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 زــــــــــــــــالموجـ
  

يعتبر القطاع الزراعى من أىم قطاعات االقتصاد 
القومى باعتباره القطاع الذى يقوم بتوفير الغذاء 
لالنسان، ويقوم بتوفير المواد الخام لمقطاع الصناعى 
لذا تسعى الدولة الى إحداث تنمية ونيضة فى األراضى 
الجديدة من خالل استصالح واستزراع مساحات جديدة 

نتاج والتسوي  الزراع  بيا، وكذا تطوير أساليب اإل
ونظرًا لما تتميز بو ىذه االراضى من سمات من حيث 
نوعية التربة وندرة الموارد األرضية والمائية فان أفضل 
المحاصيل الت  تصمح لمزراعة بيا ى  الخضر 
والفاكية لما تتميز بو من قدرة عمى تحمل الظروف 

نة بالمحاصيل الجوية وكذا قمة احتياجاتيا المائية بالمقار 
األخرى وأيضا عدم احتياجيا إلى عمالة كثيرة ىذا 
باإلضافة إلى ارتفاع العائد منو ويأت  عمى رأس تمك 
المحاصيل محصول الطماطم الذي بمغت المساحة 

 2013ألف فدان عام  24الشتوية المنزرعة منو حوالى
% من مساحة الجميورية وبمغت 5.4والتى تمثل حوالى
الف فدان  74ة المنزرعة منو حوالى المساحة الصيفي

% من مساحة  16.8والتى تمثل حوالى 2013عام 
الجميورية وعمى الرغم من ذلك يتعرض المحصول 

ألنواع متعددة من الفاقد فى مراحل مختمفة مما ينتج 
عنو إرتفاع كمية الفاقد سواء كان فاقد من االنتاج أو 

 فاقد اثناء التسوي .
 

 مشكمة الدراسة
 

الرغم من زيادة انتاج محصول الطماطم عمى 
مميون  1.74بكميات كبيرة بالنوبارية حيث بمغ حوالى 

% من االنتاج عمى  23.1طن لمفدان بما يمثل حوالى 
إال أن نسبة الفاقد فى  2013مستوى الجميورية عام 

 2429ىذا المحصول كانت مرتفعة حيث بمغت حوالى 
يؤثر عمى %من االنتاج بما 32.3ألف طن أى نحو 

 دخل المزارع ومن ىنا جاءت أىمية دراسة ىذا البحث.
 

 أهداف الدراسة
 

ييدف البحث إلى دراسة مقدار الفاقد االنتاجى 
باالضافة  وكذلك الفاقد التسويقى لمحصول الطماطم،

الى تحديد األسباب المسئولة عن ىذا الفاقد فى منطقة 
 النوبارية.   

                                                                                                                                                                                                  
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 
اعتمد البحث عمى أسموب التحميل الوصفى والكمى 

ت وتفسير النتائج المتعمقة بالبحث من لتحميل البيانا
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خالل استخدام بعض االساليب الرياضية واالحصائية 
مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واسموب 
تحميل االنحدار بطريقة المربعات الصغرى لتقدير 

 االتجاه الزمنى العام لممتغيرات موضع الدراسة .
يانات واعتمد البحث بصفة اساسية عمى استخدام ب

عينة عشوائية من زراع المحصول موضع الدراسة، 
باالضافة الى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة 
التى تصدرىا الجيات الحكومية المختمفة التابعة لوزارة 
الزراعة وكذلك سجالت االدارة الزراعية لمراكز منطقة 
 النوبارية، باالضافة الى العديد من المراجع والتقارير

 والرسائل العممية ذات الصمة بموضوع البحث .
    

 عينة البحث
 

تناولت الدراسة محصول الطماطم وىو اكبر 
محاصيل الخضر من حيث االىمية النسبية لممساحة 
المزروعة من اجمالى مساحة الخضر عمى مستوى 
منطقة النوبارية باالراضى الجديدة وعمى مستوى العروة 

لمعروة الصيفى بمغ متوسط  الصيفى والشتوى، بالنسبة
( 2013-2000مساحة الطماطم خالل الفترة من )

ألف فدان، وتم اختيارمراقبة بنجر السكر  66حوالى 
وىى اكبر مراقبة من حيث االىمية النسبية لممساحة 
المزروعة من محصول الطماطم حيث بمغت المساحة 

% 60.2فدان وتمثل حوالى  26430 المنزرعة نحو
ساحة الخضر بالمراقبة والبالغة حوالى من اجمالى م

فدان ثم تمى ذلك اختيار قريتى العال والزىور  43880
وفقا لالىمية النسبية لممساحة المنزرعة حيث بمغت 
المساحة المنزرعة بالمحصول فى قرية العال حوالى 

فدان، و بمغت المساحة المنزرعة بالمحصول  1448
لمعروة الشتوى فدان، بالنسبة  1302 فى قرية الزىور

-2000بمغ متوسط مساحة الطماطم خالل الفترة من )
ألف فدان، لقد تم اختيارمراقبة  21( حوالى 2013

جنوب التحرير وىى اكبر مراقبة من حيث االىمية 
النسبية لممساحة المزروعة من محصول الطماطم حيث 

فدان وتمثل  10507 بمغت المساحة المنزرعة نحو
الخضر بالمراقبة والبالغة  % من اجمالى13حوالى 
فدان ثم تمى ذلك اختيار قريتى عمر  85206نحو 

مكرم وصالح الدين وفقا لالىمية النسبية لممساحة حيث 
بمغت المساحة المنزرعة بالمحصول فى قرية عمر 

فدان، بمغت المساحة المنزرعة  850مكرم نحو 
 فدان. 230بالمحصول فى قرية صالح الدين نحو 

ر عدد مفردات عينة الدراسة بحوالى كما تم تقدي
مزارع من زراع محصول الطماطم الشتوى  100

والصيفى وتم تحديد عدد مفردات العينة من كل مراقبة 
من المراقبتين المختارتين لكل محصول من خالل توزيع 
عدد مفردات العينة عمى المركزين تبعا لالىمية النسبية 

ذلك تحديد  لمساحة المحصول فى كل مركز ، ثم تمى
عدد مفردات العينة الواجب جمعيا من القرى المختارة 
من كل مراقبة بطريقة عشوائية من سجالت الجمعيات 
التعاونية الزراعية لمقرى المختارة ، وعمى ذلك يكون قد 
تم اختيار العينة البحثية من خالل عينة عشوائية طبقية 
تم متعددة المراحل تبعا لالىمية النسبية لممساحة و 

 م.  2015تجميع البيانات عام 
 

 تعريف الفاقد
 

عمى الرغم  من كون مشكمة الفاقد فى المحاصيل 
الزراعية بصفة عامة مشكمة عالمية اال انيا تبرز بشكل 
اكثر وضوحا فى الدول النامية نتيجة لطبيعة الظروف 
االجتماعية المميزة والسائدة فى تمك الدول وعدم توافر 

لتى يمكن بيا تقميل الفاقد، ولوحظ أن الوسائل الفنية ا
الفاقد فى المحاصيل الزراعية بالدول المتقدمة أقل 

 بكثير منو فى الدول النامية.
 

