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دراسة اقتصادية تحليلية ألثر التغيرات المناخية على محصولى الطماطم والفول البلدى بمصر
)دراسة حالة محافظة البحيرة(

محمود محمد فواز1 ، رشدى العدوى1 ، هدى رجب2 و سهر أحمد1
1 قسم االقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ – مصر

2 معهد بحوث االقتصاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية - مصر

تغيرات  ألى  خاصة  حساسية  ذات  بيولوجية  كصناعة  الزراعة  ألن  إنكارها؛  يصعب  حقيقة  المناخ  تغير  يعد 
مناخية حيث أن المحاصيل تتأثرجغرافياًوحرارياً ورطوبيًا األمر الذى يتوقع معه أن يتأثر اإلنتاج سلبًا ومن ثم 
تزداد الصعوبة فى وضع اإلكتفاء الذاتى والفجوة الغذائية من محاصيل الدراسة خاصة فى حالة المحاصيل ذات 
الحساسية الخاصة لتغير المناخ كمحصول الطماطم والمحاصيل ذات الفجوة الغذائية كمحصول الفول البلدى؛ لذا 
البد من تحديد اآلثار االقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية على محاصيل الدراسة وتحديد الوضع مستقبًل.
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيُرا سلبيًا لمتوسط درجة الحرارة على إنتاجية محصول الفول البلدى، بينما 
كان التأثير إيجابى لكمية المطر على إنتاجية محصول الفول البلدى. كما إتضح أنه يوجد تأثيًرا سلبيًا لكمية المطر 
والرطوبة على إنتاجية الطماطم الشتوى ولكن كان التأثير إيجابى لمتوسط درجة الحرارة على إنتاجية الطماطم 
التأثير السلبي كان لمتوسط درجة الحرارة والرطوبة على إنتاجية الطماطم الصيفى.  الشتوى، بينما إتضح أن 
كما إتضح من السيناريوهات أنه يمكن تعويض نقص اإلنتاجية من خلل زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل 

الدراسة.
الكلمات المفتاحية: التغيرالمناخى، الرطوبة النسبية ، التقدير القياسي، اإلنتاج الزراعى، اإلكتفاء الذاتى، الفجوة 

الغذائية، األمن الغذائى.

مقدمة                                                                                                  

تمهيد: تعد جمهورية مصر العربية من الدول النامية التى يشكل 
القومى، حيث  فى مقتصدها  وحيوياً  مهماً  الزراعى دوراً  القطاع 
يسهم فى إعالة ما يقرب من 55% من السكان، وتوظيف نحو %33 
من إجمالى القوى العاملة فى هذا المقتصد، كما يسهم بحوالى %17 
من إجمالى الناتج القومى، هذا باإلضافة الى الدور المهم الذى يقوم 
أداء  فى  القطاع  هذا  ليستمر  المصرية،  الخارجية  التجارة  فى  به 
هذه األدوار يتحتم تنميته، وتتطلب هذه الحتمية بذل الجهود للتغلب 
خاصة  وبصفة  القطاع،  هذا  تواجه  التى  المتعددة  المشاكل  على 
من  المتاح  للقدر  واإلستخدام  التخصيص  بأمثلية  تتعلق  التى  تلك 
الموارد الزراعية حيث يتحدد مستوى رفاهية المجتمع االقتصادية 
الموارد  هذه  إستغلل  وبمقدرته على  له من موارد  يتاح  ما  بقدر 
بكفاءة.كما يعتبر القطاع الزراعى هو المورد األساسي للحصول 
على الغذاء ولذا فله دور واضح فى تحقيق األمن الغذائى لمصر، 
المحيطة كان  والبيئة  الزراعة  بين قطاع  الوثيق  ونظرا للرتباط 
البد من التوجه لدراسة التغير المناخى وتأثيره على إنتاج وإنتاجية 
المحاصيل الزراعية، والتى شملت الدراسة منها محصولى الفول 
البلدى وهو أحد المحاصيل البقولية الشتوية المهمة بمصر، ويعتبر 
المحصول الغذائى الرابع بمصر وكذلك محصول الطماطم والذى 
يأتى فى المرتبة األولى من بين محاصيل الخضر من حيث المساحة 
المنزرعة سنوياً واإلنتاج واالستهلك.ولقد شهد العالم منذ 1980 
بظاهرة التغيرات المناخية والتى قد يكون لها من آثار سلبية على 
الزراعة واألمن الغذائى خاصة وأننا بلد يعد مستورًدا كبيراً للغذاء.

مشكلة الدراسة                                                                              

تعد الزراعة كصناعة بيولوجية ذات حساسية خاصة ألى تغيرات 
ورطوبياً  وحرارياً  جغرافياً  تتأثر  المحاصيل  أن  حيث  مناخية، 
األمر الذى يتوقع معه أن يتأثر اإلنتاج سلبًا ومن ثم تزداد الصعوبة 
الذاتى والفجوة الغذائية من محاصيل الدراسة  فى وضع اإلكتفاء 
التى  المناخية  التغيرات  بعد  خاصة  دراسته  يتطلب  الذى  األمر 

أصبحت حقيقة ال يمكن إنكارها.

أهداف الدراسة                                                                         

هدفا  الدراسة  وضعت  قد  الدراسة  مشكلة  مع  وإتفاقا  إتساقا   
رئيسيا لها وهو هذا السؤال: ماهى اآلثار االقتصادية الناجمة عن 
هذا  عن  ولإلجابة  الدراسة؟،  محاصيل  على  المناخية  التغيرات 

السؤال وضعت الدراسة عدد من األهداف الفرعية وهى:

إتجاهات التغيرات المناخية وأثرها على محصولى الدراسة.- 1

أهم - 2 على  المؤثرة  المناخية  العوامل  ألثر  اإلحصائى  التقدير 
المتغيرات االقتصادية لمحصولى الدراسة.

الوضع المستقبلى للتغيرات المناخية على محصولى الدراسة.- 3

األسلوب البحثى                                                                 

والوصفية  اإلحصائية  األساليب  من  عدد  على  الدراسة  إعتمدت 
والنسب  البيانى  والعرض  الجدولى  العرض  فى  تمثلت  والتى 
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وتحليل  األقصي  والحد  األدنى  والحد  والمتوسطات  المئوية 
اإلختلف  ومعامل  المعياري  اإلنحراف  بإستخدام  المخاطرة 

وتحليل اإلنحدار البسيط والمتعدد.

مصادر البيانات
الجهات  تنشرها  التى  الثانوية  البيانات  على  الدراسة  إعتمدت 
الحكومية والدولية كالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب 
اإلحصائى السنوى، وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة 
منظمة  الزراعى،  االقتصاد  نشرة  الزراعى،  للقتصاد  المركزية 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الهيئة العامة لألرصاد الجوية.

مبررات إختيار محصولى الدراسة
لقد تم إختيار محصولى الدراسة وفقا لمعايير مختلفة حيث قد 
للتغيرات  لحساسيته  نظرا  الطماطم  على محصول  اإلختيار  وقع 
المناخية، وتم إختيار محصول الفول البلدى نظراً إلنخفاض نسبة 

اإلكتفاء الذاتى منه والتى بلغت 30.1% عام 2016.

التوزيع الجغرافى لمحصولى الدراسة
التوزيع الجغرافى لمحصول الفول البلدى

اإلنتاجية  المناطق  بين  البلدى  الفول  محصول  توزيع  يتبين 
واإلقتصادية  اإلنتاجية  للسياسات  وفقا  الجمهورية  مستوى  على 
الكلى من كل منطقة  البيئية، ويتوقف اإلنتاج  العوامل  فضلً عن 
بيان  يلى  وفيما  المنزرعة،  والمساحة  الفدانية  اإلنتاجية  على 
التوزيع الجغرافى لمحصول الفول البلدى على مستوى الجمهورية 

لمتوسط الفترة 2014/2013- 2015/2014.

المساحة المنزرعة 
يوضح جدول (1) التوزيع الجغرافى لمحصول الفول البلدى 
على مستوى محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة 2014/2013- 
2015/2014، حيث يتبين أن متوسط إجمالى مساحة الفول البلدى 
على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 85.8 ألف فدان، وهى موزعة 
على مناطق الجمهورية المختلفة بنحو 48.4ألف فدان فى الوجه 
البحرى ونحو 2.01 ألف فدان على مصرالوسطى ونحو 6.38 
الف فدان على مصر العليا، بنسبة 56%، 2.34%، 7.4%، على 
التوالى من إجمالى زراعة الفول البلدى على مستوى الجمهورية.

تتركز فى منطقة   للمحصول   أعلى مساحة   أن  يتبين  أيضا 
يليها  بنسبة %27.4،  فدان  ألف  نحو 23.5  تبلغ  حيث  النوبارية 
محافظة البحيرة حيث تبلغ نحو 12.3 ألف فدان بنسبة %14.39 
محافظة  يليها  الجمهورية،  مستوى  على  المساحة  إجمالى  من 
كفرالشيخ بنحو 11.5 ألف فدان بنسبة 13.49% يليها محافظات 
الشرقيه، الدقهلية، اإلسكندرية حيث تبلغ مساحة الفول البلدى بها 
8.35، 6.25، 4.67 ألف فدان على التوالى بنسبة نحو %9.7، 
البلدى  الفول  مساحة  إجمالى  من  التوالى  على   ،%5.4  ،%7.28

على مستوى الجمهورية.

بقية  فى  المحصول  من  المنزرعة  المساحة  تصل  بينما 

المحافظات األخرى مجتمعة والتى تشمل كل من محافظات دمياط، 
أسيوط، مطروح، الوادى الجديد، أسوان، الفيوم، سوهاج، الغربية، 
المنيا، قنا، األقصر، الجيزة، بورسعيد، السويس، االسماعيلية، بنى 
سويف، المنوفيه، شمال سيناء، جنوب سيناء إلى نحو 19.15 ألف 
فدان بنسبة 22.3% من إجمالى المساحة على مستوى الجمهورية. 

