد  طن  1.503
اإلنتاجي  %31.01،  33.72 الفاقد  إجمالي  من   %

الثالث   الح�از�ة  حوالي    بنفسللفئات  وال�الغ  الترتیب 
نحو  �ما  طن،    4.846 %، 12.85%،  14.29ُ�مثل 
من  11.22 الغلة%  الثالث   ُمتوسط  للفئات    الفدان�ة 

حوالي على    طن  13.39،  12.72،  11.96  وال�الغ 
  .اليالتو 

ال نفس  ب�انات  من  اإلنتاجي  و�تبین  الفاقد  أن  جدول 
إلى الظُروف    رئ�س�ة   أس�اب  خمسة  ُ�عزى  ُسوء  وهي: 

الري،   إنتظام  الزراعيالجو�ة، عدم  الصرف  ، ُسوء ش�كة 
الم�كان�ك�ة العمل�ات  أداء  ُمكافحة    نقصو   ،للحصاد  ُسوء 

الفطر�ة، واألمراض  الحشر�ة  ُ�ل   اآلفات  مسُئول�ة    و�لغت 
األولىمنه للفئة  ُ�قدر  ا  فاقد  ،  0.689  حوالي  عن 

للفدان    0.040،  0.094،  0.396،  0.490 ُتمثل  طن 
، %5.50%،  23.17%،  28.67،  %40.32نحو  
الفاقد اإلنتاجي للفئة    إجمالي على الترتیب من    2.34%
حوالي    األولى للفدان  1.709وال�الغ  بلغت  ،  طن  بینما 

الثان�ة للفئة  منها  ُ�ل  ُ�قفا ن  ع  مسُئول�ة  حوالي �  درقد 
طن    0.048،  0.082،  0.399  ،0.495،  0.610

نحو   ُتمثل  %، 24.42،  %30.29،  %37.33للفدان 
من    2.94%،  5.02% الترتیب  الفاقد    إجماليعلى 

طن للفدان،    1.634اإلنتاجي للفئة الثان�ة وال�الغ حوالي  
الثالثة   للفئة  منها  ُ�ل  مسُئول�ة  بلغت  حین  فاقد  في  عن 

� ،  0.080،  0.311،  0.472،  0.574لي  حواُ�قدر 
ُتمثل نحو    0.066 للفدان  ،  %31.41،  %38.19طن 
من    4.39%،  %5.32%،  20.69 الترتیب  على 
حوالي    إجمالي  وال�الغ  الثالثة  للفئة  اإلنتاجي  الفاقد 

 طن للفدان.  1.503

) جدول  ب�انات  من  أن  8و�تبین  الفاقد    إجمالي) 
إلجمالي    لشتوي ال�طاطس امحُصول  الفداني من    اإلنتاجي
ال�حث�ةفئات   حوالي    العینة  للفدان،   1.605بلغ   طن 

إلجمالي  الفدان�ة    الغلة% من ُمتوسط  12.56ُ�مثل نحو  
العینة   حوالي  فئات  هذا طن،    12.78وال�الغ  و�توز�ع 

اإلنتاجي   أن الفاقد  یتبین  السا�قة،  الخمسة  أس�ا�ه    على 
منها ُ�ل  �  مسُئول�ة  ُ�قدر  فاقد    ، 0.616لي  حواعن 

ُتمثل    0.052،  0.084،  0.367،  0.486 للفدان  طن 
، %5.23%،  22.87%،  30.28%،  38.38نحو  
من    3.24% الترتیب  اإلنتاجي    إجماليعلى  الفاقد 

طن    1.605الغ حوالي  وال�  العینة ال�حث�ة  فئات  إلجمالي
 للفدان. 
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  ة الفدان�   الغلةلُمتوسط  الشتوي  ول ال�طاطس  محصُ من  التسو�قي الفداني  الفاقد  األهم�ة النسب�ة للفاقد اإلنتاجي و :  8  جدول
 . م2021وتوز�عه النسبي على أس�ا�ه الُمختلفة للفئات الح�از�ة �العینة ال�حث�ة خالل عام  

 الفئات                              
 

 الب�ان

 الفئات الح�از�ة
 المزارع الصغیرة إجمالي العینة 

 فدان)  1(أقل من 
 المزارع الُمتوسطة

 ن) فدا 3ألقل من  1(
 المزارع الكبیرة

 فدان فأكثر) 3(
 % كم�ة  % كم�ة  % كم�ة  % كم�ة 

 100.00 120 35.83 43 40.00 48 24.17 29 عدد الُمزارعین (ُمفردة) 
 1.86 3.60 1.15 0.46 ُمتوسط الُرقعة الُمنزرعة (فدان) 

 100.00 223.25 69.31 154.75 24.75 55.25 5.94 13.25 الُرقعة الُمنزرعة (فدان) إجمالي 
 12.78 13.39 12.72 11.96 الفدان�ة (طن/ فدان)  ةلالغُمتوسط 

 100.00 2933.30 70.64 2072.00 23.96 702.80 5.40 158.50 الناتج الُكلي (طن) 
 أوًال: الفاقد اإلنتاجي 
 % طن % طن % طن % طن 

 38.38 0.616 38.19 0.574 37.33 0.610 40.32 0.689 ) سوء الظُروف الجو�ة1(
 30.28 0.486 31.41 0.472 30.29 0.495 28.67 0.490 لري ) عدم إنتظام ا2(
 22.87 0.367 20.69 0.311 24.42 0.399 23.17 0.396 ُسوء ش�كة الصرف الزراعي) 3(
 ) ُسوء أداء العمل�ات الم�كان�ك�ة4(

 للحصاد 
0.094 5.50 0.082 5.02 0.080 5.32 0.084 5.23 

ات الحشر�ة  ُمكافحة اآلف قصن) 5(
 الفطر�ة  واألمراض

0.040 2.34 0.048 2.94 0.066 4.39 0.052 3.24 

 100.00 1.605 100.00 1.503 100.00 1.634 100.00 1.709 الفاقد اإلنتاجي إجمالي
 100.00 31.01 33.72 35.27 % من الفاقد 