 فاقد ما بعد الحصاد ألهم المحاصيل الزراعية -
 

يتعرض اإلنتاج الزراعى إلى فقد جزء كبير من 
مختمف المحاصيل سواء الحقمية منيا أو البستانية 

مسمكيا التسويقى من أماكن اإلنتاج إلى مناط  خالل 
االستيالك يمثل نقصًا فى الدخل الزراعى القومى 
والدخل الفردى، وىذا الفقد ىو عبارة عن النقص 
المتحق  فى وزن المحصول ويعبر عنو بالفاقد الفيزيقى 
فى مرحمة ما بعد الحصاد تمييزًا لو عن الفاقد التسويقى 

متحق  فى وزن المحصول الذى يعبر عن النقص ال
خالل مراحمة التسويقية المختمفة والتى تبدأ من المزرعة 

 .حتى تصل إلى المستيمك
وقد يعبر عنو بالفاقد التسويقى الكمى تفرقة بينو 
وبين الفاقد التسويقى الجزئى الناتج عن بيع المحصول 
بأقل من الثمن المحدد لو نتيجة لعدم مطابقة مواصفاتو 
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قياسية أو لتمف جزء منو ويعرف عمى أنو لمثيالتيا ال
مقدار النقص فى كمية السمعة المتاحة لالستيالك، 
وىذا المفيوم يختمف عن مفيوم التمف والذى يعبر عن 
العطب أو الفساد الفيزيقى والذى يصيب السمع ألسباب 
عديدة يصعب قياسيا بدقة ويأخذ الفاقد عدة صور 

 :مختمفة ىى
 

 الخضر و الفاكهة الفاقد الكمى لمحاصيل
 

يعبر عن النقص فى الكمية المعروضة من السمع 
بسبب التمف أو العطب أو التبريد أى نتيجة النقص فى 

 .وزن السمعة
 

 الفاقد الطبيعى لمحاصيل الخضر و الفاكهة
 

يحدث نتيجة مياجمة الطيور والحشرات والقوارض 
لجزء من المحصول بجانب المحتوى المائى لمثمار 

التخزين، وبوجو عام يصعب تقدير كمية ىذا نتيجة 
 .الفاقد

 
 فاقد اقتصادى لمحاصيل الخضر و الفاكهة

 

يقصد بو النقص فى القيمة النقدية لممحصول نتيجة 
 .فرو  درجات الجودة ونوعية المحصول

 

  الفاقد النوعى لمحاصيل الخضر و الفاكهة
 

يقصد بو التدىور الذى يحدث فى مواصفات السمعة    
المنتجة قياسيًا بالمواصفات المعيارية وما يترتب عمى 
ذلك من انخفاض أسعارىا وبالتالى قيمتيا التسويقية، 
ويرجع ىذا النوع إلى عوامل بيولوجية مثل األمراض 
والحشرات والتموث البيئى وبعض أنواع الفطريات التى 
تنشط فى درجات الحرارة المنخفضة، وفيما يتعم  بحجم 

الفاقد فى محصول الطماطم بنسبة بمغت الفاقد قدر 
% من جممة الفاقد فى أنواع الخضر المختمفة 67.37

 .2007ألف طن لعام  2194والمقدرة بنحو 
وقدرت قيمة الفاقد فى محصولى الطماطم باألسعار 

مميون جنيو، أى  897نحو  2007المزرعية لعام 
% من القيمة اإلجمالية لمفاقد فى أنواع 61.68بنسبة 

 007مميون جنيو لعام  1466خضر المقدرة بنحو ال
فيو األكبر إذ تصل نسبتو   ،أما الفاقد ف  الطماطم2

إل  النصف تقريبًا حيث أن مصر ى  خامس منتج 

لمطماطم عم  مستوي العالم بعد الصين والواليات 
يطاليا حسب احصاءات منظمة الفاو  المتحدة وتركيا وا 

 العالمية.
 

 ئجاقشة وتحميل النتامن
 

 صول الطماطم عمى مستوى الجمهوريةمح :أوالا 
 

 لطماطم شتوى عمى مستوى الجمهوريةمحصول ا -
 

أن المساحة المنزرعة  (1الجدول رقم )يتبين من      
( قد تراوحت 2013-2000بالطماطم خالل الفترة )

، وحد 2001الف فدان عام  158بين حد ادنى نحو
وبدراسة  2009ألف فدان عام  265 أعمى حوالى

جراء العديد من المحاوالت  االتجاه الزمنى العام وا 
عن شكل  إلختيار أفضل الصيغ الرياضية لمتعبير

 بجدولالدالة الخطية تمك الواردة  الدوال كان أفضميا
وقد تبين أن المساحة المنزرعة F ، R²طبقًا لقيم  (2)

تتزايد بمقدار  (2بجدول )( 1) بالطماطم طبقًا لممعادلة
الف فدان، وبمعدل  3.74إحصائيًا بمغ نحو  معنوى

% لمتوسط إجمالى  0.52تغير سنوى يمثل نحو 
 711 المساحة المنزرعة بالطماطم عمى والبالغة نحو

ألف فدان، كما تبين من نفس الجدول أن االنتاج الكمى 
من الطماطم خالل الفترة موضع الدراسة قد تراوح بين 

، وحد أعمى 2001الف طن عام  2662حد ادنى نحو 
، وبدراسة االتجاه 2009 الف طن عام 4929 حوالى

الزمنى العام تبين أن االنتاج الكمى بالطماطم طبقًا 
تتزايد بمقدار معنوى احصائيًا  (2) بجدول( 2) لممعادلة

 ألف طن، أى ما يعادل نحو 80.66كان حوالى 
% من متوسط االنتاج الكمى من الطماطم البالغ 2.6
 الف طن خالل الفترة الساب  ذكرىا. 3067 نحو

 

 لطماطم صيفى عمى مستوى الجمهوريةمحصول ا - 
 

أن المسيياحة المنزرعيية  (1الجــدول رقــم )يتبييين ميين 
( قييييد تراوحييييت 2013-2000بالطميييياطم خييييالل الفتييييرة )

، وحيييد 2003اليييف فيييدان عيييام  73بيييين حيييد ادنيييى نحيييو
وبدراسييييية  2008أليييييف فيييييدان عيييييام  285 أعمييييى حيييييوالى

جيييييراء العدييييييد مييييين المحييييياوالت االتجييييياه  الزمنيييييى العيييييام وا 
عيييين شييييكل  إلختيييييار أفضييييل الصيييييغ الرياضييييية لمتعبييييير

 بجــدولالداليية الخطييية تمييك الييواردة  الييدوال كييان أفضييميا
وقيد تبيين أن المسياحة المنزرعية  F ، R²طبقًا لقييم  (2)
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تتزايد بمقيدار   (2بجدول )( 3) بالطماطم طبقًا لممعادلة
الييف فييدان، وبمعييدل  7.231نحييو معنييوى إحصييائيًا بمييغ 