اإلنتاجية الفدانية
الفول  من  الفدان  إنتاجية  متوسط  أن   )1( جدول  يوضح 
 -2014/2013 الفترة   خلل  الجمهورية  مستوى  على  البلدى 
2015/2014 يبلغ نحو 1.46 طن للفدان ويبلغ متوسط اإلنتاجية 
الوسطى  ومصر  البحرى  الوجه  من  لكل  الجمهورية  مناطق  فى 
التوالى  نحو 1.4 طن، 1.1 طن، 1.2 طن على  العليا  ومصر 
ويتبين أن متوسط إنتاجية الفدان فى منطقة النوبارية تعتبر أعلى 
 1.8 بنحو  يقدر  حيث  الجمهورية  مستوى  على  إنتاجية  متوسط 
طن تتبعها محافظة الشرقية حيث تبلغ متوسط إنتاجيتها 1.48 فى 
حين تعتبر محافظة جنوب سيناء أقل متوسط إنتاجية على مستوى 
الجمهورية بنحو 0.5 طن للفدان، بينما يقل متوسط إنتاجية الفدان 

لبقية المحافظات عن متوسط إنتاجية  الجمهورية.

اإلنتاج الكلى 
البلدى  الفول  لمحصول  الجغرافى  التوزيع   )1( جدول  يبين 
 -2014/2013 الفترة  لمتوسط  الجمهورية  مستوى  على 
البلدى  الفول  إنتاج  2015/2014 حيث يبين أن متوسط إجمالى 
على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 125.2 ألف طن، وهو موزع 
على مناطق الجمهورية المختلفة بنحو 66.2 ألف طن فى الوجه 
البحرى، ونحو 2.2 ألف طن فى مصر الوسطى، ونحو 7.6 ألف 

طن فى مصر العليا بنسبة 52.8%، 1.8%، 6.1% على التوالى.

منطقة  فى  يتركز  للمحصول  إنتاج  أعلى  أن  يتبين  أيضا 
النوبارية حيث يبلغ نحو 42.3 ألف طن بنسبة نحو 33.8% من 
النوبارية  تحتل  وبذلك  الجمهورية  مستوى  على  اإلنتاج  إجمالى 
على  البلدى  للفول  المنتجة  المحافظات  بين  من  األولى  المرتبة 
مستوى الجمهورية، يليها محافظة البحيرة فى المرتبة الثانية حيث 
إجمالى  من   %13.37 بنسبة  طن  الف   16.7 نحو  اإلنتاج  يبلغ 
اإلنتاج على مستوى الجمهورية، ثم يتبعها محافظات كفرالشيخ، 
ألف طن، 8.7   ألف طن، 12.4  بنحو 15.5  الدقهلية  الشرقية، 
ألف طن بنسبة 12.39%، 9.9%، 6.9%على الترتيب من إجمالى 

اإلنتاج على مستوى الجمهورية.

المحافظات  بقية  فى  البلدى  الفول  من  اإلنتاج  نسبة  وتصل 
مجتمعة إلى 30.58% من إجمالى اإلنتاج على مستوى الجمهورية 
الوادى  مطروح،  أسيوط،  دمياط،  إسكندرية،  محافظات  وتشمل 
الجديد، أسوان، الفيوم، سوهاج، الغربية، المنيا، الجيزة، األقصر، 
قنا، بورسعيد، السويس، االسماعيلية، بنى سويف، المنوفية، شمال 
سيناء، جنوب سيناء حيث يصل إجمالى اإلنتاج فى هذه المحافظات 

مجتمعة إلى نحو 38.3 ألف طن من إجمالى إنتاج الجمهورية.

شكل 1. نصيب محافظة البحيرة من اجمالى مساحة الفول البلدى لعامى 
.2015/2014-2014/2013

شكل 2. نصيب محافظة البحيرة من اجمالى انتاج محصول الفول البلدى 
لعامى 2015/2014-2014/2013.
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التوزيع الجغرافى لمحصول الطماطم الشتوى: 
يتبين توزيع محصول الطماطم الشتوى بين المناطق اإلنتاجية 
واإلقتصادية  اإلنتاجية  للسياسات  وفقا  الجمهورية  مستوى  على 
الكلى من كل منطقة  البيئية، ويتوقف اإلنتاج  العوامل  فضلً عن 
على اإلنتاجية الفدانية والمساحة المنزرعة، وفيما يلى بيان التوزيع 
الجمهورية  مستوى  على  الشتوى  الطماطم  لمحصول  الجغرافى 

لمتوسط الفترة 2014/2013- 2014/.2015

المساحة المنزرعة 
الفترة  لمتوسط  الجمهورية  محافظات  مستوى  على  الشتوى 
إجمالى  متوسط  أن  يتبين  حيث   ،2015/2014  -2014/2013

نحو  يبلغ  الجمهورية  مستوى  على  الشتوى  الطماطم  مساحة 
191.3 ألف فدان، وهى موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة 
بنحو 66 ألف فدان فى الوجه البحرى ونحو 44.9 ألف فدان على 
بنسبة  العليا،  مصر  على  فدان  الف   38.6 ونحو  مصرالوسطى 
زراعة  إجمالى  من  التوالى  على   ،%20.2  ،%23.5  ،%34.5

الطماطم الشتوى على مستوى الجمهورية.

محافظة  فى  تتركز  للمحصول  مساحة   أعلى  أن  يتبين  أيضا 
الشرقية حيث تبلغ نحو 29.9 ألف فدان بنسبة 15.6% من إجمالى 
بنحو  النوبارية  منطقة  يليها  الجمهورية،  مستوى  على  المساحة 
23.9 ألف فدان بنسبة 12.5%، تتبعها محافظة الجيزة بنحو 17.5 

 جدول 1. التوزيع الجغرافى لمتوسطات المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الفول البلدى لعامى2014/2013- 2015/2014

المحافظات
متوسط 
المساحة

األهمية النسبيةمتوسط اإلنتاجاألهمية النسبيةمتوسط اإلنتاجيةاألهمية النسبية

4672.505.441.3088.936064.504.84األسكندرية

12355.014.401.3592.6916749.0013.37البحــيرة

746.500.871.3491.83999.500.80الغربيـــة

11584.013.501.3491.8515529.5012.40كفر الشـيخ

6250.007.281.3994.988704.506.95الدقهليــة

3775.504.401.3290.354974.503.97دميـــاط

8359.509.741.49101.8612435.009.93الشــرقية

100.000.120.5537.87110.500.09اإلسماعيلية

277.500.321.0874.32301.000.24بور سـعيد

251.000.291.2485.11309.000.25الســويس

48.000.061.0471.4650.000.04المنوفيــة

48419.056.421.3793.6266227.0052.88جملة الوجه البحرى

300.000.351.3793.56409.500.33الجيزة

147.500.170.9464.47136.500.11بنى سويف

1230.501.431.0269.811253.001.00الفيـــوم

335.500.391.3492.13456.000.36المنيــــا

2013.502.351.1276.602255.001.80جملة مصر الوسطى

3461.004.031.2384.614275.003.41أســـيوط

873.001.021.3290.651156.500.92ســـوهاج

318.500.371.0270.03325.500.26قنـــــا

315.000.371.1175.90348.000.28األقصــــر

1421.501.661.1175.781562.001.25أســـوان

6389.007.441.2082.287667.006.12جملة مصر العليا

56822.0066.211.3491.7676149.0060.80إجمالى داخل الوادى

2438.502.841.2887.773121.002.49الوادى الجديد

2946.503.431.2283.913609.502.88مطـــروح

47.500.060.5336.4725.500.02شمال سيناء

16.000.020.2316.067.500.01جنوب سيناء

23550.027.441.80123.2142333.0033.80النوباريــــة

28998.5033.791.69116.0649096.5039.20إجمالى خارج الوادى

85820.50100.001.46100.00125245.50100.00اإلجمـالى
المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.
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ألف فدان بنسبة 9.2%، ثم يليها محافظات البحيرة، الفيوم، سوهاج، 
األقصر،  المنيا،  قنا،  سويف،  بنى  اإلسماعيلية،  أسيوط،  مطروح، 
حيث تبلغ مساحة الطماطم الشتوى بها نحو 12.4 ألف فدان، 10.9 
ألف فدان، 10.5 ألف فدان، 10.4 ألف فدان، 9.5 ألف فدان، 8.5 
ألف فدان، 8.5 ألف فدان، 8.2 ألف فدان، 7.9 ألف فدان، 7.7 ألف 
فدان على الترتيب بنسبة نحو %6.5، %5.7، %5.5، %5.4، %5، 
4.5%، 4.5%، 4.3%، 4.1%،4% على الترتيب. بينما تصل المساحة 
المنزرعة من المحصول فى بقية المحافظات األخرى مجتمعة والتى 
تشمل كل من محافظات شمال سيناء، كفرالشيخ، الدقهلية، أسوان، 
السويس، دمياط، المنوفية، إسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الغربية، 
الوادى الجديد، جنوب سيناء، القاهرة إلى نحو 25.3 ألف فدان بنسبة 

13.2% من إجمالى المساحة على مستوى الجمهورية. 