 12.56 11.22 12.85 14.29 الفدان�ة الغلة % من ُمتوسط 
 تسو�قين�ًا: الفاقد الثا
 41.89 0.225 42.54 0.211 44.33 0.250 36.72 0.206 غیر الجید  والجمع ) التقل�ع1(
 22.35 0.120 20.97 0.104 21.81 0.123 24.96 0.140 غیر الجید ) الفرز والتدر�ج2(
 20.67 0.111 21.57 0.107 19.15 0.108 22.10 0.124 جیدة الغیر  ) التعبئة3(
 10.99 0.059 10.28 0.051 10.64 0.060 12.30 0.069 ُممهدةلاغیر  النقلرق طُ ) 4(
تأخیر  5( الُجملة   إستالم)    تاجر 

 للمحُصول 
0.022 3.92 0.023 4.07 0.023 4.64 0.022 4.10 

 100.00 0.537 100.00 0.496 100.00 0.564 100.00 0.561 الفاقد التسو�قي إجمالي
 100.00 30.60 34.79 34.61 % من الفاقد 

 4.20 3.70 4.43 4.69 فدان�ةال الغلة من ُمتوسط  %
 2.142 1.999 2.198 2.270 الفاقد   إجمالي

 16.76 2.142 الغلة من ُمتوسط الفاقد  % إجمالي
 المصدر: ُجمعت وُحسبت من ب�انات إستمارة اإلستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ة. 

 

 ) الفاقد التسو�قي: 2(
لم�ُحوثین  قًا آلراء الُزراع ا التسو�قي وفیتضمن الفاقد  

) الفاقد أثناء عملیتي التقل�ع  1�العینة ال�حث�ة ما یلي: (

) (2والجمع،  والتدر�ج،  الفرز  عملیتي  أثناء  الفاقد   (3 (
أثناء   (الالفاقد  أثناء  4تعبئة،  الفاقد  ( ال )  الفاقد  5نقل،   (
  .للمحُصول تاجر الُجملة إستالمنت�جة تأخیر 
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مو  ج �تبین  ب�انات  (ن  أن  8دول  لفاقد  ا   إجمالي) 
الفداني   الشتوي  من  التسو�قي  ال�طاطس  لنفس  محُصول 

،  0.561بلغ حوالي    الثالث سالفة الذ�ر  لفئات الح�از�ةا
للفدان  0.496،  0.564 الترتیب  طن  نحو  على  ُ�مثل   ،
الفاقد  %30.60،  %34.79،  34.61 إجمالي  من   %

الثالث   الح�از�ة  للفئات  و   بنفسالتسو�قي  ال�الغ  الترتیب 
و   1.621حوالي   نحو  طن،  %، 4.43%،  4.69ُ�مثل 
وال�الغ    الفدان�ة للفئات الثالث  ُمتوسط الغلة% من  3.70
   .على التوالي طن 13.39، 12.72، 11.96حوالي 

الجدول   ب�انات نفس  التسو�قي  و�تبین من  الفاقد  أن 
إلى أس�اب  یرجع  والجمع   وهي:  رئ�س�ة   خمسة    التقل�ع 
الجی  و دغیر  الفرز  الجید  التدر�ج،  غیر    التعبئة،  غیر 

إلى    ،ُممهدة الغیر    النقلُطرق  ،  الجیدة تأخیر  �اإلضافة 
، حیث بلغت مسُئول�ة ُ�ل  للمحُصول  تاجر الُجملة  إستالم

األولى   للفئة  �منها  ُ�قدر  فاقد  ،  0.206  حوالي عن 
للفدان  0.022،  0.069،  0.124،  0.140   ُتمثل   طن 

%،  12.30%،  22.10%،  24.96%،  36.72نحو  
للفئة    الفاقد التسو�قي  إجمالي من    یب% على الترت3.92

حوالي   وال�الغ  بلغت    0.561األولى  بینما  للفدان،  طن 
الثان�ة   للفئة  منها  ُ�ل  �مسُئول�ة  ُ�قدر  فاقد  حوالي عن 

طن    0.023،  0.060،  0.108،  0.123،  0.250
نحو   ُتمثل  %، 19.15%،  21.81%،  44.33للفدان 

التر   4.07%،  10.64% من  على  د  الفاق   إجماليتیب 
حوالي    التسو�قي وال�الغ  الثان�ة  طن    0.564للفئة 

عن  للفدان، في حین بلغت مسُئول�ة ُ�ل منها للفئة الثالثة 
� ُ�قدر  ،  0.107،  0.104،  0.211حوالي  فاقد 

نحو    0.023،  0.051 ُتمثل  للفدان  ،  % 42.54طن 
على    4.64%،  %10.28%،  21.57،  20.97%

الثالثة وال�الغ    للفئة  التسو�قيفاقد  ال   إجمالي  الترتیب من
 طن للفدان.  0.496حوالي 

) جدول  ب�انات  من  أن  8و�تبین  الفاقد    إجمالي) 
من   الفداني  الشتوي  التسو�قي  ال�طاطس  محُصول 

فئات   حوالي  إلجمالي  بلغ  ال�حث�ة  طن    0.537العینة 
نحو   ُ�مثل  ُمتوسط  4.20للفدان،  من  الفدان�ة    الغلة% 

حوالي  وال�ال هذاطن،    12.78غ  على   و�توز�ع  الفاقد 
عن مسُئول�ة ُ�ل منها    یتبین أن،  ه الخمسة السا�قةأس�ا�

� ُ�قدر  ،  0.111،  0.120،  0.225  حواليفاقد 
للفدان  0.022،  0.059 الترتیب  طن  نحو    على  ُتمثل 
41.89  ،%22.35  ،%20.67  ،%10.99%  ،
من    بنفس   4.10%   التسو�قي الفاقد    إجماليالترتیب 

العإل وال�الغ جمالي  ال�حث�ة  طن    0.537حوالي    ینة 
 للفدان. 

أن   سبق  مما  من  الفاقد    إجماليو�تبین  الفداني 
العینة ال�حث�ة  محُصول ال�طاطس الشتوي إلجمالي فئات  

حوالي   للفدان،    2.142بلغ  نحو  ُ�مثطن   % 16.76ل 
ُمتوسط   حوالي    الغلةمن  وال�الغ  طن    12.78الفدان�ة 

    للفدان.
  

