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البيانااااات اةوليااااة ل دراسااااة،  اعتماااااداى ع ااااىالتمااااور الصااااغيرة فااااى الواحااااات البحريااااة كدراسااااة حالااااة 

/ 2-6143ماانهت تك  ااة العم يااات وفقاااى ل مواصاا ة البريطانيااة جقتصاااديات الجااودة رقاام  وباسااتخدام
الجياادة تصااميم اسااتمارة اسااتبيان لرصااد الممارسااات الزراعيااة حيااث تاام  )اإلصاادار الثااانى(  2007
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والزباااو وفقااااى لماااا ماااا يممكااان تطبيقاااه مااان متط باااات دليااال الممارساااات الزراعياااة الجيااادة، وممارساااات 

  وقاااد تااام اساااتخدام عااادد مااان اةساااالي  ول الجياااد لقسااام الزراعاااة بالوجياااات المتحااادة اةمريكياااةاالتاااد
، وتقياايم الخطار الغاذا ىمصاادر ولتحدياد الوصا ية، والتح ي ياة لتقيايم الممارساات الزراعياة الجيادة، 

ع يااا، المترتبااة ع يهااا  كمااا تاام اسااتخدام بعاال المقاااييد الكميااة لتحديااد الحاادود الاادنيا، وال المخاااطر
إلضاااااافات المااااازارعين مااااان اةسااااامدة  اجخاااااتالفالمعيارياااااة، ومعامااااال  واجنحرافااااااتوالمتوساااااطات، 
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وساالمة  لجاودةالتكاليف المباشرة لعدم التطاابق ماب متط باات اب غت تقديرات وقد التخزين وغيرها  

حااااوالى  2018/ 2017الغااااذاء فااااى الماااازارع الصااااغيرة بالواحااااات البحريااااة فااااى الموساااام الزراعااااى 
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جنياااه  وكانااات تك  اااة "تكيااايد"  م ياااون 887 5بتك  اااة إجمالياااة  الممارساااات الزراعياااة الجيااادةع اااى 
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كامل الكميات المنتجة من التمور فى المزارع الصغيرة بالواحاات البحرياة بالقادرة اإلنتاجياة  لتخزين

 م يون جنيه  160 بحوالىطن سنوياى  38288الحالية لها الممقدرة بحوالى 
التمااااور  ماااازارعتكاااااليف الجااااودة، الزراعياااة الجياااادة،  الممارسااااات سااااالمة الغااااذاء، :الدالااااة كلماااااتال
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Abstract 

Food Safety Cost  

(A Case Study of Small Date Farms in Baharia Oasis) 
 

This study aimed at estimating cost of conformance and non-
conformance with food safety requirements in small date farms in 
Baharia Oasis as a case study based on BS 6143-2/2007 for quality 
economics, 2nd Edition. A questionnaire was designed to assess Good 
Agricultural Practices (GAP) in 38 small date farms located at Baharia 
Oasis specifically in the areas of Bawiti, Mandisha and Zabo against the 
applicable requirements of Good Agricultural Practices (GAP) and Good 
Handling Practices (GHP) user's guide issued in 2011 by the United 
States Department of Agricultural (USDA) as a tool to evaluate food 
safety status in agricultural farms. Some quantitative measures were 
estimated i.e. minimum, maximum, average and standard deviations and 
the coefficient of variation for farmers' additions of chemical and organic 
fertilizers, pesticides and losses during different pre and post-harvest 
stages. The study reached some major findings, which are: Direct cost of 
non-conformance with quality and food safety requirements in small date 
farms in Baharia Oasis in the agricultural season 2017/2018 amounted to 
about 337.710 million EGP including: 1) Annual losses in farm 
productivity that estimated at 205.605 million Egyptian pounds. 2) 
Annual losses in production quantities during harvest, adjusting moisture 
and storage that estimated at 132.105 million EGP. On the other hand, the 
cost of conformance with the quality and food safety requirements was 
estimated at 428.070 million Egyptian pounds represent: 1) Cost of 
constructing water sedimentation ponds that estimated at 9,380 million 
EGP to irrigate the entire area of small date farms in Baharia Oasis with 
water purified from heavy metals. 2)  Cost of building drip irrigation 
networks for all small date farms in Baharia Oasis that estimated at 
204.975 million EGP. 3) Cost of training permanent labor in small date 
farms in Baharia Oasis on GAP that estimated at 5.887 million pounds. 4)  
Cost of covering date punches with cloths bags to prevent them from 
insects and physical contamination with dust for all date palm trees in 
Baharia Oasis that estimated at 47.828 million pounds. 5) Cost of 
establishing 10 refrigerators to store the entire quantities of dates in small 
farms in Baharia Oasis (38288 tons per year) that estimated at 160 million 
pounds. 

Keywords: Food Safety, Good Agricultural Practices, Quality 
economics, Small Dates Farms, Baharia oasis 
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 :مقدمةال
ركاز الحكوماات فاى جمياب ت ، ولهاذاموضاوع متزاياد اةهمياة يتع اق بالصاحة العاماة ،سالمة الغاذاء

شااعوبها  هااذه الجهااود هااى فااى حقيقااة لاادى  سااالمة الغااذاءمسااتوى أنحاااء العااالم جهودهااا لتحسااين 
 لعااادد متزاياااد مااان المشااااكل المتع قاااة بساااالمة الغاااذاء أثااارت بااادورها فاااى اهتماماااات اساااتجابةاةمااار 

إنتااا   مراحاالفااى جميااب الغااذاء بالممارسااات الصااحية الجياادة الواجاا  توافرهااا  مصاانعى ومسااته كى
 الغاذاء و ممتاداولى نتجاىزارعاى و مم لى الما ادة  مان أجال ذلاص، أصاب  ع اى من المزرعة إ ،الغذاء

تساب  فاى ضارر تج  أغذياة ممناةسوقوا نتجوا ويم أن يم ، وهو واج  أخالقى وتشريعى وتجارى أيضاى 
إنتا  الغذاء  احلفى جميب مر الممارسات الصحية الجيدة اجهتمام بفإن مسته ص النها ى  أيضاى، ل 

التكااليف  زايادبادورها تاؤدى الاى ت التيحاجت عدم المطابقة  تزايدفى الحد من  بشكل مباشر يؤثر
اةماار  المنااتت منهااا، فيمااا يتع ااق بسااالمة الغااذاء المنشااأةساامعة  التااأثير بالساا   ع ااىو  ،التصاانيعية

 الخسا ر  الذى من شأنه أن يمحجم المسته كين عن التعامل مب منتجاتها، وتتحقق

  :مشكلة الدراسة

ع اااى الااارغم مااان أن توكياااد ساااالمة الغاااذاء ع اااى طاااول س سااا ة الغاااذاء أصاااب  أماااراى هامااااى لتحساااين 
إلاى دراساة اةبعااد اجقتصاادية  تطارقاةبحااث التاى ته يم تقر إلاى مستويات اةمان الغذا ى، إج أن

طاابق ماب متط باات ساالمة تك  اة التطاابق وعادم التمان حياث  الخطار الغاذا ىمصاادر ل تحكم فى 
  ع ى طول س س ة الغذاء  الغذاء

 :أهمية البحث والمستفيدين

ستتوفر ل مسته كين مان خاالل هاذه الدراساة تح ايالى وافيااى ل مخااطر الغذا ياة التاى يمكان أن يتساب  
لممارسااات المتع قااة ا لتكاااليفالغااذاء غياار اآلماان فااى انتقالهااا إلاايهم، كمااا سااتتوفر ل منتجااين دلاايالى 

فااى ضاوء النتااا ت التاى توصاا ت إليهاا الدراسااة الميدانياة، التااى طمبقات ع ااى  بتحساين سااالمة الغاذاء
لاااذا فيتوقاااب أن يسااات يد مااان نتاااا ت الدراساااة كاااالى مااان   المااازارع الصاااغيرة ل تماااور بالواحاااات البحرياااة

ساااعد فااى أن ت يمكاانالدراسااة  هااذهنتااا ت ويمكاان القااول أن مصاار  فااى مسااته كى ومنتجااى الغااذاء 
 هاذهنتاا ت تهادف  أيضااى  فاى مصار  يل حاجز اجتماعى واسب النطاق أمام الغذاء غيار اآلمانتشك

القطااااعين الحكاااومى والخاااا  فاااى  داخااالصاااانعى القااارار  مسااااعدةام اةول الاااى قاااالدراساااة فاااى الم
 ترتي  بدا ل السياسات ع ى أساد من التكاليف والعوا د المتوقعة 
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 :أهداف البحث والنتائج المتوقعة

 هية الغذاء اآلمن ، والوقوف ع ى مامصادر الخطر الغذا ىريف بالتع .1

 ع اااى مساااتوى الوحااادة اإلنتاجياااة عااادم التطاااابق ماااب متط باااات ساااالمة الغاااذاءتقااادير تك  اااة  .2
   "كدراسة حالة"بالواحات البحرية لقطاع إنتا  التمور 

وبااااة متمث ااااة فااااى اجسااااتثمارات المط ممارسااااات ساااالمة الغااااذاء  تك  ااااة التطااااابق ماااابتقااادير  .3
    تحسين اإلنتاجيةلص كذو ال اقد  مخاطر الغذاء إلى الحدود اآلمنة، والحد من جختزال

 فاى مازارع ممارساات ساالمة الغاذاء تطاابق مابلتك  اة التطاابق وعادم اتقادير  تم: منهجية البحث
تمارة تصاميم اساحيث تام ل زيارات الميدانية ل دراسة،  اعتماداى ع ى البيانات اةولية الصغيرة التمور

مزرعااااة ماااان ماااازارع التمااااور الصااااغيرة  38فااااى عاااادد الجياااادة اسااااتبيان لرصااااد الممارسااااات الزراعيااااة 
بالواحات البحرية فى مناطق الباويطى، ومنديشاة، والزباو وفقااى لماا ماا يممكان تطبيقاه مان متط باات 

حاااادة ول الجيااااد لقساااام الزراعااااة بالوجيااااات المتاالزراعيااااة الجياااادة، وممارسااااات التاااد دليااال الممارسااااات
اةسااالي  الوصاا ية، والتح ي يااة لتقياايم الممارسااات الزراعيااة  عاادد ماان وقااد تاام اسااتخدام  اةمريكيااة
 تقييم المخاطر المترتبة ع يها  ، و الخطر الغذا ىتحديد مصادر كذا الجيدة، و 

لتحدياااد الحااادود الااادنيا، و  تااام اساااتخدام بعااال المقااااييد الكمياااة لوصاااف عيناااة الدراساااة لص، وقااادكاااذ
إلضافات المزارعين من اةسامدة  اجختالفعامل المعيارية، وم   واجنحرافاتالمتوسطات، والع يا، و 

ال اقااد أثناااء الحصاااد، وأثناااء ضاابط المحتااوى الرطااوبى، أيضاااى الكيميا يااة والعضااوية، والمبياادات، و 
 وأثناااء التخاازين وغيرهااا  وقااد تاام تقاادير تكاااليف الجااودة اعتماااداى ع ااى ماانهت تك  ااة العم يااات وفقاااى 

اعتمااااداى ، )اإلصااادار الثاااانى( 2007/ 2-6143ل مواصااا ة البريطانياااة جقتصااااديات الجاااودة رقااام 
 ع ى البيانات اةولية ل دراسة، ونتا ت اةبحاث اةخرى ذات الص ة 

واجااه الباحااث مشااك ة عاادم تااوافر البيانااات الثانويااة المناساابة المتع قااة بموضااوع  :قيااود البيانااات
دراسة بتقدير تأثير الممارسات الزراعية الس يمة المتع قة بسالمة الغاذاء اهتمت ال ثم الدراسة، ومن

ع اااى اإلنتاجياااة وال اقاااد فاااى مااازارع التماااور اعتمااااداى بشاااكل أساساااى ع اااى البياناااات اةولياااة التاااى تااام 
 جمعها من مزارع التمور الصغيرة بالواحات البحرية 

لبحثية لمعهد التخطيط القاومى خاالل تم اجراء الدراسة ضمن الخطة ا :اإلطار الزمانى للدراسة
  وتم عقد الزيارة الميدانية فى اةسبوع اةول من شهر أكتوبر عام 2017/2018العام اةكاديمى 

2017  
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تم اختيار مدينة ومركز الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة لعقد  :اإلطار المكانى للدراسة
تمياز فاى إنتاا  صانف التماور "السايوى" أو "الصاعيدى"  هذه الدراسة لما تتميز به هذه المديناة مان

 الذى تعتمد ع يه مصر فى صادراتها من التمور خالل اةعوام الماضية 

الم هااوم  -سااالمة الغااذاء: اةول، تاام تقساايم هااذه الدراسااة إلااى مبحثااين ر يساايين :خطااة الدراسااة
 الغااذا ى مصاادر الخطاررياق باين يتنااول هاذا المبحاث تعري ااى بساالمة الغاذاء، والت  ومنااهت التقيايم

الغذا يااة، وعرضاااى لمتط بااات دلياال المسااتخدم  المخاااطرالغذا يااة، وشاارحاى لمراحاال تقياايم والمخاااطر 
ل ممارسات الزراعية الجيدة، وممارسات التداول الجيد الصادر عن قسم الزراعة بالوجياات المتحادة 

-تقادير تكااليف ساالمة الغاذاءالثانى، حث أما المباةمريكية كدليل استرشادى ل ممارسات الجيدة  
ساالمة الغاذاء وفقااى لتح يال الممارساات الزراعياة لمصاادر الخطار ل تحديداى تضمن يفدراسة ميدانية  

مازارع عينااة لت ااص الممارساات ب اساتبيان الجيادة، والتاداول الجياد الااذى تام إجاراءه ماان خاالل اساتمارة
فاى تك  اة فقادان  ماب متط باات ساالمة الغاذاء متمث اةى  الدراساة  كماا تام تقادير تكااليف عادم التطاابق

قد المخت  ة أثنااء الحصااد، وضابط المحتاوى الرطاوبى، والتخازين  وكاذا تام ااإلنتاجية، وتكاليف ال 
 تطابق مب متط بات سالمة الغذاء المقترحة ل تقدير تكاليف تن يذ المداخالت 
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 ييمالمفهوم ومناهج التق -: سالمة الغذاءاألول المبحث
 

 مقدمة 1-1
يوضا  هااذا الجازء ماان الدراساة م هااوم وأهمياة سااالمة الغاذاء فااى الصاناعات الغذا يااة  كماا يصااف 

ساالمة الغاذاء ساواء البيولوجياة أو الكيميا ياة  مصاادر الخطار الغاذا ى ومخااطربإيجاز ال رق بين 
هااذا  يتضاامنا أو ال يزيا يااة أو مسااببات الحساسااية التااى تواجااه صااناعة اةغذيااة والمشااروبات  كماا

عرضااااى لمتط باااات دليااال المساااتخدم راحااال تقيااايم المخااااطر الغذا ياااة، وكاااذا ماااوجزاى لمال صااال أيضااااى 
لبرنامت المراجعاة ع اى الممارساات الزراعياة الجيادة، وممارساات التاداول الجيادة الصاادر عان قسام 

اللااه تقياايم كاادليل استرشااادى يمكاان ماان خ 2011الزراعااة بالوجيااات المتحاادة اةمريكيااة فااى إبرياال 
  واقب ممارسات سالمة الغذاء فى مزارع التمور موضب الدراسة الميدانية

ضاامان أج ساالمة الغااذاء بأنهاا " 1هي اة الدسااتور الغاذا ى عارفتم  :سااالمة الغااذاء مفهاوم 1-2
المقصااود  لالسااتخداموفقاااى  او/أو تناولهاا اعنااد إعااداده تتسااب  اةغذيااة بإلحاااق الضاارر بالمسااته ص

م هااذا التعريااف فااى الت رقااة بااين المسااا ل المتع قااة بسااالمة الغااذاء، واةخاارى المتع قااة ويخااد 2" امنهاا
، والمتمثال ال ساد الميكروبيولوجى لألغذياة الحساساة ل ت اففإن  ،بجودة الغذاء  فع ى سبيل المثال

اء ناى متع قااى بساالمة الغاذألايد ضارورياى أن يكاون شا فى تغير الخوا  الطبيعية والكيميا ية ل غاذاء
أو أحاااد منتجاتهاااا  مااان الكا ناااات الحياااة الدقيقاااةالمساااته ص لصاااحة سااا بى إذا لااام يكااان هنااااص تاااأثير 

 جودتاهمان حياثم وع يه فإن المنتت ال اسد فى هذه الحالة يعتبر غير مقباول   الثانوية مثل السموم
 غير أمن   اعتبارهبدجى من 

اعات الغذا يااة الحديثااة تواجااه مشااروعات الصاان 3:الغذائيااة والمخاااطر مصااادر الخطاار 1-3
تهدياااادات متعااااددة لسااااالمة منتجاتهااااا الغذا يااااة  وماااان الممكاااان أن تمشااااتق التهدياااادات ماااان مصااااادر 
بيولوجية أو كيميا ية أو فيزيا ية  وتتحدد أهمية كل تهديد من ت ص التهديدات بمزيت من عنصرين 

 مرتبطين هما:

                                                           
1 The international Codex Alimentarius Commission. 
2 Codex Alimintarious, "Food Hygiene Basic Texts", Fourth Edition, Rome, FAO and 

WHO, 2009, p. 6 
 Hazards and يوجد عدم ات اق فى المراجب العربية ع ى استخدام كال المصط حين كترجمة عن المصط حيين 3

Risks  الدراسة ترجمة هي ة الدستور الغذا ىفى ال غة اإلنج يزية  وتعتمد هذه. 
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o توجاااد فااااى  ياااة أو ال يزيا يااااةأحااااد العوامااال البيولوجيااااة أو الكيميا  : وهاااى1مصاااادر الخطاااار
 2 القادرة ع ى إحداث تأثير ضار بالصحةأو حالة ت ص اةغذية  اةغذية

o 4 الخطر الغذا ىمصادر حدوث التأثير الضار ل احتمالية: وهى 3المخاطر 

البيولوجياة التهدياد المباشار اةعظام  مصاادر الخطارتمثال  :5البيولوجية مصادر الخطر 1-3-1
أن تتسااب  فااى أوب ااة ةماارال خطياارة  وتوجااد أعااداد كبياارة ماان  جحتماليااة ذلااص، و لسااالمة الغااذاء

البيولوجيااة التااى ماان الممكاان أن تتسااب  فااى حاادوث أماارال منقولااة عاان طريااق  مصااادر الخطاار
البكتيريااااا،  ، هااااى:البيولوجيااااة مصااااادر الخطاااارالغااااذاء، إج أنااااه توجااااد ثالثااااة أنااااواع ر يسااااية ماااان 

  6وال يروسات، والط ي يات 

توجااد اةن ناادرة شااديدة لحاادوث تساامم كيميااا ى حاااد فااى : 7الكيميائيااة ادر الخطاارمصاا 1-3-2
، إج أن اةمااار يخت اااف فاااى الب ااادان اةقااال تقااادماى التاااى قاااد تشاااكل بقاياااا المبيااادات، الب ااادان المتقدماااة

لإلنسااان عناااد تناااول الخضاااروات  انتقالهااااخطاااورة صااحية كبيااارة فااى حااال  والمخصاابات الكيميا يااة
  الواجبة ما بين أخر معام ة كيميا ية والحصاد اةمانم حصادها قبل انقضاء فترة وال اكهة التى ت

 التىبالسموم ال طرية  إج أن الخطورة فى ت ص الب دان قد تكمن هنا فى مستويات الت وث الكيميا ى
حتاااى ولاااو بتركيااازات  التعااارل لهاااا ل تااارة طوي اااةع اااى الصاااحة العاماااة عناااد ؤثر تااامااان الممكااان أن 

الكيميا يااة اةخاارى هرمونااات النماااو، اةلااوان الصااناعية، وكاااذا  مصااادر الخطااارماان و  8 منخ ضااة
 اإلضافات التصنيعية اةخرى فى حال تجاوزها حدود اإلضافة المصر  بها 

مثاال وجااود أجسااام غريبااة فااى الغااذاء  أمااا الت ااوث ال يزيااا ى: 9الفيزيائيااة مصااادر الخطاار 1-3-3
أقاال خطااورة نساابياى ماان ، فيعتباار تهديااد بالسااتيص، الزجااا ذات كت ااة وحجاام مثاال المعااادن، الااورق، ال

 10اةخرى من حيث التأثيرات المناو ة ل صحة  الخطر الغذا ىمصادر 

                                                           
1 Hazards 

هي اة الدسااتور الغااذا ى، نظافااة اةغذيااة النصااو  اةساساية، برنااامت المواصاا ات الغذا يااة المشااترص بااين منظمااة  2
 2003 اةغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، الطبعة الثالثة، روما،

3 Risks 
4 Motarjemi, Y and H. Lelieveld, "Food Safety Management: A practical Guide for 

the Food Industry", Elsevier, 2014  
5 Biological Hazards 
6 Motarjemi, Y., et al, "Encyclopedia of Food Safety", 2nd edition, Elsevier, 2014 
 

7 Chemical Hazards 
8 Idem 
9 Physical Hazards 
10 Idem 
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مثااال البااايل، ال ااابن، والمكسااارات، وال اااول الساااودانى،  1كماااا أصااابحت اةغذياااة المساااببة ل حساساااية
التااااارمد، و الكااااارفد، و السمسااااام، ، و والقمااااا والرخوياااااات، القشاااااريات، اةساااااماص، و وفاااااول الصاااااويا، و 

لمصااانعى اةغذياااة، حياااث قاااد يهاجمهاااا جهااااز  ر ااايد اهتمااااممثاااار  أماااال  الكبرياااتو المساااتردة، و 
، لهاا التصاديغريبة واجا   اى أجسام -عن طريق الخطأ– باعتبارهاالمناعة لألفراد ذوى الحساسية 

2 ج تتحم ها المعدة لعدم توافر اإلنزيمات الهاضمة لهاقد  أو
 

ساااالمة الغاااذاء ساااواء مصاااادر الخطااار لمعرفاااة المحيطاااة، وال هااام الجياااد لطبيعاااة مماااا سااابق، فاااإن ال
  ة المعروفة حالياى أو حتى الناش ة هى شروط أساسية لتوكيد سالمة المنتجات الغذا ي

 