اإلنتاجية الفدانية
يوضح جدول )2( إلى أن متوسط إنتاجية الفدان من الطماطم 
 ،2014-2013 الفترة  خلل  الجمهورية  مستوى  على  الشتوى 
2014-2015 يبلغ نحو 17.5 طن للفدان ويبلغ متوسط اإلنتاجية 
الوسطى  ومصر  البحرى  الوجه  من  لكل  الجمهورية  مناطق  فى 
على  طن   19.7 طن،   16.8 طن،   17.5 نحو  العليا  ومصر 
التوالى ويتبين أن متوسط إنتاجية الفدان فى محافظة اإلسماعيلية 
يقدر  الجمهورية حيث  إنتاجية على مستوى  متوسط  أعلى  تعتبر 
متوسط  أقل  بورسعيد  محافظة  تعتبر  حين  فى  طن   28.2 بنحو 
إنتاجية على مستوى الجمهورية بنحو 5.5 طن. وتعتبر محافظات 
من  الشرقية  المنيا،  األقصر،  قنا،  المنوفية،  النوبارية،  سوهاج، 
أعلى المحافظات فى متوسط اإلنتاجية حيث يزيد متوسط اإلنتاجية 
 ،%16.2  ،%49.6 بنحو  للجمهورية  مثيلة  عن  المحافظات  لهذه 
بينما  الترتيب  على   %7.4 ،%8.5 ،%12.5 ،%15.7 ،%15.9
إنتاجية  متوسط  المحافظات عن  لبقية  الفدان  إنتاجية  متوسط  يقل 

الجمهورية.

اإلنتاج الكلى 
الطماطم  لمحصول  الجغرافى  التوزيع   )2( جدول  يبين 
الشتوى على مستوى الجمهورية لمتوسط الفترة 2014/2013-
الطماطم  إنتاج  إجمالى  متوسط  أن  يبين  حيث   2015/2014
الشتوى على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 3.35 مليون طن، وهو 
طن  ألف   1156 بنحو  المختلفة  الجمهورية  مناطق  على  موزع 
فى الوجه البحرى، ونحو 754.2 ألف طن فى مصر الوسطى، 
ونحو 760.2 ألف طن فى مصر العليا بنسبة %34.5، %22.5، 

22.7% على التوالى.

محافظة  فى  يتركز  للمحصول  إنتاج  أعلى  أن  يتبين  أيضا 
 %15.9 نحو  بنسبة  طن  ألف   535.5 نحو  يبلغ  حيث  الشرقية 
من إجمالى اإلنتاج على مستوى الجمهورية وبذلك تحتل الشرقية 
المرتبة األولى من بين المحافظات المنتجة للطماطم الشتوى على 
مستوى الجمهورية، يليها منطقة النوبارية فى المرتبة الثانية حيث 
إجمالى  من   %14.5 بنسبة  طن  الف   485.7 نحو  اإلنتاج  يبلغ 
الجيزة،  محافظات  يتبعها  ثم  الجمهورية،  مستوى  على  اإلنتاج 
أسيوط،  المنيا،  الفيوم،  قنا،  البحيرة،  اإلسماعيلية،  سوهاج، 
األقصر، بني سويف بنحو 303.1 ألف طن، 276.1 ألف طن، 
ألف طن، 165.3   ألف طن، 167.1  ألف طن، 182   240.3
ألف   146.5 طن،  ألف   148.5 طن،  ألف   148.7 طن،  ألف 

طن،137.1 ألف طن على الترتيب، بنسبة 57.2% من إجمالى 
اإلنتاج على مستوى الجمهورية.

    وتصل نسبة اإلنتاج من الطماطم الشتوى فى بقية المحافظات 
مستوى  على  اإلنتاج  إجمالى  من   %4 من  أقل  إلى  مجتمعة 
الجمهورية وتشمل محافظات مطروح، شمال سيناء، كفرالشيخ، 
الدقهلية، السويس، أسوان، المنوفية، اإلسكندرية، دمياط، القليوبية، 
حيث  القاهرة  سيناء،  جنوب  الجديد،  الوادى  الغربية،  بورسعيد، 
يصل إجمالى اإلنتاج فى هذه المحافظات مجتمعة إلى نحو 411.9 

ألف طن بنسبة 12.3% من إجمالى إنتاج الجمهورية.

التوزيع الجغرافى لمحصول الطماطم الصيفى: 
المناطق  بين  الصيفى  الطماطم  محصول  توزيع  يتبين 
اإلنتاجية  للسياسات  وفقا  الجمهورية  مستوى  على  اإلنتاجية 
واإلقتصادية فضلً عن العوامل البيئية، ويتوقف اإلنتاج الكلى من 
كل منطقة على اإلنتاجية الفدانية والمساحة المنزرعة، وفيما يلى 
بيان التوزيع الجغرافى لمحصول الطماطم الصيفى على مستوى 

الجمهورية لمتوسط الفترة 2014/2013 -2015/2014.

المساحة المنزرعة 
الطماطم  لمحصول  الجغرافى  التوزيع   )3( جدول  يوضح 
الفترة  لمتوسط  الجمهورية  محافظات  مستوى  على  الصيفى 
إجمالى  متوسط  أن  يتبين  حيث   ،2015/2014-  2014/2013
مساحة الطماطم الصيفى على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 254 
بنحو  المختلفة  الجمهورية  مناطق  فدان، وهى موزعة على  ألف 
فدان على  ألف  البحرى ونحو 33.9  الوجه  فى  فدان  ألف   114
بنسبة  العليا،  مصر  على  فدان  الف   6.2 ونحو  مصرالوسطى 
زراعة  إجمالى  من  التوالى  على   ،%2.4  ،%13.4  ،%44.9

الطماطم الصيفى على مستوى الجمهورية.

شكل 3. نصيب محافظة البحيرة من اجمالى مساحة الجمهورية لمحصول 
الطماطم الشتوى لعامى 2015/2014-2014/2013

الطماطم  محصول  انتاج  اجمالى  من  البحيرة  محافظة  نصيب   .4 شكل 
الشتوى لعامى 2015/2014-2014/2013

شكل 5. نصيب محافظة البحيرة من اجمالى مساحة وانتاج  الجمهورية 
-2014/2013 لعامى  الصيفى  الطماطم  لمحصول 

2015/2014
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منطقة  فى  تتركز  للمحصول  مساحة  أعلى  أن  يتبين  أيضا 
 %23.3 بنسبة  فدان  ألف   59.2 نحو  تبلغ  حيث  النوبارية 
محافظة  يليها  الجمهورية،  مستوى  على  المساحة  إجمالى  من 
اإلسكندرية بنحو 38.4 ألف فدان بنسبة 15.1%، تتبعها محافظة 
البحيرة بنحو 26.4 ألف فدان بنسبة 10.4%، ثم يليها محافظات 
الشرقية، شمال سيناء، مطروح، الجيزة، المنيا حيث تبلغ مساحة 
الطماطم الصيفى بها نحو 24 ألف فدان، 23 ألف فدان، 17 ألف 
نحو  بنسبة  الترتيب  على  فدان  ألف   9.6 فدان،  ألف   13 فدان، 

9.5%، 9.2%، 6.7%، 5.1%، 3.8% على الترتيب.

بقية  فى  المحصول  من  المنزرعة  المساحة  تصل  بينما 
محافظات  من  كل  تشمل  والتى  مجتمعة  األخرى  المحافظات 
أسيوط،  الفيوم،  اإلسماعيلية،  الدقهلية،  كفرالشيخ،  سويف،  بنى 
دمياط، السويس، سوهاج، الغربية، األقصر، القليوبية، بورسعيد، 
إلى  القاهرة  الجديد،  الوادى  قنا، جنوب سيناء،  المنوفية، أسوان، 
المساحة على  نحو 42.8  ألف فدان بنسبة 16.9% من إجمالى 

مستوى الجمهورية. 

جدول 2. التوزيع الجغرافى لمتوسطات المساحة واالنتاجواالنتاجية لمحصول الطماطم الشتوى لعامى 2014/2013- 2015/2014

األهمية النسبيةمتوسط االنتاجاألهمية النسبيةمتوسط االنتاجيةاألهمية النسبيةمتوسط المساحةالمحافظات

912.000.4815.2086.8614362.000.43األسكندرية

12415.006.4914.7584.27182002.005.44البحـــــيرة 

262.500.149.7455.632590.500.08الغربيـــــة

4701.002.4615.9290.9474707.002.23كفر الشيخ

3815.501.999.2152.6035131.001.05الدقهليــــة

1612.000.846.3736.4110262.500.31دميــــــاط

29852.5015.6017.95102.53535507.5015.99الشــرقية

8537.004.4628.16160.86240381.007.18اإلسماعيلية

632.000.335.5031.423498.500.10بور سـعيد

1757.500.9216.8396.1429665.000.89الســويس

1006.500.5320.28115.8520407.000.61المنوفيــة

464.500.2415.6789.547283.000.22القليوبيــة

34.000.0210.1357.85340.500.01القاهـــرة

66002.0034.5017.52100.081156137.5034.53جملة الوجه البحرى

17526.509.1617.0497.38303116.509.05الجيـــزة

8516.504.4516.0791.83137096.504.09بنى سويف

10929.505.7115.1386.42165258.004.94الفيـــوم

7910.504.1318.80107.40148733.504.44المنيــــا

44883.0023.4616.8196.02754204.5022.53جملة مصر الوسطى

9499.004.9715.4388.15148535.004.44أســيوط

10529.505.5026.19149.63276173.008.25سـوهاج

8241.004.3120.25115.71167078.504.99قنـــــا

7738.004.0418.99108.46146518.504.38األقصــــر

2571.501.348.5849.0422168.500.66أســـوان

38579.0020.1619.70112.52760473.5022.71جملة مصر العليا

149464.0078.1217.88102.132670815.5079.77إجمالى داخل الوادى

219.000.119.0251.551984.500.06الوادى الجديد

10395.505.4310.5059.96110000.003.29مطـــروح

7224.503.7810.8361.8778262.502.34شـمال سيناء

134.000.079.3853.601255.500.04جـنوب سيناء

23880.5012.4820.34116.22485733.5014.51النوباريـــة

41853.5021.8816.1692.35677236.0020.23إجمالى خارج الوادى

191317.50100.0017.50100.003348051.50100.00اإلجمـالى
المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.
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اإلنتاجية الفدانية
يوضح جدول )3( إلى أن متوسط إنتاجية الفدان من الطماطم 
 -2014/2013 الفترة  خلل  الجمهورية  مستوى  على  الصيفى 
2015/2014 يبلغ نحو 15.8 طن للفدان ويبلغ متوسط اإلنتاجية 
الوسطى  ومصر  البحرى  الوجه  من  لكل  الجمهورية  مناطق  فى 
على  طن   14.6 طن،   17.4 طن،   16.8 نحو  العليا  ومصر 
التوالى ويتبين أن متوسط إنتاجية الفدان فى محافظة اإلسماعيلية 
يقدر  الجمهورية حيث  إنتاجية على مستوى  متوسط  أعلى  تعتبر 
بنحو 23.2 طن فى حين تعتبر محافظة أسوان أقل متوسط إنتاجية 

على مستوى الجمهورية بنحو 4.5 طن. 

