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فى  يةستراتيجإلالمحاصيل ا أهم من واحداً  كما أنه يعتبر ،فى البنيان االقتصادى الرئيسيةيعتبر األرز من المحاصيل  الملخص:
وتقوم على إنتاجه صناعات حيوية كصناعة ، فى مناطق الدلتا ثل زراعته أهمية خاصةتم التركيب المحصولى، حيث

ستخراج الزيوت، فإلي جانب قيمته الغذائية المرتفعة فإنه يعتبر اضرب األرز وصناعة األعالف بجانب بعض صناعات 
 ،المرتبة الثانية بعد الخبز البلدىحيث يأتى في  ،السواء ىأحد المكونات الرئيسية للوجبة الغذائية في الريف والحضر عل

األرز من  تسويق وتداول تكمن مشكلة الدراسة في أنه رغم األهمية االقتصادية والغذائية لهذا المحصول فإن مسالك ومنافذ
ختالف نظم وطرق اويرجع ذلك إلى فى المحصول،  منها فاقد ةمرحلاإلنتاج وحتي االستهالك متعددة ومتشابكة ويوجد بكل 

نخفاض كفاءة معدات ااعة بصفة عامة وبدائية أساليب العمليات الفنية السابقة للتسويق وكذلك وسائل النقل والتخزين والزر
ستهدفت الذا و ،الحضرو الريف الفراكات المحلية فى على مستوى شركات ضرب األرز أو ءاصناعة ضرب األرز سو

 ،األبيضاألرز الشعير و األرز فى كل من مرحلتى األرزمحصول فى األثار االقتصادية المترتبة على الفاقد تقيم الدراسة 
ن للبيانات أولهما بيانات ثانوية يعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيا، لمحصوللوكذلك خالل مراحل التداول المختلفة 

لتغطية  ۲۰۱٦الل عام منشورة وأخرى غير منشورة، وثانيهما بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرؤاها بمحافظة الشرقية خ
عتمدت الدراسة فى تحليل البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج على ، ا)۲۰۱٥/۲۰۱٦بيانات الموسم الزراعى (

بلغ متوسط كمية الفاقد خالل فترة  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها:، األسلوبين الوصفى والكمى
، همليون جني ۲۲۳.۸٦حوالى  ةألف طن سنوياً، تقدر قيمتها بسعر المزرع ۱۰۱.۱٤) حوالى ۲۰۱٤-۲۰۰۱الدراسة (

مليون  ٤۷.۸۸على الترتيب،  همليون جني ۳۰۳.٤۸ ، ۲۸۸.۲۳ تعادل نحووالحضر  ريفال فى كل من مستهلكالوبسعر 
طرق الإجرؤها ب % فى حالة۱.۹٥لمحصول األرز حوالى الحصاد نسبة الفاقد أثناء مرحلة بلغت ، بسعر التصدير دوالر

الفاقد أثناء نقل األرز الشعير من  بلغت نسبة، % وذلك فى حالة إجراؤها بكومباين۲.۰۷، فى حين بلغت حوالى التقليدية
% للنقل بجرار زراعى وذلك إلجمالى الكمية ۰.۰٥۷وحوالى  الكارو% للنقل بعربة ۰.۱٤الحقل إلى المنزل حوالى 

% من إجمالى الكمية المخزنة تتوزع بنسبة ٤.۲٤ن الفاقد أثناء التخزين بلغ مقداره حوالى تبين أ، المنقولة من األرز الشعير
صابة إل% فاقد غذاء جرذان (فئران)، فاقد ا۰.۳۲% أثناء إعداد األرز ووسيلة التخزين، وحوالى ۱.۷بلغت حوالى 

% وذلك من ۰.۲٦زون حوالى %، وأخيراً فاقد سحب المخ۱.۸٦%، فاقد رطوبة حوالى ۰.۰۹٥بالحشرات بلغ حوالى 
 جملة الفاقد بدءاً من إعداد األرز الشعير للضرب حتى الحصول على األرز األبيض حوالى بلغت ،جملة الكمية المخزونة

% فاقد ۰.۲۱% فاقد أثناء إعداد األرز الشعير للضرب، وحوالى ۱.۲۳% تتوزع تلك النسبة على النحو التالى حوالى۳٤.٤
% فاقد أثناء تفريغ األرز الشعير بقادوس الفراكة، وحوالى ۱.۲لفراكة، وحوالى لعير من المنزل أثناء نقل األرز الش

% فاقد أثناء تعبئة األرز األبيض وذلك من جملة األرز الشعير ۰.٦۱% فاقد أثناء عملية الضرب، وحوالى ۱.۰۹
 % من جملة األرز الشعير٥.۷۸والى نسبة الفاقد فى األرز الشعير واألبيض بالمضارب الحكومية ح بلغت، المضروب

ستالم وتخزين األرز الشعير، إ% أثناء ۲.۱٥تتوزع بنسبة بلغت حوالى ، تسلمته المضارب خالل عام تشغيلىالذى 
% فاقد أثناء النقل من المخازن إلى وحدة الضرب، وحوالى ۰.۷٥% فاقد رطوبة (فقد وزن)، وحوالى ۱.٥وحوالى

 % فاقد تستيف ونقل وتحميل األرز.۰.۲٥رس، وحوالى % فاقد ضرب وهارب مع الس۱.۱۳
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 والمشكلة البحثية مقدمةال

 فى البنيان االقتصادى الرئيسيةيعتبر األرز من المحاصيل 
فى  ةيستراتيجإلا المحاصيل أهم من واحداً  كما أنه يعتبر

أهمية خاصة فى  زراعته مثلتالتركيب المحصولى، حيث 
نتاجه صناعات حيوية كصناعة إمناطق الدلتا وتقوم على 

ضرب األرز وصناعة األعالف بجانب بعض صناعات 
ستخراج الزيوت، فإلي جانب قيمته الغذائية المرتفعة فإنه إ

النمط  فييعتبر أحد المكونات الرئيسية للوجبة الغذائية 
 ،الريف والحضر علي السواء الغذائى المصرى فى كل من

حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز. ويشغل محصول 
األرز مساحة كبيرة في التركيب المحصولي في العروة 
الصيفية حيث بلغت المساحة الفعلية المزروعة من 

مليون  ۱.۳٦۳محصول األرز على مستوى الجمهورية 
بلغ اإلنتاج المحلى من محصول األرز حوالى فدان، وقد 

، كما بلغت اإلنتاجية الفدانية نحو شعير مليون طن ٥.٤٦۰
واستصالح  وزارة الزراعة( ۲۰۱٤طن عام  ۰۱.٤

وقد بلغت كمية الصادرات األرزية  .)۲۰۱٤، األراضي
للتعبئة  الجهاز المركزى( لف طن لنفس العامأ ٥۸.٥٤نحو 

. وعلى الرغم من كون )۲۰۱٤-۲۰۰۱، العامة واإلحصاء
 همشكل هعام همشكلة الفاقد فى المحاصيل الزراعية بصف

عالمية اال انها تبرز بشكل أكثر وضوحاً فى الدول النامية 
جتماعية المميزة والسائدة فى إلنتيجة لطبيعة الظروف ا

تلك الدول وعدم توافر الوسائل الفنية الحديثة التى يمكن 
خرون، آ(العراقى و لى حده األدنىبها تقليل هذا الفاقد إ

كما أن هذا الفاقد يتم فى عدة  ،)۲۰۰۲علوان، (و )۲۰۰۲
الحصاد ومنها أثناء عملية  مراحل فمنها ما يتم فى الحقل أو

 .)۱۹۸۳السيد، ( ما يتم أثناء التعبئة والنقل وأثناء التخزين

 البحثيةمشكلة ال
ادية تكمن مشكلة الدراسة في أنه رغم األهمية االقتص

وتداول  يةالتسويق مسالكالوالغذائية لهذا المحصول فإن 
يمر االستهالك  مرحلة ىاإلنتاج وحت مرحلة من المحصول
ويعزى  متعددة ومتشابكة ويوجد بكل منها فاقدبمراحل 