 : 3سالمة الغذاء مخاطرتقييم مراحل  1-4

لجاازء ماان الغااذاء، وفااى هااذا اسااالمة  مخاااطروقااد تعااددت الدراسااات التااى تعرضاات لموضااوع تقياايم 
إلدارة الغااذاء والاادواء  4المناااهت التااى تاام اتباعهااا فااى دراسااةأحااد الدراسااة ساايتم القاااء الضااوء ع ااى 

مااان خاااالل اتبااااع  اساااتهدفت تكمااايم تقيااايم مخااااطر ساااالمة الغاااذاء 2012عاااام  (FDA)اةمريكياااة 
 : التالية إتباع المراحل اةرببتم  ، حيثالمنهت الع مى

، اجهتمااممحال  مصادر الخطارخطوة تعريف ال هذهستهدف تو  :5در الخطرمصاتحديد  1-4-1
البيولوجيااااة، والكيميا يااااة،  مصااااادر الخطاااارويساااات زم ذلااااص اةخااااذ فااااى اجعتبااااار ماااادى واسااااب ماااان 

أم  سا بيةمساببة ةثاار صاحية   خطارالمصادر ل، والمخاطر اإلشعاعية سواء كانت ت ص وال يزيا ية
  اةنظمة الرقابية  التى توفرهالمع ومات ع ى ا الخطر الغذا ىمصادر  تحديدج  ويعتمد 

إلاى  انتقالهامن حيث مصادر  مصادر الخطريتم تشخي   :6در الخطرمصاتشخيص  1-4-2
عارال المرضاية ل مخااطر البيولوجياة، الغذاء، وعوامل النمو الداخ ية والخارجياة ل ميكروباات، واة

  ةدوية، وغيرها( والجرعات الضارة لبقايا المواد الكيميا ية )المبيدات، ا

                                                           
1Food Allergens 
2 Lin, J., et al., "Food Allergens Methods and Protocol", Elsevier, 2017  
3 Food Safety Risk Assessment 
4 Scott. J., et. al. (2012). "DRAFT Qualitative Risk Assessment; Risk of 

Activity/Food Combinations for Activities (Outside the Farm Definition) Conducted 

in a Facility Co-located on a Farm", Food and Drug Administration (FDA), 

Washington, D.C. Retrieved from: 

 https://www.fda.gov/downloads/food/foodscienceresearch/ucm334110.pdf 

5 Hazard Identification 
6 Hazard Characterization 

https://www.fda.gov/downloads/food/foodscienceresearch/ucm334110.pdf
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ويتضاامن ذلااص ع ااى ساابيل المثااال تقياايم المخاااطر ال ع يااة، والمتوقعااة  :1تقياايم التعاارض 1-4-3
ع ااى تعاارل المسااته ص  اى مباشاار  اى وماان العواماال المااؤثرة تااأثير اإلنسااان لمنتجااات م وثااة   جسااتهالص

ص الغاااذاء، معااادل تكااارار اساااتهال: معااادل التكااارار ومساااتويات الت اااوث فاااى الغاااذاء، لمصاااادر الخطااار
  الكميات المسته كةو 

البيولوجيااة ع ااى ساابيل المثااال، يااتم رصااد  المخاااطرولتشااخي   :2مخاااطرالتشااخيص  1-4-4
، وعدد الحااجت منهاا التاى اساتدعت التواجاد مصادر الخطرأعداد الحاجت المرضية التى سببتها 

   ، وحاجت الوفيات3فى المستش يات

 يد سالمة الغذاءوتوكالممارسات الزراعية الجيدة  1-5
تنقساااام إلااااى ثمانيااااة أقسااااام، هااااى:  الممارسااااات الزراعيااااة الجياااادة سااااالمة الغااااذاء فااااإن ماااان منظااااور

وساااااا ل مكافحاااااة اآلفاااااات، ومااااادى مال ماااااة اةسااااامدة المساااااتخدمة، وجاااااودة  وأمااااااننظافاااااة الترباااااة، 
وساااااالمة الميااااااه، والشااااا ون الصاااااحية ل عاااااام ين بالمزرعاااااة، ونظافاااااة المعااااادات واةدوات، ونظافاااااة 

اجقتصااااااادية ماااااان المخ  ااااااات، ومال مااااااة طاااااارق حصاااااااد وتخاااااازين الثمااااااار،  واجساااااات ادةلمزرعااااااة ا
ومااااااادى انخ اااااااال نسااااااا  ال اقاااااااد  وفيماااااااا ي اااااااى عرضااااااااى لمتط باااااااات دليااااااال المساااااااتخدم لبرناااااااامت 
المراجعاااااة ع اااااى الممارساااااات الزراعياااااة الجيااااادة، وممارساااااات التاااااداول الجيااااادة الصاااااادر عااااان قسااااام 

كااااااادليل استرشاااااااادى يمكااااااان مااااااان  20114ياااااااة فاااااااى إبريااااااال الزراعاااااااة بالوجياااااااات المتحااااااادة اةمريك
خاللاااااه تقياااااايم واقااااااب سااااااالمة الغااااااذاء فااااااى ماااااازارع الخضاااااار وال اكهااااااة  وقااااااد تتضاااااامن هااااااذا الاااااادليل 
العدياااااد مااااان القضاااااايا المتع قاااااة بساااااالمة الغاااااذاء ع اااااى نطااااااق المزرعاااااة، مااااان أهمهاااااا: التساااااجيل 

ام الكيماويااااااات ومتط بااااااات التتبااااااب، وصااااااحة العااااااام ين والشاااااا ون الصااااااحية، واشااااااتراطات اسااااااتخد
والمبياااااااادات الكيميا يااااااااة، وأنااااااااواع التسااااااااميد واحتياطااااااااات اسااااااااتخدامه، التعاماااااااال مااااااااب الحيوانااااااااات 

 المزرعية واةلي ة والبرية، وجودة المياه، ونظافة المرزعة  

: حيااااااااث ماااااااان الواجاااااااا  أن تحاااااااات ظ إدارة المزرعااااااااة التسااااااااجيل ومتطلبااااااااات التتبااااااااع 1-5-1
 احركااااااااة مساااااااات زمات اإلنتااااااااا  منااااااااذ وصااااااااوله ة أو الكترونيااااااااة لمتابعااااااااةياااااااابسااااااااجالت سااااااااواء ورق

، وكااااااذا الحاااااال فيماااااا يتع اااااق باااااالمنتت النهاااااا ى منااااااذ احتاااااى اساااااتخدامه -ع اااااى اةقااااال-المزرعاااااة 
 إنتاجه، وحتى وصوله إلى التجار والموزعين ل مسته ص النها ى 

                                                           
1 Exposure Assessment 
2 Risk Characterization 
3 Hospitalizations 
4 United States Department of Agriculture (USDA) (2011). "User’s Guide: Good 

Agricultural Practices and Good Handling Practices Audit verification Program: Fruit 

and Vegetables Programs", Retrieved from USDA website: 

http://www.canr.msu.edu/foodsystems/uploads/files/Good-practices-audit.pdf 

http://www.canr.msu.edu/foodsystems/uploads/files/Good-practices-audit.pdf
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: حياااااث يشاااااترط هاااااذا الااااادليل أن ياااااتم اصااااادار صاااااحة العااااااملين والشااااائون الصاااااحية 1-5-2
  كماااااااا يجااااااا  أن يراعاااااااى العماااااااال -سااااااانوياى ع اااااااى اةقااااااال–ين دوريااااااااى شاااااااهادات صاااااااحية ل عاااااااام 

المالبااااااد  ارتااااااداءفااااااى  تمث ااااااةى الاااااازراعيين متط بااااااات الشاااااا ون الصااااااحية ل متعااااااام ين مااااااب الغااااااذاء م
  كماااااا يجاااااا  أن تتااااااوافر فااااااى 1المصاااااممة صااااااحياى، وغطاااااااء الااااارأد، وواقااااااى القاااااادم، والجوانتيااااااات

افر المنظ اااااااات والمطهااااااارات الصاااااااحية فاااااااى تصاااااااميمها، مااااااان حياااااااث تاااااااو  اجشاااااااتراطاتالمزرعاااااااة 
ل اةيااااادى فاااااى أمااااااكن دخاااااول المزرعاااااة ساااااواء ل عاااااام ين أو ل زا ااااارين ماااااب ضااااارورة وجاااااود يلغسااااا

، ووجاااااااود عااااااادد كاااااااافى مااااااان الماااااااراحيل اةياااااااديعالماااااااات لتوضاااااااي  الطريقاااااااة المث اااااااى لغسااااااايل 
 20لكااااال حياى بحياااااث يكاااااون هنااااااص مرحاااااال واحاااااد ع اااااى اةقااااال العاماااااة النظي اااااة المصاااااممة صااااا

ذا أمااااااااكن كاااااااأن يتاااااااوافر فاااااااى المزرعاااااااة مصااااااادراى ممنااااااااى لميااااااااه الشااااااار ، و   جااااااامزارعااااااااى  كماااااااا ي
 مخصصة لألكل والتدخين  

كمااااااااا يشااااااااترط الاااااااادليل أن يت قااااااااى جميااااااااب العااااااااام ين الاااااااازراعيين دورات تدريبيااااااااة عاااااااان الشاااااااا ون 
الصاااااحية وفقااااااى لااااادليل قساااااام الزراعاااااة بالوجياااااات المتحاااااادة  اجشااااااتراطات تتضااااامنالصاااااحية  كماااااا 

سياساااااة ل ااااادم والساااااوا ل الجسااااادية توضااااا  كي ياااااة التعامااااال فاااااى حالاااااة  اةمريكياااااة أن تكاااااون هنااااااص
حتااااااى يااااااتم منااااااب انتقااااااال العاااااادوى  سااااااوا ل ماااااان الجسااااااد أيأو  اإلصاااااابة المؤديااااااة إلسااااااالة الاااااادماء

هااااااة، وكااااااذا لمنااااااب وصااااااول الاااااادم والسااااااوا ل ام ين الاااااازراعيين بعضااااااهم الاااااابعل ماااااان جبااااااين العاااااا
ناااااتت الزراعاااااى   كماااااا يجااااا  أن مااااان جهاااااة  أخااااارى الجسااااادية فاااااى حالاااااة إصاااااابة العاااااام ين إلاااااى المم

 تماااااااااام حتاااااااااى إجااااااااازةتمطبااااااااق سياساااااااااة اإلبااااااااالن عااااااااان اةماااااااارال، ومااااااااان  العااااااااام ين المرضاااااااااى 
اجستشاااااا اء  وأخيااااااراى ياااااان  الاااااادليل ع ااااااى ضاااااارورة اتخاااااااذ المزرعااااااة اجحتياطااااااات الالزمااااااة لمنااااااب 

 الدخول غير المصر  به إلى المزرعة من قبل الغرباء 

ليااااال الممارساااااات الزراعياااااة الجيااااادة، وممارساااااات : يشاااااترط داساااااتخدامات الكيمياوياااااات 1-5-3
التااااااداول اةماااااان الصااااااادر عاااااان قساااااام الزراعااااااة بالوجيااااااات المتحاااااادة اةمريكيااااااة أن يااااااتم اصااااااادار 
تااااااارخي  حكاااااااومى ل مزرعاااااااة باساااااااتخدام الماااااااواد الكيميا ياااااااة، كماااااااا يجااااااا  أن ياااااااتم عااااااازل جمياااااااب 

ن تواجااااااااد أنااااااااواع الوقااااااااود والمااااااااواد الكيميا يااااااااة الممكاااااااان اسااااااااتخدامها فااااااااى الماااااااازارع عاااااااان أماااااااااك
   2لمنب الت وث العرضىالنها ى المنتت الزراعى كذا ، و اةخرى مست زمات اإلنتا 

 3: ع ااااااااى المزرعااااااااة أن تتأكااااااااد ماااااااان أن بطاقااااااااة التعرياااااااافالتعاماااااااال مااااااااع المبياااااااادات 1-5-4
وواضااااااحة  وع ااااااى الماااااازارع أن يكااااااون  ،الخاصااااااة بكاااااال مبيااااااد مسااااااتخدم فااااااى المزرعااااااة موجااااااودة

خدامها، والكميااااااات المساااااااتخدمة ماااااان كااااااال ناااااااوع باسااااااات اياااااااة بااااااأنواع المبيااااااادات الممصاااااار ع ااااااى در 

                                                           
1 Gloves 
2  Cross Contamination 
3  Label 
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التااااى يجاااا  أج يااااتم حصاااااد ، وهااااى ال تاااارة الزمنيااااة 1مااااا قباااال الحصاااااد ماااادة فتاااارة مبيااااد، ومااااا هااااى
المحصااااول قب هااااا حتااااى يااااتم التحقااااق ماااان الااااتخ   ماااان أثااااار المبياااادات المسااااتخدمة  كمااااا يجاااا  

المساااااتخدمة، وغيرهاااااا أن توجاااااد ساااااجالت مزرعياااااة لتااااادوين مواعياااااد الااااارش بالمبيااااادات، والكمياااااات 
 من مع ومات 

: كاااااذلص يشاااااترط الااااادليل وجاااااود بطاقاااااات تعرياااااف لألسااااامدة المساااااتخدمة ساااااواء التساااااميد 1-5-5
بأنواعهاااااا  ةالكيميا ياااااة أو العضاااااوية، وأن تكاااااون هنااااااص أمااااااكن مخصصاااااة لتخااااازين ت اااااص اةسااااامد

المااااااااازارع ع اااااااااى ع ااااااااام باااااااااأنواع اةسااااااااامدة الممصااااااااار   فاااااااااى المزرعاااااااااة  ماااااااااب ضااااااااارورة أن يكاااااااااون
 ، وفترة اةمان قبل الحصاد لكل نوع سماد اجستخدام، وكميات مهاباستخدا

: يشااااترط الااااادليل وجااااود تااااادابير لمنااااب دخاااااول الحيوانااااات المزرعياااااة واألليفاااااة والبرياااااة 1-5-6
الحيوانااااات اةلي ااااة والقااااوارل والطيااااور، ووجااااود سااااور أو ساااايا  محاااايط بالمزرعااااة لمنااااب دخااااول 

ت ااااااااف تااااااااى ج تم يااااااااة ماااااااان الماااااااازارع المجاااااااااورة حت المزرعالغرباااااااااء، وكااااااااذا لمنااااااااب دخااااااااول الحيونااااااااا
، واسااااااااتخدام وسااااااااا ل لتخويااااااااف باسااااااااتمرارتم قاااااااا  الحشااااااااا ش المحصااااااااول  كمااااااااا يجاااااااا  أن ياااااااا

الطياااااااااور  وع اااااااااى إدارة المزرعاااااااااة أن تقاااااااااوم باااااااااإجراء تح يااااااااال المخااااااااااطر المحتم اااااااااة ل حيواناااااااااات 
 المزرعية واتخاذ التدابير ل تحكم فيها 

تقاااااوم بتح يااااال الميااااااه المساااااتخدمة فاااااى الااااارى : ع اااااى إدارة المزرعاااااة أن جاااااودة الميااااااه 1-5-7
عينااااات ساااانوياى فااااى  لساااانوية التااااى يااااتم تح ي هااااا عاااان ثااااالثدورياااااى، ع ااااى أج تقاااال عاااادد العينااااات ا

حالااااااة اسااااااتخدام المياااااااه الجوفيااااااة فااااااى الاااااارى  كمااااااا يجاااااا  أن يكااااااون أساااااا و  الاااااارى المسااااااتخدم 
وجاااااااود مناساااااااباى لناااااااوع المحصاااااااول  ماااااااب ضااااااارورة وجاااااااود أحاااااااوال ترساااااااي  ل ميااااااااه الجوفياااااااة، و 

 الوسا ل اآلمنة ل تخ   من ت ص الرواس  

: يجااااا  أن ياااااتم تنظياااااف المزرعاااااة ع اااااى فتااااارات دورياااااة، ماااااب تاااااوفير نظافاااااة المزرعاااااة 1-5-8
أدوات تنظياااااااف المزرعاااااااة مناسااااااابة ونظي اااااااة  ويشاااااااترط الااااااادليل وجاااااااود أمااااااااكن معزولاااااااة لحااااااارق 

 الحطام 

مدة : يجااااااااا  أن يوضااااااااا  المااااااااازارع ناااااااااوع اةسااااااااااألسااااااااامدة العضاااااااااوية والكمبوسااااااااات 1-5-9
بعاااااااادد اةيااااااااام الواجاااااااا  أن  العضااااااااوية والكمبوساااااااات المسااااااااتخدم، ع ااااااااى أن يكااااااااون ع ااااااااى درايااااااااة 

  وفااااى حالااااة شااااراء الكمبوساااات يجاااا  أن تكااااون هناااااص بطاقااااات تساااابق الحصاااااد بعااااد اسااااتخدامها
 ثبت التحكم فى اةمرال تعريف تم 

                                                           
1  Pre Harvest Interval 
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تمثاااااااال الزراعااااااااات المجاااااااااورة ل مزرعااااااااة خطااااااااورة  أج: يجاااااااا  الزراعااااااااات المجاااااااااورة 1-5-10
ة ع ااااااى المحصااااااول  وع ااااااى المزرعااااااة اتخاااااااذ الترتيبااااااات التااااااى ماااااان شااااااأنها منااااااب انتقااااااال صااااااحي

 المخاطر من المزروعات المجاورة 
 

وفيماااااا يتع اااااق بممارساااااات التاااااداول الجياااااد أهاااااتم الااااادليل الصاااااادر عااااان قسااااام الزراعاااااة بالوجياااااات 
لااااااتحكم فااااااى الرطوبااااااة، المتحاااااادة اةمريكيااااااة بعاااااادد ماااااان الموضااااااوعات الهامااااااة مثاااااال الحصاااااااد، وا

 قل التخزين، والنو 

اةدوات  باساااااااااتخدام: فيجااااااااا  أن ياااااااااتم الحصااااااااااد ساااااااااواء مليااااااااااى أو يااااااااادوياى الحصااااااااااد 1-5-11
حياااااااااا ى أثنااااااااااء ، ماااااااااب تجنااااااااا  الت اااااااااوث ال يز اااااااااا ى واةصاااااااااحياى تصاااااااااميماى المناسااااااااابة المصاااااااااممة 

الميكااااااااانيكى، وذلااااااااص بمنااااااااب سااااااااقوط المنااااااااتت ع ااااااااى التهشاااااااام الحصاااااااااد، وتق ياااااااال ال اقااااااااد نتيجااااااااة 
م أوعياااااة جسااااتقبال المنااااتت بعااااد الحصااااااد يجاااا  أن تكااااون مصااااانعة اةرل  وفااااى حااااال اسااااتخدا

صاااااااحياى يمناااااااب تاااااااراكم  مااااااان ماااااااواد ممصااااااار  بتالمساااااااها ل مناااااااتت الغاااااااذا ى، ومصصااااااامة تصاااااااميماى 
 ها دورياااااااى وفقاااااااى لجاااااادول تنظيااااااف ممخطااااااط لااااااه بااااااين ثناياهااااااا، كمااااااا يجاااااا  أن يااااااتم غساااااا الشااااااوا  

  اجسااااااتخدامة لحااااااين  اااااان ت ااااااص اةوعيااااااة فااااااى أماااااااكن محميااااااة نظيمساااااابقاى  كمااااااا يجاااااا  أن تمخااااااز 
 التأكد من صحة العام ين المرتبط أعمالهم بالحصاد والتعب ة يتم ويراعى أن 

الوسااااااا ل المناساااااابة لضاااااابط  اسااااااتخداميجاااااا  : الااااااتخلص ماااااان الرطوبااااااة "التنشااااااير" 1-5-12
المحتااااااااوى الرطااااااااوبى بالمحصااااااااول بعااااااااد الحصاااااااااد مثاااااااال وضااااااااب المنااااااااتت فااااااااى أوعيااااااااة خاصااااااااة 

اااااتحكم فيااااااه  ماااااب ضاااااارورة أن تكاااااون ت ااااااص " أو أن ااااااق فااااااى ظاااااروف الجااااااو الصااااااجات" عاااااادى المم
فاااااى أو التج ياااااف  "ل تنشاااااير" اجضاااااطراراةوعياااااة المساااااتخدمة مصاااااممة صاااااحياى، ونظي اااااة  وعناااااد 

الشاااامد يجاااا  تااااوفير الحمايااااة الالزمااااة لمنااااب الت ااااوث ال يزيااااا ى باةتربااااة، وتق ياااال ال اقااااد، وكااااذا 
 منب دخول اآلفات والقورال إلى أماكن التنشير 

مااااااان  انتقالاااااااه: يجااااااا  تاااااااوفير المخاااااااازن المناسااااااابة لح اااااااظ المناااااااتت حتاااااااى زينالتخااااااا 1-5-13
المزرعااااااة، مااااااب مراعاااااااة تااااااوفير الحاااااارارة والرطوبااااااة النساااااابية المناساااااابة لنااااااوع المنااااااتت سااااااواء فااااااى 

قااااد أثناااااء التخاااازين  كمااااا مخااااازن التبريااااد أو التجميااااد أو المخااااازن غياااار المبااااردة لتق ياااال نساااا  ال ا
التخاااازين، مااااب وجااااود بطاقااااات تعريااااف  ت المناساااابة أثناااااءم تعب ااااة المنااااتت فااااى العبااااوايجاااا  أن ياااات

، مااااااااب ضاااااااارورة اسااااااااتخدام الكميااااااااات المناساااااااابة ل مساااااااااحة، 1 مااااااااواد المسااااااااتخدمة فااااااااى التبخياااااااارل
ومراعاااااة فتاااارة اةمااااان الواجبااااة مااااا بااااين المعام ااااة بااااالتبخير والتعب ااااة النها يااااة ل منااااتت أو توجيهااااه 

                                                           
عم ية يتم بها التحكم وقتل الحشرات التى تصي  الثماار عان طرياق تعاريل المناتت هو  Fumigationالتبخير  1

لاابعل أنااواع الغااازات القات ااة لت ااص الحشاارات، ويحاا  أن تااتم ت ااص العم يااة بحاار  ل ح اااظ ع ااى سااالمة كاال  ماان 
 مب المادة الغذا ية فى المخازن من جهة، وسالمة المسته ص النها ى من جهة  أخرى  المتعام ين
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اجااااد اآلفااااات فااااى المخااااازن، مااااب ضاااارورة ل تصاااانيب  كمااااا يجاااا  اتخاااااذ التاااادابير المناساااابة لمنااااب تو 
وجااااااود وسااااااا ل لتعريااااااف المنااااااتت فااااااى المخاااااازن ماااااان حيااااااث )تاااااااري  الاااااادخول، الكميااااااة، المااااااورد، 

