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    امللخص:  

نتاجية أ و    يتصف قطاع الزراعة عىل عكس القطاعات الاقتصادية ال خرى بتعرضه بشدة للمخاطر عىل اختالف أ نواعها، وقد تكون هذه  اخملاطر ا 

ة،  حلرشيتسويقية أ و متويلية أ و مؤسس ية أ و خماطر برشية، والىت قد تتعدد أ س باهبا، فهناك أ س باب طبيعية حلدوث اخلطر اكنتشار ال مراض والآفات ا

الىت قد  واخنفاض معدل هطول ال مطار مما يسبب اجلفاف، وحدوث ظاهرة التصحر، وتغريات الرطوبة اجلوية أ و ال رضية، والرايح الشديدة، والتقلبات 

نتاج  ومتثلت مشلكة البحث ىف أ نحتدث ىف درجات احلرارة.    بحث تقدير واس هتدف ال احملاصيل الزراعية يكون ىف ظل اخملاطرة والاليقني. وتسويق ا 

نتاجية والتسويقية الىت تواجه مزارعى حمصول البطاط نتاجية والتسويقية حملصول البطاطس، وذكل من خالل دراسة املشالكت ال  س، وتقدير  اخملاطرة ال 

نتاجية حمصول البطاطس.  رباير ذو تأ ثري عكىس معنوى  وقد تبني أ ن شهر ف تأ ثري التغريات احلادثة ىف درجات احلرارة ك حد أ مه التغريات املناخية عىل ا 

ىل اخن نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى، مما يشري أ ن ارتفاع درجة احلرارة العظمى مبقدار واحد درجة مئوية سوف يؤدى ا  حصائيًا عىل ال  نتاجية  ا  فاض ىف ال 

نتاجية  . واتضح أ يضًا أ ن ارتفاع درجة احلرارة العظمى مبقدار و %0,64الفدانية للبطاطس الصيفى بنس بة  ىل اخنفاض ىف ال  احد درجة مئوية سوف يؤدى ا 

نتاجية%1,5الفدانية للبطاطس الش توى بنس بة  ال صابة ابل مراض والآفات قد جاءت ىف الرتتيب ال ول   تبني أ ن مشلكة انتشار . وابلنس بة للمشالكت ال 

نتاجية ال خرى، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل  ، مث جاءت مشلكة ارتفاع أ سعار التقاوى ىف املرتبة الثانية من حيث  %94من بني ابىق املشالكت ال 

، وجاءت ىف الرتتيب الثالث مشلكة قةل املقررات السامدية املنصفة %78مدى انتشار هذه املشلكة بني املزارعني، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل 

ت التسويقية تبني أ ن مشلكة ارتفاع الهوامش التسويقية قد جاءت ىف الرتتيب ال ول  . وابلنس بة للمشالك% 71للفدان، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل 

، مث جاءت مشلكة زايدة عدد الوسطاء ىف املرتبة الثانية من حيث  %92من بني ابىق املشالكت التسويقية ال خرى، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل 

. ومما س بق ووفقًا للنتاجئ الىت مت احلصول علهيا فا ن البحث  %83بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل  مدى انتشار هذه املشلكة عند تسويق احملصول، حيث 

نتاج، والتأ مني  آاثرها، كتنويع ادلخل، والتعاقد عىل ال  تباع اسرتاتيجيات معينة ملواهجة اخملاطر والتغلب عىل أ عىل زراعة حماصيل  يوىص مبا يىل: رضورة ا 

ة هذه احملاصيل تتسم ابرتفاع درجة اخملاطرة. ال هامتم ابلتسويق التعاوىن بأ ن يكون هناك دوراً فعاًل للجمعيات التعاونية  اخلرض بشلك عام حيث أ ن طبيع

أ ن يكون   الزراعية ىف تسويق احملاصيل من خالل جتميعها ىف مكيات كبرية، مما خيفض من تاكليف النقل وتقليل عدد الوسطاء من انحيٍة أ خرى. ورضورة

نتاجية من انحية وتقل عىل أ و  ال هامتم الاكىف بتصدير  يل فرص انتشار ال صابة ابلآفات. لوايت املهمتني هبذا اجملال. أ مهية اتباع دورة زراعية مناس بة لزايدة ال 

نتاج من أ جل التصدير لتحسني دخل املزارع.    حاصالت اخلرض موضع ادلراسة وتبىن س ياسات ال 

نتاجية  , الاليقني ,اخملاطرة  : الاسرتشادية اللكامت    التغري املناىخ.  ,اخملاطرة التسويقية ,اخملاطرة ال 

 املقدمة:  

يعد القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الهامة ىف البنيان  

من   %20الاقتصادى القوىم املصى، حيث يسامه هذا القطاع حبواىل

جامىل ادلخل القوىم، وتبلغ قمية الصادرات الزراعية املصية والىت تعترب  ا 

صول عىل النقد ال جنىب الالزم لسداد فاتورة  مصدراً رئيس يًا للح 

جامىل قمية   % 18مليار جنيه والىت متثل حنو  89الواردات حواىل  من ا 

ىل العامل اخلارىج والىت بلغت حواىل  مليار   501الصادرات املصية ا 

وترجع   ،(2019-2017خالل متوسط الفرتة )ابل سعار اجلارية جنيه 

ىل كونه املصدر ال ساىس لتوفري الغذاء للساكن   أ مهية هذا القطاع أ يضًا ا 

مداد القطاع الصناعى ابملواد اخلام الالزمة هل.    وا 

ويتصف قطاع الزراعة عىل عكس القطاعات الاقتصادية ال خرى  

بتعرضه بشدة للمخاطر عىل اختالف أ نواعها، وقد تكون هذه  اخملاطر  

نتاجية أ و تسويق ية أ و متويلية أ و مؤسس ية أ و خماطر برشية، والىت قد  ا 

تتعدد أ س باهبا، فهناك أ س باب طبيعية حلدوث اخلطر اكنتشار ال مراض  

والآفات احلرشية، واخنفاض معدل هطول ال مطار مما يسبب اجلفاف،  

وحدوث ظاهرة التصحر، وتغريات الرطوبة اجلوية أ و ال رضية، والرايح  

  الىت قد حتدث ىف درجات احلرارة ناخية امل الشديدة، والتقلبات 

لمخاطر اكلتقلبات السعرية سواًء  ل. وهناك أ س باب اقتصادية والرطوبة

نتاجية.    ىف أ سعار املدخالت أ و اخملرجات ال 

 :   البحث مشلكة  

نتاج الزراعى عىل عكس القطاعات الاقتصادية ال خرى   يتسم ال 

نتاج يمت  ىف بيئة مكشوفة يصعب  بأ نه حمفوف ابلعديد من اخملاطر، فال 

كام أ ن املنتجات الزراعية ىه منتجات حيوية رسيعة   الس يطرة علهيا 

نتاج التلف ىف معظمها احملاصيل الزراعية يكون  وتسويق ، وابلتاىل فا ن ا 

وازدادت درجة اخملاطرة بعد س ياسة التحرر   ىف ظل اخملاطرة والاليقني.

نتاج  لغاء ادلمع عىل مس تلزمات ال  لغاء نظام التوريد  الاقتصادى وا  وا 

اصيل الزراعية، وارتباط ال سعار احمللية ابل سعار  لبعض احملاجلربى 

ىف   يؤدى، مما دون ال خذ ىف الاعتبار حامية املنتج الزراعى العاملية

ىل عدم اس تقرار ادلخل املزرعى واخنفاض دخول املزارعني،   الهناية ا 

   .  ابلقدر املناسب فامي بعد غري قادرين عىل متويل ال نتاج  وابلتاىل أ صبحوا
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 هدف البحث:  

يعترب أ خذ أ ثر اخملاطر احملمتةل ىف ال عتبار أ مراً رضوراًي عند اختاذ  

نتاجية والتسويقية. ذلكل يس هتدف البحث  اخملاطرة   تقديرالقرارات ال 

نتاجية والتسويقية حملصول البطاطس، وذكل من خالل دراسة   ال 

نتاجية والتسويقية  الىت تواجه مزارعى حمصول البطاطس،  املشالكت ال 

وتقدير تأ ثري التغريات احلادثة ىف درجات احلرارة ك حد أ مه التغريات 

نتاجية حمصول البطاطس. وتقدير القمية املتوقعة وجشرة   املناخية عىل ا 

 القرارات لهذا احملصول الاسرتاتيجى.   

   الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

التحليل الوصفي   البحث مت اس تخدام أ سلوبلتحقيق أ هداف 

وتقدير  ، اكس تخدام املتوسط احلساىب ملعاجلة البياانت، وال س تدلىل

تأ ثري التغري احلادث ىف  لتقدير املتعدد والاحندار ال مهية النسبية، 

نتاجية حمصول البطاطس، وأ يضا اس تخدام معامل   درجات احلرارة عىل ا 

نت   اجية والتسويقية حملصول البطاطس.  الاختالف لتقدير اخملاطر ال 

عيل نوعني من البياانت، وىه البياانت الثانوية   البحث  وقد اعمتد 

اليت مت احلصول علهيا من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء،  

والنرشات ال حصائية بوزارة الزراعة واس تصالح ال رايض، والبياانت 

بتجميعه  س تبيان الىت قام الباحث ال ولية واليت مت احلصول علهيا من ال  

عينة عشوائية مرحلية حيث مت حص عدد من احملافظات  من خالل 

الىت تنترش فهيا زراعة حمصول البطاطس وقد وقع الاختيار العشواىئ  

عىل حمافظات الغربية وادلقهلية والرشقية، مث مت اختيار مركزين عشوائيًا  

مركزى طنطا واحملةل  عىل  وقد وقع الاختيار العشواىئمن لك حمافظة 

الكربى من حمافظة الغربية، ومركزى املنصورة وطلخا من حمافظة  

ادلقهلية، ومركزى احلس ينية وأ بوحامد من حمافظة الرشقية. مت اختيار  

جامىل عدد القرى  قرية من احملافظات   12قريتني عشوائيًا ليكون ا 

 الزراعى  مفردة ىف تكل احملافظات خالل املوس  60الثالث، بواقع 

 م.  2020/  2019

 نتاجئ البحث ومناقشاهتا 

 أ وًل: املفاهمي النظرية املرتبطة مبوضوع البحث:  

 :  مفهوم اخملاطرة 

   Risquéلكمة خطر ىف اللغة مس توحاه من املصطلح الالتيىن

ىل حدوث تغري  ما مقارنة مبا اكن من املنتظر أ ن  ضار واذلى يشري ا 

حيدث. كام يعرف اخلطر ابملفهوم الاقتصادى بأ نه توقع حدوث  

ىف النتاجئ ما بني اخملطط هل وبني احلادث ابلفعل،  سيئة اختالفات 

 ويعرف كذكل عىل أ نه احامتل الفشل ىف حتقيق العائد املتوقع.  

  اخملاطرة والاليقني:    الفرق بني 

ات ىف النتاجئ أ و العوائد املتوقعة ميكن التنبؤ هبا  عندما تكون التغري 

نتاج ىف هذه احلاةل يكون ىف ظل   مس بقًا بناًء عىل معلومات، فا ن ال 

اخملاطرة، وعندما ل ميكن التنبؤ ابلنتاجئ أ و العوائد مس بقًا لعدم توفر  

 البياانت فهذه ىه حاةل الاليقني.  

 Technical and productionاخملاطر ال نتاجية والتكنولوجية: 
risks    

نتاجية.   نتاجية من حدوث تغريات مفاجئة ىف ال  تنشأ  اخملاطر ال 

نتاج النباىت واحليواىن يعمتدان عىل العمليات البيولوجية الىت تتأ ثر  وال 

ابلطقس، وال صابة ابل مراض، وانتشار الآفات، واخنفاض معدل هطول  

آخر ، و ال مطار أ و اجلفاف نتاجية  هناك مصدر أ من مصادر اخملاطرة ال 

وهو حدوث عطل ىف الالآت الزراعية، أ و اخنفاض كفاءهتا، أ و عدم  

نتاج   توفرها ىف الوقت املناسب، أ و ظهور تكنولوىج جديد يعطى ا 

نتاجية  أ عىل بنفس القدر من املوارد، مما يكون هل ال ثر السلىب عىل ال 

ل تس تخدم التكنولوىج  الفدانية، أ و عدم قدرة املزارع القدمية الىت 

   اجلديد عىل املنافسة.

   Marketing risksاخملاطرة التسويقية:  

تنشأ  اخملاطرة التسويقية من حدوث تغريات مفاجئة ىف أ سعار لك  

نتاج، حيث أ ن ظروف العرض والطلب   من مدخالت وخمرجات ال 

عىل املنتجات سوف تتغري، وابلتاىل فا ن لك العوامل الىت تأ ثر عىل  

 وطلب املنتجات تعترب مصدراً للمخاطرة التسويقية.  عرض 

 مفهوم التغري املناىخ وأ س بابه:   

يعرف التغري املناىخ ملنطقة معينة بأ نه عبارة عن حدوث خلل ىف  

التوازن السائد ابلنس بة للظروف املناخية اخملتلفة اكحلرارة وشدة الرايح  

ومعدل سقوط ال مطار واذلى يؤثر بدوره ىف املدى الطويل عىل  

ختالف نس بة الرطوبة ىف اجلو.   ال نظمة احليوية اخملتلفة وكذكل ا 

ىس ىف حدوث التغري املناىخ هو الثورة الصناعية الىت والسبب الرئي

يتودل عهنا زايدة معدل انبعااثت غازات ال حتباس احلرارى وأ مهها غاز  

اثىن أ كس يد الكربون وامليثان، والىت ل يمت امتصاصها من الغالف اجلوى  

بسبب املامرسات البرشية اخلاطئة من حرق الغاابت وتدمري ال خرض  

ىل ارتفاع درجة حرارة واليابس وتلوث  املاء والهواء، مما أ دى ىف الهناية ا 

 اجلو عن املعدلت الطبيعية.  

 وسائل التكيف مع حدوث التغريات املناخية واحلد من أآاثره السلبية:  

 زراعة ال صناف مبكرة النضج.  

تغيري مواعيد الزراعة مبا يتناسب مع سقوط ال مطار ىف حاةل  

 الزراعة املطرية. 

 البذور ببعض العنارص املغذية لتحفزي منو البادرات.   معامةل

تطوير أ صناف التقاوى ال كرث حتماًل للجفاف وارتفاع واخنفاض  

درجات احلرارة عن القدر املناسب لمنو النبااتت ومقاومة الآفات  

 وال مراض.  
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تباع دورة زراعية مناس بة تفيد ىف التخلص من احلشائش الىت   ا 

ىل  تنافس احملصول عىل المن و، وزايدة خصوبة الرتبة، وقةل احلاجة ا 

 ال زوت بزراعة حمصول بقوىل.  

 اثنيًا: املؤرشات الاقتصادية حملصول البطاطس ىف مجهورية مص العربية 

ال مهية النسبية للمساحة املزروعة وال نتاج حملصول البطاطس خالل  
 (:  2019-2015متوسط الفرتة ) 

( تبني أ ن ال مهية النسبية 1ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

للمساحة املزروعة مبحصول البطاطس ابلنس بة ل جامىل مساحة حماصيل  

ة  ، حيث بلغت املساح2016اخلرض قد بلغت أ دانها خالل عام 

أ لف فدان،   377املزروعة مبحصول البطاطس خالل ذكل العام حواىل 

جامىل مساحة حماصيل اخلرض والىت تبلغ حواىل   % 17,4متثل حنو  من ا 

فدان خالل نفس العام، ىف حني بلغت ال مهية النسبية   مليون  2,2

،  2019للمساحة املزروعة مبحصول البطاطس أ قصاها خالل عام 

أ لف فدان   423روعة للبطاطس حبواىل حيث قدرت املساحة املز 

جامىل مساحة حماصيل   % 20,5خالل ذكل العام، متثل حواىل  من ا 

فدان، وقد بلغت ال مهية النسبية   مليوىناخلرض واذلى بلغ حواىل 

للمساحة املزروعة مبحصول البطاطس ابلنس بة ل جامىل مساحة حماصيل  

-2015، وذكل خالل متوسط الفرتة )%19,3اخلرض حواىل 

2019  .) 

نتاج  وأ وحضت بياانت نفس اجلدول أ ن ال مهية النسبية لمكية ا 

نتاج حماصيل اخلرض قد بلغت أ دانها خالل   البطاطس ابلنس بة لمكية ا 

نتاج حمصول البطاطس خالل ذكل  2016عام  ، حيث بلغت مكية ا 

نتاج   %18,3طن، متثل حواىل  ماليني  4,1العام حواىل  جامىل ا  من ا 

مليون طن، ىف حني بلغت   22,5ى بلغ حواىل حماصيل اخلرض واذل

نتاج ال مهية النسبية لمكية حمصول البطاطس أ قصاها خالل عام   ا 

نتاج حمصول البطاطس خالل ذكل العام  2019 ، حيث قدرت مكية ا 

نتاج   % 22,3طن، متثل حواىل  ماليني 5,2حبواىل  جامىل ا  من ا 

ت ال مهية مليون طن، وبلغ 23,3حماصيل اخلرض واذلى بلغ حواىل 

نتاج حماصيل اخلرض حواىل   نتاج البطاطس ابلنس بة لمكية ا  النسبية ل 

 (.         2019-2015، خالل متوسط الفرتة )21%

نتاج حمصول البطاطس ىف   التوزيع اجلغراىف وال مهية النسبية لمكية ا 
   حمافظات مص: 

نتاج البطاطس ىف مناطق   بدراسة ال مهية النسبية لمكية ا 

(،  2، تبني من خالل اس تعراض بياانت جدول رمق )وحمافظات مص

نتاج   أ ن حمافظة البحرية جاءت ىف  املرتبة ال وىل من حيث مكية ا 

نتاهجا حواىل  أ لف طن   787حمصول البطاطس حيث بلغ متوسط ا 

نتاج البطاطس ىف مص, وتأ ىت ىف   %16,3متثل حواىل  جامىل ا  من ا 

نتاهجا حواىل بلغ  املرتبة الثانية حمافظة ادلقهلية حيث   499متوسط ا 

نتاج البطاطس ىف مص,   %10,3أ لف طن متثل حواىل  جامىل ا  من ا 

نتاهجا  كام  جاءت حمافظة املنوفية ىف املرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط ا 

نتاج البطاطس ىف   %9,3أ لف طن متثل حنو  450حواىل  جامىل ا  من ا 

غ متوسط  مص، وجاءت ىف املرتبة الرابعة منطقة النوابرية حيث بل

نتاهجا حواىل  نتاج   % 8,7أ لف طن متثل حنو  417ا  جامىل ا  من ا 

(, مث جاءت  2019-2015البطاطس ىف مص خالل متوسط الفرتة )

بعد ذكل ىف الرتتيب ابىق احملافظات، وقد يرجع وجود حمافظة البحرية  

ىل ارتفاع ال نتاجية   نتاج البطاطس ا  ىف املرتبة ال وىل من حيث مكية ا 

 الفدانية بسبب اخلربة املكتس بة عىل مدار الس نوات السابقة.

