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ة من  :جهة النشر افحة اآلفات المزرع   .  ٢٠٠٦ینایر  ١٨ – ١٦المؤتمر الثاني لإلدارة المتكاملة لم
ملخص والتوصیاتال  

  
عتبر محصول الطماطم من محاصیل الخضر الهامة التي یتوقف معظم اسـتهالك حاصـالت الخضـر 

ــــة األولــــي بــــین . األخــــر علــــي مــــد توافرهــــا فــــي صــــورتها الطازجــــة أو المصــــنعة وتحتــــل الطمــــاطم المرت
ــة مــن حیــث المســاحة المنزرعــة، والتــي   ٤٥٠تبلــغ نحــو حاصــالت الخضــر المختلفــة علــى مســتو الجمهور

ما یبلغ متوس إنتاجها نحو  لة ). ٢٠٠٣-١٩٩٩(ملیـون طـن خـالل الفتـرة  ٦.٥٨ألف فدان،  وتعـد المشـ
شــدة مســتقبل الصــادرات المصــرة مــن الخضــر والفاكهــة ة التــي تهــدد  ســ ة  -الرئ وتحــد مــن قــدرتها التنافســ

ــة لة االســتخدام الخــاطئ للمبیــدات -األســواق الخارج حت تــؤثر تــأثیرا وهــي الم. هــي مشــ لة التــي أصــ شــ
ضـــا الســـوق المحلـــي أ ة  ســـتان اشـــرا علـــي تســـو العدیـــد مـــن الحاصـــالت ال ـــل مـــن . م مـــا یـــؤثر علـــي 

مـا یهـدد الصـحة العامـة ضـاعف خسـائرهم، والمسـتهلكین  مـا  ة  .المنتجین  وهـو مـا قـد یخلـف أثـارا اقتصـاد
صفة عامة ة تهدد االقتصاد القومي  ة سلب یئ  . و

فـــة التـــي تعتمـــد علـــي وترت ة ألســـالیب الزراعـــة النظ م اآلثـــار االقتصـــاد ـــرة هـــذه الدراســـة علـــي تقیـــ كـــز ف
قــة منهــا فــي إنتــاج محصــول الطمــاطم  صــفة خاصــة المط ــة، و افحــة المتكاملــة لآلفــات الزراع أســالیب الم

األســـالیب الت ـــة التـــي ـــأهم محاصـــیل الخضـــر المطبـــ فـــي إنتاجهـــا تلـــك األســـالیب، ومـــن ثـــم مقارنتهـــا  قلید
ا علـي االسـتخدام الكثیـف للمبیـدات ات التـي یتعـرض لهـا محصـول ، تعتمد اعتمادا أساس نظـرا لتعـدد اإلصـا

ــة مــن المشــتل وحتــى وقــت الحصــاد ــات ومحــددات التوســع . الطمــاطم، بدا ان وذلــك بهــدف التعــرف علــي إم
ــــة، و  الصــــادرات الزراع مــــدخل هــــام للنهــــوض  ــــة  ــــة صــــحة المســــتهلكین، فــــي أســــالیب الزراعــــة الحیو حما

ة المستدامة والمحافظة علي البیئة والحد من ة الزراع   . التلوث، وتحسین خواص الترة لتدعم تحقی التنم

  ــــــــــــــ
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ة الزراعة – الزراعي المساعداالقتصاد  أستاذ ) (١  جامعة الفیوم - ل
ة الزراعة – الزراعي المساعداالقتصاد  أستاذ ) (2  ة الفیومجامع -ل
ة الزراعة – الزراعيمدرس االقتصاد  ) (3  جامعة الفیوم -ل

 

ة الالزمـــة مـــن مصـــادرها المختلفـــة ســـواء المنشـــورة وغیـــر  انـــات اإلحصـــائ ولقـــد تـــم الحصـــول علـــى الب
ــة،  انــات المیدان مــا اعتمــدت الدراســة علــي مصــادر الب ــة،  وم ة الح الجهــات والمؤسســات الرســم المنشــورة 