بهاااااادف منااااااب اسااااااتخدام الزجااااااا  ، فااااااى المخااااااازن 1وهكااااااذا(  ويجاااااا  أن تمطبااااااق سياسااااااة الزجااااااا 
ى نها ياااااى فااااى أماااااكن التخاااازين واسااااتبداله بباااادا ل الزجااااا  أو ع ااااى اةقاااال وجااااود غااااالف بالسااااتيك

  ويجااااا  أن يوجاااااد إجاااااراء ل تعامااااال ماااااب محااااايط باااااه لت اااااادى الت اااااوث ال يزياااااا ى فاااااى حاااااال كساااااره
المناااااااتت التاااااااالف أثنااااااااء التخااااااازين، ووجاااااااود أمااااااااكن مخصصاااااااة ل حصاااااااه لحاااااااين اتخااااااااذ القااااااارار 

 بإعدامه فى اةماكن المخصصة لذلص 

: يجاااااا  أن تتااااااوافر ساااااايارات لنقاااااال المنااااااتت النهااااااا ى ماااااان المخااااااازن ع ااااااى أن قاااااالالن 1-5-14
صااااااحياى، ونظي ااااااة، ومغطاااااااة، مااااااب ضاااااارورة تااااااوفير ظااااااروف التبريااااااد تصااااااميماى ون مصااااااممة تكاااااا

 والرطوبة النسبية المناسبة أثناء النقل 
 

 الدراسات السابقة 1-6
 فيما ي ى سيتم التعرل ةهم الدراسات السابقة المتع قة بموضوع الدراسة 

 

مة الغذاء فى إنتاا  اةلباان أثر التطابق مب مقاييد سال (Kumar, et al., 2017)قيمت دراسة 
فاااى نيباااال  وتااارى الدراساااة أناااه يجااا  تحساااين التطاااابق ماااب مقااااييد ساااالمة الغاااذاء ع اااى مساااتوى 
المزرعة  وقدرت الدراساة تكااليف تطبياق مقااييد ساالمة الغاذاء، وعرفات محاددات التطبياق الجياد 

ماان سااتة مقاطعااات  لممارسااات الغااذاء اآلماان  وقااد اعتماادت الدراسااة ع ااى بيانااات أوليااة تاام جمعهااا
جغرافية  وأوضحت نتا ت الدراسة أن مستويات التطابق مب مقاييد سالمة الغاذاء فاى نيباال غيار 
مشاااجعة، كماااا أن كثافاااة تبناااى ساااالمة الغاااذاء تتبااااين داخااال المقاطعاااة الواحااادة وباااين المقاطعاااات 

تك  ااة سااالمة المخت  ااة  وتتناساا  مقاااييد سااالمة الغااذاء طردياااى مااب حجاام القطيااب، بينمااا تتناساا  
الغاااذاء عكساااياى ماااب حجااام القطياااب  ومااان باااين محاااددات ساااالمة الغاااذاء الهاماااة هاااى الوصاااول إلاااى 
المع وماااات، كماااا يااارتبط أيضااااى التطاااابق ماااب مقااااييد ساااالمة الغاااذاء ماااب مااادى تبناااى أنظماااة إلدارة 

 الغذاء   سالمة

دية المرتبطاة مان أجال زياادة الاوعى بالادوافب اجقتصاا(Moyer, et al, 2017) وعقادت دراساة 
بغش الغذاء مان خاالل دراساات حالاة تضامنت سا عاى ومنتجاات تاماة الصانب  وكاان هادف الدراساة 
هااو فهاام الاادوافب اجقتصااادية لغااش الغااذاء مااب التطاارق ل تااأثيرات اجقتصااادية الجز يااة والك يااة لهااذا 
 الغاااش  وقاااد تضااامنت دراساااات الحالاااة حساااا  فااار  الغاااش والتااادليد لكااال شاااحنة غذا ياااة، وكاااذا

                                                           
1 Glass Policy 
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 ااى لحاام اةبقااار، وبيااب مكساارات م وثااة ببكتريااا عمحتم ااة مثاال إضااافة لحاام خيااول الغااش الحاااجت 
ضاااافة ماااادة الميالناااين إلاااى ج اااوتين القمااا   وقاااد أكااادت نتاااا ت الدراساااة أن الشاااحنة  الساااالمونيال، واف
الواحدة من الغذاء المغشوش من الممكن ان تج   أجف الدوجرات من اةربا  غير الشارعية، لاذا 

ماااا يااارتبط باااالغش مااان  اجعتبااااريمكااان أن يعتبااار غاااش الغاااذاء فعاااالى مربحااااى ل غاياااة ماااب اةخاااذ فاااى 
 رأسمالى فى عم يات تكنولوجية دقيقة ومعقدة  استثمار

 

تقرياراى عان موضاوعات  1553تح ايالى تجميعيااى لعادد  (Zhang, et al, 2016)كما أجارت دراساة 
 1غااذاء فااى الصااين  وقااد تاام اسااتخدام الماانهت النظااامىمتع قااة بالاادوافب اجقتصااادية لغااش وتاادليد ال

لتح يااااال شااااا ون ساااااالمة الغاااااذاء مااااان حياااااث ناااااوع التااااادليد، الغاااااذاء ذو الصااااا ة ومصااااادره، والماااااواد 
المستخدمة فى الغش، والم وثات، والظروف غير الطبيعية المحيطة بالغش  وتوص ت الدراسة إج 

د مشااااك ة خطيااارة فااااى الصاااين، ودعاااات أن مشاااك ة الغاااش والتاااادليد بااادافب التاااارب  اجقتصاااادى تعااا
نمااا مصااادر الخطاار لنتااا ت الدراسااة لاايد فقااط لتح ياال  جسااتخدامصااانعى القاارار  سااالمة الغااذاء، واف

لترتيااا  أولوياااات المنااااطق التاااى يجااا  التااادخل فيهاااا إلن ااااذ القاااوانين والتشاااريعات الحاكماااة لساااالمة 
 الغذاء 

ى الميكروباات المنقولاة عان طرياق ع ا القضااءأناه لاو تام  (Hessing,  2015)وأوضاحت دراساة 
فمان الممكان أن تاوفر  FDAالغذاء لألغذية الخاضعة لتشريعات منظمة الغاذاء والادواء اةمريكياة 

م يار دوجر سنوياى، مب اإلقرار بأن القضاء التام ع ى اةمرال  32 6الصناعات الغذا ية حوالى 
مل الشاركات الصاغيرة والمتوساطة الحجام تتحو المنقولة عن طريق الغذاء يكاد أن يكون مستحيالى  

الع ء اةكبر ل تكاليف النقدية لتن يذ برامت سالمة الغذاء مثال نظاام الهاسا ، ونظاام ادراة ساالمة 
 ، إج أن ال وا د العا دة من ذلص التطبيق ست وق التكاليف  2013: 22000الغذاء أيزو 

السا بي  التاأثير فرضاية خطاأ أو صاحة مادى اختباار (2011السايد، هباة ) دراساة واساتهدفت
وتغيير اتجاهاتهاا   الغذا ية ل منتجات الدولية التجارة حجم ع ى واةمان ل صحة الدولية ل متط بات

 باإلضاافة إلاى واةماان، ل صاحة الدولياة المتط باات ع اى الضاوء إلقااء إلاى الدراساة هادفت كماا
ل منتجاات  الدولياة ل تجاارة بالنسابة عان هاذه المتط باات الناتجاة اآلثاار ماب التعامال كي ياة تحدياد

ومن أهم النتا ت التى توص ت إليها الدراسة وجود عالقاة عكساية باين المتط باات الدولياة  .الغذا ية
 والط   ع ى صادرات مصر من المنتجات الغذا ية  واةمان الغذا ىل صحة 

غاذاء فاى معظام الضاوء ع اى سياساة ساالمة ال (Hoffmann,  2010)الورقاة المرجعياة لاا  وألقات
جراء التح يل اجقتصادى لهذه السياسات  ماب وصاف لعناصار نظاام التح يال  الب دان الصناعية، واف
المعتماااد ع اااى المخااااطر لساااالمة الغاااذاء مااان المزرعاااة إلاااى المساااته ص فاااى ب ااادان منظماااة التعااااون 

                                                           
1  Systematic approach 
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ة ياساات ساالمء أثرهاا فاى س، واقت اا2داى ع اى الدساتور العاالمى لألغذياةاعتماا 1اجقتصادى والتنمية
وخ صااات الدراساااة إلاااى أن الجهاااود فيماااا يتع اااق باقتصااااديات ساااالمة الغاااذاء ماااا زالااات فاااى الغاااذاء  

لتعقااد  ساااهمات عدياادة فااى هااذا السااياق نظااراى مراح هااا اةولااى، وأن ع ااى اجقتصاااديين أن يقاادموا م
قااات ع ااى نظاام ادارة مشااك ة سااالمة الغااذاء، ويمكاان أن يقااوم اجقتصاااديون بدراسااة، ونمذجااة العال

 طول سالسل اإلمداد والقيمة ل غذاء 

تح يالى اقتصاديا لمواص ات سالمة الغذاء، واختبرت أثار تطبياق  (Muaz, 2005)وأجرت دراسة 
ت ااص المواصاا ات ع ااى التبااادل التجااارى الزراعااى بااين اجتحاااد اةوروبااى وب اادان جنااو  المتوسااط: 

ت إليها الدراسة: أن فرل اجتحاد اةوروباى اةردن، سوريا، ومصر  ومن أهم النتا ت التى توص 
 صاال الغاذا ى، وسيصا  ذلاص فاى  اةمانلمواص ات إضافية لسالمة الغذاء سيزيد من مستويات 

ماااا لااام تكااان ت اااص التشاااريعات م روضاااة أيضااااى ع اااى المنتجاااين المح ياااين فاااى  اةوروبياااينالمنتجاااين 
ة الشااا ون الصاااحية تم ااارل ات اقيااا اةوروباااى، وهاااو لااايد الحاااال فاااى الوقااات الاااراهن، حياااث اجتحااااد

عااادة ع ااى المنتجااات الزراعيااة الااواردة ماان خااار  منطقااة اجتحاااد  4، واليوروجااا 3والصااحة النباتيااة
اةوروبااى، وماان ثاام يااؤدى ذلااص إلااى زيااادة تنافسااية المنتجااات اةوروبيااة ماان خااالل زيااادة مسااتويات 

مماث ااة المسااتوردة ماان خااار  اجتحاااد الحمايااة )غياار الجمركيااة( كنتيجااة لزيااادة تكاااليف المنتجااات ال
  %17اةوروبى بحوالى 

العدياد مان الموضاوعات  (Valeeva, N. I., et al., 2004)وأخياراى، رصادت الورقاة المرجعياة لاا 
الخطاار مصاادر الهاماة التاى تام تناولهااا فاى الدراساات السااابقة مثال: تعرياف الغاذاء اةماان، طبيعاة 

، المناااااهت المسااااتخدمة فااااى تح ياااال الخطاااار الغااااذا ىمصااااادر ل، إنشاااااء الحاااادود المقبولااااة الغااااذا ى
اقتصااااديات ساااالمة الغاااذاء  وخ صااات إلاااى: ج يوجاااد مؤشااار فاااردى يمكااان اجعتمااااد ع ياااه لقيااااد 

هااو أمااار حياااوى  الخطاار الغاااذا ىلمصاااادر الغااذاء، كماااا أن تحديااد الحااادود المقبولااة  وأماااانسااالمة 
لتوضااااي  ت ااااص الحاااادود لمنتجااااى الغااااذاء  الغااااذاء، ويتط اااا  جهااااوداى بحثيااااة دؤوبااااة ومسااااتمرة  ةمااااان

ماان  الغااذا ي مصااادر الخطااروأوضااحت الدراسااة أن سالساال الغااذاء متصاا ة بالشااكل الااذى يممكاان 
الاادخول إلااى الغااذاء ماان خااالل الح قااات الضااعي ة ل س ساا ة، وماان ثاام فااإن مراقبااة سااالمة الغااذاء ج 

إلاااى المساااته ص  ولتحدياااد  يمكااان أن تاااتم بمراقباااة ح قاااة واحااادة دون الح قاااات اةخااارى مااان المزرعاااة
ع اى درجاة مقبولاة  5مس وليات سالمة الغذاء ع ى طول الس س ة الغذا ية يتط ا  تاوافر نظاام تتباب

 من الت اصيل 

                                                           
1  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2  Codex Alimentarius 
3  Sanitary and Phytosanitary measures and Agreement (SPS) 

  2007عام  Global Gapتغير اسمها إلى الج وبال جا   4
5  Traceability System 
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 دراسة ميدانية -تقدير تكاليف سالمة الغذاء: الثانىالمبحث 
 

 

 مقدمة 2-1
، الدراسااة الميدانيااةماانهت تقااديرها لتكاااليف سااالمة الغااذاء إلااى اسااتخدام  محاولااة لجاأت الدراسااة عنااد

بالواحاات البحرياة كدراساة  1سالمة الغاذاء بمازارع التماور الصاغيرةمصادر الخطر لتح يل  حيث تم
ومان  قطااع نخيال التمار،فاى  الخطار الغاذا ىتحدياد مصاادر حالة من خالل منهجية تعتماد ع اى 

  تكااليف التطاابق ماب ، ماب حسااالمترتباة ع يهاا المخااطرلمجابهاة المط وباة التادخالت  اقترا ثم 
 تكاليف عدم التطابق معها  كذا ، و من خالل تن يذ ت ص التدخالت متط بات سالمة الغذاء

: تاام عقااد الزيااارة الميدانيااة فااى اةساابوع اةول ماان الميدانيااة اإلطااار الزمااانى للدراسااة 2-2
  2017شهر أكتوبر عام 

مزرعااة صااغيرة ل تمااور بقاارى  83تاام زيااارة عاادد : الميدانيااة اإلطااار المكااانى للدراسااة 2-3
الباويطى، ومنديشاة، والزباو بمركاز ومديناة الواحاات البحرياة التابعاة إداريااى لمحافظاة الجيازة، بواقاب 

ماازارع ع ااى الترتياا ، وذلااص ماان أجاال رصااد وتح ياال مصااادر الخطاار لسااالمة الغااذاء  9، 14، 15
اجعاااة ع اااى الممارساااات فاااى ضاااوء ماااا يمكااان تطبيقاااه مااان متط باااات دليااال المساااتخدم لبرناااامت المر 

الزراعية الجيدة، وممارسات التداول الجيدة الصادر عن قسام الزراعاة بالوجياات المتحادة اةمريكياة 
20112فى إبريل 

   
 

 الدراسة الميدانيةمنهجية  2-4
سؤاجى ر يسياى ل حصول ع ى مع ومات  15م حق( تحتوى ع ى بال) استبيان استمارةوقد تم تصميم 
رسات الزراعية الجيدة، وممارساات التاداول الجياد بمازارع التماور الصاغيرة بالواحاات عن واقب المما

مة الغااذاء كخطااوة أولااى ع ااى طريااق تحديااد مصااادر الخطاار لسااالالبحريااة التااى يمكاان ماان خاللهااا 
  وقاد تام توجياه اةسا  ة المصاادر ل خطارأو مناب ت اص  فاى تقدير تك  ة التدخالت المقترحاة ل اتحكم

ماازارعين سااواء فاارادى أو فااى مجموعااات فااى وقاات الراحااة بعااد الثالثااة عصااراى حيااث مباشاارة إلااى ال
المخصا  ل راحاة وتنااول اةطعماة  يجتمعون فى "الساقي ة" وهاى المكاان المظ ال فاى وساط الحقال

والمشااروبات  كمااا تاام أيضاااى عقااد زيااارات حق يااة لاابعل الماازراع ل تحقااق ماان دقااة البيانااات المدونااة 
رل النتااا ت المتع قاة بتقياايم الممارساات الزراعيااة الجيادة فااى بحاث بعنااوان وقاد تاام عا باجستقصااء 

                                                           
  (2018)قاسم وعبد المجيد، أفدنة أو أقل  10هى المزارع التى تب غ مساحتها المسج ة  1

2 United States Department of Agriculture (USDA). (2011), op. cit. 
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"تح ياال الممارسااات الزراعيااة الجياادة وممارسااات التااداول الجيااد بماازارع التمااور الصااغيرة بالواحااات 
، وذلااص فااى المااؤتمر الاادولى السااادد لنخياال التماار بااأبو ظبااى باإلمااارات العربيااة المتحاادة 1البحريااة"

تقدير الك اءة ال نية لمزارع التمور خصا   العينة، و  وصف، كما تم 2018مارد  21-19فى 
الخاااامد  المااؤتمرتح ياال مغ اااف البيانااات، وعاارل النتااا ت فااى  باسااتخدامالصااغيرة محاال الدراسااة 

عناااد حساااا  وقاااد اعتمااادت الدراساااة   20172ناااوفمبر  2-1والعشااارون لالقتصااااديين الااازراعيين، 
 البحثين المنشورين السابق اإلشارة إليهما ع ى نتا ت  تكاليف سالمة الغذاء

 نتائج الدراسة الميدانية 2-5
 : تدفق العمليات واألنشطة الرئيسية بمزارع التمور الصغيرة بالواحات البحرية 2-5-1

أن اةنشاطة المزرعياة فاى مازارع التماور عمومااى، وفاى المازارع الصاغيرة  (1-2رقام )يوض  الشاكل 
 سم إلى ثالثة عم يات ر يسية، هى:منها ع ى وجه الخصو  تنق

الخدمااة البساااتانية: وهاااى كااال اةنشاااطة المتع قاااة بالخدمااة اةرضاااية ل مزرعاااة مااان تساااميد ساااواء ( 1
كيماوى أو عضوى أو رى سواء بالغمر أو بالرش، وكذا اةنشطة الخاصة بخدمة رأد النخ ة من 

، والتقاااويد المؤناااثذكر إلاااى ماااتق ااايم لساااعف النخيااال، والت قاااي  بنقااال حباااو  ال قاااا  مااان النخيااال ال
مان الساقوط، والخاف الاذى  عراجين الب   بسعف النخيل مان أجال حمايتهااوالتربيط حيث يتم ربط 

 ة الواحادة مان أجالعادد حباات التمار بالساباطفى النخ ة، وكاذا تق يال  العراجينيتضمن تق يل عدد 
 زيادة حجم الثمرة 

يااب وسااا ل معالجاااة اةماارال ال سااايولوجية، ( مكافحااة اآلفااات والوقاياااة ماان اةماارال: وهاااى جم2
واختازال أضارار اآلفاات المخت  اة ساواء التاى  فاى والمكافحة الكيميا ية والحيوية المساتخدمة ل اتحكم

 وطيور وغيرها  الثمار من حشرات وفطريات وقوارل تستهدف الشجرة أو

د حصااادها عاان ، وناازع الرطوبااة ماان الثمااار بعاال عااراجين( معااامالت مااا بعااد الحصاااد ماان قطااب 3
طريق ماا يمعارف "بالتنشاير" أو نشار الثماار ع اى أساط  معيناة فاى الجاو العاادى لعادة أياام لضابط 

 المحتوى الرطوبى، وأخيراى تخزين الثمار تحت شروط خاصة حتى وقت التصنيب  

                                                           
1 Kassem, A. Z. and Abdelmegeed, A. R. (2018), "GAP and GHP Analysis in Small 

Dates Farms in Wahat Baharia Oasis", Oral presentation, Six International Date Palm 

Conference, Abu Dhabi, AUE, 19-21 March 2018. 