ارا�عاً  التقدیر  الفاق :  لدوال  لمحصول  إلحصائي  د 
 ال�طاطس الشتوي للفئات الح�از�ة �العینة ال�حث�ة

دالة   بین    الفاقدُتعبر  العالقة    الفاقد   مقدارعن 
عل�هو  الُمؤثرة  لمحُصول  العوامل  تقدیرها  وُ�مكن   ،
لُكل فئة ح�از�ة على حده إستنادًا إلى    �طاطس الشتوي ال

�العین المیدان�ة  فالب�انات  ال�حث�ة  ُمحافظة ة  ي 
في الُمتغیر    الفاقدحیث تُتمثل ُمخرجات دالة  ،  ةاإلسكندر�

ُ�مثل     (Y)التا�ع بینما    الُكليفاقد  ال  مقداروالذي  �الطن، 
ُمدخالت   الفاقدتُتمثل  الُمتغیرات    دالة  من  مجُموعة  في 

وهى تُتمثل في   الفاقدالتفسیر�ة والتي ُتؤثر على ُمستوى  
من و طن�ال  �ةالفدان   اج�ةاإلنت  )1X(  :ُكل    ُمتغیرات ، 

في:    Dummy Variablesُصور�ة   الُمتغیر تتمثل 
عن    )2X(الُصوري   ُ�عبر  االذي  ُمالئمة  ظُروف  لمدى 

حیث  ال (جو�ة  الق�مة    المحُصول   ضتعر   إذا)  1�أخذ 
عكس  ) في  0الق�مة (للظُروف الجو�ة السیئة بینما �أخذ  

م  إنتظا مدى    نالذي ُ�عبر ع  )3X(  والُمتغیر الُصوري   ، ذلك
حیث الق   الري  (�أخذ  ُمنتظم 1�مة  غیر  الري  �ان  إذا   (  
) ذلك)  0والق�مة  عكس  الُصوري  ،  في   )4X(والُمتغیر 

ُ�عبر عن   الزراعي حیث مدى  الذي  الصرف  جودة ش�كة 
الق�مة ( إذا �1�أخذ  الزراعي  )  الصرف    سیئة انت ش�كة 

) في  0والق�مة  ذلك)  الُصوري  ،  عكس   )5X(والُمتغیر 
الُمكى  مد  ُ�عبر عنالذي   اآلفات  واألمراض  افحة  حشر�ة 
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حیث   (الفطر�ة  الق�مة  حالة  )  1�أخذ  ُمكافحة    نقص في 
الفطر�ة واألمراض  الحشر�ة  (  اآلفات  في 0والق�مة   (

مدى  الذي ُ�عبر عن    )6X(والُمتغیر الُصوري  ،  عكس ذلك
حیث  جودة   والجمع  (التقل�ع  الق�مة  �ان    )1�أخذ  إذا 

غیر والجمع  (والق�م  جید  التقل�ع  في  0ة  ذلك)  ،  عكس 
الفرز    جودةمدى  الذي ُ�عبر عن    )7X(الُمتغیر الُصوري  و 

حیث   (والتدر�ج  الق�مة  والتدر�ج   )1�أخذ  الفرز  �ان  إذا 
 والُمتغیر الُصوري   ،عكس ذلك) في  0والق�مة (  غیر جید

)8X(    مدى عن  ُ�عبر  التعبئةالذي  �أخذ  حیث    جودة 
) في  0لق�مة (وا  جیدة غیر    التعبئة) إذا �انت  1الق�مة (
مدى  الذي ُ�عبر عن    )9X(والُمتغیر الُصوري  ،  كعكس ذل 

النقل حیث    حالة الق�مة (ُطرق  إذا �انت طرق  1�أخذ   (
 . عكس ذلك) في  0والق�مة ( ُممهدةالنقل غیر 

دالة   تقدیر  حده    الفاقدوتم  على  ح�از�ة  فئه  لُكل 
للصو  الُمتعدد  المرحلي  االنحدار  أسُلوب  ر  �إستخدام 

ت�ار أفضل نُموذج إحصائي  الُمختلفة، ثم تم اخ الر�اض�ة  
معنو�ة    الفاقدلدالة   اخت�ار  إلى  استنادًا  ح�از�ة  فئة  لُكل 

اإلحصائ�ة   �استخدام  واخت�ار  (t-test)المعلمات   ،
ف�شر   اخت�ار  �استخدام  للنُموذج  الُكل�ة  -F)المعنو�ة 

test)  الُمعدل التحدید  وُمعامل   ،)2(Adjusted R  وقد ،
اإلخت اإلحصائ�ةأظهرت  الُمقدرة    الفاقدال  دو ل  �ارات 

الشتوي لمحُصول   حده   ال�طاطس  على  ح�از�ة  فئة    لُكل 
المنطق   مع  تتفق  ال  التي  الُمتغیرات  است�عاد  �عد 

جودة تمثیل هذه الدوال للب�انات    االقتصادي أو اإلحصائي
ق�م   تراوحت  حیث  منها    -895.0(بین  )  R-2( الُمقدرة 

0.984(� مما  المتغع،  أن  في  ني  التفسیر�ة  الة دیرات 
من التغیرات    )%98.4  -89.5(مسُئولة عن نحو    الفاقد

، وذلك  ال�طاطس الشتوي من  الفاقد  التي تحدث في مقدار  
 على النحو التالي:

 

الشتوي لمحُصول    الفاقددالة    .1 للفئة    ال�طاطس 
 الح�از�ة األولى:

  لشتوي �طاطس ا الُمقدرة لمحُصول ال  الفاقدتتمثل دالة  
 تال�ة:األولى في الدالة الللفئة 

 9X 128+ 0. 584 X0+ 0. 1X 0790. - 528.2= Ŷ 
                 (-2.98)**      (3.59)**      (3.07)**   

              **96.30F =          895=  0. 2-R               
 0.01عند الُمستوى االحتمالي  * ُتعني أنها معنو�ة *
ق�مة  الق�م    - ُتمثل  االنحدار  ُمعامالت  أسفل  األقواس  بین 

 المحُسو�ة. (t-test)اإلحصائ�ة 

اإلحصائي  المصدر:  التحلیل  استمارة  ل  نتائج  ب�انات 
 .االستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ة 

 

 ى ما یلي:الُمقدرة للفئة األول الفاقددالة �تضح من و 
ُمتغیرات  معنو�ة    - ، )1X(الفدان�ة    اإلنتاج�ةُمعامالت 

