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  امللخص والتوصيات

   
اصيل اخلضر اهلامة اليت يتوقف معظم استهالك حاصالت اخلضر األخرى يعترب حمصول الطماطم من حم

وحتتل الطماطم املرتبة األويل بني حاصالت اخلضر املختلفة . علي مدي توافرها يف صورهتا الطازجة أو املصنعة
جها  ألف فدان، كما يبلغ متوسط إنتا٤٥٠على مستوى اجلمهورية من حيث املساحة املرترعة، واليت تبلغ حنو 

وتعد املشكلة الرئيسية اليت هتدد بشدة مستقبل ). ٢٠٠٣-١٩٩٩( مليون طن خالل الفترة ٦,٥٨حنو 
 هي مشكلة االستخدام - وحتد من قدرهتا التنافسية باألسواق اخلارجية-الصادرات املصرية من اخلضر والفاكهة

يق العديد من احلاصالت البستانية وهي املشكلة اليت أصبحت تؤثر تأثريا مباشرا علي تسو. اخلاطئ للمبيدات
 .مبا يؤثر علي كل من املنتجني مبا يضاعف خسائرهم، واملستهلكني مبا يهدد الصحة العامة. بالسوق احمللي أيضا

  . وهو ما قد خيلف أثارا اقتصادية وبيئية سلبية هتدد االقتصاد القومي بصفة عامة

صادية ألساليب الزراعة النظيفة اليت تعتمد علي أساليب وترتكز فكرة هذه الدراسة علي تقييم اآلثار االقت
املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية، وبصفة خاصة املطبقة منها يف إنتاج حمصول الطماطم كأهم حماصيل اخلضر 
املطبق يف إنتاجها تلك األساليب، ومن مث مقارنتها باألساليب التقليدية اليت تعتمد اعتمادا أساسيا علي 

نظرا لتعدد اإلصابات اليت يتعرض هلا حمصول الطماطم، بداية من املشتل وحىت ، خدام الكثيف للمبيداتاالست
وذلك هبدف التعرف علي إمكانيات وحمددات التوسع يف أساليب الزراعة احليوية كمدخل هام . وقت احلصاد

 واحلد من التلوث، وحتسني للنهوض بالصادرات الزراعية، ومحاية صحة املستهلكني، واحملافظة علي البيئة
 .  خواص التربة لتدعم حتقيق التنمية الزراعية املستدامة

ولقد مت احلصول على البيانات اإلحصائية الالزمة من مصادرها املختلفة سواء املنشورة أوغري املنشورة 
ة، حيث مت أخذ باجلهات واملؤسسات الرمسية احلكومية، كما اعتمدت الدراسة علي مصادر البيانات امليداني

 مزارع، موزعني علي ثالث قري مبركزي إطسا وطامية مبحافظة الفيوم، مقسمة ١٥٠عينة الدراسة املكونة من 
 مزارع يستخدمون ٥٠جمموعة املقارنة، ) اجملموعة األويل( مزارع يستخدمون أساليب الزراعة التقليدية ٥٠إيل 

، )اجملموعة الثانية(ابعة للمشروع اهلولندي للمكافحة املتكاملة أساليب املكافحة املتكاملة باملدارس احلقلية الت
كدراسة حالة لتقييم أساليب ). اجملموعة الثالثة( مزارع يستخدمون أساليب الزراعة العضوية ٥٠باإلضافة إيل 

  . الزراعة احليوية املستخدمة يف إنتاج حمصول الطماطم مبحافظة الفيوم
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صر حتتل املركز اخلامس علي مستوي العامل يف إنتاج حمصول وأوضحت أهم نتائج الدراسة أن م
حيث تأيت بعد كل من . من مجلة إنتاج الطماطم علي مستوي العامل% ٥,٨الطماطم، حيث يشكل إنتاجها حنو 

كما . من مجلة إنتاج الطماطم علي مستوي العامل% ٥٠الصني وأمريكا وتركيا واهلند الذين يشكلون حوايل 
ية وقيمة الصادرات املصرية من الطماطم على الرغم من زيادة كمية اإلنتاج خالل الفترة من تبني تناقص كم

