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الملخص
إستھدف البحث الحالي التعرف على الوضع الراھن للفاقد من محصول الطماطم بمنطقة البحث ،وكذا التعرف علي أسباب الفاقد من محصول الطماطم من
وجھة نظر الزراع المبحوثين ،عالوة علي التعرف على االحتياجات التعليمية للزراع المبحوثين في مجال تدنيه الفاقد من محصول الطماطم .وتم إجراء الدراسة ببعض
قري مركز بلقاس بمحافظة الدقھلية بإعتباره من أكبر مراكز محافظة الدقھلية من حيث المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم فى العروة الصيفية .وقد تم اختيار عينة
عشوائية من زراع محصول الطماطم من بعض القري المختارة بمركز بلقاس ،حيث بلغ إجمالى عدد الزراع المبحوثين بقرى الروضة ،وشرقية المعصرة ،والستامونى،
وبلقاس خامس والكردود على الترتيب ) (12 ،11 ،8 ،9 ،10يمثلون ) (٪80،٪44 ،٪47.5 ،٪60 ،٪52.6من إجمالي عدد مزارعي الطماطم بالقري  ،كما تم إختيار
عينة عشوائية من زراع محصول الطماطم من جمعيتى الجھاد ،و النور التابعتان لمنطقة قالبشو وزيان من ضمن جمعيات استصالح األراضى الجديدة بمركز بلقاس
بمحافظة الدقھلية وبلغ حجم العينة بكل جمعية على الترتيب  18 ،32مزارعاً ويمثلون  ٪58.02 ،٪48.06على الترتيب .وقد استغرق جمع البيانات الميدانية ثالثة أشھر
بدأت من أوائل شھر يناير حتى نھاية شھر مارس عام  ،2016واعتمدت الدراسة فى جمع البيانات الميدانية على استخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الشخصية والتى
أعدت لھذا الغرض .وتم إستخدام عدد من أدوات التحليل اإلحصائى لتحقيق أھداف الدراسة منھا النسب المئوية ،والتكرارات ،والمتوسط الحسابى ،والوزن النسبى .وقد
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أھمھا -:بلغ متوسط الفاقد غير المنظور للصنفين المدروسين من محصول الطماطم  34.99طن تمثل  %51.5من إنتاجية الصنفين،
وھي نسبة فاقد كبيرة ال يدركھا معظم المزارعين أفراد عينة البحث - .إتضح أن حوالى  ٪49من الزراع المبحوثين كان إجمالي الفاقد فى محصول الطماطم لديھم
يتراواح ما بين ) 30-11طن( ،بينما تراوحت كمية الفاقد اإلجمالي لدي  ٪42من الزراع المبحوثين ما بين )10 -1طن( ،وقد بلغ المتوسط العام للفاقد من محصول
الطماطم  10.23طن -.تشير نتائج الدراسة إلي أن أھم أسباب الفاقد من محصول الطماطم وفق أراء الزراع المبحوثين ھى تأثير الحرارة العالية والمنخفضة على
المحصول ،وعدم فاعلية المبيدات في القضاء علي األفات ،واإلصابة بحشرة التوتا أبسليوتا -.كما أظھرت النتائج أن أخطر اآلفات إنتشاراً وتأثيراً على محصول الطماطم
بالنسبة للزراع المبحوثين ھى حشرة التوتا األبسيلوتا ،والذبابة البيضاء ،والندوات -.أظھرت النتائج كذلك أن المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين خالل مراحل إنتاج
وتسويق محصول الطماطم يمكن ترتيبھا تنازلياً وفق متوسط درجة اإلحتياج التعليمي للزراع المبحوثين كالتالى :المتطلبات التعليمية فى مرحلة ما بعد الحصاد )،(٪46.1
والمتطلبات التعليمية فى مرحلة ما قبل الحصاد ) ،(٪35.5والمتطلبات التعليمية فى مرحلة أثناء الحصاد ) -.(٪8.30وأخيراُ أظھرت النتائج أن األنواع واألصناف
الجديدة ،واسعار بيع المحصول ،و الطرق السليمة لجمع محصول الطماطم تأتي في مقدمة المتطلبات التعليمية الملحة للزراع المبحوثين فى مجال إنتاج وتسويق محصول
الطماطم وتقليل الفاقد ،حيث بلغت األوزان النسبية لإلحتياج التعليمي لھا  %85.7 ،%90.3 ،%92.7علي الترتيب.

المقدمة
تعد قضية توفير الغذاء والكساء من أھم القضايا التى تحتل
المرتبة األولى فى بلدان العالم النامى بصفة عامة وفى جمھورية مصر
العربية بصفة خاصة لما تمليه الظروف الحاضرة من إرتفاع فى عدد
السكان والذى بلغ  86مليون نسمة بمعدل زيادة بلغ  ٪2.5سنويا ً عام
 2014وتلك معدالت فاقت كل التصورات )الجندى ، 2014:ص .(14
وفى ھذا اإلطار يواجة القطاع الزراعي المصرى الكثير من
التحديات ولعل من أھمھا محدودية الموارد الطبيعية مثل المياه
واألراضي الزراعية التى ال تتناسب مع النمو السكانى المتزايد مما أدى
إلى تدنى نصيب الفرد من المياه وبالتالى أثر على التوسع األفقي والرأسي
للرقعة الزراعية ،كما أن إرتفاع أسعار مدخالت الزراعة تأخذ نصيبا ً
كبيراً من عائد الزراعة فى ظل غياب دعم المزارع مما يضطره إلى عدم
تطبيق التقنيات العلمية من األسمدة والتقاوى وغيرھا والتى تجعله اليستفيد
من نتائج البحوث العلمية ،ھذا باإلضافة إلى عدم وجود سياسة تسعيرية
واضحة تطمئن المزارع على تسويق ما يزرعه بسعر مجز مما يعرضه
إلى االقتراض والتعثر فى السداد ،كذا التغيرات المناخية المؤدية إلى
إختالف درجات الحرارة ونقص المساحات الزراعية ،وكذلك سوء
معامالت مابعد الحصاد ترتب عليھا زيادة الفاقد فى المحاصيل الزراعية
بما أثر سلبا ً على السلسلة التسويقية والتصديرية لھذه المحاصيل )مروة
أحمد ،2013 :ص .( 660
ويعد محصول الطماطم من أھم محاصيل الخضر من الوجھة
اإلقتصادية فى معظم دول العالم ،حيث بلغت المساحة المنزرعة منھ ا
بمصر نحو  537ألف فدان عام  2007بنسبة تقدر بنحو  %45.58من
إجمالى المساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر والتى قدرت بنحو 1178
ألف فدان ،وقدرت نسبة الفاقد فى محصول الطماطم باألسعار المزرعية
لھذا العام نحو  897مليون جنية أى بنسبة  61.68من القيمة اإلجمالية
للفاقد فى أنواع الخضر المقدرة بنحو  1466مليون جنية )محاسن محمد،
سنية محمد ،2014 :ص.(52

