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 دراسة تحميمية ألهم مشاكل إنتاج الطماطم الصيفى بمحافظة الشرقية
 وائل عزب أحمد

 معيد بحوث االقتصاد الزراعى

 6/61/1061:تاريخ القبول                                61/8/1061 تاريخ التسميم:

 الممخص
ىم الجوانب التحميمية ألمطماطم الصيفى بمحافظة الشرقية لمتعرف عمى  ىكموقد إستيدف البحث دراسة تطور المساحة المنزرعة واإلنتاجية واإلنتاج ال

 لمتعرف عمى المشاكل المرتبطة بإنتاج الطماطم الصيفي. 
ن ىناك زيادة في مساحة وانتاج وانتاجية محصول الطماطم الصيفى عمى مستوي الجميورية وعمى مستوي محافظة الشرقية كما أالبحث أوضحت نتائج وقد 
 ايضا زيادة جممة االيرادات والتكاليف وبالتالي زيادة صافي العائد وعائد الجنيو المنفق.  اتضح

كة كأحد كما تناول البحث دراسة أىم المشكالت التي تواجو زراع الطماطم الصيفى بمحافظة الشرقية باستخدام منيجية البحث الريفى السريع بالمشار 
لمشاكل عمى الترتيب وفقا الىميتيا النسبية ىي ارتفاع تكاليف مستمزمات اإلنتاج وعدم توافرىا وقمة مياه الرى أساليب جمع البيانات حيث إتضح أن أىم ا

ك المشكالت من وصعوبة الحصول عمى المبيدات والشتالت واالسمدة باإلضافة لزيادة الفاقد وارتفاع تكاليف ايجار الفدان، كما إقترح المزارعون حمول لتم
 مت في ضرورة قيام التعاونيات بدورىا في توفير مستمزمات اإلنتاج.وجية نظرىم تمث

% عن االعوام السابقة أن أىم االسواق المصدر إلييا الطماطم ىي سوريا وىولندا وليبيا 05إتضح أن صادرات الطماطم قد إزدادت بمعدل كما 
 لتصديرية لمحصول الطماطم. والسعودية وبمجيكا مما يستدعي ضرورة االىتمام بحل المشاكل اإلنتاجية وا

 صادرات الطماطم. -محافظة الشرقية -الدليمية: إنتاج الطماطمالكممات 

 المقدمة
 الخضرر محاصيل أىم من الطماطم محصول يعتبر
 الغذائيررة المحاصرريل مررن بإعتبرراره مصررر فرري اإلسررتراتيجيو
 ،الغذائيررة الصررناعات بعررض يررايعم تقرروم الترري والتصررنيعية

 المصرري الغرذائي الرنمط فري اليامة يلالمحاص من ولكونو
 الطمرراطم محصررول ويشررغل االقتصررادية، أىميتررو يبررين ممررا

 أىرررررم مرررررن باعتبررررراره القرررررومي المقتصرررررد فررررري ىامرررررة مكانرررررة
 ،السنة مدار عمى عروات ثالث في تزرع التي المحاصيل

 وتررزرع الصرريفى الطمرراطم بزراعرة الشرررقية محافظررة وتتميرز
 بنحررو الثالثررة لعرواتبررا الجميوريررة ىمسررتو  عمررى الطمرراطم
 طررررررن ألررررررف 4550.0 نحررررررو وتنررررررتج فرررررردان ألررررررف 304.2
 ويرررزرع( 3504 –3505) الفتررررة لمتوسرررط وذلرررك طمررراطم،
 الشررتوي بررالعروة فرردان ألررف 01.1 نحررو الشرررقية بمحافظررة

 مسررتوى عمررى بيررا المنزرعررة المسرراحة مررن% 1 نحررو تمثررل
 الطمررررراطم مرررررن المحافظرررررة إنتررررراج يمثرررررل بينمرررررا الجميوريرررررة

 مسرررتوى عمرررى الطمررراطم إنتررراج مرررن% 1.3 نحرررو يالصررريف
 .الثالثة لمعروات الجميورية

 البحث مشكمة
تتمثل مشكمة البحث في أن إنتاج محاصيل الخضر في 
مصر بصفة عامة يواجو العديد من المشكالت والعقبات 

تكاليف حيث ترتفع  يخاصة محصول الطماطم الصيف
المبيدات سمدة و ألوا مستمزمات اإلنتاج المتمثمة في الشتالت

خاصة بعد إلغاء الدعم عمى مستمزمات اإلنتاج حيث بمغت 
رتفعت إلى نحو  3505جنيو لمفدان عام  4404نحو  وا 
% 32.04بمعدل زيادة بمغ نحو  3504جنيو عام  0030

لبعض المشاكل  ةباإلضاف ةخالل الخمس سنوات األخير 
 بإنتاج محصول الطماطم الصيفي.  ةالمرتبط ىاألخر  ةاإلنتاجي
 
 
 

 البحث هدف
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إستيدف البحث دراسة تطور المساحة المزروعة 
 يلمحصول الطماطم الصيف يواإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكم

لقاء 3504-3555)محافظة الشرقية وذلك خالل الفترهب ( وا 
الضوء عمى أىم الجوانب التحميمية القتصاديات إنتاج 

لمرتبطة الطماطم باإلضافو إلى التعرف عمى أىم المشكالت ا
 .بإنتاجيا

 البيانات: ومصادر ةالبحثي الطريقة
كما تم  يالكمو  يدم البحث أسموب التحميل الوصفستخإ

ئي في األغراض التي ببعض طرق التحميل االحصا ةاالستعان
 عمىالعتماد انات فقد تم افيما يتعمق بالبيتخدم البحث و 
 واستصالح ةالزراع ةالتي تصدرىا وزار  ةالبيانات الثانوي

 إلى باإلضافة-ةنشرات قطاع الشئون االقتصادي-األراضي 
 أساليب كأحدبالمشاركة السريع  يستخدام منيج البحث الريفا

 البيانات.  عجم
 النتائج ومناقشتها

 عمررى يالصرريفلمحصررول الطمرراطم  ةيرراإلنتاج المؤشرررات
 : ةالجمهوري ىمستو 

في ثالث عروات منيا بالعروة  الصيفىتزرع الطماطم 
وائل أنوفمبر حتى و  كتوبرأالمبكرة ويزرع المشتل في  الصيفي
محصوليا خالل  يتعطفبراير وتعد محدودة االنتشار و شير 

بريل بينما العروة تفاع األسعار في شير مارس وأر ا ةفتر 
 ةفبراير مع توفير حمايالصيفى العادية تزرع بذورىا في يناير و 

 ىتعطرس و والصقيع وتشتل في فبراير وما لمشتالت من البرد
تشتل نباتاتيا ى فبراير ومارس و في شير  ىمحصوليا الرئيس

 واخر شير مارس. أفي 
 الصيفىالوضع الراىن لمحصول الطماطم  عمىلمتعرف و 
( 3504-3555) الفترةذلك خالل ة و مستوي الجميوري عمى

( تطور كل من المساحة 0)ات الجدولحيث توضح بيان
لمحصول الطماطم تاج الكمي واإلن ةدانيالف ةيالمنزرعة واإلنتاج

( نتائج تحميل االتجاه 3)الصيفى كما توضح بيانات الجدول 
  .الفترةالزمني العام ليذه المتغيرات خالل نفس 

 الصيفيمن محصول الطماطم  ةالمنزرع ةالمساح تطور
 : ةالجمهوريمستوي  عمى

قد بمغت  ةالمنزرع ة( ان المساح0) تبين بيانات الجدول
التزايد حتى في خذت وأ 3555فدان عام  فأل 300.4نحو 

ة بمغ نحو دل زيادعبم 3504فدان عام  ألف 344بمغت نحو 
تجاىّا متزايد إ ةتره وقد اخذت المساحالف% خالل 30.0

الف فدان سنويّا تمثل نحو أ 0معنويّا احصائيّا قدر بنحو 
فدان  ألف 321.0والبالغ نحو  الفترة% من متوسط 3.05

 (.0)جدول ح بالكما ىو موض
تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج من محصول  :6جدول

 الطماطم الصيفى عمى مستوى الجمهورية خالل الفترة
(1000-1062) 

 المساحة السنوات
 فدان( ألف)

 اإلنتاجية
 )طن/فدان(

  اإلنتاج
 طن( ألف)

2000 211.4 13.4 2831.0 
2001 200.9 13.3 2677.8 
2002 203.1 13.3 2707.6 
2003 203.6 13.8 2804.5 
2004 198.7 14.8 2932.0 
2005 215.5 15.3 3288.9 
2006 241.3 14.9 3586.8 
2007 267.0 14.5 3865.1 
2008 285.0 14.9 4234.0 
2009 270.3 15.7 4234.0 
2010 262.1 15.7 4121.1 
2011 246.4 15.4 3793.7 
2012 258.7 15.9 4111.8 
2013 238.4 16.2 3855.2 
2014 266.0 15.6 4161.1 
 3546.9 14.8 237.8 المتوسط

 نشرررررة االقتصررررادية،شررررئون  قطرررراعالزراعررررة المصرررررية،  وزارة: المصرررردر
عررام  مررناعررداد متفرقرو  ،االقتصراد الزراعرري، المطررابع االميريرة، القرراىرة

 .  3504إلى عام  3555

 الصيفىلمحصول الطماطم  دانيةالف يةاإلنتاج تطور
 الجمهورية: يعمى مستو 

دانية محصمة العديد من العوامل أىميا تعتبر اإلنتاجية الف
تفاعل العوامل الطبيعية والسياسية الزراعية ومدى إقبال 

الزراعية وقد تبين من المزارعين عمى تبنى التكنولوجيا 
( اتجاه اإلنتاجية الفدانية إلى التزايد السنوى حيث 0)الجدول