 بدائية أساليب العمليات الفنية السابقة للتسويقذلك إلى 
نخفاض إوكذلك وسائل النقل والتخزين و بصفة خاصة،

 بشركات ءاكفاءة معدات صناعة ضرب األرز في مصر سو
يضاف و .المحلية فى الريف أو بالفراكات ضرب األرز

إلى مقدار الفاقد التى تشير  إلى ما سبق عدم توافر البيانات
مما  ،الحصاد والتسويق المختلفةموزعاً خالل مراحل 

 .نتاج الفعلى لألرزإلمكانية التنبؤ باإيؤدى بدوره إلى عدم 

 البحثهدف وأهمية 
كل  تقدير كمية وقيمة الفاقد بأسعار تهدف الدراسة إلى

لفاقد فى لكمية ا التصدير سعرالمنتج والمستهلك و من
 ثار االقتصاديةمن اآلكل التعرف على األرز األبيض و

 .)۲۰۰٦عبد العزيز، ( كل منهمالفاقد فى ا المترتبة على
 مرحلة اإلنتاج أثناءكمية ونسب الفاقد  تقدير جانب إلى

جراء العمليات الفنية السابقة للتسويق وأثناء النقل إو

فى والتخزين وأثناء عملية الضرب بالفراكات األهلية 
للفاقد من األرز  ةضاف، باإلريف العينة بمحافظة الشرقية

 الشعير واألبيض بشركات القطاع العام بمحافظة الشرقية.
 يمة وكميةق التعرف علىوترجع أهمية الدراسة إلى 

 فى هالحد من أو هتقليلللعمل على  الفاقد فى محصول األرز
من إهدار مما يقلل ، األرز الشعير واألبيض مرحلتى

 الموارد االقتصادية الزراعية.

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ن للبيانات، أولهما يتعتمد الدراسة على مصدرين رئيسي
ة الزراعة بيانات ثانوية منشورة من كل من وزار

واستصالح األراضى بقطاعتها المختلفة، والجهاز 
، وأخرى غير منشورة حصاءإلة العامة وابئالمركزى للتع

. )۲۰۱٦، محافظة الشرقية( من شركة مضارب الشرقية
جرؤاها بمحافظة إوثانيهما بيانات أولية لدراسة ميدانية تم 

 لتغطية بيانات الموسم الزراعى ۲۰۱٦الشرقية خالل عام 
دارية إلختيار المراكز ااولقد تم  ).۲۰۱٦/۲۰۱٥(

بالمحافظة والقرى وفقا لألهمية النسبية للمساحة المزروعة 
وذلك على النحو التالى: مركز الحسينية ليمثل  منهمابكل 

)، ومركز ديرب نجم ليمثل خيوةإلقرية ا( قطاع الشمال
)، ومركز الزقازيق ليمثل قرية المناحريت( قطاع الوسط

 ۱۰ختيار عدد اقرية بنى عامر). كما تم ( ع الجنوبقطا
وائيا من ختيار المشاهدات عشا، وتم مشاهدات من كل قرية

التعاونية الزراعية لتلك  خدمات من الجمعية ۲سجل 
 القرى. وتم تجميع االستمارات من خالل المقابالت الشخصية

ستمارة االستبيان مركبه الزراع محصول األرز. وتعتبر 
النقل والتخزين وضرب و نتاج بالحقلإلمراحل اشاملة 

  .مشاهدة ۳۰جمالى حجم العينة إاألرز ليصبح 

 األسلوب والطريقة البحثية
 وصلتتعتمد الدراسة فى تحليل البيانات وعرض ما ت

 الوصفى والكمى االحصائيين إليه من نتائج على األسلوبين
)Koutsoyiannis, 1981(  شاملة معادالت االتجاه

ومعدل التغير السنوي، والنسب المئوية نى العام الزم
الفرق بين متوسطين  معنوية الحسابى. واختبار والمتوسط
 )۱۹۸۲، سالفاتور( t)(اختبار 

 نتائج الدراسة
استهدفت الدراسة تقيم األثار االقتصادية المترتبة على 
التقيم الكمى والنقدى للفاقد فى محصول األرز بمحافظة 

حلتى األرز الشعير واألبيض، وكانت الشرقية خالل مر
  النتائج التى توصلت اليها الدراسة على النحو التالى:

اآلثار االقتصاديه المترتبة على الفاقد من األرز الشعير 
 واألبيض

يهتم الجزء التالى بدراسة اآلثار االقتصادية المترتبة 
األبيض فى مصر سواء على مستوى  على الفاقد فى األرز

(سعر المنتج المعدل، سعر المستهلك بالريف  األسعار
والحضر، سعر التصدير بالدوالر) وما يتعلق منها بعدد 
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لفاقد ستهلك لكمية األرز المعادلة لكمية االسكان الم
لفاقد، األرضية المنتجة لكمية أرز تعادل كمية اوالمساحة 

نتاج كمية زمة إلكمية مياه الرى الال وأخيراً الفاقد فى
 . األبيض فى األرز عادلة لكمية الفاقداألرز الم

 كمية الفاقد من األرز األبيض
أن متوسط كمية الفاقد من  إلى ۱تشير بيانات جدول 

لف طن، فى أ ۷۳حوالى۲۰۰۱األرز األبيض بلغ فى عام 
ألف طن.  ۱۱٤حوالى ۲۰۱٤ حين بلغ المتوسط فى عام
عن مثيله فى عام  ۲۰۱٤أى أنه زاد فى عام 

%. ويؤكد ما سبق نتائج معادلة ٥٦.۲بحوالى ۲۰۰۱
االتجاه الزمنى العام حيث تبين وجود زيادة سنوية معنوية 

% من ۲.٦۷ألف طن، تمثل  ۲.۷۱إحصائيا بلغ مقدارها
المتوسط السنوى لكمية الفاقد من األرز األبيض والذى بلغ 

ألف طن خالل فترة الدراسة  ۱۰۱.۱٤حوالى 
يد والذى بلغ ). كما يشير معامل التحد۲۰۱٤ـ۲۰۰۱(

% من التغير فى كمية ۲٤إلى أن عامل الزمن يفسر ۰.۲٤
ل %) يرجع لعوام۷٦الفاقد من األرز األبيض، أما الباقى (

نخفاض تأثير عامل أخرى بخالف عامل الزمن. ويرجع إ
الزمن للفاقد لألرزاألبيض باأللف طن إلى وجود عوامل 

األبيض أخرى أكثر تأثيراً مثل كمية اإلنتاج من األرز 
باأللف طن والمستويات السعرية لألرز األبيض (منتج، 

تصدير) وكذلك لكفاءة ضرب األرز بالمضارب مستهلك، 
كما هو موضح  ولغيرها من العوامل والمتغيرات.، والفراكات

 .۲بجدول 

 قيمة الفاقد من األرز األبيض
تتوقف قيمة الفاقد من األرز األبيض على كٍل من كمية 

ف طن والمستوى السعرى (منتج، مستهلك، الفاقد باألل
 : تصدير) الذى يقدر عنده قيمة الفاقد وذلك على النحو التالى

بدراسة متوسط قيمة الفاقد بسعر المنتج المعدل فقد 
مليون جنيه، فى حين  ٦٤.۸حوالى ۲۰۰۱تبين أنه بلغ عام 

مليون جنيه. أى أنه زاد فى  ۳٦٤.۲حوالى  ۲۰۱٤بلغ عام 
 %.٤٦۲.۰۳بحوالى  ۲۰۰۱مثيله فى عامعن  ۲۰۱٤عام 

على مستوى وذلك نتيجة زيادة سعر البيع للطن سواء كان 
تفع سعر ار المستهلك خالل سنوات الدراسة حيث المنتج أو

إلى نحو  ۲۰۰۱جنيه عام  ۸۸۸.۳ الطن للمنتج من نحو
% ۲٥۹.٦بزيادة بلغت نحو ۲۰۱٤جنيه عام  ۳۱۹٥