وقد بلغ إجمالى المساحة المزروعة بمحصول الطماطم للموسم
الزراعي ) (2013/2012حوالى  202ألف فدان منھا حوالى  98ألف
فدان باألراضى القديمة تمثل حوالى  ٪48.43من إجمالي المساحة
المنزرعة بمحصول الطماطم ،وحوالى  104ألف فدان باألراضى الجديدة
تمثل حوالى  ٪51.57من إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول ،وقدر
إجمالي إنتاج الطماطم بنحو  3.671مليون طن بمتوسط إنتاجية 18.201
طن /فدان منھا  1.799مليون طن باألراضى القديمة بمتوسط إنتاجية
 18.420طن/فدان ،أما فى األراضى الجديدة فقد بلغ اإلنتاج نحو1.872
مليون طن بمتوسط إنتاجية  17.996طن /فدان ،وقدر إجمالى تكاليف
إنتاج الفدان من محصول الطماطم حوالى  5006جنية ،وبلغ صافى العائد
الفدانى حوالى 22134جنية )وزارة الزراعة وإستصالح
األراضي.(2014:
ويوجد العديد من العوامل التي تستقطع أجزاء كبيرة من ناتج
حصاد محاصيل الغذاء ،وتحول دون وصول بعض من ھذا الناتج إلي
مرحلة اإلعداد والتجھيز منھا مھاجمة الفئران ،الحشرات ،واإلصابة
باألعفان ،والبكتريا ) The United Nation University: 1979, P
.(2
وتبين دراسة "الشارونى" ) (2003أن نسبة الفاقد قدرت ما بين
حد أعلى  ،٪25وحد أدنى  ٪9لكل من الطماطم والبرتقال على الترتيب
بالمزرعة وسوق التجزئة ،وأن أھم العوامل التى تؤدى إلى زيادة الفاقد
ھى عدم إجراء عملية الفرز بالمزرعة ،وسعر التداول ،ووسيلة النقل.
وتوضح دراسة "نوارة" ) ،2005ص  (155أن أھم العقبات التى
تعوق المبحوثين من تطبيق التوصيات الفنية المتعلقة بتدنية الفاقد بالنسبة
لمحصول الطماطم فى مناطق الدراسة ھى عدم القدرة على التعرف على
األمراض وكيفية مقاومتھا ،وإرتفاع أسعار األسمدة ،وغش المبيدات،
وعدم وجود مصنع لعصير الطماطم ،ونقص مياة الرى ،وعدم وجود
خبرة باألصناف الجديدة ،وعدم متابعة ومرور المرشدين الزراعين.
وأظھرت دراسة "عبد المجيد" ) ،2006ص  (3684أن ٪93.7
من زراع الطماطم أفراد عينة دراسته يرون أن اإلصابة باألفات الحشرية
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والمرضية تأتى فى مقدمة األسباب التى تؤدى إلى نقص إنتاجية محصول
الطماطم وزيادة نسبة الفاقد المحصولى.
ويحدث الفاقد فى الحاصالت البستانية بعد حصادھا كفقد كمى
وتختلف نسبته حسب المحصول وحسب تطبيق التقنيات الحديثة فى
الزراعة والحصاد والتدوال وھناك فقد نوعى يتمثل فى إنخفاض جودة
المنتج ويرجع إلى الذبول والكرمشة وفقدان اللمعان وتدھور اللون وفقدان
جزء كبير من النكھة المميزة للمحصول ،وإن تقليل نسبة الفاقد فى
الحاصالت البستانية بعد حصادھا ولو بنسبة بسيطة ) (٪10-٪5يعادل فى
جدواة إستصالح مساحات كبيرة تستنزف الكثير من الموارد المائية
واإلقتصادية ويرجع إرتفاع نسبة التلف فى الحاصالت البستانية إلى كون
غالبيتھا محاصيل سريعة التلف بعد حصادھا وذات عمر تسويقى أو
تخزينى محدود ولتقليل نسبة الفاقد فى الحاصالت البستانية بعد الحصاد
يجب المحافظة على جودتھا أطول فترة ممكنة واإللمام بعوامل التدھور
بعد الحصاد ومعرفة طرق ووسائل وتقنيات التحكم فيھا والسيطرة عليھا
)السعدون ،2004:ص .(13
ويتطلب حل مشكلة الغذاء فى العالم خلق ظروف مالئمة لزيادة
إنتاج المواد الغذائية بحيث تكون الدول النامية قادرة على تأمين حاجاتھا
من الغذاء سواء بتطوير اإلنتاج أو بتوظيف القسم األكبر من حاصالت
صادراتھا فى تحقيق ھذا الھدف ،كما يتطلب التوسع فى األراضى
الزراعية ،وقف الزحف العمرانى على مساحات واسعة من أفضل
األراضى الصالحة للزراعة والعمل على رفع إنتاجية اإلنتاج الزراعى من
خالل إستخدام أفضل اإلنجازات العلمية والمعرفية والتكنولوجية )ياسين:
 ،2010ص .(142
ومن ھنا تظھر أھمية تدخل اإلرشاد الزراعى عن طريق توعية
المزارعين بأھمية إستخدام األساليب والوسائل الزراعية الحديثة من خالل
البرامج اإلرشادية عن طريق أخصائيين قادرين على نشر المعرفة القابلة
للتغيير بإستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة ،وكذا الربط بين الجھات
البحثية ومصادر المعلومات لتسھيل نقلھا إلى المزارعين بغرض زيادة
اإلنتاج وتحسين نوعيته وتقليل الفاقد منه حتى يصبح قادراً على المنافسة
فى األسواق الخارجية )عثمان ، 2009:ص .(3
اإلستعراض المرجعي:
يمكن تعريف الفاقد بصفة عامة علي أنه مقدار النقص فى كمية
السلعة المتاحة لإلستھالك وھذا المفھوم يختلف عن التلف الذى يعبر عن
العط ب أو الفساد الفيزيقى والذى يصيب السلع ألسباب عديدة يصعب
قياسھا بدقة )الموسوعة الزراعية البيطرية.(2011:
أما الفاقد فى محاصيل الخضر أو الفاكھة فيحدث غالبا ً أثناء
الحصاد -النقل إلى محطة التعبئة -التداول داخل محطات التعبئة – التبخير
والمعالجة بالغازات – التبريد والتخزين – النقل للسوق – سوق التجزئة،
وقد يكون فاقد ما بعد الحصاد كليا ً بمعنى أنه ال يصلح للتسويق إطالقا ً أو
قد يكون جزئى أى يكون جزء من الثمرة تالف كما فى العنب فيمكن إزالة
الجزء التالف وقد يكون الفاقد نوعى بمعنى أن يكون الفاقد فى الجودة )عبد
القادر ،وكيتنويا ،2002 :ص.(2
ويوجد إتجاھين رئيسين لدراسة الفاقد المحصولي ،األول منھم
يھتم بدراسة أسباب الفاقد على مستوى المزرعة والعوامل المؤثرة عليه،
بينما اإلتجاة الثانى يتناول أسبابه التسويقية على مستوى تجار الجملة
وعلى مستوى تجار التجزئة فى األسواق المختلفة وتوضح )الموسوعة
الزراعية البيطرية (2011:أن الفاقد الذى يحدث فى المحاصيل الزراعية
الغذائية ذو أھمية خاصة نظراً لما يرتبط به من تقلص فى نصيب الفرد
وبالتالى إنخفاض فى دخل الفرد والذى يعكس إنخفاض مستوى المعيشة،
وعلي ھذا األساس يمكن تقسيم مراحل الفاقد المحصولي إلى ثالث
مجموعات رئيسية ھى:
 -1تحديد المرحلة المثلى لنضج المحصول.
 -2مجموعات األضرار الميكانيكية والفنية.
 -3مجموعة األضرار الناتجة خالل مرحلة التخزين.
وينجم فاقد ما بعد الحصاد عن أسباب متعددة قد يرجع بعضھا إلى
مرحلة اإلنتاج نفسھا نوع األصناف وطريقة الحصاد وفائض فى اإلنتاج
عن حاجة األسواق ومشاكل فى نظام تداول السلع بعد الحصاد مثل
التخزين والنقل والفرز والتدريج والتعبئة ونقص فى المعرفة الفنية
للقائمين على تداول السلعة ومشاكل فى البنية األساسية للتسويق من طرق
وخالفة وغالبا ً ما يحدث ھذا الفاقد فى محاصيل الخضر والفاكھه أثناء
الحصاد والنقل لمحطة التعبئة والتداول داخل محطات التعبئة والتبخير

