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المستخلص
ٌهدف البحث الى تقدٌر دالة إنتاجٌة وحدة المساحة لمحصول البطاطا فً محافظة األنبار
(للموسم الخرٌفً  ) 8002/ 8002فقد تم إختٌار محافظة االنبار إنموذجا تطبٌقٌا للدراسة ألنها من المحافظات التً
تشتهر بزراعة محصول البطاطا ،وجمعت البٌانات فٌها من خالل عٌنة عشوائٌة شكلت ( )%00من مجتمع الدراسة أي
بواقع ( ) 050مزارعا ً ،وأظهرت نتائج التحلٌل إن الصٌغة اللوغارتمٌة المزدوجة كانت األكثر تمثٌال ً للعالقة بٌن
إنتاجٌة المحصول والعوامل المستقلة (كمٌة التقاوي  ،كمٌة مواد المكافحة والمبٌدات  ،كمٌة األسمدة ،ساعات العمل
االلً ،ساعات العمل الٌدوي ،عدد الرٌات بالموسم ) وفقا ً للنظرٌةاإلقتصادٌة واإلختبارات اإلحصائٌة ،ونظرا ًَ إلعتماد
الدراسة على بٌانات مقطعٌة فقد كان اإلنموذج ٌعانً من وجود مشكلة عدم ثبات تجانس التباٌن وتمت معالجتها وبذلك
ٌكون اإلنموذج مقبوال ًومعتمدا ًبعد إجتٌازه جمٌع اإلختبارات القٌاسٌة ،إذ بلغت قٌمة معامل التحدٌد فٌه ( )0..5والذي
ٌبٌن أن ( )%.5من التغٌرات فً اإلنتاجٌة كان سببها العوامل الداخلة فً اإلنموذج وإن (  ) %85منها ٌعود الى
عوامل اخرى لم ٌتضمنها اإلنموذج وقد إمتص اثرها المتغٌر العشوائً ،واظهرت الدراسة معنوٌة المتغٌرات الداخلة فً
اإلنموذج عند مستوى معنوٌه ( )%0وذلك حسب إختبار ) ( tعدا متغٌركمٌة األسمده الذي الذي لم تثبت معنوٌته
اإلحصائٌة ،وأشارت مجموع المرونات اإلنتاجٌة والبالغة ( )0.38.الى عوائد السعة المتزاٌدة ،وان معدل إنتاجٌة

