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 الملخص العربى
يتأأأ ثر ااجتأأأاا الزراعأأأا بأأأالتغيرات المناخيأأأة و أأأ   التغيأأأرات 

الزراعأا أأ ثيراس بألًياس مأ   المناخية منها ما قد يأثثر علأى ااجتأاا
خالل جقص ااجتاجية لبعض المحاصيل الزراعية وبعض الت ثيرات 
أكأأون جيباةيأأة مأأ  خأأالل نيأأاد  ااجتاجيأأة لأأبعض المحاصأأيل ممأأا 
يسأأتدعا درابأأة التأأ ثيرات ااقتصأأادية للتغيأأرات المناخيأأة للتعأأر  
علأأأى   أأأو  العوامأأأل المناخيأأأة التأأأا أأأأثثر علأأأى ججتأأأاا محصأأأول 

 ن فا محافظة مطروح.الزيتو
أًأأأي  مأأأ  جتأأأااإل أحليأأأل ااجحأأأدار البسأأأي   ثأأأر التغيأأأرات 
المناخيأأأة علأأأى ااجتأأأاا الكلأأأا لمحصأأأول الزيتأأأون فأأأا محافظأأأة 

(  ن جرأفأا  درجأة الحأرار  2018 – 2000مطروح خالل الفتأر   
العظمأأى فأأا يأأهر يوجيأأو بمقأأدار درجأأة وا أأد  يأأثد  جلأأى نيأأاد   

 لأ  نأ    22.139يتأون بمقأدار ااجتاا الكلا م  محصأول الز 
كما أًي   ن جرأفا  درجة الحرار  الصأغر  فأا يأهر مأايو بمقأدار 

 ل   23.756درجة وا د  يثد  جلى نياد  ااجتاا الكلا بمقدار 
ن   و ن نياد  معدل بقوط ا مطار فا يهر فًراير بمقدار وا أد 

  ل  نأ   1.399ملليمتر يثد  جلى جقص ااجتاا الكلا بمقدار 
كما أًي  م  جتااإل التقدير اا صااا  ثر العومأل المناخيأة علأى 
ااجتأأأأاا الكلأأأأا لمحصأأأأول الزيتأأأأون  ن جرأفأأأأا  متوبأأأأ  الحأأأأرار  
الصغر  بمقدار درجة وا د  مئوية يثد  جلى نياد  ااجتأاا الكلأا 

 لأأأ  نأأأ  ويأأأ لل نيأأأاد  الرنوبأأأة  35.24مأأأ  الزيتأأأون بمقأأأدار 
جلأأى نيأأاد  ااجتأأاا الكلأأا مأأ  النسأأًية بمقأأدار درجأأة وا أأد  يأأثد  
  ل  ن . 5.742الزيتون فا محافظة مطروح بمقدار 

ااجتاجية  –الزيتون  –التغيرات المناخية  الكلمات المفتا ية:
  -الرنوبة النسًية  –الحرار  الصغر    -الحرار  العظمى  -

 ا مطار 

  المقدمة
ًا تمثل ظاهرة التغيرات المناخية تحديًا عظيمًا للعالم نظر 
لتسببها في عملية تغيير النظم البيئية لألرض، وعلى الرغم  
من أن تغير المناخ كان عملية مستمرة على األرض، إال أنه  

وفي خالل القرن الماضي زادت بشاعة  ,في اآلونة األخيرة 
التطرفات المناخية والتي غالبا نتجت بسبب األنشطة البشرية 

اخية شامل للغاية ولكن  غير المسئولة، إن تأثير التغيرات المن
آثاره بعيدة المدى أصبحت واضحة للعيان وخاصة على  
القطاع الزراعي، الذي يعتمد عليه في إنتاج الغذاء واقتصاد  
العالم. وتجدر اإلشارة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد  

  2050مليار نسمة بحلول عام  9.7سكان العالم إلى حوالي 
الزراعية لتلبية الطلب   مما سيزيد الضغط على األراضي

العالمي المتزايد على الغذاء المتأثر بالفعل بتأثير التغيرات 
المناخية، نظًرا لوجود إرتباط بين تغير المناخ والزراعة، فإن  
التغيرات المفاجئة في الظروف المناخية بهذه الوتيرة السريعة 

 تهدد األمن الغذائي العالمي. 
يلللرة لالقتصلللاد المصلللري يمثلللل القطلللاع الزراعلللي أهميلللة كب

بللللالمجتمع ويتحقيلللل  حيللللث يسللللاهم بنسللللبة كبيللللرة فللللي النهللللوض 
التنمية المستدامة لما له من تأثير على اللدخل المصلري حيلث 

 مليلار جنيله 500المصري حلوالي بلغت قيمة اإلنتاج الزراعي 

تقدير اللدخل  )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة
ملن  %17وهو ما يقرب ملن  2018عام  من القطاع الزراعي(

وذلك على اللرغم ملن صلغر الناتج المحلي اإلجمالي المصري 
المسلللاحات الزراعيللللة بالنسلللبة لجمهوريللللة مصلللر العرييللللة حيللللث 
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% ملن مسلاحة جمهوريلة  3.6الزراعيلة حلوالي تمثل األراضي 
مصللر العرييللة البالغللة حللوالي مليللون كيلللو متللر مريللع، وتظهللر 

فلر  العملل وتشلغيل العديلد زراعلي فلي تلوفير أهمية القطاع ال
مللللن األيللللدي العاملللللة حيللللث أن العللللاملين فللللي قطللللاع الزراعللللة 

ملللللن القلللللوى العامللللللة فلللللي مصلللللر سلللللواء  %25يمثللللللون حلللللوالي 
 .العاملين في اإلنتاج الزراعي أو التسوي  أو التصنيع

للزيتللون أهميللة كبيللرة فللي مصللر حيللث يسللاهم فللي النللاتج 
ري باإلضلللافة إللللى تلللوفير الملللواد ال لللام القلللومي الزراعلللي المصللل 

لبعض الصلناعات الغذائيلة حيلث يلزرع الزيتلون فلي مصلر إملا 
إلنتللللاج الزيلللللت أو بغلللللرض الت ليللللل أو لكالهملللللا معلللللًا، ويلللللزرع 
الزيتون في مصلر فلي معظلم المحافظلات بصلورة منفلردة غالبلًا 
أو مع محاصيل أخرى فقد زادت المساحة المثمرة بالزيتون فلي 

إلللى حللوالي  2000ألللف فللدان عللام  73.3لي مصللر مللن حللوا
ويعللود ذلللك إلللى تفللو  نمللو  2018ألللف فللدان عللام  214.09

شلللجرة الزيتلللون بمنلللاح  اإلستصلللالح الجديلللدة علللن غيرهلللا ملللن 
محاصللللليل الفاكهلللللة األخلللللرى خاصلللللة تحلللللت ظلللللروف الملوحلللللة 
والجفاف وتباين أنواع الترية حيلث أن هنلام منلاح  إستصلالح 

أشجار الزيتون بسلبب إرتفلاع نسلبة  جديدة ال تصلح إال لزراعة
ملوحللة الميللاه والتريللة وقللد قللدر إنتللاج الزيتللون فللي مصللر بنحللو 