%  لمتوسييييط إجمييييالى  0.64تغييييير سيييينوى يمثييييل نحييييو 
 1137 المساحة المنزرعية بالطمياطم عميى والبالغية نحيو

ألييييف فييييدان،  كمييييا تبييييين ميييين نفييييس الجييييدول أن االنتيييياج 
الكمى من الطماطم خالل الفترة موضع الدراسة قد تراوح 

، وحييد 2003الييف طيين عييام  552بييين حييد ادنييى نحييو 
، وبدراسييية 2008اليييف طييين عيييام  4234 ى حيييوالىأعمييي

االتجيياه الزمنييى العييام تبييين أن االنتيياج الكمييى بالطميياطم 
تتزايييييد بمقييييدار معنييييوى  (2بجــــدول)( 4) طبقييييًا لممعادليييية

ألييف طيين، أى مييا يعييادل  161.4احصييائيًا كييان حييوالى 
% مييين متوسيييط االنتييياج الكميييى مييين الطمييياطم 6.6 نحيييو

 ترة الساب  ذكرىا.الف طن خالل الف 2431البالغ نحو
 

 صول الطماطم عمى مستوى النوباريةثانياا مح
 

 شتوىالمساحة المزروعة 
 

أن المسيياحة المنزرعيية  (1) الجــدول رقــم يتبييين ميين
بالطميياطم خييالل الفتييرة موضييع الدراسيية قييد تراوحييت بييين 

، وحييد أعمييى 2002الييف فييدان عييام  9حييد ادنييى حييوالى 
، وبدراسيييية االتجيييياه 2009ألييييف فييييدان عييييام  48 حييييوالى

جــدول الزمنييى العييام  باسييتخدام الداليية التكعيبييية كمييا فييى 
تبييين أن المسيياحة المنزرعيية بالطميياطم خييالل الفتييرة  (2)

 موضع الدراسة قد تزاييدت بمقيدارمعنوى احصيائيا حيوالى
% ميييييين 330 ألييييييف فييييييدان أى مييييييا يعييييييادل نحييييييو 69.4

 21ول والبالغية نحيو متوسط المساحة المنزرعة بالمحص
 الف فدان خالل الفترة موضع الدراسة .

 

 االنتاج الكمى
 

كميييا تبيييين مييين نفيييس الجيييدول أن االنتييياج الكميييى مييين 
الطمياطم خيالل الفتييرة موضيع الدراسيية قيد تييراوح بيين حييد 

، وحيييد أعميييى 2002اليييف طييين عيييام  115ادنيييى حيييوالى 
، وبدراسييية االتجييياه 2009 اليييف طييين عيييام 651 حيييوالى

جييييي راء العدييييييد مييييين المحييييياوالت إلختييييييار أفضيييييل العيييييام وا 
 الصييييغ الرياضيييية لمتعبييييرعن شيييكل اليييدوال كيييان أفضيييميا

 F ،²طبقيًا لقييم  (2) بجـدولالدالة الخطية تميك اليواردة 
R وقييد تبييين أن االنتيياج الكمييى بالطميياطم طبقييًا لممعادليية 
خييالل الفتييرة موضييع الدراسيية قييد تزايييد  (2) بجــدول( 6)

أليف طين، أى ميا  35.4بمقدار معنوى احصائيًا حوالى 
% ميييين متوسييييط االنتيييياج الكمييييى ميييين 11.5يعييييادل نحييييو 

اليف طين خيالل الفتيرة السياب   307الطماطم البالغ نحيو
 ذكرىا. 

 

 محصول الطماطم الصيفى -2
 

 المساحة المزروعة
 

أن المسيييييياحة المنزرعيييييية  (1الجــــــدول )يتبييييييين ميييييين 
بالطميياطم خييالل الفتييرة موضييع الدراسيية قييد تراوحييت بييين 

، وحييييد  2004الييييف فييييدان عييييام  26حييييد ادنييييى حييييوالى 
، وبدراسيييييية 2012ألييييييف فييييييدان عييييييام  90أعمييييييى حييييييوالى

جييييراء العديييييد ميييين المحيييياوالت إلختيييييار  االتجيييياه العييييام وا 
أفضيييل الصييييغ الرياضيييية لمتعبييييرعن شيييكل اليييدوال كيييان 

طبقًا لقيم  (2) بجدولالتكعيبية تمك الواردة  أفضمياالدالة
F ،² R وقيد تبيين أن المسياحة المنزرعية بالطمياطم طبقيًا

، ان المسييييييياحة المنزرعييييييية (2بجـــــــدول )( 7) لممعادلييييييية
بالمحصييييول خييييالل الفتييييرة موضييييع الدراسيييية قييييد تزايييييدت 

 فييييدانا اى مييييا يعييييادل نحييييو 85.6بمقيييدارمعنوى احصييييائيا
زرعييية بالمحصيييول % مييين متوسيييط المسييياحة المن 27.9

الييييييف فييييييدان خييييييالل الفتييييييرة موضييييييع  66والبالغيييييية نحييييييو 
 الدراسة.

 

  االنتاج الكمى
 

كميييا تبيييين مييين نفيييس الجيييدول أن االنتييياج الكميييى مييين 
الطمييياطم بالجميوريييية خيييالل الفتيييرة موضيييع الدراسييية قيييد 

، 2004الف طن عيام  196تراوح بين حد ادنى حوالى 
، 2012 الييييييف طيييييين عييييييام 1364 وحييييييد أعمييييييى حييييييوالى

جييييراء العديييييد ميييين المحيييياوالت  وبدراسيييية االتجيييياه العييييام وا 
إلختيار أفضل الصيغ الرياضيية لمتعبييرعن شيكل اليدوال 

طبقًا  (2) بجدولالخطية تمك الواردة  الدالة كان أفضميا
وقييد تبييين أن المسيياحة المنزرعيية بالطميياطم  F ،²Rلقيييم 

، ان المسييياحة المنزرعييية (2بجـــدول)( 8طبقيييًا لممعادلييية )
ل خييييالل الفتييييرة موضييييع الدراسيييية قييييد تزايييييدت بالمحصييييو 

أليف طين، أى ميا  50.8حوالى  معنوى احصائيا بمقدار
% مييين متوسيييط االنتييياج الكميييى والبيييالغ 5.5يعيييادل نحيييو 

الف طين مين الطمياطم  خيالل الفتيرة السياب   922نحو 
 ذكرىا. 
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 محصول الطماطم عمى مستوى الجميورية واالراضى الجديدةمساحة وانتاج وانتاجية . 1 جدول

 االنتاج بااللف طن  -المساحة بااللف فدان                                                                 
 

 نوبارية صيفى نوبارية شتوى جمهورية صيفى جمهورية شتوى السنواتا
 األنتاج المساحة األنتاج المساحة األنتاج المساحة األنتاج مساحة