 اثلثًا: املؤرشات التسويقية حملصول البطاطس:  

 السعر املزرعى )ابل سعار اجلارية(:   

  السعر املزرعى أ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان خالل الفرتة   تذبذب  حملصول البطاطس

  2018أ قصاه ىف عام  السعر املزرعى وقد بلغ ،(2005-2019)

جنهيًا للطن، ىف حني بلغ السعر املزرعى أ دانه ىف   2238حيث بلغ حنو 

بنس بة زايدة بلغت   جنهيًا للطن،  574حيث بلغ حنو  2005عام 

، وقد بلغ متوسط السعر املزرعى للبطاطس حواىل  %290حواىل 

 جنهيًا للطن خالل نفس الفرتة.    1318

للسعر املزرعى حملصول  تقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام وب 

السعر  أ ن  ، (4( ابجلدول رمق ) 1من املعادةل رمق ) البطاطس تبني

حصائيًا مزتايداً  عامًا  اجتاهًا  اختذتقد  املزرعى   قدر حبواىل  معنوى ا 

  % 7,6حواىل الس نوى  التغري, وقد بلغ معدل جنيه للطن س نوايً  100

-2005من متوسط السعر املزرعى حملصول البطاطس خالل الفرتة ) 

, وبلغ معامل التحديد  جنهيًا للطن 1318( واذلى بلغ حنو 2019

، مما يعىن أ ن العوامل الىت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل  0,91حواىل 

  السعر املزرعى للبطاطس من التغريات احلادثة ىف  % 91عن حواىل 

(، وقد ثبتت معنوية المنوذج  2019 –2005الفرتة )متوسط خالل 

حصائياً  (، وذكل لثبوت معنوية 0,01حامتىل ) عند املس توى ال   املقدر ا 

 .   )ف( احملسوبة عند هذا املس توى

 سعر امجلةل )ابل سعار اجلارية(:  

حملصول   سعر امجلةل أ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

-2005ما بني الزايدة والنقصان خالل الفرتة )  تذبذب البطاطس

حيث بلغ حنو   2019أ قصاه ىف عام  سعر امجلةل وقد بلغ ، (2019

  2005أ دانه ىف عام  جنهيًا للطن، ىف حني بلغ سعر امجلةل 6650

،  %680بنس بة زايدة بلغت حواىل  جنهيًا للطن،  853حيث بلغ حنو 

جنهيًا للطن   3228للبطاطس حواىل  وقد بلغ متوسط سعر امجلةل 

 خالل نفس الفرتة.   

لسعر امجلةل حملصول البطاطس  وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام 

  اختذ قد  سعر امجلةل أ ن  ، (4( ابجلدول رمق ) 2من املعادةل رمق ) تبني

حصائياً مزتايداً  عاماً  اجتاهاً  جنهيًا للطن   346 قدر حبواىل معنوى ا 

من متوسط   %10,7حواىل س نوى ال  التغري, وقد بلغ معدل س نوايً 

( واذلى  2019-2005حملصول البطاطس خالل الفرتة )  سعر امجلةل 

، مما  0,85, وبلغ معامل التحديد حواىل جنهيًا للطن  3228بلغ حواىل 

  % 85يعىن أ ن العوامل الىت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حواىل

الفرتة  متوسط خالل  للبطاطس سعر امجلةل من التغريات احلادثة ىف 
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حصائياً 2019 –2005) عند   (، وقد ثبتت معنوية المنوذج املقدر ا 

(، وذكل لثبوت معنوية )ف( احملسوبة عند  0,01حامتىل )املس توى ال  

 .هذا املس توى

 سعر التجزئة )ابل سعار اجلارية(:   

  سعر التجزئةأ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان خالل الفرتة   تذبذب  حملصول البطاطس

حيث   2019أ قصاه ىف عام  سعر التجزئة  وقد بلغ  ،(2005-2019)

أ دانه ىف عام   جنهيًا للطن، ىف حني بلغ سعر التجزئة 8130بلغ حنو 

بنس بة زايدة بلغت حواىل   جنهيًا للطن، 1146حيث بلغ حنو  2005

نهيًا للطن  ج 4213حواىل  ، وقد بلغ متوسط سعر التجزئة 609%

لسعر التجزئة  وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام خالل نفس الفرتة. 

سعر  أ ن  ، (4( ابجلدول رمق ) 3من املعادةل رمق )  حملصول البطاطس تبني 

حصائيًا مزتايداً  عاماً  اجتاهاً  اختذ قد  التجزئة   451 قدر حبواىل  معنوى ا 

من   %10,7حواىل الس نوى  التغري, وقد بلغ معدل جنهيًا للطن س نوايً 

-2005حملصول البطاطس خالل الفرتة )  متوسط سعر التجزئة 

, وبلغ معامل التحديد  جنهيًا للطن 4213( واذلى بلغ حواىل 2019

، مما يعىن أ ن العوامل الىت يعكسها عنص مس ئوةل عن  0,91حواىل 

خالل   للبطاطس ةسعر التجزئمن التغريات احلادثة ىف  %91 حواىل

(، وقد ثبتت معنوية المنوذج املقدر  2019 –2005الفرتة ) متوسط 

حصائياً  (، وذكل لثبوت معنوية )ف(  0,01حامتىل )عند املس توى ال   ا 

 .  احملسوبة عند هذا املس توى

 الفرق السعرى بني سعرى امجلةل واملزرعة:   

قى  الهامش التسويأ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان خالل   تذبذب حملصول البطاطس لتاجر امجلةل

أ قصاه   الهامش التسويقى لتاجر امجلةل  وقد بلغ ،(2019-2005الفرتة )

جنهيًا للطن، ىف حني بلغ الهامش   4682حيث بلغ حنو  2019ىف عام 

   جنهيًا للطن.  279حيث بلغ حنو  2005أ دانه ىف عام   التسويقى

للهامش التسويقى لتاجر امجلةل  وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام 

أ ن   ،(4( ابجلدول رمق )4من املعادةل رمق ) حملصول البطاطس تبني

  عامًا  اجتاهاً  اختذقد الهامش التسويقى لتاجر امجلةل حملصول البطاطس 

حصائياً مزتايداً  غ  , وقد بلجنهيًا للطن س نوايً  246 قدر حبواىل معنوى ا 

من متوسط الهامش التسويقى   % 12,9حواىل الس نوى  التغريمعدل 

( واذلى  2019-2005حملصول البطاطس خالل الفرتة )  لتاجر امجلةل

، مما  0,74, وبلغ معامل التحديد حواىل جنهيًا للطن  1910بلغ حواىل 

من التغريات احلادثة   % 74 يعىن أ ن عنص الزمن مس ئول عن حواىل

  –2005الفرتة )متوسط خالل  لتاجر امجلةل الهامش التسويقى ىف 

حصائياً 2019 عند املس توى  (، وقد ثبتت معنوية المنوذج املقدر ا 

(، وذكل لثبوت معنوية )ف( احملسوبة عند هذا  0,01حامتىل ) ال  

 .     املس توى

 الفرق السعرى بني سعرى امجلةل والتجزئة:   

الهامش التسويقى  أ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان   تذبذب حملصول البطاطس لتاجر التجزئة

الهامش التسويقى لتاجر   وقد بلغ ،(2019-2005خالل الفرتة ) 

جنيه  1500( حنو 2018 -2014أ قصاه خالل الفرتة )  التجزئة

لتاجر التجزئة أ دانه ىف عام   للطن، ىف حني بلغ الهامش التسويقى

جنهيًا للطن، بنس بة زايدة بلغت حواىل   293حيث بلغ حنو  2005

للبطاطس   ، وقد بلغ متوسط الهامش التسويقى لتاجر التجزئة412%

 جنهيًا للطن خالل نفس الفرتة.      985حواىل 

للهامش التسويقى لتاجر  وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام 

  ،(4( ابجلدول رمق )5من املعادةل رمق ) ول البطاطس تبنيالتجزئة حملص

معنوى  مزتايداً  عاماً  اجتاهًا  اختذقد الهامش التسويقى لتاجر التجزئة أ ن 

حصائياً    التغري, وقد بلغ معدل جنهيات للطن س نوايً  105 قدر حبواىل  ا 

  من متوسط الهامش التسويقى لتاجر التجزئة  %10,6حواىل الس نوى 

( واذلى بلغ حواىل  2019-2005حملصول البطاطس خالل الفرتة )

، مما يعىن أ ن  0,85, وبلغ معامل التحديد حواىل جنهيًا للطن 985

من   % 85 العوامل الىت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حواىل 

متوسط  خالل  ئةالهامش التسويقى لتاجر التجز التغريات احلادثة ىف 

حصائيًا 2019 –2005الفرتة )   (، وقد ثبتت معنوية المنوذج املقدر ا 

(، وذكل لثبوت معنوية )ف( احملسوبة  0,01حامتىل )عند املس توى ال  

 .  عند هذا املس توى

 نصيب املزارع من جنيه املس هتكل:   

نصيب املزارع من  أ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان   تذبذب حملصول البطاطس جنيه املس هتكل 

حيث بلغ   2005أ قصاه عام  وقد بلغ ،(2019-2005خالل الفرتة )