وتعتبر محافظات سوهاج، اإلسكندرية، األقصر، كفرالشيخ، 
أعلى  من  البحيرة  النوبارية،  قنا،  سويف،  بنى  المنيا،  الجيزة، 
المحافظات فى متوسط اإلنتاجية حيث يزيد متوسط اإلنتاجية لهذه 
المحافظات عن مثيلة للجمهورية بنحو %25.6، %23، %18.5، 
 %0.73  ،%4.1  ،%7.1  ،%9.2  ،%13.3  ،%14.8  ،%15.1
على الترتيب بينما يقل متوسط إنتاجية الفدان فى بقية المحافظات 

عن متوسط إنتاجية الجمهورية.

اإلنتاج الكلى 
الطماطم  لمحصول  الجغرافى  التوزيع   )3( جدول  يبين 
الصيفى على مستوى الجمهورية لمتوسط الفترة 2014/2013-
الطماطم  إنتاج  إجمالى  متوسط  أن  يبين  حيث   2015/2014
وهو  مليون طن،   4 نحو  يبلغ  الجمهورية  مستوى  على  الصيفى 
موزع على مناطق الجمهورية المختلفة بنحو 1923.6 ألف طن 
فى الوجه البحرى، ونحو 591.4 ألف طن فى مصر الوسطى، 
 ،%14.8  ،%48 بنسبة  العليا  مصر  فى  طن  ألف   90.8 ونحو 

2.3% على التوالى.

محافظة  فى  يتركز  للمحصول  إنتاج  أعلى  أن  يتبين  أيضا 
 %24.3 نحو  بنسبة  طن  ألف   971.6 نحو  يبلغ  حيث  النوبارية 
من إجمالى اإلنتاج على مستوى الجمهورية وبذلك تحتل النوبارية 
المرتبة األولى من بين المحافظات المنتجة للطماطم الصيفى على 
مستوى الجمهورية، يليها محافظة اإلسكندرية فى المرتبة الثانية 
حيث يبلغ اإلنتاج نحو 746.9 ألف طن بنسبة 18.6% من إجمالى 
البحيرة،  محافظات  يتبعها  ثم  الجمهورية،  مستوى  على  اإلنتاج 
ألف  بنحو 419  المنيا  الجيزة، شمال سيناء، مطروح،  الشرقية، 
طن،  ألف   234.4 طن،  ألف  طن،235.5  ألف   374.9 طن، 
193.1 ألف طن، 171.9 ألف طن على الترتيب، بنسبة %40.7 

من إجمالى اإلنتاج على مستوى الجمهورية.

وتصل نسبة اإلنتاج من الطماطم الصيفى فى بقية المحافظات 
الجمهورية  مستوى  على  اإلنتاج  إجمالى  من   %4 من  أقل  إلى 
وتشمل محافظات كفرالشيخ، بنى سويف، اإلسماعيلية، الدقهلية، 
القليوبية،  السويس،  الغربية،  األقصر،  سوهاج،  أسيوط،  الفيوم، 
القاهرة،  سيناء،  أسوان، جنوب  بورسعيد،  قنا،  المنوفية،  دمياط، 
المحافظات  هذه  فى  اإلنتاج  إجمالى  يصل  حيث  الجديد  الوادى 
إجمالى  من   %16.4 بنسبة  طن  ألف   658.3 نحو  إلى  مجتمعة 

إنتاج الجمهورية.

إتجاهات العوامل المناخية موضع الدراسة:
تطور المؤشرات المناخية موضع الدراسة بمحافظة البحيرة:
بمحافظة  المناخية  المؤشرات  تطور   )4( الجدول  يوضح 
البحيرة أن متوسط درجة الحرارة خلل الفترة 2000-2016 قد 
بلغت أدنى حد لها عام 2004 حيث بلغت 20.29 درجة مئوية 
وتزايدت حتى بلغت أقصى حد لها عام 2011 حيث بلغت 24.1 
درجة  متوسط  بتطور  الخاصة  المعادلة  تشير  كما  مئوية،  درجة 
الحرارة  درجة  متوسط  تزايد  إلى  البحيرة  محافظة  فى  الحرارة 
مئوية.  درجة   0.16 نحو  بلغ  إحصائى  معنوى  سنوى  بمعدل 
التحديد المتحصل عليها إلى أن 46% من  كما تشير قيمة معامل 
البحيرة  بمحافظة  الحرارة  درجة  متوسط  فى  الحادثة  التغيرات 

يمكن تفسيرها فى ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

البحيرة  بمحافظة  الصغرى  الحرارة  درجة  متوسط  عن  أما 
الصغرى  الحرارة  درجة  متوسط  أن   )4( الجدول  من  فيتضح 
 2005 عام  لها  حد  أدنى  بلغت  قد   2016-2000 الفترة  خلل 
حيث بلغت 16.77 درجة مئوية وتزايدت حتى بلغت أقصى حد 
لها عام 2011 حيث بلغت 19.7 درجة مئوية، كما تشير المعادلة 
رقم )2( بالجدول رقم )5( الخاصة بتطور متوسط درجة الحرارة 
الحرارة  متوسط درجة  تزايد  إلى  البحيرة  فى محافظة  الصغرى 
درجة   0.1 نحو  بلغ  إحصائى  معنوى  سنوى  بمعدل  الصغرى 
مئوية. كما تشير قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن %34 
من المتغيرات الحادثة فى متوسط درجة الحرارة بمحافظة البحيرة 

يمكن تفسيرها فى ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

البحيرة  بمحافظة  العظمى  الحرارة  درجة  متوسط  عن  أما 
فيتضح من الجدول )4( أن متوسط درجة الحرارة العظمى خلل 
الفترة 2000-2016 قد بلغت أدنى حد لها عام 2001 حيث بلغت 
23.4درجة مئوية وتزايدت حتى بلغت أقصى حد لها عام 2011 
 (3( رقم  المعادلة  تشير  كما  مئوية،  درجة   28.5 بلغت  حيث 
بالجدول )5( الخاصة بتطور متوسط درجة الحرارة العظمى فى 
محافظة البحيرة إلى تزايد متوسط درجة الحرارة العظمى بمعدل 
تشير  بلغ نحو 0.22 درجة مئوية. كما  سنوى معنوى إحصائى 
قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن 52% من التغيرات 
الحادثة فى متوسط درجة الحرارة بمحافظة البحيرة يمكن تفسيرها 

فى ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

البحيرة فقد اتضح من الجدول  أما عن كمية المطربمحافظة 
(4( أن كمية المطر خلل الفترة 2000-2016 قد بلغت أدنى حد 
لها عام 2008 حيث انعدمت فيه األمطار، بينما قد بلغت أقصى 
حد لها عام 2012 حيث بلغت 0.508 مليمتر مكعب، كما تشير 
المعادلة رقم )4( بالجدول )5( الخاصة بتطور كمية المطر إلى 
تزايد كمية المطر بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ نحو 0.01 
مليمتر مكعب. كما تشير قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى 
أن 43% من التغيرات الحادثة فى كمية المطر يمكن تفسيرها فى 

ضوء العوامل المرتبطه بمتغير الزمن.

أن   )4( الجدول  من  اتضح  فقد  النسبية  للرطوبة  بالنسبة  أما 
الرطوبة النسبية خلل الفترة 2000-2016 قد بلغت أدنى حد لها 
عام 2016 حيث بلغت 17.95، بينما بلغت أقصي حد لها عام 
2000 حيث بلغت 21.4. كما تشير المعادلة رقم )5( بالجدول 
(5( الخاصة بتطور الرطوبة النسبية إلى تناقص الرطوبة النسبية 
قيمة  بلغ نحو -0.11. كما تشير  بمعدل سنوى معنوى إحصائى 
معامل التحديد إلى أن 45% من التغيرات الحادثة فى كمية الرطوبة 

يمكن تفسيرها فى ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

المؤشرات اإلنتاجية لمحاصيل الدراسة
تطور المساحة المزروعة بالفول البلدى: 

المساحة  أن  يتضح    (6) بالجدول  الواردة  البيانات  بدراسة 
اإلجمالية للفول البلدىبمحافظة البحيرة خلل الفترة 2016-2000 
قد بلغت نحو 58.5 ألف فدان عام 2000 وتناقصت حتى بلغت 
10.5 ألف فدان عام 2016 بانخفاض قدره 48 ألف فدان تمثل 
نحو 82% خلل فترة الدراسة.وقد بلغت المساحة اإلجمالية أدنى 
مستوى لها عام 2015 حيث بلغت نحو 10.5 ألف فدان بنسبة 
إنخفاض 82% عن سنة األساس، كما بلغت أقصاها عام 2001 
حيث بلغت نحو 70 ألف فدان بنسبة زيادة قدرها 20% عن مثيلتها 
فى سنة األساس. كما تشير المعادلة الخاصة بتطور مساحة الفول 
البلدى فى محافظة البحيرة فى جدول )7( إلى تناقص هذه المساحة 
بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ نحو 3.5 ألف فدان. كما تشير 
قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن 92% من المتغيرات 
فى  تفسيرها  يمكن  البلدى  الفول  من  الكلية  المساحة  فى  الحادثة 

ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

191دراسة اقتصادية تحليلية ألثر التغيرات المناخية على محصولى الطماطم والفول البلدى بمصر

جدول 3. التوزيع الجغرافى لمتوسطات المساحة واالنتاج واالنتاجية لمحصول الطماطم الصيفى لعامى 2014/2013- 2015/2014

األهمية النسبيةمتوسط اإلنتاجيةاألهمية النسبيةمتوسط اإلنتاجاألهمية النسبيةمتوسط المساحةالمحافظات

38407.0015.12746867.5018.6419.40122.98األسكندرية

26386.5010.39419300.0010.4715.89100.73البحـــيرة 

1382.000.5421385.500.5315.4898.15الغربيـــة

7845.003.09141737.003.5418.15115.07كفر الشـيخ

5130.002.0243720.001.098.6354.68الدقهليــة

1947.500.7712837.500.326.6141.92دميـــاط

24181.009.52374878.509.3615.4798.08الشــرقية

4988.501.96115892.002.8923.23147.27اإلسماعيلية

673.000.263569.500.095.5034.87بور سـعيد

1476.000.5817691.000.4411.9675.81الســويس

485.000.198616.000.2215.1596.03المنوفيــة

1210.500.4816583.000.4113.6886.69القليوبيــة

32.000.01496.500.0115.5398.44القاهـــرة

114144.0044.931923574.0048.0216.85106.82جملة الوجه البحرى

13012.005.12235533.505.8818.11114.81الجيـــزة

8203.503.23141359.003.5317.22109.19بنى سويف

3118.001.2342618.501.0613.6786.67الفيـــوم

9645.003.80171888.004.2917.87113.25المنيــــا

33978.5013.38591399.0014.7617.41110.36جملة مصر الوسطى

2838.501.1231707.500.7911.1670.71أســيوط

1463.500.5829043.500.7319.82125.61ســوهاج

263.000.104443.000.1116.89107.10قنـــــا

1280.500.5023976.000.6018.70118.55األقصــــر

376.500.151601.000.044.5328.74أســـوان

6222.002.4590771.002.2714.6492.80جملة مصر العليا

154344.060.762605744.065.0516.88107.02إجمالى داخل الوادى

59.000.02373.000.016.3440.20الوادى الجديد

17033.006.70193103.504.8211.0970.31مطـــروح

23344.509.19234428.505.8510.0563.69شمال سـيناء

80.500.03717.500.026.8443.37جنوب سـيناء

59177.5023.29971553.0024.2516.42104.08النوباريـــة

99694.5039.241400175.034.9514.0589.04إجمالى خارج الوادى

254039.0100.004005919.0100.0015.78100.00اإلجمـالى 
المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.
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جدول 4. تطور المؤشرات المناخية موضع الدراسة بمحافظة البحيرة

الرطوبة النسبية كمية المطر
متوسط درجة الحرارة 

العظمى
متوسط درجة الحرارة 

الصغرى
متوسط درجة الحرارة السنة

21.40 0.21 24.91 17.75 21.33 2000

20.85 0.47 23.42 17.20 20.31 2001

20.93 0.38 24.39 17.70 21.04 2002

20.50 0.46 24.13 17.71 20.92 2003

20.66 0.40 23.59 17.00 20.29 2004

20.35 0.48 24.08 16.77 20.43 2005

20.40 0.40 24.41 17.14 20.78 2006

20.24 0.31 24.60 17.23 20.92 2007

19.81 0.00 25.06 17.09 21.08 2008

20.88 0.33 27.25 18.92 23.08 2009

20.93 0.36 27.04 18.92 22.98 2010

20.94 0.29 28.51 19.71 24.11 2011

20.39 0.51 26.78 19.10 22.94 2012

20.64 0.48 27.46 19.38 23.42 2013

19.20 0.33 26.06 17.81 21.93 2014

19.30 0.29 26.27 18.29 22.28 2015

17.96 0.31 25.89 18.26 22.07 2016

المصدر: الهيئة العامة لألرصاد الجوية 2018.

جدول 5. معادالت اإلتجاه الزمنى العام للمتغيرات المناخية فى محافظة البحيرة خالل الفترة 2016-2000

No
 Dependent

variable
 Independent

variables

 Unstandardized
 Coefficients

B

T F

1 T 0.16 3.59** 12.95** 46

2 T 0.1 2.78* 7.73* 34

3 T 0.22 4.05** 16.39** 52

4 T 0.01 3.33** 11.12** 43

5 T -0.11 -3.5** 12.44** 45

**معنوى إحصائى عند المستوى اإلحتمالى 0.01
*معنوى إحصائى عند المستوى اإلحتمالى 0.05.

حيث x1= متوسط درجة الحرارة، x2= متوسط درجة الحرارة الصغرى، x3= متوسط درجة الحرارة العظمى، x4= كمية المطر، x5= الرطوبة النسبية، 
t= الزمن.
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جدول 6. تطور مساحة وإنتاج  وإنتاجية محصول الفول البلدى فى البحيرة خالل الفترة 2016-2000

المساحةالسنة
معدل 
التغير%

اإلنتاجالرقم القياسي
معدل 
التغير%

الرقم 
القياسي

الرقم القياسيمعدل التغيراإلنتاجية

200058547-100.0073009-100.001.25-100.00

20017029420.06120.069489729.98129.981.358.26108.26

200261305-12.79104.7182824-12.72113.441.350.07108.34

200357003-7.0297.3677126-6.88105.641.350.15108.50

200453406-6.3191.2274555-3.33102.121.403.18111.95

200542211-20.9672.1060700-18.5883.141.443.01115.32

200638526-8.7365.8055286-8.9275.721.44-0.21115.08

20074322012.1873.826202112.1884.951.440.00115.08

200835267-18.4060.2448316-22.1066.181.37-4.53109.86

20094171618.2971.256048525.1982.851.455.83116.27

201040037-4.0268.3853273-11.9272.971.33-8.23106.70

201128828-28.0049.2438017-28.6452.071.32-0.89105.75

201217619-38.8830.0924207-36.3333.161.374.18110.17

2013190648.2032.56265029.4836.301.391.19111.48

201414190-25.5724.2419507-26.3926.721.37-1.11110.24

201510520-25.8617.9713991-28.2819.161.33-3.26106.65

2016105200.0017.9712719-9.0917.421.21-9.0996.96
المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.

جدول 7. أهم المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمتغيرات االقتصادية لمحصول الفول البلدى فى محافظة البحيرة خالل الفترة )2016-2000(

 Growth
Rate %

 Trend
Value

C.v% St.Dev Mean Max Min Variable

9.5 3.5** 49.6 18728.2 37781 70294.1 10520 المساحة المزروعة )ألف فدان(

9.3 4.7** 49.2 25378.2 51613.8 94897 12719 اإلنتاج الكلى )ألف طن(

0.15 0.002** 4.78 0.065 1.36 1.45 1.21 اإلنتاجية الفدانية )طن(
**معنوى إحصائى عند المستوى اإلحتمالى 0.01.

المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجدول رقم )6).
 =Trend Value ،معامل اإلختلف=C.v ،اإلنحراف المعيارى =St.Dev ،المتوسط الحسابى =Mean ،الحد األقصى =Max ،الحد األدنى=Min :حيث

مقدار التغير، Growth Rate= معدل النمو.

تطور إنتاج الفول البلدى
بمحافظة  البلدى  الفول  إنتاج  أن   (6) جدول  بيانات  توضح 
ألف طن عام  بلغ 73  الدراسة حيث  فترة  تناقص خلل  البحيرة 
2000 حتى بلغ 12.7 ألف طن عام 2016 بنسبة نقص بلغت 
إليها.كما  المشار  الفترة  خلل  األساس  سنة  عن   %82.5 نحو 
تشير المعادلة الخاصة بتطور إنتاج الفول البلدى فى جدول )7) 
بمحافظة البحيرة إلى انخفاض هذا اإلنتاج بمعدل سنوى معنوى 
التحديد  قيمة معامل  بلغ نحو 4.7 ألف طن. كما تشير  إحصائى 
الحادثة فى اإلنتاج  المتغيرات  إلى أن 91% من  المتحصل عليها 
الكلى من الفول البلدى يمكن تفسيرها فى ضوء العوامل المرتبطة 

بمتغير الزمن.