والمعالجة بالغازات والتبريد والتخزين والنقل إلى األسواق وسوق التجزئة
)مركز البحوث الزراعية.(2010 :
وقد إتفقت وجھات نظر العديد من الباحثين والعلماء على أن جزء
كبير من الفاقد في محاصيل الخضر يرجع نتيجة لعوامل بيولوجية أو
Deterioration by Biological and
ميكروبيولوجية
 ،Microbiological Agentsحيث يحدث ھذا الفقد بواسطة الحشرات،
والبكتريا ،واألعفان ،والخمائر ،والفيروسات ،والقوارض وغيرھا من
الحيوانات نتيجة انتقال تلك العوامل من الثمار المصابة إلي الثمار السليمة
بعد عملية التعبئة ،وكذا من العبوات المصابة إلى األخرى السليمة
).(Barbosa-Canovas et al.: 2003, pp 5-6
ويذكر"علوان" ) ، 2002ص  (10أن العوامل المسببة للفاقد
تنقسم إلى أربعة مجموعات رئيسية ھى مجموع العوامل البيولوجية
وتشمل :الحشرات ،والنيماتودا ،والقوارض ،والحشائش ،واألمراض
الفيروسية ،ومجموعة العوامل التكنولوجية والفنية وتتمثل فى إستعمال
اآلالت البدائية فى خدمة األرض ،وكافة الخدمات التسويقية من جمع
وفرز وتعبئة وتخزين ،ومجموعة العوامل الطبيعية تشمل درجات
الحرارة ،والرياح ،واألمطار حيث إن درجات الحرارة العالية تؤدى إلى
زيادة معدل التنفس للثمرة مما يفقدھا الكثير من حيويتھا ونضارتھا
وبالتالى يقل وزنھا بسبب التمثيل الغذائى ،ومجموعة العوامل اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافة مثل ضعف الوعى اإلجتماعى لدى المزارعين،
وإنتشار الجھل بين سكان الريف يؤدى إلى عدم تقبل المستحدثات
الزراعية ،وبطء وإنعدام اإلستجابة للتغيير التكنولوجى بالقطاع الزراعى،
وتشمل العوامل االقتصادية ضعف مستوى معيشة الفالح ،وتفتت
الحيازات الزراعية والتى ال تساعد المزارع على إمتالك مستلزمات
اإلنتاج ولكنھا تدفعه إلى اإلعتماد على الحيوانات والطرق البدائية إلتمام
العمليات الزراعية مما يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد المحصولى ،والعوامل
الثقافية مثل الجھل ،واألمية لدى المزارع والتى تعوق إستخدام طرق
وأساليب الزراعة الحديثة والتخزين وسوء التصرف فى المحصول مما
يزيد من نسبة الفاقد.
ويتأثر فاقد مابعد الحصاد للحاصالت البستانية بعامل االقتصاد
الذى يشير إلى الواقع العلمى لنظام تداول الحاصالت الزراعية ،فأنشطة
اإلنتاج والتوزيع والبيع ما ھى إال أنشطة إقتصادية تتطلب تكاليف ويتوقع
القائمين على تلك األنشطة تحقيق ھوامش ربح معقولة ،وأن العامل الثانى
ھو القصور فى المعرفة الفنية والخبرة الالزمة للتحكم فى فاقد ما بعد
الحصاد ويشكل عقبة رئيسية أمام تخفيض فاقد ما بعد الحصاد )مركز
البحوث الزراعية.(2010:
وتوضح كالً من )محاسن محمد ،سنية محمد  ،2014:ص(52
العديد من العوامل التى تؤثر على زيادة نسبة التلف فى ثمار الطماطم
والتى يمكن حصرھا فى كالً من:
 -1إستخدام أصناف رديئة قليلة الصالبة )لينة( ومنخفضة الجودة.
 -2تسويق الثمار غير المكتملة النمو مع الثمار المكتملة النمو فى عبوة
واحدة ،فتكون األولى أكثر عرضة للجروح والتسلخات والكرمشة،
وتؤدى فى النھاية إلى التلف ،مما يزيد من فرص اتالفھا.
 -3األضرار الميكانيكية والفسيولوجيا التى تحدث للثمار أثناء عملية
الجمع ،والتعبئة ،والنقل ،والتوزيع.
 -4التعرض لدرجة حرارة غير مرغوبة سواء فى الحقل أو أثناء النقل
والتسويق فتعرض الثمار الخضراء مكتملة التكوين لدرجة حرارة أقل
من 555 10م يؤدى إلى عدم نضجھا بصورة جيدة ،وعند تعرض الثمار
لدرجة حرارة أقل من ¤7م سواء ) خضراء أو ملونة ( يفقدھا
صالبتھا وتكون عرضة للتلف واإلصابة باألعفان مثل فطر
األلترناريا ،وتسمى بأضرار البرودة على الثمار ويحدث ھذا الضرر
سواء فى المخزن أو الحقل.
ويذكر)السعدون ،2004:ص  (22ھناك العديد من الطرق للتحكم
فى تدھور الحاصالت البستانية بعد الحصاد والتى يمكن توضيحھا على
النحو التالى:
 -1العناية بعمليات اإلنتاج للوصول إلى ثمار عالية الجودة.
 -2تحديد أنسب موعد لجمع الثمار.
 -3تقليل المدة بين الحصاد واإلستھالك الطازج أو التصنيع.
 -4تقليل األضرار الميكانيكية أثناء الجمع واإلعداد والتعبئة والتدرج
والنقل والتداول.
 -5العناية بعمليات إعداد الثمار من غسيل وتشميع وتدريج وفرز وتعبئة.
 -6إتباع طرق التبريد المبدئى للتخلص من حرارة الحقل بسرعة.

218

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 8(4), April, 2017
 -7إستخدام التبريد أثناء شحن الحاصالت البستانية أو التخزين.
ويمكن التغلب على مشاكل ما بعد الحصاد من خالل برامج
إرشادية وتدريبية للمنتجين والتجار والمصدرين وغالبا ً ما يكون ھناك فاقد
مابعد الحصاد ،وبالتالى يصعب تقدير العائد المتوقع من تقنيات التداول
التى تعمل على تخفيض ذلك الفاقد )مركز البحوث الزراعية.(2010:
ومن ھنا يأتي دور اإلرشاد الزراعي في تقليل الفاقد أثناء وبعد
عملية الحصاد من خالل تقديم معلومات للزراع في مختلف الحاصالت
الزراعية في صورة متكاملة لكل محصول تبدأ من عمليات إعداد وتجھيز
األرض للزراعة ،حتى تنفيذ العمليات الزراعية حتى اإلنبات ،ومكافحة
اآلفات واألمراض ،وكذلك معامالت ما بعد اإلنبات ،ثم عمليات الجمع
والحصاد وما بعدھا من إعداد المنتج للتسويق بما يتضمنه ذلك من عمليات
الفرز والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين ).(Adams: 1982, p. 54
مشكلة الدراسة:
تعد محاصيل الخضر من أھم المحاصيل من الوجھة اإلقتصادية
بمحافظة الدقھلية حيث بلغت المساحة اإلجمالية المزروعة بمحصول الطماطم
الشتوى  3.978فدان ،وقدر متوسط إنتاجية الفدان  9.208طن/فدان ،وقدر
اإلنتاج الكلى  36.630طن لعام ) ،(2014/2013بينما بلغت المساحة
اإلجمالية المزروعة بمحصول الطماطم الصيفى  4.889فدان ،وقدر متوسط
إنتاجية الفدان  8.749طن/فدان ،وقدر اإلنتاج الكلى 42.776طن لعام
)) (2013وزرة الزراعة ،2015 :ص ص.(208 ،101
ويعتبر محصول الطماطم من المحاصيل الھامة التى يتم زراعتھا
على مدار العام وھى من المحاصيل سريعة التلف وتعد من أوائل
المحاصيل التى بھا نسبة فاقد عالى وذلك إلنھ ا من محاصيل الخضر
سريعة التلف إلحتوائھا على نسبة عالية من الرطوبة ،وغير قابلة
للتخزين ،وتستھلك يوميا ً وبكثرة ،فقد بلغت المساحة اإلجمالية
والمزروعة بمحصول الطماطم الصيفى  238.376فدان ،وقدر متوسط
إنتاجية الفدان  16.165طن/فدان ،وقدر اإلنتاج الكلى 3.853.341 ،طن
لعام ) ،(2013فى حين بلغت المساحة اإلجمالية المزروعة بمحصول
الطماطم الشتوى 195.500فدان ،وقدر متوسط إنتاجية الفدان 17.328
طن/فدان ،وقدر اإلنتاج الكلى  3.387.592طن لعام )(2014/2013
)وزارة الزراعة ،2015 :ص ص .(206 ،98
ومن الجدير بالذكر أن المزارع المصرى يفضل إستخدام
األصناف عالية اإلنتاجية ،فقد إستطاع فى السنوات األخيرة تحقيق مستوى
عالى من اإلنتاجية الفدانية لمختلف المحاصيل الزراعية ،إال أن التقدم
الذى حدث فى مجال اإلنتاج لم يواكبة تقدم أو تطور مماثل فى عمليات ما
بعد الحصاد ونظم التسويق ،بل استمر إتباع األساليب التسويقية التقليدية
مما إنعكس أثره على إرتفاع نسب الفاقد والتالف ،وانخفاض األسعار
المزرعية التى يحصل عليھا المنتج )أسماء محمود ، 2013 :ص.(38
وترجع األسباب الشائعة لفاقد ما بعد الحصاد إلى التداول بعنف وعدم
كفاءة عمليات التبريد والمحافظة على درجات الحرارة ،كما إن عمليات الفرز
إلستبعاد العيوب قبل التخزين وإستخدام مواد التغليف غير المناسبة تزيد من
فاقد ما بعد الحصاد ،ويرجع ھذا الفاقد أيضا ً إلى مرحلة اإلنتاج نفسھا ونوع
األصناف وطريقة الحصاد وفائض فى اإلنتاج عن حاجة األسواق أو عن
مشاكل فى نظام تداول السلع بعد الحصاد مثل التخزين والفرز والنقل والتدريج
والتعبئة أو نقص فى المعرفة الفنية للقائمين على تداول السلعة أو المشاكل فى
البنية األساسية للتسويق )عبد القادر ،وكيتنويا ،2002 :ص.(2
ومع ذلك فإنھا تتعرض دائما ً لتقلبات سعرية على مستوى المنتج
والمستھلك نظراً لعدم توفر المعلومات التسويقية ،وزيادة نسبة الفاقد من ھذا
المحصول ،ووجود قصور فى المعرفة الفنية والخبرة الالزمة للتحكم فى الفاقد
خالل مراحل اإلنتاج والتى يمكن معالجتھا بإتباع بعض التوصيات الالزمة
لتقليل الفاقد من ھذا محصول.
لذا تسعى الدراسة الحالية إلى سد الفجوات المعرفية التى يعانى منھا
المنتجين خالل مراحل اإلنتاج الثالثة ما قبل وأثناء وما بعد الحصاد ،فى مجال
تسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد منه ،وذلك لرفع الكفاءة اإلنتاجية
والعائد الفداني من ھذا المحصول.
أھداف الدراسة:
إستھدفت الدراسة الحالية تحقيق األھداف البحثية التالية:
 -1التعرف على الوضع الراھن للفاقد من محصول الطماطم بمنطقة البحث.
 -2التعرف علي أسباب الفاقد من محصول الطماطم من وجھة نظر الزراع
المبحوثين.