2000 177 2883 211 2831 13 177 65 739 
2001 158 2662 201 2678 13 167 63 755 
2002 173 2998 203 2708 9 115 50 633 
2003 179 3134 73 552 11 141 56 894 
2004 198 3581 199 2932 12 160 26 196 
2005 215 3977 215 3289 13 175 54 702 
2006 209 3814 241 3587 14 181 77 1028 
2007 200 3623 267 3865 15 200 69 923 
2008 218 3854 285 4234 16 225 78 1054 
2009 265 4929 270 4234 48 651 70 960 
2010 204 3760 262 4121 37 501 79 1164 
2011 208 3487 246 3794 38 530 84 1252 
2012 208 3707 259 4112 23 440 90 1364 
2013 202 3671 238 3853 24 501 74 1237 
 922 66 307 21 2431 1137 3067 711 المتوسط
 اعداد مختمفة. –االدارة العامة لالحصاء  –قطاع الشئون االقتصادية  – وزارة الزراعة واستصالح االراضى ،المصدر: 

 
محصول الطماطم لكل من الجميورية والنوبارية خالل الفترة  االتجاه الزمنى العام لتطور مساحة وانتاج  .2 جدول

(2001-2013) 
 

 (1جدول )جمعت وحسبت من بيانات المصدر: 

رقم 
 المعادلة

معدل  المتوسط R ² F معادلة االتجاه العام البيان
 التغير

  ý= 8.5927+4283x مساحة جميورية شتوى 1

(2.7) 

38 7.2 711 0.52 

    ý= 15827.64+80.66x انتاج جميورية شتوى 2

(3.8)              
37 6.9 3067 2.6 

 ý= 14282.1+82.47 x  مساحة جميورية صيفى 3

(2.4) 

58 5.95 1137 0.64 

   ý= 320520.18+161.407x انتاج جميورية صيفى 4
(3.3) 

69 10.58 2431 6.6 

 عمى مستوى النوبارية 
 ý=28.2+13.38 x +2.5 x²+0.11 x³ طماطم شتوى مساحة 5

             (2.1)       (2.6)   (2.6)                                     
67 6.9 21 330 

   ý= 32.1+ 35.4x طماطم شتوى انتاج 6

(4.8)                          
66 23 307 11.5 

 ý=7.23+..29 x +427 x²+0.11 x³ مساحةطماطم صيفى  7

      (.29(    ).28 )    (.2.      )  
67 6.6 66 27.9 

   ý= 9.7+ 9.27x طماطم صيفى انتاج 8

   (425)  
56 15.1 922 5.5 
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 أوال : تقدير الفاقد االنتاجى

 
 لفاقد االنتاجى لمطماطم الصيفي ا -1

قرية  كمية الفاقد االنتاجى لمطماطم الصيفى فى ( أ)
 العال بمراقبة بنجر السكر

 
ان متوسط الفاقد  (5) (،4) (،3) الجداولتبين من 

طنا، يمثل نحو  3.66االنتاجى الفدانى بمغ حوالى 
 30% من متوسط انتاج الفدان والبالغ حوالى12.2

طنا، وقد نتج ىذا الفاقد من سببين رئيسيين ىما سوء 
الخدمة، االحوال الجوية والتقصير فى اداء عمميات 

 2.76،  0.9حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
% من 9.2%،  3طنا لمفدان عمى الترتيب ، تمثل نحو
% 75.4%، 24.6جممة الفاقد االنتاجى، وتمثل نحو 

 من متوسط انتاج الفدان لكل من السببين عمى الترتيب.
كما تبين ايضا من الجداول الساب  ذكرىا ان فاقد 

ميات الخدمة نتج عن نقص فى التقصير فى اداء عم
مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد فترات الرى، وسوء 
اداء العمميات الميكانيكية،حيث بمغت مسئولية كل 

طنا لمفدان،  0.15، 0.96، 0.75 ،0.9منيما حوالى 
% من جممة 0.5%، 3.2%، 2.5%، 3 تمثل نحو

%، 24.6الفاقد االنتاجى لمفدان، كما تمثل نحو 
%، من متوسط انتاج الفدان 4.1 %،26.2 %،20.5

 لكل منيما عمى الترتيب.
 

)ب( كمية الفاقد االنتاجى الفدانى من الطماطم 
 الصيفى قرية الزهور بمراقبة بنجر السكر 

 

ان متوسط  (5) (،4(، )3الجداول أرقام )تبين من 
طنا، يمثل  3.045 الفاقد االنتاجى الفدانى بمغ حوالى

 انتاج الفدان والبالغ حوالى % من متوسط10.5 نحو
طنا، وقد نتج ىذا الفاقد من سببين رئيسيين ىما  29

سوء االحوال الجوية والتقصير فى اداء عمميات 
الخدمة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

طنا لمفدان عمى الترتيب، تمثل نحو  2.23، 0.812
من جممة الفاقد االنتاجى، وتمثل نحو  %7.7%، 2.8

من متوسط انتاج الفدان لكل من  73.2% %،26.7
السببين عمى الترتيب.كما تبين ايضا من الجداول 

الساب  ذكرىا ان فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة 
نتج عن نقص فى مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد 

حيث  فترات الرى، وسوء اداء العمميات الميكانيكية،
 ،0.667، 0.493بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

%، 2.3%، 1.7طنا لمفدان، تمثل نحو  2.3 ،0.87
%، من جممة الفاقد االنتاجى لمفدان، كما %0.7، 3

%، 6.7 %، 25.6%، 21.9%، 16.2 تمثل نحو
 من متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى الترتيب.

 
لمطماطم الصيفى  كمية الفاقد االنتاجى الفدانى )ج( 

 الجمالى العينة
 

ان متوسط  (5) (،4(، )3الجداول أرقام )تبين من 
طنا ،يمثل  3.35الفاقد االنتاجى الفدانى بمغ حوالى 

 % من متوسط انتاج الفدان والبالغ حوالى11.35نحو 
طنا، وقد نتج ىذا الفاقد من سببين رئيسيين ىما  29.5

سوء االحوال الجوية والتقصير فى اداء عمميات 
ية كل منيما حوالى الخدمة، حيث بمغت مسئول

طنا لمفدان عمى الترتيب، تمثل نحو  2.5، 0.856
% من جممة الفاقد االنتاجى، وتمثل %8.45، 2.9
من متوسط انتاج الفدان لكل  %74.3% ، 25.7نحو 

كما تبين ايضا من الجداول  من السببين عمى الترتيب.
الساب  ذكرىا ان فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة 

نقص فى مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد نتج عن 
حيث  فترات الرى، وسوء اداء العمميات الميكانيكية،

 ،0.709 ،0.697بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
%، 2.35طنا لمفدان، تمثل نحو  0.177، 0.915
%، من جممة الفاقد االنتاجى %0.6، %3.1، 2.4

%، 25.9%، 21.2%، 20.4لمفدان، كما تمثل نحو 
%، من متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى 5.4

 الترتيب.
 