-١٩٩٥(، الفترة الثانية )١٩٩٤-١٩٩٠(حيث بلغ معدل التغري بني الفترة األويل ) ٢٠٠٣-١٩٩٠(
لكل من كمية وقيمة الصادرات على الترتيب، كما بلغ معدل التغري % ٧٥,٣٢-، %٥٢,٢-حنو ) ١٩٩٨

  . لكل منها على التوايل% ٥٠,٧٠-، %٧٢,١-حنو ) ٢٠٠٣-١٩٩٩( الفترة الثانية والثالثة بني
كما أوضحت نتائج الدراسة تركز صادرات مصر من الطماطم إيل السوق العريب يف كل من اململكة 

ا ترتكز وتعترب األردن من أكرب املنافسني داخل السوق العريب، بينم. العربية السعودية، وسوريا، والكويت
صادراهتا إيل السوق األورويب يف كل من إجنلترا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، وتعترب املغرب من أكرب املنافسني 

  .داخل السوق األورويب

 ،)اجملموعة األوىل(التقليدي باألسلوب ة  املرترعللطماطم احملصوليةقارنة بني امليزانية كما تبني من نتائج امل
، أو باستخدام أسلوب )اجملموعة الثانية( سواء باستخدام أساليب املكافحة املتكاملة وييحل باألسلوب اةواملرترع

،  %٤٣  متوسط اهلامش الكلي للفدان يبلغ حنو  معدل التغري يف أن)اجملموعة الثالثة(الزراعة العضوية 
 % ٤١,٩٦ا يبلغ حنو  اجملموعة األويل وكل من اجملموعتني الثانية والثالثة علي الترتيب، بينم بني%١٠٣

وبتقدير نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية، التكاليف الكلية كمؤشرات  .باملقارنة بني اجملموعة الثالثة والثانية
للكفاءة االقتصادية أتضح أن األسلوب األكثر كفاءة بني األساليب حمل الدراسة هو املزارع العضوية، تليها 

 علي ٠,٥٩ ، ٠,٩٧، ١,٧٣ حيث تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو املزارع احليوية مث التقليدية،
موعتني الثانية والثالثة علي الترتيب باملقارنة باجمل% ١٩٣,٢، %٦٤,٤١بنسبة زيادة تقدر بنحو . الترتيب

كما يبلغ العائد علي اجلنية . باجملموعة الثالثة باملقارنة باجملموعة الثانية%  ٧٨,٣٥باجملموعة األويل، وحبوايل 
% ١٧٣,٥،  %٦٣,٢٦ جنيها علي الترتيب، بنسبة زيادة تقدر بنحو ٠,٤٩،  ٠,٨٠ ، ١,٣٤املنفق حنو 
باجملموعة الثالثة باملقارنة  %  ٦٧,٥لثانية والثالثة علي الترتيب باملقارنة باجملموعة األويل، وحبوايل باجملموعتني ا

  .باجملموعة الثانية

كما أوضحت نتائج التقدير القياسى لدوال اإلنتاج مبجموعات عينة الدراسة أن أكثر العوامل تأثرياً على 
، كمية السماد )١س(هي متغريات كمية الشتالت ) عة تقليديةزرا(إنتاج حمصول الطماطم باجملموعة األوىل 

وقد ثبتت معنوية هذه املتغريات ). ٨س(، عدد ساعات العمل اآليل )٧س(، كمية املبيدات )٢س(البلدي 
من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول % ٩٤إحصائيا، وتشري قيمة معامل التحديد املعدل إىل أن حنو 

وبالنسبة للمجموعة . مل سالفة الذكر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذجالطماطم ترجع للعوا
يتضح أن أكثر العوامل تأثرياً على إنتاج حمصول الطماطم هي ) مكافحة متكاملة داخل املدارس احلقلية( الثانية 

ية هذه املتغريات وقد ثبتت معنو). ٦س(، كمية بدائل املبيدات )٤س(متغريات كمية السماد الفوسفايت
من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول % ٨٧إحصائيا، وتشري قيمة معامل التحديد املعدل إىل أن حنو 