 -3التعرف على االحتياجات التعليمية للزراع المبحوثين في مجال تدنيه
الفاقد من محصول الطماطم.

الطريقة البحثية
تعرض الطريقة البحثية التعريفات اإلجرائية المستخدمة في
الدراسة ،وخطة وإجراءات الدراسة الميدانية من حيث المجال الجغرافي
والبشري والزمني ،وذلك من حيث حجم العينة وكيفية إختيارھا ،ثم
عرض مختصر لبنود إستمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة ،وجمع
ً
ً
إحصائيا ،وفيما يلي عرض لتلك النقاط:
كميا ،وتحليلھا
البيانات ومعالجتھا
 -1التعريفات اإلجرائية:
تم استخدام عدد من المفاھيم اإلجرائية المرتبطة بموضوع
الدراسة ،وفيما يلى عرض لتلك المفاھيم:
أ -الفاقد غير المنظور :ويقصد به فى ھذه الدراسة الفاقد الذى ال يدركه وال
يشعر به المزارع وھو الفاقد الذى يحدث قبل عملية الحصاد أثناء وجود
المحصول فى الحقل ،وھو يمثل الفرق ما بين اإلنتاجية المعروفة
للصنف وكمية المحصول المنتجة فعلي ً
ا ،ويحدث بفعل اإلصابات
المرضية والظروف الجوية غير المواتية والممارسات الزراعية
الخاطئة وغيرھا من المسببات.
ب -الفاقد المنظور :ويقصد به في ھذه الدراسة الفاقد الذى يدركه ويشعر به
المزارع ويستطيع حسابه وتقديره ،وينقسم ھذا الفاقد إلى فاقد أثناء الحصاد
أى الذى يحدث فى الفترة ما بين بداية ونھاية عملية الحصاد وتمثل كمية
المحصول التى فقدھا المزارع أثناء عملية الجمع ،والثاني فاقد ما بعد
الحصاد وھو الذى يحدث فى الفترة ما بين انتھاء عملية الحصاد إلى استھالك
المحصول النھائى أو استخدامه للتصنيع وھو الجزء الذى ال يصل للمستھلك،
وتمثل كمية الفاقد أثناء عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والنقل أي الفرق ما
بين كمية المحصول الذي تم جمعه وكمية المحصول الذي تم تسويقه.
ج -اإلحتياج التعليمي الكلي :ويقصد به في ھذه الدراسة المكمل المئوي
لمتوسطات درجات معارف الزراع في مجال إنتاج وتسويق محصول
الطماطم وتقليل الفاقد منه ،أي أنھا إحتياجات تعليمية مقدرة بالطريقة
الموضوعية ،حيث قد ال يكون المزارع علي إدراك أو وعي بكل أو
جزء من إحتياجه التعليمي الكلي.
د -اإلحتياج التعليمي الملح :ويقصد به في ھذه الدراسة اإلحتياجات
التعليمية التي يدركھا ويشعر بھا المزارع ويتطلع إلي تلبيتھا بصورة
عاجلة ،أي انھا إحتياجات تعليمية مقدرة بالطريقة الذاتية.
 -2المجال الجغرافي:
يقصد بالمجال الجغرافي المنطقة أو المناطق التى تم إجراء الدراسة
الميدانية بھا وقد اقتصرت ھذه الدراسة على محافظة الدقھلية ،وتم إختيار
محافظة الدقھلية مجاالً للدراسة الميدانية باعتبارھا من كبريات المحافظات
الزراعية فى مصر وموطن الباحثة ومقر جامعتھا كما أن ذلك يفيد فى توفير
الوقت والجھد والتكلفة التى تتطلبھا الدراسة الميدانية بما ال يتعارض مع
محددات إختيار مجتمع الدراسة من الناحية العلمية .وقد تم اختيار مركز بلقاس
من مراكز المحافظة بإعتباره من أكبر مراكز المحافظة من حيث المساحة
المنزرعة بمحصول الطماطم فى العروة الصيفية ،وقد تم إختيار بعض القرى
بمركز بلقاس مثل الروضة ،وشرقية المعصرة ،والستامونى ،وبلقاس خامس،
والكردود حيث أنھما أكبر القري من حيث المساحة المنزرعة بالمحصول على
الترتيب وكذلك عدد المزارعين فى العروة الصيفية وذلك باألراضى القديمة،
وقد تم إختيار جمعيت ى الجھاد ،والنور التابعتين لمنطقة قالبشو وزيان حيث
أنھم من األراضى الجديدة والمستصلحة والتابعة لمركز بلقاس وأنھما من أكبر
قرى المركز من حيث المساحة المنزرعة بالمحصول وعدد المزارعين فى
العروة الصيفية والتابعين لھذه المنطقة.
 -3المجال البشرى:
يقصد بالمجال البشرى األفراد الذين تم تطبيق الدراسة الميدانية
عليھم ،ويترتب على تحديد ھؤالء األفراد تحديد شاملة وعينة الدراسة ،وقد تم
اختيار عينة عشوائية من زراع محصول الطماطم من القري المختارة بمركز
بلقاس والت ى تعتبر محل الدراسة الميدانية ،حيث بلغ إجمالى عدد الزراع
المبحوثين بقرى الروضة ،وشرقية المعصرة ،والستامونى ،وبلقاس خامس
والكردود على الترتيب ) (12 ،11 ،8 ،9 ،10يمثلون )،٪60 ،٪52.6
 (٪80،٪44 ،٪47.5من إجمالي عدد مزارعي الطماطم بالقري  ،كما تم
إختيار عينة عشوائية من زراع محصول الطماطم من جمعيتى الجھاد ،و
النور والتابعتين لمنطقة قالبشو وزيان حيث بلغ حجم العينة بكل جمعية على
الترتيب  18 ،32مزارعا ً يمثلون  ٪58.02 ،٪48.06على الترتيب.
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جدول  .1توزيع شاملة وعينyة الyزراع المبحyوثين وفقyا ً لنyسبتھم إلجمyالى
الحيازة الزراعية بقري الدراسة.

 ٪من
الشاملة عينة
قرى الدراسة
الدراسة الشاملة
٪52.6
10
19
قرية الروضة مركز بلقاس
٪60
9
15
قرية شرقية المعصرة مركز بلقاس
٪47.05
8
17
قرية الستامونى مركز بلقاس
٪44
11
قرية بلقاس خامس مركز بلقاس 25
٪80
12
15
قرية الكردود مركز بلقاس
٪48.5
32
66
جمعية الجھاد
٪58.06
18
31
جمعية النور
٪53.02 100 188
اإلجمالي

إجمالي الحيازة
الزراعية بالفدان
 77فدان
 62فدان
 51فدان
 46فدان
 43فدان
 524فدان
 464فدان

 -7أدوات التحليل اإلحصائى:
تم إستخدام عدد من أدوات التحليل اإلحصائى لتحقيق أھداف
الدراسة ،حيث تم إستخدام النسب المئوية ،والتكرارات ،والمتوسط
الحسابى وذلك لوصف المتغيرات البحثي ة وإستخالص النتائج الخاصة
بالدراسة الميدانية ،كما تم حساب الوزن النسبى للتعرف على المتطلبات
التعليمية الملحة فى مجال تدنية الفاقد من محصول الطماطم ،وذلك من
خالل المعادلة التالية:
)ت x1و ) + (1ت x 2و ) + (2ت x 3و)+ .... + (3ت ن × ون(
____________________________________________ × 100
ن  xون