ويللللللخ اللللللدخل الزراعلللللي ملللللن  2018مليلللللون حلللللن علللللام  1.08
مليلار جنيله للنفل العلام، كملا  5.86الزيتون في مصر حوالي 

 200.09بلغت المساحة المثمرة في األراضلي الجديلدة حلوالي 
كما  2018مليون حن عام  1.03حوالي  ألف فدان واإلنتاج 

 35.42بلغلللت مسلللاحة الزيتلللون فلللي محافظلللة مطلللروح حلللوالي 
% ملللن مسلللاحة الزيتلللون فلللي  17.7أللللف فلللدان تمثلللل حلللوالي 

األراضللي الجديللدة واإلنتللاج مللن الزيتللون فللي  محافظللة مطللروح 
مللن إنتللاج  %16.91ألللف حللن يمثللل حللوالي  174.78حللوالي 

 الزيتون في األراضي الجديدة.
وتعللد ثمللار الزيتللون ذات قيمللة غذائيللة مرتفعللة فهللي غنيللة 

، واألمللللللالح  %1.6، البللللللروتين  %19بللللللالمواد الكريوهيدراتيللللللة 
المعدنية والفيتامينات باإلضافة إلى محتواهلا العلالي ملن الزيلت 

ولزيلللللت الزيتلللللون المسلللللت لي بلللللالطر  الطبيعيلللللة  20% – 15
متميلللز عللللن فوائلللد صلللحية وغذائيلللة كثيللللرة لتركيبللله الكيميلللائي ال

 الزيوت النباتية األخرى.
يعتبلللر المنلللاخ هلللو التفاعلللل حويلللل الملللدى لدرجلللة الحلللرارة 
ومعدل سقوط األمطلار والرحويلة والريلاح والضلوء حيلث يتميلزه 
بتأثيره على األنظمة البيئية مثلل الغابلات المجلودة عللى حلواف 
المستنقعات واألراضي العشبية مما يجعل للمناخ دورهلا رئيسليًا 

وين النظلللام البيئلللي سلللواء كانلللت بيئلللة غابلللات أو أرض فلللي تكللل 
عشللللبية أو منللللاح  صللللحراوية ممللللا يتوقللللع أن يكللللون للتغيللللرات 
المناخيلللة تلللأثيرًا عللللى المسلللاحة واإلنتاجيلللة لمحصلللول الزيتللللون 

 سواء كانت هذه التأثيرات سلبية أو إيجابية.
 مشكلة البحث: 

ا ما قد يتأثر اإلنتاج الزراعي بالتغيرات المناخية التي منه
يللللعثر علللللى اإلنتللللاج الزراعللللي تللللأثيرًا سلللللبيًا مللللن خللللالل نقللللي 
اإلنتاجية للبعض المحاصليل الزراعيلة، ويعلض التلأثيرات تكلون 
إيجابية ملن خلالل زيلادة اإلنتاجيلة للبعض المحاصليل الزراعيلة 
باإلضللللاإية إلللللى أن التغيللللرات المناخيللللة فللللي جمهوريللللة مصللللر 

لمحصلللولي وتغيلللر العرييلللة قلللد تلللعدي إللللى تغيلللر فلللي التركيلللب ا
اإلحتياجللللات المائيللللة لللللبعض المحاصلللليل وذلللللك ألن الظللللروف 
المناخيللللة قللللد تالئللللم بعللللض المحاصلللليل وقللللد ال تالئللللم الللللبعض 
اآلخر من المحاصيل وذللك حسلب إحتياجلات تللك المحاصليل 
مللن درجللات الحللرارة والرحويللة النسللبية ومعللدل سللقوط األمطللار 

إلنتللاج الزراعلللي وغيرهللا مللن العوامللل المناخيلللة التللي تللعثرعلى ا
سواء كان أثلر التغيلرات المناخيلة إيجلابي أو سللبي عللى إنتلاج 
وإنتاجيللللللة محصلللللللول الزيتللللللون مملللللللا يسللللللتدعي دراسلللللللة اآلثلللللللار 
اإلقتصللللادية للتغيللللرات المناخيللللة للتعللللرف علللللى أهللللم  العوامللللل 
المناخية التي تلعثر عللى إنتلاج محصلول الزيتلون فلي محافظلة 

 مطروح.
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  د  البحث:

حللث بصللفة رئيسللية دراسللة اآلثللار االقتصللادية يسللتهدف الب
للتغيللللللرات المناخيللللللة المتمثلللللللة فللللللي العوامللللللل المناخيللللللة الحللللللرارة 
العظمللللى والحللللرارة الصللللغرى والرحويللللة النسللللبية ومعللللدل سللللقوط 
األمطللللللار علللللللى اإلنتللللللاج الكلللللللي وإنتاجيللللللة محصللللللول الزيتللللللون 

 (.2018 – 2000بمحافظة مطروح خالل الفترة )
 ا بلوب البحثا:

البحللث علللى كللاًل مللن أسلللوب التحليللل االقتصللادي  اعتمللد
الوصللفي والكمللي مللن خللالل التوصللي  االقتصللادي للمتغيللرات 
موضع الدراسة وذلك عن حريل  نملاذج اإلتجلاه الزمنلي لرصلد 
اإلتجلللاه الزمنلللي لكلللل ملللن بعلللض العواملللل المناخيلللة واإلنتاجيلللة 

 لمحصول الزيتون.
 مصادر الًياجات:

للللللى البيانلللللات الثانويلللللة اعتملللللد البحلللللث بصلللللفة أساسلللللية ع
المنشورة لدى الجهات والهيئات الحكومية المحلية والدولية مثل 
الجهلللللاز المركلللللزي للتعبئلللللة العاملللللة واإلحصلللللاء ووزارة الزراعلللللة 
واستصللللللالح األراضللللللي ومنظمللللللة األغذيللللللة والزراعللللللة العالميللللللة 
والهيئلللة العاملللة لألرصلللاد الجويلللة ومركلللز التلللأقلم ملللع التغيلللرات 

حلللوث التغيلللرات المناخيلللة بمعهلللد الدراسلللات المناخيلللة ومركلللز ب
 العليا والبحوث جامعة األسكندرية.

 النتااإل البحثية
اسلللتهدف البحلللث تقلللدير تطلللور كلللل ملللن اللللدخل الزراعلللي 
والمسللللاحة واإلنتللللاج الكلللللي واإلنتاجيللللة لمحصللللول الزيتللللون فللللي 

( وكللللللذلك 2018 – 2000محافظلللللة مطلللللروح خللللللالل الفتلللللرة )
يرات المناخية المتمثلة فلي الحلرارة تقدير اآلثار االقتصادية للتغ

العظملللى والحلللرارة الصلللغرى والرحويلللة ومعلللدل سلللقوط األمطلللار 
 على اإلنتاج الكلي واإلنتاجية لمحصول الزيتون .