خالل ذكل العام، ىف حني بلغ نصيب املزارع من جنيه   %50حواىل 

حيث بلغ حواىل   2012أ دانه ىف عام  حملصول البطاطس املس هتكل 

، وقد بلغ  %56خالل ذكل العام، بنس بة اخنفاض بلغت حواىل  % 22

حملصول البطاطس حواىل   متوسط نصيب املزارع من جنيه املس هتكل 

 خالل نفس الفرتة.      35%

لنصيب املزارع من جنيه وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام 

( ابجلدول رمق  6من املعادةل رمق ) املس هتكل حملصول البطاطس تبني

  اختذ قد حملصول البطاطس  نصيب املزارع من جنيه املس هتكل أ ن  ،(4)

حصائياً متناقصًا  عاماً  اجتاهاً  , وقد بلغ  س نوايً  %1,7 قدر حبواىل معنوى ا 

من متوسط نصيب املزارع من   %5حواىل الس نوى  التناقصمعدل 

(  2019-2005جنيه املس هتكل حملصول البطاطس خالل الفرتة )

، مما يعىن  0,60, وبلغ معامل التحديد حواىل %35واذلى بلغ حواىل 

ن  م % 60 أ ن العوامل الىت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حواىل 

متوسط  خالل  نصيب املزارع من جنيه املس هتكل التغريات احلادثة ىف 

حصائيًا 2019 –2005الفرتة )   (، وقد ثبتت معنوية المنوذج املقدر ا 

(، وذكل لثبوت معنوية )ف( احملسوبة  0,01حامتىل )عند املس توى ال  

 .   عند هذا املس توى

 ر امجلةل من جنيه املس هتكل:   نصيب ات 
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نصيب اتجر امجلةل  أ ن يتبني (، 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

ما بني الزايدة والنقصان   تذبذب حملصول البطاطس من جنيه املس هتكل 

حيث بلغ   2012أ قصاه عام  وقد بلغ ،(2019-2005خالل الفرتة )

حيث   2006خالل ذكل العام، ىف حني بلغ أ دانه ىف عام  %59حواىل 

،  %157خالل ذكل العام، بنس بة زايدة بلغت حواىل  %23بلغ حواىل 

حملصول   وقد بلغ متوسط نصيب اتجر امجلةل من جنيه املس هتكل 

 خالل نفس الفرتة.      %41البطاطس حواىل 

لنصيب اتجر امجلةل من جنيه وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام 

( ابجلدول رمق  7ملعادةل رمق )من ا  املس هتكل حملصول البطاطس تبني

قد  حملصول البطاطس  نصيب اتجر امجلةل من جنيه املس هتكل أ ن  ،(4)

حصائيًا مزتايداً  عاماً  اجتاهاً  اختذ ,  س نوايً  %1,7 قدر حبواىل معنوى ا 

من متوسط نصيب اتجر   %4,2حواىل الس نوى  التغريوقد بلغ معدل 

-2005امجلةل من جنيه املس هتكل حملصول البطاطس خالل الفرتة ) 

،  0,42, وبلغ معامل التحديد حواىل % 41( واذلى بلغ حواىل 2019

  مما يعىن أ ن العوامل الىت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حواىل 

 نصيب اتجر امجلةل من جنيه املس هتكل من التغريات احلادثة ىف  42%

(، وقد ثبتت معنوية المنوذج  2019 –2005الفرتة )متوسط الل خ

حصائياً  (، وذكل لثبوت معنوية 0,01حامتىل ) عند املس توى ال   املقدر ا 

 .     )ف( احملسوبة عند هذا املس توى

نتاجية والتسويقية حملصول البطاطس:    رابعًا: تقدير اخملاطرة ال 

ة والتسويقية حملصول  ( تقدير اخملاطر ال نتاجي5يوحض اجلدول رمق )

نتاجية الفدانية  البطاطس، وقد تبني أ ن قمية معامل ال ختالف لال 

رتفاع  التقلبات  % 12حملصول البطاطس قد بلغت حنو  ىل ا  مما يشري ا 

نتاجية الفدانية حملصول البطاطس، وابلتاىل فا ن حمصول البطاطس   ىف ال 

نتاجية.  هو أ حد حماصيل اخلرض الىت تتسم ابرتفاع درجة اخملاطر  ة ال 

وابلنس بة للمخاطرة التسويقية حملصول البطاطس، أ شارت النتاجئ أ ن  

مما يشري   % 23قمية معامل ال ختالف ابلنس بة لسعر البيع قد بلغت حنو 

رتفاع  التقلبات السعرية حملصول البطاطس، وابلتاىل فا ن حمصول   ىل ا  ا 

اطرة  البطاطس هو أ حد حماصيل اخلرض الىت تتسم ابرتفاع عنص اخمل

 التسويقية.

نتاجية حمصول البطاطس ىف مص:    خامسًا: أ ثر التغريات املناخية عىل ا 

يتناول هذا اجلزء من ادلراسة بيان مدى تأ ثري التغريات املناخية  

نتاجية الفدانية  ممتثةل ىف درجات احلرارة العظمى والصغرى عىل ال 

   حملصول البطاطس وذكل خالل أ شهر الس نة اخملتلفة. 

 حمصول البطاطس الصيفى:  

( والىت توحض  1(، واملعادةل رمق )6ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

نتاجية الفدانية حملصول البطاطس الصيفى ودرجة احلرارة   العالقة بني ال 

حصائيًا عىل   العظمى تبني أ ن شهر فرباير ذو تأ ثري عكىس معنوى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى، مما يشري أ ن ارتفاع درجة احلرارة   ال 

ىل اخنفاض ىف   العظمى مبقدار درجة واحدة مئوية سوف يؤدى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى بنس بة  ، وقد ثبتت  %0,64ال 

واذلى ميثل شهر فرباير عند املس توى   2للمتغري س 2معنوية ت

واذلى ميثل شهر يونيو ذو   6. اتضح أ يضًا أ ن املتغري س %1ال حامتىل 

حصائيًا حيث أ ن ارتفاع درجة احلرارة مبقدار  تأ ثري ط ردى معنوى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى بنس بة   ىل ارتفاع ال  الوحدة س يؤدى ا 

. وقد بلغ  %1عند املس توى ال حامتىل  5، وقد ثبتت معنوية ت0,60%

ىل أ ن %84معامل التحديد حواىل  من التغريات  %84، وهذا يشري ا 

ىل تغريات  احلادثة ىف ال نتاجية  الفدانية للبطاطس الصيفى ترجع ا 

(  11,7درجات احلرارة العظمى خالل تكل الشهور، وبلغت قمية ف ) 

 . % 1وقد ثبتت معنوية المنودج كلك عند املس توى ال حامتىل 

( والىت توحض العالقة  2وتشري بياانت نفس اجلدول واملعادةل رمق )

نتاجية الفدانية حملصول البطاطس الصيف ى ودرجة احلرارة الصغرى  بني ال 

حصائيًا عىل ال نتاجية الفدانية  أ ن شهر فرباير ذو تأ ثري طردى معنوى ا 

للبطاطس الصيفى، وهذا يعىن أ ن ارتفاع درجة احلرارة الصغرى مبقدار  

نتاجية الفدانية  ىل زايدة ىف ال  واحد درجة مئوية سوف يؤدى ا 

للمتغري  2، وقد ثبتت معنوية ت%1,17للبطاطس الصيفى بنس بة 

. اتضح أ يضًا  %1واذلى ميثل شهر فرباير عند املس توى ال حامتىل  2س

الذلان  ميثالن   6، س3من بياانت نفس اجلدول أ ن لك من املتغري س

حصائيًا حيث أ ن ارتفاع   شهرى مارس ويونيو ذو تأ ثري عكىس معنوى ا 

نتاجية الفدانية   ىل اخنفاض ال  درجة احلرارة مبقدار الوحدة س يؤدى ا 

عىل الرتتيب، وقد ثبتت   %0,13، %0,77طاطس الصيفى بنس بة للب 

،  %84. وقد بلغ معامل التحديد %5معنويهتام عند املس توى ال حامتىل 

نتاجية الفدانية للبطاطس   % 84مما يعىن أ ن  من التغريات احلادثة ىف ال 

ىل تغريات درجات احلرارة الصغرى خالل تكل الشهور،   الصيفى ترجع ا 

( وقد ثبتت معنوية المنودج كلك عند املس توى 12,3) وبلغت قمية ف 

 .  %5ال حامتىل 

 حمصول البطاطس الش توى:  

( والىت توحض  1(، واملعادةل رمق )7ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

العالقة بني ال نتاجية الفدانية حملصول البطاطس الش توى ودرجة احلرارة  

حصائيًا عىل  العظمى تبني أ ن شهر نومفرب ذو تأ ثري عكىس معن  وى ا 

نتاجية الفدانية البطاطس الش توى، مما يشري أ ن ارتفاع درجة احلرارة  ال 

نتاجية   ىل اخنفاض ىف ال  العظمى مبقدار واحد درجة مئوية سوف يؤدى ا 

 2، وقد ثبتت معنوية ت%1,5الفدانية للبطاطس الش توى بنس بة 

.  % 5واذلى ميثل شهر نومفرب عند املس توى ال حامتىل  2للمتغري س

والذلان ميثالن شهرى يناير   6، س 4اتضح أ يضًا أ ن املتغريين س

حصائيًا حيث أ ن ارتفاع درجة احلرارة   ومارس ذو تأ ثري طردى معنوى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى  ىل ارتفاع ال  مبقدار الوحدة س يؤدى ا 