فى عر المستهلك للطن رتفع ساكما  لمتوسط فترة الدراسة،
جنيه  ۱۱۷۰ ،۱٤۱۰ نحومن  الريف والحضر منكل 

 ٥۱۱۰ ، ٤۸٦۰ إلى نحو ۲۰۰۱للطن على الترتيب عام 
، ۲٤٤.٦ بزيادة قدرت بنحو ۲۰۱٤ جنيه للطن عام

ويؤكد ما  % على الترتيب خالل فترة الدراسة.۸.۳۳٦
سبق نتائج معادلة االتجاه الزمنى العام حيث تبين وجود 

مليون  ۲۳.۹۹سنوية معنوية إحصائيا بلغ مقدارها زيادة 

 % من متوسط  قيمة  الفاقد من۱۰.۷تمثل حوالى جنيه،
 المنتج المعدل والذى بلغ حوالى األبيض بسعر األرز

. ۲۰۱٤ -۲۰۰۱ ةمليون جنيه خالل فترة الدراس ۲۲۳.۸٦
إلى أن عامل  ۰.۸۷كما يشير معامل التحديد والذى بلغ 

التغير فى قيمة الفاقد من األرز  % من۸۷ الزمن يفسر
%) يرجع ۱۳المعدل. أما الباقى ( األبيض بسعر المنتج

 .۲لعوامل أخرى لم يتضمنها النموذج. كما هو موضح بجدول 

بالنسبة لقيمة الفاقد م�ن األرز األب�يض بس�عر المس�تهلك 
ملي�ون ۱۰۲.۹ح�والى ۲۰۰۱بالريف فقد بلغ المتوس�ط ع�ام 

ملي��ون  ٥٥٤.۰٤ح��والى ۲۰۱٤جني��ه، ف��ى ح��ين بل��غ ع��ام 
 ۲۰۰۱عن مثيل�ه ف�ى ع�ام ۲۰۱٤جنيه. أى أنه زاد فى عام 

%. ويؤكد ما س�بق معادل�ة االتج�اه الزمن�ى ٤۳۸.٤ بحوالى
الع�ام حي�ث تب��ين وج�ود زي��ادة س�نوية معنوي��ة إحص�ائيا بل��غ 

% م��ن ۱۱.٦ملي��ون جني��ه، وتمث��ل ح��والى ۳۳.٥۰مق��دارها
ب��يض بس��عر المتوس��ط الس��نوى لقيم��ة الفاق��د م��ن األرز األ

 ۲۸۸.۲۳المس�تهلك ب�الريف وال��ذى بل�غ ف��ى المتوس�ط نح��و 
). كم��ا ۲۰۱٤ـ��۲۰۰۱ملي��ون جني��ه خ��الل فت��رة الدراس��ة (

إل�ى أن عام�ل ال�زمن ۰.۸۹يشير معامل التحديد والذى بل�غ 
% م�ن التغي�ر ف�ى قيم�ة الفاق�د م�ن األرز األب�يض ۸۹يفسر 

%) يرج�ع لعوام�ل ۱۱بسعر المستهلك بالريف، أما الباقى (
 .۲ خرى لم يتضمنها النموذج. كما هو موضح بجدولأ

أما بالنسبة لقيمة الفاقد من األرز األبيض بسعر 
حوالى ۲۰۰۱حضر فقد بلغ المتوسط عام بالالمستهلك 

 ٥۸۲.٥حوالى۲۰۱٤مليون جنيه. فى حين بلغ عام  ۸٥.٤
عن مثيله فى عام  ۲۰۱٤مليون جنيه، أى أنه زاد فى عام 

ويؤكد ما سبق معادلة االتجاه %. ٥۸۲.۰۸ بحوالى ۲۰۰۱
الزمنى العام حيث تبين وجود زيادة سنوية معنوية 

مليون جنيه، تمثل حوالى  ۳۷.٤۲إحصائيا بلغ مقدارها 
% من المتوسط السنوى لقيمة الفاقد من األرز ۱۲.۳

مليون جنيه  ۳۰۳.٤۸األبيض للحضر والذى بلغ حوالى 
معامل ). كما يشير ۲۰۱٤ـ۲۰۰۱خالل فترة الدراسة (

% ۹۲إلى أن عامل الزمن يفسر۰.۹۲التحديد والذى بلغ 
بسعر الحضر، فى قيمة الفاقد من األرز األبيض من التغير 

%) يرجع لعوامل أخرى لم يتضمنها ۸أما الباقى (
  .۲ النموذج. كما هو موضح بجدول

أما فيما يتعلق بقيمة الفاقد من األرز األبيض بسعر 
 ۲۰۰۱ د بلغ المتوسط عامالتصدير بالمليون دوالر فق

 ۲۰۱٤مليون دوالر، فى حين بلغ عام  ۱٤.۸۹حوالى 
 ۲۰۱٤مليون دوالر. أى أنه زاد فى عام  ٦۸.۷۹حوالى 

%. ويؤكد ما ۳٦۱.۹بحوالى  ۲۰۰۱عن مثيله فى عام 
سبق معادلة  االتجاه الزمنى العام حيث تبين وجود زيادة 

ن دوالر، مليو ٤.۹۸سنوية معنوية إحصائيا بلغ مقدارها 
% من المتوسط السنوى لقيمة الفاقد من ۱۰.٤تمثل حوالى 
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 .۲۰۱٤ -۲۰۰۱مليون دوالر خالل فترة الدراسة ٤۷.۸۸األرز األبيض بسعر التصدير والذى بلغ حوالى
 ۲۰۱٤ -۲۰۰۱ض في مصر خالل الفترة اآلثار االقتصادية المترتبة علي كمية الفاقد من األرز األبي .۱جدول 

ية كم السنوات
 الفاقد
(ألف 
 طن)

عدد السكان  قيمة الفــــاقــــد
ستهلك الم

لكمية األرز 
 المعادلة لكمية

(مليون  لفاقدا
Pنسمة)

)٤( 

المساحة 
 المزروعة

المعادلة  باألرز
 لفاقدا لكمية

P(ألف فدان)

)٥( 

رى كمية مياه ال
نتاج زمة إلالال

كمية األرز 
 المعادلة لكمية

(مليون  لفاقدا
Pمتر مكعب)

)٦( 

 عر المنتجس
(مليون 

Pجنيه)

)۱*( 

سعر مستهلك 
(مليون  ريفال

Pجنيه)

)۲( 

سعر مستهلك 
(مليون  حضرال

Pجنيه)

)۲( 

 سعر التصدير
(مليون 

Pدوالر)