وحدة المساحة لمحصول البطاطا بلغ ( )8..5.2طنا ًَ لكل دونم فً الموسم الخرٌفً

Estimate the area unit Function of Productivity for the Potato
) Crop in Anbar province( for the autumn season 2008 / 2009
ABSTRACT
The aim of this research is to estimate the area unit function of productivity for the
potato crop in Anbar province for the autumn season (2008 / 2009) Anbar province has
been chosen as an applied model for the study due to its well known in cultivating potato
crop , and the data were collected through a random sample about (10%) from the study
society with a (150) farmers, The results indicated that the double logarithmic formula
was the best representative of the relationship between crop productivity and
independent variables (quantity of potato tubers , quantity of herbicides stuffs, quantity
of fertilizer , hours of mechanical labour , hours of human labour and number of
irrigation water in season ) according to economic theory as well as statistical tests ,
counterpart to reliance Cross-Section Data the model has including the problem
(Heteroscedasticity ) , ( R2 ) )57.0( , which means that (75%) of the changes in potato
productivity caused by on input factors in model , The results indicated that all
variables were significant at level(1%) except fertilizer, according to (t) test, The total
productivity elasticity’s shown which is (1.327) returns to the increased capacity, area
unit average productivity for the potato crop was(2.7568) ton per dunam for the
autumn season.
Key words : The Productivity function - area unit - Potato crop
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المقدمة
تعد البطاطا من محاصٌل الدرنٌات المهمة إذ تملك أهمٌة إقتصادٌة أساسٌة فً اإلقتصاد العالمً،
وهً رابع أفضل المحاصٌل الغذائٌة المزروعة بعدالقمح ،الرزوالذرة فً العالم إذ تعد مصدراً رخٌص الثمن
للكربوهٌدرات ،الفٌتامٌنات ،المعادن والبروتـٌنات ) . ( 1
هذا باإلضافة الى أنها تمتاز بطعمها اللذٌذ مما ٌضٌف علٌها أهمٌة خاصـة  ،وٌحضر منها األن أكثر
من مائة نوع من األكالت اللذٌذة فً المطبخ األوربً ،وال ٌمكن االستغناء عنها فً المطبخ العراقً )، (2
وتزرع البطاطا فً العراق بعروتٌن ربٌعٌة وخرٌفٌة وتتركز زراعتها فً كل من محافظة بغداد  ،األنبار ،
ونٌنوى )  ، ( 3لذلك فإن اإلهتمام بإنتاجٌة وحدة المساحة للمحاصٌل الزراعٌة والسٌما محصول البطاطا
ٌعد أحد األهداف التً تسعى إلٌها الدول المتقدمة والنامٌة على حد ٍ سواء من أجل النهوض بالواقع الزرعً
مما ٌؤثر إٌجابا فً دعم اإلقتصاد العالمً  ،لذلك فإن هدف البحث تقدٌر دالة إنتاجٌة وحدة المساحة
لمحصول البطاطا فً محافظة األنبار للموسم الخرٌفً ( )2009 / 2008بإستعمال البٌانات المقطعٌة
)7(cross – section data

المواد وطرائق العمل أوال ً
تم إعتماد ألصٌغة اللوغارتمٌة من نوع )  ( Douglas Cobbفً تقدٌر دالة إنتاجٌة وحدة المساحة لمحصول
البطاطا للعروه الخرٌفٌة بنا ًء على المؤشرات اإلحصائٌة ( ) t F ratio, ratio , R2والمؤشرات اإلقتصادٌة
(إشارة وحجم المعامالت) والمؤشرات القٌاسٌة (Klein Test , Durbin- Watson d Test, Glejser Test

وبإستعمال طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة )(OLS
) Y= f ( X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6

كانت الصٌغة الرٌاضٌة للدالة كاآلتً :

تم الحصول على البٌانات األولٌة من مصادرها المٌدانٌة عن طرٌق إستمارة اإلستبانة وبإستعمال عٌنة
عشوائٌة )  ، (Random sampleفقد تم جمع المعلومات بالمقابلة الشخصٌة من ( )051مزارع من
مزارعً محصول البطاطا للموسم الخرٌفً ( )2009 / 2008فً محافظة األنبار.
وتم الحصول على البٌانات الثانوٌة من الدوائر الرسمٌة  ،ممثلة بوزارة الزراعة – قسم اإلحصاء
والقوى العاملة ومن وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً – الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات –
قسم اإلحصاء الزراعً وكذلك من وزارة الزراعة – مدٌرٌة زراعة األنبار.

 -0معدل النمو السنوي المركب والرقم القٌاسً للتغاٌر لمحصول البطاطا فً الموسم الربٌعً
للمدة ()2008-1988
تم حساب معدل النمو السنوي من بٌانات السلسلة الزمنٌة لمحصول البطاطا فً الموسم الخرٌفً لكل من
اإلنتاج والمساحة المجنٌة واإلنتاجٌة للمدة ( )2008-1988أي لـ(  )21سنة  ،وتم اإلعتماد على المعادلة
التالٌة فً حساب معدل النمو السنوي :
Y = e bo +b1t
)……………(1
وبأخذ اللوغارتم
)Ln Y = bo + b1 t ……………(2
إذ إن ٌ : yمثل اإلنتاج أو المساحة أو اإلنتاجٌة  : b1 .معدل النمو السنوي المركب  : t .الزمن .
* وٌستخرج الرقم القٌاسً للتغاٌر من معادلة تقدٌر معدل النمو وٌشٌر إلى اإلنحراف المعٌاري للدالة
المقدرة .
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بإستعمال بٌانات السلسلة الزمنٌة فً جدول ( )0األتً سٌتم حساب معدل النمو السنوي المركب والرقم
القٌاسً للتغاٌر لإلنتاج الكلً والمساحة المجنٌة واإلنتاجٌة لمحصول البطاطا فً محافظة األنبار للمدة
(.)2008-1988
جدول ( )0االنتاج والمساحة واالنتاجٌة لمحصول البطاطا للعروة الخرٌفٌة لمحافظة االنبار للمدة
((2008–1988
خرٌفٌة