، عىل الرتتيب، وقد ثبتت املعنوية ال حصائية %0,7، %0,9بنس بة 

،  %72. وقد بلغ معامل التحديد حواىل % 5املس توى ال حامتىل هلام عند 

ىل أ ن  نتاجية الفدانية   %72وهذا يشري ا  من التغريات احلادثة ىف ال 

ىل تغريات درجات احلرارة العظمى خالل   للبطاطس الش توى ترجع ا 

( وقد ثبتت معنوية المنودج كلك  6,9تكل الشهور، وبلغت قمية ف ) 

 .  % 1عند املس توى ال حامتىل 
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( والىت توحض العالقة  2وتشري بياانت نفس اجلدول واملعادةل رمق )

نتاجية الفدانية حملصول البطاطس الش توى ودرجة احلرارة   بني ال 

حصائيًا عىل   الصغرى أ ن شهرى نومفرب ويناير ذو تأ ثري عكىس معنوى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى، وهذا يعىن أ ن ارتفاع درجة   ال 

خنفاض  احلرارة ا ىل ا  لصغرى مبقدار واحد درجة مئوية سوف يؤدى ا 

نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى بنس بة  عىل   %0,23، %0,39ال 

للمتغري   4، ت2للمتغري س  2الرتتيب، وقد ثبتت معنوية لك من ت 

عىل الرتتيب.اتضح أ يضًا من   % 1، %5، عند املس توى ال حامتىل 4س

والذلان  ميثالن  5، س3س بياانت نفس اجلدول أ ن لك من املتغري 

حصائيًا حيث أ ن   شهرى ديسمرب وفرباير ذو تأ ثري طردى معنوى ا 

ىل ارتفاع ال نتاجية   ارتفاع درجة احلرارة الصغرى مبقدار الوحدة س يؤدى ا 

عىل الرتتيب،   %0,45، %0,46الفدانية للبطاطس الش توى بنس بة 

حصائيًا عند املس توى ال حامتىل  لغ  . وقد ب%1وقد ثبتت معنويهتام ا 

من التغريات احلادثة ىف   %93، مما يعىن أ ن %93معامل التحديد 

ىل تغريات درجات احلرارة   نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى ترجع ا  ال 

( وقد ثبتت  33,2الصغرى خالل تكل الشهور، وبلغت قمية ف )

 .  % 1معنوية المنودج كلك عند املس توى ال حامتىل 

س تخدام القمية املتوقعة  وجشرة القرارات لتقدير اخملاطرة  سادسًا: ا 

نتاجية حملصول البطاطس ىف مص:    ال 

يعد أ سلوب القمية املتوقعة وجشرة القرارات من ال ساليب املناس بة 

عند التخطيط بشأ ن ال مور الىت تتعلق ابملس تقبل خاصة وأ ن القرارات 

الىت يتخذها مدير املزرعة تكون ىف ظل اخملاطرة أ و الاليقني.  

نتاج أ و التسويق ىف  فاملزارع ون يقدمون عىل اختاذ القرارات املتعلقة ابل 

ظل ظروف حمفوفة ابخملاطر، ويعمتدون ىف ذكل عىل املعلومات  

والبياانت السابقة الىت جيب أ ن يراعى فهيا ادلقة لختاذ القرار املناسب  

ىف التوقيت املناسب من أ جل تقليل ال حنراف بني النتاجئ املتوقعة  

 لتقليل درجة اخملاطرة.  والفعلية 

حتديد احلجم ال مثل من ال نتاج ىف ظل احلالت املس تقبلية للطلب  
 عىل ال نتاج:  

نتاج ال مثل اذلى   يس هتدف هذا اجلزء من البحث حتديد جحم ال 

جيب عىل املزارع اختاذ القرار به لتحقيق أ قىص رحب ممكن ىف ظل  

نتاج والطلب عليه أ و مبعىن  ال ماكنيات املتاحة لتقليل جحم الفجوة بني ال  

ماكنية   آخر المكيات الىت ميكن تسويقها، وابلتاىل فا ن عدم وجود ا  أ

لتسويق جزء من ال نتاج ميثل خماطرة تسويقية وقد يرتتب عليه فقد  

جزء من ال رابح تمتثل ىف تلكفة هذه المكية املنتجة والىت مل يمتكن مدير  

سائر اقتصادية للمزرعة. وىف  املزرعة من تسويقها وابلتاىل فهىى متثل خ 

حالت اخملاطرة وعدم التأ كد كام ىف الزراعة يعمل متخذوا القرار ىف ظل  

ظروف حمفوفة ابخملاطر، وابلتاىل علهيم التعامل مع لك ال حامتلت  

 املمكنة.

ويعمتد أ سلوب القمية املتوقعة وجشرة القرارت عىل عدد من  

 الفرضيات وىه:  

 ىت ميكن املفاضةل بيهنا.  هناك عدد من البدائل ال

 يوجد نتاجئ حممتةل وخمتلفة نتيجة ال عامتد عىل البديل ال فضل.  

ل أ ن هذه الاحامتلت   هناك احامتلت حلدوث عدد من النتاجئ ا 

   .  ليست متساوية ىف القمية 

 حتديد احلجم ال مثل من ال نتاج حملصول البطاطس:  

الس نوى حملصول البطاطس، ( جحم الطلب 8يوحض اجلدول رمق )

نتاج ابلنس بة حملصول   والتوزيع التكرارى ملس توايت الطلب عىل ال 

املتعلقة  2019البطاطس، واعامتداً عىل هذا اجلدول وبياانت عام 

)جنيه/ طن(، وتلكفة   2300بسعر الوحدة من املنتج والىت تساوى 

نتاهجا والىت تساوى ) جنيه/ طن(، ومجعت وحسبت تكل   1900ا 

عداد  4بياانت من اجلدول رمق ) ال  ( مبلحق اجلداول. وسوف يمت ا 

مصفوفة ال رابح املرشوطة بتفضيل بديل معني للمفاضةل بني بدائل  

نتاج ال مثل. وقد مت افرتاض   نتاج املتاحة أ مام املنتج لتحديد جحم ال  ال 

جامىل   عدد التكرارات ابلنس بة لهذا الطلب الس نوى ويالحظ أ ن ا 

تكرارات واذلى عىل أ ساسه مت وضع نس بة احامتل  8التكرارات يبلغ 

تكرار هذا الطلب عىل املنتج بنفس الطريقة السابقة ىف حمصول  

  100الطامطم، كام مت افرتاض زايدة مس توى الطلب والعرض مبقدار 

 أ لف طن س نواًي. 

( مصفوفة ال رابح املرشوطة ابجلنيه حملصول  9ويوحض اجلدول رمق )

البطاطس حيث متثل عنارص املصفوفة القمية الرمقية لل رابح املرشوطة  

ولك مربع من املصفوفة يمت احلصول عليه عن طريق رضب مكية الناجت  

املباعة ىف معدل الرحب للوحدة من الناجت واذلى هو عبارة عن الفرق بني  

نتاهجا وذكل ىف احلالت الىت يكون فهيا جحم  سعر  بيع الوحدة وتلكفة ا 

نتاج أ قل من أ و يساوى مس توى الطلب املتوقع, أ ما ىف احلالت الىت   ال 

نتاج أ كرب من مس توى الطلب فيمت حساب ال رابح   يكون فهيا جحم ال 

نتاج الفائض والىت متثل خسائر   من ال نتاج املباع مطروحًا منه تلكفة ال 

 تصادية.  اق

ابلنس بة للقمية املتوقعة لل رابح ىف حاةل لك بديل والىت ميثلها  

الصف ال خري ىف اجلدول فقد مت احتساهبا برضب قمية ال حامتلت ىف  

ىل النتاجئ املتحصل علهيا   متجهات ال معدة املناظرة ىف املصفوفة وابلنظر ا 

نتاج  من  مليون طن  5,3ىف الصف ال خري جند أ ن أ فضل بديل هو ا 

حمصول البطاطس حيث حيقق هذا البديل أ عىل رحب متوقع وهو  

 مليار جنيه(.   2,091)

( مصفوفة اخلسائر املتوقعة حملصول  10يوحض اجلدول رمق )

جياد الفرق بني   البطاطس وقد مت حساب لك خانة ىف املصفوفة اب 

نتاج ومس توى الطلب املتوقع ورضب الناجت ىف معدل   العرض من ال 

من الناجت عندما يكون مس توى الطلب املتوقع أ عىل من  الرحب للوحدة 

نتاج الوحدة عندما يكون العرض   العرض أ و يرضب الناجت ىف تلكفة ا 

أ عىل من مس توى الطلب، وىف حاةل تساوى العرض مع مس توى  

ضافية متثل فقدان جزء من   الطلب ل يوجد فرض ضائعة أ و تلكفة ا 

نتاج أ قل من مس توى ال رابح، أ ما ىف احلاةل الىت يكون فهيا  مس توى ال 

الطلب املتوقع فا ن ذكل ميثل فرصة ضائعة عىل املنتج حيث اكن  

ذا زاد العرض لنفس مس توى الطلب،   ضافية ا  يس تطيع حتقيق أ رابح ا 
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نتاج أ عىل من مس توى   أ ما احلاةل ال خرية والىت يكون فهيا مس توى ال 

ثل خسائر  الطلب املتوقع أ و المكية الىت ميكن تسويقها فا ن ذكل مي 

 اقتصادية عبارة عن تلكفة العرض الفائض عن حاجة السوق. 