ونــة مـــن حیــث تـــم أخـــذ  ـــة  ١٥٠عینـــة الدراســـة الم ـــز إطســـا وطام مر مـــزارع، مـــوزعین علـــي ثــالث قـــر 
ـة  ٥٠محافظـة الفیـوم، مقسـمة إلـي  ســتخدمون أسـالیب الزراعـة التقلید مجموعــة ) المجموعـة األولـي(مـزارع 

عـــة للمشــروع ا ٥٠المقارنــة،  ــة التا المــدارس الحقل افحــة المتكاملـــة  ســـتخدمون أســالیب الم لهولنـــد مــزارع 
افحـــة المتكاملـــة  ـــة(للم اإلضـــافة إلـــي )المجموعـــة الثان ة  ٥٠،  ســـتخدمون أســـالیب الزراعـــة العضـــو مـــزارع 

ــة المســتخدمة فــي إنتــاج محصــول الطمــاطم ). المجموعـة الثالثــة( م أســالیب الزراعـة الحیو دراســة حالــة لتقیــ
  . محافظة الفیوم

ـــز الخــــامس علـــي مســـتو العــــالم فـــي إنتــــاج  وأوضـــحت أهـــم نتــــائج الدراســـة أن مصـــر تحتــــل المر
ل إنتاجهـا نحـو  شـ حیـث . مـن جملـة إنتـاج الطمـاطم علـي مسـتو العـالم% ٥.٨محصول الطماطم، حیث 

لون حـوالي  شـ ا والهنـد الـذین  ا وتر ل من الصین وأمر عد  مـن جملـة إنتـاج الطمـاطم علـي % ٥٠تأتي 
مـة الصـاد. مستو العالم ـة وق م ـة ما تبین تنـاقص  م رات المصـرة مـن الطمـاطم علـى الـرغم مـن زـادة 

، )١٩٩٤-١٩٩٠(حیــث بلــغ معــدل التغیــر بــین الفتــرة األولــي ) ٢٠٠٣-١٩٩٠(اإلنتــاج خــالل الفتــرة مــن 
ــــة  مــــة الصــــادرات علـــــى % ٧٥.٣٢-، %٥٢.٢-نحـــــو ) ١٩٩٨-١٩٩٥(الفتــــرة الثان ـــــة وق م لكــــل مــــن 

مــا بلــغ معـدل التغیــر بــین الفتـرة الثان % ٥٠.٧٠-، %٧٢.١-نحــو ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(ــة والثالثــة الترتیـب، 
  . لكل منها على التوالي

ـل مـن المملكـة  ز صادرات مصر من الطماطم إلي السوق العري فـي  ما أوضحت نتائج الدراسة تر
ت ة، وسورا، والكو ة السعود وتعتبـر األردن مـن أكبـر المنافسـین داخـل السـوق العرـي، بینمـا ترتكـز . العر

ـــا وهولنـــدا وفرنســـا، وتعتبـــر المغـــرب مـــن أكبـــر صــادرات طال ٕ ـــل مـــن إنجلتـــرا وا ها إلـــي الســـوق األوروـــي فـــي 
ي   .المنافسین داخل السوق األورو

ـــــة مـــــا تبـــــین مـــــن نتـــــائج ال ـــــین المیزان ةمقارنـــــة ب ـــــد األســـــلوب ة المنزرعـــــ للطمـــــاطم المحصـــــول التقلی
اســ و حیــاألســلوب ال ةوالمنزرعــ ،)المجموعــة األولــى( افحــة المتكاملــة ســواء  المجموعــة (تخدام أســالیب الم

ــة ة )الثان اســتخدام أســلوب الزراعــة العضــو متوســ الهــامش  معــدل التغیــر فــي أن )المجموعــة الثالثــة(، أو 
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ـة والثالثـة علـي  بین %١٠٣،  %٤٣ الكلي للفدان یبلغ نحو  ـل مـن المجمـوعتین الثان المجموعـة األولـي و
ــة%  ٤١.٩٦الترتیــب، بینمــا یبلــغ نحــو  ة صــافي العائــد  .المقارنــة بــین المجموعــة الثالثــة والثان تقــدیر نســ و