 الفاقد االنتاجى لمطماطم الشتوى -2
 

كمية الفاقد االنتاجى الفدانى لمطماطم الشتوى فى  ( أ)
 قرية عمر مكرم بمراقبة جنوب التحرير:

 
ان متوسط  (5) (،4(، )3الجداول أرقام )بين من 

طنا، يمثل  2.538الفاقد االنتاجى الفدانى بمغ حوالى 
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 27% من متوسط انتاج الفدان والبالغ حوالى9.4نحو 
طنا، وقد نتج ىذا الفاقد من سببين رئيسيين ىما سوء 
االحوال الجوية والتقصير فى اداء عمميات الخدمة، 

 ،0.405حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
%، 1.5ان عمى الترتيب، تمثل نحو طنا لمفد 2.133
 من جممة الفاقد االنتاجى، وتمثل نحو 7.9%

من متوسط انتاج الفدان لكل من  83.9% ،15.9%
كما تبين ايضا من الجداول  السببين عمى الترتيب.

الساب  ذكرىا ان فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة 
نتج عن نقص فى مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد 

حيث  فترات الرى، وسوء اداء العمميات الميكانيكية،
، 0.648 ،0.54بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

%، 2طنا لمفدان، تمثل نحو  0.162 ،0.783
%، من جممة الفاقد االنتاجى %0.6، %2.9، 2.4

%، 30.8%، 25.5%، 21.3لمفدان، كما تمثل نحو 
%، من متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى 6.4
 رتيب.الت
  

)ب( كمية الفاقد االنتاجى الفدانى لمطماطم الشتوى 
 فى قرية صالح الدين بمراقبة جنوب التحرير

 
ان متوسط  (5) (،4(، )3الجداول أرقام )تبين من 

 طنا، يمثل نحو 2.9الفاقد االنتاجى الفدانى بمغ حوالى 
طنا،  29 % من متوسط انتاج الفدان والبالغ حوالى10

الفاقد من سببين رئيسيين ىما سوء االحوال وقد نتج ىذا 
فى اداء عمميات الخدمة، حيث بمغت  الجوية والتقصير

طنا لمفدان  2.349 ،0.551مسئولية كل منيما حوالى 
% من جممة 8.1%، 1.9عمى الترتيب، تمثل نحو 
% من متوسط 81 %، 19 الفاقد االنتاجى، وتمثل نحو

كما تبين  ترتيب.انتاج الفدان لكل من السببين عمى ال
ايضا من الجداول الساب  ذكرىا ان فاقد التقصير فى 
اداء عمميات الخدمة نتج عن نقص فى مكافحة 
االفات، والتسميد، وتباعد فترات الرى، وسوء اداء 

حيث بمغت مسئولية كل منيما  العمميات الميكانيكية،
طنا لمفدان،  0.203 ،0.812 ،0.754 ،0.58حوالى 

% من جممة 0.7%، 2.8%، 2.6%، 2 تمثل نحو
 %،26 %،20الفاقد االنتاجى لمفدان، كما تمثل نحو 

% من متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى 7 %،28
 الترتيب.

ن الطماطم )ج( كمية الفاقد االنتاجى الفدانى م
 الشتوى الجمالى العينة

 

ان متوسط  (5) (،4(، )3الجداول أرقام )تبين من 
طنا، يمثل  2.719 الفاقد االنتاجى الفدانى بمغ حوالى

 28 % من متوسط انتاج الفدان والبالغ حوالى9.7نحو 
طنا، وقد نتج ىذا الفاقد من سببين رئيسيين ىما سوء 
االحوال الجوية والتقصير فى اداء عمميات الخدمة، 

 2.24 ، 0.478حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
% من 8%، 1.7دان عمى الترتيب، تمثل نحو طنا لمف

 %،17.45 جممة الفاقد االنتاجى، وتمثل نحو
% من متوسط انتاج الفدان لكل من السببين 82.45

عمى الترتيب. كما تبين ايضا من الجداول الساب  
ذكرىا ان فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة نتج 

فترات  عن نقص فى مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد
الرى، وسوء اداء العمميات الميكانيكية، حيث بمغت 

 ،0.798 ،0.701 ،0.56مسئولية كل منيما حوالى 
%، 2.5%، 2طنا لمفدان، تمثل نحو  0.183
% من جممة الفاقد االنتاجى لمفدان، %0.65، 2.85

 %،29.4 %،25.75 %،20.65كما تمثل نحو 
% من متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى 6.7

 الترتيب.
 

 ثانيا: تقدير الفاقد التسويقى 
 

 التسويقى لمحصول الطماطم الصيفى الفاقد -1
 

الفاقد التسويقى الفدانى لمطماطم الصيفى  كمية ( أ)
 بقرية العال بمرقبة بنجر السكر

 

، ان متوسط الفاقد التسويقى (6) الجدولتبين من 
 طنا، يمثل نحو 2.4لمفدان من الطماطم بمغ حوالى 

وقد نتج  طنا، 30متوسط انتاج الفدان والبالغ % من 8
ىذا الفاقد فى العمميات التسويقية التى يجرييا الزراع 
والتى تتمثل فى الجمع والتعبئة، النقل، البيع فى اسوا  

، 1.2الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
طنا لمفدان عمى الترتيب، تمثل  0.6، ونحو0.6ونحو
% من جممة الفاقد 0.014%، 25 %،50نحو 

التسويقى لمعمميات المذكورة عمى الترتيب، كما يمثل 
% من متوسط انتاج الفدان لكل منيما 2%،2%،4نحو

 عمى الترتيب.
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 والشتوى وفقاالفاقد االنتاجى لمفدان الناتج من االسباب المختمفة لمفاقد لمحصولى الطماطم الصيفى . 3 جدول

 2015لموسم  
 

 المراقبة المحصول
 
 

 

متوسط 
انتاج 
الفدان 
 يالطن

فاقد سوء 
االحوال 
الجوية 

 )طن/فدان(

اجمالى الفاقد  فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة ) طن/فدان(
االنتاجى 
 )طن/فدان(

عدم مكافحة 
 االفات

نقص 
 التسميد

سوء 
 التقميم

تباعد 
فترات 
 الرى

 سوءا داء
العمميات 
 الميكانيكية

اجمالى 
فاقد 

 التقصير

الطماطم 
 الصيفى

 بنجر السكر
 العال
 الزىور

 
30 
29 

 
0.9 

0.812 

 
0.9 

0.493 

 
0.75 
0.667 

 
- 
- 

 
0.96 
0.87 

 
0.15 
0.203 

 
2.76 
2.23 

 
3.66 
3.045 

 3.35 2.50 0.177 0.915 - 0.709 0.697 0.856 29.5 متوسط العينة
الطماطم 
 الشتوى

 حنوب التحرير
 عمر مكرم
 صالح الدين

 
27 
29 

 
0.405 
0.551 

 
0.54 
0.58 

 
0.648 
0.754 

 
- 
- 

 
0.783 
0.812 

 
0.162 
0.203 

 
2.133 
2.349 

 
2.538 
2.9 

 2.719 2.24 0.183 0.798 - 0.701 0.56 0.478 28 متوسط العينة
 .2015لموسم جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة المصدر: 

 
 
 