وفيما يتعلق باجملموعة . الطماطم ترجع للعوامل سالفة الذكر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذج
لصورة اللوغاريتمية املزدوجة حيث يتضح أن أكثر العوامل تبني أن أفضل الصور هي ا) زراعة عضوية(الثالثة 

، كمية )٢س(، كمية األمسدة العضوية )١٠س(تأثرياً على إنتاج حمصول الطماطم هي متغريات خربة املزارع 
وقد ثبتت معنوية هذه املتغريات إحصائيا، وتشري ). ٩س(، عدد ساعات العمل البشري )٦س(بدائل املبيدات 
من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول الطماطم ترجع % ٧٨تحديد املعدل إىل أن حنو قيمة معامل ال

  .للعوامل سالفة الذكر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذج

. كما تبني أن مزارعى العينة يواجهون جمموعة من املشاكل البيئية واالقتصادية والتنظيمية واالجتماعية
 عليها، توصي الدراسة باالهتمام ببعض اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق جناحات كبرية، وحىت ميكن التغلب

 :يف جمال التوسع يف تطبيق أساليب الزراعة احليوية بصفة عامة تتمثل فيما يلي

إجياد حلول للحد من تأثري املشاكل البيئية املرتبطة حبالة نظم الري والصرف، وملوحة األراضي، وقد * 
ت بعض الدراسات يف جمال استصالح األراضي، الدور اإلجيايب لألمسدة العضوية يف حتسني اخلواص الطبيعية أثبت

  . والكيميائية للتربة علي املدي الطويل

التوسع يف توفري األصناف املقاومة لألمراض عالية اإلنتاجية اليت تتالءم مع الظروف البيئية، وتليب * 
  .العاملية، وبصفة خاصة السوق األورويب، والسوق العريباحتياجات ومتطلبات األسواق 

التوسع يف توفري بدائل املبيدات ووسائل املكافحة احليوية بأسعار مناسبة، وكذلك بالنسبة للسماد * 
  .مبا يساهم يف تعظيم اإلفادة من املخلفات الزراعية وتدويرها) الكومبست(احليوي 

  . ت واملواصفات القياسية واألسعار باألسواق املختلفةتوفري املعلومات اخلاصة باالحتياجا* 

  .إجياد وسائل لدعم املزارع ملواجهة املخاطرة، واحلد من تأثري تذبذب األسعار وعدم استقرارها* 

تشجيع االستثمارات يف جمال اخلدمات الزراعية، وبصفة خاصة معامالت ما بعد احلصاد كالفرز * 
  ...والتربيد

عية املزارعني مبخاطر واحتياطا األمان، واحلدود املثلي لالستخدام، وتوفري آالت الرش تنظيم برامج لتو* 
  .اليت تدين الفاقد وحتد من اإلفراط يف استخدام املبيدات

تنظيم برامج للتدريب علي أساليب الزراعة احليوية كحزمة متكاملة، وتدريب كوادر من املرشدين * 
  .  واالستشاريني املتخصصني

م التشريعات املقننة لتداول املبيدات، والرقابة والسيطرة علي جتارهتا، وزيادة الضرائب عليها تنظي* 
  .للمسامهة يف احلد من آثارها السيئة

التنسيق بني السياسات البحثية واإلرشادية والتنفيذية والرقابية للحد من اآلثار السلبية للمبيدات علي * 
  . البيئة واملستهلك واالقتصاد القومي



وتوصي الدراسة بتشجيع التوسع يف تطبيق أساليب الزراعة احليوية علي مستوي اجلمهورية بصفة عامة، 
وعلي مستوي حمافظة الفيوم بصفة خاصة، والسيما يف حماصيل اخلضر الرئيسية، واليت تعترب الطماطم من أمهها، 

فنية والبحثية واإلرشادية بصورة متكاملة، والعمل علي زيادة املساحة املرترعة منها بكافة السبل والوسائل ال
  . ووضع وتنفيذ السياسات الزراعية اليت حتقق تلك األهداف

 