التمور الصاغيرة فاى الواحاات تحليل الكفاءة الفنية لمزارع "ع ى زين العابدين قاسم & أحمد رج  عبد المجياد،  2
الخااامد والعشاارون لالقتصااديين الاازراعيين: مسااتقبل الغااذاء ، المااؤتمر "البحريااة بتسااتخدام تحلياال مغلااف البيانااات

  2017نوفمبر  2-1فى مصر الواقب والمأمول، الجمعية المصرية لالقتصاد الوراعى، 
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جميب اةنشطة السال ة بأمور فنية وتقنية متخصصة، ولطبيعة ومجال هذه الدراساة  جرتباطونظراى 
سااالمة الغااذاء بت ااص اةنشااطة فاى ضااوء متط بااات قساام الزراعااة تحديااد مصااادر الخطار لتم فقااط ساي

بالوجيااااات المتحاااادة اةمريكيااااة ل ممارسااااات الزراعيااااة الجياااادة، وممارسااااات التااااداول الجياااادة كااااادليل 
 استرشادى، وقد تم التعرل لت ص المتط بات فى المبحث السابق 

 

عيااة واألتشااطة الرئيسااية بماازارع التمااور الصااغيرة والمتوسااطة تاادفق العمليااات الزرا :(1-2) شااكل رقاام
 بالواحات البحرية

 
 طة الباحثتم إعداده بواس :صدرمال

بماازارع التمااور الصااغيرة  المخاااطروتشااخيص سااالمة الغااذاء ل مصااادر الخطاار ياادتحد 2-5-2
 بالواحات البحرية

ومااااى، ومااان واقاااب الزياااارات مااان خاااالل تااادفق العم ياااات، واةنشاااطة التاااى تاااتم فاااى مااازارع التماااور عم
ساالمة الغاذاء تحدياد مصاادر الخطار لالميدانية، واعتمااداى ع اى نتاا ت اةدبياات ذات الصا ة أمكان 

حياااث يتباااين مااان الجااادول أن اةنشاااطة (  1-2) رقااام بت اااص المااازارع كماااا هاااو موضااا  فاااى جااادول
سااااميد العضااااوى، المزرعيااااة اةكثاااار عالقااااة بسااااالمة الغااااذاء هااااى: الاااارى، والتسااااميد الكيميااااا ى، والت

 ، والتخزين -التنشير–ضبط المحتوى الرطوبى ، و -الحصاد-ومكافحة اآلفات، والقطب

وقااااد أوضااااحت نتااااا ت الدراسااااة الميدانيااااة أن جميااااب الماااازارعين بعينااااة الدراسااااة  :الاااارى 2-5-2-1
ة سواء من أباارهم الخاصاة أو المم وكاة ل حكوماة التاى تتاراو  المياه الجوفية فى الزراع يستخدمون
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ل ااتخ    1متار  وأوضاا  معظاام المبحااوثين عادم إجااراء أى ترساايبات 800-200أعماقهاا مااا بااين 
من نس  الحديد المرت عة التى تتميز بها مياه الواحات البحرية  كماا لام يقام المزارعاون باإجراء أى 

دة تح يل ع ى المياه التى ي ترل أن تكاون ثاالث مارات سانوياى وفقااى لقسام الزراعاة بالوجياات المتحا
 (  USDA, 2011اةمريكية )

 
 
 
 
 

 سالمة الغذاء بمزارع التمور الصغيرة بالواحات البحريةمصادر الخطر ل: تعريف (1-2) رقم جدول

 سالمة الغذاءمصادر الخطر ل النشاط
 تلوث عكسى الكيميائية البيولوجية الفيزيائية

ميكروبات  - الري
 مرضية

الثقي ة الموجودة بمياه ت وث عكسى بالمعادن  المعادن الثقي ة
 الري

التسميد 
 الكيميائى

فى حال بالعناصر الكيميا ية ت وث عكسى  أمال  النيترات - -
أسالي  الحصاد غير المال مة، وكذا عند 
الحصاد قبل انقضاء فترة اآلمان ل سماد 

 الكيميا ى
ميكروبات  - التسميد العضوى

 مرضية
أمال  النيترات، 

واةمونيا، 
الذا بة واةمال  

 وغير الذا بة

ت وث عكسى بالميكروبات المرضية الموجودة 
باةرل فى حال أسالي  الحصاد غير 

المال مة، وكذا عند استخدام السماد العضوى 
 يوم قبل الحصاد 120فى فترة أقل من 

فى حال أسالي  الحصاد بالمبيد ت وث عكسى  بقايا المبيدات - - مكافحة اآلفات
الحصاد قبل انقضاء ذا عند غير المال مة، وك

 فترة اآلمان ل مبيد
سوسة  - تنظيف المزرعة

النخيل، 
 والقوارل

 بالرماد الناتت عن حرق المخ  اتت وث عكسى  -
إجراء عم ية الحرق فى أماكن قريبة فى حال 

 من الثمار، خاصة فى فترة الحصاد
–القطع 
 -الحصاد

- - - 

 ى ، وفيزيات وث عكسى بيولوجى بالميكروبات
 باةتربة

نمو  - التنشير
الميكروبات، 

واآلفات 
 الثمرية

- 

ميكروبات  - التخزين
)فطريات 
 وخما ر(

بقايا مواد 
 التبخير

 

 طة الباحثتم إعداده بواس :صدرمال
 

                                                           
1  Sedimentations 



 الواحات البحرية(تكاليف سالمة الغذاء )دراسة حالة مزارع التمور الصغيرة ب
 

  18 
 

ويعد التسمم بالحدياد واحاد مان أكثار أمارال التغذياة انتشااراى فاى اةراضاى المنخ ضاة، ويناتت عان 
، وقاااد أدت زياااادة نسااابة (++Fe)لحدياااد فاااى صاااورتها الذا باااة فاااى المااااء وجاااود كمياااات كبيااارة مااان ا

الحديد الذا   فى الماء إلاى إنخ اال إنتاجياة محصاول اةرز فاى اةراضاى المنخ ضاة فاى الهناد 
الحدياد الاذا   فاى المااء مان الترباة إلاى النباات  جنتقاالحيث توجد إمكانية  %60-30بنسبة من 

راضااى المنخ ضااة منخ ضااة رقاام اةد الهياادروجينى ممااا قااد فااى محصااول اةرز الماازروع فااى اة
ميااه اآلباار بالواحاات فاى  3أماا فيماا يتع اق بالم وحاة 2 1يتسب  فى حدوث ما يعرف بتسمم الحديد

لهاا يتاراو  ماا  5أنها مقبولة ل زراعة، وأن التوصايل الكهرباا ى 4البحرية فقد أشارت إحدى الدراسات
Smμ-1 550-240بين 

6  
 

 

البيولوجياة فاى حالاة اةسامدة العضاوية لتساميد بالمخااطر يارتبط ا: الكمياائى التسميد 2-5-2-2
كيميا ياااة فاااى حالاااة اةسااامدة الكيميا ياااة  فقاااد أوضاااحت نتاااا ت الزياااارات البالمخااااطر "الب ااادى"، أو 
مان  %46، بينماا اساتخدم 7دراساة يساتخدمون نتارات البوتاسايوممان عيناة ال %5 39الميدانية أن 

الااذين اسااتخدموا السااوبر فوساا ات  نينيتااروجين(، وب غاات نساابة الماازارع %46اليوريااا ) الماازراعين
أو المبيادات بكمياات زا ادة    ووفقاى ل معارف الع مية فإن استخدام اةسمدة الكيميا ية%4 5حوالى 

نتاجيتهاا، وكاذا ع اى صاحة  عن حاجة الترباة، ول تارات زمنياة طوي اة لاه أثاار ساي ة ع اى الترباة، واف
المغاذيات عند استخدام اةسمدة النيتروجينية الذا بة فاى المااء فاإن كمياات كبيارة مان ف  ته كينالمس

ل ميااه الجوفياة عاان  الكميااات الزا ادة مان اةسامدة الكميا ياة تتسار كماا  ،تكاون غيار متاحاة ل نباات
ى المياااه ال  النيتاارات المتسااربة إلااااااالة فااإن أماااااطريااق الترشااي  أو الصاارف المباشاار  وفااى هااذه الح

روبات، كمااا أن هااذه اااارى تشااجب ماان نمااو الميكااااالجوفيااة أو حتااى نهاار النياال فااى حالااة الوجااه البح
  8ينااالمسته كبالمركبات فى ذات الوقت تت كص وتؤدى إلى أثار صحية ضارة 

                                                           
1  Iron toxicity 
2 Baruah, K. K. and A. Bharali (2015). "Physiological Basis of Iron Toxicity and its 

Management in crops". Recent Advances in Crop Physiology, Volume 2, Editor; 

Singh, A. L., New Delhi, Daya Publishing House. 

3 Salinity 
4 Elnaggar, A. A. (2014). "Spatial Assessment of Groundwater Quality for Irrigation 

in Bahariya Oasis, Egypt", Journal of Soil Science, Volume 3, Issue 1, pp. 034-039. 

5 Electrical Conductivity 

 درجة م وية   20درجة عند  15تب غ هذه النسبة فى مياه الشر  حوالى  6
7 KNO3 
8  Kumari, K. A., et.al. (2014). "Adverse Effects of Chemical Fertilizers and Pesticides 

on Human Health and Environment", National Seminar on Impact of Toxic Metals, 

Minerals and Solvents leading to Environmental Pollution-2014, Journal of Chemical 

and Pharmaceutical Sciences. 
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، حياث قمادر متوساط ((2-2) رقام جدول)وقد قدرت الدراسة كميات اةسمدة الكيميا ية المستخدمة 
كجااام/ نخ اااة فاااى  278 2 بحاااوالىالمساااتخدمة مااان نتااارات البوتاسااايوم فاااى عيناااة الدراساااة الكمياااات 

  %73بمعامال اخاتالف قمادر بحاوالى  كجام/ نخ اة 5كجام، وحاد أقصاى  5 0المتوسط بحاد أدناى 
فااااى كجاااام/ نخ ااااة  9 1 نحااااونيتااااروجين(  %46وكاناااات الكميااااات المسااااتخدمة فااااى حالااااة اليوريااااا )

كجاااام/ نخ ااااة بمعاماااال اخااااتالف ب ااااغ حااااوالى  5 2أقصااااى  كجاااام، وحااااد 5 1المتوسااااط بحااااد أدنااااى 
21 49%  

 

 اد للسماد العضوى ، وفترة ما قبل الحص: كميات األسمدة الكيميائية المستخدمة(2-2) رقم جدول

 PHIفترة ما قبل الحصاد 
 للسماد العضوى

نيتروجين  %46يوريا 
 )كجم/ نخلة(

 نترات البوتاسيوم )كجم/
 نخلة(

 اإلحصاءات

 الحد األدنى 0.500 1.500 30.000
 الحد األقصى 5.000 2.500 365.000
 المتوسط 2.278 1.900 100.833
 اإلنحراف المعيارى 1.663 0.408 80.490
االختالفمعامل  73.024 21.487 79.825  

 جمعت وحسبت من بيانات الزيارة الميدانية :المصدر        

أنهام يسااتخدمون  نيميدانياة، أوضا  جمياب المازارعة الوفقااى ل دراسا :التساميد العضاوى 2-5-2-3
أن متوساط ال تارة ماا قبال الحصااد بعاد  (2-2) رقام جدولروث الماشية كسماد عضوى  ويوض  

يااوم، وحااد أقصااى  30يااوم بحااد أدنااى  8 100تاام تقااديرها بحااوالى قااد المعام ااة بالسااماد العضااوى 
 بالوجيات المتحدة اةمريكية فاإناعة لقسم الزر   ووفقاى %8 79الف مقداره بمعامل اختيوم،  365

، وقباال الحصااد ب تاارة ج تقاال ينبأساابوعالساماد العضااوى يجا  أن يااتم إضااافته ل ترباة قباال الزراعاة 
يوم  ويعنى هذا أن السماد العضوى فى بعل مزارع التمور الصغيرة بالواحات البحرية  120عن 

بااالقر  مان أماااكن جياة خاصااة عناد تواجاده بيولو اليعتبار مصادراى محااتمالى لت اوث المناتت بالمخاااطر 
ن محاال الدراسااة أنهاام يقومااون بإضااافة السااماد العضااوى إلااى يد أوضاا  معظاام الماازارعالحصاااد  وقاا

وع اى الارغم  التربة مرتين فى العام كال ساتة أشاهر: فاى أكتاوبر وديسامبر أو فاى ماارد وناوفمبر 
إضافته بكميات  ، إج أنالنباتمن أن السماد العضوى هو مصدر غنى بالمغذيات التى يحتاجها 

ا دة ماان المزرعااة ماان الممكاان أن يق اال ماان اإلنتاجيااة حيااث أنهااحاافااى منطقااة وا اجحتيااا زا اادة عاان 
التركيااازات المرت عاااة مااان  نماااو النباااات عناااد معااادل يقااال ا، كمااا1تاااؤدى إلاااى تااادمير عم ياااات اإلنباااات

ةمااااال  غياااار الذا بااااة مثاااال وا Na، والصااااوديوم K، واةمااااال  الذا بااااة مثاااال البوتاساااايوم 2اةمونيااااا
أيضاااى ع ااى تق ياال امتصااا      كمااا يعماال تكااون هااذه اةمااالMg، والماغنيساايوم Caالكالساايوم 

                                                                                                                                                                      
 

1  Germination damage 
2  Ammonium 
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الاذى  1المياه  من جهة أخرى تعتبر التركيزات الزا دة من السماد العضوى مصدراى ةمال  النيترات
مناسابة مان الساماد العضاوى من الممكن أن يتسر  إلى المياه الجوفياة وي وثهاا  وتقادر الكمياات ال

وماان واقاااب الزيااارات الميدانيااة ت اوتاات الكميااات التااى ياااتم  2 ساانوياى طاان/ هكتااار  20-15مااا بااين 
 100اضافتها من السماد العضوى من مزارع ةخر، إج أن الكميات المضافة كانت فى المتوسط 

 نوياى ل  دان الواحد طن س 10طن ل  دان فى المرة الواحدة أى حوالى  5، وحوالى 3كجم ل نخ ة

، وبيانات الزيارة (Kassem & Abdelmegeed, 2018) لا وفقاى : مكافحة اآلفات 2-5-2-4
فااإن جميااب الماازارعين أوضااحوا أنهاام يقومااون بتخاازين الكيماويااات فااى أماااكن مخصصااة  الميدانيااة

إماا فاى غرفاة  5"بينت أن الكيمياويات ياتم تخزينهاا فاى "الساقي ة 4لذلص، إج أن واقب زيارات التحقق
من صااا ة أو فاااى ن اااد مكاااان ج اااود المااازارعين بااادون فواصااال فيزيا ياااة  وقاااد اساااتخدم المزارعاااون 

 : همامن المبيدات  مجموعتين ر يسيتين

 تحت اإلسم التجارى  6ك وبيرفودمجموعة   1
o  مان المازارعين بعيناة الدراسااة  %4 68  وقاد اسااتخدم 7إى ساى %48الك اوروزان

 هذه المجموعة 
o  مااان المااازارعين بعيناااة الدراساااة هاااذه  %8  وقاااد اساااتخدم 8إى ساااى %48تافاباااان

 المجموعة 
  وقاااااد اساااااتخدم 10إى ساااااى %57تحااااات اإلسااااام التجاااااارى مالساااااون  9مجموعاااااة مالثياااااون  2

 من المزارعين بعينة الدراسة هذه المجموعة  6% 10

                                                           
1  Nitrates 
2 R. Hunter Follett and Robert L. Croissant, "Use of Manure in crop production", 

Colorado State University". Retrieved from: 

http://agrienvarchive.ca/bioenergy/download/manure_crop_production.pdf 

التاى  -جماب غ اق–لم تكن هناص معايير وزنية دقيقة، فمعظم المزارعين عبروا عان ت اص الكمياات بعادد "الغ قاان"  3
غ اق/ جاورة ع اى حسا  عمار النخ اة، وقاد قادروا متوساط  4-3اإلضافة ما بين   تتراو  حيثيتم إصافتها ل جورة، 

 كجم  30ق حوالى  غوزن ال
4  Verification visits 

 وهو المكان "المظ ل" المخص  ل راحة وتناول الطعام فى منتصف الحقل  5
6  Chlopyriphos 
7 Chlorzan 48% EC 
8 Tafaban 48% EC 
9  Malathion 
10  Malason 57% EC 

http://agrienvarchive.ca/bioenergy/download/manure_crop_production.pdf
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فاإن إى سى  %48زان و شركة ك ر الزيات ل مبيدات والكيمياويات الممصنعة ل ك ور  لتع يماتووفقاى 
لتار ميااه أى أن نسابة التخ ياف  100إلاى  3سم 300تخ يف هذا النوع من المبيدات يتم بإضافة 

ع ااى أن يااتم  1، وهااذا التخ يااف ك ياال بااالتحكم فااى سوسااة النخياال الحمااراء%003 0تكااون حااوالى 
 قبل الحصاد اةمانيوم ع ى اةقل من أخر معام ة بالمبيد، وهى فترة  15حصاد المحصول بعد 

وقااد كاناات تع يمااات   2الك ي ااة بااالتخ   ماان بقايااا المبيااد قباال تقااديم المنااتت إلااى المسااته ص النهااا ى
صااانب الك ااااوروزان  أماااا المالثيااااون المبياااد الحشاااارى صااانب التافاباااان بالمثاااال كماااا هااااى تع يماااات مم مم 

اادر  فهااو  3ال وساا اتى العضااوى أحااد ك 4ع ااى قااوا م مجتمااب الساارطان بالوجيااات المتحاادة اةمريكيااةمم
مساااتخدم مااان قبااال  فقاااد كاااان البروساااتاتا، وتحدياااداى سااارطان 5الماااواد المحتمااال تساااببها فاااى السااارطان

، وهااو أماار يحتااا  %48مالسااون  اساامماان الماازارعين بعينااة الدراسااة كمااا تاام ذكااره تحاات  6% 10
  بذلصإلى اتخاذ إجراءات سريعة بمنب تداول مثل ت ص المواد المشتبه بأضرارها، وتوعية المزارعين 

فإنااااه يجاااا  تخ ي ااااه بنساااابة  %48والجاااادير بالااااذكر أيضاااااى أنااااه وفقاااااى لتع يمااااات ممصاااانب المالسااااون 
مااااا باااين أخااار معام ااااة  عاااان سااابعة أياااام اةماااان، ع اااى أج تقاااال فتااارة اساااتخدامهقبااال  0025% 0
  أماااا عااان الكمياااة المساااتخدمة مااان جمياااب مجموعاااات المبيااادات الماااذكورة وفقااااى لتع يماااات والحصااااد

، ومان (Kassem & Abdelmegeed, 2018لاا )ووفقااى لتار لكال هكتاار  نات فكاالممصانب لهاا 
كااااان متوسااااط تخ يااااف المبياااادات الحشااااارية ( 3-2)رقاااام ، وجاااادول واقااااب بيانااااات العينااااة الميدانيااااة

 %01 0مسااتخدمة فااى ماازارع التمااور الصااغيرة بالواحااات البحريااة حااوالى بمجموعاتهااا المخت  ااة ال
، وحد 001 0( بحد أدنى %003 0 -0025 0ب ما بين )التخ يف الموصى به من قبل الممصن

وربمااااا يعاااازى ذلااااص إلااااى الطاااارق غياااار   %138بمعاماااال اخااااتالف ب ااااغ حااااوالى  %05 0أقصااااى 
مثاال غطاااء زجاجااة  3-2المعياريااة المسااتخدمة فااى تخ يااف المبياادات، فيضاايف بعاال الماازارعين 

لتار  350-300بياد إلاى لتر مان الم 1-5 0لتر من المياه، بينما يمضيف أخرون  20المبيد إلى 
مان المبياد إلاى لتار  3سام 5-3، وأوضحت مجموعة أخرى من المزارعين أنهم يمضي ون من المياه

 من المياه  

(، ومان ذات الجادول تباين أن متوساط كمياات Kassem & Abdelmegeed, 2018ووفقااى لاا )
 1لتع ميااات الممصاانب  لتاار )الكميااات القياسااية وفقاااى  649 2المبيااد المضااافة ل  اادان قااد ب ااغ حااوالى 

                                                           
1 Red palm weevil 

من مجموعة  Limits of Quantificationد التكميم ( مستوى المتبقيات أو ما يمعرف بحدو 2015قدر عثمان ) 2

 بعد إسبوعين من المعاملة بالمبيد.  %0.01الكلوبيرفوس بحوالى 
 

3  Organophosphate insecticide 
4 American Cancer Society 
5  probable carcinogen 
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  %2 95لتر، بمعامل اختالف ب غ حاوالى  8لتر، وحد أقصى  571 0لتر/ ل هكتار( بحد أدنى 
لتار/ نخ اة بحاد  2 10وفى ذات الوقت فإن كمياات المبيادات المخ  اة ب غات فاى المتوساط حاوالى 

زى وربماااا يعااا  %88 43لتااار/ نخ اااة بمعامااال اخاااتالف  15لتااار/ نخ اااة، وحاااد أقصاااى  6 5أدناااى 
اجسااتخدام الجااا ر ل مبياادات ماان قباال الماازارعين إلااى اعتقااادهم الخاااطإ بااأنهم بحاجااة إلااى إضااافة 
المبياااد بكمياااات زا ااادة لضااامان الاااتخ   مااان سوساااة النخيااال الحماااراء أو اتخااااذ إجاااراء وقاااا ى بمناااب 

 تواجدها 

 : تخفيف المبيدات، وكميات إضافتها، وفترة ما قبل الحصاد (3-2) رقم جدول

 التخفيف
المبيد  كمية

ة/ الحشرى المخفف
 نخلة

كمية المبيد 
فدانالحشرى/   

اد فترة ما قبل الحص
 اإلحصاءات الفعلية

 الحد األدنى 15.000 0.571 5.600 0.001
 الحد األقصى 210.000 8.000 15.000 0.050
 المتوسط 74.231 2.649 10.200 0.010
المعيارى االنحراف 56.505 2.522 4.476 0.014  

االختالفمعامل  294.958 95.205 43.885 138.009  

 جمعت وحسبت من بيانات الزيارة الميدانية :المصدر              

برياال أثناااء فتاارة الت قااي   1وعموماااى كاناات المعام ااة بالمبياادات تااتم فااى معظاام اةحااوال فااى مااارد واف
مبيد مرة أخرى فى ناوفمبر خ ة بمح ول المبيد المخ ف من الرأد، وربما تمت المعام ة بالبغمر الن

كااان ماان بااين مزارعااى الدراسااة الميدانيااة بعااد الحصاااد  وقااد تبااين ماان اجستقصاااء أن مزارعاااى واحااداى 
ال ع ياة ماا  اةماان( أن فتارة 3-2)رقام قبال الحصااد  كماا تباين مان جادول  اةماانع ى ع م ب تارة 

يومااى  23 74رياة قاد ب غات حاوالى ات البحبيد والحصاد بمزراع التمور بالواحبين أخر معام ة بالم
   %96 294يوم، بمعامل اختالف  210يوم، وحد أقصى  15بحد أدنى 

، ونتااا ت (Kassem & Abdelmegeed, 2018لااا ): وفقاااى -الحصاااد–القطااع  2-5-2-5
ل الدراساة ماا ( تبين أن جميب المزارعين مح4-2) رقم جدولكما هو موض  بالدراسة الميدانية، و 

لقاءهااا  عااراجينمثال الب طااة والمحشاة لقطاب  مون الوسااا ل البدا ياة فاى الحصاااديساتخد زالاوا الاب   واف
ع ى اةرل المغطاة "بالحصير" أو المشمب أو ماا يمعارف بال غاة الدراجاة بالواحاات البحرياة "بمارش 

ن لام يكان باالكثرة المطالقّطيب"، وقد بدء حديثاى استخدام "البرانيص" أو اةوعياة البالساتيكية  وباة  ، واف
 %16 63لتس قه  وقد بينت نتاا ت الدراساة الميدانياة أن  2ويست زم الشجر الطويل استقدام "طاّلع"

                                                           
1  Inculcation 

جنياه لتادكير النخ اة "ت قاي   15ل مب اغ مقاداره وهو شخ  ماهر بتسا ق النخيال مان أجال الجماب أو الت قاي  مقابا 2
 نخ ة فى اليوم الواحد  15-10جنيه لجمب ما بين  200النخيل المؤنث بحبو  ال قا "، و
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ماااان مزارعااااى التمااااور بالواحااااات البحريااااة يقومااااون بالحصاااااد فااااى منتصااااف شااااهر أكتااااوبر، بينمااااا 
، وهاذان النمطان هما السا دان  فى نوفمبريقومون بالحصاد فى أول أسبوع من منهم  79% 15

شااااهر  منتصاااافماااان الماااازارعين إلااااى الحصاااااد المبكاااار فااااى  %52 10، %26 5ن لجااااأ فقااااط حااااي
ك مااا كااان اصاا رار التماار   وك مااا تاام الحصاااد بعااد اتماام وأول شااهر أكتااوبر ع ااى الترتيا  ،سابتمبر

ذلااص أفضاال ماان الحصاااد المبكاار ل محصااول وهااو محتااوى ع ااى نساا  كبياارة ماان الثمااار الخضااراء، 
ا يساات زمه ذلااص ماان الحاجااة إلااى التنشااير ل تاارة طوي ااة، وفااى مساااحات كبياارة نساابياى  وكااذلص ج وماا