)۳( 

۲۰۰۱ ۷۳ ٦٤.۸ ۱۰۲.۹ ۸٥.٤ ۱٤.۸۹ ۱.۷٥۹ ۲۷.۸٦٦ ۲٤۰.٦٤٦ 

۲۰۰۲ ۹٤ ۹٤.٦ ۱۳۷.۲ ۱٤٤.۸ ۲۱.۳۳ ۱.۷٥۳ ۳٥.٥۱۹ ۳۱۰.٦٦۲ 

۲۰۰۳ ۹۰ ۱۳۳.۹ ۱٥۳.۹ ۱٦۰.۲ ۲۳.۰٤ ۱.۷۹۲ ۳۲.٦۸۳ ۲۸۲.۹۳٦ 

۲۰۰٤ ۹۰ ۱۳۸.۲ ۱۹۳.٥ ۱۹٥.۳ ۲٥.۰۲ ۱.۸۳٦ ۳۲.٤٤٦ ۲۸۲.۹۳٦ 

۲۰۰٥ ۷۸ ۱۲٥.۱ ۱٤۸.۹ ۱٥۲.۸ ۲۱.۸٤ ۱.۸۷۹ ۲۷.۷۸٥ ۲٤٥.۲۰٥ 

۲۰۰٦ ۹۲ ۱٤۸.٦ ۱۸٦.۷ ۱٦۷.٤ ۲۸.۲٤ ۱.۹۰٤ ۳۲.٤٦۲ ۲۸۲.۳۳۲ 

۲۰۰۷ ۹۱ ۱۹۸.۱ ۲۰۸.٤ ۲۱۰.۲ ۲۹.۹۹ ۱.۹٥۲ ۳۳.۹٦٦ ۲۸٦.۰۸۱ 

۲۰۰۸ ۱۲۰ ۲٦۳.۷ ۳٦۲.٤ ۳۸۲.۸ ۷٤.۷٦ ۲.۰۱٤ ٥۳.۷۹۱ ۳۷۸.۱٦٥ 

۲۰۰۹ ۱٦٦ ۳۷۲.۲ ۳۷٦.۸ ۳۷۸.٤ ۱۲۱.۸٤ ۲.۰۳۲ ٦۱.٤۷۹ ٥۳۰.۹۳۱ 

۲۰۱۰ ۱۰۰ ۲۷٥.٥ ۲۸٥.۰ ۲٦۷.۰ ٦۳.۰۰ ۲.۳۷٥ ۳۸.۲۷۰ ۳۳۰.٤۹۹ 

۲۰۱۱ ۸۸ ۲٦٥.۸ ۳۷۱.٤ ۳۹۹.٥ ۳۷.٦٦ ۲.٤۳۷ ۳۲.٦۷۲ ۲۸۲.۱٥۰ 

۲۰۱۲ ۱۱۱ ۳٤٤.۲ ٤۳٤.۰۱ ٤۷٥.۱ ۷٥.٤۸ ۲.٥٥۰ ٤۱.۳۱٥ ۳٥٦.۷۸۱ 

۲۰۱۳ ۱۰۹ ۳٤٤.۹ ٥۱۹.۹ ٥٤۷.۲ ٦٤.٥۲ ۲.٤ ٥٦٤۰.۳٦۹ ۳٤۸.٦۲۱ 

۲۰۱٤ ۱۱٤ ۳٦٤.۲ ٥٥٤.۰٥ ٤۸۲.٦ ٥۸.۷۹ ۲.٦۲٤ ٦۲.٥۳۷ ۳٦٥.٥۲۰ 

لى ابيض والذي بلغ حوالى إعامل الفنى لتحويل األرز الشعير يوجد صورتين لألرز األول أرز شعير والثانى أرز أبيض، ووفقا للم (*)
طن. وعلى ضوء ما سبق يتم حساب سعر  ۲طن أرز شعير يعطى كمية أرز أبيض تساوى  ۳فان ضرب  ، وبالتالى ٦٦٦.۰

 لف طن. ألبيض بارز األشعير المكافئ لكمية الفاقد من األرز اللمنتج المعدل، كمية الفاقد من األا

 كمية الفاقد باأللف طن.× حسبت بضرب سعر األرز األبيض المعدل بالجنيه للطن  -۱

 كمية الفاقد باأللف طن.× متوسط سعر طن األرز بالجنيه (ريف، حضر)  حسبت بضرب -۲
 كمية الفاقد من األرز األبيض باأللف طن.× أساس متوسط سعر طن أرز التصدير بالدوالر  ىحسبت عل -۳
 متوسط نصيب الفرد بالكيلوجرام/ سنة.÷ أساس كمية األرز الفاقد باأللف طن  ىحسبت عل -٤
 إنتاجية الفدان بالطن.÷ المكافئ للفاقد من األرز األبيض باأللف طن  الشعيرد من األرز أساس كمية الفاق ىحسبت عل -٥
متوسط احتياجات فدان األرز من × أساس المساحة المكافئة للفاقد من األرز الشعير المكافئ للفاقد من األرز األبيض باأللف طن  ىحسبت عل -٦

 مياه الري بالمتر المكعب.
UالمصدرU:  تطور زي للتعبئة العامة اإلحصاء، نشرة عتماد علي بيانات من الجهاز المركإلمعامالت فنية واقتصادية باحسبت باستخدام

 .۲۰۱٤-۲۰۰۱ الفترة خالل متفرقة اإلنتاج المحلي ومقدار االستهالك بقطاع المواد الغذائية، أعداد
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ض في مصر خالل ي كمية الفاقد من األرز األبيمعادالت اإلتجاه الزمني العام لآلثار االقتصادية المترتبة عل .۲جدول 
 ۲۰۱٤ -۲۰۰۱الفترة 

 المعادلة الوحدة المتغير
 هRب س± = أ Rه Rص

متوسط  
 الفترة
 -Pص

معدل التغير 
Pالسنوي

)۱( 
(%) 

معامل 
 التحديد
(RP

2
P) 

 (ف)
 للمعادلة

 هRس R =۸۰.۸۰  +۲.۷۱ه Rص ألف طن لفاقدل التقديرية كميةال
)٦.۸۷(P**

P  )۱.۹٦(P* 
۱۰۱.۱٤ ۲.٦۷ ۰.۲٤ ۳.۸٦P

** 

مليون  لفاقد بسعر المنتجالتقديرية لقيمة ال
 جنيه

 هRس ٤۳.۸۷  +۲۳.۹۹= Rه Rص
)۱.۹۳(P *

P  )۹.۰۱(P** 
۲۲۳.۸٦ ۱۰.۷ ۰.۸۷ ۸۱.۳۲P

** 

لفاقد بسعر التقديرية لقيمة ال
 ريفالمستهلك 

مليون 
 جنيه

 هRس ٥۰.۳۳+ ۹٥.R=۳٦ه Rص
)۱.۲۹)  (۹.۹۹(P** 

۲۸۸.۲۳ ۱۱.٦ ۰.۸۹ ۹۹.۸۱P

** 

لفاقد بسعر رية لالتقديقيمة ال
 حضرالمستهلك 

مليون 
 جنيه

 هRس ٤۲.R =۲۲.۷۸  +۳۷ه Rص
)۰.۸۳)  (۱۱.٦٦(P** 

۳۰۳.٤۸ ۱۲.۳ ۰.۹۲ ۱۳٦.۱۷P

**
P  

بسعر التقديرية قيمة الفاقد 
 التصدير

مليون 
 دوالر

 هRس ۹۸.٤+  ٥۰.R=۱۰ه Rص
)۰.۷۹)  (۳.۱۹(P** 

٤۷.۸۸ ۱۰.٤ ۰.٤٦ ۱۰.۱۷P

** 

 المستهلك لكمية األرزعدد السكان 
 لفاقدة لكمية االمعادل

مليون 
 نسمة

 هRس ۰.۰۷٥+  ٥٤.R =۱ه Rص
)۲٦.۸(P**

P  )۱۱.۱(P** 
۲.۱۰٥ ۳.٤٦ ۰.۹۱ ۱۲۳.۸۸P

** 

رز المعادلة باأل زروعةالمساحة الم
 هRس ٤۸  +۱.۰٤.R =۲۹ه Rص ألف فدان لفاقدا لكمية

)٦.۷۲(P**
P   )۲.۰۲( 

۳۷.۲۹ ۲.۷۹ ۰.۲٤ ٥.۰۸P

** 

نتاج زمة إلالرى الال كمية مياه
 لفاقدا دلة لكميةكمية األرز المعا

مليون متر 
 مكعب

 هRس ۸.۷۱+  R =۲٥۷.۷٥ه Rص
)٦.۸۳(P**

P   )۱.۹٦( 
۳۲۳.۱۱ ۲.٦۹ ۰.۲٤ ۳.۸۷P

** 

 ب                          
 .۰.۰۱)معنوي عند مستوي معنوية **، (۰.۰٥) معنوي عند مستوي معنوية *، (۱۰۰× ـــــــــمعدل التغير= ) ۱(

 ص                          
 .۸حسبت من جدول  :درالمص

 

إل�ى  ۰.٤٦كما يشير معامل التحدي�د وال�ذى بل�غ ح�والى 
% م�ن التغيرف�ى قيم�ة الفاق�د م�ن ٤٦أن عامل ال�زمن يفس�ر

%) يرج��ع ٥٤األرز األب�يض بس��عر التص��دير. أم�ا الب��اقى (
 هو موضح بجدولكما لعوامل أخرى بخالف عامل الزمن.