 
 

 
  والس : المثيرات ااجتاجية لمحصول الزيتون: 

تشللمل المعشللرات اإلنتاجيللة كللل مللن المسللاحة المثمللرة مللن 
اإلنتاجيلة فلي كلل ملن مصلر محصول الزيتون وكميلة اإلنتلاج و 

 ومحافظة مطروح.
 أطور المسا ة المثمر  لمحصول الزيتون فا مصر: -1

( أن المساحة المنزرعة المثملرة 2،  1يتضح من جدولي )
أللف  73.3لمحصول الزيتون تتراوح بين حد أدنى يبلخ تقريبلًا 

ألف فدان  218.55وحد أقصى يبلخ تقريبًا  2000فدان عام 
أللف فلدان،  125.62سنوي يبللخ تقريبلًا ومتوسط  2017عام 

أللللف فلللدان  7.575وأنهلللا تأخلللذ إتجاهلللًا تصلللاعديا يبللللخ تقريبلللًا 
وقد ثبت معنويتها إحصائيًا  %6.01سنويًا ويمعدل نمو سنوي 
  %1عند المستوى اإلحتمالي 

 أطور الطاقة ااجتاجية لمحصول الزيتون فا مصر: -2
محصلللول ( أن الطاقلللة اإلنتاجيلللة ل2،  1يوضلللح جلللدولي )

أللف حلن  204.72الزيتون تتراوح بلين حلد أدنلى يبللخ حلوالي 
أللللف حلللن  1094.72وحلللد أقصلللى يبللللخ حلللوالًي  2003علللام 
ألف حن،   526.34ومتوسط سنوي يبلخ حوالي    2017عام  

أللللف حلللن  39.28وأنهلللا تأخلللذ إتجاهلللًا تصلللاعديا يبللللخ حلللوالي 
وقللللد ثبللللت  %7.46سللللنويًا ويمعللللدل نمللللو سللللنوي يبلللللخ حللللوالي 

 . %1ها إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي معنويت
 أطور ااجتاجية لمحصول الزيتون فا مصر: -3

( أن اإلنتاجيللللللة لمحصللللللول 2،  1يتضللللللح مللللللن جللللللدولي)
حن/فدان عام  2.61الزيتون تتراوح بين حد أدنى يبلخ حوالي 

 2018حن/فدان علام  5.06وحد أقصى يبلخ حوالي  2003
وأنهللللا تأخللللذ  حن/فللللدان، 4.06ومتوسللللط سللللنوي يبلللللخ حللللوالي 
حن/فلدان سلنويًا ويمعلدل  0.052إتجاهًا تناقصيا يبلخ حلوالي 

وقللد ثبللت معنويتهللا إحصللائيًا  %1.28نمللو سللنوي يبلللخ حللوالي 
 %5عند المستوى اإلحتمالي 
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أطور المسأا ة المثمأر  لمحصأول الزيتأون فأا ا را أا  -4
 البديد :

( أن المسللللللاحة المنزرعللللللة 2،  1يتضللللللح مللللللن جللللللدولي )
ل الزيتون في األراضي الجديدة تتراوح بلين حلد المثمرة لمحصو 

وحللد أقصللى  2004ألللف فللدان عللام  43.2أدنللى يبلللخ حللوالي 
ومتوسلط سلنوي  2017أللف فلدان علام  205.36يبللخ حلوالي 

ألللف فللدان، وأنهللا تأخللذ إتجاهللًا تصللاعديا  99.27يبلللخ حللوالي 
 %9.38ألف فلدان سلنويًا ويمعلدل نملو سلنوي  9.3يبلخ تقريبًا 
 %1معنويتها إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي وقد ثبت 

 

 
 

 -2000. أطور المسا ة المثمر  وااجتاا وااجتاجية لمحصول الزيتون فا مصر وا را ا البديد  خالل الفتر   1جدول 
2018) 
المسا ة   السنة 

المثمر  فا  
مصر   ل   

 فدان( 

ااجتاا فا  
مصر  ال   

 ن (

ااجتاجية فا  
مصر  

  ن /فدان( 

 ة  المسا
المثمر  فا  
ا را ا  

البديد    ل   
 فدان( 

  %
للمسا ة  
المثمر   
لألرا ا  

البديد  م   
 مصر 

ااجتاا فا  
ا را ا  
البديد  

   ل  ن ( 

% اجتاا  
ا را ا  
البديد  
 م  مصر 

ااجتاجية  
لألرا ا  
البديد  
  ن /فدان 

2000 73,30 281.75 3.84 48.62 66.33 186.56 66.22 3.84 
2001 77,34 293.90 3.80 50.31 65.05 200.31 68.15 3.98 
2002 80,36 336.44 4.19 48.77 60.69 188.27 55.96 3.86 
2003 78.56 204.72 2.61 46.01 58.56 114.76 56.06 2.49 
2004 81.13 315.19 3.89 43.20 53.25 150.72 47.82 3.49 
2005 96.81 314.45 3.25 46.76 48.30 153.79 48.91 3.29 
2006 108.30 544.64 5.03 52.41 48.40 237.20 43.55 4.53 
2007 110.76 507.05 4.58 54.83 49.50 229.14 45.19 4.18 
2008 109.95 480.07 4.37 58.25 52.98 274.22 57.12 4.71 
2009 110.18 449.01 4.08 96.54 87.62 393.02 87.53 4.07 
2010 119.43 390.93 3.27 105.22 88.10 336.02 85.95 3.19 
2011 125.40 459.65 3.67 111.48 88.90 401.72 87.40 3.60 
2012 137.03 563.07 4.11 123.39 90.05 487.05 86.50 3.95 
2013 146.93 541.79 3.69 134.05 91.23 486.80 89.85 3.63 
2014 144.85 565.67 3.91 132.35 91.37 509.69 90.10 3.85 
2015 165.90 698.93 4.21 153.33 92.42 647.36 92.62 4.22 
2016 187.94 874.75 4.65 175.16 93.20 808.44 92.42 4.62 
2017 218.55 1094.72 5.01 205.34 93.96 1033.71 94.43 5.03 
2018 214.09 1083.77 5.06 200.09 93.46 1033.80 95.39 5.17 
 3.98 73.22 414.34 74.39 99.27 4.06 526.34 125.62 المتوسط
الحد  
 2.49 43.55 114.76 48.30 43.20 2.61 204.72 73.30 األدنى
الحد  
 5.17 95.39 1033.80 93.96 205.34 5.06 1094.72 218.55 األقصى 

 قتصاد الزراعي، أعداد متفرقةالمصدر:ل وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اال
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. معادالت ااأبأا  الزمنأا لتطأور المسأا ة المثمأر  وااجتأاا وااجتاجيأة فأا مصأر ومطأروح لمحصأول الزيتأون خأالل 2جدول 
 (2018 – 2000الفتر   

 2ر ت     المعادلة  المتغير التابع 
المسللللاحة المثمللللرة فللللي مصللللر)ألف 

 فدان(
 0.906 **2.791 **163.65 س 7.575+  49.867 = 

 0.757 **7.27 **52.847 س 39.283+  133.514 =  اإلنتاج في مصر )ألف حن(
 0.207 **2.11 *4.45 س 0.052+  3.544 =  اإلنتاجية في مصر )حن/فدان(

