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 المستخلص
أعراك امزراع معتتيررر امععرراع امن تتة رتت   ال ب عتتةل ظ جر امستتتتتتتتتتتتتت ر   عرجتت استتتتتتتتتتتتتتعرتتعل امظاتت  امعيرل  ال ناتتة،ر امععرراع امن تتة رتت    امعيرل  ال   
  امنرعظط  ةأل شتتتتتط  ايرشتتتتتةعرظ عرج  امقرةم عطظرق امزراع مننةرستتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر    امعيرل  ال عرج   ال امعيرل  

أل شتتتط  ةظ رج  امقرةمع عاعرع اميالق  ظرن امنععرراع امنستتتعقا  امنعر ستتت   ظرن    ظعطظرق امزراع مننةرستتتةع ب عةل ظ جر امستتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر 
 راع.ع اجه امز  امعر   امعيرل  ال امنش الع ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر 

نظا رًة   عم جنع ظرة ةع امظا  312ظةم  ظةرر    عم ا عرةر  ر   امزراع ظةستتتتع عام نيةعم   ررجستتتتل  ن رجةن ظاعع  ظن طق   قع عم بجراء ،ذا امظا   
  ظ استتتط  استتتتع عام استتتتعنةرع استتتتعظرةن أ عع  دتتتردتتتتًة معاقرق أ،عال امظا    استتتتع عم ير  رل ام عةت  اميرل امجع مل ظةمع راراع  ام ستتتت  امنت ر 

 ال امنيرةري   نة اسع عم نيةن  االرعظةط امظسرط.  امنع سط اماسةظر  اال ار 
ير عرجةع امارارع امدتتتتتتتتتتتتتتعر   أن ناتة،ر امععرراع امن تة رت  ععنرت  ير امععرر امنظا ررن رر ننن  %3..2 4أن  -  عنراتع أ،م ام عتةت  يرنتة رار  

 %33.2امععرر ظيعع ستتتتة ةع ستتتتط ع امشتتتتن    أن  يرن رم رر ن  %34.42   أن عالل ط   ام رةر  امار ا يرن رم رر ن  %21.9أن      ام ظر 
 %42.3أن    عرج  امدتتتقرع  ير رر ن  رمن  %2.41.   أن اعجةه  ستتتر   امررة  يررر ن ن رم  %93.3   أن نيع  ستتتق ط امنطرير رر ن  رمن 
  سظ  امرط ظ . ير رر ن رمن 
 نع ستتتتتتط  رمبعرا ن رم  %2..2 ارن  ةن ير   معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستتتتتك ن  فلرم بعرا نن امنظا ررن  ةن  %..31أن  -

 نرعفع. رم بعرا  ةن  ن رم %43.1ظر نة  ةن 
رم عطظرق رمن  %22.2  ةن ظر نة  مننةرستتتتتتتتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتتتتتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  ن  فلرم عطظرقامنظا ررن  ةن  نن %13.3 أن -

 نرعفع.رم عطظرق ةن  رمن  % 41.2 ير ارن  نع سط 
عطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر  امنرعظط   يرامنقعن   ايرشتةعر  رأ ا أن األ شتط امنظا ررن نن  %13.2أن    -

 .نرعفي امنرعظط  رأ ا أن األ شط  ايرشةعر  ن رم  %23.9 ظر نة  ةننع سط   رأ ا أن األ شط  ايرشةعر   %..42ارن  ةن   ة ع ن  فض   ير
ظرن    نن نسةا  امارةزع نن ظ جر امس ر    عع س  اع ام ظرع يل امزرا      عع س  اع  4.41أاررع ام عةت   ج ع  الق  ني  ر    ع نستع     -

نع امستتتتن  عرج  عيارم امنظا     نستتتتةا   4.49  ع نستتتتع       امزرا ر ايرشتتتتةعام ظرع يل زرا   ظ جر امستتتت ر   عرج  امقرةعع   عرج  االعجةه  ا  
 .امارةزع امزرا ر   ظرن عرج  األ شط  ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر 

ق  نشتتتتتتتتت ا  ارعفةع أستتتتتتتتتيةر      ا عاةم ن ة ظةع امري عم ارعفةع أستتتتتتتتتيةر األستتتتتتتتتنعع  امعقة ي    ظر ع ام عةت  أن امنشتتتتتتتتت الع امعر ع اجه امزراع ،ر   -
امنادتتت      عم عادتتتتر  رنن امنادتتتت    قع عستتتتارنه ماندتتتت ع  ا  فةل امستتتتير امذي رستتتتعام ظه امندتتتت ع   ارعفةع عرجةع امارارع  ارعفةع نيعالع 