زدادت لتبمغ نحو  3555طن/فدان عام  02.4بمغت نحو  وا 
% 04.4بمعدل زيادة بمغ نحو  3504فدان عام طن/ 00.4

خالل تمك الفتره وثبتت المعنوية احصائيا حيث قدر معدل 
 04.02% من متوسط الفترة والبالغ نحو 0.24الزيادة بنحو 

 (.3)طن/فدان كما ىو موضح بالجدول
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 عمى الصيفيلمحصول الطماطم  ىالكم اإلنتاج تطور
 : ةالجمهوريمستوي 

إنتاج الطماطم الصيفى ىو محصمة يعتبر التغير في 
التغير في المساحة المنزرعة واإلنتاجية الفدانيو لذا لوحظ 
زيادة اإلنتاج من محصول الطماطم الصيفى خالل الفتره 

وازداد ليبمغ  3555مميون طن عام  3.0حيث بمغ نحو 
بمعدل زيادة بمغ نحو  3504مميون طن عام  4.3نحو 

مى إتجاىا متزايدا معنويا % وقد أخذ اإلنتاج الك 44.24
% من متوسط 2.40احصائيا بمعدل سنوي بمغ نحو 

كما ىو موضح  ألف طن 2044.4الفترة والبالغ نحو 
 (.3)ببيانات الجدول

 

المؤشرررررررات اإلنتاجيررررررة لمحصررررررول الطمرررررراطم الصرررررريفي 
 بمحافظة الشرقية: 
( تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج 2)يوضح الجدول

 يفى بمحافظة الشرقية خالل الفترهصلمحصول الطماطم ال
( حيث بمغت مساحة الطماطم الصيفى 3504 –3555)

زدادت لتبمغ  3555فدان عام  00445بالمحافظة نحو  وا 
بمعدل زيادة بمغ نحو  3504ألف فدان عام  34.4نحو 

% خالل الفترة، أما فيما يتعمق باإلنتاجية فقد بمغت 004.4
ز  3555طن/فدان عام  04.54نحو  دادت لتبمغ نحو وا 

بمعدل زيادة بمغ نحو  3504طن/فدان عام  04.504
أما فيما يتعمق باإلنتاج فقد بمغ نحو  % خالل الفترة،01.4

زدادت ليبمغ نحو  3555طن عام  040041  405434وا 
% خالل 004.4بمعدل زيادة بمغ نحو  3504طن عام 

.الفترة
منزرعررة واإلنتاجيررة واإلنترراج لمحصررول الطمرراطم الصرريفى عمررى االتجرراا الزمنررى اللررام لكررل مررن المسرراحة ال :1جرردول 

 (1000-1062مستوى الجمهورية خالل الفترة)
 التغير% ملدل المتوسط R2 F االنحدار لملاملT  الملادلة المتغير
 *Y=197.8+5.00X 4.06 0.56 16.52 237.87 2.10 المساحة
 *Y=13.24+0.19X 7.7 0.82 63.40 14.83 1.34 اإلنتاجية
 **Y=2591.04+119.48X 6.58 0.76 43.3 3546.95 3.45 اإلنتاج

 (  0: جمعت وحسبت من بيانات جدول)المصدر
 5.50احصائيا عند مستوى معنوية  معنوية**                     5.50*معنوية احصائيا عند مستوى معنوية 

-1000فى بمحافظة الشرقية خالل الفترة)تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج من محصول الطماطم الصي :3جدول 
1062) 

 فدان( ألف) اإلنتاج )طن/فدان(اإلنتاجية )فدان( المساحة السنوات
2000 11490 14.03 161167 
2001 10498 15.12 158767 
2002 10269 9.04 92939 
2003 9487 10.36 28264 
2004 10712 10.72 114875 
2005 11027 10.9 120162 
2006 13113 11.25 147566 
2007 20175 10.46 211066 
2008 13622 11.04 150439 
2009 20437 13.71 280292 
2010 14316 15.77 225832 
2011 12882 15.85 204267 
2012 12026 16.44 197782 
2013 24827 16.391 406939 
2014 24896 16.506 410929 
 161167 14.03 14651.8 المتوسط

 3555عررام  مررناعررداد متفرقررو  ،االقتصرراد الزراعررى، المطررابع االميريررة، القرراىرة نشرررة االقتصررادية،شررئون  قطرراعالزراعررة المصرررية،  وزارة: المصرردر
  3504إلى عام 
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أن معدل التغير السنوى لممساحة ( 4)ويوضح الجدول
ىذه % عمى الترتيب و 5.30%، 5.0ة قد بمغ نحو يواإلنتاج
بمغ معدل  نتاج فقدلإل ةالنسببما أ 5.50عند  ةمعنوي ةالزياد

 . 5.50ند ع يمعنو % و 0.1التغير السنوى 
تطور بلض المؤشرات االقتصادية لمحصول الطماطم 