الفطر�ة    نقص واألمراض  الحشر�ة  اآلفات  ُمكافحة 
)5X(،    النقل غیر الُمستوى    )9X(  ُممهدةالوطرق  عند 

المحُسو�ة    0.01االحتمالي   الق�م  إلى  إستنادًا 
، �ما تبین معنو�ة تأثیر الُمتغیرات  (t-test)إلحصائ�ة  

على  التفسی ُمجتمعة  الاقد  الف ر�ة  محُصول  �طاطس  من 
المُ   الشتوي  االحتمالي  عند  إلى    0.01ســتوى  إستنادًا 

إخت�ار الُمعدل  (F)  ق�مة  التحدید  ُمعامل  ق�مة  و�لغت   ،
)2-R(    إ895.0حوالي ُ�شیر  مما  الُمتغیرات  ،  أن  لى 

في   نحو   الفاقددالة  التفسیر�ة  عن  مسُئولة  ُتعتبر 
من    فاقدالتي تحدث في مقدار  % من التغیرات ال89.5

الشتوي ال ال �طاطس  �ق�ة  بینما  بنحو  ،  وُتقدر  تغیرات 
 % ُتعزى إلى ُمتغیرات أخرى ال تتضمنها الدالة. 10.5

بین    - طرد�ة  عالقة  محُصول  فاقد  ال  مقداروُجود  من 
الشتوي   منال�طاطس  اآلفات   نقص  وُ�ل    ُمكافحة 

الفطر�ة واألمراض  غیر الحشر�ة  النقل  وُطرق   ،
أُممهدةلا �عني  مما  نقصنه  ،  ا   عند  آلفات  ُمكافحة 

واأل النقل  مر الحشر�ة  ُطرق  وز�ادة  الفطر�ة،  غیر  اض 
ل�طاطس  من ا  الُكلي  فاقد ال  یزداد%  10�مقدار    هدةُممال

الترتیب  %1.28،  %0.84بنحو    الشتوي  في    ، على 
بین   عكس�ة  عالقة  وُجود  تبین  فاقد  ال  مقدارحین 

�ع  الفدان�ة،  اإلنتاج�ةو  أنه  مما    نتاج�ة اإل ز�ادة  مع  ني 
�مقدار من    الُكلي  اقدفال  یتناقص   %10  الفدان�ة 

 فئة األولى. �ال %0.79بنحو   ل�طاطس الشتوي ا
 

الشتوي لمحُصول    الفاقددالة    .2 للفئة    ال�طاطس 
 : الثان�ةالح�از�ة 

  �طاطس الشتوي الُمقدرة لمحُصول ال  الفاقدتتمثل دالة  
 :في الدالة التال�ة الثان�ةللفئة 
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 9+ 0.097 X 5+ 0.142 X 1X0.168  -= 4.458 Ŷ 
                (-12.41)**      (9.13)**     (5.55)**           

**F = 73.72        =  0.984       2-R                 
 0.01ستوى االحتمالي ** ُتعني أنها معنو�ة عند المُ 

ق�مة    - ُتمثل  االنحدار  ُمعامالت  أسفل  األقواس  بین  الق�م 
 المحُسو�ة. (t-test)اإلحصائ�ة 

ب�انات استمارة  ل لیل اإلحصائينتائج التح  المصدر: 
 .االستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ة 

 ما یلي: الثان�ةالُمقدرة للفئة  الفاقد�تضح من دالة و 
ُمعامال  - ُمتغیرات  معنو�ة  ، )1X(الفدان�ة    ةاإلنتاج�ت 

الفطر�ة    نقص واألمراض  الحشر�ة  اآلفات  ُمكافحة 
)5X(،    ُممهدةالوطرق النقل غیر  )9X(  توى  عند الُمس

المحُسو�ة    0.01االحتمالي   الق�م  إلى  إستنادًا 
، �ما تبین معنو�ة تأثیر الُمتغیرات  (t-test)إلحصائ�ة  

�طاطس  محُصول المن  الفاقد  التفسیر�ة ُمجتمعة على  
االحتمالي    وي الشت الُمســتوى  إلى   0.01عند  إستنادًا 

إخت�ار الُمعدل  (F)  ق�مة  التحدید  ُمعامل  ، و�لغت ق�مة 
)2-R(   الُمتغیرات  984.0الي  حو أن  إلى  ُ�شیر  مما   ،

دالة   في  نحو    الفاقدالتفسیر�ة  عن  مسُئولة  ُتعتبر 
  من   الفاقد% من التغیرات التي تحدث في مقدار  98.4

الشتوي ال بی�طاطس  بنحو ،  وُتقدر  التغیرات  �ق�ة  نما 
 % ُتعزى إلى ُمتغیرات أخرى ال تتضمنها الدالة. 1.6

بین    - طرد�ة  عالقة  محُصول    فاقد ال  ارمقدوُجود  من 
الشتوي   منال�طاطس  اآلفات   نقص  وُ�ل    ُمكافحة 

الفطر�ة واألمراض  غیر  الحشر�ة  النقل  وُطرق   ،
أنه  ُممهدةال �عني  مما  ن ،  ا   قصعند  آلفات  ُمكافحة 
واألمر ا النقل  لحشر�ة  ُطرق  وز�ادة  الفطر�ة،  غیر  اض 
ل�طاطس  من ا  الُكلي فاقدال   یزداد  % 10  �مقدار  ُممهدةال

الترتیب  % 0.97%،  1.42بنحو    الشتوي  في    ،على 
بین   عكس�ة  عالقة  وُجود  تبین    فاقد ال  مقدارحین 

أنه    ،الفدان�ة  اإلنتاج�ةو  �عني    اإلنتاج�ة ز�ادة  مع  مما 
�مقدار ا من    الُكلي  فاقد ال  یتناقص   % 10  لفدان�ة 
 فئة الثان�ة.�ال %1.68بنحو   ل�طاطس الشتوي ا

 

الشتوي لمحُصول    الفاقددالة    .3 للفئة    ال�طاطس 
 : الثالثةالح�از�ة 

  �طاطس الشتوي الُمقدرة لمحُصول ال  الفاقدتتمثل دالة  
 في الدالة التال�ة: الثالثةللفئة 