ة الفاق��د ) ومم��ا س��بق يتض��ح الزي��ادة المس��تمرة ف��ى قيم��۲(
ف��ي  وذل��ك عل��ى مس��توى س��عر المزرع��ة وس��عر المس��تهلك

حضر وأخيرا سعر التصدير ويرجع ذلك للزي�ادة الو الريف
لف ألب�يض ب�األرز األالمستمرة فى كل من كمية الفاقد من ا

 شارة اليها.إلسابق اطن والمستويات السعرية 

المعادلة لكمية األرز المستهلك لكمية عدد السكان 
 ون نسمةليبالمالفاقد 

يتوقف عدد السكان المكافئ للفاقد من األرز األبيض 
على كمية الفاقد من األرزاألبيض باأللف طن ومتوسط 
نصيب الفرد منهما بالكيلو جرام سنوياً. وتوضح بيانات 

 المستهلك لكمية األرز المعادلةأن عدد السكان  ۱جدول 
ن نسمة، فى وملي ۱.۷٥۹حوالى  ۲۰۰۱عام  تللفاقد بلغ
مليون نسمة. أى   ۲.٦۲٦حوالى  ۲۰۱٤عام  تحين بلغ

بحوالى  ۲۰۰۱عن مثيله فى عام  ۲۰۱٤أنه زاد فى عام 
%. ويؤكد ما سبق نتائج معادلة االتجاه الزمنى ٤۹.۲۸

فى العام حيث تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا 
ألف نسمة، تمثل  ۷٥كمية الفاقد من األرز تكفى لنحو

 المتوسط السنوى لعدد السكان% من ۳.٤٦حوالى 
من األرز  المستهلك لكمية األرز المعادلة لكمية الفاقد

مليون نسمة خالل فترة  ۲.۱۰٥األبيض والذى بلغ 
). كما يشير معامل التحديد والذى ۲۰۱٤ -۲۰۰۱الدراسة (

% من التغير فى ۹۱إلى أن عامل الزمن يفسر ۰.۹۱بلغ 
لكمية الفاقد من  معادلةالمستهلك لكمية األرز ال عدد السكان

%) يرجع لعوامل أخرى ۹األرز األبيض، أما الباقى (
 .۲ . كما هو موضح بجدولبخالف عامل الزمن

األرضية المنتجة لكمية أرز تعادل كمية مساحة ال
 باأللف فدان )بيضأشعير و(األرز الفاقد من محصول 

للفاقد من األرز األبيض  عادلةتتوقف مساحة األرز الم
ٍل من كمية الفاقد من األرز األبيض باأللف طن على ك

ومتوسط إنتاجية الفدان من األرز الشعير بالطن. وتبين 



 
Hasona, et al. 1462 

للفاقد من  عادلةأن متوسط المساحة الم ۱بيانات جدول 
ألف فدان، فى حين  ۲۷.۸٦٦حوالى۲۰۰۱األرز بلغ عام 

ألف فدان. أى أنها زادت  ٤۲.٥۳۷حوالى۲۰۱٤بلغ عام 
حوالى ۲۰۰۱يله فى عام عن مث ۲۰۱٤فى عام 

%. ويؤكد ما سبق معادلة االتجاه الزمنى العام ٦٤.٥۲
حيث تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا بلغ مقدارها 

% من المتوسط ۲.۷۹ألف فدان، تمثل حوالى ۱.۰٤
للفاقد من االرز األبيض والتى  عادلةالسنوى للمساحة الم

دراسة ألف فدان خالل فترة ال ۳۷.۲۹بلغت حوالى 
). كما يشير معامل التحديد والذى بلغ ۲۰۱٤ـ۲۰۰۱(

% من التغير ۲٥إلى أن عامل الزمن يفسر ۰.۲٥حوالى
للفاقد من األرز األبيض، أما  عادلةالم فى مساحة األرز

%) يرجع لعوامل أخرى بخالف عامل الزمن. ۷٥الباقى (
نخفاض تأثير عامل الزمن إلى وجود عوامل اويرجع 

كمية الفاقد من األرز إنخفاض يراً منها أخرى أكثر تأث
متوسط إنتاجية الفدان رتفاع ااألبيض باأللف طن، و

رتفاع نسبة التصافى من األرز الشعير والتى ا، بالطن
 . % فى بعض األصناف۷٥ -۷۲وصلت إلى نحو 

نتاج كمية األرز المعادلة لكمية إلزمة الال كمية المياه
 الفاقد

الشعير  للفاقد من األرز لةعادتتوقف كمية المياه الم
للفاقد من األرز  عادلةاألبيض على كٍل من المساحة المو

حتياجات فدان األرز الشعير إالشعير واألبيض ومتوسط 
أن متوسط  ىإل ۱من مياه الرى. وتشير بيانات جدول 

 ۲٤۰.٦٤٦ حوالى ۲۰۰۱عام  تبلغ عادلة للفاقدالمياه الم
 حوالى ۲۰۱٤ام مليون متر مكعب فى حين بلغ ع

مليون متر مكعب مياه رى. أى أنه زاد فى عام  ۳٦٥.٥۲۰
%. ٥۱.۸۹ بحوالى ۲۰۰۱عن مثيله فى عام  ۲۰۱٤

ويؤكد ما سبق نتائج معادلة االتجاه الزمنى العام حيث تبين 
 ۸.۷۱۲وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا بلغ مقدارها 

% من المتوسط ۲.٦۹مليون متر مكعب، تمثل حوالى 
مليون متر مكعب خالل  ۳۲۳.۱۰٥لسنوى والذى بلغ ا

). كما يشير معامل التحديد ۲۰۱٤ـ۲۰۰۱فترة الدراسة (
% من ۲٤إلى أن عامل الزمن يفسر  ۰.۲٤والذى بلغ 

لفاقد من األرز ا عادلة لكميةالتغير فى كمية المياه الم
%) ۷٦الشعير واألبيض بالمليون متر مكعب. أما الباقى (

رى بخالف عامل الزمن. ويرجع يرجع لعوامل أخ
لوجود  عادلةنخفاض تأثير عامل الزمن على المياه المإ

عادلة لكمية عوامل أخرى أكثر تأثيراً مثل المساحة الم
حتياجات المائية لفدان األرز إلألرز الفاقد باأللف فدان واا

 .۲جدول الشعير. كما هو موضح ب

ققها مقدار الفقد والخسارة التى يحومما سبق يتضح 
ائد فى والفاقد فى األرز والذى يمكن أن يحقق مزايا وف

تجنبه، ولذلك أصبح من األهمية بمكان  حالة الحد منه أو
دراسة مصادر ومراحل الفقد حتى يمكن تقليله وتجنب تلك 

 .الجزء التالىفى  هالخسارة وهو ما سيتم دراست

فى مرحلة اإلنتاج وإجراء  الفاقد فى األرز الشعير
 بعينة الدراسة الميدانية السابقة للتسويق ات الفنيةالعملي

تتعدد صور وأنماط وأشكال وكمية ونسب الفاقد لألرز 
الشعير خالل مرحلة اإلنتاج والتى تبدأ بإعداد األرض 
للزراعة ثم الزراعة ثم خدمة المحصول القائم باألرض 

السابقة للتسويق. وتركز  ووصوالً إلى العمليات الفنية
 مرحلة اإلنتاج فى الجزء التالى على الفاقد أثناءالدراسة 

إجراء العمليات الفنية السابقة للتسويق والتى تشمل و
الحصاد وتجميع وتقليب المحصول والدراس والتذرية 
والتعبئة وذلك بالطرق التقليدية، أما بالنسبة للمستوى 
التكنولوجى فتنحصر تلك العمليات على قيام الكومباين 

 ) معاً ويتوقفوالتعبئة حصاد والدراس والتذرية(البعمليات 
ستخدام أسلوب العمليات الفنية السابقة للتسويق على إ

المساحة المزروعة باألرز والقدرة المالية للزراع وعدد 
أفراد األسرة العاملين بالزراعة، والتركيب المحصولى 
لزراعات الجيران ومدى سالمة الطرق الموصلة لألرض 