يمت بعد ذكل حساب القمية املتوقعة للخسائر برضب قمية  

ىل النتاجئ   ال حامتلت ىف متجهات ال معدة املناظرة ىف املصفوفة وابلنظر ا 

نتاج    5,3املتحصل علهيا ىف الصف ال خري جند أ ن أ فضل بديل هو ا 

صول البطاطس حيث حيقق هذا البديل أ قل  ماليني طن من حم

 مليون جنيه(.      53,75مس توى ممكن من اخلسائر املتوقعة وهو ) 

نتاجية سابعًا:    حمصول  ى الىت تواجه مزارع والتسويقية املشالكت ال 

 : ىف مص   البطاطس 

نتاجية والتسويقية الىت تواجه  هناك العديد من املشالكت ال 

لبصل، ومتثل هذه املشالكت سواًء  مزارعو الطامطم والبطاطس وا

نتاجية أ و التسويقية عائقًا وحتداًي كبرياً للمزارعني حيث تعترب مصدراً   ال 

حلدوث اخملاطر ىف ال نتاج الزراعى، وينعكس هذا بدوره عىل   ًا أ ساس ي 

مس توى معيشة املزارعني واحلد من ا ماكنية حتقيق تمنية زراعية بشلك  

خاص وتمنية اقتصادية ىف اجملمتع بشلك عام, ذلكل اكن من الرضورى  

تناول تكل املشالكت ودراسة ال مهية النسبية لها والعمل عىل وضع  

آاثرها السلبيةاحللول املمكنة     . للحد من هذه املشالكت والتقليل من أ

نتاجية الىت تواجه 11دول رمق )اجليوحض  (، ترتيب املشالكت ال 

  ، وقد تبني أ ن مشلكة انتشار حملصول البطاطساملزارعني املنتجني 

ال صابة ابل مراض والآفات قد جاءت ىف الرتتيب ال ول من بني ابىق  

نتاجية ال خرى ، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل  املشالكت ال 

ىل العوامل املناخية السيئة، وعدم 94% ، وقد يرجع السبب ىف ذكل ا 

ىل عدم انتظام   ضافة ا  احلصول عىل تقاوى من مصدر موثوق فيه، ا 

معليات الرش, مث جاءت مشلكة ارتفاع أ سعار التقاوى ىف املرتبة الثانية 

ارعني، حيث بلغت أ مهيهتا  من حيث مدى انتشار هذه املشلكة بني املز 

حتاكر قةل  %78النسبية حواىل  ىل ا  ، ويرجع املزارعني السبب ىف ذكل ا 

من التجار للتقاوى وحتمكهم ىف معدل انس ياهبا للسوق فرتتفع ال سعار  

 يومًا بعد يوم بسبب شدة ال قبال علهيا. 

وجاءت ىف الرتتيب الثالث مشلكة قةل املقررات السامدية املنصفة 

، حيث ذكر املزارعون  %71، حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل للفدان

أ ن مكية السامد املنصفة من امجلعية التعاونية الزراعية تغطى تقريبًا  

حتياجاهتم الفعلية من السامد، والباىق يقومون برشاءه ابلسعر   نصف ا 

ن بعض املزارعني املس تأ جرين لل راىض الزراعية ل   احلر، بل ا 

ول عىل أ ى مكية سامد ابلسعر املدمع، ل نه يصف  يس تطيعون احلص

ملاكل احليازة, جاءت بعد ذكل ىف الرتتيب الرابع مشلكة صعوبة احلصول  

عىل تقاوى معمتدة معلومة املصدر، وقد بلغت ال مهية النسبية لها حواىل  

، ىف حني جاءت مشلكة ارتفاع أ جور العامل ىف الرتتيب اخلامس  59%

،  %54بلغت ال مهية النسبية لها حواىل و نتاجية، من بني املشالكت ال  

مث جاء ىف الرتتيب السادس والسابع والثامن مشالكت ارتفاع أ سعار  

نتاجية للعامل، وقةل   املبيدات وال مسدة الكاميوية، واخنفاض الكفاءة ال 

، عىل  %25، %38، %48فعالية املبيدات املس تخدمة، بنسب بلغت 

   الرتتيب. 

( ترتيب املشالكت التسويقية الىت تواجه 12)  ويوحض اجلدول رمق 

املزارعني ىف تسويق حماصيل الطامطم والبطاطس والبصل الش توى، 

وقد تبني أ ن مشلكة ارتفاع الهوامش التسويقية قد جاءت ىف الرتتيب  

ال ول من بني ابىق املشالكت التسويقية ال خرى، حيث بلغت أ مهيهتا  

ىل %92النسبية حواىل  زايدة عدد الوسطاء بني املنتج ، مما يشري ا 

واملس هتكل الهناىئ، ال مر اذلى يرتتب عليه اخنفاض نصيب الفرد من  

جنيه املس هتكل, مث جاءت مشلكة زايدة عدد الوسطاء ىف املرتبة الثانية 

من حيث مدى انتشار هذه املشلكة عند تسويق احملصول، حيث  

بطبيعة احلال   ، ويرتتب عىل ذكل %83بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل 

رتفاع الهوامش التسويقية والىت متثل الفرق بني ما حيصل عليه املنتج  ا 

من عائد نتيجة تسويق حمصوهل وبني ما يدفعه املس هتكل الهناىئ 

 للحصول عىل هذا احملصول.  

وجاءت بعد ذكل ىف الرتتيب الثالث مشلكة ارتفاع تاكليف النقل، 

ىل  %76حيث بلغت أ مهيهتا النسبية حواىل  ، ويرجع ذكل بطبيعة احلال ا 

بعد املسافة بني املزرعة وال سواق, وقد جاءت بعد ذكل ىف الرتتيب  

الرابع مشلكة ارتفاع نس بة الفاقد أ ثناء معليىت مجع وتسويق احملصول،  

، مفحاصيل اخلرض تمتزي  %68وقد بلغت ال مهية النسبية لها حواىل 

جة وملسافات قد تكون  برسعة التلف ويمت تسويقها ىف الصورة الطاز 

نتظام ىف معلية   بعيدة ىف بعض ال حيان، كام أ ن املزراع قد ل يراعى ال 

املاكحفة مما جيعل هناك فاقد ىف احملصول أ ثناء وقبل امجلع، وقد يكون  

هناك فاقد أ ثناء التسويق يبدأ  بسبب سوء ختزين احملصول أ و أ ن  

ة, ىف حني جاءت  س يارات النقل غري جمهزة أ و أ ن العبوات غري سلمي

مشلكة ارتفاع تاكليف التخزين ىف الرتتيب اخلامس من بني املشالكت 

، مث جاءت ىف  %60التسويقية، وقد بلغت ال مهية النسبية لها حواىل 

الرتتيب السادس وال خري مشلكة عدم توفر عامةل مدربة عىل معلية  

 .  % 32الفرز والتدرجي، وقد بلغت ال مهية النسبية لها  

 ع:  املراج 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء، النرشة الس نوية ل سعار املواد  

 .   أ عداد خمتلفة واملنتجات الغذائية،

عداد قسم الاقتصاد الزراعى، لكية الزراعة   دارة ال عامل املزرعية، ا  ا 

 ابلقاهرة، جامعة ال زهر.     

دارة اخملاطر ىف املؤسسة الاقتصادية، رساةل   عبدىل لطيفة، دور وماكنة ا 

ماجس تري، لكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري،  

 .  2012جامعة أ ىب بكر بلقايد، عام 

معهد التخطيط القوىم، متطلبات مواهجة ال خطار احملمتةل عىل مص نتيجة  

(،  225للتغري املناىخ العاملى، سلسةل قضااي التخطيط والتمنية رمق )

 .  2010أ كتوبر 

وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، نرشة  

   ال سعار الزراعية، أ عداد متفرقة.
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س تصالح ال راىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، ال دارة  وزارة الزراعة وا

   .   املركزية لالقتصاد الزراعى، نرشة الاقتصاد الزراعى، أ عداد متفرقة

David Kahan, Managing Risk in farming, 

food and agriculture organization of the united 

nations Rome, 2008. 

نتاج حملصول البطاطس: 1جدول  نتاج: ابل لف   م(2019-2015الفرتة ) متوسط خالل  ال مهية النسبية للمساحة املزروعة وال  املساحة: ابل لف فدان/ ال 
 طن

جامىل  ال مهية النسبية %  البيان حمصول البطاطس اخلرض حماصيل ا 
نتاج  % الس نوات نتاج  املساحة % ال  نتاج  املساحة ال   املساحة ال 

20,4 18,7 24307 2330 4955 437 2015 
18,3 17,4 22513 2170 4113 377 2016 
21,8 20,2 22225 2055 4841 415 2017 

22 19,5 22558 2086 4960 408 2018 
22,3 20,5 23309 2059 5200 423 2019 

 املتوسط 412 4814 2140 22982 19,3 21
   ، أ عداد متفرقة. ، نرشة الاقتصاد الزراعىوزارة الزراعة واس تصالح ال راىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعى  املصدر:

نتاج البطاطس ىف أ مه احملافظات واملناطق املنتجة خالل : 2جدول  مكية  م( 2019 – 2015الفرتة )متوسط التوزيع اجلغراىف وال مهية النسبية لمكية ا 
نتاج: ابل لف طن   ال 

 واتالس ن 
ال مهية  املتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 احملافظة واملنطقة

 النسبية %
 16,3 787 758 721 793 706 959 البحرية
 9,3 450 449 520 475 341 469 املنوفية

 8,7 417 421 383 382 419 481 النوابرية
 10,3 499 604 578 465 377 471 ادلقهلية
 6,9 328 353 167 366 341 416 الغربية