Ŷ= 7.213 - 0.438 X1 + 0.103 X2 + 0.537 X6 + 0.224 X7  

           (-11.74)**   (2.94)**  (12.98)**   (5.05)** 
                                  

**91.56F =                          65=  0.9 2-R                  
 0.01** ُتعني أنها معنو�ة عند الُمستوى االحتمالي 

ا  - بین  ُمعامالالق�م  أسفل  ق�مة  ألقواس  ُتمثل  االنحدار  ت 
 المحُسو�ة.   (t-test)اإلحصائ�ة 

اإلحصائي  المصدر: التحلیل  االستل  نتائج  استمارة  ب�ان  ب�انات 
 . �العینة ال�حث�ةالخاصة 

 ما یلي: الثالثةالُمقدرة للفئة  الفاقد�تضح من دالة و 
ُمتغیرات    - ُمعامالت  ، )1X(الفدان�ة    اإلنتاج�ةمعنو�ة 

ل االتعُرض  السیئةلظُروف  التقل�ع    ،)2X(  لجو�ة 
  جید الغیر  لفرز والتدر�ج  او ،  )6X(جید  الوالجمع غیر  

)7X(    االحتمالي الُمستوى  إلى    إستناداً   01.0عند 
إلحصائ�ة   المحُسو�ة  تبین  (t-test)الق�م  �ما   ،

الفاقد  معنو�ة تأثیر الُمتغیرات التفسیر�ة ُمجتمعة على  
ال  محُصول  الُمســت  الشتوي �طاطس  من  وى عند 

إخت�ار  0.01االحتمالي   ق�مة  إلى  ، (F)  إستنادًا 
الُمعدل   التحدید  ُمعامل  ق�مة  حوالي    )R-2(و�لغت 

الُمتغیرات التفسیر�ة في   ُ�شیر إلى أن، مما  0.965
نحو    الفاقددالة   عن  مسُئولة  من  96.5ُتعتبر   %

مقدار   في  تحدث  التي  ال  الفاقدالتغیرات  �طاطس  من 
التغیر الشتوي  �ق�ة  بینما  بنحو  ،  وُتقدر  %  3.5ات 

 ُتعزى إلى ُمتغیرات أخرى ال تتضمنها الدالة. 

بین    - طرد�ة  عالقة  مح  فاقد ال  مقداروُجود  ُصول  من 
السیئة،    وُ�ل منالشتوي    ال�طاطس الجو�ة  الظُروف 

غیر   والجمع  غیر  الالتقل�ع  والتدر�ج  والفرز  جید، 
بز�ادة  جیدال أنه  �عني  الجو�ة  اُ�ل من  ، مما  لظُروف 

غیر  السیئ والجمع  التقل�ع  والتدر�ج الة،  والفرز  جید، 
من   الُكلي  فاقدال  یزداد   %10  �مقدارجید  الغیر  

الشتوي ا %،  5.37%،  1.03نحو  ب  ل�طاطس 
الترتیب%  2.24 عالقة    ،على  وُجود  تبین  حین  في 

بین   مما    الفدان�ة،  اإلنتاج�ةو فاقد  ال  مقدارعكس�ة 
أنه   �مقدا  اج�ةاإلنتز�ادة  مع  �عني    % 10ر  الفدان�ة 
ا  الُكلي  فاقدال یتناقص   الشتوي من  بنحو    ل�طاطس 

 ة. لثفئة الثا�ال 4.38%
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من   الفاقد  نجة عالناتاالقتصاد�ة    الخسائرخامسًا:  
ُمستوى   على  الشتوي  ال�طاطس  العینة محُصول 

 اإلسكندر�ةُمحافظة ال�حث�ة و 
 ) جدول  من  االقتصاد�ة    الخسائر   تقدیر  )9یتبین 

عالنات من  جة  الفاقد  الشتوي على  محصُ ن  ال�طاطس  ول 
من  ُمستوى   وُمحافظة  ُ�ل  ال�حث�ة  ، اإلسكندر�ةالعینة 
 یلي: وذلك �ما

 

   :عینة ال�حث�ة(أ) على ُمستوى ال
محُصول ال�طاطس الشتوي على    منالفاقد الُكلي    ُقدر

ال�حث�ة   العینة  ُرقعة   منطن    478.20حوالي  �ُمستوى 

ُتقد  فدان،  223.25حوالي    بلغتُمنزرعة   الُرقعة  �ما  ر 
ها نت�جة الفاقد) إلستفادة من (التي لم یتم االُمعادلة للفاقد  

نحو  تُ فدان    37.42حوالي  � م16.76مثل  الُرقعة  %  ن 
�العینة،  مُ ال ُتقدرنزرعة  (الخسارة    �ما  الُمهدرة  التكال�ف 

إل  الُزراع  تحملها  �حوالي  التي  الفاقد)  ملُیون    1.01نتاج 
وُقدرت العینة  الخسارة في عاق�مة    جن�ه،  ُزراع  نت�جة  ئد 

�حوالي   الفاقد  وأخیرًا    432.53لهذا  جن�ه،  بلغت  ألف 
قد) حوالي  اري نت�جة الفكم�ة الم�اه الُمهدرة (فاقد م�اه ال

   .3ألف م 07.54

الفاقد من  الناتجة عد�ة  االقتصا   الخسائر  :9  دولج ال�ن  العینة  الشتوي على ُمستوى  ال�طاطس  حث�ة وُمحافظة محُصول 
 م. 2021  موسمخالل  ندر�ةاإلسك

 اإلسكندر�ة ُمحافظة  العینة ال�حث�ة  الوحدة  الب�ان

 18300.00 223.25 فدان  الُرقعة الُمنزرعة إجمالي 

 12.42 12.78 طن/فدان  الفدان�ة  اإلنتاج�ة 

 227.29 2.853 ألف طن  الناتج الُكلي 

 39198.6 478.20 طن  ) 1(الفاقد الُكلي مقدار 

 3156.09 37.42 فدان  ) 2((الُمهدرة) فاقد لالُمعادلة ل  ُرقعة لا

 17.25 16.76 %    ُرقعةإجمالي الالُمهدرة نت�جة الفاقد من  ُرقعة% لل

 84.755 1.005 جن�هملیون   ) 3(الُمهدرة للُرقعة اج�ةتاإلنلتكال�ف ا

 35455.13 432.53 جن�ه ألف   ) 4(المزرعي عائدخسارة ال

 4560.55 54.07 3ألف م  ) 5(رة كم�ة الم�اه الُمهد

 الُرقعة الُمنزرعة.إجمالي  xالفاقد اإلنتاجي والتسو�قي  مقدارالفاقد الُكلي =  مقدار)  1( 
 الفدان�ة. اإلنتاج�ة /الفاقد الُكلي  مقدارفاقد =  لالُمعادلة ل الُرقعة) 2( 
 الُكل�ة الفدان�ة.  اإلنتاج�ة�ف  لالتكا xلفاقد الُمعادلة ل  ُرقعةالُمهدرة = ال للُرقعة   اإلنتاج�ةالتكال�ف ) 3( 