 الصيفي: 
العائد  ىصافدراسة كل من التكاليف الفدانية و تعتبر 

ة التي يسترشد بيا المزارع من المؤشرات االقتصادي ىدانالف
المستوي عمى ذلك محصول و إلتخاذ القرار لزراعة ىذا ال

عمى توجيو  تساعد عمى المستوى القومى فيىردي بينما الف
 اإلنتاجيةستخدامتيا بما يزيد كفاءتيا الموارد االقتصادية وا  

العائد  والتكاليف وصافى ور كل من اإليراداتتط وبدراسة
حصول الطماطم الصيفى عائد الجنيو المنفق لمانى و دالف

( 0)( كما ىو مبين بالجدول3504-3555)خالل الفترة
متغيرات كما العام ليذه ال ىتجاه الزمنجراء تحميل اإلإوايضا ب

 (. 4)ىو موضح بالجدول
 تطورات اإليرادات الفدانيه: 

( أن جممة االيرادات 4) (،0)يتضح من بيانات الجدولين
الكمية لمحصول الطماطم الصيفى عمى مستوي الجميورية 

 3555جنية عام  4454من نحو أخذت في التزايد المستمر 
بمعدل زيادة بمغ  3504جنية عام  34414حتى بمغت نحو 

وقد ثبتت المعنوية  % خالل تمك الفترة304.4نحو 
اإلحصائية لالتجاه المتزايد لاليرادات الفدانية عند مستوى 

حيث إزدادت االيرادات الفدانيو الكمية سنويا  5.50معنوية 
% من 00.42يادة نحو جنيو تمثل ز  0400.0بمقدار 

 جنيو. 03140.1متوسط الفترة والبالغ نحو 
خالل  ةالشرقي ةبمحافظ يالصيفلمحصول الطماطم  ةية واإلنتاج واإلنتاجالمنزرع ةاالتجاا الزمني لكل من المساح: 2جدول

 (1062-1000)الفترة 
 % التغير ملدل المتوسط R2 F االنحدار لملامل T الملادلة المتغير
 *Y=8014.02+829.72x 3.58 0.49 12.84 14651.8 0.1 ةالمساح
 *Y+60400.1+17293.2 4.46 0.60 19.90 198745.7 8.70 اإلنتاج

 **Y=10.18+0.373x 2.82 0.37 7.96 13.17 0.28 اإلنتاجيو

 (  2: جمعت وحسبت من بيانات جدول )المصدر
 5.50** معنوية احصائيا عند مستوى معنوية                      5.50*معنوية احصائيا عند مستوى معنوية 

 ةالجمهوري ىيرادات والتكاليف الفدانية وصافي اللائد وعائد الجنيه المنفق لمطماطم الصيفى عمى مستو إلا ةجمم: 5جدول 
 (.1062-1000) خالل الفترة
جممة التكاليف  جممة االيردات )جنيه( السنوات

 )جنيه/فدان(
 صافي اللائد
 )جنيه/فدان(

 عائد الجنيه المنفق
2000 6906 2660 4246 2.6 
2001 6135 2729 3406 2.2 
2002 6469 2775 3694 2.3 
2003 6907 3008 3899 2.3 
2004 7250 3503 3747 2.1 
2005 8404 3696 4708 2.3 
2006 8066 3644 4422 2.2 
2007 9046 3683 5363 2.5 
2008 9770 3743 6027 2.6 
2009 10905 4205 6700 2.6 
2010 16993 4486 12507 3.8 
2011 22362 4632 17730 4.8 
2012 24286 4861 19425 5.0 
2013 23958 5060 18898 4.7 
2014 24479 5525 18954 4.4 

 3.09 8915.06 3880.6 12795.7 المتوسط

 3555 امعرر مررناعررداد متفرقررو  ،لزراعرري، المطررابع االميريررة، القرراىرةاالقتصرراد ا نشرررة االقتصررادية،شررئون  قطرراعالزراعررة المصرررية،  وزارة: المصرردر
  3504إلى عام 
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يرادات والتكاليف الفدانية وصافي اللائد وعائد الجنيه المنفق إلنتائج ملادالت االتجاا الزمنى لكل من جممة ا :1 جدول
 (.1000-1062لمطماطم الصيفى عمى مستوى الجمهورية خالل الفترة)

 التغير ملدل المتوسط R2 F االنحدار لملامل T  ادلةالمل المتغير

% 
 **Y=887.47+1488.53x 7.73 0.82 59.8 12795.7 11.63 االيرادات جممة
 **Y=2308.29+196.5x 19.58 0.96 383.6 3880.66 5.06 اليفالتك جممو
 **Y=(142.8)+1291.9x 6.85 0.78 47.04 8915.06 14.5 العائد صافي
 **Y=1.45+0.205x 5.32 0.68 28.40 3.097 6.6 لمنفقالجنية ا عائد

 (  2: جمعت وحسبت من بيانات جدول )المصدر
 5.50** معنوية احصائيا عند مستوى معنوية                            5.50*معنوية احصائيا عند مستوى معنوية 