ي ضل التأخر فى الحصاد ل درجة التى تزيد فيها معدجت النضت عن المط و ، وهو اةمر الذى 
 يمعرل الثمرة إلى الت ف أثناء الحصاد أو التخمر  

 التخزينفاقد ، و محتوى الرطوبى "التنشير"ضبط الفاقد : فاقد الحصاد، و (4-2) رقم جدول

نفاقد التخزي  
فاقد ضبط 

 اإلحصاءات فاقد الحصاد  المحتوى الرطوبى

 الحد األدنى 2% 2% 0%
 الحد األقصى 20% 20% 10%
 المتوسط 9% 10% 4%
المعيارى االنحراف 5% 5% 4%  

االختالفمعامل  51.768 55.466 86.51  

 جمعت وحسبت من بيانات الزيارة الميدانية :المصدر                  

ونظااراى لبدا يااة طاارق الحصاااد فااى ماازارع الدراسااة الميدانيااة بالواحااات البحريااة، ب غاات نساابة التااالف 
ماان  %9أثناااء الحصاااد نتيجااة ل تهشاام الميكااانيكى الناااتت عاان سااقوط الثمااار ع ااى اةرل حااوالى 

كمااا هااو  %77 51ب ااغ حااوالى  بمعاماال اخااتالف %20، وحااد أقصااى %2المحصااول بحااد أدنااى 
ويممكن عن طرياق تحساين الوساا ل المساتخدمة فاى الحصااد تق يال هاذه   (4-2)رقم مبين بجدول 

النسااابة معنويااااى، وقاااد تااام رصاااد أحاااد ت اااص الوساااا ل الحديثاااة منخ ضاااة التك  اااة المساااتخدمة فاااى أحاااد 
ياف عاراجين التمار ( حيث تم استخدام أكياد قماش جيادة التهوياة ياتم تغ 2-2رقم  شكلالحقول )

بها لحمايتها مان اإلصاابة بالحشارات، ومان الت اوث باةترباة أثنااء وجودهاا ع اى النخ اة مان جهاة، 
 ولتوحيد ظروف التسوية ل ثمار فتتجاند لونياى، وتتوحد نسبياى درجة النضت من جهة  أخرى  

ان كثيارة أو بعد عم ياة الحصااد ياتم نشار الثماار ع اى جرياد النخال فاى أحيا: التنشير 2-5-2-6
 10-7ع ى الحصير أو المشمب فى الهواء الط ق أمام المنازل أو فوق أسطحها لمدة تقتار  مان 

وتاورد  أيام  ويتم تعب ة الثمار الناضجة فى أوعية "برانيص" بالساتيكية 3أيام، ويتم فرز الثمار بعد 
  أمااا الثمااار غياار -إن وجاادت–إلااى التاااجر أو إلااى المصاانب مباشاارة أو توجااه إلااى مخااازن الماازارع 

التاى قاد تقتار  نسابتها ، و الناضجة "الخضراء" نتيجة لحصاد المحصول قبل اكتمال عم ية النضت
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هاااا حتاااى ياااتم ضااابط محتواهاااا لمااان نصاااف المحصاااول فياااتم اساااتمرار عم ياااة النشااار فاااى الشااامد 
   1%15-10  وتب غ نسبة الثمار التال ة حوالى (3-2)شكل رقم  الرطوبى
 ليف عراجين التمر والحد من المخاطر البيولوجية والفيزيائيةياس قماج جيدة التهوية لتغأك (:2-2)شكل رقم 

 
 

   أثناء الزيارات الميدانية تم أخذ الصورة بواسطة الباحث :المصدر   

 ضبط المحتوى الرطوبى "بالتنشير" فى الشمس (:3-2)شكل رقم 

       

  ناء الزيارات الميدانيةتم أخذ الصورة بواسطة الباحث أث :المصدر  
                                                           

شاااف"، وهااى الثمااار المتهتكااة ميكانيكيااام نتيجااة السااقوط، أو الم وثااة باةتربااة، أو يط ااق ع ااى الثمااار التال ااة "الحم  1
 ل ساد المتع نة أو المتخمرة نتيجة ا
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وممااا ج شااص فيااه أن عم يااة نشاار الثمااار فااى الشاامد تمعاارل المنااتت ل ت ااوث ال يزيااا ى باةتربااة، 
ل قوارل واآلفات من جهة، ومان جهاة أخارى فاإن عوامال ال سااد المخت  اة تكاون متاوفرة  والتعرل

ن احتمالية تخمار المناتت، من ارت اع محتوى الرطوبى ل ثمار، وتوافر الظروف الهوا ية مما يزيد م
 وارت اع حموضته أو نمو ال طريات ع يه وتسببها فى تع نه  

الرطوبى أو نزع الرطوبة  وتوجد العديد من الوسا ل اةكثر مناسبة إلجراء عم يات ضبط المحتوى
 رف يمكن وضب هذه الصاوانى فاىو منها وضب الثمار ع ى "راكات" أو صوانى خاصة،  ،1الزا دة

فاااى غااارف نظي اااة  وقاااد اساااتخدمت أحاااد المااازارع موضاااب الزياااارة  اةرفااافرأساااى، ووضاااب "اساااتاند" 
ن كانات أيضااى ت تقار إلاى اجشاتراطات 4-2رقم  شكلالميدانية هذه ال كرة بإمكانيات بسيطة ) (، واف

  (دياجستان من الحديد المقاوم ل صدأ )الصحية جستخدامها الخش  بدجى من الس ص 

 حتوى الرطوبى "بالتنشير" على صاجات خشبية: ضبط الم(4-2)شكل رقم 

 
 

   تم أخذ الصورة بواسطة الباحث أثناء الزيارات الميدانية :المصدر    

وفااى نهايااة عم ياااة التج يااف الشمسااى أو التنشااير ياااتم فااى الغالاا  تخااازين : التخاازين 2-5-2-7
المااازارعين محااال  %42 تباااين أنالتااااجر أو الممصااانب  حياااث  أوالثماااار ساااواء فاااى مخاااازن المااازارع 

( أنهاام يبيعاااون %58الدراسااة الميدانيااة يقوماااون بتخاازين الثماااار لحسااابهم، بينماااا أوضاا  الغالبياااة )
الثمااار مباشاارة إمااا إلااى التجااار أو إلااى أصااحا  المصااانب  وي تقاار التخاازين فااى منااازل الماازارعين 

                                                           
1  Dehydration 
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، وهاااو اةمااار 1الصاااحية، وكاااذا ل معاااايير ال نياااة المط وباااة مااان تبرياااد ورطوباااة نسااابية لالشاااتراطات
الم ترل أن يكون أفضل نسبياى فى مخازن التجاار أو المصانعين  إج أناه فاى جمياب اةحاوال ياتم 

ويساتخدم المزارعاون تبخير المخازن بمواد كيميا ية ل تحكم فى النمو الحشرى، وقتل سوسة التمار  
   3أقرا / م 3-2بمعدجت مخت  ة تتراو  ما بين  2ن"يس و را  "ال أق

 سالمة الغذاء بمزارع التمور بالواحات البحريةكاليف ت 2-5-3
ساالمة الغاذاء، وتشاخي  تحدياد مصاادر الخطار لإلاى  ( منهاا2-5-2الجزء )عمدت الدراسة فى 

بعدد من مزراع التمور بالواحات البحرية، وصوجى إلى اقترا  عادد مان الماداخالت  مصادر الخطر
ارها الس بية ع اى صاحة ، ومن ثم الحد من أث خطرالمصادر لالتى من شأنها منب أو اختزال ت ص 

سااالمة تكاااليف ويسااتهدف هااذا الجاازء ماان الدراسااة حسااا  ، وع ااى الجااودة واإلنتاجيااة  المسااته كين
 :من خالل التمور الصغيرة بالواحات البحرية بمزارعالغذاء 

راحهاا المداخالت التاى تام اقت التطابق مب متط بات سالمة الغذاء من خالل تقدير تكاليف -1
سااالمة الغااذاء، وتحسااين اإلنتاجيااة، وتق ياال مصااادر الخطار لل حاد ماان الخطاار التااى تمث ااه 

 ال اقد فى مزارع التمور بالواحات البحرية التى تم رصدها فى المبحث السابق  
فاااى قيماااة ال اقاااد فاااى  ةى متمث اااتكااااليف عااادم التطاااابق ماااب متط باااات ساااالمة الغاااذاء تقااادير   1

 ، والتخزين وضبط المحتوى الرطوبىثناء الحصاد، اإلنتاجية، وقيمة ال اقد أ

 :ممارسات سالمة الغذاء التطابق وعدم التطابق معتقدير تكاليف منهجية  2-5-3-1
ناااااااتت إلاااااااى  ج شاااااااص أن ساااااااالمة الغاااااااذاء هاااااااى أحاااااااد متط باااااااات جاااااااودة اةغذياااااااة التاااااااى يساااااااعى المم

وماااان ثاااام   ضاااااءهالتااااى تحقااااق ر اةساسااااية  المعاااااييرالمسااااته ص كأحااااد  ويط بهاااااالوصااااول إليهااااا، 
تخت اااااااف فاااااااى جوهرهاااااااا عااااااان المنهجياااااااات  تقااااااادير تكااااااااليف ساااااااالمة الغاااااااذاء لااااااانفاااااااإن منهجياااااااة 

أشاااااااار كروسااااااابى إج أن التكااااااااليف التاااااااى ياااااااتم فقاااااااد المساااااااتخدمة فاااااااى تقااااااادير تكااااااااليف الجاااااااودة  
معاااااااادجت  انخ ااااااااالإن اقهااااااااا ع ااااااااى أنشااااااااطة توكيااااااااد الجااااااااودة يمكاااااااان تعويضااااااااها ممتمث ااااااااة فااااااااى 

المبااااااااااادا التااااااااااى أرساااااااااااها كروساااااااااابى أصاااااااااادرت هي ااااااااااة ماااااااااان  وانطالقاااااااااااالمنتجااااااااااات المعيبااااااااااة  
 اسااااااامتحااااااات  1981:  1-6143المواصااااااا ة البريطانياااااااة  1981المواصااااااا ات البريطانياااااااة عاااااااام 

تاااااااام نشاااااااار  1990التكاااااااااليف المتع قااااااااة بااااااااالجودة  وفااااااااى عااااااااام  واسااااااااتخدام"دلياااااااال إلااااااااى تحديااااااااد 
 3اإلصدار الثانى ل مواص ة تحت إسم "دليل إلى اقتصاديات الجودة" فى جزأين 

                                                           
يمكن أن يتم ح ظ التمور ما  %75-65وتحت شروط التخزين الجيدة، وعند حرارة ص ر م وى، ورطوبة نسبية  1

 شهر  12-6بين 
2  Phosphine 

  2016، العين، دار الكتا  الجامعى، الجودة تكاليف وعوائدع ى زين العابدين قاسم )دكتور(:  3
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ن لتقاااااادير تكااااااليف الجااااااودة، تمعاااااارف اةولااااااى بالطريقاااااة التق يديااااااة المعتماااااادة ع ااااااى اجاااااد طريقتااااااتو و 
أمااااااا الطريقااااااة الثانيااااااة تصاااااانيف ف ااااااات تكاااااااليف الجااااااودة إلااااااى تكاااااااليف منااااااب، وتقياااااايم، وفشاااااال  

إلااااى تكاااااليف تطااااابق،  تكاااااليف الجااااودةتصاااانيف يااااتم  ع ااااى ماااانهت تك  ااااة العم يااااات حيااااثتعتمااااد ف
التك  اااااة الحقيقياااااة هاااااا بأنهاااااا فاااااى أبساااااط معانيتكااااااليف التطاااااابق وتمعااااارف  وتكااااااليف عااااادم تطاااااابق 

ل عم ياااااااات مااااااان إنتاااااااا  المنتجاااااااات أو الخااااااادمات بالمواصااااااا ات المط وباااااااة، مااااااان أول مااااااارة وكااااااال 
عم ياااااات موصااااا ة  أماااااا تكااااااليف عااااادم التطاااااابق فتعااااارف بأنهاااااا تكااااااليف ال شااااال  باساااااتخداممااااارة، 

 اجعتماااااااادوسااااااايتم  ط وباااااااة المرتبطاااااااة بالعم ياااااااات التاااااااى تمااااااات بشاااااااكل مخاااااااالف ل مواصااااااا ات الم
  1سالمة الغذاء فى هذه الدراسة ع ى طريقة تك  ة العم يات فى حسا  تكاليف 

مصااااادر الخطاااار وفااااى ضااااوء تح ياااال وفااااى ضااااوء تعري ااااات تكاااااليف الجااااودة المشااااار إليهااااا، لااااذا، 
، يمكاااااان (( بااااااالم حق1جاااااادول )) سااااااالمة الغااااااذاء بماااااازارع التمااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااات البحريااااااةل

ماااااااب التطاااااااابق عااااااادم تكااااااااليف  يف ساااااااالمة الغاااااااذاء بعيناااااااة الدراساااااااة الميدانياااااااة إلاااااااىتقسااااااايم تكاااااااال
 :، كالتالىالتطابق مب متط بات سالمة الغذاء متط بات سالمة الغذاء، وتكاليف

 

  :سالمة الغذاءالجودة و تكاليف عدم التطابق مع متطلبات  2-5-3-2
ممارساااااات التاااااداول الجياااااد تمث ااااات تكااااااليف عااااادم التطاااااابق ماااااب الممارساااااات الزراعياااااة الجيااااادة، و 

فااااااى عااااااادد مااااااان المظااااااااهر، أهمهااااااا: انخ اااااااال إنتاجياااااااة النخيااااااال، وارت اااااااع نسااااااابة ال اقاااااااد أثنااااااااء 
ارت اااااع ال اقااااد أثناااااء التخاااازين  وفيمااااا ي ااااى ساااايتم تقاااادير القاااايم كااااذا ، و ضاااابط الرطوبااااةو  الحصاااااد

مااااان واقاااااب  2018/ 2017المباشااااارة ل  اقاااااد فاااااى ضاااااوء أساااااعار الساااااوق فاااااى الموسااااام اإلنتااااااجى 
 ارات الميدانية الزي

ثمااار فاااى مااازارع التماااور الصاااغيرة محااال يماااة الفاقاااد فاااى إنتاجياااة النخيااال الم  تقااادير ق (1
 :الدراسة

ولتقااااااادير ال اقاااااااد فاااااااى إنتاجياااااااة النخيااااااال نتيجاااااااة لااااااارداءة الممارساااااااات الزراعياااااااة بمااااااازارع التماااااااور 
الصااااااااغيرة بالواحااااااااات البحريااااااااة عمااااااااد الباحااااااااث إلااااااااى تقاااااااادير الك اااااااااءة ال نيااااااااة كأحااااااااد مؤشاااااااارات 
اإلنتاجيااااة باسااااتخدام تح ياااال مغ ااااف البيانااااات اعتماااااداى ع ااااى البيانااااات اةوليااااة لت ااااص الدراسااااة فااااى 

ن لالقتصااااااااااديين فاااااااااى الماااااااااوتمر الخاااااااااامد والعشااااااااارو  اا جهاااااااااتااااااااام عااااااااارل نت ةمن صااااااااا  دراساااااااااة
 الدراساااااة إلاااااى بعااااال النتاااااا ت، أهمهاااااا: ت اااااص توصااااا تقاااااد و   20172ناااااوفمبر  2-1الااااازراعيين، 

                                                           
  المرجب السابق 1
  2017 مرجع سابق،ين العابدين قاسم & أحمد رج  عبد المجيد، ع ى ز  2
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ع اااااى مسااااااتوى ماااااازارع التمااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااات البحرياااااة، فااااااإن متوسااااااط الك اااااااءة ال نيااااااة فااااااى 
فقاااااط، وهاااااذا يعناااااى أن مااااازارع التماااااور  172 0العا اااااد ع اااااى الساااااعة يمقااااادر بحاااااوالي ظااااال ثباااااات 

دون  %8 82زيااااااادة إنتاجهااااااا ماااااان التمااااااور بنساااااابة  صااااااغيرة السااااااعة بالواحااااااات البحريااااااة يممكنهااااااا
أى زيااااادة فااااى كميااااة أو مقاااادار المااااوارد اجقتصااااادية المسااااتخدمة  وفااااى ظاااال تغياااار العا ااااد ع ااااى 

ارع التماااااااور الصاااااااغيرة بالواحاااااااات البحرياااااااة قاااااااد ب غااااااات الساااااااعة، أتضااااااا  أن الك ااااااااءة ال نياااااااة لماااااااز 
دون  %8 35، وهااااااذا يعنااااااى أن هااااااذه الماااااازارع بإمكانهااااااا زيااااااادة اإلنتااااااا  بنساااااا  642 0حااااااوالى 

  أدنى زيادة فى كمية أو مقدار الموارد اجقتصادية المستخدمة

حااوالى  متوسااط كميااة اإلنتااا  الساانوى بااالطن فااى ماازارع التمااور الصااغيرة بالواحااات البحريااة ويب ااغ
كماا تباين أن  / فادان طان 4، وحاد أقصاى / فادانطان 25 0بحاد أدناى حاوالى  / فادانطن 43 1

 97 70متوسااط اإلنتاجيااة الساانوية ل نخ ااة بماازارع التمااور الصااغيرة بعينااة الدراسااة قااد ب ااغ حااوالى 
إنتاجيااة متوسااط د ويمعاا  1كجاام/ نخ ااة 130كجاام/ نخ ااة، وحااد أقصااى  45كجاام/ نخ ااة بحااد أدنااى 

المقااادر المتوساااط العاااام لإلنتاجياااة ع اااى مساااتوى الجمهورياااة بمااازارع عيناااة الدراساااة أقااال مااان لنخ اااة ا
   (2016)وزارة الزرعة واستصال  اةراضى، سبتمبر  كجم/ نخ ة 656 112بحوالى 

أن ماااان اةساااابا  المتع قااااة بسااااالمة الغااااذاء والمحتم ااااة  (2-5-2الجاااازء )وقااااد تبااااين ل دراسااااة فااااى 
إنتاجية النخيال بالواحاات البحرياة هاو: ارت ااع نسا  الحدياد فاى ميااه الارى، اإلفاراط فاى  نخ الج

اى لت ااااص اإلنتاجيااااة لاااايد بااااالطبب حصاااار  انخ ااااالإج أن   اةساااامدة الكيميا يااااة والعضااااوية اسااااتخدام
، باال ربمااا تكااون هناااص عوامااال أخاارى ليساات متع قااة بسااالمة الغااذاء بقاادر عالقتهاااا فقااط اةساابا 
مثاااال العم يااااات التااااى تااااتم ع ااااى رأد النخ ااااة مثاااال التق اااايم، والخااااف، والتقااااويد والتااااربيط،  بااااالجودة
  ولماااا كانااات ت اااص العوامااال اةخيااارة ليسااات ضااامن مجاااال ، باإلضاااافة إلاااى بااارامت التغذياااةوالتكمااايم

الدراسااة أصااب  ماان الصااع  تحديااد نساابة معينااة لمشاااركة كاال عاماال  فااردى فااى انخ ااال إنتاجيااة 
لجأت الدراسة إلى تقادير ممجمال تكااليف ال اقاد لذا،   صغيرة فى الواحات البحريةزارع الالنخيل بالم

فااى إنتاجياااة مااازارع عيناااة الدراساااة كمؤشااار ع اااى فاقااد الجاااودة بماااا يتضااامنه مااان اةسااابا  المتع قاااة 
ووفقاااى إلحصااا يات مديريااة الزراعااة بالواحااات البحريااة فااإن مساااحة ماازارع التمااور  بسااالمة الغااذاء 

فاادان، أمااا المساااحات غياار المسااج ة ماان ماازارع التمااور فتقاادر بنحااو  8500حااوالى  المسااج ة تب ااغ
 (  2017فدان )مديرية الزراعة بالواحات البحرية،  29750مساحة  بإجماليفدان  21250
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مااان الحيااااازات  %90تمثااال أفدناااة  خمساااةولماااا كانااات الحياااازات الزراعياااة فاااى مصااار اةقاااال مااان 
بالواحاااات  أفدناااة خمساااةازات التماااور الصاااغيرة اةقااال مااان يمكااان القاااول أن مسااااحة حيااا، 1الزراعياااة

قمدر من بيانات قد فدان  ولما كان متوسط إنتا  ال دان من التمور  26775تقدر بحوالى  البحرية
طن/ فدان، فيكون مجموع إنتا  مزارع التماور الصاغيرة بالواحاات  43 1الدراسة الميدانية بحوالى 

ذا أقررنااا طاان ساانوياى   38288سااج ة يقاادر بحااوالى البحريااة سااواء المسااج ة أو غياار الم إمكانيااة واف
قاساام )تغياار العا ااد ع ااى السااعة وفقاااى لمااا توصاال إليااه  بااافترال %8 35يااادة اإلنتاجيااة بمقاادار ز 

يمكاان القااول أن الكميااات ماان التمااور التااى كااان ماان الممكاان إنتاجهااا دون ( 2017وعبااد المجيااد، 
 بإجماليطن  13707اجقتصادية المستخدمة تمقدر بحوالى  أدنى زيادة فى كمية أو مقدار الموارد

/ 2017 اإلنتااجيجنياه بأساعار الطان باا  المزرعاة ل موسام م ياون  605 205حاوالى يب غ قيمة 
 جنيه/ ل كي و  15التى ب غت فى المتوسط حوالى  2018

 

 وضبط المحتوى الرطوبى أثناء الحصادتقدير قيمة الفاقد  (2

، %9الصاااااغيرة بالواحاااااات البحرياااااة حاااااوالى مااااازارع التماااااور ت قاااااد  (4-2) رقااااام كماااااا فاااااي جااااادولو 
، طااااان 3446أى ماااااا يقاااااار  ، وضااااابط المحتاااااوى الرطاااااوبى أثنااااااء الحصااااااد مااااان اإلنتاااااا  10%

بأسااااااعار الطاااااان بااااااا  المزرعااااااة  م يااااااون جنيااااااه 125 109قيمااااااة  بإجماااااااليساااااانويا  طاااااان 3829
  2018/ 2017ل موسم اإلنتاجى 

 تقدير قيمة الفاقد أثناء التخزين (3

 رقاااااام ماااااان اإلنتااااااا  جاااااادول %4ماااااازارع التمااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااات البحريااااااة حااااااوالى مااااااا ت قااااااد ك
م يااااااااون جنيااااااااه  98 22طاااااااان ساااااااانويا بقيمااااااااة  1532أى مااااااااا يقااااااااار   التخاااااااازين( أثناااااااااء 2-4)