االىمية النسبية السباب الفاقد المختمفة بالنسبة الجمالى الفاقد االنتاجى لمحصول الطماطم الصيفى . 4 جدول
 .2015والشتوى وفقا لموسم 

 
 المراقبة المحصول

 
اجمالى الفاقد 

 االنتاجى
 )طن/ فدان(

(1) 

نسبة فاقد 
سوء 

االحوال 
 الجوية  %

 عمميات الخدمةفاقد التقصير فى اداء 
نسبة فاقد 

عدم مكافحة 
 االفات %

نسبة فاقد 
نقص 

التسميد 
% 
 

نسبة فاقد 
سوء التقميم 

% 

نسبة فاقد 
تباعد فترات 

 الرى%

نسبة فاقد 
سوءا داء 
العمميات 

الميكانيكية 
% 

نسبة  
اجمالى 
فاقد 

التقصير  
% 

الطماطم 
 الصيفى

 بنجر السكر
 العال 

 الزىور

 
3.66 
3.045 

 
24.6 
26.7 

 
24.6 
16.2 

 
20.5 
21.9 

 
- 
- 

 
26.2 
25.6 

 
4.1 
6.7 

 
75.4 
73.2 

 74.3 5.4 25.9 - 21.2 20.4 25.7 3.35 متوسط العينة 
الطماطم 
 الشتوى

 حنوب التحرير
 عمر مكرم

 صالح الدين

 
2.538 
2.9 

 
15.9 
19 

 
21.3 
20 

 
25.5 
26 

 
- 
- 

 
30.8 
28 

 
6.4 
7 

 
83.9 
81 

 82.45 6.7 29.4 - 25.75 20.65 17.45 2.719 متوسط العينة          
 .2015جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة لموسم  المصدر :
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االىمية النسبية لمفاقد االنتاجى الفدانى تبعا السبابو المختمفة بالنسبة لمتوسط انتاج الفدان لمحصول . 5 جدول
 2015لموسم الطماطم الصيفى والشتوى وفقا 

 

 .2015جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة لموسم  المصدر :
 
 

 الفدانى لمطماطم الصيفىكمية الفاقد التسويقى  )ب(
 بقرية الزهور بمرقبة بنجر السكر

 
، ان متوسط الفاقد التسويقى (6) الجدولتبين من 

طنا، يمثل نحو   2.03لمفدان من الطماطم بمغ حوالى
طنا،  وقد نتج  29%من متوسط انتاج الفدان والبالغ 7

ىذا الفاقد فى العمميات التسويقية التى يجرييا الزراع 
مثل فى الجمع والتعبئة، النقل، البيع فى اسوا  والتى تت

، 1.02الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
طنا لمفدان عمى الترتيب،  0.49 ، ونحو0.52 ونحو

% من جممة 0.01%، 25.6 %،50.2تمثل نحو 
الفاقد التسويقى لمعمميات الساب  ذكرىا عمى الترتيب، 

سط انتاج % من متو 1.7 %،1.8 %،3.5 تمثل نحو
 الفدان لكل منيما عمى الترتيب.

 
لمطماطم الصيفى كمية الفاقد التسويقى الفدانى  )ج(

 فى اجمالى العينة
 

، ان متوسط الفاقد التسويقى (6) الجدولتبين من 
طنا، يمثل نحو   2.22لمفدان من الطماطم بمغ حوالى 

 طنا، 29.5من متوسط انتاج الفدان والبالغ  7.5%
الفاقد فى العمميات التسويقية التى يجرييا وقد نتج ىذا 

الزراع والتى تتمثل فى الجمع والتعبئة، النقل، البيع فى 
اسوا  الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

طنا لمفدان عمى الترتيب،  0.545، 0.56، 1.11
% من جممة 0.012%، 25.3% ،50.1تمثل نحو 

ىا عمى الترتيب، الفاقد التسويقى لمعمميات الساب  ذكر 
% من متوسط 1.85 %،1.9 %،3.75 تمثل نحو

 انتاج الفدان لكل منيما عمى الترتيب.
 

 التسويقى لمحصول الطماطم الشتوى الفاقد   -2
 
الفاقد التسويقى الفدانى لمطماطم الشتوى  كمية ( أ)

 بقرية عمر مكرم بمراقبة جنوب التحرير
 

 ، ان متوسط الفاقد التسويقى(6) الجدولتبين من 
طنا، يمثل نحو  1.87 لمفدان من الطماطم بمغ حوالى

طنا، وقد  27من متوسط انتاج الفدان والبالغ  6.9%
نتج ىذا الفاقد فى العمميات التسويقية التى يجرييا 
الزراع والتى تتمثل فى الجمع والتعبئة، النقل، البيع فى 

 المراقبة المحصول
متوسط 

انتاج الفدان 
 (1بالطن )

تسبة فاقد 
سوء االحوال 
 الجوية  %

 فاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة
اجمالى 
الفاقد 
 االنتاجى

عدم 
مكافحة 
 االفات %

نقص 
التسميد 

% 

سوء 
التقميم 

% 

تباعد 
فترات 
 الرى %

سوءا داء 
العمميات 

الميكانيكية 
% 

اجمالى 
فاقد 

التقصير  
% 

الطماطم 
 الصيفى

 بنجر السكر
 العال 

 الزىور

 
30 
29 

 
3 
2.8 

 
3 
1.7 

 
2.5 
2.3 

 
- 
- 

 
3.2 
3 

 
0.5 
0.7 

 
9.2 
7.7 

 
12.2 
10.5 

 11.35 8.45 0.6 3.1 - 2.4 2.35 2.9 29.5 متوسط العينة 
الطماطم 
 الشتوى

 حنوب التحرير
 عمر مكرم

 صالح الدين

 
27 
29 

 
1.5 
1.9 

 
2 
2 

 
2.4 
2.6 

 
- 
- 

 
2.9 
2.8 

 
0.6 
0.7 

 
7.9 
8.1 

 
9.4 
10 

 9.7 8 0.65 2.85 - 2.5 2 1.7 28 متوسط العينة          
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اسوا  الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 
طنا لمفدان عمى  0.43 ، ونحو0.52 ، ونحو0.92

% من 0.01%، 0.01 %،49.2الترتيب، تمثل نحو 
جممة الفاقد التسويقى لمعمميات المذكورة عمى الترتيب، 

% من متوسط 1.6 %،1.9 %،3.4 كما يمثل نحو
 انتاج الفدان لكل منيما عمى الترتيب.