 ج  شعع امارارع .ا عشةر األنرال  اآليةع  عر قص ير ب عةجر  امناد           امظ ر عزرع نن نيعالع عآ   امعرظ  
 

 المقدمة والمشكلة البحثية
 عيعظر امزرا   امندتتتترر  ذاع استتتتةستتتتر   ةدتتتت  مععرراع امن ةب ار  عع اجع ير ظرت  شتتتتظه قةاا   ،شتتتت    ععيرر امزرا   امندتتتترر  ظععرراع امن ةب     

ر   دتتتتتتتتتتقص اي عةجر  امزرا ر  ير ظيل امناةم ؤع  عامنع قي  نن  ال  زرةعع عرجةع امارارع  ععرر عرععاع  ن ا رع امن جةع امارارر   امظةرعع امعر 
عم ج عع اي عةجر  امزرا ر  مظيل امناةدتتتتتر  ير ن ةطق  ة ع عج ع يررة  ذمك  عرج  عيررراع ستتتتتاظر  مي نة أن ععرر نع ستتتتتط عرجةع امارارع ستتتتترؤع  

راضتتتتتر ألزرةعع امظ ر  زرةعع استتتتتعرالك امنرةه   ستتتتت ل رؤرر ظشتتتتت   ستتتتتاظر  ال ام ال امن ةطق امزرا ر  امرةنشتتتتتر   زرةعع عرجةع امارارع ستتتتت ل عؤع  
 (.13-11ص ص  3442)  ن ة  امظطران     رجظر امفالارن  ال ،جرعرة األنر امذي رؤع   قص ع   امزراع يع  فل ب عةجرعرة 

 ،ل  ع عال نن ن ةن آل ر  ال ام رع األرضتتتتتتتتتتتتتتر   ارًا مطظري   – رعضتتتتتتتتتتتتتتغ أن اتة،رع امععرراع امن تة رت  اتة،رع ع مر  بال أن عيررراعرة ناار         
 مذا يإن ندتتتتتتتتر ععيرر  ظ ةدتتتتتتتت  ن ارع،ة نن امرر ع امطظرير  نر  ندتتتتتتتتةعر امنرةه  اي عةل امزرا ر   عيعظر     ن طق    استتتتتتتتةستتتتتتتتر  ام ام امظرتر  ير

 (.32 ص 3443امن ةطق امسةاار  أ رر عيررًا ظةرعفةع سطغ امظار  ععيرر ن ارع،ة نن امنرةه  امزرا   ) زارع امع م  مشت ن امظرت  
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  عيعظر امععرراع امن تة رت  نن اما ا،ر امطظريرت  امعر عاع  ععررًا ير امن ةب ظنر ر امزنن  امعر عاع   عرج  ق   طظرير  أ  ظشتتتتتتتتتتتتتترر  عقضتتتتتتتتتتتتتتل      
ر ير ع  رن امعالل امج   ظتتةيضتتتتتتتتتتتتتتةيتت  ماعقاتت  امطظرير مان تتةب  ال نتتع  يعراع زن رتت    نتتة أ تته راتتع  ا عال  ير امار ل امن تتة رتت  امنيعتتةعع مععر

 ة ر رر امنع ةمارارع  امررة   امنطر  عرج  اال ظية  اماراري  نة ر ع    ه رؤع  مريع عرج  امارارع ظستتتتتتتتتتتتتطغ ام رع األرضتتتتتتتتتتتتتر    عيعظر اميالق  ظرن امع
يررراع  ال ع امزرا ت  نن اميالقتةع امنيقتعع  ارت  رعتعا ت  عتيررر امن تةب  امظرتت   امعفتة الع االجعنتة رت   االقعدتتتتتتتتتتتتتتةعرت   ر  ن مرتذه امععرراع امن تة رت  

زرا ر  امعطةء ر اي عةل اماي عةل امزرا ر  ننة رؤرر  ال ب عةل امعذاء مإل ستتتتةن  امار ان  ر  ن مرة ا ي ةستتتتةع ستتتتاظر   ال امع نر  امزرا ر   عراجع ي
ق طام ظةعر   قص ير عينرن امعذاء  اع   عرعرع الستتتتتعرنةراع اقعدتتتتتةعر  ار ر    ر  ن مرة ععا رةع اجعنة ر  ظستتتتتظ  زال  ،جرع امستتتتتت ةن نن امن ة

 .  (3  ص3442نانع   )  امنعيررع بمل ن ةطق أ ر  عا   امنجعنع ننة ر ع    ه ضع ط  ال امظرت   امن ارع امطظرير 
( بمل أن ندتتتتتر ععيرل معيررراع ارعفةع نستتتتتع   ستتتتتطغ امظار ار  أن ارعفةع امظار نعرا 2  ص 3414 عشتتتتترر امن ان  اميرظر  ماع نر  امزرا ر  )   

اةع نن نستتة %24-4.نن األراضتتر امزرا ر   مذا يإن قطةع امزرا   ستت ل رعيرر عيررراً ستتاظرًة ظ ستتةرع أ رر نن  %19 -13 ااعًا رؤع  م ستةرع نن 
 امناةياةع امنيرض  ما طر.