 جن�ه.  26854.50حیث: التكال�ف اإلنتاج�ة الُكل�ة الفدان�ة = 
 للطن.  ةالمزرع�  سعاراأل  xلي كُ الفاقد ال ارمقدالمزرعي =  عائد خسارة ال)  4( 

 جن�ه. 904.50حیث: األسعار المزرع�ة للطن = 
 لفدان.إلحت�اجات المائ�ة لا  xالُمهدرة  ُرقعة�م�ة الم�اه الُمهدرة = ال) 5( 

 3م 4451اإلحت�اجات المائ�ة للفدان = حیث: 
 من:  ُجمعت وُحسبت  المصدر: 

 .ث�ةح�العینة ال�  ب�انات استمارة االستب�ان الخاصة -
 م)، قسم الُمقننات المائ�ة، ب�انات غیر منشورة.2021معهد �ُحوث األراضي والم�اه (  -
األراضي    - واستصالح  الزراعة  ال2021( وزارة  ُمدیر�ة  �م)،  قسم  اإلسكندر�ة زراعة  سجالت  والحیوان�ة،  الزراع�ة  الخدمات  إدارة   ،

 اإلحصاء، ب�انات غیر منُشورة.
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 :  إلسكندر�ة اُمحافظة  توى ) على ُمسب(
ُمحافظة   ُمستوى  على  الذ�ر  سالفة  النتائج  بتعم�م 

الُكلي  اإلسكندر�ة الفاقد  فإن  ال�طاطس    من،  محُصول 
من ُرقعة ُمنزرعة   ألف طن  39.19�حوالي  الشتوي ُ�قدر  
الُرقعة الُمعادلة    ُتقدرألف فدان، �ما    18.30بلغت حوالي  

من    %17.25ل نحو  ألف فدان ُتمث   3.16للفاقد �حوالي  
التكال�ف    �ما ُتقدر،  اإلسكندر�ةالُرقعة الُمنزرعة �ُمحافظة  

�حوالي   جن�ه    84.76الُمهدرة  أمكن  والتي  ملُیون  إذا 
تُ  إلىتجُنبها  عوائ   ؤدي  أوز�ادة  الُزراع  إلى   د  توجیهها 

  الخسارة ق�مة  الفدان�ة للمحُصول، وُقدرت    اإلنتاج�ةز�ادة  
الُزرا  االقتصاد�ة عائد  لهذافي  نت�جة  �حوالي    ع  الفاقد 

الُمهدرة    35.46 الم�اه  �م�ة  بلغت  وأخیرًا  جن�ه،  ملُیون 

ُ�مكن استخدامها في    3ملُیون م  .564حوالي   والتي �ان 
   اعة مساحات أخرى.زر 

 

اادسًا:  س والتسو�قي  لفاقدأس�اب   من  اإلنتاجي 
الشتوي   ال�طاطس  نظر  محُصول  وجهة  من 

 ها یة للتغُلب علالم�ُحوثین والحُلول الُمقترح
أمكن  ال�حث�ة،  والعینة  اإلستب�ان  إستمارة  خالل  من 

احصر   والتسو�قي  لفاقدأس�اب  محُصول    من  اإلنتاجي 
الشتوي  وجهة  ال�طاطس  في    نظر   من  جدول  الم�ُحوثین 

الُمقترحة10( الحُلول  المشاكل   )، وأهم  تلك    للتغُلب على 
 ) �ما یلي:11في جدول (

 

 

  الم�ُحوثین من وجهة نظر  ال�طاطس الشتوي  محُصول    من  اإلنتاجي والتسو�قي  اقدفل ألس�اب ا�ة  لنسب: األهم�ة ا10  جدول
 م. 2021موسم خالل  اإلسكندر�ةفي ُمحافظة 

 ) 1()ُمر�ع �اي ق�مة ( %  التكرار  المشاكل  م

 لفاقد اإلنتاجي أس�اب اأوًال: 

 ** 63.61 85.83 103 رها على المحُصول التعُرض للظُروف المناخ�ة السیئة وتأثی 1

 ** 20.43 80.00 96 عدم إنتظام الري  2

 ** 53.6 61.67 74 سوء حالة ش�كة الصرف الزراعي  3

 2.7 42.50 51 األضرار الم�كان�ك�ة أثناء الحصاد  4

 ** 63.9 35.83 43 اإلصا�ة �اآلفات الحشر�ة واألمراض الفطر�ة  5

 - - 120 عدد الُزراع  جمالي إ

 تسو�قي د اللفاق أس�اب اثان�ًا: 

 ** 70.50 82.50 99 الثمار أثناء جمع المحُصول  ح جر  1

 ** 70.14 67.50 81 ُسوء عمل�ات الفرز والتعبئة وعدم ُمناس�ة العُبوات الُمستخدمة  2

 0.53 53.33 64   غیر ُممهدة و  غیر مرُصوفةللنقل   إستخدام ُطرق  3

 *03.4 40.83 49 ول للمحصُ  تاجر الُجملة تأخیر إستالم  4

 - - 120 ع اعدد الُزر  لي جماإ

 .]التكرارات الُمتوقعة  /   2التكرارات الُمتوقعة)  –(التكرارات الفعل�ة [= مجـ  2) �ا1( 
 0.05 * ُتعني أنها معنو�ة عند الُمستوى االحتمالي 

                             0.01 ** ُتعني أنها معنو�ة عند الُمستوى االحتمالي
 .إلستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ةا نات إستمارة ب�ا در: ُجمعت وُحسبت منالمص 



 
 
 
 
 
M. F. M. El-Dnasury 

208 

 

 والحُلول الُمقترحة:  لفاقد اإلنتاجيأس�اب ا . 1
ا  تبلغ اإلنتاجيأس�اب  ال�طاطس    من  لفاقد  محُصول 
ال�حث�ة   الشتوي    وفقاً ُمرت�ة    أس�اب  خمسة   �العینة 