 

)ب( كمية الفاقد التسويقى الفدانى لمطماطم الشتوى 
 ح الدين بمرقبة جنوب التحريرصال بقرية

 

، ان متوسط الفاقد التسويقى (6) الجدولتبين من 
طنا، يمثل نحو 2.11لمفدان من الطماطم بمغ حوالى

طنا، وقد  29%من متوسط انتاج الفدان والبالغ  7.2
نتج ىذا الفاقد فى العمميات التسويقية التى يجرييا 

النقل، البيع فى الزراع والتى تتمثل فى الجمع والتعبئة، 
اسوا  الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

طنا لمفدان عمى الترتيب، تمثل  0.52، 0.49، 1.1
% من جممة الفاقد 0.011 %،0.01 %،52.1نحو 

التسويقى لمعمميات الساب  ذكرىا عمى الترتيب، تمثل 
% من متوسط انتاج الفدان 1.8 %،1.7 %،3.7نحو

 تيب.لكل منيما عمى التر 
 

كمية الفاقد التسويقى الفدانى لمطماطم الشتوى  )ج(
 فى اجمالى العينة

 

، ان متوسط الفاقد التسويقى (6) الجدولتبين من 
طنا، يمثل نحو  1.99 لمفدان من الطماطم بمغ حوالى

وقد  طنا، 28 من متوسط انتاج الفدان والبالغ 7.05%
يجرييا نتج ىذا الفاقد فى العمميات التسويقية التى 

الزراع والتى تتمثل فى الجمع والتعبئة، النقل، البيع فى 
اسوا  الجممة، حيث بمغت مسئولية كل منيما حوالى 

طنا لمفدان عمى  0.48 ، ونحو0.51 ، ونحو1.01
% 0.011 %،0.01 %،50.7 الترتيب، تمثل نحو

من جممة الفاقد التسويقى لمعمميات الساب  ذكرىا عمى 
% من 1.7 %،1.8 %،3.55 الترتيب، تمثل نحو

 متوسط انتاج الفدان لكل منيما عمى الترتيب.
 

 التقدير االقتصادى لمفاقد الكمىثالثا: 
 

لتقدير االثار االقتصادية الناتجة من الفاقد لكل من 
محصول الطماطم الصيفى والشتوى موضع الدراسة تم 

تقدير االثار االقتصادية الناتجة من الفاقد بشقية 
االنتاجى والتسويقى وذلك عمى مستوى العمميات 
الزراعية التى يقوم بيا زراع العينة موضع الدراسة حيث 

 ما يمى:  (7الجدول )تبين من 
بمغ اجمالى الفاقد عمى مستوى زراع العينة حوالى  - أ

طنا لكل من الطماطم  5065.2ونحو  15317.5
 الصيفى والطماطم الشتوى عمى الترتيب. 

بمغت المساحة التى لم يتم االستفادة بيا نتيجة ليذا  - ب
فدانا ،اى ما  180.9،  519.24الفاقد حوالى 
% من اجمالى 16.75%، 18.9يعادل حوالى 

لعينة لكل من الطماطم الصيفى والطماطم مساحة ا
 الشتوى عمى الترتيب. 

بمغت الخسارة الناتجة عن تكمفة انتاج الفاقد والتى  - ت
تكبدىا زراع العينة فى انتاج الكمية التى تم فقدىا 

 والطماطم الشتوى 95.5 لكل من الطماطم الصيفى
 ألف جنية عمى الترتيب.  49.9

نة نتيجة ليذا بمغت الخسارة فى دخل زراع العي - ث
ألف جنية لكل من  76.7 ،160 الفاقد حوالى

 الطماطم الصيفى والطماطم الشتوى عمى الترتيب. 
بمغ فاقد مياه الرى نتيجة ليذا الفاقد حوالى   - ج

ألف متر مكعب لكل من  24.62، 55.18
 الطماطم الصيفى والطماطم الشتوى عمى الترتيب. 

 
 راعىومن هنا جاءت اهمية دراسة الفاقد الز 

 
بتقميل الفاقد فان رأس المال والموارد االخرى وخاصية  -

االرض والمييييييييياه يمكيييييييين أن تسييييييييتعمل  فييييييييى زراعيييييييية 
 محاصيل اخرى .

 80حييييث بميييغ اجميييالى كميييية الميييياه المفقيييودة حيييوالى  -
فيدان مين  54.42أليف متير مكعيب يمكين بييا زراعية 

فيييييييدان مييييييين الطمييييييياطم  27.30ى والطمييييييياطم الشيييييييتو 
 .الصيفى

 
تواجة زراع  المشاكل االنتاجية والتسويقية التىأهم 

 الطماطم بعينة البحث
 

تشير كل الدالئل إلى أن مشكمة التسوي  تأت  ف  
مقدمة المشاكل الت  تواجو الزراعة بمجتمعات االراضى 
 الجديدة نظرا لتركيز االىتمام بالجوانب اإلنتاجية دون 
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االىمية النسبية لمفاقد التسويقى الفدانى تبعا السبابو المختمفة بالنسبة لمتوسط انتاج الفدان لمحصول . 6 جدول

 .2015الطماطم الصيفى والشتوى وفقا الراء زراع العينة لموسم 
 

 المراقبة المحصول
متوسط انتاج 
الفدان بالطن 

(1) 

 اجمالى الفاقد التسويقى الفاقد التسويقى
 البيع فى اسواق الجممة النقل الجمع والتعبئة

 طن/فدان
(2) 

% من 
 طن/فدان (1)

% من  
(1) 

 % من
(2) 

 طن/فدان
 % من

(1) 
 % من

(2) 
 طن/فدان

 % من
(1) 

 % من
(2) 

الطماطم 
 الصيفى

 
 

 بنجر السكر
 العال 

 الزىور

 
30 
29 

 
1.2 
1.02 

 
4 
3.5 

 
50 
50.2 

 
0.6 
0.52 

 
2 
1.8 

 
25 
25.6 

 
0.6 
0.49 

 
2 
1.7 

 
0.014 
0.01 

 
2.4 
2.03 

 
8 
7 

 7.5 2.22 0.012 1.85 0.545 25.3 1.9 0.56 50.1 3.75 1.11 29.5 متوسط العينة 
الطماطم 
 الشتوى

 حنوب التحرير
 عمر مكرم

 صالح الدين

 
27 
29 

 
0.92 
1.1 

 
3.4 
3.7 

 
49.2 
52.1 

 
0.52 
0.49 

 
1.9 
1.7 

 
0.01 
0.01 

 
0.43 
0.52 

 
1.6 
1.8 

 
0.01 
0.011 

 
1.87 
2.11 

 
6.9 
7.2 

 7.05 1.99 0.011 1.7 0.48 0.01 1.8 0.51 50.7 3.55 1.01 28 متوسط العينة          
 .2015جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة لموسم المصدر: 

 
 
 

 2015مى مستوى عينة البحث لموسم التقدير االقتصادى لمفاقد ع .7 جدول
 

 التقدير
 
 

 المحصول

 الفاقد الكمى
 )طن(

المساحة 
 المفقودة
 )فدان(

 % لممساحة
 المفقودة
 من العينة

 كمية المياة
 المفقودة*
)الف متر 

 مكعب(

 تكمفة انتاج الفاقد
 جنية( )الف

خسارة دخل 
 المزارع

 )الف جنية(

 160 95.5 55.188 18.9 519.24 15317.5 الطماطم الصيفى
 76.7 49.9 24.622 16.75 180.9 5065.2 الطماطم الشتوى

