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  :المستخلص

وقد استهدفت   ،   المحاصيل الزراعية المصرية  التي تواجه إنتاج     تمشكالال من أهم    مشكلة الفاقد عتبر  ت
، وذلك من خالل دراسة تطور معدل االكتفـاء الـذاتي ،   محصول القمح من الفاقد كمية وقيمة  تقدير  الدراسة  

باستخدام أسلوب  فاقد  الئي للعوامل المؤثرة على     التحليل اإلحصا ووتطور المساحة واإلنتاج بمحافظة الغربية ،       
، وأسباب فاقد القمح ومقترحات الحد منه وقد أوضحت النتائج تناقص معـدل االكتفـاء               المتغيرات الصورية   

 تبين وجود تأثير معنوي الختالف ميعاد الحصاد وأسلوب الحصاد على كمية الفاقد من محصول               كما،  الذاتي  
الفاقد ، بينما اتضح عدم وجود تأثير معنوي الختالف وسيلة نقل المحصول ألماكن             القمح حيث ارتفعت كمية     

تتمثل  هاأن تبين القمح ومقترحات الحد منه   محصول  من  الفاقد  سباب  التشوين على كمية الفاقد ، وبدراسة أهم أ       
مبيـدات  م فاعلية   ، عد  عدم توافر التقاوي المقاومة للتفحمات     ،    كثرة القوارض في الحقل وأماكن التخزين      في

 التغيـرات   تأخير الحصاد مـع    ،   عدم توافر اآلالت الحديثة للحصاد     ،   الجمعية في مقاومة األمراض الفطرية    
ـ  فـي  مقترحات المبحوثين في تقليل الفاقد متمثلـة هم  أ ، وجاءت المناخية   وفير مبيـدات مقاومـة لآلفـات    ت

تـوفير تقـاوي مقاومـة     ،   حكوميـة حديثـة      وفير آالت حصاد   ، ثم ت   والقوارض في الحقل وأماكن التخزين    
توفير منافذ حكومية في القـرى السـتالم        ،  دم ترك المحصول فترة طويلة في الحقل        ، ع  لألمراض الفطرية 

  .تفعيل دور اإلرشاد الزراعيو ، المحصول
  .الفاقد ، القمح ، القيمة ، الغربية: الكلمات المفتاحية 

  

  :مقدمة
في الناتج المحلـي    ، إذ ساهم     أهم القطاعات االقتصادية في مصر    من   المصري الزراعيقطاع  اليعتبر  

همية الكبيرة لهذا القطاع فإنه يعانى      وعلى الرغم من األ    ،   )٨(٢٠١٩ عام  مليار جنيه  ٥٣٤,٢٠ اإلجمالي بنحو 
  ويعتبـر   .ذا القطاع ـ االستثمارات في ه   نتيجة انخفاض  اإلنتاج والنقل والتخزين وغيرها      في مشاكل   ةمن عد 

وتركز سياسة التنمية الزراعية في      ،   المحاصيل الزراعية المصرية  التي تواجه إنتاج     تمشكالال من أهم    الفاقد
 الفدانية والتوسـع    نتاجيةفقية من خالل زيادة اإل    سية والتنمية األ  أمصر على دعامتين رئيسيتين هما التنمية الر      

هتمام الكافي بمشكلة الفاقد بالرغم من زيادة حجمه        ن هذه السياسات لم تولى اال     أ، إال   ي  في استصالح األراض  
  .)٩(جمالية لمنتجات هذا القطاعمن القيمة اإل% ٣٤حيث يقدر ذلك الفاقد بما يزيد عن ، بشكل كبير 

  : بحثمشكلة ال
 من أهـم  ، وتعتبر مشكلة الفاقد       تعوق أدائه  ي المصري العديد من المشكالت الت     ييواجه اإلنتاج الزراع  

ـ لموارد الزراعية وبصفة خاصـة األ     اإهدار  في   يالفاقد الزراع ، حيث تتسبب مشكلة     ت  المشكالهذه    يراض
 محـصول   ضعـر ت وي  .س المال وهى من الموارد المحدودة في الزراعة المصرية        أالزراعية ومياه الري ور   

 ألـف  ٢٣٣٧لي ، حيث بلغت كمية الفاقد منه حوا للعديد من المشكالت أثناء اإلنتاج والحصاد والتخزين  القمح  
، مما يؤدى إلـى      )١٠(٢٠١٩ ألف طن عام     ٨٥٥٩من إجمالي إنتاج القمح البالغ نحو       % ٢٧,٣طن تُمثل نحو    

  .ي  القوميانخفاض الكميات المعروضة منه وانخفاض دخل المزارع والدخل الزراع
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٦٣٤ " دراسة حالة بمحافظة الغربية "دراسة اقتصادية للفاقد من محصول القمح 
  :بحث الهدف

  : التالية، وذلك من خالل األهداف الفرعيةالفاقد من القمح  دراسة إلى البحثهدف ي   
 ).٢٠١٩-٢٠٠٥(دراسة نسب االكتفاء الذاتي من محصول القمح في مصر خالل الفترة  -١
باستخدام أسلوب المتغيرات   محصول القمح   من  فاقد  الالتحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على      إجراء   -٢

 .)٢٠٢١-٢٠٢٠(الصورية خالل الموسم الزراعي 
 .قمح بمحافظة الغربية دراسة القيمة االقتصادية للفاقد من محصول ال -٣
  .دراسة أسباب الفاقد من محصول القمح ومقترحات الحد منه  -٤

  :مصادر البياناتو  البحثيسلوباأل
 التحليـل الوصـفي     يعلى أسلوب يعتمد البحث في تحليل البيانات وعرض ما تم التوصل إليه من نتائج             

، سـطات الحـسابية والنـسب المئويـة         بعض األساليب الرياضية واإلحصائية مثل المتو     متمثالً في    يوالكم
ساسية أبصفة  ومعادالت االتجاه الزمني العام باإلضافة الستخدام أسلوب المتغيرات الصورية ، ويعتمد البحث             

صدرها الجهـات الحكوميـة     تُمنشورة وغير المنشورة    بيانات ثانوية   : مصدرين رئيسين للبيانات أولهما   على  
: وثانيهمـا ،   دارة الزراعية لمراكز محافظـة الغربيـة      وكذلك سجالت اإل  ،  المختلفة التابعة لوزارة الزراعة     

مزارعـي القمـح    مـن   بـسيطة   عينة عشوائية   أولية لدراسة ميدانية من خالل مقابالت شخصية مع         بيانات  
ضافة إلى العديد من المراجع والمؤلفـات والتقـارير والرسـائل العلميـة ذات الـصلة                 باإل بمحافظة الغربية 

  . بحثبموضوع ال
  :اختيار عينة الدراسة 

 ألف ١٣٠,٧ بدراسة األهمية النسبية لمساحة محصول القمح بمحافظة الغربية تبين أنها بلغت حوالي  
 ألف فدان ٣١٦٥من إجمالي مساحة محصول القمح بالجمهورية التي بلغت حوالي % ٤,١٣فدان تمثل نحو 

المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وفقا لألهمية النسبية ختيار مركزي طنطا واتم  ، ولعينة الدراسة ٢٠١٨عام 
من إجمالي مساحة القمح المنزرعة % ٢٥,٤٥ ،% ١٣,٣٤لمساحة القمح المزروعة حيث يمثالن نحو 

 ألف فدان ، وتم إختيار قريتي محلة مرحوم ، وشبشير الحصة ١٣٠,٧٠٣ والبالغة نحو ٢٠٢٠بالمحافظة عام 
بالمحلة الكبرى وفقا لألهمية النسبية للمساحة المزروعة ) ٢(، وبشبيش ) ١(بمركز طنطا ، وقريتي بشبيش 

 فدان فى قريتي مركز المحلة ٥٠٩٣,٢ فدان في قريتي مركز طنطا ، ونحو ٢١٢٥,٩بالقمح والبالغة نحو 
   .)١(جدول رقم بال وذلك كما هو موضحالكبرى 
  

   .٢٠٢٠بمحافظة الغربية عام المساحة المزروعة واإلنتاج لمحصول القمح ): ١(جدول رقم 
  المساحة  المركز  م

  اإلنتاج  %  بالفدان
  باألردب

  نتاجيةاإل
  %  باألردب

 ١٣,٩١ ١٧,٣٣  ٣٠٢١٣٥ ١٣,٣٤  ١٧٤٣٠  طنطا  ١
 ٢٥,٩٧ ١٦,٩٥  ٥٦٣٩١٣ ٢٥,٤٥  ٣٣٢٦٩  المحلة الكبرى  ٢
 ١١,٩٩ ١٦,٦٠  ٢٦٠٣٧٣ ١٢,٠٠  ١٥٦٨٤  قطور  ٣
 ٩,٠٦ ١٢,٦١  ١٩٦٦٥٢ ١١,٩٣  ١٥٥٩٢  زفتي  ٤
 ١٢,٩٥ ١٧,٩٩  ٢٨١٢٠٢ ١١,٩٦  ١٥٦٣٤  السنطة  ٥
 ٩,٦٢ ١٨,٠٦  ٢٠٨٨٥٨ ٨,٨٥  ١١٥٦٧  كفر الزيات  ٦
 ٩,٩٣ ١٦,٩٨  ٢١٥٥٨٩ ٩,٧١  ١٢٦٩٧  بسيون  ٧
 ٦,٥٧ ١٦,١٥  ١٤٢٦٤٠ ٦,٧٦  ٨٨٣٠  سمنود  ٨

 ١٠٠   ٢١٧١٣٦٢ ١٠٠ ١٣٠٧٠٣  اإلجمالي
  .غير منشورة  بيانات – سجالت إدارة اإلحصاء –مديرية الزراعة بالغربية  : المصدر



٦٣٥ " دراسة حالة بمحافظة الغربية "دراسة اقتصادية للفاقد من محصول القمح 
  : ستيفن ثامبسون لقانونوفقاًتم تحديد حجم العينة وقد 

           
  

   :حيث أن
N  : تشير إلى عدد أفراد العينة .  
Z  : ١,٩٦ = ٠,٩٥تشير إلى الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة.   
d2  : ٠,٠٥= نسبة الخطأ.    
P : ٠,٥٠=  نسبة توفر الخاصية والمحايدة   .   
N  : مزارعاً  ٥٥٤٣)= عدد مزارعي القمح بمركزي طنطا والمحلة الكبرى(تشير إلى عدد أفراد المجتمع .  