�م همیتها  أل �الجدول،النسب�ة  واردة  هي  على   ا  و�أتي 
للظُروف  رأسها الس  التعُرض  على یالمناخ�ة  وتأثیرها  ئة 

% من إجمالي عدد  85.83  نحو  بنس�ة ُتمثل  المحُصول
�العینة   یالُزراع  الري لیها  ال�حث�ة،  إنتظام  بنس�ة    عدم 

نحو   ی%80.00ُتمثل  الصرف حالة  سوء    لیها،  ش�كة 
نحو    الزراعي ُتمثل  األضرار    لیهای%،  61.67بنس�ة 

ُتمثل  الم�ك بنس�ة  الحصاد  أثناء   %، 42.50نحو  ان�ك�ة 

ال�و  المرت�ة  في  �اآلفات    واألخیرة  خامسةأتي  اإلصا�ة 
%، 35.83بنس�ة ُتمثل نحو    الحشر�ة واألمراض الفطر�ة

وُجود إحصائ�ًا  تأكد  فقط    أس�اب  أر�عة  وقد  إستنادًا  منها 
 ). 10جدول ( -) الُمقدرةُمر�ع �ايق�م ( إلى

الُزراع    �لغتو  نظر  وجهة  من  الُمقترحة  الحُلول 
للتغُلب  وثیالم�حُ  اع ن  أس�اب  اإلنتاجيلى  خمسة    لفاقد 
النسب�ة    حُلول ألهمیتها  وفقًا  واردة  ُمرت�ة  هي  �ما 

رأسها  ،�الجدول على  �أ  و�أتي  الُزراع  موعد    نسبتوع�ة 
إجمالي80.00  نحو  ُتمثل  بنس�ةللزراعة   من  عدد    % 

الُزراع، یل�ه تطو�ر الري للتغُلب على عدم توافر م�اه الري  
ُتمثلبنس�إنتظام   حل  %69.17  نحو  �ة  ضُرورة  یل�ه   ،

للصرف   شامل  ص�انة  برنامج  خالل  من  الصرف  مشاكل 
ُتمثل  ستخدام أفضل ُطرق  یل�ه ا%،  51.67  نحو   بنس�ة 

المُ  بنسالحصاد  للمحُصول  نحو  ناس�ة  ُتمثل  �ة 
المرت�ة الخامسة واألخیرة41.67 ُمكافحة    %، و�أتي في 

الفطر�ة   واألمراض  الحشر�ة    نحو   ُتمثل  بنس�ةاآلفات 
 ُمقترحة حُلول  ثالثة    وقد تأكد إحصائ�ًا وُجود،  32.50%

إلىفقط    منها (  إستنادًا  �ايق�م  الُمقدرة ُمر�ع  جدول   -) 
)11.( 

 

األهم�11  جدول ا :  للحُلول  النسب�ة  من  ة  ُزراع لُمقترحة  نظر  الم�ُحوثینمحُصول    وجهة  الشتوي  ُمحافظة    ال�طاطس  في 
 م. 2020موسم خالل  اجي والتسو�قيتاإلن لفاقدب ا أس�اللتغُلب على  اإلسكندر�ة

 )ُمر�ع �اي ق�مة ( %  التكرار  الحُلول الُمقترحة  م

 د اإلنتاجي لفاقأس�اب ا أوًال: الحلول الُمقترحة للتغلب على 

 ** 20.43 80.00 96 موعد للزراعة   نسبالُزراع �أ توع�ة 1

 ** 36.17 69.17 83 نتظام تطو�ر الري للتغُلب على عدم توافر م�اه الري �إ 2

  0.13 51.67 62 ضُرورة حل مشاكل الصرف من خالل برنامج ص�انة شامل للصرف  3

 3.33 41.67 50 استخدام أفضل ُطرق الحصاد الُمناس�ة للمحُصول  4

 ** 70.14 32.50 39 فحة اآلفات الحشر�ة واألمراض الفطر�ةُمكا  5

 - - 120 عدد الُزراع  جمالي إ

 لفاقد التسو�قيب على أس�اب الحة للتغلُمقتر ثان�ًا: الحلول ا 

 ** 03.32 75.83 91 وخاصًة أسُلوب الجمع   والتسو�ق  إحداث تطو�ر ألسالیب وأدوات اإلنتاج 1

 ** 80.10 65.00 78 ئة �الُطرق الصح�حة وفي عُبوات ُمناس�ة  عمل�ات الفرز والتعبالعنا�ة � 2

 0.13 51.67 62 النقل  ُطرق   وتمهید ورصف تطو�ر  3

 ** 63.9 35.83 43 لمحُصول عن طر�ق تفعیل الزراعة التعاُقد�ة  اتسو�ق  4

 - - 120 عدد الُزراع  جمالي إ

 0.01تمالي ُتعني أنها معنو�ة عند الُمستوى االح **
 .ُجمعت وُحسبت من ب�انات إستمارة اإلستب�ان الخاصة �العینة ال�حث�ةالمصدر:  
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ل  المشاكل .  2 التسالُمسب�ة    والحُلول  و�قي لفاقد 
 الُمقترحة: 

محُصول ال�طاطس    من  لفاقد التسو�قيت أس�اب ابلغ
همیتها  أل  وفقاً رت�ة  مُ   أس�ابأر�عة  الشتوي �العینة ال�حث�ة  

جرح  أتي على رأسها  ي واردة �الجدول، و�النسب�ة �ما ه
%  82.50  نحو  بنس�ة ُتمثل  الثمار أثناء جمع المحُصول

إجمالي ی عدد    من  السُ لیها  الُزراع،  عمل�ات  رز  فوء 
الُمستخدمة العُبوات  ُمناس�ة  وعدم  ُتمثل   والتعبئة    بنس�ة 

  غیر مرُصوفة نقل    لیها إستخدام ُطرق %، ی 67.50  نحو
ُممهدة ُتمث  وغیر  نحو  بنس�ة  في   و�أتي%،  53.33ل 

إستالم  واألخیرة    الرا�عةالمرت�ة   الُجملة تأخیر    تاجر 
ُتمثل  للمحُصول تأكد  %40.83  نحو  بنس�ة  وقد   ،