 تطور تكاليف الفدان لمحصول الطماطم الصيفي: 
( أن جممة التكاليف الفدانية قد 4) (،0يوضح الجدولين)

زدادت لتبمغ  3555جنيو عام  3445بمغت نحو   0030وا 
% خالل تمك 051.1بمعدل زيادة بمغ نحو  3504جنيو عام 

الفترة وقد ثبتت المعنوية ىذه الزيادة احصائيا بمستوى معنوية 
جنيو  044.1حيث إزدادت التكاليف سنويا بمقدار  5.50

% من متوسط الفترة البالغ نحو  0.54تمثل نسبة زيادة نحو 
 جنيو. 2005.4

 : دانيالفصافي اللائد  تطور
 3555جنيو عام  4344بمغ صافي العائد الفداني نحو

بمعدل زيادة بمغ نحو  3504جنيو عام  00404وازداد لنحو 
% خالل الفترة وقد ثبت معنوية تمك الزيادة احصائيا 244.4

نسبو العائد الفداني  حيث زادت 5.50عند مستوى معنوية 
جنيو سنويا وقد قدر معدل الزياده  0340.4سنويا نحو 

سنويا من متوسط  %04.0السنوي لصافي العائد الفدانى نحو 
لمفدان كما ىو موضح  جنيو 0400.54الفترة البالغ نحو 

  (.4)بالجدول
 : المنفقعائد الجنيه  تطور

ان من بمغ العائد عمى الجنيو المستثمر في زراعة الفد
زداد ليبمغ نحو  3.4محصول الطماطم الصيفى نحو   4.4وا 

ومعدل تغير بمغ  5.35بمعدل زيادة سنوية بمغت  3504عام 
خالل الفترة  2.54% من متوسط الفترة البالغ نحو  4.4نحو 

 .5.50كما ثبتت معنوية الزيادة عند مستوى معنوية 
 
 
 

 الصيفىمن محصول الطماطم  دانالف نتاجإ تكاليف
 : نتاجإ مستمزماتو  أجور إلى ةموزع

( متوسط تكاليف إنتاج الفدان من 1)الجدول يوضح
جور ومستمزمات محصول الطماطم الصيفى موزعة إلى أ

( حيث بمغت أكبر بنود 3504-3505إنتاج خالل الفترة)
التكاليف كنسبة مئوية من اجمالى تكاليف الفدان باإليجار 

العمالة البشرية يمييا  %تتمثل في تكمفو30.4كانت حوالي 
% ثم تكاليف السماد 32.0تكمفة اإليجار حيث يمثل نحو 

% ثم تكمفة الخدمة األلية، 02.3الكيماوى حيث يمثل نحو 
تكمفة التقاوي، ثمن المبيدات، السماد البمدى والذي بمغت نسبة 

% عمى 4.2%، 4.2%، 0%، 00.4التكاليف نحو 
 الترتيب.

 الصيفيراع الطماطم المشاكل التي تواجه ز  همأ
 : ةالشرقي ةبمحافظ

 كأحد ةالسريع بالمشارك ىالبحث الريف ةتم استخدام منيجي
عاده إالمعمومات حيث تتمخص في أساليب جمع البيانات و 

د والمؤسسات األىميو صحابيا من االفراإلى أ ةالمبادرة التنموي
 الى فمن غير المتوقع ان يبقى حقبالتبالمجتمع و 
المخططين و  عمىحكرا  ى تحكم العممية التنمويةالقرارات الت

ة كاف مختصين فقط بل يجب ان تضع التنمية المستدامةال
أفراد المجتمع في قمب العممية التنموية ومن ىنا يأتي منيجية 

كبر قدر ة في أنيا تحقق أالسريع بالمشارك البحث الريفى
نيا تحقق عمى مشكالت األفراد في مجتمع ما كما إلمتعرف 

تفتقده ما كة فعالة نحو تحديد االحتياجات وتحميميا وىو مشار 
  ةمشاركاليتميز البحث السريع بالمناىج البحثية االخرى و 
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 ألرائهم بلينة الدراسة األهمية النسبية ألهم المشكالت التى تواجة زراع الطماطم الصيفى وفقّا  :8جدول 
 % التكرار المشكمة م

 90 27 مستمزمات اإلنتاج أسعار إرتفاع 1

 83.3 25 )قطاع خاص فقط( الجمعية فيتوافر مستمزمات اإلنتاج  عدم 2

 60 18 وزيادة نسبة المموحة بيا ىمياه الر  قمو 3

 60 18 غير جيدة وىيعمى المبيدات من القطاع الخاص  الحصول 4

 60 18 خاصة( اتل)مش فيومن مصدر غير موثوق  شتالتال 5

 50 15 دور الجمعية التعاونية عمى توفير االسمدة االزوتية فقط اقتصار 6

 43.3 13 الصرف المغطى وعدم تطييره دغير مطور وانسدا الرى 7

 43.3 13 التعاونية ةتوافر معظم االسمدة والمبيدات بالجمعي عدم 8

 33.3 10 لعدم االلتزام بالرش 20-30%ل يبمغفى المحصو  الفاقد 9

 26.6 8 /سنوجنيو6000حيث يبمغ نحو  الفدانايجار  كاليفت ارتفاع 10

 20 6 لوزراة الزراعة ةوجود مشاتل تابع عدم 11

 100 30 عن االرشاد التسويقي شيء فنعر  ال 12

  3504 بالمشاركة،السريع  الريفيلمبحث  ي: نتائج العمل الميدانالمصدر

الستبيان بأنيا منخفضة التكمفة عن البحث باستخدام استمارة ا
 .ةبسيط ةاحصائي اليلتحتاج لتحومرنة تأخذ وقت اقل و 