المصدر :اإلدارة الزراعية بمركز بلقاس ،محافظة الدقھلية ،بيانات غير منشورة.2016 ،

 -4المجال الزمنى:
ويقصد به الفترة الزمنية التى تم خاللھا جمع بيانات الدراسة
الميدانية ،حيث استغرق جمع البيانات الميدانية ثالثة أشھر بدأت من أوائل
شھر يناير حتى أواخر شھر مارس لعام .2016
 -5أداة جمع البيانات:
لتحقيق أھداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضم مجموعة
من األسئلة التى تتعلق بالمتغيرات موضوع الدراسة ،وقد روعى فى
تصميمھا أن تتماشي بنودھا وتحقيق األھداف البحثية .وقد تضمنت
اإلستمارة مجموعة من األسئلة تتعلق بالوضع الراھن للفاقد في إنتاج
محصول الطماطم ،وأسباب الفاقد من محصول الطماطم ،وتأثير اإلصابة
بالحشرات واألمراض والتغيرات المناخية علي الفاقد من محصول
الطماطم ،عالوة علي الوضع الراھن للمستوي المعرفي للمبحوثين في
مجال إنتاج وتسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد في اإلنتاج.
وقد تم إجراء إختبار مبدئى  Pre-testلإلستبيان وذلك للتأكد من
صالحيته وإستيفائه ألھداف البحث وذلك بتطبيقه على  10مزارعين وقد تم
تعديل صياغة بعض األسئلة وبناءاً على ذلك تم تعديل إستمارة اإلستبيان فى
صورتھا النھائية حتى أصبحت صالحة كأداة لجمع البيانات الميدانية بما
يتالءم مع تحقيق أھداف الدراسة.
-6المعالجة الكمية للبيانات:
تم معالجة بعض استجابات المبحوثين لتصبح فى صورة كمية
يمكن من خاللھا إجراء التحليالت اإلحصائية الستخالص نتائج ھذه
الدراسة ،وذلك على النحو التالى:
أ -المyyyستوى المعرفyyyي للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyى مجyyyال إنتyyyاج وتyyyسويق
محصول الطماطم وتقليل الفاقد منه:
• المستوي المعرفي فى مرحلة ماقبل الحصاد:
تم قياس ھذا المتغير من خالل توجيه ) (25سؤال للمبحوثين تعكس
معارفھم عن الممارسات الزراعية الموصي بھا خالل مرحلة ما قبل الحصاد،
وتم إعطاء كل مبحوث درجة واحدة عن كل إجابة صحيحية ،وتم جمع الدرجة
الخام التي حصل عليھا كل مبحوث بعد معايرتھا ،حيث تراوحت تلك الدرجة
ما بين )صفر (25-درجة ،وتم حساب الوزن النسبي لكل ممارسة ليعبر عن
المستوي المعرفي للزراع المبحوثين.
• المستوي المعرفي فى مرحلة الحصاد:
تم قياس ھذا المتغير من خالل توجيه ) (4أسئلة للمبحوثين
تعكس معارفھم عن الممارسات الزراعية الموصي بھا خالل مرحلة
الحصاد ،وتم إعطاء كل مبحوث درجة واحدة عن كل إجابة صحيحة ،وتم
جمع الدرجة الخام التي حصل عليھا كل مبحوث بعد معايرتھا حيث
تراوحت تلك الدرجة ما بين )صفر (4-درجات ،وتم حساب الوزن النسبي
لكل ممارسة ليعبر عن المستوي المعرفي للزراع المبحوثين.
• المستوي المعرفي فى مرحلة ما بعد الحصاد:
تم قياس ھذا المتغير من خالل توجيه ) (6أسئلة للمبحوثين تعكس
معارفھم عن الممارسات الزراعية الموصي بھا خالل مرحلة ما بعد
الحصاد ،وتم إعطاء كل مبحوث درجة واحدة عن كل إجابة صحيحة ،وتم
جمع الدرجة الخام التي حصل عليھا كل مبحوث بعد معايرتھا ،حيث
تراوحت تلك الدرجة ما بين )صفر (6-درجات ،ثم تم حساب الوزن
النسبي لكل ممارسة ليعبر عن المستوي المعرفي للزراع المبحوثين.
ب -اإلحتياجyyyات التعليميyyyة الكليyyyة للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyى مجyyyال إنتyyyاج
وتسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد منه:
تم حساب درجة اإلحتياج التعليمى للمنتجين فى مجال تدنية الفاقد
من محصول الطماطم بإستخدام المكمل المئوى وذلك بطرح قيم المتوسط
الحسابى لمعارف الزراع المبحوثين من  100لتعكس درجة اإلحتياج
التعليمي للمبحوث.

حيyyyث ت = التكرار  ،و= الوزن  ،ن= إجمالي عدد أفراد العينة ،
ون= الحد األقصى للوزن.

النتائج ومناقشتھا
يعرض ھذا الجزء لنتائج الدراسة ،وسوف يبدأ ھذا العرض بالوضع
الراھن للفاقد من محصول الطماطم بمنطقة البحث ،يليه التعرف علي أسباب
الفاقد من محصول الطماطم من وجھة نظر الزراع المبحوثين ،ثم ينتھي ھذا
الجزء بالتعرف على االحتياجات التعليمية للزراع المبحوثين في مجال تدنيه
الفاقد من محصول الطماطم .وفيما يلي عرض لتلك النتائج. .
أوال :تقدير كمية الفاقد المحصولى من وجھة نظر الزراع المبحوثين:
 -1الفاقد غير المنظور:
يعرض جدول ) (2توزيع الزراع المبحوثين وفقا ً لكمية الفاقد
غير المنظور من محصول الطماطم من وجھة نظر الزراع المبحوثين
خالل مرحلة ما قبل الحصاد ،ويتضح من ھذا الجدول ما يلى:
 أن متوسط الفاقد غير المنظور في الصنف أليسا قد بلغ  20.82طن بنسبة فاقدبلغت  %59.5من اإلنتاجية المعروفة للصنف ،بينما بلغ متوسط الفاقد في
الصنف  186ما يقرب من  14.17طن تمثل  %43.6من إنتاجية الصنف.
 وبصفة عامة فقد بلغ متوسط الفاقد غير المنظور للصنفين المدروسين 34.99طن تمثل  %51.5من إنتاجية الصنفين ،وھي نسبة فاقد كبيرة ال
يدركھا معظم المزارعين أفراد عينة البحث.
جyدول  .2توزيyع الyزراع المبحyوثين وفقyا ً لكميyة الفاقyد غيyر المنظyور مyن
محyyصول الطمyyاطم مyyن وجھyyة نظyyر الyyزراع المبحyyوثين خyyالل
مرحلة ما قبل الحصاد.
الصنف المنزرع
 الصنف أليسا الصنف 186اإلجمالي

متوسط الفاقد بالطن
20.82
14.17
34.99

 %للفاقد
59.5
43.6
51.5

 -2الفاقد المنظور:
يعرض جدول ) (3توزيع الزراع المبحوثين وفقا ً لكمية الفاقد
المنظور من محصول الطماطم من وجھة نظر الزراع المبحوثين،
ويتضح من ھذا الجدول ما يلى:
 −فيما يتعلق بفاقد أثناء الحصاد :توضح بيانات جدول ) (3أن  ٪69من
الزراع المبحوثين ل ديھم فاقد فى محصول الطماطم خالل ھذه المرحلة
يتراوح ما بين ) 5 -1طن( ،وقد تراوحت نسبة الفاقد من المحصول خالل
ھذه المرحلة لدي  ٪15من الزراع المبحوثين ما بين )20 -11طن( ،وقد
بلغ المتوسط العام للفاقد خالل ھذه المرحلة  6.2طن.
 −فيما يتعلق بفاقد ما بعد الحصاد :توضح بيانات جدول ) (3أن حوالى ٪62
من الزراع المبحوثين كان لديھم فاقد فى محصول الطماطم خالل ھذه
المرحلة يترواح ما بين ) 10 -1طن( ،بينما بلغت كمية الفاقد لدي  ٪7من
الزراع المبحوثين خالل ھذه المرحلة  11طن فأكثر ،وقد بلغ المتوسط العام
للفاقد خالل ھذه المرحلة  4.03طن.
 −فيما يتعلق بإجمالى الفاقد المحصولى غير المنظور :توضح بيانات جدول
) (3أن حوالى  ٪49من الزراع المبحوثين كان إجمالي الفاقد فى محصول
الطماطم لديھم يتراواح ما بين ) 30-11طن( ،بينما تراوحت كمية الفاقد
اإلجمالي لدي  ٪42من الزراع المبحوثين ما بين )10 -1طن( ،وقد بلغ
المتوسط العام للفاقد من محصول الطماطم  10.23طن.
ويتضح من النتائج السابقة أن كمية الفاقد الكلية من محصول الطماطم
)الفاقد غير المنظور( قد بلغت  34.99طن بينما بلغت كمية الفاقد المنظور
 10.23طن تمثل  %29.2من إجمالي الفاقد ،وھو األمر الذي يفرض علي
اإلرشاد الزراعي ضرورة العمل علي تقليل كميات ھذا الفاقد وخاصة بتوعية
المزارعين بالفاقد غير المنظور وأھميته وكيفية التقليل منه.
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جyyدول  .3توزيyyع الyyزراع المبحyyوثين وفقyyا ً لكميyyة الفاقyyد المحyyصولى مyyن
الطماطم خالل مراحل اإلنتاج والتسويق المدرسة.
نوع الفاقد
ال يوجد فاقد
 5-1طن
 10-6طن
 20-11طن
 21طن فأكثر
المتوسط
ال يوجد فاقد
أقل من طن
 5-1طن
 10-6طن
 11طن فأكثر
المتوسط
 10-1طن
 20-11طن
 30-21طن
 30طن فأكثر
المتوسط

)ن= (100

عدد
 -1فاقد أثناء الحصاد:
5
69
10
15
1
 6.2طن
 -2فاقد ما بعد الحصاد:
8
23
34
28
7
 4.03طن
 -3إجمالي الفاقد المحصولي المنظور:
42
33
16
9
 10.23طن

٪
5
69
10
15
1
8
23
34
28
7
42
33
16
9

المصدر :استمارات االستبيان.