عتبارات. وتشير إللمزروع وغيرها من اولصنف األرز ا
كمية ونسبة الفاقد من األرز والذي يعرض  ۳نتائج جدول 
إجراء العمليات الفنية السابقة و مرحلة اإلنتاج الشعير أثناء

للتسويق بعينة الدراسة الميدانية بريف محافظة الشرقية 
). إلى أن الفاقد من األرز الشعير ۲۰۱٥/۲۰۱٦( موسم

كيلو جرام  للفدان فى الحصاد اليدوى،  ۱۲.۳۹بلغ حوالى 
كيلو جرام للفدان فى تجميع وتقليب  ۱۰.۸۲وحوالى 

كيلو جرام للفدان فى الدراس  ۲۹.٥۰المحصول، وحوالى 
كيلوجرام للفدان فى أثناء  ٤.٤٥والتذرية، وأخيراً حوالى 

عملية التعبئة، وبصفة عامة فإن جملة الفاقد من األرز 
إجراء العمليات الفنية و ة اإلنتاجمرحل الشعير خالل

تمثل  كيلو جرام للفدان ٥۷.۱٦بلغ حوالى  للتسويق السابقة
. أما بالنسبة لفاقد األرز نتاج الكلى للفدانإل% من ا٦۳.۱

الشعير أثناء العمليات الفنية التكنولوجية (استخدام 
ستخدام الكومباين بلغ حوالى إالكومباين) فقد تبين أن فاقد 

كيلو جرام  ٦.۳۳لو جرام للفدان، وبلغ حوالى  كي ٦۳.۰۷
للفدان أثناء التعبئة، وهذا يعنى أن جملة الفاقد فى محصول 
األرز أثناء إجراء العمليات الفنية التكنولوجية بلغ 

كيلو جرام للفدان. وهذا يعنى ارتفاع نسبة  ٦۹.٤۰حوالى
ستخدام العمليات الفنية االفاقد من األرز الشعير ب

% ويرجع ۲۱.٤بحوالى عن العمليات التقليدية جيةالتكنولو
ذلك لصغر وتفتت حجم الحيازة الزراعية وزراعة 

ستخدام بعض الزراع إإلى عدم  األصناف الراقدة باإلضافة
ستواء األرض ولغيرها من إللتسوية بالليزر وبالتالى عدم 

العوامل والمتغيرات مما يؤدى إلى عزوف بعض الزراع 
باين  فى العمليات الفنية السابقة لتسويق ستخدام الكوماعن 

األرز. وبصفة عامة وعلى مستوى العينة فإن متوسط كمية 
الفاقد من محصول األرز أثناء آداء العمليات الفنية بشقيها 

كيلو جرام  ٦۳.٦٥التقليدية والتكنولوجية بلغ حوالى 
مشاهدة والعينة  ۲۰حيث أن حجم العينة األولي  .للفدان
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 ر ـتعتبمشاهدة فهي  ۳۰إن مجموعهم مشاهدات ف ۱۰الثانية 
إجراء العمليات الفنية السابقة للتسويق بعينة الدراسة مرحلة اإلنتاج وكمية ونسبة الفاقد من األرز الشعير أثناء  .۳جدول 

 )۲۰۱٥/۲۰۱٦خالل الموسم الزراعى (الميدانية بريف محافظة الشرقية 

Pللطنكجم/ فاقدال )۱(م/فدانكج فاقد فاقد كجم / للعينةال البيان

 )۳()%(الفاقد  )۲(

 العمليات الفنية التقليدية
 ۰.٤۲ ٤.۲۳ ۱۲.۳۹ ۳۹٥ حصاد يدوي

 ۰.۳۷ ۳.٦۹ ۱۰.۸۲ ۳٤٥ تجميع وتقليب

 ۱.۰۱ ۱۰.۰۷ ۲۹.٥۰ ۹٤۰ دراس وتذرية

 ۰.۱٥ ۱.٥۲ ٤.٤٥ ۱٤۲ تعبئة األرز في فوارغ

 ۱.۹٥ ۱۹.٥۱ ٥۷.۱٦ ۱۸۲۲ الجملة

 التكنولوجية العمليات الفنية
 ۱.۸۸ ۱۸.۸٦ ٦۳.۰۷ ۲۲٥۰ (حصاد ودراس وتذرية) كومباين 

 ۰.۱۸۹ ۱.۸۹ ٦.۳۳ ۲۲٦ فاقد تعبئة

 ۲.۰۷ ۲۰.۷٥ ٦۹.٤۰ ۲٤۷٦ الجملة

 ۲.۰۲ ۲۰.۲۲ ٦۳.٦٥ ٤۲۹۸ عينة الدراسة الميدانية

فدان، وإجمالي  ۳٥.٦۷ولوجية لمساحة فدان، والعمليات الفنية التكن ۳۱.۸٦حسبت علي أساس: العمليات الفنية التقليدية لمساحة  )۱(
 فدان. ٦۷.٥۳العينة لمساحة 

طن، وللعمليات الفنية التكنولوجية  ۹۳.۳۲۲حسبت على أساس: أن إجمالى إنتاج األرز من العمليات الفنية التقليدية بلغ حوالى  )۲(
 طن. ۲۱۲.٥۷۳طن، وإجمالى العينة حوالى  ۱۱۹.۲٥۱حوالى 

 . ۱۰۰لكيلو جرام على كمية اإلنتاج لكل مستوى وللعينة بالكيلو جرام مضروبة فى حسبت على أساس: كمية الفاقد با )۳(

 .۲۰۱٦ : جمعت وحسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية خالل عامالمصدر

 
 t) ستخدام اختبار (اعينة صغيرة وعلي هذا األساس تم 

لحصاد التقليدي لمعنوية الفرق بين متوسطين للفاقد في ا
تم  ۳. ومن بيانات جدول والفاقد في الحصاد التكنولوجي

وهي  ۲.٦۹(المحسوبة) حيث بلغت حوالي tRc Rحساب 
  t% حيث أن٥ائيا عند مستوي معنوية معنوية احص

 ۲۸(عند درجات حرية  ۲.۰٤تساوي الحرجة (الجدوليه) 
واختبار طرفين) وأظهر التحليل وجود فرق معنوي 

توسط الفاقد لعينة الحصاد التقليدي ومتوسط إحصاء بين م
%.   ٥الفاقد لعينة الحصاد التكنولوجي عند مستوي معنوية 

ولمعرفة كمية ونسب الفاقد من األرز الشعير فى مرحلة 
اإلنتاج وفى ظل كمية اإلنتاج الكلى والمساحة المزروعة 
لكل العمليات الفنية فقد تبين أن متوسط الفاقد بلغ حوالى 

%) وذلك فى حالة ۱.۹٥كيلو جرام للطن  (بنسبة  ٥۱.۱۹
كيلو جرام  ۲۰.۷٥العمليات الفنية التقليدية، وبلغ حوالى 

%) فى حالة إستخدام العمليات التكنولوجية ۲.۰۷للطن (
كيلو جرام  ۲۰.۲۲وبمتوسط عام لعينة الدراسة بلغ حوالى 

% ). ويرجع إرتفاع نسبة الفاقد فى العمليات ۲.۰۲للطن (

ستخدام التكنولوجى ألسباب انية السابقة للتسويق عند الف
 سابق اإلشارة إليها.