كل  ةجراء ثالث مقابالت شخصيإىذا البحث  ىوقد تم ف
الصيفى فراد من المجتمع )زراع الطماطم أ( 05)ة معمقابم

 ةاالسئم بعض ةالحسينية( وتم توجي –بمبيس –بمراكز: ىييا 
ىم أارائيم حول  ةمعرفو  ةكل مجموع ةعن طريق مقابم

عمما بأن  الصيفىزراع الطماطم  ةالمشاكل التي تواج
التخصصات ة و ئات العمريالفالمقابالت شممت العديد من 

سموب البحث أالزراع المبحوثين في  ةوبعد مقابم ةالمختمف
زراع منيا  يمكن ترتيب المشاكل التي يعانأالسريع  ىالريف

ىييا وبمبيس  اكزبمر  ةالشرقي ةفي محافظ الصيفىالطماطم 
 والحسينية. 

 : الصيفيالطماطم  ةمشاكل زراع همأ
من القطاع الخاص وعدم توافرىا  ةيتم شراء االسمد -0

  بالجمعية

 . ةوغير كافي ةمياه الري ارتوازي -3

-35 حيث بمغ نحواقد في المحصول الف إرتفاع نسبة -2
الرش في الوقت ى والتسميد و ظام الر % لعدم انت25

 المناسب. 

 . ة ومكتوبةنيا مغطاإعدم تطيير المصارف حيث  -4

 وغير مطور.  ىالري عاد -0

الشتالت من مصادر غير موثوق  عمىيتم الحصول  -4
 فييا. 

  .يتسويقارشاد  وجود عدم -1
 .اإلنتاجمستمزمات  سعارأ رتفاعا -0

 ىتواجو مزارع ىم المشكالت التيأن أتضح إحيث 
ىي ارتفاع اسعار مستمزمات  ةبالمحافظ الصيفىالطماطم 

من قبل  ةتمك المشكم عمىجماع اإل ةحيث بمغت نسب اإلنتاج
عدم توافر مستمزمات  ة% يمييا مشكم45المبحوثين نحو 

ثين يمييا مشكمة المبحو  إلىجمإ% من 02.2بنسبو  اإلنتاج
% من 45اجمع نحو حيث  ةالمموح ةنسب ةزيادقمة مياه الرى و 

 . ةتمك المشكم عمىالمزارعين 
 : الصيفينتاج الطماطم إالمزارعين لحل مشاكل  مقترحات

سمدة بالجمعية التعاونية خاصة السوبر فوسفات ألتوفير ا -0
  .واألسمدة البوتاسية

 والصرف المغطى. يتطيير المساق -3

 تطوير نظام الري. -2

 غير فعالة ومضرة. الرقابة عمى المبيدات حيث انيا  -4

 ان يقوم االرشاد الزراعي بدوره. -0
 

كما أمكن ترتيب الحمول المقترحة من قبل المبحوثين لحل 
المشاكل التي يلاني منها زراع الطماطم الصيفى وفقا 

 ألهميتها كما يمي:
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من محصول الطماطم  ةالصادرات المصري ةحرك تطور
  ةالطازج

ة الخارجية جار تطور التة و حرك ةدراس ةىميأتكمن 
نيا تمثل جزء ألمحاصيل الخضر والفاكية المصرية الطازجة

لى تمثل حو و  يىام من االقتصاد القوم ة % من جمم04ا 
ذلك خالل ر و مميار دوال 02بما يتعدي  الصادرات المصرية

 ةرص التصديريالف ةلوفر  ةضافىذا باإل 3500عام  ةنياي
ة الثنائي ةيفي ظل العديد من االتفاقيات التجار  ةالمتاح

 ةن تحدث التطور الكبير لقيمأطراف والتي يمكن ألا ةالمتعددو 
 ةويزيد من عوائد مصر من العمم ةصادرات مصر الزراعي

ويالحظ من  ىمما يقوي من ركيزة االقتصاد المصر  ةالصعب
من محصول  ةالمصدر  ة( التطور الحادث لمكمي05)الجدول 

خالل عامي  ةالنسبي ةحيث ان االىمي ةالطماطم الطازج
الصادرات  ةنسب ةتطور وزيادتعكس  3500و 3504
بما يعادل اكثر من  ةلمحصول الطماطم الطازج ةالمصري