المسللللللاحة المثمللللللرة فللللللي األراضللللللي 
 الجديدة )ألف فدان(

 0.89 **11.82 **139.78 س 9.299+  6.282 = 

الجديدة )ألللف اإلنتاج في األراضي 
 حن(

 0.817 **8.71 **75.79 س 45.811+   43.769- = 

اإلنتاجيلللللة فلللللي األراضلللللي الجديلللللدة 
 )حن/فدان(

 0.274 **2.535 **6.428 س 0.061+  3.374 = 

المساحة المثمللرة فللي مطللروح )ألللف 
 فدان(

 0.901 **12.44 **154.62 س 1.005+  11.473 = 

 0.47 **3.88 **15.063 س 4.027+  24.015 =  اإلنتاج في مطروح )ألف حن(
 0.013 0.465 0.216 س 0.016+  2.764 =  اإلنتاجية في مطروح )حن/فدان(

 %5* معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي                      %1** معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 
 (. 3،  1) : التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بجدولي المصدر

 

أطأأور الطاقأأة ااجتاجيأأة لمحصأأول الزيتأأون فأأا ا را أأا -5
 البديد  :

( أن الطاقة اإلنتاجية لمحصول 3،  2تبين من جدولي )
الزيتون في األراضي الجديدة تتراوح بين حلد أدنلى يبللخ حلوالي 

وحللللد أقصللللى يبلللللخ حللللوالي  2003ألللللف حللللن عللللام  114.76
بلللخ حللوالي ومتوسللط سللنوي ي 2018ألللف حللن عللام  1033.8
ألف حلن، وأنهلا تأخلذ إتجاهلًا تصلاعديا يبللخ حلوالي  414.34
ألللللف حللللن سللللنويًا ويمعللللدل نمللللو سللللنوي يبلللللخ حللللوالي  45.81
وقلد ثبلت معنويتهللا إحصلائيًا عنللد المسلتوى اإلحتمللالي  11.1%

1% 
أطأأأأأور ااجتاجيأأأأأة لمحصأأأأأول الزيتأأأأأون فأأأأأا ا را أأأأأا -6

 البديد :
حصول الزيتون ( أن اإلنتاجية لم3،  2تبين من جدولي )

 2.49في األراضي الجديلدة تتلراوح بلين حلد أدنلى يبللخ حلوالي 
 5.17وحلللللللد أقصلللللللى يبللللللللخ حلللللللوالي  2003حن/فلللللللدان علللللللام 
 3.98ومتوسلللط سلللنوي يبللللخ حلللوالي ًا  2018حن/فلللدان علللام 

 0.061حن/فللدان، وأنهللا تأخللذ إتجاهللًا تصللاعديًا يبلللخ حللوالي 

وقللد  %1.53حن/فلدان سللنويًا ويمعللدل نمللو سلنوي يبلللخ حللوالي 
 %1ثبت معنويتها إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 

 أطور المسا ة المثمر  لمحصول الزيتون فا مطروح:-7
( أن المسللاحة المنزرعللة المثمللرة 3،  2تبللين مللن جللدولي )

لمحصول الزيتون في مطروح تتراوح بلين حلد أدنلى يبللخ تقريبلًا 
وحلللللد أقصلللللى يبللللللخ تقريبلللللًا  2000أللللللف فلللللدان علللللام  13.42
ومتوسلللط سلللنوي يبللللخ تقريبلللًا  2018أللللف فلللدان علللام  35.42
ألللف فللدان، وأنهللا تأخللذ إتجاهللًا تصللاعديا يبلللخ تقريبللًا  21.52

وقلد ثبلت  %4.67فدان سنويًا ويمعدل نملو سلنوي  1004.82
 %1معنويتها إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 

 أطور الطاقة ااجتاجية لمحصول الزيتون فا مطروح :-8
( أن الطاقلة اإلنتاجيلة لمحصللول 3،  2ولي )تبلين ملن جللد

أللف  22الزيتون في مطروح تتلراوح بلين حلد أدنلى يبللخ تقريبلًا 
أللف حلن  174.78وحلد أقصلى يبللخ تقريبلًا  2005حن عام 

أللللف حلللن،  64.28ومتوسلللط سلللنوي يبللللخ تقريبلللًا  2018علللام 
حن سنويًا  4026.67وأنها تأخذ إتجاهًا تصاعديا يبلخ تقريبًا 
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وقلد ثبلت معنويتهلا إحصلائيًا عنلد  %6.26نملو سلنوي ويمعدل 
 %1المستوى اإلحتمالي 

 أطور ااجتاجية لمحصول الزيتون فا مطروح :-9
( أن اإلنتاجية لمحصول الزيتون 3،  2تبين من جدولي )

حن/فللدان  1.18فلي مطللروح تتلراوح بللين حلد أدنللى يبللخ تقريبللًا 
عللام  حن/فللدان 4.93وحللد أقصللى يبلللخ حللواليً   2005عللام 

حن/فلللدان، وأنهلللا  2.93ومتوسلللط سلللنوي يبللللخ حلللوالي  2018
حن/فللدان سللنويًا  0.016تأخللذ إتجاهللًا تصللاعديًا يبلللخ حللوالي 
وللللم تثبللت معنويتهلللا  %0.55ويمعللدل نمللو سلللنوي يبلللخ حللوالي 

 إحصائيًا.
 

افظأة مطأروح خأالل الفتأر  . أطور المسا ة المثمر  وااجتاا وااجتاجية لمحصول الزيتون فأا ا را أا البديأد  ومح3جدول 
 2000- 2018) 

المسا ة   السنة    
المثمر  فا  
ا را ا  
البديد  
   ل  فدان( 

ااجتاا فا  
ا را ا  
البديد  
  ال  ن ( 

ااجتاجية  
فا ا را ا  
البديد  
  ن /فدان( 

المسا ة  
المثمر  فا  
مطروح   ل   

 فدان( 

  %
للمسا ة  
المثمر   
مطروح 
م  

ا را ا  
 البديد  

ااجتاا  
 فا

مطروح 
  ل   
 ن (

  %
اجتاا  
مطروح 
م  

ا را ا  
 البديد  

ااجتاجية  
لمطروح  
  ن /فدان 

2000 48.62 186.56 3.84 13.42 27.61 54.50 29.21 4.06 
2001 50.31 200.31 3.98 13.45 26.73 52.84 26.38 3.93 
2002 48.77 188.27 3.86 16.26 33.34 54.46 28.93 3.35 
2003 46.01 114.76 2.49 16.41 35.66 38.56 33.60 2.35 
2004 43.20 150.72 3.49 16.60 38.43 44.49 29.52 2.68 
2005 46.76 153.79 3.29 18.62 39.81 22.00 14.30 1.18 
2006 52.41 237.20 4.53 19.13 36.51 57.40 24.20 3.00 
2007 54.83 229.14 4.18 19.31 35.22 52.53 22.92 2.72 
2008 58.25 274.22 4.71 19.81 34.00 56.65 20.66 2.86 
2009 96.54 393.02 4.07 20.15 20.87 55.67 14.16 2.76 
2010 105.22 336.02 3.19 20.82 19.79 44.96 13.38 2.16 
2011 111.48 401.72 3.60 21.16 18.98 46.00 11.45 2.17 
2012 123.39 487.05 3.95 21.87 17.72 56.29 11.56 2.57 
2013 134.05 486.80 3.63 23.31 17.39 60.61 12.45 2.60 
2014 132.35 509.69 3.85 24.12 18.22 66.32 13.01 2.75 
2015 153.33 647.36 4.22 28.94 18.87 77.42 11.96 2.68 
2016 175.16 808.44 4.62 29.18 16.66 99.21 12.27 3.40 
2017 205.34 1033.71 5.03 30.93 15.06 106.71 10.32 3.45 
2018 200.09 1033.80 5.17 35.42 17.70 174.78 16.91 4.93 
 2.93 18.80 64.28 25.71 21.52 3.98 414.34 99.27 المتوسط
 1.18 10.32 22.00 15.06 13.42 2.49 114.76 43.20 الحد األدنى 
 4.93 33.60 174.78 39.81 35.42 5.17 1033.80 205.34 الحد األقصى 

