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 * مركز بحوث الصحراء

 

 المستخلص
حتت  احعةاتتق ثتتح    متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتتق استتدف ا احث تتت احدعتت ا جةتتج   متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتتق ثي ر وتتق احتتتا   احم حتت   تد      

  متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتتق  تدتت   متت ا   تت ا  احل اجحتتق تثتتح  احيدتحتت اا احيستتدرةق احي  تستتق  تاحدعتت ا جةتتج يرد  تترا احيث تتت ح  حة تت  يتت 
 ا  استتدير ا استتدثحر   جتت ا نلحلتتر  حد رحتت  يث ت تتر   تدتت  ميتتا ثحربتترا احث تتت ثرستتدن 581احث تتت ثي ر وتتق احتتتا   احم حتت   تاندحتتر  جحبتتق ثةتتتا 

  تت اا احث تتت  تاستتدن    تتن جتت ا احبدتتردو احعتت ا احمتت تحج ثتترحدو ا اا تاحبستتا احيدتحتتق  تاحيدتستتا اح ستترثن تامب تت اا احيعحتتر    ويتتر استتدن   
 يعريل ام دثرا احثسحا) ثح ست (. 

 
 وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:   
يتتتبف     يعتاتتترا احد ثتتتق احل اجحتتتق  % 1..1 ح   وتتت تا    يعتاتتترا احد ثتتتق احل اجحتتتق يتمتتتت ا ث  متتتق يبن  تتتق  ت  وتتت  يتتت  احيث تتتت  5%..1    -

   تا    يعتارا احد ثق احل اجحق يتمت ا ث  مق ي د عق  %4..4يتمت ا ث  مق يدتساق  ت   
   يعتاتترا احتت   يتت   % ..14 ا ث  متتق يبن  تتق  ت  وتت  يتت  احيث تتت ح   وتت تا    يعتاتترا احتت   يتت  احيحتتر  احمت حتتق يتمتتت  %..11دثتتح      -

   تا    يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق يتمت ا ث  مق ي د عق. %11.4احيحر  احمت حق يتمت ا ث  مق يدتساق  ت   
  تا    يعتاتترا  يتتبف  % ..4.يتت  احيث تتت ح   وتت تا    يعتاتترا احلتت ا احل اجتتن يتمتتت ا ث  متتق يبن  تتق  ت    %8..1دت تتا احبدتتردو     -

 يبف     يعتارا احل ا احل اجن يتمت ا ث  مق ي د عق. %44.1احل ا احل اجن يتمت ا ث  مق يدتساق  ت و  
يتبف     يعتاترا  % ...1ي  احيث ت ح   و تا    يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحتق يتمتت ا ث  متق يبن  تق  ت وت  %14دوف  احبدردو      -

   تا    يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق يتمت ا ث  مق ي د عق.  %...4حق يتمت ا ث  مق يدتساق  ت    دستح  احيبدمرا احل اج
   يعتاتترا  % 1.5.يتت  احيث تتت ح   وتت تا    يعتاتترا احعيتتل ار شتتر   احل اجتتن يتمتتت ا ث  متتق يبن  تتق  ت  وتت  %..51 شتتر ا احبدتتردو     -

   تا    يعتارا احعيل ار شر   احل اجن يتمت ا ث  مق ي د عق.  %..11اق  ت   احعيل ار شر   احل اجن يتمت ا ث  مق يدتس
يتبف    تا    احيعتاترا احوةحتق  %..18ي  احيث ت ح   و تا     احيعتارا احوةحتق يتمتت ا ث  متق يبن  تق    تن  تح  وتر   %...1دثح  احبدردو    

 يتمت ا ث  مق حي د عق .   احيعتارا احوةحق  % ..15يتمت ا ث  مق يدتساق   ت و  
ثتتح   احستت   ت  متتق دعةتتح  احيث تتتت  ت  متتق احرحتتر ا  ت  متتق امدمتتر  ب تتت احيستتد   را  5...دت تتا احبدتتردو تمتتت  جةاتتق يعبتحتتق جبتت  يستتدت   -

 جتج   ت  متق امدمتر  ب تت يا يسر ق اح حرلا احل اجحق  تج   ستبتاا احنثت ا  تن احعيتل احيل  1...احل اجحق  ثحبير وربا احعةاق يعبتحق جب  يسدت  
 ار شر  احل اجن تثح    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق

جتت   يتت  احيرد  تترا   يفتترت  تت ت ا دثاتتح  ابتتتاا احتت   تاحلتت ا احل اجتتن   ت احعيتتل جةتتج لحتتر ا  جتت ا  احي شتت ح  احتتل اجحح   ت  احيث تتت ح  وتت   -
شتر  ميعحترا دعرتبحتق حدستتح  احيبدمترا احل اجحتق  ت دتت ح  احيعحبترا ار شتر حق احيبرستثق اح   ي    ت  ابثتر  احعشتتادحق  حت  احي نلتق  ت ت ت ا  ب

   حةيلا ع.حسفتحق دتلحل احيعةتيرا 
 

 المقدمة والمشكلة البحثية
ر يعديت ا  جةتج داثحت  مشك    احل اجق احيل حق ددمه ب ت احدر   احل اجن ثير حدتا   يا احيدتح اا امادلر حق تاحسحرستحق ث وت  حيفت  احا حت  حدرت يف

 احع ح  ي  احيسد   را احل اجحق احدن دعيل جةج لحر ا اربدرمحق احل اجحق تاحتلتل ألجةج  نل حعيل جةج د سح  يبر ن اح حرا .
احبفتتا  ح ا  إ  احل اجق ثيل   ن اح جريتق األسرستحق حةثبحتر  حةادلتر    تاممديترجن  حتت دستف  ثبلتحا وثحت   تن   ت ات احدبيحتق احشتريةق ت تن

ثتتترحيمديا تدتتتل ا    يحدفتتتر ثرجدثر  تتتر يفبتتتق حتتت دثا ثفتتتر تث بشتتتادفر احيندة تتتق  و تتت  يتتت  بلتتتا جتتت   احستتتور  ستتتتا   تتتن احبشتتترا اربدتتترمن تاحدستتتتحرن 
يتر حمعتل ا تحق بو ا  حتمت   متا   ادحق ملاحا وثح ا تيتث  ا  تن امادلتر  احرتتين ي   ن احتاا اح ا    تاحدلبحعن حةل اجق  تددعرو    يحق احل اجق
ثفتر تاحعيتل  تيتر  جةتج د تح  دةتك اح متتا تد محيفتر ثتل    ايت ترا احيمديتا  لتث ا م دربتا  ام ديتر د يح  احت ا  ي      األتحتحرا احدن حما 
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يدر تق  رححتر   ت دةتك احدتن احت ادن تم حدت دج  حتك  م يت  نتةل د رحت   التج و تر ا  بدرمحتق ت وثت  يعت ل دبيحتق حةيتتا   احل اجحتق اح امود تر  م ثد رح  
 (..  ص.1.5 ت يحر  اح   احةليق حد رح  األي  احت ادن ) ميعق   ستا  ي  احيسر ق األ  حق  حما  در دفر يسدرثة

  ناحرتتي حةت نل  تن  جت   حستر    ت ادن  يت  يت  ح ررته احيل   ثير امادلر  يبوتيق  ن احفريق امادلر حق احرارجرا     احل اجق اارع تحعدث 
 تاحعيتل جةتج احاثحعحتق احيتتا   جةتج احي ر وتق يتا تاحبثتردن اح حتتابن ثشترحه اربدتر  تاممديرجحق أل  ا  احيمديا تلحتر ا امادلر حق احو تا تد سح 
بحترا احل اجحتق احدتن ي  نةل ي  نةل  سد ادحمحق احدبيحتق احل اجحتق احدتن  جت دفر تلا ا احل اجتق تاسدلتةض األ ا تن مستدن ا  األسترححا تاحدر دبيحدفر

األبشتاق  يندةتا  تن حةستد ير  احنترص دبدمفتر ي اوتل احث تتت احل اجحتق تحرتت  ار شتر  احل اجتن ثبرةفتر  حةتل اع األيت  احت   حتث   حد  حتل احراترع
 يداتت   ستةتا  حتج احعريةتق األحت   جةتج  سرستن احيعديت  ثشتول احدرةح   األسةتا ي  احل اجق احل اجحق ح  ا جيةحق احدبيحق احل اجحق  تد تل  سةتا

احل اجحق ت ت ير حةل  يعه ث ل مفت  يدتالتل حداثحت  األ وتر  احيستد   ق تاحلترح ق حةداثحت   تن ور تق يمترما  ابححرا تاحيع اا  حفر    ت دسدن  
 (.     .54  ص 1..5اربدر  احل اجن ) سةح   

حةيمديتتا   فتتن دعيتتل جةتتج د رحتت  امستتدر ا  تامستتدي ا  تاحدتالتتل يتت   اممديرجحتتقت  امادلتتر حقتدعدثتت  احدبيحتتق جيةحتتق يدوريةتتق حد ستتح  اح حتترا     
يبوتتت  استتدن ايفر حةيتتتا   احاثحعحتتق يتت  نتتةل  ستتد ادحمحق ددنتت  احدتتتال  احثحدتتن وي تتت   تترثا حفتتر ثفتت ا   تتا يستتدت  احيعحشتتق يتت  نتتةل احتتبو  

ةن دعثدق ور ق اريوربرا تاحارارا تد  حت  ي ا تل احدرت    حتن مربتا د رحت  احع احتق   تدعدي  جيةحرا  احدبيحق ثل ق  دحسحق جتاممديرجحق امادلر حق
األسرستتحق  تييتتر مشتتك  حتته    احدبيحتتق  تت ا حوتتل احيمديعتترا احيدر يتتق تاحبريحتتق  تحتت ا  فتتن دشتتيل ميحتتا بتتتا ن  ام دحرمتترااممديرجحتتق  تتن دتلحتتا 

ا تاح حترا ) اثترل احستيرحتان  تامستدي ا ثترم ت فيتر حةعيتل  تد رحت  دبيحتق اتر  ا جةتن احثرتر  احيمديا  تدسر    تن داتتح  اربستر  ححلتثا  و ت  ات  ا تا 
 (.1  ص5..1 

تدعتت  ا ي تتتر ح  احدبيحتتتق  حتتتت  وتتتل ثع تتتفر جةتتتج دتتتت ح  احنتتت يرا تاحيشتتت تجرا احيندة تتتق جةتتتج يستتتدت  اح تحتتتق  ت وتتتل احتتتثعا األنتتت  جةتتتج دوريتتتل 
حمتابتتتا احير حتتتق تاحثشتتت حق  تدوريتتتل احثبتتتر  اممديتتترجن   تدوريتتتل احنتتت يرا احيندة تتتق  ت تتتن يميتجتتتق احمتابتتتا امادلتتتر حق تاممديرجحتتتق   تدوريتتتل ا