                                                           
يزرعاون  %58فإن نسبة المازارعين الاذين يحاوذون ع اى فادان أو أقال تب اغ حاوالى  2005وفقاى ل تعداد السكانى  1

مان  %22ينتجاون  %23لى فادان حاوا 3-1من اإلنتاا  الزراعاى، بينماا تب اغ نسابة الحاا زين لمسااحة مان  16%
ماان الماازارعين ينتجااون  %9فاادان حااوالى  5-3اإلنتااا  الزراعااى، بينمااا يمثاال الحااا زين ع ااى مساااحة زراعيااة ماان 

من الحيازات الزراعية فى مصر تقل  %90من اإلنتا  الزراعي فى مصر، مما يعنى أن أكثر من  %17حوالى 
(  إج أناه رغام ذلاص ج يوجاد تعرياف رسامى 2005إلحصااء، الجهااز المركازى ل تعب اة العاماة وا(عن خمسة أفدناة 

ن كااان الشااا ب وبتصااري  غياار رساامى ماان جهاااز المشااروعات  ل ماازارع الصااغيرة إلااى اآلن يمكاان اجسااتناد إليااه، واف
أفدناة فاى اةراضااي  5الصاغيرة والمتوساطة التااابب لمج اد الاوزارء يمكاان اعتباار المازارع التااى ج تزياد حيازتهاا عاان 

أفدناااة فاااى اةراضاااي الجديااادة مااازارع صاااغيرة الساااعة )اساااتناداى ع اااى مسااااحة الحياااازات المخصصاااة  10و القديماااة أ
ل خااريجين فااى مشااروع الم ياااون فاادان(  ويؤكااد هاااذا اجدعاااء الموقااب اإللكترونااي ل وكالاااة اةمريكيااة ل تنميااة الدولياااة 

المزارع الصاغيرة هاى تعتبر  التى U. S. Agency for International Development (USAID) بمصر 
أفدنااة أو أقاال  وفااى ضااوء ذلااص، فااإن الدراسااة اعتباارت أن الماازارع الصااغيرة هااى التااى تب ااغ  10التااى تحااوذ ع ااى 

 أفدنة أو أقل  10مساحتها الممسج ة 
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وبنااااااااء ع اااااااى ماااااااا سااااااابق،   2018/ 2017بأساااااااعار الطااااااان باااااااا  المزرعاااااااة ل موسااااااام اإلنتااااااااجى 
ة وساااااااالمة الغاااااااذاء فاااااااى المااااااازارع الصاااااااغيرة يمكااااااان القاااااااول أن تقاااااااديرات ال اقاااااااد المباشااااااار ل جاااااااود

 713 337قااااااااد ب غاااااااات حااااااااوالى  2018/ 2017بالواحااااااااات البحريااااااااة فااااااااى الموساااااااام الزراعااااااااى 
م يااااااون جنيااااااه  أمااااااا فاقااااااد الجااااااودة غياااااار المباشاااااار المتمثاااااال فااااااى فااااااروق اةسااااااعار بااااااين درجااااااات 

فااااال يتسااااب مجاااااال اةسااااواق الناااااتت عااااان انخ ااااال جااااودة المنااااتت الاااااوارد إليهااااا ، وخسااااارة الجااااودة
ن وج  عد    م إغ ال وجودهاهذه الدراسة لتقديرها، واف

 

 : سالمة الغذاءالجودة و تكاليف التطابق مع متطلبات  2-5-3-3
فاااااى ضاااااوء ماااااا تااااام اقتراحاااااه مااااان ماااااداخالت لتحساااااين ممارساااااات ساااااالمة الغاااااذاء بمااااازراع التماااااور 

ن بااااالم حق  يمكاااا (1) رقاااام الصااااغيرة والمتوسااااطة بالواحااااات البحريااااة كمااااا هااااو مبااااين فااااى جاااادول
تقاااادير تكاااااليف ت ااااص المااااداخالت التااااى تسااااتهدف فااااى اةساااااد منااااب حاااااجت عاااادم الممطابقااااة ماااان 

  ويوضااااا  ذات الجااااادول التك  اااااة التقديرياااااة لت اااااص الماااااداخالت فاااااى فاااااى الجاااااودة اجساااااتثمارخاااااالل 
ع اااااى مساااااتوى ك اااااى، ولااااايد ع اااااى مساااااتوى المزرعاااااة  ضاااااوء المع وماااااات المتاحاااااة وقااااات الدراساااااة

د تقااااااادير تكااااااااليف عااااااادم التطاااااااابق ماااااااب متط باااااااات الجاااااااودة ال ردياااااااة تماشاااااااياى ماااااااب ماااااااا تااااااام عنااااااا
   عية الجيدةاوالممارسات الزر 

[[ 

 : ، وشبكات رى بالتنقيطأحواض لترسيب للمياه (1

تباااااين أن تك  اااااة القياااااام بعم ياااااات الترساااااي  لألماااااال  الثقي اااااة الموجاااااودة بميااااااه الااااارى كأحاااااد حياااااث 
حريااااااة تتوقااااااف ع ااااااى مساااااااحة المخاااااااطر الكيميا يااااااة فااااااى ماااااازارع التمااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااات الب

وفااااى الحالااااة المعتااااادة ، 1الطااااو  المسااااتخدم فااااى بناااااء الحااااول، والشاااامب المسااااتخدم فااااى تبطينااااه
متااااااار  5 1ياااااااتم ح ااااااار  (5-2شاااااااكل رقااااااام ) فاااااااى بنااااااااء أحاااااااوال الترساااااااي  بالواحاااااااات البحرياااااااة

م ثاااااااام يااااااااتم اسااااااااتكمال اجرت اااااااااع فااااااااوق x 20م 20م أو x 10م 10باسااااااااتخدام لااااااااودر لمساااااااااحة 
 رضااااااية والجواناااااا  باسااااااتخدام مشاااااامب خااااااا ي ااااااى ذلااااااص يااااااتم تبطااااااين اة متاااااار، 2اةرل إلااااااى 

ويسااااات زم وجاااااود ألاااااف جنياااااه   20إلاااااى 15باااااذلص، وتب اااااغ تك  اااااة الحاااااول فاااااى هاااااذه الحالاااااة مااااان 
ت اااااص اةحاااااوال اساااااتخدام أساااااالي  رى أكثااااار تطاااااوراى مثااااال الااااارى باااااالرش أو التنقااااايط، ومااااان واقاااااب 

إج أن جمياااااب المبحاااااوثين كاااااانوا الزياااااارات الميدانياااااة لاااااوحظ وجاااااود عااااادد مااااان أحاااااوال الترساااااي  
الحكوميااااة التااااى تعماااال بنظااااام  اآلباااااريقومااااون بااااالرى بااااالغمر سااااواء ماااان أبااااارهم الخاصااااة أو ماااان 

 أيام  5-4المناوبة من 
                                                           

يكت ى عدد من المزارعين باالطو  فقاط دون اساتخدام مشامعات تاوفيراى ل ن قاات، أو يقاوم بتبطاين الحاول بطبقاة  1
 ط أسمنية فق
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 : أحواض ترسيب الحديد من مياه الرى(5-2)شكل رقم 

 
 

   تم أخذ الصورة بواسطة الباحث أثناء الزيارات الميدانية :المصدر    

التنويااااه إلاااى أناااه ع ااااى الااارغم مااان وجااااود عااادد مااان أحااااوال الترساااي  بمااازارع العينااااة كماااا وجااا  
الميدانياااااة إج أناااااه لاااااوحظ عااااادم وجاااااود الوساااااا ل المناسااااابة ل اااااتخ   مااااان الحدياااااد المترسااااا  فاااااى 
اةحااااااوال اةماااااار الااااااذى جعاااااال ماااااان وجااااااود أمااااااال  الحديااااااد المترساااااا  فااااااى اةراضااااااى الزراعيااااااة 

الاااااذى يسااااات زم ضااااارورة تاااااوفير وساااااا ل واجاااااراءات بي ياااااة بالواحاااااات البحرياااااة أماااااراى معتااااااداى، اةمااااار 
 متاااااار 20أن حااااااول الترسااااااي  بالمساااااااحة  وبااااااافترال ساااااا يمة ل ااااااتخ   ماااااان ت ااااااص المخ  ااااااات 

فاااااادان فاكهااااااة  50مياااااااه( يك ااااااى لاااااارى  3م 800) متاااااار ارت اااااااع x 2عاااااارل  متاااااار x 20طااااااول 
م ياااااااون  3 809تك  اااااااة  بإجمااااااااليحاااااااول ترساااااااي   536، فاااااااإن عااااااادد 1محمااااااال ع يهاااااااا خمضااااااار

عتبااااار كافياااااة لااااارى جمياااااب مسااااااحة مااااازارع التماااااور الصاااااغيرة بالواحاااااات البحرياااااة بميااااااه تااااام جنياااااه ت
أجف  9ترسااااي  اةماااااال  الثقي ااااة منهاااااا  ولمااااا كانااااات تك  اااااة شاااابكة الااااارى ل اااادان التماااااور حاااااوالى 

جنياااااااه فاااااااى المتوساااااااط وقااااااات الدراساااااااة فاااااااإن تك  اااااااة بنااااااااء شااااااابكة تنقااااااايط لجمياااااااب مااااااازارع التماااااااور 
 م يون جنيه  975 204بحوالى الصغيرة بالواحات البحرية تقدر 

 :الحصاد (2

وتوجااااد العديااااد ماااان الوسااااا ل التااااى عاااان طريقهااااا يمكاااان تجناااا  المخاااااطر ال يزيا يااااة والبيولوجيااااة 
المصااااااحبة ل حصااااااد بااااااةدوات البدا ياااااة مااااان أهمهاااااا تاااااوفير سااااااللم الحصااااااد اةلياااااة التاااااى تمكااااان 

                                                           
 هذا التقدير ي ترل أن اجحتياجات الما ية ل نخيل فى بدايتها  1
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بالساااااتيكية ع اااااى ووضاااااعها فاااااى "برانياااااص"  عاااااراجينمااااان صاااااعود الطّاااااالع بوساااااي ة أمناااااة، وقطاااااب ال
أمااااااكن مخصصاااااة لاااااذلص ع اااااى هاااااذا السااااا م اةلاااااى  ول حماياااااة مااااان المخااااااطر البيولوجياااااة يمكااااان 

  وتب اااااغ تك  ااااااة (2-2شاااااكل رقاااااام فااااااى  كماااااا) عاااااراجيناساااااتخدام أكيااااااد ماااااان القمااااااش لحمايااااااة ال
 10جنيهاااااات، وباااااافترال أن النخ اااااة تحتاااااوى ع اااااى  5وقااااات الدراساااااة حاااااوالى  1الكااااايد القمااااااش

 50تب ااااااغ تك  ااااااة حمايااااااة ثمااااااار النخ ااااااة الواحاااااادة ماااااان الت ااااااوث حااااااوالى فااااااى المتوسااااااط، ف عاااااراجين
جنيهاااااااى  ولمااااااا كااااااان متوسااااااط عاااااادد النخياااااال المثماااااار فااااااى ال اااااادان بااااااالمزارع الصااااااغيرة بالواحااااااات 

فااااااإن تك  ااااااة هااااااذا اإلجااااااراء  (2017قاساااااام وعبااااااد المجيااااااد، ) 2نخ ااااااة 42البحريااااااة يمقاااااادر بحااااااوالى 
أنااااه تاااام تبنااااى هااااذه الطريقااااة ماااان جميااااب  وبااااافترالجنيااااه   2100ل  اااادان الواحااااد تمقاااادر بحااااوالى 

تك  ااااة هااااذه الوسااااي ة يمقاااادر  إجماااااليفااااإن الماااازارعين بماااازارع التمااااور الصااااغيرة بالواحااااات البحريااااة 
 م يون جنيه  828 47بحوالى 

 :"النزع الجزئى للرطوبة"التنشير (3

مااااااان الممكااااااان أن تاااااااتم هاااااااذه العم ياااااااة بعااااااادد مااااااان الطااااااارق المحسااااااانة المت اوتاااااااة فاااااااى التكااااااااليف 
ن ومااااااباااااادجى ماااااان الطاااااارق التق يديااااااة اةقاااااال ممانااااااى كمااااااا ساااااابق اإلشااااااارة اليهااااااا سااااااال اى   يةاجساااااتثمار 

 الحدياااااااد غيااااااار القابااااااال ل صااااااادأ "اجساااااااتان يد"الممكااااااان أن ياااااااتم التنشاااااااير ع اااااااى صااااااااجات مااااااان 
فااااى أماااااكن نظي ااااة ممشمسااااة فااااى المزرعااااة جياااادة التهويااااة  ولربمااااا كاناااات  أرفاااافموضااااوعة ع ااااى 

فاااااى الظاااااروف الحالياااااة   غيااااار اقتصاااااادية واةرفااااافن يد ساااااتال صااااااجات اج اجساااااتثماريةالتك  اااااة 
ل تماااااااور تعمااااااال كماااااااا أن اساااااااتخدام فكااااااارة الصاااااااو  الزجاااااااا  فاااااااى إنشااااااااء وحااااااادة تج ياااااااف مغ قاااااااة 

ومااااان ثااااام فاااااإن   اقتصااااااديةفنياااااة و  جااااادوى اتفاااااى حاجاااااة إلاااااى دراساااابالطاقااااة الشمساااااية ماااااا زالااااات 
د هاااااى اةنسااااا   وقاااااقاااااد تكاااااون اساااااتاندات خشااااابية بهاااااا صااااااجات مااااان "سااااا ص اةساااااتان د" تاااااوفير 

 X 1م 1أدوار مااااان صااااااجات مسااااااحتها  10تااااام تقااااادير أساااااعار المنشااااار الخشااااابى المكاااااون مااااان 
 1500-1000تتاااااراو  ماااااا باااااين بأساااااعار  كجااااام/ صاااااا ( 10كجااااام مااااان المناااااتت ) 100م تساااااب 

وعموماااااى خطااااوة التنشااااير يااااتم ال جااااوء إليهااااا نظااااراى لسااااوء ظااااروف الحصاااااد، وعاااادم تجاااااند   جنيااااه
قبااااال المااااازارعين، واتبااااااع فكااااارة  مااااانراعياااااة المحتاااااوى الرطاااااوبى، ولاااااو تااااام ضااااابط الممارساااااات الز 

بشاااااكل كبيااااار عااااان هاااااذه  اجساااااتغناءبالقمااااااش الساااااالف اإلشاااااارة إليهاااااا ةمكااااان  عاااااراجين"تكيااااايد" ال

                                                           
 ، وفقاى لشركة أجرى تص %10ستوات، بمعدل إهالص سنوى  5-3العمر اإلفتراضى لهذا الكيد من  1
  إج أن هاااذا X 8 8 نخ اااة/ فااادان عناااد مساااافة زراعاااة 65-60متوساااط الطبيعاااى يجااا  أن يكاااون فاااى حااادود ال 2

اإلنخ اااال ربماااا يكاااون مؤشااار ع اااى انخ اااال المقااادرة ع اااى اساااتغالل المسااااحة بالشاااكل الجياااد، ورداءة الخااادمات 
 المزرعية التى قد تسم  فى أحيان كثيرة بترص "الخ  ات" بجوار اةم دون نق ها إلى المساحات ال ارغة بالمزرعة 



معهد التخطيط القومى -( 1661رقم ) مذكرة خارجية  

 

33 
 

تجهياااااااز وتعب اااااااة التماااااااور فااااااارز و ، خاصاااااااة عناااااااد تاااااااوافر مخاااااااازن التبرياااااااد، ومحطاااااااات المرح اااااااة
 المناسبة 

 :ثالجات التبريد (4

طالااااااة عماااااار التمااااااور تك  ااااااة إنشاااااااء ثالجااااااة تبريااااااد ل ااااااتحكم فااااااى المخاااااااب غاااااات  طر البيولوجيااااااة، واف
طااااااان  3800م، وبسااااااعة تخزينيااااااة 500إنشاااااااءات م حاااااااق بهااااااا صااااااالة فااااااارز  2م 3500بسااااااعة 

حااااااااوالى   -ارت اااااااااع( x 6عاااااااارل  x 16طااااااااول  20 -3م 1920عنااااااااابر العنباااااااار الواحااااااااد  6)
م ياااااون  5 1ل تماااااور تزياااااد التك  اااااة بمقااااادار  1أولاااااىتبرياااااد م ياااااون، وفاااااى حاااااال إضاااااافة وحااااادة  16

ة ماااااان التماااااور فااااااى الواحاااااات البحريااااااة  ياااااه، ولتخاااااازين كامااااال الكميااااااات المنتجاااااع اءى   وبناااااا2جنياااااه
قاااادرة بحااااوالى  طاااان ساااانوياى فإنااااه  38288بالقاااادرة اإلنتاجيااااة الحاليااااة ل ماااازارع الصااااغيرة ل تمااااور المم

م يااااااااون جنيااااااااه  والمعااااااااروف أن  160اسااااااااتثمارات  بإجماااااااااليثالجااااااااات  10توجاااااااد حاجااااااااة إلااااااااى 
طااااان فقاااااط،  39000قاااااد ب اااااغ حاااااوالى  2015ام صاااااادرات مصااااار مااااان التماااااور فاااااى عااااا إجماااااالي

فااااى مثاااال ت ااااص الثالجااااات فااااى الواحااااات البحريااااة فقااااط ماااان الممكاااان أن  اجسااااتثمارممااااا يعنااااى أن 
أن الكميااااااة الممصاااااادرة حالياااااااى توجااااااد  بااااااافتراليضاااااااعف كميااااااة صااااااادرات مصاااااار ماااااان التمااااااور 

صااااااااناعة السااااااااعات التخزينيااااااااة الك ي ااااااااة بهااااااااا  وج يمكاااااااان اغ ااااااااال الجهااااااااود التااااااااى تبااااااااذلها وزارة ال
 واجبتكااااااروالتجاااااارة حاليااااااى فاااااى هاااااذا الصااااادد بالتعااااااون ماااااب جاااااا زة خ ي اااااة الدولياااااة لنخيااااال التمااااار 

الزراعاااااى، ومنظماااااة اةغذياااااة والزراعاااااة التابعاااااة لألمااااام المتحااااادة، حياااااث ياااااتم حاليااااااى بنااااااء ثالجاااااة 
، وقااااد تاااام 2م 500طاااان م حااااق بهااااا صااااالة فاااارز بمساااااحة  3800تبريااااد ل تمااااور بسااااعة تخزينيااااة 

بياناااااات التك  اااااة اإلساااااتثمارية مااااان الشاااااركة المصااااارية ل تجاااااارة والهندساااااة القا ماااااة الحصاااااول ع اااااى 
 ع ى تن يذ المشروع 

 

 اإلرشاد والتوعية بتشتراطات إستخدام الكيمياويات واألسمدة العضوية (5

فاااااإن العدياااااد مااااان حااااااجت عااااادم التطاااااابق ماااااب متط باااااات  ( باااااالم حق،1كماااااا يتباااااين مااااان جااااادول )
ى غيااااااااا  الااااااااوعى الكااااااااافى ماااااااان قباااااااال الماااااااازارعين بت ااااااااص سااااااااالمة الغااااااااذاء ترجااااااااب باةساااااااااد إلاااااااا

وأثرهاااااا السااااا بى ع اااااى المساااااته كين مااااان جهاااااة، وع اااااى أربااااااحهم ومساااااتوى دخاااااولهم  اجشاااااتراطات
  لااااذا، فااااال يمكاااان غاااال الطاااارف عاااان غيااااا  منظومااااة ماااان جهااااة أخاااارى ماااان نشاااااطهم الزراعااااى

تاااااااى تااااااام تساااااااببت بغيابهاااااااا فاااااااى العدياااااااد مااااااان الممارساااااااات السااااااا بية ال ،فاع اااااااة لإلرشااااااااد الزراعاااااااى
الجاااااااا ر لألسااااااامدة والمبيااااااادات، واجفتقاااااااار إلاااااااى  اجساااااااتخدامرصااااااادها فاااااااى هاااااااذه الدراساااااااة، مثااااااال 

                                                           
1  Pre-cooler 

  2018أبريل  15لهندسة، بيانات غير منشورة، الشركة المصرية ل تجارة وا 2
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لاااااذا فإناااااه يمكااااان القاااااول أن مااااان بناااااود التكااااااليف أساسااااايات الشااااا ون الصاااااحية السااااا يمة، وغيرهاااااا  
وساااااالمة الغاااااذاء فاااااى  عااااادم التطاااااابق ماااااب متط باااااات الجاااااودةحااااااجت مناااااب المط وباااااة لاةساساااااية 

، واإلرشاااااد 1ة هااااى تكاااااليف التاااادري  وبناااااء السااااعةة فااااى الواحااااات البحريااااماااازارع التمااااور الصااااغير 
  والتوعية

فاااااااى ضاااااااوء المع وماااااااات الممتاحاااااااة عااااااان حياااااااازات التماااااااور الصاااااااغيرة محااااااال الدراساااااااة بالواحاااااااات و 
قاااااااادرة بحااااااااوالى  قاااااااادرة فاااااااادان، وبمع وميااااااااة  26775البحريااااااااة المم  3 اليبحااااااااو متوسااااااااط الحيااااااااازة المم

 8925يمكاااااااان تقاااااااادير عاااااااادد الماااااااازارع الصااااااااغيرة ل تمااااااااور بالواحااااااااات البحريااااااااة بحااااااااوالى  2فاااااااادان
 3عاماااال فااااى كاااال مزرعااااة 2لمقاااادر بحااااوالى الدا مااااة امتوسااااط عاااادد العمالااااة بمع وميااااة و مزرعااااة، 

 مجموعاااااة 892)حاااااوالى  امااااالع 17850يمكااااان تقااااادير عااااادد المااااازارعين بت اااااص المااااازارع بحاااااوالى 
سااااااانوياى  4ت قاااااااى كاااااال مجموعاااااااة دورة تدريبيااااااة مكث اااااااة وباااااااافترال  متاااااادر ( 20تدريبيااااااة قوامهاااااااا 

تك  اااااة  إجمااااااليفيب اااااغ  -وقااااات الدراساااااة- 5جنياااااه 0660أياااااام، تك  اااااة الااااادورة الواحااااادة  3مااااادتها 
 887 5التااااادري  لجمياااااب العمالاااااة الدا ماااااة بمااااازارع التماااااور الصاااااغيرة بالواحاااااات البحرياااااة حاااااوالى 