  

تم تحديد عدد الحائزين المختارين بكل  مزارع ، و٩٥ووفقاً لهذا القانون تم تحديد حجم العينة بنحو 
 مشاهدة ، وكان ٢٥ركز طنطا بقرية محلة مرحوم بمحيث بلغ عدد المشاهدات قرية وفقا لكسر المعاينة ، 

 بينما مشاهدة ، ٢٦بمركز المحلة الكبرى ) ١(كان نصيب قرية بشبيش و  ،١٧رية شبشير الحصة  قنصيب
 مشاهدة ٩٥وبذلك فإن إجمالي العينة بلغ ،  مشاهدة ٢٥بمركز المحلة الكبرى ) ٢(كان نصيب قرية بشبيش 

  .)٢(كما في جدول  بالعينة القرىموزعة على تلك 
 الغربية ة الدراسة بمحافظة محصول القمح بعينمزارعيتحديد عدد الحائزين المختارين من ): ٢(دول رقم ج

  ) .٢٠٢٠/٢٠٢١(خالل الموسم الزراعي 

عدد   القرية  المركز
  الحائزين

 المساحة
 المزروعة

  )بالفدان(

النسبة 
المئوية 
للحائزين 

%  

النسبة 
المئوية 
  %للمساحة

 عدد ةنسب
الحائزين 

ه في نسب
  المساحة

الوسط 
  الهندسي

الوسط 
الهندسي 

  المعدل

عدد 
الحائزين 
  المختارين

كسر 
  المعاينة

محلة 
  ١/١٠٣ ٢٥ ٢٩,٢١  ٢٧,٠٦ ٧٣٢,١٤ ١٥,٨١ ٤٦,٣١  ١١٤١,٢٩  ٢٥٦٧  مرحوم

شبشير 
  طنطا  ١/٥٣ ١٧ ١٦,٠٦  ١٤,٨٨ ٢٢١,٤٥ ١٣,٦٤ ١٦,٢٤  ٩٨٤,٦  ٩٠٠  الحصة

  ١/٨٣ ٢٤ ٤٥,٢٧  ٤١,٩٤ ١٨٤١,٩١ ٢٩,٤٥ ٦٢,٥٥ ٢١٢٥,٨٩ ٣٤٦٧  الجملة
  ١/٣٩ ٢٦ ٣١,١٥  ٢٨,٨٦ ٨٣٣,٤٢ ٤٥,٧٨ ١٨,٢٠  ٣٣٠٥,٢  ١٠٠٩  ١بشبيش
المحلة   ١/٤٣ ٢٧ ٢٣,٥٨  ٢١,٨٤ ٤٧٦,٧٧ ٢٤,٧٧ ١٩,٢٥  ١٧٨٨  ١٠٦٧  ٢بشبيش

  ١/٤٧ ٣٥ ٥٤,٧٣  ٥١,٤٠ ٢٦٤٢,٣٥ ٧٠,٥٥ ٣٧,٤٥ ٥٠٩٣,٢ ٢٠٧٦  الجملة  الكبرى
 ١/٥٨  ٩٥  ١٠٠ ٩٢,٦٤    ١٠٠ ١٠٠ ٧٢١٩,٠٩ ٥٥٤٣  الجملة
  .)١(جمعت وحسبت من جدول رقم  : المصدر

  

  : نتائج البحث 
، )٢٠١٩-٢٠٠٥(في مصر خالل الفترة   تتضمن نتائج البحث دراسة االكتفاء الذاتي من محصول القمح            

باسـتخدام أسـلوب المتغيـرات    محـصول القمـح   من فاقد الالتحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على إجراء  
دراسة القيمة االقتصادية للفاقد مـن محـصول القمـح           ،   )٢٠٢١-٢٠٢٠(لزراعي  الصورية خالل الموسم ا   

  .بمحافظة الغربية ، دراسة أسباب الفاقد من محصول القمح ومقترحات الحد منه 
  .معدل االكتفاء الذاتي من القمح : أوالً

 انخفـض    ثم ٢٠٠٥عام  % ٦٥,٤٣بدراسة معدل االكتفاء الذاتي من محصول القمح تبين أنه بلغ نحو            
 مليون طـن    ٨,٥٦حيث بلغت كمية الناتج المحلي نحو       % ٤١,٠٦ ليصل لنحو    ٢٠١٩إلى أدنى قيمة له عام      

 مليون طن ليصل الفرق بين بداية فترة الدراسـة ونهايتهـا            ٢٠,٨٥مع ارتفاع كمية االستهالك المحلي لنحو       
  ) .٣ (وذلك كما هو موضح بالجدول رقم% ٠,٣٧بمعدل تغير بلغ نحو % ٢٤,٣٧لنحو 

 
     ppzdN
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٦٣٦ " دراسة حالة بمحافظة الغربية "دراسة اقتصادية للفاقد من محصول القمح 
-٢٠٠٥(وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور كمية اإلنتاج المحلي بالمليون جنيه خالل الفتـرة               

والتـي  ) ٤(بالجدول رقم   ) ١(، يتضح أن أوفق المعادالت جاءت على النحو الموضح بالمعادلة رقم            ) ٢٠١٩
ن سنوياً بمعدل زيادة معنـوي إحـصائياً    مليون ط ٠,٠٨١تَبين من خاللها تزايد كمية اإلنتاج المحلي بحوالي         

 مليون طـن خـالل فتـرة        ٨,٥١من المتوسط الحسابي لكمية اإلنتاج المحلي البالغ نحو         % ٠,٩٥قُدر بنحو   
% ٥٩ على أن حوالي     ٠,٠١الدراسة ، كما يستدل من خالل قيمة معامل التحديد المعدل عند مستوى معنوية              

 المحلي تُعزى أساساً إلى تلك العوامل التي يعكس آثارها عنصر الزمن            من التغيرات السنوية في كمية اإلنتاج     
  .وذلك بفرض ثبات باقي العوامل 

خالل فترة  الدراسة اإلنتاج واالستهالك المحلي ومعدل االكتفاء الذاتي من القمح في مصر ): ٣(جدول رقم 
)٢٠١٩ -٢٠٠٥(  

  اإلنتاج المحلي  السنة
  بالمليون طن

  االستهالك القومي
  المليون طنب

  معدل االكتفاء
  % الذاتي 

٦٥,٤٣  ١٢,٤٤  ٨,١٤  ٢٠٠٥ 
٦٤,٥١  ١٢,٨٢  ٨,٢٧  ٢٠٠٦ 
٥٥,٨٧  ١٣,٢١  ٧,٣٨  ٢٠٠٧ 
٥٨,٧٢  ١٣,٥٩  ٧,٩٨  ٢٠٠٨ 
٦٠,٩٤  ١٣,٩٨  ٨,٥٢  ٢٠٠٩ 
٤٩,٩٣  ١٤,٣٦  ٧,١٧  ٢٠١٠ 
٥٦,٧٨  ١٤,٧٤  ٨,٣٧  ٢٠١١ 
٥٨,١٠  ١٥,١٣  ٨,٧٩  ٢٠١٢ 
٦٠,٩٥  ١٥,٥٢  ٩,٤٦  ٢٠١٣ 
٥٤,٤٩  ١٧,٠٣  ٩,٢٨  ٢٠١٤ 
٥٢,٢٠  ١٨,٤١  ٩,٦١  ٢٠١٥ 
٤٨,١٢  ١٩,٤١  ٩,٣٤  ٢٠١٦ 
٤٢,٠٦  ٢٠,٠٢  ٨,٤٢  ٢٠١٧ 
٤٢,٣٦  ١٩,٧١  ٨,٣٥  ٢٠١٨ 
٤١,٠٦  ٢٠,٨٥  ٨,٥٦  ٢٠١٩  

 ٥٤,١٠ ١٦,٠٨ ٨,٥١  متوسط الفترة
 ٢٤,٣٧- ٨,٤١ ٤٢  الفرق

 ٠,٣٧- ٠,٦٨ ٥,١٦  التغير% 
   )١٠٠) * االستهالك القومي بالمليون طن /  طن  المحلي بالمليوناإلنتاج= (كتفاء الذاتي إلامعدل  -١

  )٢٠١٩ -٢٠٠٥(خالل الفترة ) الفاو( مم المتحدة غذية والزراعة باألبيانات منشورة من منظمة األ:  المصدر
  

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور كمية اإلستهالك المحلـي بـالمليون جنيـه خـالل الفتـرة             
بالجـدول رقـم    ) ٢(أوفق المعادالت جاءت على النحو الموضح بالمعادلة رقم         ، يتضح أن    ) ٢٠١٩-٢٠٠٥(
 مليون طـن سـنوياً بمعـدل زيـادة     ٠,٦٣والتي تَبين من خاللها تزايد كمية اإلستهالك المحلي بحوالي       ) ٤(