احعيةحتتترا احدتتتن حمتتت   احدناتتتحا حفتتتر تحتتتد  دب حتتت  ر جةتتتج  ستتترك احمفتتتت  األ ةحتتتق تاحمفتتتت  اح وتيحتتتق حد ستتتح    تتتتال احيمديتتتا ت ثتتتا  تتت   احعيةحتتترا 
اح تحتتق تدتتد  جيةحتترا دبيحتتق احيمديتتا يتت  نتتةل احستتحا ا جةتتج احيتتتا   احثشتت حق تاحير حتتق  ت  ثررلتتة را احوثتت   جةتتج    دناتتا تدب تت  جةتتج يستتدت 

 (.111  ص ...1حةد رجل ثح  احمربا احاثحعن تاممديرجن ي   مل اح نر  تاحدر   حميحا األ  ا  ) األير   
ا   احيردحتتق تاحمتحتتق تبرتتص احعبرلتت  احت ادحتتق  تتن احد ثتتق تلحتتر ا تاستتدي ا احل اجتتق دعتتربن يتت  يشتتوةدفر احيدعتت  ا ستتتا  احاثحعحتتق يبفتتر احيدعةرتتق ثتترحيت 

جر ا احديةحا   ت امادلر حق احي دثاق ثد دحا  م  اح حرلاا احل اجحق  ن  ار  ابدشر  احيةوحتق احنرلتق  تدنةتا  سترححا اربدت ر  احل اجتن  احيةت ق تا 
   تتعا احثبحتتق احيثسستتحق تالتتت  احدبيحتتق احثشتت حق  تتن وتتل  حتترا يداةثتترا ثرر تتر ق  حتتج احيشتتوةا اممديرجحتتق  تنرلتتق ستتت  احدتلحتتا  تاستتدي ا

احد وح  جةج احمفت  احل اجحق احيشد وق ي  نةل احدوريل امادلر   حةدتةتا جةتج  ت   احيشتوةا تاحر تر    احدبيحق اح ح حق احيدوريةق  ح حك م ث  ي 
 (.5  ص.1.5جةحفر) احو     

  اح تت ت حرا احية تتق حةبفتتتا ثرحو تتر ا اربدرمحتتق احل اجحتتق تدةثحتتق ا دحرمتترا احستتور  احت ادحتتق  تتن وتتل يعتت ما تدعتت  احدبيحتتق احل اجحتتق  تتن يلتت  يتت
ك ا ديتتا احلحتتر ا احستتوربحق احي تتا  ا  تيتتر حد دتتا جةحفتتر يتت  لحتتر ا احاةتتا جةتتن احيتتتا  احت ادحتتق  ت ح تتر  حةدتةتتا جةتتن ي  ت حتتق اح اعتتق احل اجحق.تحتت ح

ةن  جر ا دتلحا احسور   ت  احيسر ق األ  حق   جةبا ج  سحرسدفر احدن دف ا  حن دبيحق  ت   احيمديعترا تاحنت ت  يت  اح وتيق احيل حق ثرحعيل ج
احتتتا   اح تتتح   حتتن ح تتتر     تتتا نتتر    تتت ا احتتتتا   حدعيحتت  تدبيحتتتق احلتتت ر   احيلتت حق  ت حتتتك يتتت  نتتةل دشتتتمحا احعيةحتتترا احدبيتحتتق  تتتن احيبتتترا  

دربحرا احيسدن يق  ن احعيةحرا احل اجحق  حتت دعت  احدبيحتق احل اجحتق   ت  احعتايتل احدتن دتث    حتج امستدر ا  احثشت   احل  اتحق تاحعيل جةج داتح  اح
 (.584  ص...5 ن احيبرا  احل  اتحق)جث  اح وح   

عتتتة  يشتتتوةا دتتت  ت  تاتتت   جاتتتا اح تحتتتق ا ديريتتتر  نرلتتتر  ثراتتترع احل اجتتتق  رريتتتا ثد جحيتتته يتتت  نتتتةل جيةحتتترا امسدلتتتةض تامستتتدل اع ت ح تتتر  ث 
 (...  ..  ص ص ...1)احيمةق احل اجحق  حبرح   .1.5األ ا ن احل اجحق ت ج     ا ديريرا  سد ادمحق احدبيحق احل اجحق  دج جر  

حل اجحتتق  تدعتت  ي ر وتتق احتتتا   احم حتت  يتت    تت  احيبتترا  احدتتن دستتعج اح تحتتق  حتتج   تت اا بف تتق دبيتحتتق ل اجحتتق ثفتتر يتت  نتتةل د عحتتل حححتترا احدبيحتتق ا 
   حتتت دتت دثا ث بشتتاق دبيتحتتق يدعتت  ا دشتتول ت تتعر  م حتت ا  حمتتا احدناتتحا حتته ت تت  يتتبفو جةيتتن ح اجتتج ور تتق امجدثتتر اا احدبيتحتتق  حتت ا  رتت   لتتثا حتت 

ن   تة جت  احيفديح  ثرحدبيحق احل اجحق ثرحي ر وق  ثحق يندة ق  ن اثحعدفر ج   ح  ر ي  احيبرا  األن   ت حتك منتدةا جبرلت  اربدتر  احل اجت
احدتن اندةا جبرل  احي حا امادلر   تاممديرجن احدن دير ك ي  نةحه مفت  احدبيحق   م    مفت  احدبيحتق احل اجحتق دتامففتر ثعتا احيعتاترا 

  حةث تتت ت تتج د تت  يتت  جيةحتترا احدبيحتتق احل اجحتتق تدتت  احدعتت ا جةتتج احيعتاتترا يتت  نتتةل   استتق اسدوشتتر حق اتتر  ثفتتر اح  حتت  احث  تتن  تتن ي  ةتتق األجتت ا
حيعتاترا دبرس   حج ت احيعتارا  احنرلق ثرحد ثق احل اجحق  ت احيعتارا احنرلق ثترح   يت  احيحتر  احمت حتق  تاحيعتاترا احنرلتق ثرحلت ا احل اجتن  تا

ثتق احل اجحتق ابدتن  وت  ت  احنرلق ثدستح  احيبدمرا احل اجحق  ت نح ا احيعتارا احنرلق ثرحعيل ار شر   احل اجن     تددي تل احيعتاترا حنرلتق ثرحد  
 شتتح  ل تتا احو ثتتر  اح يةحتتق تجتت   د ثحدفتتر  ت ابمتت اا احتاتتر  احبثتتردن حةد ثتتق ثتاستتاق اح حتترض  برتتص يحتتر  احتت    تتن  لتتل احلتتحا  تامستتدن ا   حتت  اح

احد ثتق احل اجحتق.   احيعتاترا احنرلتق ثترح   حألسي ا تاحيثح اا احوحيرتحق  تداثحل احد ثق احل اجحق ت ج    م ا  د رححل حةد ثق احل اجحتق  ت احثبتر  جةتج 



 356                                                                                                               يدية الزراعية بمحافظة الوادي الجدمعوقات التنم

 

 2365(  2)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

جةتج احتد و   ي  احيحر  احمت حق تاحدن ددي ل  ن ار  اا  ن اسدن ا  يحر  اح   ج  ا ح  احتي   تج   دثاح  احيسراج اح دحسحق تاح  جحتق  جت   احرت  ا
عشتتادحق  حت  احي ويتق  تجت   داثحت  بوت  احت   اح  ح تق ت  ن يحر  ابثر  اح   حلحت  يعت ل دلت  فر جت  ا دحتر  احي رلتحل  ت جت     تة  ابثتر  اح

 ت  ابثتر  و  ا  جارل يروحبرا ابثر  احمت حق ت برص احستم  احةل  حدشتحل يروحبرا اح    تاحس ا احمرد  ي  ابثتر  احمت حتق  ت ا د ترع  ستعر   
ل األ ا احل اجحتتق  حتتج ستتثنر ا ية حتتق  تجتت   دافحتت  احيلتتر ا  وتت  ت  د تتت  احدتترحناحمت حتتق  ويتتر ددي تتل احيعتاتترا احنرلتتق ثرحلتت ا احل اجتتن  تتن 

ا م د ترع يبستتا    احل اجتن احلت ا يحتر     حديةتحا األ ا احل اجحتق  ت تدت  ت  احي رلتحل ثستثا ابن ترا و تر ا شتثوق احلت ا احل اجتن ت 
عتاتترا احيتتر  األ  تتن ثرحد ثتتق احل اجحتتق تدميا يحتتر  احلتت ا  تتن احيتااتتا احيبن  تتق حوتتت  ث حتت اا يتت  احيحتتر  احيرح تتق د تت  ثرحثحدتتق احل اجحتتق   تت  احي

يرا احل اجحتتق  ت ثعتت  احنرلتتق ثدستتتح  احيبدمتترا احل اجحتتق يدي ةتتق  تتن ابدتتنت ابن تترا  ستتعر  دت حتت  احيبدمتترا احل اجحتتق  تا د تترع  ستتعر  برتتل احنتت 
دف   احيستتر را ثتتح  احتتتا   تاحي ر وتترا األنتت    تجتت    بشتتر   ستتتا  ي ولحتتق حدستتتح  احيبدمتترا احل اجحتتق  تد وتت  احدمتتر   تتن  احتتل اع حدستتتح  يبدمتتر

  احل اجتن تاحدتن ددي تل  تن تج   تمتت  دبستح  ثتح  ثبتك امدديتر  احل اجتن تاحتل اع  تن دستتح  يبدمتردف    ت نحت ا احيعتاترا احنرلتق ثرحعيتل ار شتر 
تجت       احدرحن  و  ت  ادسرع بار  األش اا حةي ش  احل اجن  تاةق ج   احي ش ح  احل اجحح   تلحر ا ج   احل اع  تن باتر  جيتل احي شت  احل اجتن   

ار شتتر حق حشتت ض احدتلتتحرا ار شتتر حق دتتت ح  تستتردل امبدرتترل حةتلتتتل حةيتتلا جح  ثتترحر    تاادلتتر  احي اوتتل ار شتتر حق جةتتج احيتت    تاةتتق احيعحبتترا 
جةتتج احدبيحتتق ثلتت ق جريتتق تاحدبيحتتق احل اجحتتق ثلتت ق  حةتتل اع  تجتت   احتتر  تلا ا احل اجتتق ثدعحتتح  ي شتت ح  ل اجحتتح  ثعتت    رحتتق احرتت ايج حةيعتتر . ييتتر   تت 