 د الزراعي، أعداد متفرقة. المصدر:ل وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االقتصا
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 ثاجياس: العوامل المناخية: 

يكللللون للعوامللللل المناخيللللة تللللأثيرًا هامللللًا علللللى القطللللاع  
الزراعلللي حيلللث يكلللون لدرجلللة الحلللرارة تلللأثيرًا مباشلللرًا فلللي تحديلللد 
موسللم النمللو كللذلك تللعثر العوامللل المناخيللة علللى إنتللاج بعللض 

ة وت تلللللف المحاصلللليل سللللواء كانللللت تللللأثيرات سلللللبية أو إيجابيلللل 
بللللإختالف قللللدرة بعللللض المحاصلللليل علللللى تحمللللل التفللللاوت فللللي 

 درجات الحرارة واألمطار.
 درجة الحرار  المتوبطة : -1

( أن درجلللة الحللرارة المتوسلللطة 5 – 4تبللين ملللن جللدولي )
( تتللراوح 2018 – 2000فللي محافظللة مطللروح خللالل الفتللرة )

وحلد  2002درجلة مئويلة علام  19.2oبين حد أدنى بلخ تقريبًا 
ويمتوسللط  2018درجللة مئويللة عللام  21.2oى بلللخ تقريبللًا أقصلل 

كملللا تبلللين أن درجلللة  درجلللة مئويلللة 20.37oسلللنوي بللللخ تقريبلللًا 

 0.058oالحلرارة المتوسلطة تأخلذ إتجاهلًا تصلاعديا يبللخ تقريبللًا 

وقلد ثبلت معنويتهلا  %0.029درجة مئوية ويزيلادة سلنوية تقلدر 
 %1إحصائيًا عن المستوى اإلحتمالي 

   العظمى :درجة الحرار  -2

( أن متوسلللللط درجلللللة الحلللللرارة 5 – 4تبلللللين ملللللن جلللللدولي )
( 2018 – 2000العظمى في محافظة مطروح خالل الفتلرة )

درجللللة مئويللللة عللللام  23.9oتتللللراوح بللللين حللللد أدنللللى بلللللخ تقريبللللًا 
درجلللللة مئويلللللة علللللام  25.9oوحلللللد أقصلللللى بللللللخ تقريبلللللًا  2002
كمللا  درجللة مئويللة 24.89oويمتوسللط سللنوي بلللخ تقريبللًا  2010

بلللين أن درجلللة الحلللرارة العظملللى تأخلللذ إتجاهلللًا تصلللاعديا يبللللخ ت
وقلد  %0.26درجلة مئويلة ويزيلادة سلنوية تقلدر  0.064oتقريبلًا 

 . %1ثبت معنويتها إحصائيًا عن المستوى اإلحتمالي 

 (2018 – 2000. أطور العوامل المناخية فا محافظة مطروح خالل الفتر   4جدول   
درجة الحرار    السنة 

 طة المتوب
درجة الحرار   
 العظمى

درجة الحرار   
 الصغر  

الرنوبة النسًية  
)%  

معدل بقوط  
 ا مطار  ملو(

2000 20.1 24.2 15.9 69 193.25 
2001 20.4 25 15.6 66.4 98.3 
2002 19.2 23.9 14.6 68.6 143.4 
2003 20.2 24.8 15.6 66.4 160.53 
2004 20.1 24.6 15.6 62.6 93.98 
2005 19.5 24.2 14.8 68.6 143.8 
2006 20.1 24.5 15.7 65.6 114.55 
2007 20.2 24.5 15.8 67.5 263.13 
2008 20.7 25.2 16.1 65.7 137.16 
2009 20.4 24.8 15.8 63.3 109.5 
2010 21.1 25.9 16.5 63.1 87.12 
2011 20.1 24.4 15.6 66.1 185.72 
2012 20.6 25 16.2 67.4 106.67 
2013 20.5 25 16.1 67.6 120.39 
2014 20.7 25.5 16.1 68.2 60.96 
2015 20.4 25.2 15.8 68.5 86.37 
2016 21.1 25.7 16.7 66.3 93.98 
2017 20.4 24.8 16.1 67.5 116.85 
2018 21.2 25.7 17 68.6 128.65 
 128.65 66.69 15.87 24.89 20.37 المتوب  
 60.96 62.6 14.6 23.9 19.2 الحد ا دجى 
 263.13 69 17 25.9 21.2 الحد ا قصى 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للجغراإيا والمناخ، أعداد متفرقة.  -1المصدر: 
3- .html623060-https://en.tutiempo.net/climate/ws 

https://en.tutiempo.net/climate/ws-623060.html
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 (2018 – 2000معادالت ااأبا  الزمنا للعوامل المناخية بمحافظة مطروح خالل الفتر    .5جدول 
 2ر ت     المعادلة  الًيان 

 0.425 **3.546 **12.573 س 0.058+  19.788 =  درجة الحرارة المتوسطة
 0.426 **3.55 **12.612 س 0.064+  24.247 =  رة العظمىدرجة الحرا

 0.462 **3.82 **14.594 س 0.068+  15.189 =  درجة الحرارة الصغرى 
 0.017 0.541 0.293 س 0.045+  66.233 =  الرحوية النسبية

 0.129 1.589- 2.525 س 3.002+  158.668 =  معدل سقوط األمطار
 %1ى اإلحتمالي ** معنوي إحصائيا عن المستو 

 (. 4المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بجدول رقم ) 
 
 -درجة الحرار  الصغر  :-3

( أن متوسلللللط درجلللللة الحلللللرارة 5 – 4تبلللللين ملللللن جلللللدولي )
 – 2000الصلللللللغرى فلللللللي محافظلللللللة مطلللللللروح خلللللللالل الفتلللللللرة )

درجلة مئويلة  14.6o( تتراوح بين حد أدنى يبللخ حلوالي 2018
درجلللة مئويلللة علللام  17oيبللللخ حلللوالي  وحلللد أقصلللى 2002عللام 