تطور المساحة المزروعة بالطماطم الشتوى: 
المساحة  أن  يتضح   (8) بجدول  الواردة  البيانات  بدراسة 

اإلجمالية للطماطم الشتوى بمحافظة البحيرة خلل الفترة 2004-
2016 قد بلغت نحو 13.8 ألف فدان عام 2004 وتذبذبت بين 
 2016 عام  فدان  ألف   11.7 بلغت  حتى  واالنخفاض  االرتفاع 
فترة  14.7% خلل  نحو  تمثل  فدان  ألف   2.03 قدره  بانخفاض 
الدراسة.وقد بلغت المساحة اإلجمالية أدنى مستوى لها عام 2012 
حيث بلغت نحو 10.5 ألف فدان بنسبة إنخفاض 24% عن سنة 
بلغت نحو 16.8  أقصاها عام 2007 حيث  بلغت  األساس، كما 
ألف فدان بنسبة زيادة قدرها 22.3% عن مثيلتها فى سنة األساس. 
الشتوى  الطماطم  مساحة  بتطور  الخاصة  المعادلة  تشير  كما 
بمحافظة البحيرة فى جدول )9( إلى تناقص هذه المساحة بمعدل 
قيمة  تشير  كما  فدان.   462.6 نحو  بلغ  إحصائى  معنوى  سنوى 
معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن 88% من المتغيرات الحادثة 
فى المساحة الكلية من الطماطم الشتوى يمكن تفسيرها فى ضوء 

العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.
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جدول 8. تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية محصول الطماطم الشتوى فى البحيرة خالل الفترة 2016-2004

معدل التغيراإلنتاجيةالسنة
الر قم 
القياسي

المساحة
معدل 
التغير%

الرقم 
القياسى

اإلنتاج
معدل 
التغير%

الرقم 
القياسي

200410.01100.0013807100.00138210100.00

20059.93-0.8099.2012423-10.0289.98123361-10.7489.26

200611.4215.01114.091576726.92114.2018006945.97130.29

200711.944.55119.28168897.11122.3220165811.99145.91

200811.83-0.92118.1812220-27.6488.51144567-28.31104.60

200912.394.70123.7311843-3.0985.771466811.46106.13

201012.541.22125.241303710.0894.4216343511.42118.25

201111.54-7.93115.3111309-13.2581.91130533-20.1394.45

201212.155.24121.3510484-7.3075.93127350-2.4492.14

201312.150.00121.35104840.0075.931273500.0092.14

201413.6712.56136.591345428.3397.4418395044.44133.09

201515.8315.76158.1211376-15.4582.39180054-2.12130.28

201613.88-12.29138.69117713.4885.26163784-9.04118.50

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.

جدول 9. أهم المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمتغيرات االقتصادية لمحصول الطماطم الشتوىبمحافظة البحيرة خالل الفترة )2016-2004(

 Growth
Rate %

 Trend
Value

C.v% St.Dev Mean Max Min Variable

12.6 1.6 37.9 4064.8 10698.7 16889.3 3362 المساحة المزروعة )ألف فدان(

0.7 1.08 57.8 69064.5 119531.1 201658 4058 اإلنتاج الكلى )ألف طن(

2.8 0.34 51.8 5 9.66 15.83 1.21 اإلنتاجية الفدانية )طن(

**معنوى إحصائى عند المستوى اإلحتمالى 0.01.
المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجدول رقم )8).

شكل 6. تطور مساحة وانتاج وانتاجية محصول الفول البلدى خالل الفترة2000- 2016
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تطور إنتاج الطماطم الشتوى:
توضح بيانات جدول (8) أن إنتاج الطماطم الشتوى بمحافظة 
البحيرة تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض خلل فترة الدراسة حيث 
عام  طن  ألف  بلغ 163.7  حتى  عام 2004  طن  ألف  بلغ 138 
خلل  األساس  سنة  عن   %18.5 نحو  بلغت  زيادة  بنسبة   2016
الفترة المشار إليها.كما تشير المعادلة الخاصة بتطور إنتاج الطماطم 
اإلنتاج  تناقص هذا  إلى  البحيرة فى جدول )9(  بمحافظة  الشتوى 
بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ نحو 6.5 ألف طن. كما تشير 
قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن 95% من المتغيرات 
فى  تفسيره  يمكن  الشتوى  الطماطم  من  الكلي  االنتاج  فى  الحادثة 

ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

تطور المساحة  المزروعة  بالطماطم  الصيفى: 
المساحة  أن  يتضح   (10) بجدول  الواردة  البيانات  بدراسة 

اإلجمالية للطماطم الصيفى بمحافظة البحيرة خلل الفترة 2000-
بين  وتذبذبت  فدان عام 2000  ألف  نحو 27.8  بلغت  قد   2016
عام 2016  فدان  ألف   389.4 بلغت  حتى  واالنخفاض  االرتفاع 
فترة  خلل   %1396 نحو  تمثل  فدان  ألف   361.5 قدرها  بزيادة 
الدراسة.وقد بلغت المساحة اإلجمالية أدنى مستوى لها عام 2004 
إنخفاض 14% عن سنة  بنسبة  فدان  ألف  بلغت نحو 23.9  حيث 
األساس، كما بلغت أقصاها عام 2016 حيث بلغت نحو 389.4 
ألف فدان بنسبة زيادة قدرها 1396% عن مثيلتها فى سنة األساس. 
كما تشير المعادلة الخاصة بتطور مساحة الطماطم الصيفى بمحافظة 
بمعدل سنوى  المساحة  هذه  تناقص  إلى   )11( فى جدول  ألبحيرة 
معنوى إحصائى بلغ نحو 41.3 فدان. كما تشير قيمة معامل التحديد 
المتحصل عليها إلى أن 41% من المتغيرات الحادثة فى المساحة 
العوامل  ضوء  فى  تفسيرها  يمكن  الشتوى  الطماطم  من  الكلية 

المرتبطة بمتغير الزمن.

شكل 7. تطور مساحة وانتاج وانتاجية محصول الطماطم الشتوى خالل الفترة2000- 2016.

جدول 10 . تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية محصول الطماطم الصيفى فى البحيرة خالل الفترة 2016-2000 .

اإلنتاجيةالسنة
معدل 
التغير

الرقم 
القياسي

المساحة
معدل 
التغير%

اإلنتاجالرقم القياسي
معدل 
التغير%

الرقم القياسي

2000  10.55-100.0027888-100.00294227-100.00

200111.206.16106.16293745.33105.3332899511.82111.82

200210.46-6.6199.1528088-4.38100.72293810-10.6989.31

200310.470.1093.4826533-5.5495.14277810-5.4594.55

200414.6239.64139.7723956-9.7185.9035024126.07126.07

200514.35-1.85137.06243681.7287.38349683-0.1699.84

200612.91-1088.303093726.96110.9339940714.22114.22

200711.78-8.7582.094746753.43170.2055916740.00140.00

200810.71-9.0882.9643431-8.50155.73465153-16.8183.19

200912.5316.95106.3334146-21.38122.44427690-8.0591.95

201012.36-1.34115.383909114.48140.1748305712.95112.95

201112.581.76100.4027630-29.3299.07347453-28.0771.93

201213.829.88111.8225776-6.7192.423561522.50102.50

201315.5112.24123.32263082.0794.3340799614.56114.56

201415.912.58115.14275074.5598.634375957.25107.25

201515.87-0.23102.3425266-8.1590.60401005-8.3691.64

20161.13-92.97.113894091441.21396.24405189.85149.72
المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح األراضى، اإلدارة المركزية للقتصاد الزراعى، نشرات االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

محمود محمد فواز وآخرون 196

جدول 11. أهم المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمتغيرات االقتصادية لمحصول الطماطم الصيفى بمحافظة البحيرة خالل الفترة )2016-2000(

 Growth
Rate %

 Trend
Value

C.v% St.Dev Mean Max Min Variable

13.9 7.1 169.2 87315.9 51598.9 389409.4 23956.3 المساحة المزروعة )ألف فدان(

2.2 *8.6 19.3 75243.7 389409.4 559167 277810 اإلنتاج الكلى )ألف طن(

2.1 *0.27 27.9 3.4 12.2 15.9 1.13 اإلنتاجية الفدانية )طن(
*معنوى إحصائى عند المستوى اإلحتمالى 0.01.

المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجدول رقم )10)

تطور إنتاج الطماطم الصيفى
الصيفى  الطماطم  إنتاج  أن   (10) جدول  بيانات  توضح 
فترة  خلل  واالنخفاض  االرتفاع  بين  تذبذب  البحيرة  بمحافظة 
بلغ 440.5  ألف طن عام 2000 حتى  بلغ 294  الدراسة حيث 
سنة  عن   %49.7 نحو  بلغت  زيادة  بنسبة   2016 عام  طن  ألف 
الخاصة  المعادلة  تشير  كما  إليها.  المشار  الفترة  خلل  األساس 
بتطور إنتاج الطماطم الصيفى بمحافظة البحيرة فى جدول )11) 
إلى تزايد هذا اإلنتاج بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ نحو 8.5 
ألف طن. كما تشير قيمة معامل التحديد المتحصل عليها إلى أن 
34% من المتغيرات الحادثة فى اإلنتاج الكلى من الطماطم الصيفى 

يمكن تفسيرها فى ضوء العوامل المرتبطة بمتغير الزمن.

سيناريوهات الوضع المستقبلى للتغيرات المناخية فى مصر
للتغيرات  المستقبلى  الوضع  دراسة  الدراسة  تعرض  حيث 
الدراسة  تفترض  بعام 2016، حيث  المناخية عام 2030مقارنة 
ثلثة سيناريوهات يفترض األول استمرار بقاء الوضع على ما هو 
عليه عام 2030 مقارنة بعام 2016 من حيث مستوى اإلنتاجية 
أما  الحرارة،  درجة  ومتوسط  الفرد  نصيب  ومتوسط  والمساحة 
درجة  متوسط  زيادة  مع  السابق  الوضع  ثبات  فيفترض  الثانى 
لسيناريو B1وتأثير ذلك  بمقدار 1.8 درجة مئوية وفقا  الحرارة 
على إنتاجية وإنتاج المحاصيل وأيضا متوسط نصيب الفرد، ولكن 
يفترض السيناريو الثالث زيادة المساحة المزروعة من محاصيل 
الدراسة وفقا الستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وذلك لمعرفة 
هل الزيادة فى المساحة يمكنها تعويض تغير اإلنتاجية الناتج عن 

إرتفاع درجة الحرارة أم ال؟

أما عن محصول الطماطم فكانت إنتاجيته عام 2016 حوالى 
 51.7 حوالى  الفرد  نصيب  متوسط  وكان  للفدان  طن   16.6

الحرارة 1.8  متوسط درجة  بارتفاع  ولكن  السنة،  فى  كيلوجرام 
درجة مئوية عام 2030 سيؤدى ذلك النخفاض إنتاجية الطماطم 
للفدان  اإلنتاجية حوالى 13.89 طن  بنسبة 16.8% حيث ستبلغ 
الطماطم  محصول  من  الفرد  نصيب  متوسط  سينخفض  وبالتالى 
لحوالى 43 كيلوجرام فى السنة،فى حين أنه يبلغ 51.7 كيلوجرام 

فى السنة لعام 2016.