فـــاءة بـــین  ة أتضـــح أن األســـلوب األكثـــر  مؤشـــرات للكفـــاءة االقتصـــاد ـــة  للتكـــالیف المتغیـــرة، التكـــالیف الكل
ة ــة، حیــث تبلــغ نســ ــة ثــم التقلید ة، تلیهــا المــزارع الحیو صــافي  األســالیب محــل الدراســة هــو المــزارع العضــو

ــادة تقــدر بنحــو . علــي الترتیــب ٠.٥٩،  ٠.٩٧، ١.٧٣العائــد للتكــالیف المتغیــرة نحــو  ة ز ، %٦٤.٤١بنســ
حـــوالي % ١٩٣.٢ المجموعـــة األولـــي، و المقارنـــة  ـــة والثالثـــة علـــي الترتیـــب  %  ٧٨.٣٥ـــالمجموعتین الثان

ــة المجموعــة الثان المقارنــة  ــة المنفــ نحــو مــا یبلــغ العائــد علــي ا. المجموعــة الثالثــة  ،  ٠.٨٠،  ١.٣٤لجن
ــادة تقــدر بنحــو  ٠.٤٩ ة ز ــة والثالثــة % ١٧٣.٥، % ٦٣.٢٦جنیهــا علــي الترتیــب، بنســ ــالمجموعتین الثان

حـــوالي  المجموعـــة األولـــي، و المقارنـــة  المجموعـــة %   ٦٧.٥علـــي الترتیـــب  المقارنـــة  المجموعـــة الثالثـــة 
ة   .الثان

اســى مجموعــات عینــة الدراســة أن أكثــر العوامــل تــأثیرًا  مــا أوضــحت نتــائج التقــدیر الق لــدوال اإلنتــاج 
المجموعــة األولـــى  ــة(علــى إنتـــاج محصــول الطمـــاطم  ـــة الشـــتالت ) زراعـــة تقلید م ، )١س(هـــي متغیــرات 

ـة الســماد البلـد  ــة المبیـدات )٢س(م م ــة ). ٨س(، عــدد سـاعات العمــل اآللـي )٧س(،  وقــد ثبتـت معنو
مــة معامــل التحدیــد المعــدل إلــى أن نحــو هــذه المتغیــرات إحصــائ ــة % ٩٤ا، وتشــیر ق م مــن التغیــرات فــي 

ـــم یتضـــمنها  ـــاقي یرجـــع لعوامـــل أخـــر ل ر، وال اإلنتـــاج مـــن محصـــول الطمـــاطم ترجـــع للعوامـــل ســـالفة الـــذ
ــة . النمــوذج ة للمجموعــة الثان النســ ــة( و افحــة متكاملــة داخــل المــدارس الحقل یتضــح أن أكثــر العوامــل ) م

ـــة الســـماد الفوســفاتيتــأث م ـــة بـــدائل المبیـــدات )٤س(یرًا علـــى إنتـــاج محصــول الطمـــاطم هـــي متغیــرات  م  ،
مة معامل التحدیـد المعـدل إلـى أن نحـو ). ٦س( ا، وتشیر ق ة هذه المتغیرات إحصائ % ٨٧وقد ثبتت معنو

ــاق ر، وال ــة اإلنتــاج مــن محصــول الطمــاطم ترجــع للعوامــل ســالفة الــذ م ي یرجــع لعوامــل مــن التغیــرات فــي 
المجموعـة الثالثــة . أخـر لــم یتضـمنها النمــوذج مـا یتعلــ  ة(وف تبـین أن أفضــل الصـور هــي ) زراعـة عضــو