السنة
اإلنتاج
( طن )

المساحة المحصوده
( دونم )

اإلنتاجٌة
( كغم/دونم )

1988

30029

10388

2890.8

1989

37078.9

11262

3292.4

1990

29477

11158

2641.8

1991

12756

4980

3561.5

1992

50106

12058

4155.4

1993

37621.4

8866

4243.3

1994

32265.2

7866

4081

1995

26909

6866

3919.1

1996

30975

7754

3994.7

1997

38743

10291

3764.7

1998

44311

12504

3543.7

1999

50812

14877

3415.5

2000

52521

16660

3152.5

2001

53602

16100

3329.3

2002

83646

24190

3457.9

2003

74171

19854

3735.8

2004

62950

18336

3433.1

2005

27043

21607

1251.6

2006

51756

16150

3204.7

2007

106686

23675

4506.3

2008

29820

14279

2088.4

ألمتوسط

45870.4

13796.23

3412.547

المصدر  :وزارة السراعت – االحصاء والقوى العاملت
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جدول ( )8معدالت النمو السنوي المركب والرقم القٌاسً للتغاٌر لإلنتاج الكلً والمساحة المجنٌة واإلنتاجٌة
لمحصول البطاطا فً محافظة األنبار للمدة (.)2008-1988
الموسم الخريفي
نوع المتغير

1
معدل النمو السنوي
المركب
%
4.048

40.73

المساحت المجنيت

5.01

29.80

- 1.26

27.82

اإلنتاج
اإلنتاجيت

2
الرقم القياسي للتغاير %

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على جدول (.)1

تبٌن من نتائج جدول ( )8أن معدل النمو السنوي المركب لإلنتاج والمساحة للموسم الخرٌفً كان
)(%5.01, %4.048على الترتٌب فً حٌن سجلت اإلنتاجٌة لمحصول البطاطا معدالت نمو سنوي سالب
للموسم الخرٌفً حٌث بلغت نحو )  ( % -1.26وأن سبب ظهور اإلشارة السالبة هو أن معدل نمو اإلنتاج أقل
من معدل نمو المساحة المحصودة وهذا ٌدل على أن إنتاجٌةوحدة المساحة لمحصول البطاطا لم ترتق ِ إلى
معدالتها المطلوبة فً محافظة األنبار خالل المدة (. )2008-1988

ثانٌا ً :النتائج والمناقشة
 - 0التحلٌل االحصائً والقٌاسً
كانت المعا مالت المقدرة لدالة إنتاجٌة وحدة المساحة لمحصول البطاطا للعروه الخرٌفٌة
بإستعمال طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة كما فً جدول ( )3أالتً :
جدول ( )3المعامالت المقدرة لدالة إنتاجٌة وحدة المساحة لمحصول البطاطا (الموسم الخرٌفً)
المتغٌرات المستقلة
) (LNB 0الثابت
) (LNX 1كمٌة التقاوي(كغم  /الدونم)
) (LNX2كمٌة مواد المكافحة والمبٌدات(لتر /الدونم )
) (LNX3كمٌة األسمدة ( كغم /الدونم )
) (LNX4ساعات العمل اآللً(ساعة /الدونم)
) (LNX5ساعات العمل الٌدوي(ساعة /الدونم )
)(LNX 6عدد الرٌات بالموسم (رٌة/الموسم )
معامل التحدٌد )(R2
إحصاءه ) (D-W
F
n
األرقام بٌن األقواس تشٌر إلى قٌمة (  ) tالمحتسبة .
** معنوي بمستوى معنوٌة (. )%1
المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على إستمارة اإلستبانة .

