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  امللخص والتوصيات

مصر مزايا نسبية كبرية يف إنتاجه، إال       يعترب حمصول القطن من احملاصيل اإلستراتيجية اهلامة اليت متتلك          
أن مشكلة االستخدام املفرط للمبيدات خالل اخلمسني سنة املاضية قد أدي إيل العديد من اآلثار السلبية البيئية                 
مبا أثر علي العديد من اجلوانب الصحية واالقتصادية، هذا باإلضافة إيل تأثريها السليب علي مستقبل الصادرات                

  . عامةالزراعية بصفة
ساليب املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية، ألوترتكز فكرة هذه الدراسة علي تقييم اآلثار االقتصادية 

 املطبق يف إنتاجها تلك اإلستراتيجيةاصيل احمل كأهم القطنوبصفة خاصة املطبقة منها يف إنتاج حمصول 
، تمادا أساسيا علي االستخدام الكثيف للمبيداتاألساليب، ومن مث مقارنتها باألساليب التقليدية اليت تعتمد اع

  .  وحىت وقت احلصادلزراعة، بداية من اقطننظرا لتعدد اإلصابات اليت يتعرض هلا حمصول ال

 على امليزانية احملصولية كافحة املتكاملة األسلوب املستخدم يف املأثر تقدير هتدف هذه الدراسة إيل لذا
 كأحد أشكال التحليل لبيان أثر متغري مقترح على الربح أو بالعينة،دراسة موضع الصول القطن باجملموعات حمل

 املنتجة من الوحدة حيث يتم مقارنة خمتلف بنود التكاليف واإليرادات وبالتايل أرحبية .معني حمصولاخلسارة من 
خل وخارج  دا بأسلوب الزراعة العضويواملنتجأ حمل الدراسة املنتج بأسلوب الزراعة التقليدي احملصول

 احملصوليةقارنة بني امليزانية وامل. املدارس احلقلية، لتقييم دور املدارس احلقلية يف تدعيم أسس املكافحة املتكاملة
 يتبني أن حيث . داخل وخارج املدارس احلقلية واملرترع باألسلوب العضويالتقليدي، املرترع باألسلوب للقطن

 التقليدي القطنلكل من جنيها  )١٣٠٥ ، ٨٨٧(، ) ٢٠٣ ، ٧٧٧(متوسط اهلامش الكلي للفدان يبلغ حنو 
- ،  ٪ ٢٨٢,٧٥على الترتيب ، حيث يبلغ معدل التغري بينهما حنو داخل وخارج املدارس احلقلية والعضوي 

 الكبري بني املزارعني داخل وخارج وبتحليل بنود التكاليف واإليرادات يتضح أن هذا االختالف.  ٪ ٣٢
املستخدمة، وسائل املكافحة   االختالف يف كل من تكلفةإىليرجع  حالة القطن التقليدي املدارس احلقلية يف

 ، بينما تزايدت تكلفة العمل البشرى ٪ ١٣,٩- ، ٪ ٨٥,٢–األمسدة، واليت تناقصت بنحو  تكلفة
)   ٪١٩ - ٪ ٢٦,٦(  تشكل ما يتراوح بني حنواليت ، و داخل املدارس احلقلية باملقارنة خبارجها٪ ٣٧,٢بنحو

 الفروق بني إمجايل أنإال  . ٠,٠٥على التوايل ، حيث ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوي معنوية 
 معنويتها، مل تثبت ارس احلقلية يف حالة القطن العضوي. بني املزارعني داخل والترتيبالتكاليف الكلية للفدان

 إىل تباين أسعار املنتج التقليدي األسلوبني، بني للفدان السبب األساسي الختالف اهلامش الكلي ويرجع
 داخل  التقليدي والعضويالقطن من لقنطارا / جنيها) ٤١٠  ،٣٩٠،  ٣٤٠( يتراوح بني والذي والعضوي،

، ) ٢٦,٩ – ١١١( بني حنو قنطار للالكلي، حيث يتراوح اهلامش   علي الترتيبوخارج املدارس احلقلية
وبتجنيها،بة  .الترتيب على  داخل وخارج املدارس احلقليةدي والعضوي التقلي للقطنجنيها) ١٦٣– ١٢٦,٧(

صايف العائد للتكاليف املتغرية، التكاليف الكلية كمؤشرات للكفاءة االقتصادية اتضح أن اإلسلوب األكثر 
حيث كفاءة من أساليب املكافحة املتكاملة حمل الدراسة هو املزارع العضوية الكبرية خارج املدارس احلقلية، 



 ٠,٦٧ ، كما يبلغ العائد علي اجلنية املنفق حنو ١,١تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو 
جنيهاالترتيب،ملزارع التقليدية والعضوية داخل املدارس احلقلية حيث تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية 

 جنيها حيث يتساوي ٠,٤٦ املنفق حنو  علي الترتيب، كما يبلغ العائد علي اجلنية٠,٧٤ ، ٠,٧٩حنو 
  .باألسلوبني التقليدي والعضوي داخل املدارس احلقلية

 :ووفق ما سبق فإنه ميكن حتقيق جناحات كبرية يف جمال اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات
ـ              - ابع  تبين وزارة الزراعة ألسلوب املدارس احلقلية، حماولة تعميمه لرفع كفاءة اجلهاز اإلرشادي الت

هلا، نظرا لنجاح هذا اإلسلوب يف حل مشاكل صغار املزارعني، توصيل اخلربات النابعة من االحتياجات الفعلية                
  .للمزارعني، حيث يشعر املزارع بأمهية الدور اإلرشادي وفاعليته

 االهتمام بوضع نظام تشريعي ومؤسسي ينمي أسلوب الزراعة النظيفة يف مصر بصفة عامة، يـدعم          -
التسويقية لصغار املزارعني، حيث ميكن هلذا اإلسلوب أن يعاجل مشاكل عديدة، سواء املشاكل البيئيـة               القدرة  

والصحية، أو مشاكل العقبات والشروط اليت حتد من النهوض بالصادرات الزراعية بصفة عامة، حيـث يبلـغ       
 كما ينمـو مبعـدالت       ، ٢٠٠١ مليار دوالر عام     ٢٠حجم السوق العاملي للمنتجات العضوية ما يزيد علي         

  .سنويا % ٣٠مرتفعة تصل إيل حنو 
 االهتمام بآليات تدعيم سياسات محاية البيئة والصحة العامة، بداية من توعية املزارع بدورة يف هذا                -

اجملال والعائد البيئي واالجتماعي واالقتصادي، فرض رقابة وعقوبة صارمة علي تداول املبيدات بصفة عامـة،               
تدوير املخلفات الزراعية للحد من التلوث البيئي، وتوفري األمسدة احليوية بأسـعار منافـسة              وتشجيع جماالت   
  .لألمسدة الكيميائية

 