 *المساحة المفقودة =اجمالى الفاقد / انتاج الفدان.
 ( بالبحث.6( ، )5(، )4( ، )3جمعت وحسبت من بيانات استمارة استبيان العينة والجداول ) المصدر:

 
 

ذلك من غيرىا من الجوانب األخرى وما يترتب عمى 
مشاكل عديدة تؤثر عمى ما تم تحقيقة من تنمية زراعية 
ف  تمك االراضى، ولذا فان مشاكل التسوي  تأت  ف  
مقدمة المشاكل الت  تحتاج إلى الجيد والدراسة ومن 
اىميا التعبئة وارتفاع تكمفة النقل والمتمثمة فى عدم 
توفر وسائل نقل مباشرة من المزرعة إلى األسوا  

 سعر الطن من الطماطم وتذبذب االسعاروانخفاض 

استالم المحصول وعدم وجود اماكن لتخزين  وتأخر
المحصول، أما عن المشاكل االنتاجية فكانت تتمثل فى 
ارتفاع اسعار االسمدة الكيماوية وارتفاع اجور العمالة 
الزراعية وعدم توفر االصناف المحسنة فى المواعيد 

ومنيا مشكمة االصابة  المناسبة وشدة االصابة باالفات
بدودة توتا زيسيموتا ولسعة الشمس لمثمار وارتفاع 

 مستمزمات االنتاج الزراعى.
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 الممخص والتوصيات
 

يعتبر القطاع الزراعى من اىم قطاعات االقتصاد 
القومى باعتباره القطاع الذى يقوم بتوفير الغذاء 

لذا لالنسان، وتوفير المواد الخام لمقطاع الصناعى 
الدولة الى احداث تنمية ونيضة فى االراضى تسعى 

مشكمة الفاقد تعتبر احد اىم المشكالت  أنالجديدة، اال 
التى تواجو القطاع الزراعى اذ يقدر الفاقد بما يزيد عن 

% من القيمة االجمالية لالنتاج، ويستيدف ىذا 16
البحث تقدير الفاقد لمحصول الطماطم عمى مستوى 

ية خالل مرحمتى االنتاج المزرعة بمنطقة النوبار 
والتسوي ، وقد اعتمد البحث بصفة اساسية عمى اسموب 
المعاينة من خالل بيانات عينة عشوائية من زراع 
المحصول موضع الدراسة، باالضافة الى البيانات 
الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرىا الجيات 

ك سجالت الحكومية المختمفة التابعة لوزارة الزراعة وكذل
االدارة الزراعية لمراكز منطقة النوبارية، ومن أىم 

أن متوسط الفاقد  النتائج التى توصل إلييا البحث
االنتاجى لمفدان وفقًا لمعمميات الزراعية التى يقوم بيا 

طنا لمحصول   2.7، 3.35زراع العينة بمغ حوالى 
الطماطم الصيفى والشتوى وقد نتج ىذا الفاقد عن 

يين ىما سوء االحوال الجوية والتقصير فى سببين رئيس
اداء عمميات الخدمة حيث بمغ مسؤلية كل منيما حوالى 

طنا لمفدان من محصول الطماطم  2.50، 0.856
طنا لمفدان من  2.24، 0.478الصيفى وحوالى 

محصول الطماطم الشتوى لمسبيبن المذكورين عمى 
نتج وفاقد التقصير فى اداء عمميات الخدمة الترتيب، 

عن نقص فى مكافحة االفات، والتسميد، وتباعد فترات 
الرى، وسوء اداء العمميات الميكانيكية، وبمغ متوسط 
الفاقد التسويقى لمفدان من الطماطم الصيفى حوالى 

%من متوسط انتاج الفدان 7.5طنا، يمثل نحو  2.22
طنا ،وقد نتج ىذا الفاقد فى العمميات  29.5والبالغ 

يجرييا الزراع والتى تتمثل فى الجمع  التسويقية التى
والتعبئة، النقل، البيع فى اسوا  الجممة، كما بمغ 
متوسط الفاقد التسويقى لمفدان من الطماطم الشتوى 

من متوسط  %7.05طنا، يمثل نحو  1.99 حوالى
طنا، وقد نتج ىذا الفاقد لنفس  28انتاج الفدان والبالغ 

لناتجة عن تكمفة األسباب السابقة، وبمغت الخسارة ا
انتاج الفاقد والتى تكبدىا زراع العينة فى انتاج الكمية 

ألف جنية،  95.5 التى تم فقدىا لمطماطم الصيفى

ألف جنية، وبمغت الخسارة فى  49.9 والطماطم الشتوى
 76.7 ،160 دخل زراع العينة نتيجة ليذا الفاقد حوالى

وى ألف جنية لكل من الطماطم الصيفى والطماطم الشت
عمى الترتيب، وبمغ فاقد مياه الرى نتيجة ليذا الفاقد 

ألف متر مكعب لكل من  24.62، 55.18حوالى 
الطماطم الصيفى والطماطم الشتوى عمى الترتيب، ومن 

االىتمام بعمميات مكافحة االفات لمحد  أهم التوصيات
من انتشار دودة توتا زيسيموتا التى تؤدى الى ارتفاع 

م، العمل عمى وجود مراكز تسويقية الفاقد فى الطماط
مجمعة قريبة لتقميل الفترة مابين جمع المحصول ونقمة، 
العمل عمى تطوير اساليب الجمع والتعبئة والنقل 

 واختيار عمالة مدربة لجمع المحصول.
 

 عـــــــــالمراج
 

دراسة اقتصادية من  .2011 منى فخرى جورجى
محصولى البرتقال والطماطم بمحافظة اسيوط، 
المجمة المصرية لالقتصاد الزراعى ، العدد الحادى 

 .567-563ص  ص والعشرون، العدد الرابع،
. دراسة اقتصادية لتقدير 2003 ناجى فوزى الشارونى

فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضر 
ب المعاينة، والفاكية فى مصر باستخدام اسمو 

رسالة دكتوراة، قسم االقتصاد الزراعى، كمية 
-58ص  ص الزراعة بالفيوم، جامعة القاهرة،

65. 
دراسة اقتصادية لمفاقد  .1997نيرة يحيى سميمان عيد 

فيما بعد الحصاد الىم المحاصيل الزراعية 
رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد بمحافظة الدقيمية، 

ص الزراعى، كمية الزراعة، جامعة االمنصورة، 
 .125-120ص 

. دراسة التاثيرات 2003نيرفين سمير يسى 
االقتصادية الستخدام الميكنة الزراعية عمى االنتاج 

رسالة  وتقميل الفواقد لمحصولى القمح واالرز،
 ماجستير،  قسم االقتصاد الزراعى، كمية الزراعة،

 . 102-96ص ص جامعة عين شمس ، 
، قطاع الشئون وزارة الزراعة واستصالح االراضى

االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، 
 النشرة الثانوية لالقتصاد الزراعى، اعداد متفرقة .

قطاع الشئون االقتصادية، وزارة  نشرة الميزان الغذائى،
 فرقة.الزراعة واستصالح االراضى، اعداد مت

 