 م يون جنيه 

                                                           
1  Capacity Building 

  2017 مرجع سابق،ين العابدين قاسم & أحمد رج  عبد المجيد، ع ى ز  2

 السابق المرجب  3
ت اص  أمث اةومان  .لصا ةاعياة فاى التخصصاات المخت  اة ذات اخباراء مان مركاز البحاوث الزر يشترص فاى إعادادها  4

: الممارسات الزراعية الس يمة، متط بات أسواق التصادير، معاامالت ماا قبال الحصااد، معاامالت الدروات التدريبية
 ما بعد الحصاد، التعب ة والتغ يف ل تمور، إطالة فترة صالحية التمور، وغيرها من موضوعات 

 

تقامااة جنياا (  ا 0021جنياا ا اتقبالااا     3000عدااا    X 3جنياا   1000شاااملة عاعااات الباادمدر للماادمت   5

 جني (. 2400ليال   4 اتعاشة لمدة 
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 الملخص
 

، والوقااوف ع ااى ماهيااة الغااذاء اآلماان، مصااادر الخطاار الغااذا ىالتعريااف باسااتهدفت هااذه الدراسااة 
أيضااااى تقااادير تك  اااة عااادم التطاااابق ماااب كماااا اساااتهدفت . والتأصااايل النظااارى لتكااااليف ساااالمة الغاااذاء

متط بات سالمة الغذاء ع ى مستوى الوحدة اإلنتاجية لقطاع إنتا  التمور المصرية كدراسة حالاة  
وكذا تقدير تك  ة التطاابق ماب ممارساات ساالمة الغاذاء متمث اة فاى اجساتثمارات المط وباة إلختازال 

اعتمااااداى ع اااى  ذلاااصوتحساااين اإلنتاجياااة، و  مخااااطر الغاااذاء إلاااى الحااادود اآلمناااة، والحاااد مااان ال اقاااد
حيااث تاام تصااميم اسااتمارة اسااتبيان لرصااد الممارسااات   ل زيااارات الميدانيااة ل دراسااة البيانااات اةوليااة

مزرعااااة ماااان ماااازارع التمااااور الصااااغيرة بالواحااااات البحريااااة فااااى مناااااطق  38عاااادد لالزراعيااااة الجياااادة 
ه ماان متط بااات دلياال الممارسااات الزراعيااة الباااويطى، ومنديشااة، والزبااو وفقاااى لمااا مااا يممكاان تطبيقاا

الجيدة، وممارسات التداول الجيد لقسم الزراعة بالوجيات المتحادة اةمريكياة  وقاد تام اساتخدام عادد 
الخطاار مصااادر ولتعريااف ماان اةسااالي  الوصاا ية، والتح ي يااة لتقياايم الممارسااات الزراعيااة الجياادة، 

مااا تاام اسااتخدام بعاال المقاااييد الكميااة لوصااف عينااة المخاااطر المترتبااة ع يهااا  ك ، وتقياايمالغااذا ى
الدراسااااة، وكااااذا لتحديااااد الحاااادود الاااادنيا، والع يااااا، والمتوسااااطات، واإلنحرافااااات المعياريااااة، ومعاماااال 
اإلخااااتالف إلضااااافات الماااازارعين ماااان اةساااامدة الكيميا يااااة والعضااااوية، والمبياااادات، وال اقااااد أثناااااء 

ء التخزين  وقد تم اجراء هذه الدراسة ضمن الخطة الحصاد، وأثناء ضبط المحتوى الرطوبى، وأثنا
  وتام عقاد الزياارة الميدانياة 2017/2018البحثية لمعهد التخطيط القاومى خاالل العاام اةكااديمى 

بمدينة ومركاز الواحاات البحرياة التابعاة لمحافظاة  2017فى اةسبوع اةول من شهر أكتوبر عام 
ز فاى إنتاا  صانف التماور "السايوى" أو "الصاعيدى" الاذى الجيزة لما تتميز به هذه المديناة مان تميا

 تعتمد ع يه مصر فى صادراتها من التمور خالل اةعوام الماضية 

  الم هاوم ومنااهت التقيايم -: اةول، ساالمة الغاذاءوقد تم تقسيم هذه الدراساة إلاى مبحثاين ر يسايين
، الخطاار الغااذا ىمصااادر خاااطر و ويتناااول هااذا المبحااث تعري اااى بسااالمة الغااذاء، والت ريااق بااين الم

، وعرضااااى لمتط باااات دليااال المساااتخدم ل ممارساااات الخطااار الغاااذا ىمصاااادر وشااارحاى لمراحااال تقيااايم 
الزراعية الجيدة، وممارسات التاداول الجياد الصاادر عان قسام الزراعاة بالوجياات المتحادة اةمريكياة 

الدراسااة  -تكاااليف سااالمة الغااذاءتقاادير الثااانى، أمااا المبحااث كاادليل استرشااادى ل ممارسااات الجياادة  
تضااامن توصااااي اى لمااازارع التمااااور الصاااغيرة بالواحااااات البحرياااة محاااال الدراساااة الميدانيااااة، ف الميدانياااة
وفقااى لتح يال الممارساات الزراعياة الجيادة، والتاداول الجياد  مصاادر الخطار لساالمة الغاذاءلوتحديداى 

نااة الدراسااة  كمااا تاام تقاادير تكاااليف عاادم الااذى تاام إجااراءه ماان خااالل اسااتمارة اجسااتبيان لماازارع عي
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فااى تك  ااة فقاادان اإلنتاجيااة، وتكاااليف ال قااد المخت  ااة  ذاء متمث ااةى التطااابق مااب متط بااات سااالمة الغاا
أثنااااء الحصااااد، وضااابط المحتاااوى الرطاااوبى، والتخااازين  وكاااذا تااام تقااادير تكااااليف تن ياااذ الماااداخالت 

 تطابق مب متط بات سالمة الغذاء المقترحة ل 

"التأكاد أن الغاذاء لان يتساب  فاى ضارر  اال جنة الدولية لدساتور الغاذاء ساالمة الغاذاء بأنهاتعرف و 
 الخطار الغاذا ىمصادر المقصود منه"  وتنقسم  لالستخدامل مسته ص عند إعداده و/أو تناوله وفقاى 
اشر التهديد المبتمثل البيولوجية، والتى  مصادر الخطر( 1حديثاى إلى ثالثة مخاطر ر يسية، هى: 

أن تتسب  فى أوب ة ةمرال خطيرة، وتوجد ثالثاة أناواع ر يساية  جحتماليةاةعظم لسالمة الغذاء 
الكيميا يااة  مصااادر الخطاار( 2ماان المخاااطر البيولوجيااة هااى البكتيريااا، وال يروسااات، والط ي يااات  

( 3يرهاااا  مثااال الساااموم ال طرياااة، بقاياااا المبيااادات، والمخصااابات الكيميا ياااة، اةلاااوان الصاااناعية، وغ
ال يزيا يااة مثاال وجااود أجسااام غريبااة فااى الغااذاء ذات كت ااة وحجاام مثاال المعاااادن،  مصااادر الخطاار

الاااورق، البالساااتيص، الزجااااا ، وغيرهاااا  كماااا أصاااابحت اةغذياااة المساااببة ل حساسااااية مثااال الباااايل، 
 اهتماااموالساامص، وال اابن، والمكساارات، وال ااول السااودانى، وفااول الصااويا، والقشااريات، والقماا  مثااار 

عان – باعتبارهالمصنعى اةغذية، حيث قد يهاجمها جهاز المناعة لألفراد ذوى الحساسية  ىر يس
  أجسام غريبة أو ميكروبات واج  التصدى لها -طريق الخطأ

مصااادر ( تعريااف 1سااالمة الغااذاء إلااى أربعااة مراحاال ر يسااية، هااى:  مخاااطروتنقساام مراحاال تقياايم 
 الخطااار الغاااذا ىمصاااادر ى اجعتباااار مااادى واساااب مااان ساااالمة الغاااذاء، وتسااات زم اةخاااذ فااال الخطااار

إلاااى الغاااذاء،  انتقالهاااا، مااان حياااث مصاااادر مصاااادر الخطااار( تشاااخي  2الساااابق اإلشاااارة إليهاااا  
البيولوجياة،  مصاادر الخطارلوعوامل النماو الداخ ياة والخارجياة ل ميكروباات، واةعارال المرضاية 

( تقياااايم التعاااارل، 3ت، اةدويااااة، وغيرهااااا(  والجرعااااات الضااااارة لبقايااااا المااااواد الكيميا يااااة )المبياااادا
ويتضااامن ذلاااص ع اااى سااابيل المثاااال تقيااايم مساااتويات الت اااوث فاااى الغاااذاء، ومعااادل تكااارار اساااتهالص 

، حيااث يااتم ع ااى ساابيل المثااال رصااد أعااداد المخاااطر( تشااخي  4الغااذاء، والكميااات المسااته كة  
تااى اسااتدعت التواجااد فااى ال، وعاادد الحاااجت منهااا لخطاارامصااادر الحاااجت المرضااية التااى سااببتها 

 ت ، وحاجت الوفياالمستش يات

ومن منظور الممارسات الزراعية الجيدة، تنقسم اةنشطة المزرعية إلى ثمانياة أقساام، هاى: نظافاة 
وسا ل مكافحاة اآلفاات، ومادى مال ماة اةسامدة المساتخدمة، وجاودة وساالمة الميااه،  وأمانالتربة، 

 واجساااات ادةعاااة، ونظافاااة المعااادات واةدوات، ونظافاااة المزرعاااة والشااا ون الصاااحية ل عاااام ين بالمزر 
 اجقتصادية من المخ  ات، ومال مة طرق حصاد وتخزين الثمار، ومدى انخ ال نس  ال اقد 
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ساااالمة الغاااذاء بمااازارع التماااور الصاااغيرة مصاااادر الخطااار لوقاااد اساااتهدفت الدراساااة الميدانياااة تح يااال 
مزرعاة صاغيرة ل تماور بقارى  38، حياث تام زياارة عادد ةطة بالواحاات البحرياة كدراساة حالاوالمتوس

الباويطى، ومنديشاة، والزباو بمركاز ومديناة الواحاات البحرياة التابعاة إداريااى لمحافظاة الجيازة، بواقاب 
 15)باالم حق( تحتاوى ع اى  اجساتبيان اساتمارةوقاد تام تصاميم . مزارع ع ى الترتي  9، 14، 15

عان واقاب الممارساات الزراعياة الجيادة، وممارساات التاداول  سؤاجى ر يساياى ل حصاول ع اى مع وماات
تحديااد مصااادر الخطاار الجيااد بماازارع التمااور الصااغيرة بالواحااات البحريااة التااى يمكاان ماان خاللهااا 

 المخاااطر فااىسااالمة الغااذاء كخطااوة أولااى ع ااى طريااق تقاادير تك  ااة التاادخالت المقترحااة ل ااتحكم ل
 ية إلى عدد من النتا ت أهمها:   وتوص ت الدراسة الميدانالمترتبة ع يها

تبااين ماان نتااا ت الدراسااة الميدانيااة أن اةنشااطة المزرعيااة فااى ماازارع التمااور عموماااى، وفااى الماازارع 
( الخدماة البساتانية  1الصغيرة منها ع ى وجه الخصو  تنقسم إلى ثالثة عم يات ر يسية، هى: 

 د الحصاد ( معامالت ما بع3( مكافحة اآلفات والوقاية من اةمرال  2

ساااالمة الغاااذاء وتشاااخي  الخطااار بمااازارع التماااور الصاااغيرة بالواحاااات وبتحدياااد مصاااادر الخطااار ل
البحرية تبين أن اةنشطة المزرعية اةكثر عالقاة بساالمة الغاذاء هاى: الارى، والتساميد الكيمياا ى، 

رى ، والتنشااااير، والتخاااازين  وياااارتبط الاااا-الحصاااااد-والتسااااميد العضااااوى، ومكافحااااة اآلفااااات، والقطااااب
مث اااة فاااى الميكروباااات الممرضاااة التاااى مااان الممكااان أن تنتقااال إلاااى تالبيولوجياااة م بمصاااادر الخطااار

خاصااة -مث ااة فااى المعااادن الثقي ااة تالكيميا يااة م بمصااادر الخطاارالثمااار فااى حااال تواجاادها، وكااذا 
واحاااات البحرياااة  كماااا يااارتبط التساااميد الكيمااااوى فاااى الالميااااه الجوفياااة بالمرت اااب تركيزهاااا  -الحدياااد

مث ة فى أمال  النيترات، واةمونيا، واةمال  الذا بة وغير تالكيميا ية م بمصادر الخطرالعضوى و 
الذا بااة فااى الماااء ذات اةثااار الساا بية ع ااى جااودة المياااه الجوفيااة ماان جهااة ، وماان جهااة  أخاارى لهااا 
 تاااأثير سااا بى ع اااى إنتاجياااة النخيااال لماااا يساااببه مااان خ ااال معااادجت اسااات ادة النخيااال مااان الغاااذاء،

الكيميا يااة المترتبااة عاان  بمصااادر الخطااروضااعف إمااداد المياااه إليااه  كمااا تاارتبط مكافحااة اآلفااات 
اسااتخدام مجموعااات مبياادات غياار ممصاار  بهااا، أو اإلسااتخدام الجااا ر ل مبياادات  كمااا ارتاابط القطااب 

بالميكروباااات واةترباااة نتيجاااة لساااقوط الثماااار ع اااى  -غيااار المباشااار–الت وث العكساااى باااوالحصااااد 
عنااد اساااتخدام الوساااا ل البدا يااة فاااى الحصااااد التااى مااان شاااأنها أيضاااى إضاااطرار المااازراعين اةرل 

بإمكانياتهم المحدودة إلى ضبط المحتوى الرطوبى بما يمعرف بالتنشير فى الشمد، والاذى يمعارل 
المحصااول ل مخاااطر البيولوجيااة ماان ع اان وخمااا ر وقااوارل، باإلضااافة إلااى المخاااطر ال يزيا ياااة 

ة وضاااب المحصاااول ع اااى ساااعف النخيااال أو ع اااى "حصاااير" أو مشااامب فاااى أحسااان باةترباااة نتيجااا
الظااروف  وكااذلص ياارتبط التخاازين بوجااود المخاااطر البيولوجيااة متمث ااة فااى ال طريااات والخمااا ر فااى 
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حال عدم ك اءة التبريد أو اجفتقار إليه بالك ية، ويرتبط التخزين أيضااى بالمخااطر الكيميا ياة نتيجاة 
 بخير التى تستهدف القضاء ع ى مفات التمر الحشرية جستخدام غازات الت

 معظام المبحاوثين ج يقوماون باإجراء أى ترسايبات ل اتخ   مانوقاد بينات نتاا ت الدراساة أيضااى أن 
نس  الحدياد المرت عاة التاى تتمياز بهاا ميااه الواحاات البحرياة الماؤثر بالسا   ع اى إسات ادة النخيال 

الميااه التاى ي تارل أن تكاون  رعاون باإجراء أى تح يال ع اىالتغذياة  كماا لام يقام المزاعناصر من 
ماارات ساانوياى وفقاااى لقساام الزراعااة بالوجيااات المتحاادة اةمريكيااة  كمااا أوضااحت نتااا ت الزيااارات  ثااالث

الميدانية أن جميب المزارعين يستخدمون روث الماشية كسماد عضوى  وأن متوساط ال تارة ماا قبال 
يوماااى كمااا  120يااوم، ولاايد  8 100عضااوى تاام تقااديرها بحااوالى الحصاااد بعااد المعام ااة بالسااماد ال

يوصى قسم الزراعة بالوجيات المتحدة اةمريكية، ويعنى هذا أن السماد العضوى فى بعل مازارع 
التماااور الصاااغيرة بالواحاااات البحرياااة يعتبااار مصااادراى محاااتمالى لت اااوث المناااتت بالمخااااطر البيولوجياااة 

الحصاد  وقد بينت زيارات التحقق اثتاء الزياارة الميدانياة أن  خاصة عند تواجده بالقر  من أماكن
المكااان "المظ اال" المخصاا  ل راحااة وتناااول الطعااام فااى  -الكيمياويااات يااتم تخزينهااا فااى "السااقي ة"

إماااا فاااى غرفاااة من صااا ة أو فاااى ن اااد مكاااان ج اااود المااازارعين بااادون فواصااال  -منتصاااف الحقااال
المالثياااون المبياااد الحشاااارى ال وسااا اتى العضااااوى  مااان الماااازارعين %6 10فيزيا ياااة  وقاااد اسااااتخدم 

لماواد المحتمال تساببها فاى الممدر  ع ى قوا م مجتمب السارطان بالوجياات المتحادة اةمريكياة كأحاد ا
سااتاتا  وماان واقااب بيانااات العينااة الميدانيااة، كااان متوسااط تخ يااف و ، وتحديااداى ساارطان البر الساارطان

لمسااتخدمة فاى ماازارع التمااور الصاغيرة بالواحااات البحريااة المبيادات الحشاارية بمجموعاتهاا المخت  ااة ا
(  وربماا %003 0 -0025 0)التخ يف الموصى به من قبال الممصانب ماا باين  %01 0حوالى 

متوساط كمياات   يعزى ذلص إلى الطرق غيار المعيارياة المساتخدمة فاى تخ ياف المبيادات، كماا ب اغ
لتااار/  1القياساااية وفقااااى لتع مياااات الممصااانب لتااار )الكمياااات  649 2حاااوالى  ل  ااادانالمبياااد المضاااافة 

ل هكتار(، وربما يعزى اإلستخدام الجا ر ل مبيدات من قبل المازارعين إلاى اعتقاادهم الخااطإ باأنهم 
حاجة إلى إضاافة المبياد بكمياات زا ادة لضامان الاتخ   مان سوساة النخيال الحماراء أو اتخااذ فى 

أخااار معام اااة بالمبياااد  ال ع ياااة ماااا باااين اةماااانفتااارة  طاااولإجاااراء وقاااا ى بمناااب تواجااادها  كماااا تباااين 
ل ك اوروزان،  اى يوم 15يوماى ) 23 74ب غت حوالى  حيثع التمور بالواحات البحرية والحصاد بمزار 

 أيام ل مالثيون وفقاى لتع ميات الممصنب(   7و

 وقااد ب غاات نساابة التااالف أثناااء الحصاااد نتيجااة ل تهشاام الميكااانيكى الناااتت عاان سااقوط الثمااار ع ااى
مااان المحصاااول  وبعاااد عم ياااة الحصااااد ياااتم ضااابط المحتاااوى الرطاااوبى بنشااار  %9اةرل حاااوالى 

الثمااار ع ااى جريااد النخاال فااى أحيااان كثياارة أو ع ااى الحصااير أو المشاامب فااى الهااواء الط ااق أمااام 
أياام  وتب اغ نسابة  3أياام، وياتم فارز الثماار بعاد  10-7المنازل أو فوق أسطحها لمادة تقتار  مان 
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  كما بينت نتا ت الدراسة أن ال اقد أثناء التخزين %15-10ة فى هذه المرح ة حوالى الثمار التال 
  %4يب غ فى المتوسط حوالى 

سااااااالمة الغااااااذاء، تبااااااين ل دراسااااااة أن تكاااااااليف عاااااادم التطااااااابق مااااااب الممارسااااااات تكاااااااليف وبتقاااااادير 
الزراعيااااااااة الجياااااااادة، وممارسااااااااات التااااااااداول الجيااااااااد تتمثاااااااال فااااااااى عاااااااادد ماااااااان المظاااااااااهر، أهمهااااااااا: 

 اااااال إنتاجياااااة النخيااااال، وارت ااااااع نسااااابة ال اقاااااد أثنااااااء الحصااااااد وضااااابط الرطوباااااة "التنشاااااير"، انخ
أن ماااااان اةساااااابا  المتع قااااااة بسااااااالمة وقااااااد تبااااااين ل دراسااااااة وكااااااذا ارت اااااااع ال اقااااااد أثناااااااء التخاااااازين  

الغاااااذاء والمحتم اااااة جنخ اااااال إنتاجياااااة النخيااااال بالواحاااااات البحرياااااة هاااااو: ارت ااااااع نسااااا  الحدياااااد 
اط فاااااااى اساااااااتخدام اةسااااااامدة الكيميا ياااااااة والعضاااااااوية  إج أن انخ اااااااال فاااااااى ميااااااااه الااااااارى، اإلفااااااار 

اإلنتاجياااااة لااااايد باااااالطبب حصاااااراى لت اااااص اةسااااابا  فقاااااط، بااااال ربماااااا تكاااااون هنااااااص عوامااااال أخااااارى 
ليسااااات متع قاااااة بساااااالمة الغاااااذاء بقااااادر عالقتهاااااا باااااالجودة مثااااال العم ياااااات التاااااى تاااااتم ع ااااااى رأد 

لتكمااااايم، باإلضاااااافة إلاااااى بااااارامت التغذياااااة  النخ اااااة مثااااال التق ااااايم، والخاااااف، والتقاااااويد والتاااااربيط، وا
ولماااااا كانااااات ت اااااص العوامااااال اةخيااااارة ليسااااات ضااااامن مجاااااال الدراساااااة أصاااااب  مااااان الصاااااع  تحدياااااد 

زارع الصااااغيرة فااااى نساااابة معينااااة لمشاااااركة كاااال عاماااال  فااااردى فااااى انخ ااااال إنتاجيااااة النخياااال بااااالم
تاجيااااة مااااازارع لجاااااأت الدراسااااة إلااااى تقااااادير ممجماااال تكاااااليف ال اقاااااد فااااى إن  لااااذا، الواحااااات البحريااااة

عيناااااااة الدراساااااااة كمؤشااااااار ع اااااااى فاقاااااااد الجاااااااودة بماااااااا يتضااااااامنه مااااااان اةسااااااابا  المتع قاااااااة بساااااااالمة 
وقاااااد تاااااام تقااااادير كمياااااات اإلنتااااااا  التاااااى كااااااان مااااان الممكااااان إنتاجهااااااا سااااانوياى دون أدنااااااى الغاااااذاء  

زياااااااادة فاااااااى كمياااااااة أو مقااااااادار الماااااااوارد اجقتصاااااااادية المساااااااتخدمة فاااااااى مااااااازارع التماااااااور بالواحاااااااات 
طااااان بإجماااااالي  13707ال نياااااة بحاااااوالى  مااااال ت اااااص المااااازارع بكامااااال ك اءتهااااااالبحرياااااة فاااااى حاااااال ع