الدالة
- 4.483
**)(-5.381
0.571
** ) (3.805
0.078
** )(3.858
-0.030
)(- 0.470
0.161
** )(3. 490
0.153
**)(2.745
0.489
** )(5.163
0.889
1.867
** 191.177
150
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ولكن من المتوقع وجود مشكلة ) (Heteroscedasticityوذلك إلعتماد الدراسة على بٌانات مقطعٌة
مما تطلب الكشف عنها إعتماداعلى اختبار )  (Glejser Testوهناك صٌغ عدة لهذااالختبار وهً كاآلتً :
)……………(1
)……………(2

) ( 4

+ vi

= B1 + B2 Xi + vi

^ui

= B1 + B2

^
ui

1
Xi

)……………(3

e

)……………(4

1
Xi

)……………(5

) ( 5

Xi

a 1 Xi 2
e

= ao +

= ao + a1

=ao +a1

e

وعند تجربة هذه الصٌغ المتعددة تبٌن ان اإلنموذج ٌعانً من مشكلة عدم ثبات تجاانس التبااٌن و دٌعاد متغٌار
عدد الرٌات بالموسم ) (X6المسبب األول لهذه المشاكلة كماا هاو واضاح فاً جادول (  )4نتٌجاة لوجاود تبااٌن
عال بأرقام هذا المورد المهم والحساس فً الوقت نفسه حٌث تحتاج األرض إلى عدد رٌات اقل وذلاك لتاداخل
ٍ
موسم زراعة البطاطا الخرٌفٌة مع األمطار والبرودة .
جدول ( )4إختبار ) (Glejser Testللكشف عن مشكلة عدم ثبات تجانس التباٌن لدالة إنتاجٌة وحدة
المساحة (الموسم الخرٌفً ) ( للمتغٌر عدد الرٌات بالموسم )
الصٌغة

الثابت

قٌمة المعلمة b6

0.191
* ))3.872

- 0.0739
* )(- 2.910

- 0.250
*)(- 2.706

0.414
*)(3.227

0.117
*)(4.539

- 0.018
*) (2.714

- 0.103
*)( - 2.267

0.290
*)(3.336

0.339
*)( 3.507

- 0.209
*) (- 3.014

اختبار F

^
ui = B1 + B2 Xi + vi

*8.471

+ vi

1
Xi

^

ui = B1 + B2

*10.413
e

1
Xi

= a o + a1 Xi 2

e

= a o + a1

*7.364

*11.129

Xi

= a o + a1

e

*9.081
األرقام بٌن االقواس تشٌر الى قٌمة (  ) tالمحتسبة .
* معنوي بمستوى (. )%5
المصدر من إعداد الباحث إعتماداً على بٌانات العٌنة .
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حٌث تباٌن مان جادول (  ) 4إن قٌماة )  (tو ) (Fالمحتسابة لمعامال عادد الرٌاات بالموسام ) (X6بكال
صٌغة كانت أكبرمن نظٌرتها الجدولٌة والبالغة )  (2.10 , 1.645على التوالً عند مستوى معنوٌة (. )%5
وألجل المعالجة البد من تحوٌل اإلنموذج األصلً الذي ٌعانً مان وجاود المشاكلة بقسامة طرفاً معادلتاه علاى
المتغٌر المستقل