 نرلق.
شتر  احل اجتن ثرجدثتر   وحتر  دعةحيتن حفت ا ح تل تي   بر ث لا يشتوةق احث تت ثرجدثتر  يتر ستث    لتق   شتر حق دستدتما احدت نل يت  اثتل مفترل ار  

جتتن  تتت احيعتاتترا احدتتن دتامتته احدبيحتتق احل اجحتتق تاحدتتن دوتتت  جتترد   يريفتتر ت حتتك يتت  نتتةل احمفتتت  ار شتتر حق احدعةحيحتتق   حتتت     ت  ار شتتر  احل ا
مدمر ترا تدتححت   تن احيير سترا ر ت ات احدتحت  احيت يتل    ات دتحح اا سةتوحق تد ن      احدتحح اا  شورم يدع  ا دثت   ثدتححت  احيعتر ا تدعت حل ا

احنرلتق ت ج برل احيعر ا احيسد   ق ي  بدردو احث تت تاحدتلحرا احعةيحق احدن دسر    ن اح   ي  احيعتاترا احنرلتق ثرحد ثتق احل اجحتق تاحيعتاترا 
ثدستتتتح  احيبدمتتترا احل اجحتتتق تاحيعتاتتترا احنرلتتتق ثرحعيتتتل  ثتتترح   يتتت  احيحتتتر  احمت حتتتق  تاحيعتاتتترا احنرلتتتق ثرحلتتت ا احل اجتتتن تاحيعتاتتترا احنرلتتتق

   ار شر   احل اجن احدن دتامه احدبيحق احل اجحق ثي ر وق احتا   احم ح 
 

 أهداف البحث:
 احدع ا جةج   مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق احي  تسق ثي ر وق احتا   احم ح .  -
 احل اجحق احي  تسق  تثح  احيدتح اا احيسدرةق احي  تسق حةيث ت ح . د  ح  احعةاق ثح    مق تمت  يعتارا احدبيحق -
 احدع ا جةج يرد  را احيث ت ح  حة   ي    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق احي  تسق ثي ر وق احتا   احم ح . -
 

 الفرض البحثي: 
حر ق اح تتت ا احث  تتتن احدرحنتدتمتتت  جةاتتتق ثتتتح  احيدتحتتت اا احيستتتدرةق بوتتت ا  أل  األ تتت اا احث  حتتتق اسدوشتتتر حق  حيتتتر جتتت ا احفتتت ا اح تتتربن  رتتت  دتتت  لتتت     

احعيتل احيل جتج   ت  متق امدمتر  ب تت احيستد   را   تناحي  تسق ت جت احس   ت  مق دعةح  احيث تت  تيسر ق اح حرلا احل اجحق  ج   سبتاا احنثت ا 
  مق تمت  يعتارا احدبيحتق احل اجحتق احي  تستق ثي ر وتق احتتا   احم حت   تات د  احل اجحق  ت  مق احرحر ا   ت  مق امدمر  ب ت ار شر  احل اجن  تثح  

 لت ده احل  حق  دج حيو  اندثر  .  نت ا   ا اح  ا 
ت حرلت  ثفتر  تن  ت ا احث تت احيعتاترا  احنرلتق ثرحد ثتق احل اجحتق  تاحيعتاترا احنرلتق ثترح   يت  احيحتر  التعريف اإلجرائي لمعوقاات التمنياة الزراعياة

   تاحيعتارا احنرلق ثدستح  احيبدمرا احل اجحق  تاحيعتارا احنرلق ثرحعيل ار شر   احل اجن.احل اجنمت حق  تاحيعتارا احنرلق ثرحل ا اح
 

 الطريقة البحثية
 منطقة البحث:

 تححتق يتا ححثحتر   ثتر تاحستت ا   م     ا احث ت ثي ر وق احتا   احم ح  ت ج درا  ن مبتا   ا ميفت حق يل  احع ثحق  تدشد ك  ن اح  ت  اح    
مبتثتتر  يتتر  تت ت  ر اح انةحتتق  فتتن دشتتد ك يتتا  تت ت  ي ر وتترا احيبحتتر تاحمحتتلا تي ستتج ياتت تض شتتيرم تي ر وتترا  ستتحتا تستتت ر  تابتتر ت ستتتا  شتت ار  

ق. تدعدثت  احيتتا   احيردحتق  تن  حتا بستي 1.4ا حتق درثعتق حرابفتر ب تت  ..5ت  ا ي ةحق ت .4تدبرس  احي ر وق   ا حر   حج نيسق ي اول   ا حق د   
داتتت   احعريتتل األسرستتن حدتلحتتا احي اوتتل احعي ابحتتق  توتت حك دتتتا   احد ثتتق احلتترح ق حةل اجتتق   ويتتر    احاتت   تاحيتالتتةا دعدثتت  احعريتتل اح دحستتن  تتن

 حتا  ت ا  يبدشت ا ث ثتتع احي ر وتق ثفت ا  ..1احي اول احعي ابحتق  تثبتر   جةتج  ستد ادحمحق احدبيحتق ثترحتا   احم حت  احدتن دفت ا  حتج اسدلتةض تل اجتق 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/4/water.aspx
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  تت ات بيتتتت اادلتتر   ستتتتا حتتبم  جبتتته    تت ات دتححتتت اا  حوةحتتق  تتتن احدوتتتح  احستتتوربن ثرحي ر وتتق تلتتتتم  حةدوتتتح  األي تتتل احيدتا تت  يتتتا يداةثتتترا 
حي ر وق م ثر  يت  احي ر وترا احيمترت ا يتا احيسدت  امادلر   احيدتاا تير ادن ده احي ر وق ي  د ميق     ارسد ادحمحق ت ج لحر ا ج   احسور  ثر

رستتا يتتا لحتر ا احبتتردو ارميتترحن د رحرتر  حناتتق اح تحتتق  تن  تت ا احشتت     تيت   تت ا احيباةتت  دستعج احي ر وتتق  حتتج احدتستا  تتن دبيحتتق  احل اجترا احدتتن ددب
يوبفتتر احت نتل  تتن ل اجترا يثوتت ا دديدتا ثيحتتلا اثحعتق يبترم ي ر وتتق احتتا   احم حتت   تن دب تت   ثيبترم حندةتتا جت  يعوتت  ي ر وترا احميفت حتتق  ييتر ح

ر وترا بسثحق  ن احمت ا تاحسع  ت نتحفر األستا  يثو ا يير دعاج سع ا ي د عر ج  ي حةدفر احدتن دتل ع  تن احيتاجحت  احيدعتر ا جةحفتر  تن يعوت  ي 
 (.  1.51احميفت حق ) ي ول احيعةتيرا ت ج  ادنر  احر ا   احنر مق  

 
 شاملة البحث وعينته:

دي ةا شتريةق احث تت  تن احرت   احيندتر ا ت تج األو ت  دعت ا  حةيعتاترا تاحيشتوةا  احدتن د ت  يت  احدبيحتق احل اجحتق تدت  اندحتر  جشت ا ات           
 ا ( يتلا ع   تا حتق  .58( يلا ع  يت  ي وتل احنر متق  تا حتق   ا األ ثعتح  األتحتج دثةت ) .58( يلا ع تا حق مبرض) 151 نت ا حق برل  اح ت ا) 

( يتتتلا ع ثي وتتتل ثتتتةا  تا حتتتق احفبتتت تا ) 5.4( يتتتلا ع  تا حتتق احشتتتح) يتتت لت  ) ..5( يتتتلا ع ثي وتتتل ثتتتر حك  تا حتتتق احلحتتترا) ..5األ ثعتتح  اح ربحتتتق ) 
 رتت  ( يتتلا ع ثي وتتل اح  ا تت ا  تثتت حك 5.5( يتتلا ع تا حتتق احةتتتا  لتتثحا ).15( ثي وتتل اح انةتتق  تا حتتق اثتتت يبرتتر  ) ..5( يتتلا ع  تا حتتق ثتت نةت)5.5

(  581يتت  شتريةق احتتل اع  ثةتتتا )   %.5يلا جتر   تدتت  اندحتتر  جحبتق جشتتتادحق يبدويتق ثبستتثق  .581ثةتتا  متت  شتريةق احث تتت ثرتت   اح  استق دي تتل 
يتتلا ع ( .5( يتتلا ع ثر حتتق برلت  اح تتت ا  )  15يلا جتر  يتت   ميترحن احشتتريةق  تاتت  دت  اندحتتر  احتل اع ثتتب ك احبستتثق ثوتل ا حتتق يتت  ات   اح  استتق  وربتا )

( يتلا ع .5( يتلا ع ثر حتق   ا األ ثعتح  اح ربحتق ثي وتل ثتر حك ت).5( يتلا ع ثر حتق   ا األ ثعتح  األتحتج    ت)  .5ثر حق مبرض ثي ول احنر مق  ت) 
( 11اح انةتق  ت)  ( يتلا ع ثر حتق ثت نةت ثي وتل58( يلا ع ثر حتق احفبت تا  ت ) .5( يلا ع ثر حق احشح) ي لت  ثي ول ثةا  ت ) .5ثر حق احلحرا  ت) 

 ( يلا ع ثر حق احةتا  لثحا ثي ول اح  ا  ا..5يلا ع ثر حق  ثت يبرر   ت) 
 

   :  أداة جمع البيانات
( .4ميعا ثحربرا احث ت ج  ا ح  احيررثةق احشنلحق حةيث ت ح  ثتاساق اسدير ا اسدثحر  سث   ج ا  ر تاندثر  تر يثت دحر  جةتج جحبتق ات   ر )       

  تاتت  دتت   متت ا  احدعتت حةا احةليتتق  تتن استتدير ا امستتدثحر  ث حتتت  لتتث ا لتترح ق حةرحتتر  1.51دبحتت   ثي وتتل اح انةتتق نتتةل شتتف  حبتترح  يلا جتتر  ثر حتتق 
  تد ح ا اسدير ا امسدثحر  يت   ة تق  متلا  د تي  احمتل  األتل 1.51ثميا احثحربرا احيح ابحق احدن د ر     اا احث ت  تد   حك بفرحق شف   ث اح 

حتت اا احيستتدرةق احي  تستتق ت تتج ت احستت   ت  متتق دعةتتح  احيث تتتت  تيستتر ق اح حتترلا احل اجحتتق  جتت   ستتبتاا احنثتت ا  تتن احعيتتل احيتتل  جتتج   ت  متتق احيدت
  متق د  حت   امدمر  ب ت احيسد   را احل اجحق  ت  مق احرحر ا   ت  مق امدمر  ب ت ار شر  احل اجن    يتر احمتل  اح تربن يت  امستدير ا   شتديل جةتج

 تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق     احمل  اح رحت حةدع ا جةج يرد  را احيث ت ح  حة   ي    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق.
 