 درجلللة مئويلللة، 15.87oويمتوسلللط سلللنوي يبللللخ حلللوالي  2018

كملللا تبلللين أن درجلللة الحلللرارة الصلللغرى تأخلللذ إتجاهلللًا تصلللاعديا 
درجة مئويلة ويزيلادة سلنوية تقلدر بحلوالي  0.068oيبلخ حوالي 

وقللد ثبللت معنويتهللا إحصللائيًا عللن المسللتوى اإلحتمللالي  0.43%
1% . 
 ار  الصغر  :درجة الحر -4

( أن متوسللللط درجللللة الحللللرارة 5 – 4تبللللين مللللن جللللدولي )
 – 2000الصلللللللغرى فلللللللي محافظلللللللة مطلللللللروح خلللللللالل الفتلللللللرة )

درجلة مئويلة  14.6o( تتراوح بين حد أدنى يبللخ حلوالي 2018
درجلللة مئويلللة علللام  17oوحلللد أقصلللى يبللللخ حلللوالي  2002عللام 

كملا  درجة مئويلة 15.87oويمتوسط سنوي يبلخ حوالي  2018
أن درجلللة الحلللرارة الصلللغرى تأخلللذ إتجاهلللًا تصلللاعديا يبللللخ  تبلللين

درجللللة مئويللللة ويزيللللادة سللللنوية تقللللدر بحللللوالي  0.068oحللللوالي 
وقللد ثبللت معنويتهللا إحصللائيًا عللن المسللتوى اإلحتمللالي  0.43%

1%. 
 الرنوبة النسًية :-5

( أن الرحويلللللة النسلللللبية فلللللي 5 – 4تبلللللين ملللللن جلللللدولي )
( تتللراوح بللين 2018 – 2000محافظللة مطللروح خللالل الفتللرة )

وحللد أقصللى يبلللخ  2004عللام  %62.6حللد أدنللى يبلللخ حللوالي 

ويمتوسلللللللط سلللللللنوي يبللللللللخ حلللللللوالي  2000علللللللام  %69حلللللللوالي 
كملللللللا تبلللللللين أن الرحويلللللللة النسلللللللبية تأخلللللللذ إتجاهلللللللًا   66.69%

ويزيللادة سللنوية تقللدر بحللوالي  %0.045تصللاعديا يبلللخ حللوالي 
 ولم تثبت معنويتها إحصائيًا.  0.07%

 مطار :معدل بقوط ا -6

( أن معدل سلقوط األمطلار فلي 5 – 4تبين من جدولي )
( تتللراوح بللين 2018 – 2000محافظللة مطللروح خللالل الفتللرة )

وحلد أقصلى  2014ملليمتلر علام  60.96حد أدنى بلخ تقريبلًا 
ويمتوسلط سلنوي بللخ  2007ملليمتر عام  263.13بلخ تقريبًا 

ألمطللار كمللا تبللين أن معللدل سللقوط ا ملليمتللر  128.65تقريبللًا 
ملليمتلللللر سلللللنويًا  3.002يأخلللللذ إتجاهلللللًا تناقصللللليًا يبللللللخ تقريبلللللًا 
ولم تثبت معنويتها  %2.33ويمعدل تناقي سنوي سنوية يقدر 

 إحصائياً 
ثالثاس: آثار التغيرات المناخية على محصول الزيتون فا  

 محافظة مطروح: 
يتناول هذا الجزء أثر التغيرات في العوامل المناخيلة عللى 

تلللاج واإلنتاجيلللة لمحصلللول الزيتلللون فلللي محافظلللة كلللال ملللن اإلن
( وتشلللللتمل العواملللللل 2018 – 2000مطلللللروح خلللللالل الفتلللللرة )

المناخيللللة علللللى المتوسللللط الشللللهري لكللللل مللللن الحللللرارة العظمللللى 
والصللغرى والرحويللة النسللبية خلللالل فتللرة المحصللول مللن العلللام 
باإلضللافة إلللى معللدل سللقوط األمطللار الشللهري وإجمللالي معللدل 

ل فتلللرة محصلللول الزيتلللون، ويبلللدأ تكلللوين سلللقوط األمطلللار خلللال
البللراعم ألشللجار الزيتللون بدايللة مللن شللهر ديسللمبر مللن كللل عللام 
يليهللللا اإلزهللللار والعقللللد واإلثمللللار خللللالل شللللهور ينللللاير وفبرايللللر 
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ومارس حتى النضج في شهر يونيو لذلك تعلد الفتلرة ملن شلهر 
ديسمبر حتى شهر يونيو هي الشهور األكثر تلأثيرًا عللى إنتلاج 

ة محصلللول الزيتلللون فلللي مصلللر للللذلك تلللم دراسلللة تلللأثير وإنتاجيللل 
العوامللل المناخيللة خللالل تلللك الشللهور علللى محصللول الزيتللون 

 من كل موسم.
 قياس  ثر الحرار  العظمى على محصول الزيتون : -1

( 1تبللين مللن نتللائج تحليللل اإلنحللدار البسلليط وشللكل رقللم )
ألثر الحرارة العظمى على اإلنتاج الكلي لمحصول الزيتون في 

( أن هنام عالقة إيجابيلة بلين إرتفلاع 2018 – 2000لفترة )ا
متوسللللط درجللللة الحللللرارة العظمللللى خللللالل شللللهر يونيللللو واإلنتللللاج 
الكلي لمحصول الزيتون فلي محافظلة مطلروح حيلث أن إرتفلاع 

درجلللة الحلللرارة العظملللى فلللي شلللهر يونيلللو بمقلللدار درجلللة واحلللدة 
ار يللعدي إلللى زيللادة  اإلنتللاج الكلللي مللن محصللول الزيتللون بمقللد

ألللف حللن وقللد ثبللت معنويتهللا إحصللائيًاعند المسللتوى  22.139
، علمًا بأن متوسط الحرارة العظمى لشهر يونيلو %1اإلحتمالي 

 درجة مئوية.  28.45خالل فترة الدراسة 
كما تبين من نتائج تحليل اإلنحدار البسليط  ألثلر الحلرارة 
العظمى عللى إنتاجيلة محصلول الزيتلون بمحافظلة مطلروح فلي 

( أنله التوجلد عالقلة معنويلة إحصلائيًا 2018 – 2000ة )الفتلر 
بللين درجللة الحللرارة العظمللى واإلنتاجيللة لمحصللول الزيتللون فللي 

 محافظة مطروح.