  مليون ١٦,٠٨من المتوسط الحسابي لكمية اإلستهالك المحلي البالغ نحو         % ٣,٩٢معنوي إحصائياً قُدر بنحو     
 علـى   ٠,٠١، كما يستدل من خالل قيمة معامل التحديد المعدل عند مستوى معنوية              طن خالل فترة الدراسة   

من التغيرات السنوية في كمية اإلستهالك المحلي تُعزى أساساً إلى تلك العوامل التي يعكـس   % ٩٥أن حوالي   
  .آثارها عنصر الزمن وذلك بفرض ثبات باقي العوامل 

، ) ٢٠١٩-٢٠٠٥(التجاه الزمني العام لتطور معدل االكتفاء الـذاتي خـالل الفتـرة             وبتقدير معادلة ا  
والتي تَبـين مـن     ) ٢(دول رقم   بالج) ٤(يتضح أن أوفق المعادالت جاءت على النحو الموضح بالمعادلة رقم           

ـ          % ١,٥٣خاللها تناقص معدل االكتفاء الذاتي بحوالي        و سنوياً بمعدل تناقص معنـوي إحـصائياً قُـدر بنح
خالل فترة الدراسة ، كما يـستدل       % ٥٤,١٠من المتوسط الحسابي لمعدل االكتفاء الذاتي البالغ نحو         % ٢,٨٣
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من التغيرات السنوية   % ٧٤ على أن حوالي     ٠,٠١من خالل قيمة معامل التحديد المعدل عند مستوى معنوية          

ارها عنصر الزمن وذلك بفرض ثبـات       في معدل االكتفاء الذاتي تُعزى أساساً إلى تلك العوامل التي يعكس آث           
  .باقي العوامل 

معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كمية اإلنتاج واالستهالك المحلي ومعدل االكتفاء الذاتي ): ٤(جدول رقم 
  .بالمليون طن) ٢٠١٩ –٢٠٠٥(في مصر خالل الفترة 

المتوسط   ف  ٢-ر  المعادلـــــة  المتغير
  السنوي

مقدار التغير 
  السنوي

معدل التغير 
  %السنوي 

اإلنتاج 
  المحلي

   هـ س٠,٠٨١ + ٧,٨٦٢=  ـه١̂ص
)            ٠,٩٥  ٠,٠٨١  ٨,٥١  *٤,٥٣  ٠,٥٩   **)٢٢,٧٨    (*)٢,١٢  

االستهالك 
  المحلي

   هـ س٠,٦٣٢ + ١١,٠٢٦=   ـه٢̂ص
)            ٣,٩٢  ٠,٦٣  ١٦,٠٨  **٢٥٣,١٨  ٠,٩٥  **)١٥,٩١    (**)٣٠,٥٣  

االكتفاء 
  الذاتي

   هـ س١,٥٣ -  ٦٦,٣٣=  ـه٣̂ص
)           ٢,٨٣-  ١,٥٣-  ٥٤,١٠  **٣٦,٣٢  ٠,٧٤  **)٦,٠٣-  (**)٢٨,٧٧  

  :حيث 
  .ـالكمية التقديرية لإلنتاج المحلي بالمليون طن في السنة ه:   ـه١̂ص   

    .الكمية التقديرية لإلستهالك المحلي بالمليون طن في السنة هـ:   ـه٢̂ص  
    .في السنة هـ(%) الكمية التقديرية لمعدل االكتفاء الذاتي :   ـه٣̂ص
   .١٥،  ...  ،٢ ، ١:   هـ                     .متغير الزمن لفترة الدراسة :    هـ      س

  .معامل التحديد المعدل    : ٢-    ر          .٠,٠١معنوي عند مستوى معنوية :    **    
      .المحسوبة ) ت ( القيم بين األقواس تُعبر عن قيم    

  .تم حساب مقدار التغير السنوي على أساس المتوسط الهندسي 
  ) .٣(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم :  المصدر

  

  . وإنتاج محصول القمح في محافظة الغربية إنتاجيةتطور مساحة و: ثانياً
  .تطور المساحة الكلية للقمح  -١

تبين أن مساحة القمح بمحافظة الغربية تراوحت بين حد أدنى بلغ ) ٥(بدراسة البيانات بالجدول رقم 
توضح  ، و٢٠١٣ ألف فدان عام ١٦٥,٩٨ ، وحد أقصي بلغ نحو ٢٠٠٧ ألف فدان عام ١٢٧,٣٦نحو 

 إحصائياً فى مساحة القمح بمحافظة معنويأن هناك إتجاهاً عاماً تناقصياً ) ٦(بالجدول رقم ) ١(المعادلة رقم 
من متوسط مساحة القمح بمحافظة الغربية البالغ نحو % ١,٣٤ ألف فدان ، يمثل نحو ١,٩٥الغربية بمقدار 

% ٣٩ من قيمة معامل التحديد على أن ، ويستدل) ٢٠٢٠ – ٢٠٠٥( ألف فدان خالل فترة الدراسة ١٤٥,٩
تلك العوامل التي يعكس آثارها عنصر الزمن من التغيرات في مساحة القمح بمحافظة الغربية تعزى إلي 

  .وذلك بفرض ثبات باقي العوامل
 . الفدانية للقمح نتاجيةتطور اإل -٢

فظة الغربية تراوحت بين  القمح بمحاإنتاجيةتبين أن تطور متوسط ) ٥(بدراسة البيانات بالجدول رقم 
 ، وتوضح المعادلة رقم ٢٠١٧ طن عام ٣,١٧ ، وحد أقصي بلغ نحو ٢٠١٨ طن عام ٢,٤حد أدنى بلغ نحو 

 القمح بمحافظة إنتاجية إحصائياً فى متوسط معنويأن هناك إتجاهاً عاماً تناقصياً ) ٦(بالجدول رقم ) ٢(
 محصول القمح بمحافظة الغربية البالغ نحو إنتاجية من متوسط% ٢,١ طن ، يمثل نحو ٠,٠٦الغربية بمقدار 

من % ٤٥، ويستدل من قيمة معامل التحديد على أن ) ٢٠٢٠ – ٢٠٠٥( طن خالل فترة الدراسة ٢,٨٦
تلك العوامل التي يعكس آثارها عنصر الزمن  القمح بمحافظة الغربية تعزى إلي إنتاجيةالتغيرات في متوسط 

  .ل وذلك بفرض ثبات باقي العوام

 ٢٠٢١ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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  )٢٠٢٠-٢٠٠٥(الغربية خالل الفترة  وإنتاج محصول القمح في محافظة إنتاجيةمساحة و): ٥(جدول رقم 
  المساحة  السنوات

  )ألف فدان(
   الفدانيةنتاجيةاإل

  )طن(
  اإلنتاج الكلي

  )ألف طن(
٤٢٩,١٢  ٢,٨٥٥  ١٥٠,٣٣  ٢٠٠٥ 
٤٣٧,٥٩  ٢,٨٧٧  ١٥٢,١٠  ٢٠٠٦ 
٣٦٨,٧٢  ٢,٨٩٥  ١٢٧,٣٦  ٢٠٠٧ 
٤٢٨,٥٦  ٣,٠٨٦  ١٥٦,٤٠  ٢٠٠٨ 
٤٦٧,٩٨  ٢,٨٥٣  ١٦٤,٠٣  ٢٠٠٩ 
٣٩٠,٦٣  ٢,٦٤٢  ١٤٧,٨٨  ٢٠١٠ 
٤١٢,٧٥  ٢,٨١٧  ١٤٦,٥٢  ٢٠١١ 
٤٣٦,٩٤  ٢,٨٩٣  ١٥١,٠٣  ٢٠١٢ 
٥١٧,١٢  ٣,١١٦  ١٦٥,٩٨  ٢٠١٣ 
٤٢٣,٠٨  ٢,٨٦٢  ١٤٧,٨٣  ٢٠١٤ 
٤٢٨,٢٤  ٢,٨٩٠  ١٤٨,١٥  ٢٠١٥ 
٤٢٧,٦٦  ٣,٠٢٩  ١٤١,١٩  ٢٠١٦  
٤٢٥,٢٥  ٣,١٦٨  ١٣٤,٢٣  ٢٠١٧  
٢١٦,٣٢  ٢,٤٠٠  ١٣٤,٩٦  ٢٠١٨  
٢٤٥,٣٩  ٢,٨٢  ١٣٥,٦٩  ٢٠١٩  
٣٢٥,٧٠  ٢,٥٩  ١٣٠,٧٠٣  ٢٠٢٠  
 ٣٩٨,٨ ٢,٨٦ ١٤٥,٩  المتوسط
 ١٠٣- ٠,٢٧- ٢٠-  الفرق

 ٢٤,١- ٩,٢٨- ١٣,١-  التغير% 
  :المصدر

  . أعداد متفرقة – قطاع الشئون اإلقتصادية –وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -١
  . بيانات غير منشورة – إدارة اإلحصاءات الزراعية –  مديرية الزراعة بالغربية -٢

  

 وإنتاج محصول القمح في  مصر ومحافظة إنتاجية االتجاه العام الزمني لمساحة ومعادالت): ٦(جدول رقم 
  ) .٢٠٢٠-٢٠٠٥(الغربية خالل الفترة 