ن تطور أال إ ةالدراس ةخالل فتر  ةعوام السابقأل% عن ا05
ما تحققة من قيمة نقدية حيث   ىذه الكميات تنافي تمام مع

 ةمقاس ةديالنق ةنتائج الجدول مدي تدىور القيممن يظير إنو 

 ىالتأثير السمب ىو يوضح ىذا مد ةبالدوالر لمكميات المصدر 
ت من اعوائد الصادر  عمىسعار الدوالر أتغير  عمى

والتي حققت رفع  ةرغم الجيود المبذول ةالمحاصيل المصدر 
و تواج ةكبير  ةعل وىذه مشكمالفصادرات الطماطم ب ةلكمي

 .ةجميع السمع المصدر 
ادرات مصر من الطماطم ص قالجغرافي لسو التوزيع
  (:1065-1066)الفترةخالل 

( ان الدول الخمسو ىي أىم 00)يتضح من الجدول
% من صادرات الطماطم 40األسواق لتوريد أكتر من نسبة 

الطازجة المصرية ويعكس أن ىناك جانبين في ىذا السوق 
تكتل عربى، تكتل اوروبى تمثل في ىولندا و بمجيكا الذين 

وحتى  3502يراد الطماطم المصرية منذ خرجا من سوق است
خالل نفس السنوات  ىخر أوتم دخول دول عربية  3500

كبديل لتمك الدول كما يتضح النمو الكبير لسوق الطماطم 
 –3500خالل الفتره) يصرية بالسوق السعودالطازجة الم

( مع مالحظة دخول ونمو حركة التوريد لممحصول 3500
والذى كان يمثل أكبر نسبة  3503لدولة االمارات وذلك عام 

 لمشاركة االمارات في النصيب السوقى لمطماطم المصرية
 مقترحات المبحوثين ألهم المشاكل اإلنتاجية لمطماطم الصيفية وفقّا ألهميتها النسبية بلينة الدراسة  :9جدول 

 % التكرار المشكمة م
 %100 30 تاج فى الوقت المناسب والمواعيد المقررةالجمعية التعاونية بدورىا فى توفير مستمزمات اإلن قيام 1
من وجود مصدر موثوق منو لمحصول عمى شتالت الطماطم والمبيدات وعدم المجوء لمقطاع  البد 2

 الخاص
28 93.3% 

 %93.3 28 الصرف المغطى نظرّا النسداده دائماّ  تطيير 3
 %66.7 20 ندوات ارشادية بالجمعية التعاوية عقد 4

  3504 بالمشاركة،السريع  الريفينتائج العمل الميدانى لمبحث  :المصدر
 (1066-1065تطور الصادرات المصرية لمحصول الطماطم الطازجة خالل الفترة): 60جدول 

 النسبية % االهمية الطن المصدر باالف )$( سلر باالف )$( القيمة المصدرة)بالطن( الكمية السنة

2011 62.247.522 19.099 3.76 16 
2012 29.265.762 174.371 5.96 7.7 
2013 80.920.952 415.713 5.12 2.2 
2014 81.922.455 71.812 0.88 21.4 
2015 128.041.921 67.641 0.53 33.5 
 100 -- 748.614.96 382.39909 االجمالى

 -- 3.25 149.73 76.48 الفترة متوسط

 أعداد متفرقة الخارجية،نشرة التجارة  اء،واالحص: الجياز المركزى لمتعبئة العامة المصدر
التوزيع الجغرافي لسوق التوريد وفقا لحصة الدولة من جممة صادرات مصر الهم الدول المستوردة لمطماطم  :66جدول 

 ( 1065-1066الطازجة المصرية خالل الفترة)
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 4.12 21.37 31.28 22.83 31.97 سوريا

 (-) (-) (-) 6.92 17.9 ولنداى
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 (4.71) (33.43) (26.1) العراق
 ليبيا

 الكويت
14.23 41.15 8.91 11.14 (-) 

(19.13) 
 السعودية
 االمارات

8.8 (-) 
(6.7) 

21.44 21.61 43.13 

 بمجيكا
 االمارات

  تركيا

6.61 6.2 (-) 
(2.79) 

(-) 
(3.81) 

(-) 
 

(3.9) 

 أعداد متفرقة  الخارجية،نشرة التجارة  واالحصاء،لعامة : الجياز المركزى لمتعبئة االمصدر

( بعد 3504، 3502)ت تتذبذب خالل عامىأنيا بدأ إال
طم المصرية الطازجة وبنسبة تطور واردات العراق لمطما

عمى  3504 ،3502%( خالل عامى 40 %،34)كبيرة
تقمصت ىذه النسبة بشكل  3500نو خالل عام أالترتيب إال 

% فقظ ىذه المالحظات عمى حركة 4إلى  كبير حيث ىبط
اىم الدول التي يتم التصدير ليا البد ان تخضع لدراسات 

ن التغيرات في خريطة توزيع صادرات وواردات أتفصيمية حيث 
العالم من نفس المحصول ال يتم تغيرىا بنفس ىذه السرعة وان 
كانت تنقسم االسباب لحركو التجاره لمحصول طازج وسريع 

لطماطم الطازجة بين اسباب داخمية و خارجية وقد العطب كا
  تخضع لبعض االعتبارات االخري.