مرحلة النقل والتخزين  ءالفاقد فى األرز الشعير أثنا
 بريف العينة

كمية ونسب الفاقد من األرز الشعير  ٤جدول  يعرض
أي النقل والتخزين بعينة الدراسة الميدانية  مرحلتىأثناء 

ل األرز الشعير من الحقل كمية ونسب الفاقد خالل نق
وتخزينه فى منزل المزارع. ورغم تعدد طرق وأساليب 
نقل األرز الشعير من الحقل إلى منزل المزارع إال أنه 

ستخدام عربة إنحصرت فى إتبين أن أهم تلك الطرق قد 
ومقطورة جرار زراعى، ولقد تبين أن الفاقد من  كارو

بلغ حوالى  اروكاألرز الشعير فى حالة النقل بالعربة ال
كيلو جرام للطن، فى حين بلغ بالنسبة للمقطورة  ٤.۱

كيلو جرام للطن وهذا يعنى أن جملة الفاقد  ۰.٥۷حوالى 
أثناء نقل األرز الشعير من الحقل إلى المنزل بلغ متوسطها 

جمالى إ% من ۰.۰٦تمثل  كيلو جرام للطن ۱.۹۷حوالى
%، ۰.۱٤. وبنسبة فاقد بلغت حوالى نتاج للفدانإلا
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% من اجمالى فاقد النقل ألسلوبى النقل سابق ۰.۰٥۷
شارة إليهما وبنفس الترتيب. أما بالنسبة للفاقد فى مرحلة إلا

تخزين األرز الشعير بالمنزل فرغم تعدد أسباب الفاقد إال 
أنه يمكن حصرها فى فاقد األرز الشعير أثناء إعداد 

النقل والتخزين بعينة الدراسة الميدانية بريف محافظة مرحلتى اء كمية ونسب الفاقد من األرز الشعير أثن .٤ جدول
 )۲۰۱٦/ ۲۰۱٥لشرقية خالل الموسم (ا

 )۲()%(نسبة الفاقد  )۱(فاقد كجم للطن فاقد كجم للعينة البيان

 النقل من الحقل إلي المنزل
 ۰.۱٤ ۱.٤ ۹۸ كاروالنقل بالعربة ال

 ۰.۰٥۷ ۰.٥۷ ٤۰ النقل بمقطورة جرار زراعي

 ۰.۱۹۷ ۱.۹۷ ۱۳۸ ملة فاقد النقلج

 تخزين األرز الشعير بالمنزل
 ۱.۷ ۱۷.۰۳ ۱۰۲۲ عداد األرز والوسيلة للتخزينإ

 ۰.۳۲ ۳.۲۳ ۱۹٤ فاقد جرذان(فئران)

 ۰.۱۰ ۰.۹٥ ٥۷ فاقد حشرات(سوس)

 ۱.۸٦ ۱۸.٦ ۱۱۱٦ فاقد وزن(رطوبة)

 ۰.۲٦ ۲.٦ ۱٥٦ فاقد سحب المخزون

 ٤.۲٤ ٤۲.٤۱ ۲٥٤٥ جملة فاقد التخزين

 طن. ٦۰طن، وكمية األرز المخزنة بالمنزل  ۷۰كمية األرز الشعير المنقولة من الحقل إلي المنزل تساوي  منحسبت  )۱(
 .۱۰۰×حسبت بقسمة كمية الفاقد بالكيلوجرام علي الكمية المنقولة والمحسوبة بالكيلوجرام  )۲(

 ۲۰۱٦بمحافظة الشرقية خالل عام: جمعت وحسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها المصدر

 
 ۱۷.۰۳المحصول ووسيلة التخزين وبلغ متوسطه حوالى 

كيلو جرام للطن، وفاقد اإلصابة بالجرذان (فئران) وبلغ 
كيلو جرام للطن، وفاقد اإلصابة  ۳.۲۳متوسطه حوالى 

باآلفات الحشرية من أهمها حشرة سوسة األرز وبلغ 
ن وفاقد الرطوبة كيلو جرام للط ۰.۹٥متوسطها حوالى 

كيلو جرام  ۱۸.٦(فرق الجفاف) بلغ متوسطها حوالى 
للطن، وأخيراً فاقد سحب المخزون وبلغ متوسطها حوالى 

كيلو جرام للطن. ومما سبق يتضح أن جملة فاقد  ٦.۲
تخزين األرز الشعير بمنزل المزارع بلغ متوسطها حوالى 

ل كيلو جرام للطن. وعلى ضوء ماسبق يمكن القو ٤۱.٤۲
أن نسب الفاقد فى األرز الشعير أثناء تخزينه بمنزل 

%، ۰.۱۰%، ۰.۳۲%، ۱.۷المزارع بلغت حوالى 
% لنفس المتغيرات السابق ۲٤.٤%، %۰.۲٦، ۱.۸٦

 ذكرها وعلى الترتيب.

الفاقد من األرز الشعير واألبيض أثناء مرحلة الضرب 
 بالفراكات األهلية بريف العينة

ة ونسب الفاقد من األرز كميإلى  ٥تشير نتائج جدول 
الشعير واألبيض أثناء عملية الضرب للفراكات األهلية 

ومن ). ۲۰۱٥/۲۰۱٦بعينة الدراسة الميدانية موسم (

أن ضرب طن أرز شعير بالفراكات األهلية  الجدول يتضح
مطاحن،  ى(المستقلة، والمحملة عل ىالمنتشرة في القر

كيلوجرام  ٦۹۸جرارات) ينتج عنها حوالى  ىوالمحملة عل
كيلوجرام مخلفات ضرب  ۲٥۹أرز أبيض، وحوالى 

 ٤۳.۳(سرس وكسر أرز أبيض). أما الباقي وبلغ حوالى 
كيلوجرام للطن يعتبر فاقد. ورغم تعدد وتنوع صور 
وأشكال فاقد األرز أثناء عملية الضرب بالفراكات األهلية 
فإنه يمكن حصر أهم تلك الصور في الفاقد أثناء تعبئة 

الشعير وإعداده للضرب وبلغ متوسطها حوالى األرز 
كيلوجرام للطن، فاقد أثناء نقل األرز الشعير من  ۱۲.۳

 ۲.۱زل الزراع إلي الفراكات وبلغ متوسطها حوالى امن
كيلوجرام للطن، فاقد أثناء تفريغ األرز الشعير ونقله من 

 ۱۲األجولة إلي قادوس الفراكة وبلغ متوسطها حوالى 
وفاقد أثناء عملية الضرب وبلغ متوسطها  كيلوجرام للطن،

كيلوجرام للطن، وأخيراً فاقد أثناء تجميع  ۱۰.۹حوالى 
وتعبئة األرز األبيض من الفراكة إلي أجولة المزارع وبلغ 

كيلوجرام للطن. وهذا يعني أن جملة  ٦.۱متوسطها حوالى 
الفاقد في األرز الشعير واألبيض إعتباراً من تعبئة ونقل 

وإلي منزل المزارع ومقر الفراكات فإن جملة  األرز من
كيلوجرام للطن. ومما سبق  ٤۳.٤الفاقد قد بلغت حوالى 
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يتضح أن الكفاءة الفنية لفراكات األرز بالريف بلغت 
%. وأن نسب ومعدالت الفاقد بلغت حوالى ٦۹.۸حوالى 

% لصور ٦۱.%۰، %۱.۰۹، %۱.۲، %۰.۲۱، ۱.۲۳
 ترتيب.وأشكال الفاقد السابقة وبنفس ال

كمية ونسب الفاقد من األرز الشعير واألبيض أثناء عملية الضرب بالفراكات األهلية بعينة الدراسة الميدانية  .٥ جدول
 )۲۰۱٥/۲۰۱٦بريف محافظة الشرقية خالل موسم (

 )%(نسبة  كجم للطنكمية  بالكجم للعينة كميةال البيان

 - ۱۰۰۰ ۲۹۱٤ كمية األرز الشعير المضروبة بالفراكات

 ٦۹.۸ ٦۹۸ ۲۰۳۳ كمية األرز األبيض الناتج من الضرب

 ۲٥.۹ ۲٥۹ ۷٥٤ كمية السرس الناتجة من الضرب

 ۱.۲۳ ۱۲.۳ ۳٦ عداد للضربفاقد التعبئة واإل

 ۰.۲۱ ۲.۱ ٦ فاقد النقل من المنزل إلي الفراكة

 ۱.۲ ۱۲ ۳٥ فاقد أثناء تفريغ بقادوس الفراكة

 ۱.۰۹ ۱۰.۹ ۳۲ فاقد أثناء عملية ضرب األرز

 ۰.٦۱ ٦.۱ ۱۸ فاقد تعبئة األرز األبيض

 ٤.۳٤ ٤۳.٤ ۱۲۷ جملة الفاقد من األرز الشعير واألبيض

 .۲۰۱٦ : جمعت وحسبت من بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجراؤها بمحافظة الشرقية خالل عامالمصدر

 
 الفاقد من األرز الشعير واألبيض بشركات القطاع العام

ضارب الشرقية أحد شركات قطاع تعتبر شركة م
الشركة القابضة للمضارب فى مصر، وتضم شركة 
مضارب الشرقية عدة مضارب داخل نطاق المحافظة 
وهى مضرب الزقازيق الحديث، مضرب كفر صقر 

عدة  ىالحديث، ومضرب فاقوس الحديث، كما تشرف عل
كمية ونسبة  ٦ جدول ويوضحمضارب وفراكات تجارية. 