ن األنر راعةل منزرع نن امظا   معاعرع أيضتتتتت  امننةرستتتتتةع ماعيقام نيرة   ن رة عاستتتتترن أستتتتتةمر  إ  ارًا أل،نر  امععرراع امن ة ر   ال امزرا   ي     
عراعرجرةع   ظةألقنةر امدتت ة ر    رعطا  ،ذا  ضتتع االستت ن   نةذل معيررر امظرت   ال امزرا   نع عاعرررة ظةستتع عام امنراقظ  امزرا    امع ظؤاع امن ة ر  

ر   انةر   منيةمج   قضتتتتتةرة امظرت  امعر عرعل مزرةعع اي عةل نع عاستتتتترن امظرت   بضتتتتتةي  معز رع امزراع ظةمنيةرل امعر عؤع  معاستتتتترن امننةرستتتتتةع امزرا
 . (1  ص3443عرظ  امزرا ر  ) شرشر  ام

( أن نن طرق امع رل نع امععرراع امن تة رت  ير نجتة  امزرا ت  امينت   ال بقتةن  ظ ك ماعقة ي    12  ص 3442    ) ستتتتتتتتتتتتتتةنرت  امنردتتتتتتتتتتتتتتفتة  عر    
ر  نر ام ظةعةع دتتتتتتتتتتتتت امعرظر  مألدتتتتتتتتتتتتت ةل امنقة ن  ماارارع  امجفةل  امنا ا     ععررر ن ا رع امزرا    ارًا ماععرراع امن ة ر   ارعفةع امارارع  ظةمعةمر ق

 رج  امععرراع امن ة ر    امين   ال عيعر  امعر ر  امناد مر ي عةل ناةدر  ذاع ب عةجر  نرعفي  . عي رل ام قص ير امناد    ع
( أن ع ر ايرشتتةع امزرا ر ير ا  امععرراع امن ة ر  ر دتت  ير نستتة عع امزراع  ال نستتةررع امععرراع امن ة ر  34  ص 3442 رشتترر دتتةمغ )      

ةذ قراراعرم يعارع نزار رم  ناةدتتترارم  ن ارع،م امنةتر   األرضتتتر      شتتتر امننةرستتتةع امزرا ر  امنع اتن  نع  امع رل نيرة   نستتتة عع امزراع  ال اع 
 ععررر   امععرراع امن ة ر  امن ستتتتتتتتنر    ععررر ن ا رع امزرا    امادتتتتتتتتةع    شتتتتتتتتر أدتتتتتتتت ةل جعرعع من اتن  عاك امععرراع نر  امارارع  امنا ا   امجفةل

  ماناةيا   ال امعرظ  امزرا ر    عاسترن نيةنالع امري  امعستنرع  نقة ن  اآليةع  عيارم استع عام األستنعع اميضت ر   عاستترن ظيل امينارةع امزرا ر
 بعارع األسنعع ام عر جر ر .

امنزر ر   ايعارع  (  ال ع م امظران  امن جر   ا39-34  ص ص 3442امع نر  امزرا ر   سترةسعرة امزرا ر  امعطظرقر  )  بستعراعرجر  قع ر زع      
ع عرشتترع استتع عام ظنة رع ةستت  نامنادتت مر  امعقار  نن اال ظيةرةع امارارر   أ عاع  نةذل ع عص ظةمعر ر   امزرا رامجرعع مريع قرن  اميةتع نن اي عةل 

مارارع  رارر  ععستتتتتتتم ظ فةءع  ةمر  ععان  ا طرز  أدتتتتتتت ةل ا رع امزرا   مظرةن ارر ععرر امن ةب  استتتتتتتع ظةط ن اعع امنرةه امنستتتتتتتع عن   امع راع امزرا ر    
امع راع امععررظر  رريع  ظإقةن   رفر  امعيةن  نيرة   عيررراعرةا  امعقاظةع امن ة ر   ير امنرةراع امظشتتتتتتتتتتتترر    امين   ال ع نر  امن ة رامنرعفي   امععرر 
ة ،ذا امنجة    ع  ر  امزراع ظقضتتتتتتتتتةر ير امنطا ظ  ايرشتتتتتتتتتةعر ع ظار  ر    ا قةعررن  ال عقعرم ام عنةامزرا ر  ايرشتتتتتتتتتةعقطةع  ير فةءعرم  ةدتتتتتتتتت  