المتوسط   ف  ٢-ر  المعادلـــــة  المتغير
  السنوي

مقدار التغير 
  السنوي

معدل التغير 
  %السنوي 

المساحة 
  باأللف فدان

   هـس١,٩٥ - ١٢٧,٣=  ـه١̂ص
)            ١,٣٤-  ١,٩٥-  ١٤٥,٩  *٥,٥٧  ٠,٣٩   *)٢,٣٨    (* *)٣٢,١٥  

 نتاجيةاإل
  بالطن

   هـ س٠,٠٦ - ٢,٣٥=   ـه٢̂ص
)            ٢,٠٩-  ٠,٠٦-  ٢,٨٦  *٣,٢٨  ٠,٤٥  *)٢,٩٥    (**)٣٠,٥٣  

  اإلنتاج 
  باأللف طن

   هـ س٨,٤٤ -   ٤٧٠,٥٦=  ـه٣̂ص
)             ٢,١٢-  ٨,٤٤-  ٣٩٨,٨  *٥,١٦  ٠,٥٢  **)٦,٠٣-  (**)١٣,١٠  

  .٠,٠١وية عند نمع(**) :             ،     ٠,٠٥وية عند نمع(*) : 
  :حيث أن      

  لمحصول القمح في محافظة الغربية  واإلنتاج الكلي نتاجيةالقيمة التقديرية لتطور المساحة ومتوسط اإلتشير إلى : ـه̂ص
 .١٦........ ، ٢، ١ :               هـ     .تشير إلى عامل الزمن: س    

  .)٥(جدول رقم بيانات الحسبت من : المصدر
  

  .تطور اإلنتاج الكلي للقمح  -٣
د أدنى تبين أن اإلنتاج الكلي للقمح بمحافظة الغربية تراوح بين ح) ٥(بدراسة البيانات بالجدول رقم 

 ، وتوضح ٢٠١٣ ألف طن عام ٥١٧,١٢ ، وحد أقصي بلغ نحو ٢٠١٨ ألف طن عام ٢١٦,٣٢بلغ نحو 
 إحصائياً فى اإلنتاج الكلي للقمح معنويأن هناك إتجاهاً عاماً تناقصياً ) ٦(بالجدول رقم ) ٣(المعادلة رقم 

اج الكلي للقمح بمحافظة من متوسط اإلنت% ٢,١٢ ألف طن ، يمثل نحو ٨,٤٤بمحافظة الغربية بمقدار 
، ويستدل من قيمة معامل  )٢٠٢٠ – ٢٠٠٥( ألف طن خالل فترة الدراسة ٣٩٨,٨الغربية البالغ نحو 
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تلك العوامل التي من التغيرات في اإلنتاج الكلي للقمح بمحافظة الغربية تعزى إلى % ٥٢التحديد على أن 

   .يعكس آثارها عنصر الزمن وذلك بفرض ثبات باقي العوامل
 في باإلحتياجات اإلستهالكية منه  أن اإلنتاج المحلي من القمح يعجز عن الوفاءومما سبق يتضح

ستيراد القمح من الخارج وتحميل  واالضطرار ال تفاقم حجم الفجوة القمحيةذلكقد ترتب علي و مصر ،
بإعتباره المكون ، قمح محصول المن سد تلك الفجوة   لاألعباء المالية الخزانة العامة للدولة بالمزيد من

  .، مما دعى لضرورة دراسة حجم الفاقد وسبل الحد منه الرئيسي لرغيف الخبز البلدي 
 بعينة الدراسة بمحافظة الغربية محصول القمح منفاقد الالتحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على : ثالثاً

    .باستخدام أسلوب المتغيرات الصورية
هم العوامل المؤثرة على فاقد فدان القمح من راسة التحليل اإلحصائي ألمن الديتناول هذا الجزء   

وهى ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة النقل المستخدمة فى نقل اإلنتاج الميداني خالل االستبيان 
 قياس تأثير تلك العوامل، وذلك باستخدام أسلوب المتغيرات الصورية بهدف ن يخزماكن التمن المزرعة أل

    . الحصاد لمحصول القمحمرحلةعلى فاقد 
  :توصيف متغيرات الدراسة   ) أ(

 مشاهدة ٤٦بلغ ) أقل من فدان(أن عدد المشاهدات في الفئة األولي ) ٧(كما تُشير بيانات الجدول رقم 
 مشاهدة ، وقد بلغ ٩٥ مشاهدة ليصل إجمالي عدد مشاهدات العينة ٤٩)  فدان٢-١(وقد بلغ في الفئة الثانية 

 فدان ، وقد بلغ في الفئة الثانية ٢٨,٥٨) أقل من فدان(الي المساحة المزروعة بالقمح  في الفئة األولي إجم
 فدان ، وقد بلغ متوسط ٨٨,٣٣ فدان ليصل إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في العينة ٥٩,٧٥)  فدان٢-١(

 ١,٣٨)  فدان٢-١(غ في الفئة الثانية  فدان ، وقد بل٠,٦٨) أقل من فدان(مساحة المشاهدة  في الفئة األولي 
 طن ، بينما بلغ في الفئة ٧٥,٥) أقل من فدان(وقد بلغ إجمالي إنتاج القمح بالعينة في الفئة األولي . فدان 

 طن ، بمتوسط إنتاج بلغ ٢٤٠,٧ طن ليصل إجمالي إنتاج القمح بعينة الدراسة ١٦٥,٢)  فدان٢-١(الثانية 
وقد بلغ متوسط إنتاج الفدان بالعينة في الفئة .  طن للفئة الثانية ٣,١٠ى ونحو  طن في الفئة األول١,٨٥نحو 

وقد بلغ متوسط كمية .  طن ٢,٧٦)  فدان٢-١( طن ، بينما بلغ في الفئة الثانية ٢,٦٤) أقل من فدان(األولي 
 ٢-١( الفئة الثانية  كجم ، بينما بلغ في٣٣٧,٥) أقل من فدان(الفاقد للفدان الواحد بالعينة في الفئة األولي 

، %١٢,٨، تصل نسبتها لنحو  كجم٦٢٤ لنحو  كجم ليصل إجمالي كمية الفاقد بعينة الدراسة٢٨٦,٥) فدان
  . الفدانية لكل فئة على الترتيب نتاجيةمن اإل% ١٠,٤

 كجم ، بينما بلغ في الفئة ٣٠٦) أقل من فدان(وقد بلغ متوسط كمية الفاقد للمشاهدة في الفئة األولي 
 ١٤,٠٨) أقل من فدان( كجم ، وقد بلغ إجمالي كمية الفاقد بالعينة في الفئة األولي ٢٥٥)  فدان٢-١(لثانية ا

 ٢٦,٥٧ طن ليصل إجمالي كمية الفاقد بعينة الدراسة لنحو ١٢,٥)  فدان٢-١(طن ، بينما بلغ في الفئة الثانية 
 ٢٩٥لنحو ) أقل من فدان(اً في الفئة األولي طن ، وقد بلغ متوسط كمية الفاقد للفدان الذي تم حصاده متأخر

من % ٩,٤٧، % ١١,١٧ كجم ، تصل نسبتها لنحو ٢٦٣)  فدان٢-١(كجم ، بينما بلغ في الفئة الثانية 
 هذه الكمية ليصل متوسط كمية الفاقد للفدان الذي تم انخفضت الفدانية لكل فئة على الترتيب ، وقد نتاجيةاإل

)  فدان٢-١( كجم ، بينما بلغ في الفئة الثانية ٢٨٦,٥لنحو ) أقل من فدان(ولي حصاده مبكراً في الفئة األ
وقد .  الفدانية لكل فئة على الترتيب ،نتاجيةمن اإل% ٨,٩٨، % ١٠,٨٥ كجم ، تصل نسبتها لنحو ٢٤٦,٥

 بينما بلغ  كجم ،٢٩٩,٥) أقل من فدان(بلغ متوسط كمية الفاقد للفدان الذي تم حصاده يدوياً في الفئة األولي 
 الفدانية لكل نتاجيةمن اإل% ٩,٧، % ١١,٦ كجم ، تصل نسبتها لنحو ٢٦٤,٥)  فدان٢-١(في الفئة الثانية 

 هذه الكمية ليصل متوسط كمية الفاقد للفدان الذي تم حصاده آلياً في الفئة انخفضتوقد . فئة على الترتيب 
 كجم ، تصل نسبتها ٢٥٨)  فدان٢-١(الفئة الثانية  كجم ، بينما بلغ في ٢٩٥,٥لنحو ) أقل من فدان(األولي 
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وقد بلغ متوسط كمية الفاقد للفدان .  الفدانية لكل فئة على الترتيب نتاجيةمن اإل% ٩,١٤، % ١٠,٦١لنحو 

 كجم ، بينما بلغ في الفئة ٢٩٣) أقل من فدان(الذي تم نقله باستخدام عربات تجرها الدواب في الفئة األولي 
 الفدانية لكل فئة على نتاجيةمن اإل% ٩,٨٨، % ١١,٠٢ كجم ، تصل نسبتها لنحو ٢٧٣) فدان ٢-١(الثانية 

 هذه الكمية ليصل متوسط كمية الفاقد للفدان الذي تم نقله باستخدام سيارات التاجر في انخفضتوقد . الترتيب 
 كجم ، تصل ٢٦٥,٥) فدان ٢-١( كجم ، بينما بلغ في الفئة الثانية ٢٧٩لنحو ) أقل من فدان(الفئة األولي 
وقد بلغ السعر المزرعي .  الفدانية لكل فئة على الترتيب نتاجيةمن اإل% ٩,٥٩، % ١٠,٨نسبتها لنحو 