ستالم الز الشعير واألبيض فى مراحل االفاقد فى األر
والضرب والتخزين بشركة مضارب الشرقية خالل 

إلى تعدد وتشير النتائج ). ۲۰۱٥/۲۰۱٦الموسم التشغيلى (
مراحل الفاقد من األرز الشعير واألبيض داخل نطاق 
وحيز المضارب والمخازن وذلك على النحو التالى: فاقد 

وتقدير درجات النظافة ستالم والفرز الأرز شعير أثناء ا
والرتب والوزن على بسكول المضرب وتعتيق وتستيف 
وتخزين األرز الشعير بالمخازن داخل المضارب وتقدر 

%، ثم فاقد رطوبة أى فاقد جفاف ۲.۱٥نسبة الفاقد بحوالى 
يقصد به فقد الوزن عند االستالم وحتى التشغيل والضرب 

اء النقل من %، ثم الفاقد أثن۱.٥وتقدر نسبته بحوالى 
مخازن األرز الشعير بالمضرب إلى وحدة التشغيل وتشمل 
تحميل السيارات من المخازن والنقل والسير والحركة 
داخل المضرب ثم التفريغ على نقرة التشغيل وتقدر نسبة 

%، ثم الفاقد أثناء عملية ضرب ۰.۷٥الفاقد بحوالى 
عير ض األرز الشعير إلى أرز أبيض شاملة األرز الشيوتبي

%، ۱.۱۳الهارب مع السرس وتقدر نسبة الفاقد بحوالى 
وأخيراً فاقد األرز األبيض أثناء التعبئة والتخزين والتحميل 
على السيارات ويرتفع هذا الفاقد باستخدام الهوكات فى 
التحميل والتعتيق إال أن متوسط الفاقد خالل هذه المرحلة 

بة الفاقد %، وبالتالى فإن جملة نس۰.۲٥يصل إلى حوالى 
% من إجمالى كمية األرز الشعير الذى ٥.۷۸تقدر بحوالى 

موسم التشغيلى التتعامل به شركة مضارب الشرقية خالل 
. ولمعرفة األهمية النسبية لمراحل الفاقد فى ۲۰۱٦/۲۰۱٥

األرز الشعير واألبيض فقد تبين أنه يأتى فى مقدمتها الفاقد 
التخزين لألرز أثناء مرحلة االستالم والفرز والوزن و

%، يليها مرحلة الفاقد فى ۳۷.۳الشعير وبلغ حوالى 
الرطوبة أو فرق الوزن عند التخزين والسحب للتشغيل 

%، ثم يليها مرحلة الفاقد أثناء ۲٥.۹وتمثل حوالى 
الضرب وهارب األرز الشعير مع السرس وتمثل حوالى 

%، يليها فاقد األرز أثناء النقل من المخازن إلى ٦.۱۹
%، وأخيراً فاقد األرز ۱۲.۹ة التشغيل وتمثل حوالى وحد

 األبيض 
مقوماً باألرز الشعير أثناء التخزين ونقل وتحميل األرز 

% من جملة األرز الشعير الفاقد ٤.۳الشعير وتمثل حوالى 



 
Hasona, et al. 1466 

كيلو جرام  ٥۷.۸داخل المضارب والتى بلغت حوالى 
للطن وذلك خالل الموسم التشغيلى بشركة المضارب 

۲۰۱٥/۲۰۱٦.

 
ستالم والضرب والتخزين بشركة مضارب الشرقية الكمية ونسبة الفاقد فى األرز الشعير واألبيض فى مراحل ا .٦ جدول

 )۲۰۱٥/۲۰۱٦الل الموسم التشغيلى (خ

 )%( األهمية النسبية لمراحل الفاقد )%(نسبة الفاقد  )كجم/للطن(فاقد  مرحلة الفاقد

 ۳۷.۳ ۲.۱٥ ۲۱.٥ استالم وتخزين األرز الشعير

 ۲٥.۹ ۱.٥ ۱٥ فاقد رطوبة (فاقد جفاف)

 ۱۲.۹ ۰.۷٥ ۷.٥ فاقد أثناء النقل من المخازن إلى وحدة الضرب

 ۱۹.٦ ۱.۱۳ ۱۱.۳ فاقد ضرب وهارب مع السرس

Pفاقد تستيف ونقل وتحميل األرز األبيض

)۱( ۲.٥ ۰.۲٤ ٥.۳ 

 ۱۰۰ ٥.۷۸ ٥۷.۸ جملة الفاقد بالمضارب الحكومية

UالمصدرU:  ۲۰۱٥/۲۰۱٦مضارب الشرقية، قطاع التشغيل للمضارب، التقرير النهائى للموسم التشغيلى للشركة (شركة.( 

 ) أرز أبيض مقوماً بأرز الشعير.۱(
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ABSTRACT: Rice is considered one of the most important crops in Egypt, it is also 
occupied a wide area in the Delta. There are a lot of industries depend on rice as feed and oils 
production, beside the high food value of rice, it is one of the main components of meals in 
the rural and urban areas. The study problem is existence of loss in rice because of the 
cultivation methods and techniques, traditional technical operations of marketing, transport, 
store means and the low efficiency of the rice separation machines. Study aimed to identify 
the economic effects of the loss in the paddy rice and white husked rice beside the quantity 
and ratio of the loss in rice to estimate the loss while transport, storage and husking with 
traditional ways in addition to the loss of the rice in the public sector companies in Sharkia 
Governorate. Study depended on two main sources of data, the first is secondary data, and the 
second is the primary field data which was collected form field study in Sharkia Governorate 
in 2016 to cover production season (2015/2016). To show and analyze data, study used 
qualitative and quantative methods. The most important results found were as following: The 
average of rice loss was 101.14 thousand ton annually, its value using export price was  47.88 
million $, it can feed about 2.105 million persons, also it caused water loss which was 323.11 
million cubic mitres. Studying the loss of the rice before marketing, shows that it was 1.95% 
in the case of traditional methods, where it was 2.07% in the case of using combine. The loss 
in rice through transport from field to home was 0.14% and %0.057 for transport by cart and 
agricultural tractor, respectively. The total loss in stores was 4.24%. It can be distributed as 
1.7% for stores preparing, 0.32% for mice, 0.095% for insects, 1.86% for moisture and finally 
the loss during withdrawn from stock which was about 0.26%. The results showed that 
transition of the paddy rice to white husked rice using modern scourers was 4.34%, it can be 
distributed as 1.23% for rice preparing, 0.21% for rice transport from house to scourer, 1.2% 
for putting in the hopper, 1.09% during separation, and 0.61% during backing. The results 
showed that the loss of paddy and white husked rice in the governmental mills was 5.78% of 
the total received during operating year, it can be distributed as 2.15% during receiving and 
storing, 1.5% for moisture, 0.75% during transport from stores to mills, 1.13% during 
separation of the rice crust, and 0.25% during transport after separation. So the study 
recommended using good storage for paddy and white husked rice, using mice traps, choice 
of good transport means, periodic maintenance of scourers, finally collection of the scattered 
rice and reused it. 

Key words: Lossin rice, modern scourers, public sector huskets, Sharkia Governorate. 
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