 (2018 – 2000. العالقة ةي  الحرار  العظمى وااجتاا الكلا لمحصول الزيتون فا محافظة مطروح خالل الفتر   6جدول 
    2ر المعادلة  الًيان 

 س  22.139+  565.509 -  =  كلي من الزيتون )ألف حن(اإلنتاج ال
      (- 2.246)*      (2.503) **  

0.269 6.264** 

 .%5.     * معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي %1** معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 
 عظمى خالل شهر يونية : تمثل متوسط الحرارة ال   : تمثل اإلنتاج الكلي من الزيتون         س

 (. 1المصدر جمعت وحسبت من بيانات التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالشكل رقم ) 
 

 
. جأبا ات درجات الحرار  العظمى لشهر يوجيو وااجتاا الكلا لمحصول الزيتأون فأا محافظأة مطأروح خأالل الفتأر  1يكل رقو 

 2000 – 2018) 
 العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للجغراإيا والمناخ، أعداد متفرقة. المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة
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 قياس  ثر الحرار  الصغر  على محصول الزيتون : -2

( 2تبللين مللن نتللائج تحليللل اإلنحللدار البسلليط وشللكل رقللم )
ألثللر الحللرارة الصللغرى علللى اإلنتللاج الكلللي لمحصللول الزيتللون 

بيلللة بلللين ( أن هنلللام عالقلللة إيجا2018 – 2000فلللي الفتلللرة )
إرتفلللللاع درجلللللة الحلللللرارة الصلللللغرى واإلنتلللللاج الكللللللي لمحصلللللول 
الزيتلللون فلللي محافظلللة مطلللروح حيلللث أن إرتفلللاع درجلللة الحلللرارة 
الصلغرى فللي شللهر مللايو بمقللدار درجلة واحللدة يللعدي إلللى زيللادة 

أللللف حلللن وقلللد ثبلللت  23.756اإلنتلللاج الكللللي بمقلللدار حلللوالي 
 بلللللأن ، علمللللاً %1معنويتهللللا إحصللللائيًاعند المسلللللتوى اإلحتمللللالي 

متوسللط الحللرارة الصللغرى لشللهر مللايو خللالل فتللرة الدراسللة هللو 
 درجة مئوية.  16.31

كما تبين ملن نتلائج تحليلل اإلنحلدار البسليط ألثلر الحلرارة 
 – 2000الصغرى على إنتاجيلة محصلول الزيتلون فلي الفتلرة )

( أنه التوجد عالقة معنوية إحصلائيًا بلين درجلة الحلرارة 2018
 محصول الزيتون في محافظة مطروح.الصغرى واإلنتاجية ل

 قياس أثر الرحوية النسبية على محصول الزيتون : -3
تبلللين ملللن نتلللائج تحليلللل اإلنحلللدار البسللليط  ألثلللر الرحويلللة 
النسلللبية عللللى اإلنتلللاج الكللللي لمحصلللول الزيتلللون فلللي محافظلللة 

( أنللله التوجلللد عالقلللة 2018 – 2000مطلللروح خلللالل الفتلللرة )
نتلاج الكلللي لمحصللول الزيتللون بلين إرتفللاع الرحويللة النسللبية واإل

 في محافظة مطروح.
كما تبين من نتائج تحليل اإلنحدار البسيط ألثلر الرحويلة 
النسللبية علللى إنتاجيللة محصللول الزيتللون فللي محافظللة مطللروح 

( أنه التوجد عالقة بلين إرتفلاع 2018 – 2000خالل الفترة )
الرحويلللة النسللللبية واإلنتاجيللللة لمحصللللول الزيتللللون فللللي محافظللللة 

 وح.مطر 
 
 
 

قيلللللللاس أثلللللللر معلللللللدل سلللللللقوط األمطلللللللار عللللللللى محصلللللللول  -4
 -الزيتون:

( 3تبللين مللن نتللائج تحليللل اإلنحللدار البسلليط وشللكل رقللم )
لتحليلللل اإلنحلللدار المتعلللدد ألثلللر معلللدل سلللقوط األمطلللار عللللى 
اإلنتللاج الكلللي لمحصللول الزيتللون فللي محافظللة مطللروح خللالل 

( أن عالقللة سلللبية بللين معللدل سللقوط 2018 – 2000الفتللرة )
مطلار خللالل شلهر فبرايللر واإلنتلاج الكلللي لمحصلول الزيتللون األ

في محافظة مطروح حيث أن زيادة معلدل سلقوط األمطلار فلي 
شلللهر فبرايلللر بمقلللدار واحلللد ملليمتلللر يلللعدي إللللى نقلللي اإلنتلللاج 

أللللف حلللن حيلللث زيلللادة معلللدل هطلللول  1.399الكللللي بمقلللدار 
ح األمطار والرحوية النسبية يعدي إلى علدم إتملام عمليلة التل لي

وظهللور الثمللار صللغيرة الحجللم أو الثمللار البكريللة بحيللث تكللون 
وقللد ثبللت  (2)الثمللار صللغيرة الحجللم مسللتديرة خاليللة مللن الجنللين
، علمللللًا بلللللأن %5معنويتهللللا إحصللللائيًاعند المسلللللتوى اإلحتمللللالي 

متوسط معدل سقوط األمطار لشهر فبرايلر خلالل فتلرة الدراسلة 
 ملليمتر. 16.2

نحللدار البسلليط ألثللر معللدل كمللا تبللين مللن نتللائج تحليللل اإل
سللقوط األمطللار علللى إنتاجيللة محصللول الزيتللون فللي محافظللة 

( أنللله التوجلللد عالقلللة 2018 – 2000مطلللروح خلللالل الفتلللرة )
معنويللللللة إحصللللللائيًا بللللللين معللللللدل سللللللقوط األمطللللللار واإلنتاجيللللللة 

 لمحصول الزيتون في محافظة مطروح.
 
 
 
 
 
 

 

محمد السيد محمد، إكرام سعد الدين، زراعة وإنتاج الزيتون، معهد بحوث   / 2
 .2002، عام 720البساتين، نشرة رقم 
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 ( 2018  – 2000لكلي لمحصول الزيتون في محافظة مطروح خالل الفترة ).العالقة بين الحرارة الصغرى واإلنتاج ا7جدول 
    2ر المعادلة  الًيان 

 س  23.756+  323.184-  =  اإلنتاج الكلي من الزيتون )ألف حن(
       (-2.939)** (3.528) **  

0.423 12.45** 

 .     %1** معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 
 : تمثل متوسط الحرارة الصغرى خالل شهر مايو  لي من الزيتون         س  : تمثل اإلنتاج الك

 ( 2المصدر : جمعت وحسبت من بيانات التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالشكل رقم ) 
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فأا محافظأة مطأروح خأالل الفتأر   . جأبا ات درجات الحرار  الصغر  لشهر مايو وااجتاا الكلا لمحصأول الزيتأون 2يكل رقو 
 2000 – 2018) 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للجغراإيا والمناخ، أعداد متفرقة. 
 