)……………(1

ui
Xi

B1
+ B2 +
Xi

=

Yi
Xi

) = B1 1 + B2 + vi (4
)……………(2
Xi
مع مالحظة أن الحد الثابت فً المعادلة الرئٌسٌة أصبح ٌمثل معامل اإلنحدار وان معامل اإلنحدار أصبح
ٌمثل الحد الثابت مما ٌجعل قٌمة معامل التحدٌد ) (R2مختلفا ً فً المعادلتٌن الختالف قٌم المتغٌر
Yi
فً الثانٌة) 6 ( .
التابع  Yiفً المعادلة األولى و
Xi
وبهذه الطرٌقة تمت معالجة اإلنموذج بقسمته على قٌمة المتغٌر المسبب للمشكلة وهاو عنصار عادد الرٌاات
بالموسم ) (X6وقد حصلنا على اإلنموذج الجدٌد وكانت معامالت الدالة المقدرة الجدٌدة كاآلتً :
جدول ( )5المعامالت المقدرة لدالة إنتاجٌة وحدة المساحة لمحصول البطاطا ( الموسم الخرٌفً )
بعد معالجة مشكلة عدم ثبات التباٌن .
المتغٌرات المستقلة
الثابت)( LNB0
كمٌة التقاوي (كغم  /الدونم ))( LNX 1
كمٌة مواد المكافحة والمبٌدات (لتر/الدونم))(LNX2
كمٌة األسمدة (كغم  /الدونم ))(LNX3
) ( LNX4ساعات العمل اآللً (ساعة  /الدونم )
ساعات العمل الٌدوي ( ساعة  /الدونم))( LNX5
عدد الرٌات بالموسم ( رٌة  /الموسم ))( LNX6
) ( R2معامل التحدٌد
) (D -wإحصاءه
F
n
األرقام بٌن األقواس تشٌر الى قٌمة (  ) tالمحتسبة .
** معنوي بمستوى (. )%1
المصدر حدَد سبت باإلعتماد على بٌانات إستمارة اإلستبانة.

الدالة
- 3.767
**)(4.698
0.435
**) (3.002
0.074
**) ( 3.66
- 0.009
) ( - 0.142
0.153
**)(3.34
0.156
**)(2.765
0.518
**)( 5.529
0.751
1.873
** 71.785
150

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  02العدد .2
تقدير دالة إنتاجية وحدة المداحة لمحصول البطاطا في محافظة األنبار