  . طن / جنيه٤٦٧٠لمحصول القمح لكٍل من الفئتين بعينة الدراسة نحو 
  . توصيف متغيرات دراسة الفاقد من محصول القمح بمحافظة الغربية):٧(جدول رقم 

  الفئة الحيازية
  األولى  رالمتغي

  )أقل من فدان(
  الثانية

  ) فدان٢-١(
إجمالي 
  العينة

  ٩٥  ٤٩  ٤٦  عدد المشاهدات
  ٨٨,٣٣  ٥٩,٧٥  ٢٨,٥٨  )فدان(إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بالعينة 

    ١,٣٨  ٠,٦٨  )فدان(متوسط مساحة المشاهدة 
  ٢٤٠,٧  ١٦٥,٢  ٧٥,٥  )طن(إجمالي إنتاج القمح بالعينة 

    ٣,١  ١,٨٥  )طن(وسط إنتاج المشاهدة مت
    ٢,٧٦  ٢,٦٤  )طن(متوسط إنتاج الفدان 

  ٦٢٤  ٢٨٦,٥  ٣٣٧,٥  )كيلوجرام(متوسط كمية الفاقد للفدان الواحد 
    ١٠,٤  ١٢,٨  (%) الفدانية نتاجيةنسبة الفاقد من اإل

  ٥٦١  ٢٥٥  ٣٠٦  )كيلوجرام(متوسط كمية الفاقد للمشاهدة 
  ٢٦,٥٧  ١٢,٥٠  ١٤,٠٨  )طن(نة إجمالي كمية الفاقد بالعي

    ٢٦٣  ٢٩٥  متأخر
%  ٩,٤٧  ١١,١٧    

    ٢٤٦,٥  ٢٨٦,٥  مبكر
  كمية الفاقد للفدان طبقاً لميعاد الحصاد

  فدان/بالكجم
%  ٨,٩٨  ١٠,٨٥    

    ٢٦٤,٥  ٢٩٩,٥  يدوي
%  ٩,٧  ١١,٦    
    ٢٥٨  ٢٩٥,٥  آلي

  كمية الفاقد للفدان طبقاً ألسلوب الحصاد
  فدان/بالكجم

%  ٩,١٤  ١٠,٦١    
    ٢٧٣  ٢٩٣  دواب
%  ٩,٨٨  ١١,٠٢    

    ٢٦٥,٥  ٢٧٩  سيارات
كمية الفاقد للفدان طبقاً لوسيلة النقل المستخدمة في 

  نقل المحصول
    ٩,٥٩  ١٠,٨  %  فدان/بالكجم

    ٤٦٧٠  ٤٦٧٠  )طن/جنيه(السعر المزرعي 
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة: رالمصد 

  

  :اإلطار النظري الستخدام أسلوب المتغيرات الصورية في الدراسة ) ب( 
تم صياغة نموذج االنحدار على أساس وجود عدد من المتغيرات الصورية لتمثيل متغير تفسيري نوعي               
واحد ، كما تم صياغة النماذج الرياضية المعبرة عن كمية الفاقد من محصول القمح فـي الـصورة الخطيـة             

 ذلك فإن متوسط كمية الفاقد من محصول القمح طبقاً للنموذج تتحدد بعامل تفسيري نـوعي                المتعددة ، وعلى  
) متوسط كمية الفاقـد مـن محـصول القمـح         ( ، ويمكن صياغة العالقة بين المتغير التابع        ) ھـد( واحد هو   

 )٣( في الدالـة إليهـا  والمتغير التفسيري في صورة دالة االنحدار المتعدد اآلتية بعد إدخال المتغيرات الصورية      
  :حيث أن

  ٣د لميعـاد الحـصاد ،       ٢ د  ويمثلهـا   ١ – عدد المتغيـرات       عـدد المتغيرات الصورية في الدالة      
  : لوسيلة النقل المستخدمة في نقل المحصول٤دألسلوب الحصاد ، 
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  ) )١(معادلة رقم                    (٤ د٤ب + ٣ د٣ب + ٢ د٢ب+ أ   = ھـص

                  :حيث أن 
تُشير إلى متوسط كمية الفاقد من محصول القمح أثناء مرحلة الحصاد بعينة الدراسة خالل الموسـم                 : ھـص

  ) .٢٠٢١-٢٠٢٠(الزراعي 
ثابت المعادلة وهو األساس الذي سيتم المقارنة عليه ويمثل متوسط كمية فاقد محصول القمح فـي                    : أ    

  ) .تخدام السيارات في نقل المحصول حصاد مبكر ، حصاد آلي ، اس(الظروف المثلى 
  . المتغير الصوري لميعاد الحصاد   :  ٢د   

لمتغير متوسط كمية فاقد محصول القمح الذي تم حصاده متأخراً ، والقيمـة             ) ١(حيث يعطى القيمة    
  .صفر في حالة الحصاد المبكر

  .المتغير الصوري ألسلوب الحصاد :   ٣د     
تغير متوسط كمية فاقد محصول القمح الذي تم حصاده يـدوياً ، والقيمـة              لم) ١(حيث يعطى القيمة      

  .صفر في حالة الحصاد اآللي 
  .المتغير الصوري لوسيلة النقل المستخدمة :   ٤ د

لمتغير متوسط كمية فاقد محصول القمح الذي تم نقله باسـتخدام عربـات             ) ١(حيث يعطى القيمة      
  .لة استخدام السيارات في نقل المحصولتجرها الدواب ، والقيمة صفر في حا

 :  ويمكن صياغة شكل المعادالت على النحو التالي
وهي معلمة تقاطعية تُشير لمتوسط كمية فاقد محصول القمح بعينة الدراسـة              أ = ھـص: أوالً 

حصاد مبكر ، حصاد آلي ، استخدام السيارات في نقـل           (في الظروف المثلى    
  ) .المحصول

                               ٤٠  ، د٣٠  ، د٢٠عن د) ١(هذه المعادلة بالتعويض في المعادلة رقم ولقد تم التوصل ل
وهي تُشير لمتوسط كمية فاقد محصول القمـح الـذي تـم               ٢  د١ب+ أ  = ھـص: ثانياً 

  .   حصاده متأخراً  
  ٤٠ ، د ٣٠ عن   د) ١(وقد تم التوصل لهذه المعادلة بالتعويض في المعادلة رقم 

                        وهي تُشير لمتوسط كمية فاقد محصول القمح الـذي تـم          ٣  د ٢ب+ أ   = ھـ ص :ثالثاً  
  .   حصاده يدوياَ 

   ٠ = ٤  ، د٠ = ٢ عن   د) ١(وقد تم التوصل لهذه المعادلة بالتعويض في المعادلة رقم 
وهي تُشير لمتوسط كمية فاقد محصول القمـح الـذي تـم                                ٤  د ٣ب+ أ   = ھـ ص :رابعاً  

  . استخدام عربات تجرها دوابَ في نقله ألماكن التشوين
     ٠ = ٣  ، د٠ = ٢ عن   د) ١(وقد تم التوصل لهذه المعادلة بالتعويض في المعادلة رقم 

 ٠,٠٥ ، ٠,٠١ المعـادلة المقدرة عند مستوى معنوية) ٤ ، د٣ ، د٢د(لمعامالت ) ت(وثبوت معنوية 
يعني وجود تأثير معنوي الختالف كٍل من ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة نقل المحصول على 

  .متوسط كمية الفاقد من محصول القمح 
التحليل اإلحصائي ألثر اختالف ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة نقـل المحـصول علـى                 ) جـ(

  .لوب المتغيرات الصوريةباستخدام أسمتوسط كمية الفاقد 
بقياس أثر اختالف ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة نقل المحصول على متوسط كمية الفاقد                
من محصول القمح باستخدام أسلوب إدخال المتغيرات الصورية بعينة الدراسـة خـالل الموسـم الزراعـي                 
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 حيـث   ٠,٠١عند مستوى معنويـة     ) ٨(م  بالجدول رق ) ١(، اتضح ثبوت معنوية المعادلة      ) ٢٠٢١ -٢٠٢٠(

 وهو مـا يعني أنه يمكن استخدام هذه المعادلة في الوقوف على أثـر              ١٤,٤٨المحسوبة نحو   " ف"بلغت قيمة   
اختالف ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة نقل المحصول على متوسط كمية الفاقد مـن محـصول                  

من التغيرات في كمية الفاقد من محـصول        % ٥٧مما يعني أن     ٠,٥٧ وقد بلغ معامل التحديد المعدل        ، القمح
ترجع إلى العوامل التكنولوجية واالقتصادية التي يعكسها اختالف ميعاد الحصاد وأسـلوب الحـصاد ،                القمح
لمعامالت ) ت(من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتم قياسها بالدالة ، ونظراً لثبوت معنوية               % ٤٣وأن  

فإنه يستدل من ذلك على أنه يوجد اختالف في كمية الفاقد           ) ٤د(لمعامالت  ) ت(وعدم ثبوت معنوية    ) ٣ ، د  ٢د(
من محصول القمح عند اختالف ميعاد الحصاد وأسلوب الحصاد ، وال يوجد اختالف في كميـة الفاقـد مـن                

لمعـادلتين فـي   محصول القمح في حالة اختالف وسيلة النقل المستخدمة في نقل المحصول ، ويتمثل شـكل ا     
  : الصورة التالية 

حصاد مبكر ،   (تُمثل الكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح            أ  = ھـص
  )  . حصاد آلي ، استخدام السيارات في النقل