)(%52
تأثير الحرارة العالية والمنخفضة على المحصول)(%42
عدم فاعلية المبيدات في القضاء علي األفات)(%34
اإلصابة باألمراض الفطرية)(%32
اإلصابة بالذبابة البيضاء)(%18
عدم إنتظام الرى والتسميد وسقوط األزھار)(%18
إصابة التربة بالنيماتودا)(%16
ترك المحصول بالحقل دون جمعه لعدم ثبات األسعارعدم توفر بذور معتمدة وشتالت سليمة من مصدر موثوق )(%6)(%4
عدم وجود دورة زراعية)(%2
الرى بمياة الصرفجyyدول  .4توزيyyع الyyزراع المبحyyوثين وفقyyا ً ألسyyباب الفاقyyد مyyن محyyصول
الطماطم من وجھة نظرھم.
األراضى
الجديدة
األسباب
)ن=(50
تكرار ٪
76 38
تأثير الحرارة العالية والمنخفضة على المحصول.70 35
اإلصابة بحشرة التوتا أبسليوتا.72 36
عدم فاعلية المبيدات في القضاء علي األفات.36 18
ملوحة التربة.30 15
الرى بمياة الصرف.26 13
إصابة التربة بالنيماتودا.40 20
اإلصابة بالذبابة البيضاء.32 16
عدم إنتظام الرى والتسميد وسقوط األزھار.ترك المحصول بالحقل دون جمعه لعدم ثبات األسعار.عدم توفر بذور معتمدة وشتالت سليمة من مصدر موثوق16 8 .عدم وجود دورة زراعية.عدم القدرة علي التسويق في الوقت المناسب لزيادة فى اإلنتاج- .10 5
-اإلصابة باألمراض الفطرية.

األراضى
القديمة
)ن=(50
تكرار ٪
52 26
 -42 21
 -2 1
18 9
32 16
18 9
16 8
6 3
4 2
10 5
34 17

ثانيا ً :أسباب الفاقد فى محصول الطماطم والعوامل المؤثرة عليه:
-1أسyyyباب وجyyyود فاقyyyد فyyyى محyyyصول الطمyyyاطم مyyyن وجھyyyة نظyyyر الyyyزراع
المبحوثين:
تشير بيانات جدول ) (4إلى أنه يمكن ترتيب أسباب الفاقد من
محصول الطماطم باألراضى الجديدة وفق أراء الزراع المبحوثين ترتيبا ً
تنازليا ً على النحو التالى:
المصدر :إستمارات اإلستبيان.
(%
76
)
المحصول
على
والمنخفضة
تأثير الحرارة العاليةوإجماالً تعكس تلك األسباب للفاقد من محصول الطماطم في
(%
72
)
األفات
علي
القضاء
في
عدم فاعلية المبيداتجانب كبير منھا إحتياجات تعليمية إرشادية ،ويعكس البعض منھا
)(%70
اإلصابة بحشرة التوتا أبسليوتامشكالت تحتاج إلي حلول عاجلة نضعھا أمام صانع القرار وواضعي
)(%40
اإلصابة بالذبابة البيضاءالسياسات الزراعية.
)(%36
ملوحة التربة -2تأثير األمراض واآلفات على محصول الطماطم.
(%
32
)
األزھار
وسقوط
والتسميد
الرى
عدم إنتظامً
يعرض جدول ) (5توزيع الزراع المبحوثين وفقا لتأثير اآلفات
(%
30
)
الصرف
الرى بمياةواألمراض على محصول الطماطم فى العام الماضى باألراضى الجديدة
(%
26
)
بالنيماتودا
التربة
إصابةواألراضى القديمة ،ويتضح من ھذا الجدول ما يلى:
عدم توفر بذور معتمدة وشتالت سليمة من مصدر موثوق )(%16)(%10
اإلصابة باألمراض الفطريةكما تبين بيانات الجدول ) (4إلى أنه يمكن ترتيب أسباب الفاقد
من محصول الطماطم باألراضى القديمة وفق أراء الزراع المبحوثين
ترتيبا ً تنازليا ً على النحو التالى:
جدول  5.توزيع الزراع المبحوثين وفقا ً لتأثير اآلفات واألمراض على محصول الطماطم فى العام الماضى باألراضى الجديدة واألراضى القديمة.
األفة  /المرض
توتا أبسيلوتا
النيماتودا
الندوات
فيوزاريوم
البياض الدقيقى
العنكبوت
المن
أعفان الجذور
الذبابة البيضاء
دودة ورق القطن
األمراض الفيروسية

لم يتعرض
٪
عدد
8
4
66
33
28
14
94
47
84
42
80
40
90
45
100
50
100
50
100
50
100
50

األراضى الجديدة )ن=(50
متوسط
عالى
عدد  ٪عدد ٪
90 45
2 2 30 15
6 3 64 32
2
1
12
6
2 1 18
9
4
2
-

التأثير علي محصول الطماطم
األراضى القديمة )ن=(50
متوسط
عالى
لم يتعرض
ضعيف
٪
عدد
٪
عدد
٪
عدد
عدد ٪
8
4
88
44
4
2
2
1
12
6
6
3
80
40
2
2
22
11
42
21
36
18
2
1
100
50
4
2
6
3
4
2
90
45
4
2
6
3
8
4
86
43
2
1
18
9
80
40
6
3
6
3
92
46
66
33
34
17
4
2
4
2
88
44
2
1
10
5
88
44
-

ضعيف
٪
عدد
2
1
4
2
-

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

أن أخطر اآلفات إنتشاراً وتأثيراً على محصول الطماطم بالنسبة
 %42 ،%66 ،%88علي الترتيب من الزراع المبحوثين باألراضي
للزراع المبحوثين باألراضي القديمة كانت حشرة التوتا األبسيلوتا،
الجديدة بأن لھا تأثيراً عالى على المحصول.
وإجماالً تعكس تلك التأثيرات إحتياجات تعليمية إرشادية يجب والندوات ،حيث أفاد  %64 ،%90علي الترتيب من الزراع المبحوثين
باألراضي القديمة بأن لھما تأثيراً عالى على المحصول.
علي اإلرشاد الزراعي تخطيط وبناء وتنفيذ برامج إرشادية عاجلة لتلبيتھا.
كما أظھرت نتائج ذات الجدول أن أخطر اآلفات إنتشاراً وتأثيراً
 -2تأثير التغيرات المناخية علي محصول الطماطم:
تشير بيانات جدول ) (6إلى أن درجة الحرارة العالية على محصول الطماطم بالنسبة للزراع المبحوثين باألراضي الجديدة
والمنخفضة كان لھما تأثير على محصول الطماطم ،وقد أمكن ترتيب أثار كانت حشرة التوتا األبسيلوتا ،والذبابة البيضاء ،والندوات حيث أفاد
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إرتفاع درجات الحرارة علي محصول الطماطم ترتيبا ً تنازليا ً وفق ما أفاد
)(%17
إنتشار اإلصابة بالذبابة البيضاءبه الزراع المبحوثين علي النحو التالي:
)(%13
زيادة ملوحة التربة)(%81
إنتشار اإلصابة بحشرة التوتا أبسليوتا)(%6
نضج الثمار بسرعة)(%63
إنتشار اإلصابة بالندوات البدرية)(%4
موت الشتالت)(%48
سقوط األزھار وقلة نسبة العقد)(%2
إنتشار اإلصابة بالمن)(%18
كرمشة األوراق وحروقھاجدول  .6توزيع الزراع المبحوثين وفقا ً لتأثير التغير المناخى على محصول الطماطم فى آخر عروتين
تأثير درجة الحرارة العالية على محصول الطماطم
إنتشار اإلصابة بحشرة التوتا أبسليوتاإنتشار اإلصابة بالندوات البدريةسقوط األزھار وقلة نسبة العقدكرمشة األوراق وحروقھاإنتشار اإلصابة بالذبابة البيضاءزيادة ملوحة التربةنضج الثمار بسرعةموت الشتالت-إنتشار اإلصابة بالمن