ـــة المزدوجـــة حیـــث یتضـــح أن أكثـــر العوامـــل تـــأثیرًا علـــى إنتـــاج محصـــول الطمـــاطم هـــي  الصـــورة اللوغارتم
ة )١٠س(متغیــــرات خبــــرة المــــزارع  ــــة األســــمدة العضــــو م ــــة بــــد)٢س(،  م ، عــــدد )٦س(ائل المبیــــدات ، 
شــر  مــة معامــل التحدیـــد ). ٩س(ســاعات العمــل ال ا، وتشــیر ق ــة هــذه المتغیــرات إحصــائ وقــد ثبتــت معنو

ــة اإلنتــاج مــن محصــول الطمــاطم ترجــع للعوامــل ســالفة % ٧٨المعــدل إلــى أن نحــو  م مــن التغیــرات فــي 
اقي یرجع لعوامل أخر لم یتضمنها النموذج ر، وال   .الذ
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ــــــة مــــــا تبــــــ م ة والتنظ ــــــة واالقتصــــــاد ین أن مزارعــــــى العینــــــة یواجهــــــون مجموعــــــة مــــــن المشــــــاكل البیئ
ة ـن مـن خاللهـا . واالجتماع م عض الجوانـب التـي  االهتمـام بـ ن التغلب علیها، توصي الدراسـة  م وحتى 

م صفة عامة تتمثل ف ة  بیرة، في مجال التوسع في تطبی أسالیب الزراعة الحیو  :ا یليتحقی نجاحات 

حالـة نظـم الـر والصـرف، وملوحـة األراضـي، *  طـة  ة المرت إیجاد حلول للحد من تأثیر المشاكل البیئ
ة فـي تحسـین  عـض الدراسـات فـي مجـال استصـالح األراضـي، الـدور اإلیجـابي لألسـمدة العضـو وقد أثبتـت 

ل ة للترة علي المد الطو ائ م ة والك ع   . الخواص الطب

ــة، التوســع فــي تــوفی*  ــة التــي تــتالءم مــع الظــروف البیئ ــة اإلنتاج ر األصــناف المقاومــة لألمــراض عال
ي، والسوق العري صفة خاصة السوق األورو ة، و ات األسواق العالم اجات ومتطل   .وتلبي احت

ة للسـماد *  النسـ ـذلك  ة، و أسـعار مناسـ ـة  افحـة الحیو التوسع في توفیر بـدائل المبیـدات ووسـائل الم
ست( الحیو  رها) الكوم ة وتدو م اإلفادة من المخلفات الزراع ساهم في تعظ   .ما 

األسواق المختلفة*  ة واألسعار  اس اجات والمواصفات الق االحت   . توفیر المعلومات الخاصة 

  .إیجاد وسائل لدعم المزارع لمواجهة المخاطرة، والحد من تأثیر تذبذب األسعار وعدم استقرارها* 

ع ا*  ـالفرز تشج عـد الحصـاد  صـفة خاصـة معـامالت مـا  ـة، و الستثمارات في مجال الخدمات الزراع
  ...والتبرد

اطـا األمـان، والحـدود المثلـي لالسـتخدام، وتـوفیر آالت *  مخـاطر واحت ـة المـزارعین  م بـرامج لتوع تنظـ
  .الرش التي تدني الفاقد وتحد من اإلفرا في استخدام المبیدات

م بــرامج ل*  ــوادر مــن المرشــدین تنظــ حزمــة متكاملــة، وتــدرب  ــة  لتــدرب علــي أســالیب الزراعــة الحیو
  .  واالستشارین المتخصصین

طرة علــي تجارتهــا، وزــادة الضــرائب علیهــا *  ــة والسـ م التشــرعات المقننــة لتــداول المبیــدات، والرقا تنظـ
  .للمساهمة في الحد من آثارها السیئة

اسات ال*  ة للمبیـدات علـي التنسی بین الس ة للحـد مـن اآلثـار السـلب ة والرقاب ة والتنفیذ ة واإلرشاد حث
  . البیئة والمستهلك واالقتصاد القومي

  