 المعالجة الكمية للمتغيرات 
  تمت  احيدتح اا احيسدرةق

 حث ت  تيعث ا  جبه ثرأل ار  احنر .ألا ا سبق يحة حق تاا دميحا ثحربرا ا د  احرك احس  ثسثال احيث تت ج  سبه السن: -1
ت دتت  احتترك  تت ا احيدتحتت  ثستتثال احيث تتتت جتت   رحدتته احدعةحيحتتق تجتت   ستتبتاا دعةحيتته اح ستتين  تاستت  احيث تتت ح  يتت   حتتت درجااة تعلاايم المبحااوث -2

شتنص األيتن  تات   جدثت  يت  حرت   دعةحيف   حج  ةت  درا  ين  تحر   تحودا ث ت  دعةح   سين  تيدعة  دعةتح   ستين  تات   جاحتا   متق احلت   حة
جت   تحودا ث ت  شفر ا   اسحق يعر م  حي   دت  احلتا اح اثتا امثدت ادن ت جاتج حته   ثتا   مترا   يتر ثرحتق احيث تت ح   رت   جاتج حوتل يث تتت   متق

 ول سبق حةسبتاا احدن ا ر ر ثرحدعةح   تث حك  يو  اح لتل جةج   مق د ل جةج دعةح  احيث تت.
 احك   ا احيدتح  ثسثال احيث تت ج  ج   األ  بق احل اجحق احدن ح تل ر ألا ا   ا   تيعث ا  جبه ثرأل ار  احنر .  يازة الزراعية:مساحة الح -3
اتتحك  تت ا احيدتحتت  ثستتثال احيث تتتت جتت  جتت   احستتبتاا احدتتج ا تتر ر  تتن احعيتتل احل اجتتن تيعثتت ا  جبفتتر  عاادد ساانوات الخباارة فااا العماال المزرعااا: -4

 حنر  ثرأل ار  ا
اتتتحك  تتت ا احيدتحتتت  ثيرحتتترك حدوتتتت  يتتت   يتتتربن جثتتتر اا اجدثتتت ا وتتتل جثتتتر ا يبفتتتر يدتتت    ألبيتتترا   درجاااة ااتجااااا نحاااو المساااتحدثات الزراعياااة: -1

 تتن  رحتتق  5-.امستتدمرثق  تاحتت   حدتت حا يتت   تتةت استتدمرثرا  تتن يتا تت   ستتحر    حتت  يتا تت  تاتت   جاحتتا حفتت   امستتدمرثرا   متترا دب لتت  ثتتح  
  مترا  تدعثت   8  متق  تاح ت  األ بتج  14ارحمرثحق  تاحعوك  تن  رحتق احعثتر اا احستةثحق  تات  ثةت  اح ت  األجةتج حة  متق ت رتر  حفت ا احيرحترك احعثر اا 

ت تت   احرحيتتق دشتتح   حتتن يعريتتل  1...يميتتع   متترا احيث تتتت جتت  ادمر تته ب تتت احيستتد   را احل اجحتتق. تث ستترا احيتتق يعريتل  ح تتر تمتت   بفتتر دستترت 
 يرثتل. ثرا 
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استتدن    ستتةتا احدرتت ح  احتت ادن  تتن احتترك  تت ا احيدتحتت         اك احيث تتتت حب ستته ويلتت   احتتر   ثتتح    تت ا  ا حدتته  ت جاحتتا  درجااة القيااادة: -6 
  متتق   51رحتترك   لتت  ( حةستتدمرثرا ) و حتت ا   ت  حربتتر   تبتر  ا   تم( جةتتج احد دحتتا  تثةتت  اح تت  األجةتج حة  متتق ت رتتر  حفتت ا احي5  ت1  ت .احت  مرا ) 

  ت ت    ....تاح   األ بج ل    تدعث  يميتع اح  مرا احدن ح لل جةحفر احيث تت ج    مق احرحر ا  تث سرا احيق يعريل  ح ر تمت   بفتر دسترت 
 احرحيق دشح  حيعريل  ثرا يرثتل.

جشتت  جثتتر ا اجدثتت ا وتتل جثتتر ا يبفتتر يد  متتق  استتدن    تتن احتترك  تت ا احيدتحتت  يرحتترك حدوتتت  يتت    تت   درجااة ااتجاااا نحااو اإلرشاااد الزراعااي: -.
 تن  5-.ألبيرا امسدمرثق  تاح   حد حا ي   ةت استدمرثرا  تن يتا ت   ستحر    حت  يتا ت   تات   جاحتا حفت   امستدمرثرا   مترا دب لت  ثتح  

  متتق   55  متتق  تاح تت  األ بتتج   ..ا احيرحتترك رحتق احعثتتر اا ارحمرثحتتق  تاحعوتتك  تتن  رحتتق احعثتتر اا احستتةثحق  تاتت  ثةتت  اح تت  األجةتتج حة  متتق ت رتتر  حفتت 
تثميا اح  مرا احدن  لل جةحفر احيث تت ي  ت  اا احيرحرك  يو  اح لتل جةج   مق دعث  ج  ادمر  احل اع ب تت ار شتر  احل اجتن. تث سترا 

 ت    احرحيق دشح   حن يعريل  ثرا يرثتل. 5...احيق يعريل  ح ر تم   بفر دسرت  
 لتابع :ثانيا: المتغير ا

  متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتتقت ت تتن اح  متتق احدتتن ح لتتل جةحفتتر احيث تتتت بدحمتتق استتدمرثده جةتتج يميتجتتق يتت  األستتدةق احدتتن دوشتتا جتت  
  مق تمت  احيعتت   ت جاج حته  تةت   مترا حوتل يعتت  يتمتت  ث  متق وثحت ا  ت  مدتر  حتمتت   يدتستاق  ت  متق تا ت ا حتمتت   ث  متق يبن  تق   ت  

   مرا احيث ت ح   ن احثبت  احسرثرق تث حك  يو  اح لتل جةج   مق وةحق حتمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق. ميعا
 مقترحات المبحوثين للحد من معوقات التنمية الزراعية: ثالثًا :

 تا  د   حك ي  نةل سثال احيث تت ج  يرد  رده حة   ي  يعتارا احدبيحق احل اجحق. 
 اائي:أدوات التحليال اإلحص

استتدن    تتن جتت ا احثحربتترا احتلتت حق احعتت ا احمتت تحن ثتترحدو ا اا تاحبستتا احيدتحتتق  تاحيدتستتا اح ستترثن تامب تت اا احيعحتتر    توتت حك استتدن         
احيستتتدرةق يعريتتتل ام دثتتترا احثستتتحا) ثح ستتتت ( مندثتتتر  اح تتت تا ار لتتتردحق تد  حتتت  يعبتحتتتق  ت جتتت   يعبتحتتتق احعةاتتتق ثتتتح  احيدتحتتت  احدتتترثا تاحيدتحتتت اا 

 احي  تسق.
 

 النتائج ومناقشتها 
حدبتترتل  تت ا احمتتل  ج  تتر  أل تت  احبدتتردو احدتتن دتلتتل  ححفتتر احث تتت  حيتتر حدعةتت  ثتترحدع ا جةتتج   متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتتق  تد  حتت           

دعت ا جةتج يرد  ترا احيث تت ح  حة ت  يت  يعتاترا احدبيحتق احعةاق ثح  احيدتح اا احيستدرةق احي  تستق  تثتح    متق تمتت  يعتاترا احدبيحتق احل اجحتق   تاح
 احل اجحق.

 أوا : درجة وجود معوقات التنمية الزراعية
 درجة وجود المعوقات  الخاصة بالتربة الزراعية -أ    
رحيعتاترا احنرلتق ثرحد ثتق احل اجحتق  حد  ح    مق تمت  احيعتارا احنرلق ثرحد ثق احل اجحق  رت  دت  ستثال احيث تت ح  جت  جت   يت  احثبتت  احيدعةرتق ث     

 متق وير  ت يت ا ثرحا حرق احث  حق  تثرسدن ا  يميتع اتح  احثبتت  احدتن دت  اح لتتل جةحفتر يت  استدمرثرا احيث تت ح  جةتج  ت   احثبتت  ب لتل جةتج  
  متق و ت   التج ثيدتستا  سترثن  15ج ت  مرا و ت    بت .تمت  احيعتارا احنرلق ثرحد ثق احل اجحق  تاب ل ا   مرا احيعتارا حف   احثبت  ثح  

  متتق(  تيعتاتترا  .5  متتق  تدتت  درستتح  احيث تتت ح   حتتج  تتةت  دتترا  تتنت يعتاتترا يبن  تتق )  اتتل يتت  548..  متتق  تاب تت اا يعحتتر    .51.41
يتت   %5..1  ب تتت (   5  متتق  تت وث  (. تدت تتا احبدتتردو ثرحمتت تل )  58  متتق(  تيعتاتترا ي د عتتق ) 58 حتتج  اتتل يتت   –  متتق  .5يدتستتاق ) يتت  

يتتتبف  حرعتتتتا  تتتن   متتتق تمتتتت  يعتاتتترا احد ثتتتق احل اجحتتتق  % 1..1احيث تتتت ح  حرعتتتتا  تتتن   متتتق تمتتتت  يعتاتتترا احد ثتتتق احل اجحتتتق احيبن  تتتق  ت  تتتتاحن 
ت  يعتاتترا وتتربتا يتت   ت    متتق تمتت %....حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احد ثتتق احل اجحتتق احي د عتتق  تدثتتح  احبدتتردو      %4..4احيدتستتاق  تب تتت 

 احد ثق احل اجحق احيدتساق تاحي د عق.
 