74

(للمودم الخريفي ) 8002/ 8002
جاااءت نتااائج التحلٌاال حسااب اختبااار (  ) tمتفقااة إحصااائٌا ً لجمٌااع المتغٌاارات المسااتقلة الداخلااة فااً
اإلنموذج كل د على حده التً كان لهاا تاأثٌر معناوي فاً تغٌارات إنتاجٌاة وحادة المسااحة عناد مساتوى معنوٌاة
( )%1مااا عاادا عاماال السااماد ) (X3الااذي لاام تثباات معنوٌتااه اإلحصااائٌة  ،وعنااد مسااتوى المعنوٌااة نفسااه ثباات
معنوٌة الدالة المقدرة ككل حسب اختبار ). (F
2
واتضح من خالل قٌمة معامل التحدٌد )  ( Rان ( )%75من التغٌرات فً اإلنتاجٌة كان سببها العوامال
الداخلاة فااً اإلنماوذج وان ( )%25منهااا ٌعاود الااى عواماال اخارى لاام ٌتضامنها اإلنمااوذج وقاد إمااتص اثرهااا
المتغٌر العشوائً )  ( Random variableمثل الظروف الخزنٌاة التاً تام فٌهاا خازن تقااوي البطاطاا مان
العارو ة الربٌعٌااة لزراعتهاا فااً هاذه العااروة الخرٌفٌاة ماان درجاات حاارارة ورطوباة وماادى مطابقتهاا للظااروف
الخزنٌة الموصى بها علمٌا .
من نتائج الجدول (  )5لتقدٌر المرونات اإلنتاجٌاة للماوارد المساتخدمة التاً تضامنتها الدالاة المقادرة
بصٌغتها اللوغارتمٌة  ،تبٌن أن هناك عالقة إٌجابٌة بٌن كمٌة الموارد المستخدمة وبٌن كمٌة اإلنتاجٌة ما عادا
متغٌر كمٌة األسمدة ) (X 3الذي لم تثبت معنوٌته اإلحصائٌة .
فقد كانت قٌمة معامل كمٌة التقاوي )  (X1تساوي )  (0.435وهذا ٌعنً ان المرونة فً المرحلة الثانٌة مان
مراحل اإلنتاج وأن زٌادة هذا المورد بنسبة (ٌ )% 1ؤدي إلى زٌادة اإلنتاجٌة بمقدار )  ( % 0.435بفارض
ثبات العوامل األخرى .
كما أن قٌمة مرونة اإلنتاجٌة لمورد كمٌة مواد المكافحة والمبٌدات )ٌ (X2ساوي )  (0.0745وهً أٌضا
فً المرحلة اإلنتاجٌة الثانٌة ولكنها بقٌمة موجبة ومنخفضة جداً بسبب تكثٌف إستعمال هاذا الماورد فاً وحادة
المساحة أي إنها ذات عوائد سعة متناقصة بفرض ثبات العوامل االخرى .
اما بالنسبة لقٌمة مرونة مورد كمٌة االسمدة ) (X3فإنها مخالفة للمنطق اإلقتصادي واالحصائً .
وبلغت قٌمة مرونة مورد ساعات العمل االلً ) )0.153) (X4وتبٌن لنا أن إستعمال هذا المورد كان
فً نهاٌة المرحلة اإلنتاجٌة الثانٌة من مراحل اإلنتاج و أن زٌادة هذا المورد بنسبة (ٌ )% 1ؤدي إلى زٌاادة
اإلنتاجٌة بمقدار ) )% 0.153بفرض ثبات العوامل األخرى .
وبلغت قٌمة مرونة ساعات العمل الٌدوي ) )0.156) (X5وهً أٌضا تبٌن لنا أن إساتعمال هاذا الماورد
فً نهاٌة المرحلة اإلنتاجٌة الثانٌة من مراحل اإلنتاج وأن زٌادة هذا المورد بنسابة (ٌ )% 1اؤدي إلاى زٌاادة
اإلنتاجٌة بمقدار ) ) % 0.156بفرض ثبات العوامل األخرى .
إما مرونة عامل عدد الرٌات بالموسم ) (X6فقد بلغات )  (0.518وهاذا ٌعناً أن زٌاادة هاذا الماورد بنسابة
(ٌ )% 1ؤدي الى زٌادة اإلنتاجٌة بمقدار ) ( % 0.518بفرض ثبات العوامل األخرى الداخلة فً اإلنموذج .
وعناد جماع المروناات للعوامال المساتقلة الساتة الداخلااة فاً الدالاة نجاد ان قٌماة المروناة اإلجمالٌاة بلغاات
)  (1.327فهً اكبر من الواحد الصحٌح وتعناً أن هنااك عوائاد ساعة متزاٌادة وهنااك إمكانٌاة لزٌاادة إنتاجٌاة
وحدة المساحة بزٌادة الكمٌات المستخدمة من هذه الموارد .
وكانت نتائج التحلٌل القٌاسً لإلنموذج متفقة مع فرض طرٌقة ) (OLSالخاص بعدم وجود إرتباط خطً
تام بٌن قٌم مشاهدات المتغٌرات المستقلة وفقا ً الختبار كالٌن .
كما تم إختبار وجود مشكلة االرتباط الذاتً بٌن قٌم المتغٌر العشوائً من عادمها بإساتعمال اختباار
احصاءه ) (D-Wوالتً ظهرت قٌمتها المحتسبة (  (D-W= 1.873وهذا ٌعنً انه عند مستوى معنوٌة
خال من هذه المشكلة .
) (0.05اإلنموذج ٍ
1.817 < 1.873 < 2.183