م ياااااون جنياااااه بأساااااعار الطااااان باااااا  المزرعاااااة ل موسااااام اإلنتااااااجي  605 205قيماااااة تب اااااغ حاااااوالى 
كماااااا قمااااادرت الكمياااااات جنياااااه/ ل كي اااااو   15التاااااى ب غااااات فاااااى المتوساااااط حاااااوالى  2018/ 2017

، الحصاااااااادأثنااااااااء  البحرياااااااة سااااااانوياى  اتالم قااااااودة مااااااان اإلنتاااااااا  بمااااااازارع التماااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااا
طاااااااان  1532طاااااااان،  3829طاااااااان،  3446الرطااااااااوبى، والتخاااااااازين بحااااااااوالى  وضاااااااابط المحتااااااااوى

م يااااااااون جنيااااااااه بأسااااااااعار الطاااااااان بااااااااا  المزرعااااااااة ل موساااااااام  105 132ساااااااانويا بإجمااااااااالى قيمااااااااة 
  وبنااااااء ع اااااى ماااااا سااااابق، يمكااااان القاااااول أن تقاااااديرات ال اقاااااد المباشااااار 2018/ 2017اإلنتااااااجى 

لغاااااااذاء فاااااااى المااااااازارع الصاااااااغيرة بالواحاااااااات البحرياااااااة فاااااااى الموسااااااام الزراعاااااااى ل جاااااااودة وساااااااالمة ا
م ياااااون جنياااااه  أماااااا فاقاااااد الجاااااودة غيااااار المباشااااار  710 337قاااااد ب غااااات حاااااوالى  2018/ 2017

وخساااااارة اةساااااواق النااااااتت عااااان انخ اااااال  الجاااااودة،المتمثااااال فاااااى فاااااروق اةساااااعار باااااين درجاااااات 
ن وجااااا  عااااادم إغ اااااال يتساااااب مجاااااال هاااااذه الدراسااااا ف ااااامجاااااودة المناااااتت الاااااوارد إليهاااااا  ة لتقاااااديرها، واف

  وجودها 



معهد التخطيط القومى -( 1661رقم ) مذكرة خارجية  

 

41 
 

كمااااا تاااام تقاااادير تكاااااليف التطااااابق مااااب متط بااااات الجااااودة وسااااالمة الغااااذاء ذات العالقااااة بموضااااوع 
م يااااااون كافيااااااة  380 9تك  ااااااة بناااااااء أحااااااوال ترسااااااي  بإجمااااااالى تك  ااااااة  الدراسااااااة، حيااااااث كاناااااات

ي  اةمااااااال  لاااااارى جميااااااب مساااااااحة ماااااازارع التمااااااور الصااااااغيرة بالواحااااااات البحريااااااة بمياااااااه تاااااام ترساااااا
الثقي اااااااة منهاااااااا  باإلضاااااااافة إلاااااااى تك  اااااااة بنااااااااء شااااااابكة تنقااااااايط لجمياااااااب مااااااازارع التماااااااور الصاااااااغيرة 

م يااااون جنيااااه  كمااااا كاناااات تك  ااااة تاااادري  العمالاااااة  975 204بالواحااااات البحريااااة تقاااادر بحااااوالى 
أيااااااام بتك  ااااااة  3الدا مااااااة بااااااالمزارع الصااااااغيرة ل تمااااااور بالواحااااااات البحريااااااة باااااادورة تدريبيااااااة ماااااادتها 

التمااااااار بالواحاااااااات  عاااااااراجينجنياااااااه  وكانااااااات تك  اااااااة "تكيااااااايد" جمياااااااب  م ياااااااون 887 5إجمالياااااااة 
م ياااااااون جنياااااااه  وأخياااااااراى، قمااااااادرت تكااااااااليف تخااااااازين  828 47البحرياااااااة بأكيااااااااد قمااااااااش بتك  اااااااة 

كاماااااااال الكميااااااااات المنتجااااااااة ماااااااان التمااااااااور فااااااااى الماااااااازارع الصااااااااغيرة بالواحااااااااات البحريااااااااة بالقاااااااادرة 
قاااااااادرة بحااااااااوالى   160طاااااااان ساااااااانوياى بإجمااااااااالى اسااااااااتثمارات  38288اإلنتاجيااااااااة الحاليااااااااة لهااااااااا المم

وبااااذلص قماااادرت إجمااااالى تكااااااليف التطااااابق مااااب متط بااااات الجااااودة وسااااالمة الغاااااذاء  م يااااون جنيااااه 
 م يون جنيه  070 428ذات العالقة بالدراسة بحوالى 
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 المالحق
 

الزراعيااة السااليمة فااع ماازارع التمااور  الممارسااات اسااتمارة اسااتبيان بعنااوان: تطبيقااات .1
 بحريةالصغيرة بالواحات ال

التدخالت المطلوباة لمناع أو الاتحكم فاى مصاادر الخطار لساالمة الغاذاء جدول بعنوان:  .2
 فى مزارع التمور بالواحات البحرية 
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 استمارة االستبيان

بالواحات  تطبيقات الممارسات الزراعية السليمة فع مزارع التمور الصغيرة
 البحرية

 بروفايل المزرعة

                             مساحة المزرعة الفعلية )فدان(:                             التاريخ:
                             مساحة المزرعة المسجلة )فدان(:                             التليفون:

                             عدد النخيل:                             ممثل المزرعة:
                             مسافة الزراعة:                             رعة:اسم المز 
                             عدد العاملين الدائمين:                             العنوان:

                             عدد العاملين المؤقتين:                             الموبايل:
                             كمية اإلنتاج السنوى )طن(:                             تاريخ استخدام األرض:

                             متوسط إنتاجية النخلة )كجم(                             العمر:
                               المستوى التعليمى:

 

 طلبات التتبعالتسجيل ومت .1
a   هل يوجد أى نوع من التسجالت لمست زمات اإلنتا ؟√                                               ×       
b   هل يوجد أى نوع من التسجيالت ل منتت النها ى؟√                                                   ×      

 صحة العاملين والشئون الصحية .2
a  ادات صحية ل عام ين؟ هل توجد شه√                                                                   ×   
b   هل يرتدى العام ين جوانتيات/ وغطاء رأد؟√                                                        ×      
c  /مزارع(؟  20هل يوجد عدد كاف من الحمامات )وحدة√              ×                                      
d   هل يوجد مصدر مياه صالحة ل شر  ل عام ين؟√                                                      ×     
e   هل ت قى العام ين أى تدري  عن الش ون الصحية؟√                                                  ×     
f  من العمل؟  اجنتهاءدى قبل وبعد هل يتم غسيل اةي√                                                  ×     
g   ؟ اةيديهل توجد عالمات لتوضي  كي ية غسيل√                                                     ×    
h   هل الحمامات نظي ة؟√                                               ×                                    
i   هل توجد أماكن مخصصة لألكل والتدخين؟√                                                           ×   
j   هل توجد سياسة ل دم والسوا ل الجسدية؟√                                                            ×     
k  بالن عن اةمرال؟ هل توجد سياسة لإل√                                                              ×   
l   هل يوجد دليل ع ى دخول غير مصر  به لمنطقة المحصول؟√                                      ×      

 استخدام الكيماويات .3
a   وجد تراخي  بتطبيق المواد الكيميا ية؟ تهل√             ×                                                 
b   هل مواد الوقود والمواد الكيميا ية بأنواعها معزولة؟√                                               ×         

 المبيدات الكيميائية .4
a  ل توجد بطاقات تعريف ل مبيدات؟ ه√                                             ×                        
b   هل يتم تخزين المبيدات فى أماكن معزولة؟√                                                          ×    
c   لكل نوع مبيد؟                            اةمانما هى الكميات المستخدمة/ نوع مبيد، وما هى فترة          

........................................................................................................... 
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d   ؟ / نوع مبيداةمانهل المزارع كان ع ى ع م وادراص ب ترة√                                   ×               
e  أخر معام ة بالمبيد والحصاد؟                        بينرة  تما هى ال                                        

 التسميد .5
a  ل توجد بطاقات تعريف لألسمدة؟ ه√                                                                   ×   
b   هل يتم تخزين اةسمدة فى أماكن معزولة؟√                                                          ×     
c   لكل نوع سماد؟                           اةمانهى الكميات المستخدمة/ نوع سماد، وما هى فترة ما          

                                                                                                            
d   سماد؟/ نوع اةمانهل المزارع كان ع ى ع م وادراص ب ترة √                                  ×               
e   أخر معام ة بالمبيد والحصاد؟                                                            بينرة تما هى ال    

 الحيوانات المزرعية واألليفة والبرية .6
a  يور؟ هل توجد تدابير لمنب دخول الحيوانات اةلي ة والقوارل والط√                               ×          

i   هل يوجد سور أو سيا  محيط بالمزرعة؟√                                                ×     
ii   ؟ باستمرارهل يتم ق  الحشا ش√                                                         ×    
iii. هل توجد وسا ل تخويف الطيور؟ √                                                          ×.. 

b   هل تم تح يل المخاطر ل حيواتات المزرعية واتخاذ التدابير ل نحكم فيها؟√                          ×          
c   هل يوجد دليل ع ى أن الحيوانات اةلي ة أو البرية تسببت فى إتالف المحصول؟√            ×               

 المياه .7
a  مصدر المياه المستخدمة فى الرى؟ ما هو                                                                    
b  ؟ هل يتم أخذ عينات لتح يل المياه√                                                         ×               
c   مناسبة لتوع المحصول؟ هل طريقة الرى المستخدمة√                         ×                             
d   رسي ؟ تهل توجد أحوال√                                                         ×                      
e                                          أين يتم التخ   من نواتت ترسي  المياه؟                             

 نظافة المزرعة .8
a   هل يتم تنظيف المزرعة ع ى فترات دورية؟√                                                         ×      
b   هل أدوات تنظيف المزرعة متوفرة ونظي ة؟√                                                         ×      
c. أماكن معزولة لحرق الحطام؟  هل توجد√                                                              ×  . 

 األسمدة العضوية والكمبوست .9
a   ما نوع اةسمدة العضوية والكمبوست المستخدم؟                                                             
b  بكم يوم يسبق استخدامها الزراعة؟                                                                            
c                                                                           بكم يوم يسبق استخدامها الحصاد؟  
d.          فى حالة شراء الكمبوست هل توجد بطاقات تعريف تثبت النحكم فى اةمرال؟                        

 الحماية من الصقيع .10
a   هل يتم اتخاذ أى ترتيبات ل حماية المحصول من الصقيب؟√                 ×                               

 الزراعات المجاورة .11
a   هل تمثل الزراعات المجاورة أى خطورة صحية ع ى المحصول؟√   ×                                       
b.             وما هى الترتيبات لمتب انتقال المخاطر من الزراعات المجاورة؟                                    

 األدوات المستخدمة فى الحصاد .12
a                                                 متى يتم الحصاد، وكم عدد المرات التى يتم الحصاد فيها؟     
b  وياى أم ملياى؟هل يتم الحصاد يد .....                                                                           
c.                                                                    ما هى اةدوات المستخدمة فى الحصاد؟  
d   هل هذه اةدوات مصممة تصميماى صحياى؟√                    ×                                           
e   هل هذه اةدوات مح وظة ومحمية جيداى؟√       ×                                                          
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f   هل يتم استخدام أوعية "برانيص"؟√                 ×                                                        
g  اس  ومحمية؟ نةوعية نظي ة وتح ظ فى مكان مل اه√          ×                                           
h   هل اةوعية "البرانيص" المستخدمة مصممة تصميماى صحياى؟√                                       ×         
i  ة؟ هل تم التأكد من صحة العام ين المرتبط عم هم بالحصاد والتعب √                                ×        
j   هل يوجد دليل ع ى حدوث ت وث فيزيا ى أثناء الحصاد؟√                                            ×      
k                                                ما هى نسبة ال اقد أثناء الحصاد نتيجة النهشم الميكانيكى؟      

 "التنشيرط المحتوى الرطوبى "ضب .13
a   هل يتم التخ   من الرطوية بطريقة غير التنشير ؟√                                                ×      
b   هل يتم التنشير فى الشمد بدون حماية من اةتربة؟√                                               ×       
c  ق؟ تنشير ع ى اةرل أم ع ى راكات أم فى أن اهل يوضب المنتت اثتاء ال√               ×                  
d   هل الراكات المستخدمة مصممة صحياى؟√                                                             ×    
e   هل يوجد تدابير لمتب دخول اآلفات والقوارل إلى أماكن التننشير؟√               ×                         
f                                                                            ما هى نسبة ال اقد أثتاء التنشير؟   

 التخزين .14
a   هل يتم التخزين فى مخازن تبريد أم فى الجو العادى؟√                                               ×      
b   فى مخازن التبريد؟                  النسبية الرطوبة درجةحرارة و ال درجةما هى                               
c  هى وسا ل تعب ة المنتت أثناء التخزين؟                                                                ما     
d   هل توجد بطاقات تعريف المواد المستخدمة فى التبخير؟√ ×                                                 
e   هل يتم تخزين المبيدات فى أماكن معزولة؟√                                                          ×    
f   ؟                                              اةمانما هى الكميات المستخدمة/ مساحة، وما هى فترة      
g  أخر معام ة بالتبخير والتعب ة؟                                                           بينا هى ال نرة م     
h   هل توجد تدابير لمنب تواجد اآلفات فى المخازن؟√                                                    ×     
i   هل يتم استبعاد التالف من المخازن؟√        ×                                                       
j                                                                            ما هى نسبة ال اقد أثناء التخزين؟  
k   هل توجد أى وسا ل تعريف ل منتت المخزن؟√                                                    ×    
l   هل سياسة الزجا  مطبقة فى المخازن؟√                                                         ×   

 التقل .15
a   هل سيارات التقل متاحة وتظي ة ومغطاة؟√                                                             ×   
b   هل يتم النقل بسيارات المزارع أم المشترى؟√     ×                                                          



معهد التخطيط القومى -( 1661رقم ) مذكرة خارجية  

 

49 
 

 سالمة الغذاء فى مزارع التمور بالواحات البحرية مصادر الخطر للمنع أو التحكم فى التدخالت المطلوبة  :(1جدول )
 غذاءتكاليف التطابق مع متطلبات سالمة ال التدخالت المطلوبة المخاطرتشخيص  مصادر الخطرتعريف  النشاط

 مصاااااااااااااااااادر الخطاااااااااااااااااار الرى بمياه األبار
زياااادة نسااا   -كيميا ياااة

المعادن الثقي ة )خاصة 
 الحديد( بمياه الرى

صاابة النباات بماا يعارف بتسامم الحدياد  زيادة نس  الحديد فى التربة يؤدى إلى إنخ ال إنتاجية التربة، واف
Iron Toxicity  

(Baruah & Bharali, 2015) 

تك  ااااااة بناااااااء أحااااااوال ترسااااااي  بإجمااااااالى تك  ااااااة  مياهعمل أحوال ترسي  ةبار ال
م ياااااااااون كافياااااااااة لااااااااارى جمياااااااااب مسااااااااااحة  371 9

مااااااااازارع التماااااااااور الصاااااااااغيرة بالواحاااااااااات البحرياااااااااة 
بميااااااااااه تااااااااام ترساااااااااي  اةماااااااااال  الثقي اااااااااة منهاااااااااا  
باإلضااااافة إلااااى تك  ااااة بناااااء شاااابكة تنقاااايط لجميااااب 
مااااااااازارع التماااااااااور الصاااااااااغيرة بالواحاااااااااات البحرياااااااااة 

 نيه م يون ج 650 160تقدر بحوالى 
 

 مصاااااااااااااااااادر الخطاااااااااااااااااار التسميد الكيميائى
أماااااااااااااااال   -كيميا ياااااااااااااااة

 النيترات

اسااتخدام اةساامدة الكيميا يااة أو المبياادات بكميااات زا اادة عاان حاجااة التربااة، ول تاارات زمنيااة طوي ااة لااه أثااار 
نتاجيتها، وكذا ع ى صحة المسته كين  تتسر  الكميات الزا دة من اةسمدة الكميا ية  سي ة ع ى التربة، واف

خاصاااة أماااال  النيتريااات( ل ميااااه الجوفيااااة عااان طرياااق الترشاااي  أو الصاااارف المباشااار فتشاااجب مااان نمااااو )
اإلرشااااد الزراعاااى، وزياااادة وعاااى المااازارعين مااان خاااالل    (Kumari, et.al. 2014)الميكروبات  

التااااادري  ع اااااى اإلساااااتخدام المتاااااوازن لألسااااامدة اةقااااال 
الصاااغيرة ل تماااور  تااادري  العمالاااة الدا ماااة باااالمزارع خطورة ع ى التربة

أياااااام  3بالواحااااات البحرياااااة بااااادورة تدريبيااااة مااااادتها 
 جنيه  م يون 820 4بتك  ة إجمالية 

 
 

 مصاااااااااااااااااادر الخطاااااااااااااااااار التسميد العضوى
اةمونيااااااااااا،  -كيميا يااااااااااة

أمااااااااااااااااال  النيترياااااااااااااااات، 
واةمااال  الذا بااة وغياار 

 الذا بة

رعاة مان الممكان أن يق ال إضافة السماد العضاوى بكمياات زا ادة عان اإلحتياا  فاى منطقاة واحادة مان المز 
يقال نمااو  ا، كمااGermination damageمان اإلنتاجياة حيااث أنهاا تااؤدى إلاى تادمير عم يااات اإلنباات 

، وارت ااع نسا  اةماال  الذا باة وغيار الذا باة  Ammoniumالنبات عند التركيزات المرت عة من اةمونيا 
الذى مان الممكان أن  Nitrates  النيترات كما تعتبر التركيزات الزا دة من السماد العضوى مصدراى ةمال

 (Kumari, et.al. 2014)يتسر  إلى المياه الجوفية وي وثها  
 مصاااااااااااااااااادر الخطاااااااااااااااااار مكافحة اآلفات

متبقياااااااااااات  -كيميا ياااااااااااة
المبياااااادات أو اسااااااتخدام 
مبياااااااادات ع ااااااااى قااااااااوا م 

 مسببات السرطان

وغ اااق غيااار  المبيااادات الرقاباااة والت تااايش ع اااى محاااالت 
الااذى يتااداول مجموعااات ممحرمااة أو المماارخ  منهااا أو 

 مشبوهة 
اااادربين فقااااط ع ااااى  استصاااادار تااااراخي  ل ماااازراعين المم
التعاماااااااال واسااااااااتخدام الكيماويااااااااات، ويمجاااااااارم اسااااااااتخدام 

 المبيدات لغير حام ى الترخي  

 : تم اعداده بواسطة الباحثالمصدر
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 مزارع التمور بالواحات البحرية مة الغذاء فى سالمصادر الخطر للمنع أو التحكم فى التدخالت المطلوبة ل :(1جدول )تابع 

 تكاليف التطابق مع متطلبات سالمة الغذاء التدخالت المطلوبة مصادر الخطرتحديد  النشاط
ل ت اااوث باةترباااة نتيجاااة  -فيزيا ياااة مصاااادر الخطااار -الحصاد–القطع 

 سقوط بعل الثمار ع ى اةرل 
التعااااارل لإلصاااااابة  -بيولوجياااااة مصاااااادر الخطااااار

 ت الثمار بحشرا

تااااوفير ساااااللم الحصاااااد اةليااااة التااااى تمكاااان ماااان صااااعود 
ووضااااعها فااااى  عااااراجينالّطااااالع بوسااااي ة أمنااااة، وقطااااب ال

"برانيص" بالستيكية ع ى أماكن مخصصة لاذلص ع اى هاذا 
 الس م اةلى 

ول حمايااة ماان مخاااطر البيولوجيااة يمكاان اسااتخدام أكياااد 
  (2-2شكل رقم )كما فى  عراجينمن القماش لحماية ال

التماار بالواحااات البحريااة  عااراجين"تكياايد" جميااب 
 م يون جنيه 228 56بأكياد قماش بتك  ة 

ل ت اااوث باةترباااة ماااان  - يزيا يااااةال مصاااادر الخطااار التنشير
 اةسط  غير النظي ة المستخدمة فى التنشير 

التعاااااااارل لزيااااااااادة  -بيولوجيااااااااة مصااااااااادر الخطاااااااار
اإلصابة الحشارية، والتخمار، والاتع ن أثنااء ظاروف 

 تخزين غير المناسبة ال

وضاااب الثماااار ع اااى "راكاااات" أو صاااوانى خاصاااة، يمكااان 
وضااااااب هااااااذه الصااااااوانى فااااااى "اسااااااتاند" رأسااااااى، ووضااااااب 
اإلستاندات فى غرف نظي ة  وقد اساتخدمت أحاد المازارع 
موضب الزيارة الميدانية هذه ال كرة بإمكانياات بسايطة كماا 

   (4-2)رقم  الشكلفى 

ى تحساااااين تااااام اعتباااااار أن التااااادري  الهاااااادف إلااااا
ممارسات الحصااد، والحصااد فاى مرح اة النصات 
المناساااابة، وعم يااااات التكياااايد التااااى سااااتتم ع ااااى 

، وتاااااوافر التخااااازين المبااااارد، ومحطاااااات عاااااراجينال
التجهيااااز وال اااارز الجاااااهزة إلسااااتقبال التمااااور فااااور 
الحصاااااد سااااتق ل ماااان الحاجااااة إلااااى هااااذه العم يااااة 

 بشكل شبه نها ى 
لنمو الميكروباات لعادم  -بيولوجيةال مصادر الخطر التخزين

 توفر ظروف التبريد والرطوبة النسبية المناسبة 
فاى حالاة زياادة جرعاات  -كيميا ياة مصادر الخطار

 غاز التبخير المستخدم ل تحكم فى سود التمور 

تاوفير مخاازن التبريااد المناسابة مان حاارارة ورطوباة )صاا ر 
 (%75-65درجة م وية، ورطوبة نسبية 

 إجراء عم يات تبخير المخازن  التوعية والتدري  ع ى

تخااازين كامااال الكمياااات المنتجاااة مااان التماااور فاااى 
المااااااازارع الصاااااااغيرة بالواحاااااااات البحرياااااااة بالقااااااادرة 

 38288اإلنتاجيااااة الحاليااااة لهااااا الممقاااادرة بحااااوالى 
م ياااااون  160طااااان سااااانوياى بإجماااااالى اساااااتثمارات 

 جنيه 
 ث: تم اعداده بواسطة الباحالمصدر
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