 دتلحا احيث ت ح  ت رر  ح  مق  تمت  يعتارا احد ثق احل اجحق  ( 1جدول )
 احثحر 

  درا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا احد ثق احل اجحق                 
 
 ج  

 
% 

 5..1 .4   مق (  .5يعتارا يبن  ق ) اال ي 
 1..1 15   مق (  58 حج  ال ي   –  مق .5ساق ) ي  يعتارا  يدت 

 4..4 5.   مق   و   (  58يعتارا ي د عق )
 ..5 581 احيميتع
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( ت حتك  1تحةدع ا جةج   مرا تمت  يعتارا احد ثق احل اجحق   د   سرا يدتسا   مرا احيعتارا حول ثب  يت  احثبتت  ويتر  تت يثتح  ثرحمت تل )     
  متتق  4..1 اا  تن تل  احعثتر ا  تت  استيق احبتردو جةتتج يميتتع احعحبتق تدثتح     احيدتستتا احعتر  حثبتت  يعتاتترا احد ثتق احل اجحتق جت  ا حت   ت ا احدوتت ا

  تحر   د ا     و   احيعتارا  ن  ت ا احنلتتص  تنت ل تا احو ثتر  اح يةحتق تجت   د ثحدفتر ل تا احو ثتر  اح يةحتق تجت   د ثحدفتر ثيدتستا %8.ثبسثق 
  متترا (   ت  دةتن  حتتك ابمت اا احتاتتر  احبثتردن حةد ثتق ثتاستتاق اح حترض ثيدتستتا  .يتت  اح  متق احرلتت  حةيعتاتترا ت تج )  %..1.ق   متق ثبستث .1.8
  تدةتتن  حتتتك امستتتدن ا   حتتت  اح شتتتح  %..8.  متتتق ثبستتتثق ...1  تحةحتتته برتتتص يحتتر  احتتت    تتتن  لتتتل احلتتحا ثيدتستتتا %..84  متتق ثبستتتثق  .1.1

  تحةحته جت    مت ا  %..5.  متق ثبستثق 5.84   ت  داثحتل احد ثتق احل اجحتق ثيدتستا %...1  متق ثبستثق  ...5يدتسا حألسي ا تاحيثح اا احوحيرتحق ث
 .% ...4  مق ثبسثق  .5.4  ت نح ا  احثبر  جةج احد ثق احل اجحق ثيدتسا %..41  مق ثبسثق  ...5د رححل حةد ثق احل اجحق ثيدتسا 

 
   مرا تمت  يعتارا احد ثق احل اجحقاحيدتسارا تاحبسا احيدتحق ح ( 2 )جدول 

 احثحر 
                         

 ثبت  يعتارا احد ثق احل اجحق

يدتسا   مق 
 تمت 

يعتارا احد ثق 
 احل اجحق

   مق %
 تمت  احيعت 

 احد دحا

 5 ي د عق ..1. .1.8 ل ا احو ثر  اح يةحق تج   د ثحدفر -5
 1 ي د عق  ..84 .1.1 اح حرضابم اا احتار  احبثردن حةد ثق ثتاساق  -1
 . ي د عق ..8. ...1 برص يحر  اح    ن  لل احلحا -.
 1 يدتساق ...1 ...5 امسدن ا   ح  اح شح  حألسي ا تاحيثح اا احوحيرتحق -4
 4 يدتساق ..5. 5.84 داثحل احد ثق احل اجحق  -1
 . يبن  ق ..41 ...5 ج    م ا  د رححل حةد ثق احل اجحق -.
 . يبن  ق ...4 .5.4 حثبر  جةج احد ثق احل اجحقا -.

 - يدتسا ..8. 4..1 احيدتسا احعر 
 
 درجة وجود  المعوقات الخاصة بالري من المياا الجوفية -ب
يتت  احيحتتر   حد  حتت    متتق تمتتت  احيعتاتترا احنرلتتق ثتترح   يتت  احيحتتر  احمت حتتق  رتت  دتت  ستتثال احيث تتت ح  جتت  جتت   يتت  احثبتتت  احيدعةرتتق ثيعتاتترا احتت       

 لتتل احمت حتتق  ويتتر  تتت يت تتا ثرحا حرتتق احث  حتتق  تثرستتدن ا  يميتتتع اتتح  احثبتتت  احدتتن دتت  اح لتتتل جةحفتتر يتت  استتدمرثرا احيث تتت ح  جةتتج  تت   احثبتتت  ب
 التتج   متتق و تت   .1  متترا و تت    بتتج ت  .جةتتج   متتق تمتتت  يعتاتترا احتت   يتت   احيحتتر  احمت حتتق  تاب لتت ا   متترا احيعتاتترا حفتت   احثبتتت  ثتتح  

  متق(   .5د  درسح  احيث ت ح   حج  ةت  درا  نت يعتاترا يبن  تق )  اتل يت   مق ت  .1..1  مق  تاب  اا يعحر    4.1..5ثيدتسا  سرثن 
(    ب تت  .  متق  ت وث  (. تدت تا احبدتردو ثرحمت تل  ات  )  15  متق(  تيعتاترا ي د عتق )  15 حتج  اتل يت   –  متق  .5تيعتارا يدتستاق ) يت  

يتبف  حرعتتا  تن   متق تمتت  يعتاترا احت   يت   % ..14بن  تق  ت  تتاحن ي  احيث تت ح  حرعتتا  تن   متق تمتت  يعتاترا احيحتر  احمت حتق احي %..11
وتتربتا يتت   ت    متتق  %....حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احيحتتر  احمت حتتق احي د عتتق  تدثتتح  احبدتتردو      %11.4احيحتتر  احمت حتتق احيدتستتاق  تب تتت 

 تمت  يعتارا اح   ي   احيحر  احمت حق احيدتساق تاحي د عق.
 دتلحا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق  ( 3جدول  ) 

 احثحر                                                                           
                    

  درا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق

 
 ج  

 
% 

 ..11 41   مق (  .5ل ي يعتارا يبن  ق ) اا
 ..14 .4   مق (  15 حج  ال ي   –  مق .5يعتارا  يدتساق ) ي  

 11.4 ..   مق   و   (  15يعتارا ي د عق ) 
 ..5 581 احيميتع

( 4ثتح  ثرحمت تل )تحةدع ا جةج   مرا تمت  يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق  د   سرا يدتسا   مرا احيعتاترا حوتل ثبت  يت  احثبتت  ويتر  تت ي    
 1.51ت حتتك جتت  ا حتت   تت ا احدوتت ا اا  تتن تل  احعثتتر ا  تت  استتيق احبتتردو جةتتج يميتتتع احعحبتتق تدثتتح     احيدتستتا احعتتر  حثبتتت  يعتاتترا احيحتتر  احمت حتتق 
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  متق  .1.1   تحرت   د تا     و ت  احيعتاترا  تن  ت ا احنلتتص  تنت ار ت اا  تن استدن ا  يحتر  احت   جت  ا حت  احتيت  ثيدتستا%5.  مق ثبسثق 
   ت  %..4.  متق ثبستثق  .1.1  مرا (  تج   دثاح  احيستراج اح دحستحق تاح  جحتق ثيدتستا  .ي  اح  مق احرلت  حةيعتارا ت ج )  %..81ثبسثق 

ة    تحةتتن  حتك جتت     تت%81  متتق ثبستثق .1.4جت   احرتت  ا جةتج احتتد و   تن يحتتر  ابثتتر  احت   حلحتت  يعت ل دلتت  فر جت  ا دحتتر  احي رلتتحل ثيدتستا 
  و تت ا %...4  متتق ثبستتثق .5.4   تت  جتت   داثحتت  بوتت  احتت   اح  ح تتق ثيدتستتا %5.  متتق ثبستتثق  .5.8ابثتتر  احعشتتتادحق  حتت  احي ويتتق ثيدتستتا 
  %...4ثبستثق  5.48     برص احستم  احةل  حدشتحل يروحبترا احت   ثيدتستا %..18  مق ثبسثق  1..5 جارل يروحبرا ابثر  احمت حق ثيدتسا 

  متق ثبستثق .1.8ت نح ا  ا د رع  ستعر    ت  ابثتر  احمت حتق  ثيدتستا    %...8  مق ثبسثق  8..1احس ا احمرد  ي  ابثر  احمت حق ثيدتسا  تحةحه
.... %. 

 احيدتسارا تاحبسا احيدتحق ح  مق تمت  يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق ( 4جدول )  
 احثحر                                                                

 
                         

 ثبت  يعتارا اح   ي  احيحر  احمت حق
 

يدتسا 
  مرا تمت   
يعتارا احيحر  

 احمت حق

  مق تمت   %
 احيعت 

 احد دحا

 . ي د عق ..81 .1.1 ار  اا  ن اسدن ا  يحر  اح   ج  ا ح  احتي  -5
 1 ي د عق  ..4. .1.1  جحقج   دثاح  احيسراج اح دحسحق تاح  -1
ج   احر  ا جةج احد و   ن يحر  ابثر  اح   حلح  يع ل دل  فر ج   -.

 ا دحر  احي رلحل
 4 ي د عق ..81 .1.4

 . يدتساق ..5. .5.8 ج     ة  ابثر  احعشتادحق  ح  احي ويق -4
 8 يبن  ق ...4 .5.4 ج   داثح  بو  اح   اح  ح ق   -1
 . يدتساق ..18 1..5 روحبرا ابثر  احمت حق و  ا  جارل ي -.
 . يبن  ق ...4 5.48 برص احستم  احةل  حدشتحل يروحبرا اح   -.
 1 ي د عق ...8 8..1 احس ا احمرد  ي  ابثر  احمت حق -8
 5 ي د عق .... .1.8 ا د رع  سعر      ابثر  احمت حق   -.