 6,7 322 309 295 448 309 251 املنيا
 4,6 215 254 187 198 179 258 اجلزية 

 3,5 168 169 119 163 156 234 بىن سويف
 6 289 339 404 209 263 229 الاسكندرية

 3 145 106 164 184 114 159 الرشقية
 24,7 1191 1158 1422 1438 908 1028 حمافظات أ خرى
جامىل امجلهورية  100 4814 5200 4960 4841 4113 4955 ا 

    الاقتصادية، ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعى، نرشة الاقتصاد الزراعى، أ عداد متفرقة. املصدر: وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض، قطاع الش ئون 
 
 
 

 ( 2019  -2005الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه املس هتكل حملصول البطاطس ىف مص خالل متوسط الفرتة ): 3جدول  

 توزيع جنيه املس هتكل التسويقيةالفروق  سعر الطن من البطاطس ابل سعار اجلارية البيان
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 .   أ عداد خمتلفة، النرشة الس نوية ل سعار املواد واملنتجات الغذائيةحسبت ومجعت من )*( اجلهاز املركزى للتعبئة العامة وال حصاء،  املصدر:
 . النرشة الس نوية ل سعار املواد واملنتجات الغذائية، أ عداد خمتلفة اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء،)**( 

 ( 20019-2005خالل الفرتة )  البطاطسمعادلت الاجتاه الزمىن العام لتطور ال سعار وأ مه املؤرشات التسويقية حملصول :  4جدول  

معدل التغري  ف  2ر ت املعادةل  البيان م 
 ( 1الس نوى % )

 7,6 ** 139,8 0,91 ** 11,8 ه س 100+  515=   هʌص السعر املزرعى  1
 10,7 ** 76,8 0,85 **8,7 ه س 346+  458=   هʌص سعر امجلةل  2
 10,7 ** 132,3 0,91 ** 11,5 ه س 451+  601=   هʌص سعر التجزئة  3
 12,9 ** 36,6 0,74 ** 6,05 ه س 246+  57,5-=   هʌص مزارع  –مجةل  4
 10,6 ** 73,13 0,85 ** 8,55 هس  105+  143,6=   هʌص جتزئة –مجةل  5
 ( 5) ** 20 0,60 **  4,47- ه س 1,7 -48=   هʌص نصيب املزارع %  6
 4,2 **9,6 0,42 **  3,09 ه س 1,7+ 27,7=   هʌص نصيب اتجر امجلةل %  7

 (  0,01)  )**( معنوى عند املس توى الاحامتىل (.   15 -1حيث ص متثل الظاهرة موضع ادلراسة، س متثل الزمن، ه متثل الس نوات )
معدل التغري =  

ب

  ص̅
 (.   3نتاجئ حتليل بياانت جدول رمق ) املصدر: ( القمية بني قوسني متثل معدل تغري متناقص. 1.   ) 100×   

نتاجية الفدانية وسعر البيع حملصول البطاطس5جدول      : تقدير املتوسط احلساىب والاحنراف املعيارى ومعامل ال ختالف لال 
 ال ختالف% معامل  ال حنراف املعيارى  املتوسط احلساىب  البيان 

نتاجية الفدانية )طن/ فدان(      12 2,09 16,6 ال 
   23 435,8 1854 )جنيه/ طن(  سعر البيع 

 م. 2020/  2019مجعت وحسبت من بياانت ال س تبيان للموس الزراعى   املصدر:

 ( 2019  -2005والصغرى خالل الفرتة )نتاجئ تقدير عالقة ال نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى بدرجات احلرارة العظمى :  6جدول  
 املعدةل  2ر ف  املعادةل  رمق املعادةل  البيان

درجة احلرارة  
 1 العظمى

 3س  0,34+ 2س0,64 -1س0,35+14,2- =1هʌص
(2(    )-3,8 (     )**1,84 ) 

 6س0,6+  5س0,35+   4س0,25-
(-1,6(     )2,3 (    )3,8 )** 

11,7  ** 84 % 

درجة احلرارة  
 2 الصغرى

 3س 0,8  -2س1,2+ 1س0,19  -11 =1هʌص
(-1,4(     )6(    )**-2,8 )* 

 6س0,13 - 5س0,1+   4س0,1+
(0,7 (  )0,45(  )-2,8 )* 

12,3  * 84 % 

نتاجية الفدانية للبطاطس الصيفى ىف الس نة ه. هʌص حيث أ ن:  ىل يونيو.  6،.......، س2، س 1س : متثل القمية التقديرية لال   : متثل الشهور من يناير ا 
 .  ( 0.01)**( معنوى عند املس توى الاحامتىل )   .  ( 0.05)*( معنوى عند املس توى الاحامتىل ) 

ىل قمية ت احملسوبة.   ( مبلحق اجلداول. 3،  2، 1نتاجئ حتليل بياانت اجلداول أ رقام )   املصدر:)  ( ال رقام بني القوسني تشري ا 

 ( 2019  -2005نتاجئ تقدير عالقة ال نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى بدرجات احلرارة العظمى والصغرى خالل الفرتة ) :  7جدول  

رمق   البيان
 املعدةل  2ر ف  ادةل املع املعادةل 

السعر  ( 1) الس نوات
 املزرعى)*( 

(2 ) 
 سعر امجلةل)**( 

(3 ) 
 سعر التجزئة)**( 

(4 ) 
 مزارع  –مجةل 

(5 ) 
 مجةل   –جتزئة 

( نصيب  6)
 املزارع

(نصيب اتجر  7)
 امجلةل 

 1004*3/ 100*1/3 2  -3 1  -2 جنيه/طن جنيه/طن جنيه/طن 
2005 574 853 1146 279 293 50,1 24,3 
2006 817 1209 1713 392 504 47,7 22,9 
2007 880 1473 1910 593 437 46,1 31,0 
2008 966 1558 2065 592 507 46,8 28,7 
2009 1055 1960 2430 905 470 43,4 37,2 
2010 1089 2370 2860 1281 490 38,1 44,8 
2011 1273 3400 4060 2127 660 31,4 52,4 
2012 1096 4060 5040 2964 980 21,7 58,8 
2013 1414 4500 5970 3086 1470 23,7 51,7 
2014 1428 3280 4780 1852 1500 29,9 38,7 
2015 1445 3250 4740 1805 1490 30,5 38,1 
2016 1561 4400 5900 2839 1500 26,5 48,1 
2017 1966 3890 5390 1924 1500 36,5 35,7 
2018 2238 5560 7060 3322 1500 31,7 47,1 
2019 1968 6650 8130 4682 1480 24,2 57,6 

 41,14 35,22 985,40 1909,53 4212,93 3227,53 1318 املتوسط
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درجة احلرارة  
 1 العظمى

 3س  0,07+  2س1,5 -1س0,55+ 0,3 =1هʌص
(1,9(   )-3,3(       )*1,1 ) 
 6س0,9+   5س0,2-  4س0,7+
(2,5(    )*-0,7 (     )2,6 )* 

6,9 )**( 71,9   % 

درجة احلرارة  
 2 الصغرى

 3س  0,46+ 2س0,39 -1س0,17+ 4,7 =1هʌص
(1,8 (    )2,8     )* (6,3 )** 

 6س0,15+  5س0,45+   4س0,23-
(-4,9 (    )**4,2 (     )**1,04 ) 

33,2 )**( 93   % 

نتاجية الفدانية للبطاطس الش توى ىف الس نة ه. هʌص حيث أ ن:  ىل مارس.   6،.......، س2، س 1س  : متثل القمية التقديرية لال   : متثل الشهور من أ كتوبر ا 
 .  ( 0.01)**( معنوى عند املس توى الاحامتىل )   .  ( 0.05)*( معنوى عند املس توى الاحامتىل ) 

ىل قمية ت احملسوبة.     ( مبلحق اجلداول.3,  2, 1نتاجئ حتليل بياانت اجلداول أ رقام ) املصدر:  )  ( ال رقام بني القوسني تشري ا 

    التوزيع التكرارى ملس توايت الطلب عىل ال نتاج حملصول البطاطس : 8جدول  
 الاحامتلت % التكرارات ابلنس بة لهذا املس توى من الطلب  مس توايت الطلب الس نوى )ابل لف طن( 

5200)*( 1 12,5 
5300 2 25 
5400 4 50 
5500 1 12,5 

 ا عداد الباحث.   :املصدر    (. 1)*( بياانت اجلدول رمق )
 
 
 

  مصفوفة ال رابح املرشوطة للبطاطس ابملليون جنيه )ال نتاج: ابل لف طن( :  9جدول  
 البدائل املطروحة

 مس توايت الطلب 
نتاج  ا 

5200 
نتاج  ا 

5300 
نتاج  ا 

5400 
نتاج  ا 

5500 
5200 2080 1890 1700 1510 
5300 2080 2120 1930 1740 
5400 2080 2120 2160 1970 
5500 2080 2120 2160 2200 

 1883 2044 2091 2080 القمية املتوقعة لل رابح 
 (.  8حسبت من بياانت اجلدول رمق )  املصدر:

نتاج: بأ لف طن(   حملصول البطاطس ابملليون جنيه  مصفوفة اخلسائر املتوقعة:  10جدول      )ال 
 البدائل املطروحة

 مس توايت الطلب 
نتاج  ا 

5200 
نتاج  ا 

5300 
نتاج  ا 

5400 
نتاج  ا 

5500 
5200 (- ) 190 380 570 
5300 40 (- ) 190 380 
5400 80 40 (- ) 190 
5500 120 80 40 (- ) 