تُمثل الكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح الذي تم حصاده               ٢  د١ب+ أ  = ھـص
  . متأخراً 

تُمثل الكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح الذي تم حصاده               ٣  د٢ب+ أ  = ھـص
  . يدوياً 

  : ينتج أن        ١) = ٣د(، ) ٢د(وبالتعويض عن 
  )١            (      أ                        = ھـص

مبكـر ،   حـصاد   (لتصبح الكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح في الظروف المثلى             
من متوسط  % ٨,٩٢ كجم تمثل نحو     ٢٤٩,٧٩٩تساوي    ) حصاد آلي ، استخدام السيارات في نقل المحصول       

  . طن٢,٨ الفدان البالغة نحو إنتاجية
  فإن ١) = ٢د( وبالتعويض عن المتأخروفي حالة الحصاد :  

  )٢            (        )١ب+ أ  = ( ھـص
   .١× ) ١٢٣,٣٢٣ + ٢٤٩,٧٩٩ = (ھـص

ية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح الذي يـتم حـصاده متـأخراً تـساوي                 لتصبح الكم 
  . طن٢,٨ الفدان البالغة نحو إنتاجيةمن متوسط % ١٣,٣٣ كجم تمثل نحو ٣٧٣,١٢٢

  فإن ١) = ٣د( وبالتعويض عن اليدويوفي حالة الحصاد  :  
  )٣           (                 )٢ب+ أ  = ( ھـص
   ١× ) ١٤٧,٦٣  +٢٤٩,٧٩٩ = (ھـص

لتصبح الكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح الـذي يـتم حـصاده يـدوياً تـساوي                 
  . طن٢,٨ الفدان البالغة نحو إنتاجيةمن متوسط % ١٤,١٩ كجم تمثل نحو ٣٩٧,٤٢٩

  

ومما سبق يتضح وجود تأثير معنوي الختالف ميعاد الحصاد وطريقة الحصاد على كمية الفاقد مـن                
 كجـم فـي حالـة       ٣٧٣,١٢٢ كجم إلى نحو     ٢٤٩,٧٩٩محصول القمح ، حيث ارتفعت كمية الفاقد من نحو          

 كجم في حالة الحصاد اليدوي ، بينما اتضح عدم وجـود تـأثير   ٣٩٧,٤٢٩الحصاد المتأخر للمحصول ونحو  
  .معنوي الختالف وسيلة نقل المحصول ألماكن التشوين على كمية الفاقد منه 
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ر اختالف ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسيلة نقل المحصول على متوسط كمية فاقد أث): ٨(جدول 

  .محصول القمح بعينة الدراسة باستخدام أسلوب المتغيرات الصورية 
  رقم المعادلة  ف  -٢ر  المعادلة  البيـــــان
ھـ  المعادلة األصلية   ٣ د١٥٧,٦٣ + ٢ د١٤٣,٣٢٣ +  ٢٤٩,٧٩٩ ̂ص

                    )   ١(  **١٤,٤٧٨  ٠,٥٧  )**٤,١٦)**       (٣,٨٢(  
ھـ  ميعاد الحصاد   ٢ د١٤٣,٣٢٣+  ٢٤٩,٧٩٩ ̂ص
ھـ  أسلوب الحصاد         ٣ د١٥٧,٦٣ + ٢٤٩,٧٩٩ ̂ص

  : حيث 
̂ص    .ھـالكمية المقدرة لمتوسط كمية الفاقد من محصول القمح مقدرة بالكجم في المشاهدة  : ھـ

      .ميعاد الحصاد تُشير إلى المتغير الصوري ل    : ٢    د
  .تُشير إلى المتغير الصوري ألسلوب الحصاد     : ٣    د
   ٩٥، ....  ، ٢، ١ = ھـترمز للمشاهدات  حيث  : ھـ    .               معامل التحديد المعدل     : ٢- ر

  .  ٠,٠٥معنوية عند مستوى االحتمال   * :   .٠,٠١معنوية عند مستوى االحتمال  **  : 
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة  : المصدر

  

  .القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح وأسباب الفاقد ومقترحات الحد منه : رابعاً
يتضمن هذا الجزء من الدراسة التعرف على القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح بعينة 

من القمح أسباب الفاقد في محصول ، و بمحافظة الغربية )٢٠٢١-٢٠٢٠(الدراسة خالل الموسم الزراعي 
   . الفاقد هذاتقليل المبحوثين بعينة الدراسة وأهم المقترحات لوجهة نظر

القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح للفدان الواحد بعينة الدراسة خالل الموسم الزراعي ) أ(
)٢٠٢١-٢٠٢٠. ( 

-٢٠٢٠(الموسم الزراعـي    ل  الخمحصول القمح للفدان الواحد     ة للفاقد من    قتصاديالابدراسة القيمة   
للفئـة  القمـح   محـصول   مـن   اإلجمالية  إلى أن متوسط كمية الفاقد      ) ٩( رقم   جدولالتشير بيانات   ،  ) ٢٠٢١

وقـد  ،   الفدانيـة    نتاجيةمن اإل % ١٢,٨ كجم تعادل نحو     ٣٣٧,٥ حواليبلغ  ) أقل من فدان    (الحيازية األولى   
 يعنى أنه تـم     فدان وهذا /٢ متر ٣٠٧,٢، تكافئ حوالي     جنيه   ١٥٧٦,١٣ حوالي المزرعي بالسعر   هايمتبلغت ق 

   . رىهميا ٣ متر٢١١,٢٤ار هدإ
متوسـط كميـة الفاقـد مـن        أوضحت نتائج الدراسة أن     )  فدان ٢-١(وبالنسبة للفئة الحيازية الثانية     

 بالـسعر  هابلغت قيمتوقد ،  الفدانية  نتاجيةمن اإل % ١٠,٤ كجم تعادل نحو     ٢٨٦,٥ حواليالقمح بلغ   محصول  
 ٢٠٩,٣ار  إهـد ا يعنى أنه تـم      هذ، و فدان  /٢ متر ٢٤٩,٦، تكافئ حوالي     جنيه   ١٣٣٧,٩٦  حوالي يالمزرع

   .ه ري نتيجة لهذه النسبة من الفاقد  ميا٣متر
سة خالل الموسم القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح للفدان الواحد بعينة الدرا ) :٩(جدول رقم 

  ) .٢٠٢١-٢٠٢٠(الزراعي 
  الفئة األولى  ـدةالوح  المتغير

  )أقل من فدان(
  الفئة الثانية

  )فدان٢-١(
 ٢٨٦,٥ ٣٣٧,٥  الكيلو جرام  متوسط كمية الفاقد اإلجمالية من المحصول

 ١٠,٤ ١٢,٨  %   الفدانيةنتاجيةنسبة كمية الفاقد من اإل
 ٤,٦٧ ٤,٦٧  نيهالج  متوسط السعر المزرعي للكيلو جرام

 ١٣٣٧,٩٦ ١٥٧٦,١٣  لجنيها  قيمة الفاقد بالسعر المزرعي
 ٢٤٩,٦٠ ٣٠٧,٢٠  المتر  المساحة المكافئة لكمية الفاقد

 ٢٠١٢,٤٩ ١٦٥٠,٣٥  ٣المتر  متوسط كمية المياه الالزمة لري الفدان
 ٢٠٩,٣٠ ٢١١,٢٤  ٣المتر  كمية مياه الري المكافئة لكمية الفاقد

  .بت من بيانات عينة الدراسة جمعت وحس : المصدر
 . ٢٠٢٠ ، بيانات غير منشورة ،مديرية الري والصرف الصحي بمحافظة الغربية  -
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٦٤٤ " دراسة حالة بمحافظة الغربية "دراسة اقتصادية للفاقد من محصول القمح 
 )٢٠٢١-٢٠٢٠(خالل الموسم الزراعي القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح بمحافظة الغربية  )ب(

ـ حافظة الغربية   بم محصول القمح قتصادية والفنية المكافئة للفاقد من      ال ا اآلثاربدراسة   الموسـم  ل  الخ
القمـح  محصول  إلى أن متوسط كمية الفاقد من       ) ١٠( رقم   جدولالتشير بيانات   ،  ) ٢٠٢١-٢٠٢٠(الزراعي  

،  مليون أردب    ٢,١٧من جملة إنتاج المحافظة البالغ نحو       % ١١,٦ ألف أردب تعادل نحو      ٢٥,١٩ حواليبلغ  
 هذا، و  ألف فدان    ١,٥٢، تكافئ حوالي     مليون جنيه    ١٧٦,٣١  حوالي المزرعيبالسعر  ة الفاقد   بلغت قيم وقد  

   .رىال هميامن  ٣ متر مليون٣,٥٥ار إهديعنى أنه تم 
القيمة االقتصادية للفاقد من محصول القمح بمحافظة الغربية خالل الموسم الزراعي  ) :١٠(جدول رقم 

)٢٠٢١-٢٠٢٠(  
  البيان  الوحـــــــدة  المتغير

 ٢,١٧ ليون أردبالم  جملة إنتاج المحافظة
 ٢٥,١٩ األلف أردب  متوسط كمية الفاقد من المحصول

 ١١,٦١ %   الفدانيةنتاجيةمتوسط نسبة كمية الفاقد من اإل
 ٧٠٠ أردب/الجنيه  متوسط السعر المزرعي

 ١٥٢٠,٠ المليون جنيه  قيمة جملة إنتاج المحافظة
 ١٧٦,٣١ المليون جنيه  قيمة الفاقد بالسعر المزرعي