 - ي د عق ..5. 1.51 احيدتسا احعر 
 
 جة وجود المعوقات الخاصة بالصرف الزراعي در  -ج
حد  ح    مق تمت  احيعتارا احنرلتق ثرحلت ا احل اجتن  رت  دت  ستثال احيث تت ح  جت  جت   يت  احثبتت  احيدعةرتق ثيعتاترا احلت ا احل اجتن   ويتر      

حيث تت ح  جةتج  ت   احثبتت  ب لتل جةتج   متق تمتت   ت يت ا ثرحا حرق احث  حق  تثرسدن ا  يميتع اح  احثبت  احدن د  اح لتل جةحفر ي  اسدمرثرا ا
 ..1..  متتق و تت   التتج ثيدتستتا  ستترثن  51  متترا و تت    بتتج ت 1يعتاتترا ثرحلتت ا احل اجتتن   تاب لتت ا   متترا احيعتاتترا حفتت   احثبتتت  ثتتح  

  مترا(  تيعتاترا يدتستاق )  .  مق   تد  درستح  احيث تت ح   حتج  تةت  دترا  تنت يعتاترا يبن  تق )  اتل يت    1.1.1  مق  تاب  اا يعحر   
يتت  احيث تتت ح   %8..1(    ب تتت  1  متتق  تت وث  (. تدت تتا احبدتتردو ثرحمتت تل )  51  متتق(  تيعتاتترا ي د عتتق )  51 حتتج  اتتل يتت   –  متترا .يتت  

ن احيدتستتاق  يتتبف  حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احلتت ا احل اجتت % ..4.حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احلتت ا احل اجتتن احيبن  تتق  ت  تتتاحن 
وتتربتا يتت   ت    متتق تمتتت  يعتاتترا احلتت ا  %1...حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احلتت ا احل اجتتن احي د عتتق  تدثتتح  احبدتتردو      %44.1تب تتت 

 احل اجن احيدتساق تاحي د عق.
 دتلحا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا احل ا احل اجن  ( 5جدول  ) 

 احثحر 
 ح  مق يا تمت  تارا احل ا احل اجن درا احيث ت ح  ت رر  

 
 ج  

 
% 

 8..1 8.   مرا (  .يعتارا يبن  ق ) اال ي 
 ..4. 4.   مق (  51 حج  ال ي   –  مرا  .يعتارا  يدتساق ) ي  

 44.1 81   مق   و   (  51يعتارا ي د عق ) 
 ..5 581 احيميتع
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(  . سترا يدتستتا   متترا احيعتاتترا حوتل ثبتت  يتت  احثبتتت  ويتر  تتت يثتتح  ثرحمتت تل )  تحةدعت ا جةتتج   متترا تمتتت  يعتاترا احلتت ا احل اجتتن   دتت     
ت ت حتتك جتت  ا حتت   تت ا احدوتت ا اا  تتن تل  احعثتتر ا  تت  استتيق احبتتردو جةتتج يميتتتع احعحبتتق تدثتتح     احيدتستتا احعتتر  حثبتتت  يعتاتترا احلتت ا احل اجتتن  تت

حنلتتتتتص  تتتتنت د تتتتتل األ ا احل اجحتتتتق  حتتتتج ستتتتثنر ا ية حتتتتق ثيدتستتتتا   تحرتتتت   د تتتتا     و تتتت  احيعتاتتتترا  تتتتن  تتتت ا ا%..8.  متتتتق ثبستتتتثق  1..1
 1..1  متترا (  جتت   دافحتت  احيلتتر ا     حديةتتحا األ ا احل اجحتتق ثيدتستتا  .يتت  اح  متتق احرلتتت  حةيعتاتترا ت تتج )  %.8  متتق ثبستتثق 5..1

 يحتر   تحةتن  حتك    %...4  متق ثبستثق .5.4     د  ت  احي رلحل ثسثا ابن ترا و تر ا شتثوق احلت ا احل اجتن ثيدتستا %..8.  مق ثبسثق 
اتا   ت نحت ا دميتا يحتر  احلت ا  تن احيتا%..4.  متق ثبستثق  4..5  ا م د رع يبستا احير  األ  تن ثرحد ثتق احل اجحتق  ثيدتستا  احل اجن احل ا

 .%..1.  مق ثبسثق 5.88ث ح اا ي  احيحر  احيرح ق د   ثرحثحدق احل اجحق ثيدتسا   احيبن  ق دوت 
 

 احيدتسارا تاحبسا احيدتحق ح  مق تمت  يعتارا احل ا احل اجن (6جدول )  
 احثحر                                                                

                        
 بت  يعتارا احل ا احل اجن ث

يدتسا   مرا تمت  
يعتارا احل ا 

 احل اجن

  مق تمت   %
 احيعت 

 احد دحا

 5 ي د عق ...8 5..1 د تل األ ا احل اجحق  حج سثنر ا ية حق -5
 1 ي د عق  ..8. 1..1 ج   دافح  احيلر ا     حديةحا األ ا احل اجحق  -1
 1 يبن  ق ...4 .5.4  احل اجنشثوق احل ا  د  ت  احي رلحل ثسثا ابن را و ر ا -.
  ا م د رع يبستا احير  األ  ن ثرحد ثق  احل اجن احل ا يحر  -4

 احل اجحق  
 . يدتساق ..4. 4..5

ث ح اا ي  احيحر   تااا احيبن  ق حوت احي  ندميا يحر  احل ا   -1
 احيرح ق د   ثرحثحدق احل اجحق

 4 يبن  ق ..1. 5.88

 - يدتساق ..8. 1..1 احيدتسا احعر 
 

 د. درجة وجود المعوقات الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية 
ت ح  جتتت  جتتت   يتتت  احثبتتتت  احيدعةرتتتق ثيعتاتتترا دستتتتح  حد  حتتت    متتتق تمتتتت  احيعتاتتترا احنرلتتتق ثدستتتتح  احيبدمتتترا احل اجحتتتق   رتتت  دتتت  ستتتثال احيث تتت     

   احثبتت  احيبدمرا احل اجحق   وير  ت يت ا ثرحا حرق احث  حق  تثرسدن ا  يميتع اح  احثبت  احدن د  اح لتتل جةحفتر يت  استدمرثرا احيث تت ح  جةتج  ت
  متتق و تت   58  متترا و تت    بتتج ت .فتت   احثبتت  ثتتح  ب لتل جةتتج   متتق تمتتت  يعتاتترا دستتتح  احيبدمترا احل اجحتتق   تاب لتت ا   متترا احيعتاتترا ح

 55  مق   تد  درستح  احيث تت ح   حتج  تةت  دترا  تنت يعتاترا يبن  تق )  اتل يت    .4.5  مق  تاب  اا يعحر   .8..5 الج ثيدتسا  سرثن 
(    ب تت .تدت تا احبدتردو ثرحمت تل )    متق  ت وث  (. 51  مق(  تيعتارا ي د عتق )  51 حج  ال ي   –  مق 55  مق(  تيعتارا يدتساق ) ي  

يتبف  حرعتتا  تتن   متق تمتت  يعتاتترا  % ...1يت  احيث تت ح  حرعتتا  تتن   متق تمتت  يعتاترا دستتتح  احيبدمترا احل اجحتق احيبن  تتق  ت  تتاحن  14%
 %..ي د عتتق  تدثتتح  احبدتتردو    حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا دستتتح  احيبدمتترا احل اجحتتق اح  %...4دستتتح  احيبدمتترا احل اجحتتق احيدتستتاق  تب تتت 

 وربتا ي   ت    مق تمت  يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق احيدتساق تاحي د عق.
 

 دتلحا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق  ( 7جدول  ) 
 احثحر 

  درا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا ثدستح  احيبدمرا احل اجحق
 
 ج  

 
% 

 ..14 8.   مق (  55يعتارا يبن  ق ) اال ي   
 ...1 4.   مق (  51 حج  ال ي   –  مق  55يعتارا  يدتساق ) ي  

 ...4 .8   مق   و   (  51يعتارا ي د عق ) 
 ..5 581 احيميتع

 
را حول ثب  ي  احثبتت  ويتر  تت يثتح  ثرحمت تل ) تحةدع ا جةج   مرا تمت  يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق   د   سرا يدتسا   مرا احيعتا    
اجحتق ( ت حك ج  ا ح   ت ا احدوت ا اا  تن تل  احعثتر ا  ت  استيق احبتردو جةتج يميتتع احعحبتق تدثتح     احيدتستا احعتر  حثبتت  ثدستتح  احيبدمترا احل   8

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/4/water.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/4/water.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/4/water.aspx
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ر  دت حتتت  احيبدمتتترا احل اجحتتتق ثيدتستتتا   تحرتتت   د تتتا     و تتت  احيعتاتتترا  تتتن  تتت ا احنلتتتتص  تتتنت ابن تتترا  ستتتع%....  متتتق ثبستتتثق  ...1 تتتت 
  متتق ثبستتثق  1..1  متترا (  ت ا د تترع  ستتعر  برتتل احنتت يرا احل اجحتتق  ثيدتستتا  .يتت  اح  متتق احرلتتت  حةيعتاتترا ت تتج )  %.8  متتق ثبستتثق 5..1
 ستتتا  ي ولحتتق حدستتتح     تحةتتن  حتتك جتت    بشتتر %...4  متتق ثبستتثق .5.4   تت  ثعتت  احيستتر را ثتتح  احتتتا   تاحي ر وتترا األنتت    ثيدتستتا %..8.

 ت نحت ا جت   %....  متق ثبستثق 5.81     د و  احدمر   ن  احل اع حدستح  يبدمردف  ثيدتستا %18  مق ثبسثق  4..5احيبدمرا احل اجحق ثيدتسا 
 .%....ثبسثق  ...1تمت  دبسح  ثح  ثبك امددير  احل اجن تاحل اع  ن دستح  يبدمردف   ثيدتسا 

 
 ا تاحبسا احيدتحق ح  مق تمت  يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق( احيدتسار 8م تل ) 

 احثحر 
 ثبت  يعتارا دستح  احيبدمرا احل اجحق

  

يدتسا   مق تمت  يعتارا 
 دستح  احيبدمرا احل اجحق

   مق %
تمت   

 احيعت 

 احد دحا

 5 ي د عق ...8 5..1 ابن را  سعر  دت ح  احيبدمرا احل اجحق   -5
 1 ي د عق  ..8. 1..1   برل احن يرا احل اجحق  ا د رع  سعر -1
 . يبن  ق ...4 .5.4 ثع  احيسر را ثح  احتا   تاحي ر ورا األن     -.
 4 يدتساق ..18 4..5 ج    بشر   ستا  ي ولحق حدستح  احيبدمرا احل اجحق  -4
 1 يدتساق .... 5.81 د و  احدمر   ن  احل اع حدستح  يبدمردف   -1
مت  دبسح  ثح  ثبك امددير  احل اجن تاحل اع  ن دستح  ج   ت  -.