الى جمإفقد بمغت  ةالخارجي ةالتجار  ةحركة بيانات بدراسو 
كأىم  ةالطماطم الطازجصادرات مصر من البصل و 

 إلىمختمف الدول  إلى ةالمصدر  ةالخضر الطازج ىمحصول
لىحو   من شير ينايرشير أ 0مميار ونصف المميار خالل  ا 

وفقا لبيانات الجياز ووذلك  3500وحتى شير اغسطس عام 
صادرات  ةوقد وصمت قيمواالحصاء.  ةالعام ةالمركزي لمتعبئ

 الىجممميون جنيو من إ 341إلى ةالطماطم الطازج
مميار جنيو في شير  02التي بمغت نحو  ةالصادرات المصري
 لفترةامميار جنيو في نفس  00.2مقابل  ىاغسطس الماض
لتسجل بذلك انخفاضا بقيمتو  3504 ىبالعام الماض

04.4%. 
 
 
 

 التوصيات
 عمى ضوء النتائج السابقة فإن البحث يوصي بما يمي: 

يجب توفير مصادر موثوقة لمحصول عمى شتالت  –
 الطماطم والمبيدات. 

ضرورة قيام الجمعية التعاونية الزراعية بدورىا في مجال  –
اج في الوقت المناسب توفير مستمزمات اإلنت

 وبالكميات المناسبة. 

مستمرة نظرا النسداده كل  ةتطيير الصرف المغطي بصف –
 فترة. 

 ةلمحصول الطماطم بالجمعي ةعقد الندوات االرشادي –
 . ةالتعاوني

توزيع الجغرافي لصادرات ال ةضرورة االىتمام بزياد –
 الطماطم. 

  المراجع
مصر العربية،  حصاء،إلاالجياز المركزي لمتعبئة العامة و 

 . متفرقوعداد أ نشرات التجارة الخارجية،
ب البحث يلابرنامج تدريبي ألس ،)دكتور(سعيد عبد المقصود

 مارس ،بحاث الزراعيةألالسريع بالمشاركة وتطبيقاتيا في ا
1063 . 
مركز المعمومات ودعم  –ةالشرقي ةبمحافظ ةالزراع ةمديري

 اتخاذ القرار بالمديرية. 

نشرات  لالقتصاد الزراعي، ةالمركزي ةدار إلا الزراعة، وزاره
 .متفرقةعداد أ حصاءات الزراعية،إلا

An Analytical Study of the Most Important Summer Tomato 

Production Problems (Sharkia Governorate) 
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ABSTRACT 
Summer tomatoes planting in sharkia governorate where grown by nearly 17.700 feddan represent about 

7% of the cultivated area in the Republic, while representing the production of the tomato summer about 7.2% 

of tomato production in the Republic, but the production of tomatoes summer faced a total yield of the 

process the special problems of a rise in the production of seedlings, fertilizers, pesticides kite costs reaching 

about 4486 pounds per acre in 2010 and rose to about 5525 pounds in 2014 an increase of approximately 

23.16% over the last five years. The research was aimed at studying the evolution of cultivated area and 

productivity and production kidney tomatoes summer eastern province to learn about the most important 

analytical aspects to identify associated with the production of tomato summer problems., production and 

productivity of summer tomato crop on the republic level and at the level of the eastern province, as it turns 

out also increase Total revenues and cost and thus increase the net return and return Fairy spent. 

Also the research examines the most important problems facing the growers tomatoes summer Sharkia 

using research methodology rural rapid participate as one of the methods of data collection, where it became 

clear that the most important problems, respectively, according to their relative importance is the production 

requirements high costs and lack of availability and the lack of irrigation water and the difficulty of access to 

pesticides, seedlings and fertilizers in addition to the increase losses and rising costs of rent per acre, and 

farmers have proposed solutions to these problems from their point of view represented in the need for the 

role of cooperatives in production requirements. 

The research was presented to the movement of Egyptian exports of tomato crop and distributed 

geographically. Where it became clear that tomato exports have increased by 50% over the previous years and 

the most important source markets it tomato is Syria and the Netherland, Libya, Saudi Arabia, Belgium, 

which necessitates attention to solving production problems to harvest tomatoes. In light of the previous 

findings, the research recommends the following: 

-Must provide reliable sources for tomato seedlings and pesticides. 

-The need for the agricultural cooperative role in the provision of production inputs in a timely and 

appropriate Balekiat. 

-Clearing drainage continuous basis due to Occlusion each period. 

-Holding information sessions to harvest tomatoes Cooperative Society. 

-Increase attention to the geographical distribution of exports tomatoes.  

 

 

 
 
 