 ١٣٠,٧٠٣ األلف فدان  ساحة القمح بالمحافظةجملة م
 ١,٥٢ األلف فدان  المساحة المكافئة لكمية الفاقد

 ٣٠٥,٦٤ ٣المليون متر  متوسط كمية المياه الالزمة لري القمح بالمحافظة
 ٣,٥٥ ٣المليون متر  كمية مياه الري المكافئة لكمية الفاقد

  :جمعت وحسبت من بيانات  : المصدر
 . ٢٠٢٠ – بيانات غير منشورة – والصرف الصحي بمحافظة الغربية مديرية الري -١
 . بيانات غير منشورة – سجالت إدارة اإلحصاء –الغربية محافظة مديرية الزراعة ب -٢

  

  القمح ومقترحات الحد منهالفاقد في محصول سباب أ: خامساً
   . المبحوثين بعينة الدراسةمن وجهة نظرالقمح الفاقد في محصول سباب أ -١

تتمثـل فـي كثـرة      والتـي    الفاقد من محصول القمح   هم أسباب   أ إلى) ١١(الجدول رقم   شير بيانات   ت
ليـأتي بـذلك فـي     من المبحوثين بالعينة% ٢٢,١٨ وقد أشار لذلك نحو القوارض في الحقل وأماكن التخزين  

عـدم تـوافر   نـسبية  وجاء في المرتبة الثانية من حيث األهميـة ال ، المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية    
من المبحوثين بالعينة ، وجـاء فـي المرتبـة          % ١٩,٨٠أشار إلى ذلك نحو      حيث التقاوي المقاومة للتفحمات  

أشار إلى ذلك     حيث مبيدات الجمعية في مقاومة األمراض الفطرية     عدم فاعلية   الثالثة من حيث األهمية النسبية      
عـدم تـوافر اآلالت     رتبة الرابعة من حيث األهميـة       وقد جاء في الم   . من المبحوثين بالعينة  % ١٦,٣٨نحو  

  .من المبحوثين بالعينة لذلك % ١٢,٦٣ حيث أشار نحو الحديثة للحصاد
بعينة ) ٢٠٢١-٢٠٢٠(أسباب الفاقد من محصول القمح خالل الموسم الزراعي ) : ١١(جدول رقم 

  الدراسة بمحافظة الغربية 
  %األهمية النسبية   التكرارات  اإلجابة  م
 ٢٢,١٨  ٦٥  كثرة القوارض في الحقل وأماكن التخزين  ١
 ١٩,٨٠  ٥٨  عدم توافر التقاوي المقاومة للتفحمات  ٢
 ١٦,٣٨  ٤٨  عدم فاعلية مبيدات الجمعية في مقاومة األمراض الفطرية  ٣
 ١٢,٦٣  ٣٧  عدم توافر اآلالت الحديثة للحصاد  ٤
 ١٠,٩٢  ٣٢   بشدة صيفاًرارةارتفاع درجات الحتأخير الحصاد مع التغيرات المناخية و  ٥
 ٩,٥٦ ٢٨  فاقد اآللة أثناء الحصاد  ٦
 ٨,٥٣ ٢٥  انتشار العصافير في الحقل  ٧

  ١٠٠  ٢٩٣  ـالياإلجم
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان العينة  : المصدر
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ير في المرتبة الخامسة من حيث األهمية النسبية إلـى تـأخ          من المبحوثين   % ١٠,٩٢وقد أشار نحو    

اقـد اآللـة    وجاء في المرتبة السادسة ف     ،  التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشدة صيفاً       الحصاد مع 
 بالعينة ، ثم جاء في المرتبة الـسابعة واألخيـرة           من المبحوثين % ٩,٥٦نحو  لذلك  أشار   حيث   أثناء الحصاد 

  .ن بالعينة من المبحوثي% ٨,٥٣ وقد أشار لذلك نحو نتشار العصافير في الحقلا
   . المبحوثين بعينة الدراسةمن وجهة نظر مقترحات تقليل الفاقد من محصول القمح -٢

 تتمثل  مقترحات المبحوثين في تقليل الفاقد من محصول القمح       هم  أ إلى) ١٢(الجدول رقم   تشير بيانات   
مـن  % ١٦,٨٧ نحـو   وقد أشار لذلك  وفير مبيدات مقاومة لآلفات والقوارض في الحقل وأماكن التخزين        تفي  

وجاء في المرتبة الثانية من حيـث  ، ليأتي بذلك في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية     المبحوثين بالعينة 
  .من المبحوثين بالعينة % ١٥,٦٦أشار إلى ذلك نحو  حيثوفير آالت حصاد حكومية حديثة األهمية النسبية ت

لفاقد من محصول القمح بعينة الدراسة بمحافظة الغربية مقترحات المبحوثين لتقليل ا) : ١٢(جدول رقم 
  )٢٠٢١-٢٠٢٠(خالل الموسم الزراعي 

  %األهمية النسبية   التكرارات  اإلجابة  م
 ١٦,٨٧  ٧٠  توفير مبيدات مقاومة لآلفات والقوارض في الحقل وأماكن التخزين  ١
 ١٥,٦٦  ٦٥  توفير آالت حصاد حكومية حديثة  ٢
 ١٤,٤٦  ٦٠  لألمراضتوفير تقاوي مقاومة   ٣
 ١٣,٢٥  ٥٥  عدم ترك المحصول فترة طويلة في الحقل بعد تمام النضج  ٤
 ١٠,٨٤ ٤٥  توفير منافذ حكومية في القرى الستالم المحصول  ٥
 ١٠,٣٦ ٤٣  تفعيل دور اإلرشاد الزراعي في التوعية بمراعاة مواعيد الزراعة والحصاد  ٦
 ٩,٦٤  ٤٠  ثوفيرمنافذ البيع داخل القرى  ٧
 ٨,٩٢  ٣٧  عدم الحصاد وقت الظهيرة  ٨

  ١٠٠  ٤١٥  اإلجمـالي
  .جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان العينة  : المصدر

  

أشـار    حيثتوفير تقاوي مقاومة لألمراض الفطرية   وجاء في المرتبة الثالثة من حيث األهمية النسبية         
عـدم تـرك   المرتبة الرابعة من حيث األهميـة  من المبحوثين بالعينة ، وقد جاء في     % ١٤,٤٦إلى ذلك نحو    

من المبحوثين بالعينة لذلك ، وقد      % ١٣,٢٥ حيث أشار نحو     المحصول فترة طويلة في الحقل بعد تمام النضج       
توفير منافذ حكومية في    في المرتبة الخامسة من حيث األهمية النسبية إلى         من المبحوثين   % ١٠,٨٤أشار نحو   

تفعيل دور اإلرشاد الزراعي بتوعية المزاعين لمراعاة       جاء في المرتبة السادسة     و ، القرى الستالم المحصول  
 بالعينة ، ثم جاء في المرتبة السابعة        من المبحوثين % ١٠,٣٦نحو  لذلك  أشار  حيث  مواعيد الزراعة والحصاد    

المرتبة الثامنة  من المبحوثين بالعينة ، ثم جاء في        % ٩,٦٤ وقد أشار لذلك نحو      منافذ البيع داخل القرى    وفيرت
  .من المبحوثين بالعينة % ٨,٩٢ وقد أشار لذلك نحو عدم الحصاد وقت الظهيرة

  : الملخص
ن أإال  ، المحاصـيل الزراعيـة المـصرية   التي تواجه إنتـاج      تمشكالال من أهم    مشكلة الفاقد عتبر  ت  

مـن  % ٣٤ ليصل لنحو  الفاقدجممشكلة بالرغم من زيادة حهذه اللم تولى االهتمام الكافي بالزراعية السياسات  
محـصول  من الفاقد كمية وقيمة تقدير بصفة أساسية وقد استهدفت الدراسة  الزراعي ، لقطاعلجمالية القيمة اإل 

، وذلك من خالل دراسة تطور معدل االكتفاء الذاتي من محصول القمح فـي مـصر خـالل الفتـرة                    القمح  
التحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة علـى      وة الغربية ،    ، وتطور المساحة واإلنتاج بمحافظ    ) ٢٠١٩-٢٠٠٥(
 االقتصادية للفاقد من محـصول القمـح وأسـبابه        القيمةتقدير  باستخدام أسلوب المتغيرات الصورية ، و     فاقد  ال

 لتحليل البيانات وتفسير النتـائج      ي التحليل الوصفي والكم   يعلى أسلوب  ، وقد تم االعتماد      ومقترحات الحد منه  
بالدراسة من خالل استخدام بعض األساليب الرياضية واإلحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب            المتعلقة  
، ومعادالت االتجاه الزمني العام باإلضافة الستخدام أسلوب المتغيرات الصورية ، واعتمـد البحـث               المئوية  
ـ  منشورة   منشورة وغير بيانات ثانوية   : مصدرين للبيانات ، األول منها    ساسية على   أبصفة   صدرها الجهـات  تُ
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والثـاني  ،   دارة الزراعية لمراكز محافظة الغربيـة     وسجالت اإل ،  الحكومية المختلفة التابعة لوزارة الزراعة      

ضافة إلى العديد من المراجع والمؤلفات      باإلمزارعي القمح بالمحافظة    من  بسيطة  بيانات عينة عشوائية    : منها
  .   لبحثوالرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع ا

سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً قُدر     % ١,٥٣وقد أوضحت النتائج تناقص معدل االكتفاء الذاتي بحوالي         
خالل فترة الدراسة ، كما يستدل من قيمة معامـل          % ٥٤,١٠من المتوسط الحسابي البالغ نحو      % ٢,٨٣بنحو  