وجُ  فقط    أس�ابثالثة    د و إحصائ�ًا  إلىمنها  ق�م    إستنادًا 
 ).10جدول ( -) الُمقدرة ُمر�ع �اي(

الُزراع  �لغت  و  نظر  وجهة  من  الُمقترحة  الحُلول 
على  الم�ُحوثی للتغُلب  التسو�قيا   أس�ابن  أر�عة    لفاقد 

أله  حُلول وفقًا  النسب�ة  ُمرت�ة  واردة  میتها  هي  �ما 
رأسها  �الجدول على  و�أتي  ألإ،  تطو�ر  الیب  سحداث 

اإلنتاج الجمع  والتسو�ق  وأدوات  أسُلوب  بنس�ة    وخاصًة 
نحو   إجمالي75.83ُتمثل  من  یل�ه الُزراععدد    %   ،  

وال الفرز  �عمل�ات  الصح�العنا�ة  �الُطرق  وفي  تعبئة  حة 
یل�ه تطو�ر  %،  65.00بنس�ة ُتمثل نحو  عُبوات ُمناس�ة  

%،  51.67النقل بنس�ة ُتمثل نحو    ُطرق وتمهید  ورصف  
تسو�ق المحُصول عن    واألخیرة  الرا�عة المرت�ة    يو�أتي ف

التعاُقد�ة  الزراعة  تفعیل  نحو    طر�ق  ُتمثل  بنس�ة 
وُجود،  35.83% إحصائ�ًا  تأكد  منها ثال   وقد  حُلول    ثة 

 ). 11جدول ( -) الُمقدرة ُمر�ع �ايق�م ( ستنادًا إلىإفقط 
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AN  ECONOMIC  ANALYSIS  OF  WASTE  OF  WINTER  POTATOES 
CROP  IN  ALEXANDRIA  GOVERNORATE 

 
M. F. M. El-Dnasury 

Senior Researcher - Agricultural Economics Research Institute  
 Agricultural Research Center – Giza - Cairo 

 
ABSTRACT: The research aimed to estimate the waste of the winter potato crop in 
Alexandria Governorate. In achieving its objectives, the research depended on the use of 
some descriptive and quantitative statistical analysis methods in analyzing the 
secondary and primary data, which were obtained through questionnaire forms for a 
sample of winter potato crop farmers of the winter potato crop from the Amiriya and 
Khorshid administrations in Alexandria Governorate during season 2021, based on the 
relative importance of the cultivated area of the crop in each of them.The two largest 
associations were selected in each agricultural administration, where the Nahda and Sidi 
Masoud cooperatives which were selected from the Amiriya Agricultural administration 
and the extension of Abis and Islah Abis from the Khorshid administration due  to the 
relative importance of the area planted crop in each of them. The number of sample items 
reached 120 farmers and they were divided into three possession categories. 
The research reached a set of results, the most important of which can be reviewed as 
follows: 
(1) The total production and marketing wastes per feddan of the winter potato crop for 

the total categories of the research sample was about 1.605 and 0.537 tons per feddan 
respectively, representing about 12.56% and 4.20% of the average productivity per 
feddan for the total sample categories about 12.78 tons, so the total waste about 2.142 
tons per feddan, which represents about 16.76% of the average feddan productivity. 

(2) It was found from the estimation of the waste function for the first category that when 
the farmers’ control of insect pests and fungal diseases is reduced, and the unpaved 
transport roads increase by 10%, the total waste of winter potatoes increase by about 
0.84%, 1.28%, respectively, and with the increase in fedden productivity by 10%, the 
total waste of winter potatoes decrease by about 0.79%. 

(3) It was found from the estimation of the waste function for the second category that 
when the farmers’ control of insect pests and fungal diseases is reduced, and the 
unpaved transport roads increase by 10%, the total waste of winter potatoes increase 
by about 1.42%, 0.97%, respectively, and with the increase in fedden productivity by 
10%, the total waste of winter potatoes decrease by about 1.68%. 

(4) It was found from the estimation of the waste function for the third category that with 
the increase in the bad weather conditions, the poor uprooting and collection, the bad 
sorting and grading by 10%, the total waste of winter potatoes increase by 1.03%, 
5.37% and 2.24%, respectively, and with the increase in fedden productivity by 10%, 
the total waste of winter potatoes decrease by about 4.38%. 

(5) The total waste of the winter potato crop farmers achieved at the research sample 
level was estimated at about 478.20 tons from a cultivated area amounting to about 
223.25 feddans, and the waste as a wasted area is estimated at about 37.42 feddans, 
which represents about 16.76% of the cultivated area, with an wasted cost of about 
1.01 million pounds, and the economic loss value in the sample farmers' revenue as a 
result of this waste was estimated at about 432.53 thousand pounds, and finally the 
amount of water wasted was about 54.07 thousand m3. 
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(6) The total waste of the winter potato crop achieved at Alexandria governorate level 
was estimated at about 39.19 thousand tons from a cultivated area amounting to 
about 18.30 thousand feddans, and the waste as a wasted area is estimated at about 
3.16 thousand feddans, representing about 17.25% of the cultivated area in Alexandria 
governorate. The wasted costs amounted to about 84.76 million pounds, , which if it 
can be avoided which leads to an increase in the returns of the farmers or it can be 
directed to increase the feddan productivity of the crop, and the economic loss value 
of agricultural revenue as a result of this waste was estimated at about 35.46 million 
pounds, and finally the amount of water wasted was about 4.56 million m3, which 
could have been used in the cultivation of other areas. 

In light of the findings of the research, it recommends the necessity of making efforts by 
the state to reduce the amount of waste of the winter potato crop by adopting an 
agricultural policy that aims to the following: (1) Educating farmers about the best 
cultivate and harvest times of  the winter potato crop, ( 2) Providing irrigation water for 
farmers Continuously, and solving drainage problems, (3) Using the best improving 
methods of harvesting to decrease the mechanical damage, (4) Monitoring the quality of 
pesticides in the markets to increase their effectiveness in combating insect pests and 
fungal diseases, (5) Introduce training to workers to carry out the operations of 
collecting, sorting and packing of the crop, (6) Use contractes farming to ensure the 
marketing of the crop at reasonable prices. 

Key words: Potatoes Crop, Production waste, Marketing waste, Economic Losses, 
Alexandria Governorate. 
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