du < D-W < 4 – du
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ثالثا ً :النتائج والتوصٌات
 - 0النتائج
 -0من خالل إحتساب معدالت النمو السنوي المركب لإلنتاج والمساحة المجنٌة بمحصول البطاطا فً
المحافظة للموسم الخرٌفً خالل مدة الدراسة ( ) 2008-1988تبٌن أنها بلغت نحو ( % 5.01 , %
)  4.04على الترتٌب  ،بٌنما كانت معدالت النمو السنوي المركب إلنتاجٌة وحدة المساحة للموسم
الخرٌفً معدالت نمو سالبة  ،وقد بلغت قٌمتها ) (% - 1.26على الترتٌب .
 -8إن قٌمة مرونة اإلنتاجٌة الكلٌة والناتجة من جمع المرونات اإلنتاجٌة الجزئٌة للعوامل المستقلة الداخلة
فً دالة إنتاجٌة وحدة المساحة فً الموسم الخرٌفً تشٌر إلى عوائد السعة المتزاٌدة التً بلغت قٌمتها (
) ، 1.327وٌعنً إن هناك إمكانٌة لزٌادة إنتاجٌة وحدة المساحة .
ً
 -3بلغ معدل إنتاجٌة وحدة المساحة بمحصول البطاطا ضمن عٌنة البحث ) (2.756طنا لكل دونم فً
الموسم الخرٌفً وٌعزى سبب إنخفاض اإلنتاجٌة بصورة عامة فً الموسم الخرٌفً ،لما ٌواجه ده الفالح
من صع وب ٍة فً زراعتها بسبب الظروف الجوٌة المتمثلة باألمطار والطقس البارد الذي تواج ده الدرنات
فً المراحل األولٌة من دورة حٌاتها  ،باإلضافة إلى أنها تقاوي مخزونة من الموسم الربٌعً السابق،
ولٌست مستوردة ،وبذلك قد تكون مصابة باألمراض والفاٌروسات الناتجة أثناء مدة الخزن مما ٌسبب
خسائر كبٌرة للمزارعٌن عند زراعتها .

 - 8التوصٌات
 -0دعم الدولة للمزارعٌن بتوفٌر مستلزمات إنتاج هذا المحصول وتخفٌض كلف شرائها بأسعار تعاونٌة
والسٌما أسعار تقاوي البطاطا واألسمدة باإلضافة الى أسعاراألدوات اإلحتٌاطٌة للمكائن الزراعٌة ألن
ارتفاع األسعار ٌجعل الفالح ٌمتنع عن زراعة هذا المحصول .
 -2توفٌر المكائن واآلالت الحدٌثة لزراعة الدرنات إضافة إلى المكائن الخاصة بالتسمٌد والعزق المٌكانٌكً
واستعمال شبكة الري بالرش والجنً المٌكانٌكً لتوفٌر الوقت وتقلٌل الجهد على المزارعٌن .
 -3تشجٌع المزا رعٌن على زراعة محصول البطاطا مع توفٌر الخدمات اإلرشادٌة لهم ومساندتهم بإستالم
الحاصل وتسوٌق ده .
 -4كانت هذه الدراسة لمدة زمنٌة معٌنة ،وضمن ظروف أمنٌة صعبة شهدتها المحافظة لذا فإنّ النتائج وما
تم التوصل إلٌه ٌعبر عن تلك المدة ،لذا تؤكد الدراسة على ضرورة مواصلة الدراسات اإلقتصادٌة عن
محصول البطاطا فً محافظة األنبار من أجل اإلرتقاء بإنتاجٌة هذا المحصول المهم اقتصادٌا ً .
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