الثالث والذى يفترض زيادة  السيناريو  ويوضح جدول )13( 
المساحة المزروعة من محاصيل الدراسة وفقا الستراتيجية التنمية 
الزراعية المستدامة فوجد أن محصول الفول البلدى ستزداد مساحته 
المزروعة من 81.1 ألف فدان إلى 400 ألف فدان وكنتيجة الرتفاع 
 2030 عام  مئوية  درجة   1.8 بمقدار  المحتمل  الحرارة  درجة 
فستنخفض إنتاجية الفول البلدى من 1.39 إلى 1.16 طن للفدان 
وبالتالى سيزداد اإلنتاج الكلى من الفول البلدى حتى يصل 464 ألف 
طن بعد أن كان 94.1 ألف طن عام 2016 مما سيؤدى إلى ارتفاع 
متوسط نصيب الفرد من 3.99 حتى يصل 19.7 كجم/الفرد/السنة.

المزروعة  الطماطم فستزداد مساحته  أما فى حالة محصول 
فدان وكنتيجة  ألف  إلى 620  فدان حتى تصل  ألف  من 440.2 
بمقدار 1.8 درجة  المحتمل عام 2030  الحرارة  الرتفاع درجة 
مئوية فستنخفض إنتاجية محصول الطماطم لتصل 13.89 بعد أن 
الكلى من محصول  للفدان ولذا سيزداد اإلنتاج  كانت 16.6 طن 
الطماطم حتى يصل 8562.2 ألف طن بعد أن كانت 6079.2 
ألف طن عام 2016 مما سيؤدى إلى إرتفاع متوسط نصيب الفرد 
من 43 كجم/الفرد/السنة حتى يصل 60.6 كجم/الفرد/السنة، مما 
يعنى أن زيادة المساحة المزروعة من محاصيل الدراسة ستؤدى 
ارتفاع  عن  الناتج  المحاصيل  تلك  إنتاجية  إنخفاض  تعويض  إلى 

درجة الحرارة المحتمل حدوثه بحلول عام 2030.

شكل 8. تطور مساحة وانتاج وانتاجية محصول الطماطم الصيفى خالل الفترة2000- 2016.
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جدول 12. سيناريوهات التغير المناخى.

الوضع المستقبلى الوضع الحالى

المحصول
متوسط 

نصيب الفرد 
كجم/السنة

اإلنتاج باأللف 
طن 

اإلنتاجية طن/
الفدان

 
 المساحة 
باأللف فدان

متوسط نصيب 
الفرد كجم/السنة

اإلنتاج باأللف 
طن

اإلنتاجية 
طن/ الفدان

المساحة 
باأللف فدان

3.99 94.1 1.16 81.1 4.8 112.9 1.39 81.1 الفول

43 6079.2 13.89 440.2 51.7 7320.7 16.6 440.2 الطماطم

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلح االراضى، نشرة االقتصاد الزراعى، أعداد متفرقة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 
النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهلك من السلع الزراعية عام 2016.فيتضح من جدول )12( أنه فى السيناريو األول حينما كانت 
إنتاجية محصول الفول البلدى عام 2016 حوالى 1.39 طن للفدان وكان متوسط نصيب الفرد من الفول البلدى حوالى 4.8 كيلوجرام فى السنة، ولكن بارتفاع 
متوسط درجة الحرارة 1.8 درجة مئوية عام 2030 سيؤدى ذلك النخفاض إنتاجية الفول البلدى بنسبة 16.8% حيث ستبلغ اإلنتاجية حوالى 1.16 طن للفدان 
وبالتالى سينخفض متوسط نصيب الفرد من الفول البلدى حتى يصل لحوالى 3.99 كيلوجرام فى السنة، فى حين أنه يبلغ 4.8 كيلوجرام فى السنة لعام 2016، 

حيث بلغت الفجوة الغذائية لمحصول الفول البلدى لعام 2016 حوالى 450 ألف طن مما يدل على تفاقم الوضع مستقبل فى ظل استمرار الزيادة السكانية.

جدول 13. السيناريو الثالث )زيادة المساحة المزروعة من محاصيل الدراسة وفقا الستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة(.

متوسط نصيب الفرد 
كجم/ السنة

اإلنتاج باأللف طن 
اإلنتاجية بعد تأثير تغير 

المناخ طن/ الفدان
التغير فى المساحة

المساحة باأللف فدان 
عام 2030

المحصول

19.7 464 1.16 + 400 الفول 

60.6 8562.2 13.81 + 620 الطماطم

المصدر: جمعت وحسبت من استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

التقدير القياسى ألثر العوامل المناخية المؤثرة على أهم المتغيرات 
االقتصادية لمحاصيل الدراسة

التقدير القياسي ألثر العوامل المناخية على إنتاجية محصول الفول 
البلدى فى البحيرة:

القياسي  النموذج  لتقدير  المتعدد  اإلنحدار  تحليل  بإجراء 
البلدى فى  الفول  إنتاجية محصول  المناخية على  المتغيرات  ألثر 
وكمية  الحرارة،  درجة  متوسط  فى  والمتمثلة  البحيرة،  محافظة 
األمطار، وذلك خلل الفترة 2000-2016، كما فى جدول )14) 

يتضح اآلتى:

1- منطقية المتغيرات الداخلة فى النموذج من حيث اإلشارة.
من  إتضح  كما  النموذج،  فى  الداخلة  المتغيرات  كل  معنوية   -2
فى  الحادثة  المتغيرات  من   %37 حوالى  أن  التحديد  معامل 
إنتاجية الفول البلدى فى محافظة البحيرة ترجع إلى التغير فى 

المتغيرات المستقلة الداخلة فى النموذج.

3- تبين أن العوامل ذات التأثير اإليجابى على إنتاجية محصول 
بلغت  حيث  المطر  كمية  البحيرة   محافظة  فى  البلدى  الفول 
قيمة الغير فى إنتاجية الفول البلدى نحو 0.228، مما يعنى 
أنه إذا حدثت زيادة فى كمية المطرفى محافظة البحيرة بمقدار 
وحدة واحدة فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث زيادة فى إنتاجية 

الفول البلدى بنحو 0.228 طن للفدان.

إنتاجية  على  السالبى  التأثير  ذات  العوامل  أكثر  أن  تبين   -4
محصول الفول البلدى فى محافظة البحيرة هى متوسط درجة 
الحرارة حيث بلغت قيمة التغير فى إنتاجية الفول البلدى نحو 
-0.029 مما يعنى إنه إذا حدثت زيادة فى درجة الحرارة فى 

محافظة البحيرة بمقدار واحد درجة مئوية فإن ذلك قد يؤدى 
البلدى بنحو 0.029  إنتاجية الفول  إلى حدوث إنخفاض فى 

طن للفدان. 

محصول  إنتاجية  على  المناخية  العوامل  ألثر  القياسي  التقدير 
الطماطم الشتوى فى البحيرة: 

بإجراء تحليل اإلنحدار المتعدد لتقدير النموذج القياسي ألثر 
فى  الشتوى  الطماطم  محصول  إنتاجية  على  المناخية  المتغيرات 
وكمية  الحرارة،  درجة  متوسط  فى  والمتمثلة  البحيرة،  محافظة 

األمطار، والرطوبة، كما فى جدول )15( يتضح اآلتى:

1- منطقية المتغيرات الداخلة فى النموذج من حيث اإلشارة.

من  إتضح  كما  النموذج،  فى  الداخلة  المتغيرات  كل  معنوية   -2
فى  الحادثة  المتغيرات  من   %63 حوالى  أن  التحديد  معامل 
المتغيرات  فى  التغير  إلى  ترجع  الشتوى  الطماطم  إنتاجية 

المستقلة الداخلة فى النموذج.

3- تبين أن العوامل ذات التأثير اإليجابى على إنتاجية محصول 
قيمة  بلغت  حيث  الحرارة  درجة  متوسط  الشتوى  الطماطم 
يعنى  الشتوى نحو 0.898، مما  الطماطم  إنتاجية  فى  الغير 
أنه إذا حدثت زيادة فى متوسط درجة الحرارة بمقدار واحد 
درجة مئوية فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث زيادة فى إنتاجية 

الطماطم الشتوى بنحو 0.898 طن للفدان.

4- تبين أن أكثر العوامل ذات التأثير السالبى على إنتاجية محصول 
الطماطم الشتوى هى الرطوبة وكمية المطر حيث بلغت قيمة 
التغير فى إنتاجية الطماطم الشتوى نحو -1.145،-2.944 
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فى  زيادة  حدثت  إذا  إنه  يعنى  مما  التوالى،  على  منهما  لكل 
إلى  يؤدى  قد  ذلك  فإن  مئوية  درجة  واحد  بمقدار  الرطوبة 
حدوث إنخفاض فى إنتاجية الطماطم الشتوى بنحو 1.145 
بمقدار وحدة  المطر  للفدان، وإذا حدثت زيادة فى كمية  طن 
إنتاجية  فى  إنخفاض  حدوث  إلى  يؤدى  قد  ذلك  فإن  واحدة 

الطماطم الشتوى بنحو 2.944 طن للفدان. 