 261,5 100 53,75 65 القمية املتوقعة للخسائر 
 (. 9، 8حسبت من بياانت اجلدولني السابقني رمقى )  املصدر:

نتاجية ملزارعى :  11جدول    حسب أ مهيهتا النسبيةالبطاطس  حمصولترتيب املشالكت ال 

ال مهية النسبية  ل توجد  توجد املشلكة م 
 ترتيب املشلكة %

 1 94 10 170 نتشار ال صابة ابل مراض والآفات ا   1
 2 78 40 140 رتفاع أ سعار التقاوى ا   2
 3 71 52 128 قةل املقررات السامدية املنصفة للفدان 3
 4 59 74 106 صعوبة احلصول عىل تقاوى معمتدة  4
 5 54 82 98 رتفاع أ جور العامل ا   5
 6 48 94 86 رتفاع أ سعار املبيدات وال مسدة ا   6
نتاجية للعامل ا   7  7 38 112 68 خنفاض الكفاءة ال 
 8 25 135 45 عدم فعالية املبيدات املس تخدمة 8

 م. 2020/  2019للموس الزراعى  بياانت ال س تبيانمجعت وحسبت من    املصدر:

 البطاطس حسب أ مهيهتا النسبية حمصول  ترتيب املشالكت التسويقية ملزارعى:  12جدول  

ال مهية النسبية  ل توجد  توجد املشلكة م 
 ترتيب املشلكة %
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رتفاع الهوامش التسويقية 1  1 92 15 165 ا 
 2 83 30 150 تعدد الوسطاء  2
رتفاع تاكليف النقل 3  3 76 43 137 ا 
رتفاع نس بة الفاقد أ ثناء امجلع والتسويق  4  4 68 57 123 ا 
رتفاع تاكليف التخزين  5  5 60 48 72 ا 
 6 32 122 58 عدم توفر عامةل مدربة عىل معلية الفرز والتدرجي 6

 م. 2020/  2019مجعت وحسبت من بياانت ال س تبيان للموس الزراعى   املصدر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحق اجلداول: 
   ( 2019 -2005بياانت شهرية بدرجات احلرارة العظمى خالل الفرتة ) :  1جدول  

 الشهور
 ديسمرب نومفرب أ كتوبر سبمترب  أ غسطس يوليه يونيو مايو  أ بريل  مارس  فرباير  يناير الس نوات

2005 19,2 20,3 22,9 27,1 30,7 33,7 34,3 34,2 32,5 29,9 25,3 20,8 
2006 19,3 20,3 22,8 27,1 30,9 33,7 34,3 34,2 32,5 29,9 25,3 20,8 
2007 19,2 20,3 22,9 27,1 30,7 33,7 34,3 34,2 32,5 29,9 25,3 20,8 
2008 19,7 20,5 22,7 26,8 30,4 34 34 33,9 32,1 30,2 25 21 
2009 20,2 20,8 22,6 27,2 29,8 34,4 34,5 33,6 32,4 31,1 24,9 21,7 
2010 21,2 23,1 24,9 28,3 31,6 33,4 33,8 35,5 33,7 31,1 26,9 21,7 
2011 19,5 20,5 24,5 28 31,5 34 34,5 34 31,5 28,5 25 21,5 
2012 19,5 20,5 24,5 28 31,5 34 34,5 34 31,5 28,5 25 21,5 
2013 19,4 21,4 25,5 26,9 32,9 33,3 32,8 34,4 32,8 28,6 25,9 19,9 
2014 19 21 24,8 26,5 32,7 32 33 34,6 32,9 28,8 25,3 20,6 
2015 18,4 19,3 23,1 26,2 31,2 31,6 33,9 33,1 33,6 30,4 25,1 20,2 
2016 18,4 22,4 24,4 30,6 31,8 34,8 33,9 34,3 33 30,5 25,4 19,3 
2017 18 19 23 27 32 34 35 34 33 30 24 22 
2018 19,9 22,5 26,4 30,2 35,1 34,6 35 35,5 34,1 29,4 26 30,7 
2019 19,4 22,3 26 29,5 34,3 34,8 35,3 35,6 33,7 30,2 25,8 30,5 

 ، اجلغرافيا واملناخ.    الكتاب ال حصاء الس نوياجلهاز املركزي للتعبئه العامه وال حصاء،  :راملصد

   ( 2019 -2005خالل الفرتة )  الصغرىبياانت شهرية بدرجات احلرارة  :  2جدول  
 الشهور

 ديسمرب نومفرب أ كتوبر سبمترب  أ غسطس يوليه يونيو مايو  أ بريل  مارس  فرباير  يناير الس نوات

2005 6,7 6,9 9 11,7 15,3 18,4 20,4 20,5 18,8 16,5 13,2 8,7 
2006 6,7 6,9 8,9 11,7 15,3 18,4 20,4 20,5 18,8 16,6 13,2 8,7 
2007 6,7 6,9 9 11,7 15,3 18,4 20,4 20,5 18,8 16,6 13,2 8,7 
2008 7 7,4 8,5 11,5 15,8 19,2 20 21,2 19 17,7 13 9,6 
2009 7,1 7,2 8 11,7 15,5 20,6 22,8 21,4 20,3 18,1 12,5 10,2 
2010 8,9 9,4 11 12,6 16,4 30,6 22,6 24,2 20,7 18,7 14,7 9,8 
2011 9,5 9,5 11 13,5 16,5 19,5 21,5 21,5 20 17,5 14 11 
2012 9,5 9,5 11 13,5 16,5 19,5 21,5 21,5 20 17,5 14 11 
2013 7,1 8,1 10 16,7 17,8 21 12,7 12,1 19,6 15,9 14,2 8,2 
2014 7,5 8,3 10,4 13,8 17,7 20,6 18,6 22 19,8 18,1 15 9 
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2015 7,2 7,4 9,9 11,2 16,9 19,5 22,1 23,8 22,3 19 14,8 9,9 
2016 7,7 8,8 10,6 14 17,9 21,9 22,7 21,6 20,6 17,9 13,4 7,9 
2017 6 7 10 12 17 20 23 23 20 17 13 11 
2018 4,5 9,6 10,9 13,8 18,3 20,8 22,8 23,2 22,1 18,5 14,3 10,3 
2019 4,8 10 10,5 13,6 18,7 20,3 22 22,9 21,8 18,2 14,6 10,1 

 : اجلهاز املركزي للتعبئه العامه وال حصاء، الكتاب ال حصاء الس نوي، اجلغرافيا واملناخ.    راملصد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتاجية الفدانية  متوسط :  3جدول      . ال نتاجية: ابلطن/ للفدان (2019-2005لبطاطس خالل الفرتة )ل ال 
 البيان

نتاجية البطاطس  الصيفى الس نوات نتاجية البطاطس  ا   الش توىا 

2005 11,5 9,73 
2006 11,6 9,47 
2007 11,9 8,91 
2008 12,09 10,39 
2009 11,99 10,57 
2010 11,14 10,64 
2011 12,27 11,3 
2012 12,82 11,14 
2013 12,6 9,46 
2014 11,86 9,78 
2015 11,44 10,12 
2016 10,9 10,15 
2017 10,86 11,06 
2018 13,23 12,19 
2019 15,3 11,83 

 .  نرشة الاقتصاد الزراعى، أ عداد متفرقة  املصدر: وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعى،

 ( 2019  -2010خالل الفرتة )حملصول البطاطس الصيفى  السعر املزرعى والتاكليف اللكية وصاىف العائد الفداىنمتوسطات :  4جدول  
 البيان

 الس نوات
 حمصول البطاطس الصيفى

 صاىف العائد الفداىن ابجلنيه ابجلنيهالتاكليف اللكية  ابجلنيه السعر املزرعى
2010 1345 9397 6680 
2011 1521 10143 8556 
2012 1165 11336 3141 
2013 1182 10989 3371 
2014 1193 11053 3349 
2015 1185 11088 3400 
2016 1414 13939 3063 
2017 2006 20804 4604 
2018 2679 23468 10068 
2019 2700 28742 8334 

 .   أ عداد متفرقة، ، نرشة الاقتصاد الزراعى: وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، ال دارة املركزية لالقتصاد الزراعىاملصدر 
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ABSTRACT: 

The research problem was that the production and marketing of agricultural crops in under risk 
and uncertainty. The research aimed to estimate the production and marketing risk of the potato crop, 
by studying the production and marketing problems facing potato farmers, and estimating the impact 
of changes in temperature as one of the most important climatic changes on the productivity of the 
potato crop. With regard to production problems, it was found that the problem of the spread of 
diseases and pests came in the first place among the rest of the production problems, as its relative 
importance reached about 94%, then the problem of high seed prices came in the second place in 
terms of the extent of the spread of this problem among farmers, reaching its relative importance is 
about 78%, and in the third place is the problem of the lack of fertilizer courses spent per acre, where 
its relative importance is about 71%, with regard to marketing problems, it was found that the 
problem of thigh marketing margins came in the first place among the rest of the other marketing 
problems, where its relative importance reached about 92%, then the problem of increasing the 
number of intermediaries came in the second place in terms of the extent of the spread of this problem 
when marketing the crop, its relative importance was about 83%. Recommends: Necessity of adoption 
certain strategies to face risks and overcome their effects. Interest in cooperative marketing that there 
is an effective role for agricultural cooperative societies in promoting crops through aggregation in 
large quantities. Adequate attention to the export of vegetables under study and the adoption of 
production policies for export to improve the income of farms.  

Keywords: Risk, Uncertainty, Production risk, Marketing risk, Climate change. 