التكرارات
81
63
48
18
17
13
6
4
2

٪
81
63
48
18
17
13
6
4
2

تأثير درجة الحرارة المنخفضة على محصول الطماطم
اإلصابة بالندوة المتأخرةإصابة الثمار بالثليجةإنتشار البياض الدقيقى والزغبى-إنخفاض كمية المحصول

التكرارات
55
32
6
2

٪
55
32
6
2

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

كما أمكن ترتيب أثار درجات الحرارة المنخفضة علي محصول
الطماطم ترتيبا ً تنازليا ً وفق ما أفاد به الزراع المبحوثين علي النحو التالي:
)(%55
 اإلصابة بالندوة المتأخرة)(%32
 إصابة الثمار بالثليجة)(%6
 إنتشار البياض الدقيقى والزغبى)(%2
 إنخفاض كمية المحصولوإجماالً تعكس تلك التأثيرات سواء لدرجات الحرارة المرتفعة أو
المنخفضة علي محصول الطماطم إحتياجات تعليمية إرشادية وأولويات
بحثية زراعية يجب علي مراكز البحث العلمي الزراعي إيجاد حلول لھا،
ويجب علي اإلرشاد الزراعي نقل تلك الحلول إلي الزراع.
ثالثا ً :المتطلبات التعليميyة للyزراع المبحyوثين فyى مجyال تyسويق محyصول
الطماطم وتقليل الفاقد:
-1المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين في مرحلة ما قبل الحصاد:
يعرض جدول ) (7المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين في
مجال تسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد منھا فى مرحلة ما قبل
الحصاد ويتضح من ھذا الجدول ما يلي:
 −أن متوسط نسبة الزراع المبحوثين ذوى اإلحتياجات التعليمية فى مجال
الممارسات المزرعية لمرحلة ما قبل الحصاد قد بلغت  ٪35.5أى أن
حوالى ثلث الزراع المبحوثين أفراد العينة لديھم إحتياجات تعليمية فى
مجال الممارسات المزرعية الخاصة بمرحلة ما قبل الحصاد.
جyyyدول  .7المتطلبyyyات التعليميyyyة للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyي مجyyyال تyyyسويق
محصول الطماطم وتقليل الفاقد فى مرحلة ما قبل الحصاد.
الممارسات المدروسة

)ن=(100
المتوسط المكمل المئوى )متوسط درجة الترتيب
العام
اإلحتياج التعليمى(
المعارف
)الخامس(
)(31.61
)(68.4

-1الـــــــزراعة:
 موعد زراعة األرض المستديمة 100100
 موعد زراعة المشتل2
عدد الشتالت  /فدان76.9
 طريقة الزراعة63
 مسافات الزراعة)(47.5
-2التسميد:
76.6
 التسميد البـــلدى50
 التسميد األزوتــى33.5
 التسميد البوتاسى25.5
 التسميد الفوسفاتى67.5
التسميد بالكبريت الزراعى31.8
التسميد بالعناصر الصغرى)(71.6
-3الــــــــرى:
85.9
طريقة الرى57.3
عدد الريات حسب نوع نظام الرى)(71.9
-4العزيق والترقيع:
65.3
عدد العزقات78.5
الترقيع-5مكافحة الحشائش واآلفات )(63.1
88.3
الحشائش37.97
اآلفات الحشرية)(64.5
المتوسط العام

0
0
98
23.1
37
)(52.5
23.3
50
66.5
74.5
32.5
68.2
)(28.4
14.1
42.7
)(28.1
34.7
21.5
)(36.9
11.7
62.03
)(35.5

24
24
1
16
12
)الثاني(
15
9
5
3
14
4
)السادس(
19
11
)السابع(
13
17
)الرابع(
20
7

للزراع المبحوثين في مرحلة ما قبل الحصاد ترتيبا ً تنازليا ً وفقا ً للنسبة
المئوية للزراع ذوى اإلحتياج التعليمي للممارسات المزرعية فى
مرحلة ما قبل الحصاد على النحو التالى:
)(٪52.5
 التسميد
)(٪36.9
 مكافحة الحشائش
)(٪31.61
 الزراعة
)(٪28.43
 الرى
)(٪28.17
 العزيق
 وتشير بيانات ذات الجدول إلي أنه يمكن ترتيب اإلحتياجات التعليميةللزراع المبحوثين في مرحلة ما قبل الحصاد ترتيبا ً تنازليا ً وفقا ً لمتوسط
اإلحتياج التعليمى للزراع المبحوثين كالتالى:
)(%52.50
 التسميد
)(%36.90
 مكافحة الحشائش واإلفات
)(%31.61
 إعداد األرض للزراعة
)(%28.40
 نظام الرى المتبع
)(%28.10
 العزيق والترقيع
-2المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين فى مرحلة أثناء الحصاد:
يعرض جدول ) (8المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين في مجال
تسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد منھا فى مرحلة أثناء الحصاد.
جyyyدول  .8المتطلبyyyات التعليميyyyة للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyي مجyyyال تyyyسويق
محصول الطماطم وتقليل الفاقد فى مرحلة الحصاد.
الممارسات المدروسة
متوسط
المعارف
79.8
-1مرحلة الجمع )عالمات لنضج(
91
-2موعد الجمع
99
-3طريقة الجمع
-4نوع العبوات المستخدمة فى الجمع 96.9
91.7
المتوسط العام

)ن=(100
المكمل المئوى)متوسط الترتيب
درجة اإلحتياج التعليمى( العام
)الثامن(
20.2
)التاسع(
9
)الحادي
1
عشر(
)العاشر(
3.1
8.3

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

ويتضح من ھذا الجدول ما يلي:
 أن متوسط نسبة الزراع المبحوثين ذوى اإلحتياجات التعليمية فى مجالالممارسات المزرعية لمرحلة أثناء الحصاد قد بلغت  ٪8.3من الزراع
المبحوثين أفراد العينة.
 وتشير بيانات ذات الجدول إلي أنه يمكن ترتيب المتطلبات التعليميةللزراع المبحوثين فى مرحلة أثناء الحصاد ترتيبا ً تنازليا ً وفقا ً لمتوسط
اإلحتياج التعليمى كالتالى:
)(%20.2
 عالمات نضج المحصول
)(%9.0
 موعد جمع المحصول
)(%3.1
 نوع العبوات المستخدمة فى الجمع
)(%1.0
 طربقة الجمع
-3المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين فى مرحلة ما بعد الحصاد:
يعرض جدول ) (9المتطلبات التعليمية للزراع المبحوثين في
مجال تسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد فى مرحلة ما بعد الحصاد.

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

 −كما أوضحت نتائج الجدول التالى أنه يمكن ترتيب اإلحتياجات التعليمية
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جyyyدول  .9المتطلبyyyات التعليميyyyة للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyي مجyyyال تyyyسويق
محصول الطماطم وتقليل الفاقد فى مرحلة ما بعد الحصاد.
الممارسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyات
المدروسة
-1الفرز
-2التدريج
-3التعبئة:
مكان التعبئةنوع العبوات-إرتفاع العبوة-4النقل
المتوسط

المتوسط
المعارف
47.5
6
)(61.4
50.5
33.7
100
100
)(53.7

)ن=(100
المكمل المئوى )متوسط درجة
اإلحتياج التعليمى(
52.5
94
)(38.6
49.5
66.3
0
)الثاني عشر(
0
)(46.1
الترتيب
العام
)الثاني(
)األول(
)الثالث(
10
6
24

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

ويتضح من ھذا الجدول ما يلي:
 أن متوسط نسبة الزراع المبحوثين ذوى اإلحتياجات التعليمية فىمرحلة ما بعد الحصاد قد بلغت  ٪46.1أي ما يقرب من نصف الزراع
المبحوثين أفراد العينة.

 وتشير بيانات ذات الجدول أنه يمكن ترتيب المتطلبات التعليمية للزراعالمبحوثين فى مرحلة ما بعد الحصاد ترتيبا ً تنازليا ً وفقا ً لمتوسط
اإلحتياج التعليمى كالتالى:
)(%94.0
 التدريج
)(%52.5
 الفرز
)(38.6%
 التعبئة
وإجماالً تعكس النتائج التالية أن المتطلبات التعليمية للزراع
المبحوثين خالل مراحل إنتاج وتسويق محصول الطماطم يمكن ترتيبھا
تنازليا ً وفق متوسط درجة اإلحتياج التعليمي للزراع المبحوثين كالتالى:
)(٪46.1
المتطلبات التعليمية فى مرحلة ما بعد الحصاد)(٪35.5
المتطلبات التعليمية فى مرحلة ما قبل الحصاد)(٪8.30
المتطلبات التعليمية فى مرحلة أثناء الحصاد -2المتطلبyyyات التعليميyyyة الملحyyyة للyyyزراع المبحyyyوثين فyyyى مجyyyال إنتyyyاج
وتسويق محصول الطماطم وأساليب تقليل الفاقد:
يعرض جدول ) (10المتطلبات التعليمية الملحة للزراع
المبحوثين فى مجال إنتاج وتسويق محصول الطماطم وتقليل الفاقد.