محصول  إنتاجية  على  المناخية  العوامل  ألثر  القياسي  التقدير 
الطماطم الصيفى بمحافظة البحيرة: 

ألثر  القياسي  النموذج  لتقدير  المتعدد  اإلنحدار  تحليل  بإجراء 
فى  الصيفى  الطماطم  إنتاجية محصول  على  المناخية  المتغيرات 
محافظة البحيرة، والمتمثلة فى متوسط درجة الحرارة، والرطوبة 

كما فى جدول )16( يتضح اآلتى:

1- منطقية المتغيرات الداخلة فى النموذج من حيث اإلشارة.

من  إتضح  كما  النموذج،  فى  الداخلة  المتغيرات  كل  معنوية   -2
فى  الحادثة  المتغيرات  من   %63 حوالى  أن  التحديد  معامل 
المتغيرات  فى  التغير  إلى  ترجع  الصيفى  الطماطم  إنتاجية 

المستقلة الداخلة فى النموذج. 

إنتاجية  على  إيجابى  تأثير  ذات  عوامل  توجد  ال  أنه  تبين   -3
محصول الطماطم الصيفى بمحافظة البحيرة. 

إنتاجية محصول  تأثير سالبى على  العوامل ذات  تبين أن كل    -4
الطماطم الصيفى وهى درجة الحرارة والرطوبة حيث بلغت قيمة 
التغير فى إنتاجية الطماطم الصيفى نحو -0.78،-0.7 لكل منهما 
على التوالى، مما يعنى إنه إذا حدثت زيادة فى درجة الحرارة 
بمقدار واحد درجة مئوية فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث إنخفاض 
فى إنتاجية الطماطم الصيفى بنحو 0.78 طن للفدان، وإذا حدثت 
زيادة فى الرطوبة بمقدار وحدة واحدة فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث 

إنخفاض فى إنتاجية الطماطم الصيفى بنحو 0.7 طن للفدان. 

جدول 14. التغيرات المناخية المؤثرة على أهم المتغيرات االقتصادية لمحصول الفول البلدى فى محافظة البحيرة خالل الفترة 2016-2000

No
 Dependent

variable
 Independent

variables

 Unstandardized
 Coefficients

B

      t F D.W

1
-0.029

0.228

-2.2**

1.9**
4.1** 37 1.1

**معنوى إحصائى عند المستوى االحتمالى 0.05.
المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجداول أرقام )4(، )6).

حيث Y1= إنتاجية محصول الفول البلدى.
X1= متوسط درجة الحرارة، X2= كمية المطر.

جدول 15. التقدير القياسي ألثر المتغيرات المناخية على إنتاجية محصول الطماطم الشتوى فى محافظة البحيرة

No
 Dependent

variable
 Independent

variables

 Unstandardized
Coefficients

B

t F D.W

1

0.99

-2.9

-1.1

2.9*

-1.5**

-2.7**

5.2** 63 1.8

*معنوى إحصائى عند المستوى االحتمالى 0.01.
**معنوى إحصائى عند المستوى االحتمالى 0.05.

المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجداول أرقام )4(، )8).
حيث Y1= إنتاجية محصول الطماطم الشتوى.

X1= متوسط درجة الحرارة، X2= كمية المطر، X3= الرطوبة النسبية.

جدول 16. التقدير القياسي ألثر المتغيرات المناخية على إنتاجية محصول الطماطم الصيفى فى محافظة البحيرة.

No
 Dependent

variable
 Independent

variables

 Unstandardized
Coefficients

B

t F D.W

1
-0.78

-0.7

-3.7*

-3.6*
11.8* 63 1.4

*معنوى إحصائى عند المستوى االحتمالى 0.01.
المصدر: جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة بالجداول أرقام )4(، )10).

حيث Y1 تشير إلى إنتاجية محصول الطماطم الصيفى.
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نتائج الدراسة                                                                    

إنتاجية  على  المناخية  المتغيرات  ألثر  القياسي  التقدير  نتائج 
محاصيل الدراسة

- إتضح من التحليل اإلحصائى لنماذج اإلنحدار المقدرة لمحصول 
الحرارة  درجة  لمتوسط  سلبيًا  تأثيًرا  هناك  أن  البلدى  الفول 
تبين  حين  فى   ،0.029 بمقدار  البلدى  الفول  إنتاجية  على 
البلدى  الفول  إنتاجية  المطر على  لكمية  إيجابيًا  تأثيًرا  وجود 
العوامل  من  أى  زيادة  عند  وذلك  للفدان  طن   0.22 بمقدار 

المستقلة بمقدار وحدة واحدة.

- تبين من التحليل اإلحصائى لنماذج اإلنحدار المقدرة لمحصول 
الطماطم الشتوى أن هناك تأثيًرا سلبيًا لكمية المطر والرطوبة 
على إنتاجية الطماطم الشتوى بمقدار 2.9، 1.1 على التوالى 
لكل منهما، فى حين تبين وجود تأثيًرا إيجابيًا لمتوسط درجة 
طن   0.99 بمقدار  الشتوى  الطماطم  إنتاجية  على  الحرارة 
للفدان وذلك عند زيادة كل من العوامل المستقلة بمقدار وحدة 

واحدة.

- إتضح من التقدير اإلحصائى لنماذج اإلنحدار المقدرة لمحصول 
الطماطم الصيفى أن هناك تأثيًرا سلبيًا لكل من متوسط درجة 
بمقدار  الصيفى  الطماطم  إنتاجية  على  والرطوبة  الحرارة 
0.78، 0.7 طن للفدان عند زيادة كل من المتغيرات المستقلة 

بمقدار وحدة واحدة.

نتائج سيناريوهات الوضع المستقبلى للتغيرات المناخية فى مصر:
إنتاجية  إنخفاض  الثانى  السيناريو  من  النتائج  أسفرت  كما   -
محصول الفول البلدى بحلول عام 2030 حيث ستبلغ 1.16 
للفدان عام 2016 مما  للفدان بعد أن كانت 1.39 طن  طن 
وما  المحصول  من  الكلى  الناتج  كمية  إلنخفاض  سيؤدى 
حيث  الفرد  نصيب  متوسط  فى  إنخفاض  من  عليه  سيترتب 
سيبلغ 3.99 كجم/الفرد/السنة عام 2030 بعد أن كان 4.8 
الثالث  السيناريو  أوضح  كما   ،2016 عام  كجم/الفرد/السنة 
أنه يمكن تعويض إنخفاض إنتاجية محصول الفول البلدى من 
خلل زيادة المساحة المزروعة منه حيث ستصل إلى 400 
عام  فدان  ألف   81.1 كانت  أن  بعد   2030 عام  فدان  ألف 

.2016

- إتضح من السيناريو الثانى إنخفاض إنتاجية محصول الطماطم 
كانت  أن  بعد  ل13.89  ستصل  حيث   2030 عام  بحلول 
درجة  متوسط  إلرتفاع  كنتيجة  وذلك  عام2016    16.6
الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية مما سيؤدى إلنخفاض كمية 
من  عليه  سيترتب  وما  الطماطم  محصول  من  الكلى  الناتج 
إنخفاض متوسط نصيب الفرد من حيث سيصل ل43 كجم/
الفرد/السنة عام 2030 بعد أن كان 51.7 كجم/الفرد/السنة 
عام 2016، كما أوضح السيناريو الثالث أنه يمكن تعويض 
إنخفاض اإلنتاجية عن طريق زيادة المساحة المزروعة من 
إلى 620 ألف فدان بعد أن كانت  الطماطم لتصل  محصول 

440.2 ألف فدان عام 2016.

ولذا توصى الدراسة باألتى:

- زيادة المساحة المزروعة بمحصولى الدراسة كمحاولة لتعويض 
فقد اإلنتاجية الناتج عن التغير المناخى.

- إعداد البرامج التى تمكن من مواجهة اآلثار المتوقعة للتغيرات 
جهاز  قيام  وضرورة  المصرية،  الزراعة  على  المناخية 
للحد  للمزارعين  الكافية  التوجيهات  بتقديم  الزراعى  اإلرشاد 

من هذه اآلثار.

الجديدة  الجوية  الظروف  يلئم  بما  الزراعة  مواعيد  تعديل   -
المناسبة  المناخية  المناطق  فى  المناسبة  األصناف  وزراعة 

لمحصولى الدراسة.

رية،  لكل  المناسبة  المياه  وبكمية  المناسبة  المواعيد  فى  الرى   -
تحت  المياه  على  الضغط  مؤشر  إرتفاع  ظل  فى  خاصة 

ظروف التغيرات المناخية.

من  التى  التكنولوجية  األساليب  مختلف  تحليل  فى  التوسع   -
التربة  فة تحسينات  الفدانية، والمتمثلة  اإلنتاجية  شأنها زيادة 
ومعدالت التسميد وأساليب الرى وغيرها للمحاصيل موضع 

الدراسة لتعويض تأثير التغيرات المناخية على إنتاجيتها.

اإلنذار  ونظم  الرصد  أنظمة  وتطوير  مراقبة  محطات  إنشاء   -
المبكر للكوارث المناخية.
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CLIMATE change is a difficult fact to deny; because agriculture is a biological industry that 
is particularly sensitive to any climatic changes, as crops are geographically, thermally 

and humid, which is expected to have a negative effect on production and therefore a greater 
difficulty in self-sufficiency and food gap than crops, Which are particularly sensitive to climate 
change such as tomato crop and food gap crops such as bean crop. The economic impacts of 
climate change on study crops and future status should be determined.The study found that there 
is a negative effect of the average temperature on the productivity of the bean yield, while the 
positive effect of rainfall on the productivity of the bean crop. There was also a negative effect 
of rainfall and moisture on the productivity of winter tomatoes, but the effect of the average 
temperature on winter tomato production was positive. The effect of the average temperature 
and humidity on tomato production was found to be negative. The scenarios also show that the 
productivity deficit can be compensated by increasing the area planted with the crops.

Keywords: Climate change, Relative humidity, Standard appreciation, Agricultural Produc-
tion, Self-sufficiency, Food gap, Food security.
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