 يبدمردف 
 . ي د عق .... ...1

 - يدتساق .... ...1 احيدتسا احعر 
 
 درجة وجود  المعوقات الخاصة بالعمل اإلرشادي الزراعي -د

  جت   يت  احثبتت  احيدعةرتق ثيعتاترا احعيتل ار شتر   حد  ح    مق تمت  احيعتارا احنرلق ثرحعيل ار شر   احل اجن   ر  د  سثال احيث ت ح  جت     
ب لتل احل اجن   وير  ت يت ا ثرحا حرتق احث  حتق  تثرستدن ا  يميتتع اتح  احثبتت  احدتن دت  اح لتتل جةحفتر يت  استدمرثرا احيث تت ح  جةتج  ت   احثبتت  

  متتق و تت   التتج  15  متترا و تت    بتتج ت .ت  ثتتح  جةتتج   متتق تمتتت  يعتاتترا احعيتتل ار شتتر   احل اجتتن   تاب لتت ا   متترا احيعتاتترا حفتت   احثبتت
 .5  متتق   تدتت  درستتح  احيث تتت ح   حتتج  تتةت  دتترا  تتنت يعتاتترا يبن  تتق )  اتتل يتت  548..  متتق  تاب تت اا يعحتتر    .51.41ثيدتستتا  ستترثن 

(     .احبدتتردو ثرحمتت تل )   متتق  تت وث  (. تدت تتا  58  متتق(  تيعتاتترا ي د عتتق ) 58 حتتج  اتتل يتت   –  متتق  .5  متتق(  تيعتاتترا يدتستتاق ) يتت  
يتتبف  حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت   % 1.5.يتت  احيث تتت ح  حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احعيتتل ار شتتر   احل اجتتن احيبن  تتق  ت  تتتاحن  %..51ب تتت 

تدثتتح  احبدتتردو     حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  يعتاتترا احعيتتل ار شتتر   احل اجتتن احي د عتتق   %..11يعتاتترا احعيتتل ار شتتر   احل اجتتن احيدتستتاق  تب تتت 
 وربتا ي   ت    مق تمت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن احيدتساق تاحي د عق. %...8

 
 (  دتلحا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن .م تل  ) 

 احثحر 
  درا احيث ت ح  ت رر  ح  مق تمت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن 

 
 ج  

 
% 

 ..51 .1   مق (  .5ارا يبن  ق ) اال ي   يعت 
 1.5. .1   مق (  58 حج  ال ي   –  مق  .5يعتارا  يدتساق ) ي  

 ..11 ..5   مق   و   (  58يعتارا ي د عق ) 
 ..5 581 احيميتع

 
 .5  احثبتت  ويتر  تت يثتح  ثرحمت تل ) تحةدع ا جةج   مرا تمت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن   د   سرا يدتسا   مرا احيعتارا حول ثب  يت

  ( ت حتتك جتت  ا حتت   تت ا احدوتت ا اا  تتن تل  احعثتتر ا  تت  استتيق احبتتردو جةتتج يميتتتع احعحبتتق تدثتتح     احيدتستتا احعتتر  حثبتتت  يعتاتترا احعيتتل ار شتتر 
حةي شتت  احل اجتتن ثيدتستتا    تحرتت   د تتا     و تت  احيعتاتترا  تتن  تت ا احنلتتتص  تتنت ادستترع باتتر  األشتت اا%8.  متتق ثبستتثق  ...1احل اجتتن  تتت 

  متتتق ثبستتتتثق  .1.8  متتترا (   تتت  اةتتتق جتتت   احي شتتت ح  احتتتل اجحح    ثيدتستتتا  .يتتت  اح  متتتق احرلتتتت  حةيعتاتتترا ت تتتج )  %..  متتتق ثبستتتثق ...1
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رل حةتلتتل   تحةن  حك ج   دتت ح  تستردل امبدرت%..85  مق ثبسثق 1.41     لحر ا ج   احل اع  ج بار  جيل احي ش  احل اجن   ثيدتسا %..4.
اةتق احيعحبترا     ت %..  متق ثبستثق ...1     اادلر  احي اول ار شر حق جةتج احيت   ثيدتستا  %..  مق ثبسثق  5..1حةيلا جح  ثرحر    ثيدتسا 

ثعتت    رحتتق  جتت   احتتر  تلا ا احل اجتتق ثدعحتتح  ي شتت ح  ل اجحتتح   ت نحتت ا %...4  متتق   5.48ثيدتستتا ار شتتر حق حشتت ض احدتلتتحرا ار شتتر حق حةتتل اع  
 .%..1.ثبسثق ...1احر ايج حةيعر   ثيدتسا 

 
 ( احيدتسارا تاحبسا احيدتحق ح  مق تمت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن .5م تل ) 

 احثحر 
 ثبت  يعتارا احعيل ار شر   احل اجن

يدتسا   مرا تمت  
يعتارا دستح  احيبدمرا 

 احل اجحق

  مق تمت   %
 احيعت 

 احد دحا

 1 ي د عق .... ...1 ع بار  األش اا حةي ش  احل اججادسر  -5
 5 ي د عق  ..4. .1.8 اةق ج   احي ش ح  احل اجحح     -1
 4 ي د عق ..85 1.41 لحر ا ج   احل اع  ج بار  جيل احي ش  احل اجن    -.
 . يدتساق .... 5..1 ج   دت ح  تسردل امبدررل حةتلتل حةيلا جح  ثرحر     -4
 1 يدتساق .... ...1 ر  احي اول ار شر حق جةج احي   اادل  -1
 . يبن  ق ...4 5.48 اةق احيعحبرا ار شر حق حش ض احدتلحرا ار شر حق حةل اع   -.
ج   احر  تلا ا احل اجق ثدعحح  ي ش ح  ل اجحح  ثع    رحق   -.

 احر ايج حةيعر 
 . ي د عق ..1. ...1

 - ي د عق ..8. 4..1 احيدتسا احعر 
 

ي  نةل األثعتر  احنيستق احسترثرق دت  اح لتتل جةتج اح  متق احوةحتق حتمتت  يعتاترا احدبيحتق احل اجحتق    : الدرجة الكلية لوجود معوقات التنمية الزراعية
ثيدتستتا    متتق و تت   التتج 81  متتق و تت    بتتج  ت .1يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتتق ثتتح  تمتتت  ويتتر  تتت تا   ثرحا حرتتق احث  حتتق  تاتت  اب لتت ا   متترا 

  متتق  تدتت  درستتح    ا  حةي شتت ح  احتتل اجحح  ح ة تتق  دتترا  تتنت يعتاتترا يبن  تتق )  اتتل يتت   11..51  متتق تاب تت اا يعحتتر   .5...4 ستترثن اتت    
(  تتن  55  متتق  تت و   ( ويتتر  تتت يت تتا ثمتت تل )  1.  متتق(  يعتاتترا ي د عتتق ) 1.ألاتتل يتت   –  متتق .4  متتق (  تيعتاتترا يدتستتاق ) يتت  .4

حرعتتتا  تتن   متتق يتت  احيث تتت ح   %..18احيبن  تتق    تتن  تتح  وتتر  احوةحتتق حرعتتتا  تتن   متتق تمتتت  احيعتاتترا يتت  احيث تتت ح   %...1   ردو دثتتح  احبدتت
 احي د عق.حرعتا  ن   مق تمت  احيعتارا احوةحق ي  احيث ت ح   % ..15احيدتساق  ت   تمت  احيعتارا احوةحق 

احيدتستاق تاحي د عتتق ت تت ا حشتح   حتتج  تت ت ا  حرعتتتا  تتن   متق تمتتت  احيعتاتتراحيث تتت ح  يتت  احيث تت ح  يت  ا %..4.تدثتح  يتت   ت   احبدتتردو  حتتج      
يتر  تت م حت   دو حا احث ايو تاألبشاق ار شر حق احدن د   ي  يعتارا احدبيحق احل اجحق  تاحعيل جةج دت ح  احي ش ح  احتل اجحح   تدت  حثف  حدتلتحل وتل

ثحرفر وير حما دت ح  اريوربحترا تاحتستردل احيداتت ا تلحتر ا احثت ايو احدتن حتد  دب حت  ر يتا احتل اع ت ت ت ا احعيتل جةتج تاحعيل جةج  ابرع احل اع جةج دا
   ا و ر دف  تدر ح  اح ةتل حةيشرول احدن دتامفف   دج ديوبف  ي  احدنةص ي  يعتارا احدبيحق احل اجحق ثي ر وق احتا   احم ح  .

 
 ت رر حة  مق احوةحق حتمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق( دتلحا احيث ت ح   55م تل ) 

 احثحر 
 ت رر حة  مق احوةحق حتمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق درا احيث ت ح  

 
 ج  

 
% 

 ...1 8.   مق (  .4يعتارا يبن  ق ) اال ي   
 ..18 .1   مق (  1. حج  ال ي   –  مق  .4يعتارا  يدتساق ) ي  

 ..15 4. ق   و   (   م 1.يعتارا ي د عق ) 
 ..5 581 احيميتع

  ربحر ت احعةاق ثح  احيدتح اا احيسدرةق احي  تسق تثح    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق
 حيث تتت مندثر      احعةاق د  لحر ق اح  ا احث  ن احدرحن " دتم  جةاتق يعبتحتق ثتح  احيدتحت اا احيستدرةق احي  تستق ت تجت احست   ت  متق دعةتح  ا
دمتر  ب تت تيسر ق اح حرلا احل اجحق  ج   سبتاا احنثت ا  تن احعيتل احيل جتج   ت  متق امدمتر  ب تت احيستد   را احل اجحتق  ت  متق احرحتر ا   ت  متق ام

 ار شر  احل اجن  تثح    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق ".
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 دتم  جةاتق يعبتحتق ثتح  احيدتحت اا احيستدرةق احي  تستق ت تجت احست   ت  متق تمندثر    ا اح  ا احث  ن د  لحر ق اح  ا ار لردن احدرحن" م   
ر ا   دعةتتح  احيث تتتت  تيستتر ق اح حتترلا احل اجحتتق  جتت   ستتبتاا احنثتت ا  تتن احعيتتل احيل جتتج   ت  متتق امدمتتر  ب تتت احيستتد   را احل اجحتتق  ت  متتق احرحتت

احدبيحتتق احل اجحتتتق "  تمندثتتر   تتت   احعةاتتق دتتت  استتدن ا  يعريتتتل ام دثتترا احثستتتحا  ت  متتق امدمتتر  ب تتتت ار شتتر  احل اجتتتن  تثتتح    متتتق تمتتت  يعتاتتترا
 حثح ست . 

ثتتح  ت احستت   ت  متتق دعةتتح  احيث تتتت  ت  متتق احرحتتر ا  ت  متتق امدمتتر  ب تتت  5...( تمتتت  جةاتتق يعبتحتتق جبتت  يستتدت  51تدت تتا ثحربتترا متت تل )
يتتا يستتر ق اح حتترلا احل اجحتتق   1...ق احل اجحتتق   ثحبيتتر وربتتا احعةاتتق يعبتحتتق جبتت  يستتدت  احيستتد   را احل اجحتتق  تثتتح    متتق تمتتت  يعتاتترا احدبيحتت

حدعةت   تج   سبتاا احنث ا  ن احعيل احيل جج   ت  مق امدمر  ب ت ار شر  احل اجن  تثبر ا  جةتج  ت   احبدحمتق حيوت    تا اح ت ا ار لتردن  حيتر 
ةق احي  تستق ت تتجت احست   ت  متق دعةتح  احيث تتتت  تيستر ق اح حترلا احل اجحتق  جتت   ستبتاا احنثت ا  تتن " م دتمت  جةاتق يعبتحتق ثتتح  احيدتحت اا احيستدر

را احعيتتل احيل جتتج   ت  متتق امدمتتر  ب تتت احيستتد   را احل اجحتتق  ت  متتق احرحتتر ا   ت  متتق امدمتتر  ب تتت ار شتتر  احل اجتتن  تثتتح    متتق تمتتت  يعتاتت
 حيتتر حدعةتت  ثتمتتت  جةاتتق يعبتحتتق ثتتح  احيدتحتت اا احيستتدرةق احي  تستتق ت تتجت احستت   ت  متتق دعةتتح  احيث تتتت  احدبيحتتق احل اجحتتق " تاثتتتل اح تت ا احثتت حل. 