 – 2000. العالقة ةي  معدل بقوط ا مطار وااجتاا الكلا لمحصول الزيتون فا محافظة مطروح خالل الفتر   8جدول 
2018) 

    2ر المعادلة  الًيان 
اإلنتاج الكلي من الزيتون 

 )ألف حن( 
 س 1.399 - 86.86  = 

   (7.553)**      (-2.421) *  
0.256 5.86* 

 .%5.       * معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي %1** معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 
 معدل سقوط األمطار خالل شهر فبراير  : تمثل   : تمثل اإلنتاج الكلي من الزيتون         س

 ( 3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالشكل رقم ) 
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 قياس تأثير العوامل المناخية على محصول الزيتون : -5

( 4تبللين مللن نتللائج تحليللل اإلنحللدار البسلليط وشللكل رقللم )
اخيلللة متمثللللة فلللي نتلللائج التقلللدير اإلحصلللائي ألثلللر العوملللل المن

متوسللط الحللرارة العظمللى والصللغرى والرحويللة النسللبية وإجمللالي 
معللدل سللقوط األمطللار علللى اإلنتللاج الكلللي لمحصللول الزيتللون 

( أن 2018 – 2000فلللللي محافظلللللة مطلللللروح خلللللالل الفتلللللرة )
هنلللام عالقلللة إيجابيلللة بلللين كلللل ملللن متوسلللط الحلللرارة الصلللغرى 

صول الزيتون فلي ومتوسط الرحوية النسبية واإلنتاج الكلي لمح
محافظلللة مطللللروح حيللللث أن إرتفللللاع متوسللللط الحللللرارة الصللللغرى 
بمقلدار درجلة واحللدة مئويلة يللعدي إللى زيلادة اإلنتللاج الكللي مللن 

ألللف حلللن علمللًا بلللأن متوسللط الحلللرارة  35.24الزيتللون بمقلللدار 
درجة مئوية وكذلك زيلادة  13.01الصغرى خالل فترة الدراسة 

دة يللعدي إلللى زيللادة اإلنتللاج الرحويللة النسللبية بمقللدار درجللة واحلل 

ألللف  5.742الكلللي مللن الزيتللون فللي محافظللة مطللروح بمقللدار 
حلللن علملللًا بلللأن متوسلللط الرحويلللة النسلللبية خلللالل فتلللرة الدراسلللة 

، وقلللللللد ثبللللللللت معنويتهللللللللا إحصلللللللائيًا عللللللللن المسللللللللتوى 65.69%
 .%1اإلحتمالي 

كمللللا تبللللين مللللن نتللللائج التقللللدير اإلحصللللائي ألثللللر العومللللل 
وسللللللط الحللللللرارة العظمللللللى والصللللللغرى المناخيللللللة متمثلللللللة فللللللي مت

والرحوية النسبية وإجمالي معلدل سلقوط األمطلار عللى إنتاجيلة 
 – 2000محصول الزيتون في محافظة مطروح خلالل الفتلرة )

( أنلله التوجللد عالقللة بللين العومللل المناخيللة متمثلللة فللي 2018
متوسللط الحللرارة العظمللى والصللغرى والرحويللة النسللبية وإجمللالي 

واإلنتاجيلللللة لمحصلللللول الزيتلللللون فللللللي  معلللللدل سلللللقوط األمطلللللار
 محافظة مطروح.

 
. جأبا ات معدل بأقوط ا مطأار لشأهر فًرايأر وااجتأاا الكلأا لمحصأول الزيتأون فأا محافظأة مطأروح خأالل الفتأر  3يكل رقو

 2000 – 2018) 
 تفرقة. المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للجغراإيا والمناخ، أعداد م
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 2000. العالقة ةي  متوبطات العوامل المناخية وااجتاا الكلا لمحصول الزيتون فا محافظة مطروح خالل الفتر   9جدول 
– 2018) 

 ف  2ر المعادلة  البيان
 2س 5.742+  1س 35.24+  771.343-  =  الزيتون )ألف حن(

   (-3.374)**  (3.784)      **(2.124) *  
0.514 8.458** 

 .%5.       * معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي %1** معنوي إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي 
 : تمثل متوسط الرحوية النسبية  2: تمثل متوسط الحرارة الصغرى    س 1  : تمثل اإلنتاج الكلي من الزيتون         س

 ( 4ات الواردة بالشكل رقم ) المصدر : جمعت وحسبت من بيانات التحليل اإلحصائي للبيان

 

 

. جأبا ات متوب  الحرار  الصغر  ومتوب  الرنوبة النسًية وااجتاا الكلا لمحصول الزيتون فا محافظة مطروح 4يكل رقو 
 (2018 – 2000خالل الفتر   

 قة. المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للجغراإيا والمناخ، أعداد متفر 
 

 التوصيات:
 فا  وء جتااإل البحث فإجه يوصا باآلأا:

األهتملللللام بتحسلللللين وإسلللللتنباط أصلللللناف مقاوملللللة للظلللللروف  •
البيئيلللة الصللللعبة مثللللل الملوحللللة والجفللللاف ولهللللا قللللدرة علللللى 

 تحمل األصابة باآلفات واألمراض
التقلليم السلنوي المناسللب ملن متوسلط لشللبه جلائر للحلد مللن  •

 ظاهرة الحمل ال في  أو الزائد
األهتملللام بلللالري والتسلللميد األزوتلللي خلللالل فتلللرات التكشلللف  •

 والتحول الزهري من ديسمبر وحتى مارس.

 المراجع
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السللنوية للجغراإيللا 

 والمناخ، أعداد متفرقة.
الجهللاز المركللزي للتعبئللة العامللة واإلحصللاء، نشللرة تقللدير الللدخل مللن 

 .2018، القطاع الزراعي
أميللللرة محملللللد رييلللللع، رقيلللللة حسللللن جبلللللر، دراسلللللة اقتصلللللادية إلنتلللللاج 
محصلللول الزيتلللون بمركلللز بئلللر العبلللد بمحافظلللة شلللمال سللليناء، 
مجلللة حوليللات العلللوم الزراعيللة بمشللتهر، كليللة الزراعللة، جامعللة 

 .2019بنها، العدد الرابع، 
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ABSTRACT 

The Economic Effects of Climate Change on the Olive Harvest in Matrouh 

Governorate 
Ragab I. Murad , Amr Abd El-Hameid Refaat, Mohamed Rashad and  Ahmed Ayoub Abdelaziz 

Agricultural production is affected by climatic 

changes that may affect agricultural production 

negatively through decreased productivity of some 

agricultural crops and some positive effects through 

increasing the productivity of some crops, which calls 

for studying the economic effects of climate changes to 

identify the most important climatic factors that affect 

the production of olive crops in Matrouh Governorate . 

 

The results of the simple regression analysis of the 

impact of climate change on the total production of the 

olive crop in Matrouh Governorate during the period 

(2000-2018) showed that the increase in the maximum 

temperature in June by one degree leads to an increase 

in the total production of the olive crop by 22.139 

thousand tons, as it was found. That the rise in the 

minimum temperature in May by one degree leads to an 

increase in total production by 23.756 thousand tons, 

and that an increase in the rate of rainfall in February by 

one millimetre leads to a decrease in total production by 

1.399 thousand tons . 

 

 

The results of the statistical assessment of the effect 

of climatic factors on the total production of the olive 

crop showed that an increase in the average minimum 

temperature by one degree leads to an increase in the 

total production of olives by 35.24 thousand tons as 

well as an increase in the relative humidity by one 

degree leading to an increase in the total production of 

olives in Matrouh governorate Subtracted by 5,742 

thousand tons. 

In light of the research results, it recommends the 

following: 

- Taking care to improve and develop varieties that are 

resistant to difficult environmental conditions such 

as salinity and drought and have the ability to with 

stand pests and diseases. 

- The appropriate annual pruning from average to 

semi-invasive to reduce the phenomenon of light or 

overload. 

- Attention to irrigation and nitrogen fertilization 

during periods of exposure and flowering 

transformation from December to March. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