ات السنوية تُعزى أساساً إلى تلـك      من التغير % ٧٤ على أن حوالي     ٠,٠١التحديد المعدل عند مستوى معنوية      
دراسـة تطور إنتاج محصول    وب ،   العوامل التي يعكس آثارها عنصر الزمن وذلك بفرض ثبات باقي العوامل          

 معنـوي القمح في محافظة الغربية أوضحت معادلة االتجاه الزمني العام أن هناك اتجاهـاً عامـاً تناقـصياً                  
من متوسط اإلنتاج الكلـي للقمـح   % ٢,١٢ ألف طن يمثل نحو ٨,٤٤ر إحصائياً فى اإلنتاج الكلي للقمح بمقدا  

، كما يستدل من قيمـة      ) ٢٠٢٠ – ٢٠٠٥( ألف طن خالل فترة الدراسة       ٣٩٨,٨بمحافظة الغربية البالغ نحو     
العوامل التـي يعكـس     من التغيرات في اإلنتاج الكلي للقمح تعزى إلي         % ٥٢معامل التحديد المعدل على أن      

هم العوامـل المـؤثرة     ألالتحليل اإلحصائي   وبدراسة   ،   الزمن وذلك بفرض ثبات باقي العوامل     آثارها عنصر   
وهى ميعاد الحصاد ، وأسلوب الحصاد ، ووسـيلة النقـل           الميداني  على فاقد فدان القمح من خالل االستبيان        
وقـد  ت الـصورية ،  وذلك باستخدام أسلوب المتغيرا   ألماكن التشوين المستخدمة فى نقل اإلنتاج من المزرعة       

تبين وجود تأثير معنوي الختالف ميعاد الحصاد وأسلوب الحصاد على كمية الفاقد من محصول القمح حيـث                
فدان في حالة الحصاد المبكـر وبالطريقـة اآلليـة واسـتخدام            / كجم ٢٤٩,٧٩٩ارتفعت كمية الفاقد من نحو      

حالة الحصاد المتأخر للمحصول ولنحو     فدان في   / كجم ٣٧٣,١٢٢سيارات التجار في نقل المحصول إلى نحو        
فدان في حالة الحصاد اليدوي ، بينما اتضح عدم وجود تأثير معنوي الختالف وسيلة نقـل                / كجم   ٣٩٧,٤٢٩

  .المحصول ألماكن التشوين على كمية الفاقد
اسة من محصول القمح وأسباب الفاقد ومقترحات الحد منه بعينة الدر االقتصادية للفاقدوبدراسة القيمة 
للفئة القمح محصول من اإلجمالية أن متوسط كمية الفاقد ، اتضح  )٢٠٢١-٢٠٢٠(خالل الموسم الزراعي 

بلغت وقد ،  الفدانية نتاجيةمن اإل% ١٢,٨ كجم تعادل نحو ٣٣٧,٥ حواليبلغ ) أقل من فدان(الحيازية األولى
ار هدا يعنى أنه تم إهذ، وفدان /٢تر م٣٠٧,٢، تكافئ حوالي  جنيه ١٥٧٦,١٣ حوالي المزرعي بالسعر هاقيمت

متوسط أوضحت نتائج الدراسة أن )  فدان٢-١من(وبالنسبة للفئة الحيازية الثانية   ، رىهميا ٣ متر٢١١,٢٤
بلغت وقد  ، الفدانية نتاجيةمن اإل% ١٠,٤ كجم تعادل نحو ٢٨٦,٥ حواليالقمح بلغ محصول كمية الفاقد من 

ا يعنى أنه تم هذ، وفدان /٢ متر٢٤٩,٦، تكافئ حوالي  جنيه ١٣٣٧,٩٦  حوالي المزرعي بالسعر هاقيمت
بمحافظة الغربية ، تبين  محصول القمحقتصادية للفاقد من الا، وبدراسة القيمة  ه ري ميا٣ متر٢٠٩,٣ار هدإ

من جملة إنتاج % ١١,٦ ألف أردب تعادل نحو ٢٥,١٩ حواليالقمح بلغ محصول أن متوسط كمية الفاقد من 
 مليون ١٧٦,٣١ حوالي المزرعيبالسعر ة الفاقد بلغت قيموقد ،  مليون أردب ٢,١٧فظة البالغ نحو المحا
   .رىال هميامن  ٣ متر مليون٣,٥٥ار هدا يعنى أنه تم إهذ، و ألف فدان ١,٥٢، تكافئ حوالي جنيه 

ثرة القوارض   ك تتمثل في  هاأن تبين القمح ومقترحات الحد منه   محصول  من  الفاقد  سباب  وبدراسة أهم أ  
مبيدات الجمعية في مقاومـة     ، عدم فاعلية     عدم توافر التقاوي المقاومة للتفحمات     ،   في الحقل وأماكن التخزين   

 التغيـرات المناخيـة وارتفـاع       تأخير الحصاد مع   ،   عدم توافر اآلالت الحديثة للحصاد     ،   األمراض الفطرية 
 وقد أشـار لـذلك نحـو        نتشار العصافير في الحقل    ثم ا  اقد اآللة أثناء الحصاد   ف ، درجات الحرارة بشدة صيفاً   

 من المبحوثين بالعينـة   % ٨,٥٣،  % ٩,٥٦،  % ١٠,٩٢،  % ١٢,٦٣،  % ١٦,٣٨،  % ١٩,٨٠،  % ٢٢,١٨
ـ  فـي    مقترحات المبحوثين في تقليل الفاقد من محصول القمح متمثلـة         هم  أ على الترتيب ، وقد جاءت     وفير ت

من المبحـوثين   % ١٦,٨٧ وقد أشار لذلك نحو      ل وأماكن التخزين  مبيدات مقاومة لآلفات والقوارض في الحق     
ـ   توفير تقاوي مقاومـة لألمـراض الفطريـة       ،  وفير آالت حصاد حكومية حديثة      ، ثم ت   بالعينة دم تـرك   ، ع

تفعيل  ، توفير منافذ حكومية في القرى الستالم المحصول       ،   المحصول فترة طويلة في الحقل بعد تمام النضج       
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، % ١٣,٢٥،  % ١٤,٤٦،  % ١٥,٦٦أشار إلى ذلـك نحـو        حيث وقت الظهيرة المحصول  عدم حصاد   ، ثم   
  .من المبحوثين بالعينة على الترتيب% ٨,٩٢، % ٩,٦٤، % ١٠,٣٦
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 Summary: 
 This study aimed to Estimating the amount of wheat crop loss during the 
production. by studying the self-sufficiency rate during the period (2005-2019). 
estimating the amount of losses during harvest and the equivalent economic effects 
For this loss. the statistical analysis the factors affecting the harvest loss of the wheat 
crop using the dummy variables method. estimating of the economic effects 
equivalent to the loss of the wheat crop. the causes of the loss. 
 It was found that the self-sufficiency rate decreased by about 1.53% annually. 
at a statistically significant decrease rate estimated at about 2.83% of the arithmetic 
average of the self-sufficiency rate of about 54.10%. By studying the development of 
wheat crop production in Gharbia Governorate. By statistical analysis of the most 
important factors affecting the loss of wheat acres. It was found that the amount of 
wastage increased from about 249.799 kg in the case of early harvest and by the 
automatic method and the use of merchant cars to transport the crop to about 373.122 
kg in the case of late harvest of the crop and about 397.429 kg in the case of manual 
harvesting While it was clear that there was no significant effect of the difference in 
the means of transporting the crop to the places. 
 By studying the economic effects equivalent to the loss of the wheat crop. the 
causes of the loss and methods of solving them. It was found that the average total 
loss of wheat crop for the first holding category amounted to about 337.5 kg. 
equivalent to about 12.8% of the feddan productivity. and its value at the farm price 
was about 1576.13 pounds. equivalent to about 307.2 square meters / acre. and this 
means that 211.24 meters of irrigation water were wasted. And for the second holding 
category. the results of the study showed that the average amount of wheat crop loss 
was about 286.5 kg. equivalent to about 10.4% of the feddan productivity. and its 
value at the farm price was about 1337.96 pounds. equivalent to about 249.6 square 
meters / acre. and this means that 209.3 meters 3 were wasted. Irrigation water as a 
result of this percentage of wastage. By studying the economic and technical effects 
equivalent to the loss of the wheat crop in Gharbia Governorate. it was found that the 
average amount of wheat crop loss amounted to about 25.19 thousand ardebs. 
equivalent to about 11.6% of the total production of the governorate of about 2.17 
million ardebs. and the value of the loss at the farm price reached about 176.31 
million 1 pound. the equivalent of about 1.52 thousand feddans. which means that 
3.55 million m3 of irrigation water were wasted.And It has been shown that the most 
important causes of loss are the abundance of rodents in the field and storage places. 
the lack of seeds to resist charring. the ineffectiveness of the collective pesticides in 
combating fungal diseases. the lack of modern machinery for harvesting. the delay in 
harvesting. By about 22.18%. 19.80%. 16.38%. 12.63%. of the sample respondents 
indicated that. respectively. 
Recommendations: 

From above results. the following recommendations could be stated: 
1- The necessity to expand the use of mechanical technology in harvesting to reduce 

the percentage of waste. 
2- Activating the role of agricultural extension agents by educating farmers not to 

leave the crop for a long time in the field after it has ripened. 
3- Providing government outlets to receive the crop in villages and silos in the centers.  
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