دمتر  ب تت تيسر ق اح حرلا احل اجحق  ج   سبتاا احنثت ا  تن احعيتل احيل جتج   ت  متق امدمتر  ب تت احيستد   را احل اجحتق  ت  متق احرحتر ا   ت  متق ام
 مت  يعتارا احدبيحق احل اجحق. ار شر  احل اجن  تثح    مق ت 

 
 اح  يعريةا ام دثرا ثح  احيدتح اا احيسدرةق احي  تسق تثح    مق تمت  يعتارا احدبيحق احل اجحق  ( 12جدول رقم ) 

 اح  يعريل ام دثرا احيدتح اا ا حيسدرةق  
 **6.2.6 السن  1

 **6.365 درجة تعليم المبحوث  2
 *6.173 مساحة الحيازة الزراعية 3
 *6.167 عدد سنوات الخبرة في العمل المزرعا 4
 **6.221 درجة ااتجاا نحو المستحدثات الزراعية 5
 **6.3.5 درجة القيادة 6
 *6.171 درجة ااتجاا نحو اإلرشاد الزراعي 7

 .15..=  5...تيسدت  يعبتحق   .58احيق يعريل ام دثرا احم تححق جب   .ض =  
 5.4..= 1...تيسدت  يعبتحق   .58ا احم تححق جب   .ض = احيق يعريل ام دثر

 
 مقترحات المبحوثين للحد من معوقات التنمية الزراعية. ثالثًا :

ات يفر احيث تتت ح  حة تت  يتت  يعتاتترا احدبيحتتق احل اجحتق تدثتتح      و تت  احيرد  تترا   يحتتق يتت   احدتتن( احيرد  تترا  .5 وفت ا احبدتتردو احيثحبتتق ثرحمتت تل ) 
   %8...   ت   احعيتتل جةتج لحتتر ا  جتت ا  احي شت ح  احتتل اجحح  ت وتت   %....ت  تت ت ا دثاتتح  ابتتاا احتت   تاحلت ا احل اجتتن  وتت    تن اثتل احتتل اع

  تحةحته %8...     اح   ي      ابثر  احعشتتادحق  حت  احي نلتق  وت   %4.حةحفر   ت ا  بشر  ميعحرا دعرتبحق حدستح  احيبدمرا احل اجحق  و   
  %1..8   ت  دتت ح  احيعحبترا ار شتر حق احيبرستثق حستفتحق دتلتحل احيعةتيترا حةتل اع  وت   %....شح  اسدن ا  احيتتا   احيردحتق  وت   احعيل جةج د  

   ت  اح ت  يت  امستدن ا  احيو تا حألستي ا احوحيرتحتق تاحيثحت اا  وت   %88.5تاحعيل جةج اسدن ا  احا   احيسد   ق  ن د ثحا احو ثر  اح يةحتق  وت   
   ت  اح ت  %1..8ح يرحتق احيتلا جح  يت  استدتةل احدمتر   وت    تاحيتلا جح  ج  ا ح  ثبك امددير  احل اجتن احل اجن احدستح  ثح    تاح ثا81.4%

    تت   جتتر ا استتدن ا  %8.4.   تت  احعيتتل جةتتج استتدن ا  ات   احتت   اح  ح تتق  وتت   %4...يت  احل تتا احعي ابتتن جةتتج  ستترا احدتستتا احل اجتن  وتت   
 ..1.  ت نح ا   بشر   ستتا   اديتق حدلت حا احيبدمترا احل اجحتق  وت   %1.5.ا احل اجن ثع  يعرحمدفر  ن ل اجق األشمر  احنشثحق  و   يحر  احل  

%  . 
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 .... 585   ت ا دثاح  ابتاا اح   تاحل ا احل اجن  1

 88.5 ..5 احعيل جةج اسدن ا  احا   احيسد   ق  ن د ثحا احو ثر  اح يةحق 1

 8.4. 541 حعيل جةج اسدن ا  ا   اح   اح  ح ق ا .

 ..1. 5.1  بشر   ستا   اديق حدل حا احيبدمرا احل اجحق 4

 81.4 .51 اح   ي  امسدن ا  احيو ا حألسي ا احوحيرتحق تاحيثح اا 1

 .... ..5 احعيل جةج د شح  اسدن ا  احيتا   احيردحق  .

 4..7 .54 سا احل اجناح   ي  احل ا احعي ابن جةج  سرا احدت  .

 75.1 ..5  جر ا اسدن ا  يحر  احل ا احل اجن ثع  يعرحمدفر  ن ل اجق األشمر  احنشثحق 8

 4.6. 5.4   ت ا  بشر  ميعحرا دعرتبحق حدستح  احيبدمرا احل اجحق  .

 ..6. 5.8 اح   ي      ابثر  احعشتادحق  ح  احي نلق .5

ح يرحق احيلا جح  ي  اسدتةل  تاحيلا جح   ح  ثبك امددير  احل اجنج  ا احل اجن احدستح  ثح  اح ثا 55
 احدمر 

54. .6.5 

 ..6. ..5 احعيل جةج لحر ا  ج ا  احي ش ح  احل اجحح   51

 2... 5.1 دت ح  احيعحبرا ار شر حق احيبرسثق حسفتحق دتلحل احيعةتيرا حةل اع .5

 
 المراجع

 5..1   احرر  ا احا اممديرجن    ث  تا ا اا  احيعف  احعرحن حةن يق اممديرجحق اثرل  احسيرحتان ) ودت (  احدن - 5
 ..1.5احو      يلا ج احعث  اهلل )  ودت (  يعتارا احدبيحق احل اجحق ثرحتا  احع ثن  وحق امادلر   مريعق  يش     -1
 ....1(  يثسسق  ا  احدعرت  حةاثا تاحبش   احرر  ا  حبرح 4.4احع  )  ..15احيمةق احل اجحق   سد ادحمحق احدبيحق احل اجحق احيل حق  دج جر  -.
  ...1األير   ي ي  احسح )  ودت (  احيمديا اح ح ن  ثحق  تل تااعق تيسدرثةق  احيودثق احعل حق  احيبلت ا    -4
يا احد وحل جةج دبيحق ي لتل  ...1 - .1.5ميعق  جث  احسة    ي  )  ودت  (   سد ادحمحق دبيحق ي رلحل اح ثتا نةل اح د ا ي   -1

 ..1.5  احمحلا   األ ا ناحريا تلا ا احل اجق تاسدلةض 
ستتةح     تتتثا  ويتترل احتتت ح   )  ودتتت (  دم ثتتتق جيةحتتق  تتتن احدتت  حا احد تتتتحةن حةي شتت ح  احتتتل اجحح   تتن يمتتترل دناتتحا احثتتت ايو ار شتتر حق  يتتتثدي   -.

  تيتاا احدعرتبحرا احل اجحق  حه   احميعحتق احعةيحتق حش شتر  احل اجتن   يثسستق   حت  ح  برتيتر    يسدرثل احعيل ار شر    ن ول بور  احست  اح 
 .   1..5احرر  ا    

حا جثتت  اح وتتح   ي يتت  لتتث ن  األثعتتر  اممديرجحتتق تاحستتوربحق حدبيحتتق مبتتتا احتتتا    بتت تا احدبيحتتق احل اجحتتق حيبارتتق مبتتتا احتتتا   ت ح تتر  احدناتت -.
 ....5   ي ول ث تت احل  ا   احرر  ا  تد  حرا احدب ح

 .1.51ي ول احيعةتيرا ت ج  ادنر  احر ا  ثرحتا   احم ح   ثحربرا  ح  يبشت ا  احنر مق   -8
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Agricultural Development Barriers at New Valley Governorate  
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Abstract 

     The study aimed to identify the existence degree of the agricultural development obstacles at New Valley 

governorate, determine the relationship between the existence degree of agricultural development obstacles and 

the studied independent variables and identify the respondents’ suggestion to reduce the existence degree of the 

agricultural development obstacles. The study was conducted at the New Valley governorate on a random 

sample of 185 respondents. Data were collected by interviewing the selected respondents using a pre- tested 

questionnaire. Pearson's correlation coefficient, in addition to percentages, frequencies, arithmetic mean and 

standard deviation were utilized to analyze data. 

The most important findings were: 

- About 23.1% of respondents had a low degree of agricultural soil obstacles, 27.5% of them had a moderate 

degree and 49.4% of respondents had a high degree of agricultural soil obstacles. 

- About 22.7% of respondents had a low degree of irrigation obstacles from underground water, 24.9% of 

them had a moderate degree and 52.4% of respondents had a high degree of irrigation obstacles from 

underground water. 

-  About 20.8% of respondents had a low degree of agricultural drainage obstacles, 34.7% of them had a 

moderate degree and 44.5% of respondents had a high degree of agricultural drainage obstacles. 

- About 24.0% of respondents had a low degree of agricultural production marketing obstacles, 29.7% of 

them had a moderate degree and 46.3% of respondents had a high degree of agricultural production 

marketing obstacles. 

- About 12.3% of respondents had a low degree of agricultural extension work obstacles, 32.1% of them had 

a moderate degree and 55.6% of respondents had a high degree of agricultural extension work obstacles. 

- About 20.7% of respondents had a low degree of total obstacles, 28.3% of them had a moderate degree and 

51.0% of respondents had a high degree of total obstacles. 

- There were a significant relationship at the probability level of 0.01 between the existence degree of 

agricultural development obstacles and the following independent variables: age, education level, 

leadership degree and attitudes towards agricultural innovations. There were also a significant relationship 

at the probability level of 0.05 between the same dependent variable and: the size of agricultural possession, 

experience in farm work and attitudes towards agricultural extension. 

- The most important suggestions to reduce the agricultural development obstacles were: lining the 

agricultural irrigation and drainage canals, increasing the number of agricultural extension agents, reduce 

the unlicensed indiscriminate drilling of wells, establishing a cooperative associations for agricultural 

production marketing and providing the appropriate extension aids to transfer the agricultural information 

to farmers.      

 