جدول  .10توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لإلحتياجات التعليمية الملحة فى مجال تسويق محصول الطماطم وأساليب تقليل الفاقد بمنطقة البحث.
مجاالت اإلحتياج
الممارسات الخاصة بزراعة محصول الطماطمطريقة التسميدطرق المكافحة اليدويةطرق المكافحة الكيماويةاألنواع واألصناف الجديدةالطرق السليمة لجمع محصول الطماطمأسعار بيع المحصولالطرق السليمة للمعامالت الالزمة لتسويق محصول الطماطمالمتوسط العام )(٪

متوسط
٪
عدد
7
7
12
12
2
2
13
13
2
2
4
4
8
8
8
8
٪7

عالى
٪
عدد
28
28
76
76
22
22
75
75
90
90
64
64
84
84
78
78
٪65.75

ضعيف
٪
عدد
29
29
4
4
15
15
4
4
2
2
20
20
3
3
7
7
٪10.5

ال
عدد
36
8
61
8
6
12
5
7
17.9

٪
36
8
61
8
6
12
5
7

الوزن
النسبى
42.3
85.3
28.3
85.0
92.7
83.3
90.3
85.7
74.11

الترتيب
السابع
الرابع
الثامن
الخامس
األول
السادس
الثانى
الثالث

المصدر :إستمارات اإلستبيان.

ويمكن ترتيب مجاالت اإلحتياج التعليمي الملحة في مجال
تسويق محصول الطماطم وأساليب تقليل الفاقد ترتيبا ً تنازليا ً وفق الوزن
النسبي لدرجة اإلحتياج التعليمي علي النحو التالي:
)(%92.7
 األنواع واألصناف الجديدة)(%90.3
 أسعار بيع المحصول الطرق السليمة للمعامالت الالزمة لتسويق محصول الطماطم)(%85.7)(%85.3
 طريقة التسميد)(%85.0
 طرق المكافحة الكيماوية)(%83.3
 الطرق السليمة لجمع محصول الطماطم)(%42.3
 الممارسات الخاصة بزراعة محصول الطماطم)(%28.3
 طرق المكافحة اليدويةاإلستنتاجات الرئيسية والتوصيات:
فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وإستنتاجات يمكن الخروج
بعدد من المقترحات والتوصيات التى يمكن أن يستعين بھا القائمون
على رسم السياسات اإلرشادية الزراعية كما يلى:
 -1نظراً لما قدمته الدراسة من تشخيص للوضع الراھن لمعارف الزراع
المبحوثين فى مراحل ااإلنتاج الثالثة ،وكذلك اإلحتياجات التعليمية
للزراع خالل ھذه المراحل )ماقبل وأثناء وما بعد الحصاد(،
واإلحتياجات التعليمية الملحة فى مجال تسويق محصول الطماطم
وتقليل الفاقد منھا ،عالوة على محددات ومعوقات مشاركة الزراع
المبحوثين فى البرامج اإلرشادية الزراعية فى ھذا المجال ،لذا توصى
الدراسة بضرورة قيام المسئولين عن تخطيط البرامج اإلرشادية
الزراعية بمراعاة تلك اإلحتياجات والمحددات والمعوقات فى تخطيط
البرامج اإلرشادية المستقبلية فى مجال تسويق محصول الطماطم
وتقليل الفاقد منھا حتى تخرج ملبية ألمال وتطلعات الزراع.
 -2نظراً لما أظھرته النتائج من وجود إختالف ملحوظ فى مستوى
معارف الزراع المبحوثين خالل مراحل اإلنتاج الثالثة ما قبل وأثناء
وما بعد الحصاد ،فقد قدر مستوى معارف الزراع المبحوثين فى مرحلة
أثناء الحصاد  91.8فى حين كان مستوى معارف الزراع فى مرحلتى
ماقبل الحصاد وما بعد الحصاد متوسط ،لذا توصى الدراسة بضرورة
قيام المسئولين عن تقييم للبرامج اإلرشادية الزراعية من حيث الكفاءة
التعليمية ،كما توصى الدراسة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية لقياس

اآلثر التعليمى والبيئى للبرامج اإلرشادية الزراعية فى مجال تسويق
محصول الطماطم وتقليل الفاقد منھا.
 -3نظراُ لما أظھرته الدراسة من وجود تأثير كبير للحشرات واألمراض
والتغيرات المناخية علي كمية الفاقد من محصول الطماطم ،وكذا في
ضوء األسباب التي كشفت عنھا الدراسة للفاقد المحصولي من وجھة
نظر الزراع المبحوثين ،لذا توصى الدراسة بضرورة تخطيط وتنفيذ
برامج تدريبية عاجلة للزراع في مجال األقلمة مع التغيرات المناخية
ومكافحة األفات واألمراض.
 -4نظراً لما أظھرته نتائج الدراسة من أن كمية الفاقد الكلية من محصول
الطماطم )الفاقد غير المنظور( قد بلغت  34.99طن بينما بلغت كمية
الفاقد المنظور  10.23طن تمثل  %29.2من إجمالي الفاقد ،لذا توصي
الدراسة بضورة قيام اإلرشاد الزراعي ضرورة بالعمل علي تقليل
كميات ھذا الفاقد غير المنظور وذلك من خال ل توعية المزارعين
بالفاقد غير المنظور وأھميته وكيفية التقليل منه.
 -5نظراً لما أظھرته الدراسة من وجود نوعين من اإلحتياجات التعليمية
للزراع في مجال تسويق محصول الطماطم وتدنية الفاقد منه ما بين
إحتياجات كلية )غير مدركة( ،وإحتياجات ملحة )مدركة( ،لذا توصي
الدراسة بضرورة التكامل بين ھذين النوعين من اإلحتياجات ،بحيث
يبدأ العمل اإلرشادي مع الزراع بالتعامل مع إحتياجاتھم الملحة ،ثم
اثناء ذلك يتم إثارة وعي الزراع بإحتياجاتھم غير المدركة ،تمھيداً
للعمل علي تلبية تلك اإلحتياجات في مرحلة الحقة.
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ABSTRACT
The current research aimed to identify the current status of the loss of tomato crop in the research area, as well as to
identify the causes of the loss of the tomato crop from the surveyed farmers' point of views, in addition to identify the educational
needs of the farmers in the field of minimizing the loss of tomato crop. The study was conducted in some villages of Belqas
district at Dakahlia governorate which one of the largest districts in the governorate in terms of area cultivated with tomato crop
in the summer season. A random sample of the tomato crop farmers was selected from some villages in Belqas district. The total
number of farmers interviewed in the villages of Al-Rawdah, Sharqiyat Al-Ma'sara, Stamoni, Bilqas Khames and Al-Kordoud
respectively (10, 9, 8, 11, 12) representing (52.6%, 60%, 47.5%, 44%, 80%) of the total number of tomato growers in that
villages respectively. A random sample was also selected from the tomato crop farmers of the Jihad and Al-Nour associations
where the total sample size of each association was respectively 32, 18 farmers representing 48.06% and 58.02% of the total
tomato growers in that villages. The field data collection took three consecutive months, starting from the beginning of January
till March 2016, and the study relied in collecting data on interview of the research sample using a questionnaire prepared for this
purpose. A number of statistical analysis tools were used to achieve the objectives of the study, including percentages,
frequencies, arithmetic mean and relative weight. The study found several important results, including: - The average loss of the
two studied varieties was 34.99 tons, representing 51.5% of the productivity of the two varieties, which is a large loss that most
of the farmers are not aware of. - It was found that about 49% of the surveyed farmers had a total loss of tomato yield between
11-30 tons, while the total loss of 42% of the farmers ranged from 1-10 tons and 10.23 tons of tomato crops. - The results of the
study indicate that the most important causes of loss of tomato crop according to the opinions of farmers interviewed included the
effect of high and low temperature on the crop, and the ineffectiveness of pesticides in the controlling pests, and infection with
the Touta Absoulta. - The results showed that the most serious pest affecting tomato yield for the studied cultivars was Touta
Absoulta, White Fly, and Blights. - The results showed that the educational requirements of the farmers during the stages of
production and marketing of the tomato crop can be arranged in descending order according to the average of educational needs
of the surveyed farmers, as follows: Educational requirements in the post-harvest phase (46.1%), the pre-harvest educational
needs (35.5%), and educational needs in the stage during the harvest (8.30%).- Finally, the results showed that the new species
and varieties, the prices of selling the crop and the proper methods of collecting the tomato crop are among the most urgent
educational requirements for the farmers in the field of production and marketing of the tomato crop and reducing the losses,
where the relative weights of the educational requirements were 92.7%, 90.3% and 85.7% respectively.
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