 امععرراع امن ة ر  ما د   بمل  سةت  عاةيا  ال زرا عرم اعل ال عؤرر  ال ب عةجر  امفعان.
ع اجررم  امعرالع ا  امنشتتتت عرعل معيارم األيراع  رفر   امعرظ دتتتفه أاع ام ام امعيارنر  امزرا ر   امزرا ر نن ،ذا امن طاق عظرز أ،نر  ايرشتتتةع      

ا  امععرراع  ريعستتتتتة ع،م  ال عطظرق امع دتتتتترةع امف ر  امزرا ر   امعر ا  ستتتتتةظرم امنرةراع  اعجة،ةعرم ع  رعرم  عيررفرم ظةاعرةجةعرم امنيرير   عيعر  
امنيةرل  إ ستتةظرمظمن ةطر امععرراع امن ة ر  نن  ةي  ج ا ظرة منستتة عع امزراع  امعدتتعي يرظشتترر   ي ر  عستتة،م  بن ة رةعامن ة ر  ظنة رع اير معره نن 

ع رل امنعرعظ   ال امععرراع امن ة ر   ا ي ةستتتتتةعرة  ال ن عال ام شتتتتتط  امزرا ر   ستتتتتظ  ام مآلرةر ام ظراع امجعرعع مععررر اعجة،ةعرم  جيارة أ رر عقظال 
 امن ةب. يرنع امععرراع اماةعر  

أن  القت  امزرا ت  ظتةمن تةب  القت   ررقت  يال رن ن امعف رر ظتةي عتةل امزرا ر ظنيز   ن   انت  امطق   امن تةب  يتةمععرراع امن تة ر  مرة   الشتتتتتتتتتتتتتتك      
امزرا ر  ظةيضتتتتتتتةي  بمل عنارغ جزء نن االراضتتتتتتتل امزرا ر  ننة رؤرر  ظةألراضتتتتتتتراع بمل ارعفةع امنةء االرضتتتتتتتل عيررر  ال امزرا ةع ار  عؤع  امععرر 

علء  امشتتعةء  ال  عم استتعرفةء ام ظةعةع نن امظر عع  ظةمعةمر ععجه ام ظةعةع ي عةل  ن   ضتتري  بنظةمستتا   ال امنستتةا  ام ار  مارقي  امزرا ر   ي جع 
عرج   ري ال استتتتة  ب عةل ظرا م ز،رر   اع   امدتتتتقرع ير يعرع امعز،رر عين   ال ن ع اظ   اماقة   يشتتتت  اميقع ير  فل امنادتتتت     االرعفةع 

ام ضتتتتتتتتترر   األ راق   أرضتتتتتتتتتة  ج ع ير ق ظرن عرج  امارارع مرال   رةرا عؤرر  ال امرنةر  ،ظ   امررة  امنانا   عامارارع دتتتتتتتتترفة عؤع  الاعراق ام ن ا
 (3  ص3413ظةمرنة  نع ارعفةع امارارع عين   ال عال ام ن اع اماعر  ماناد    يش  اميقع  قا  امناد   ) دظري  

بمل ا امر  3419نرع  عدتتتتتتتت  امنستتتتتتتتةا  امن زر    ةم  أل   1234ر ظ جر امستتتتتتتت ر نن امناةدتتتتتتتتر  امرةن  امعر ع اع ندتتتتتتتتر ن ذ  ةم  ريعظ     
   ععجه امع م  مزرةعع ب عةل امست ر نن امظ جر ظإ شتةء ندتة ع جعرعع ار  أ ه ال رن ن امع ستع ير نسةاةع قد  امس ر ظندترأمل يعان  994.241

الزن  مزرا   نادت   قدت  امست ر  ع عشتر زرا ةع ظ جر امست ر ير جنرع ناةياةع ندر  ذمك  عرج  عاناه ماار ل امن ة ر  ميعم ع اير امنرةه ام
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 جة  ير ظ امن عاف    ذمك بن ة ر  ب عةجه ير ن عال أ  اع األراضتتتر   ةدتتتت  أ ه راعةل بمل  نرةع قارا  نن امنرةه  األستتتتنعع  رعم امع ستتتتع ير زرا عه
   عج ع زرا   ظ جر امست ر ظةألراضتر امدتارا ر  امنسعداا  اعررًة  امعر عيعظر جزًء  ر   ناةياةع ام جه امظاري  ندتر ام ستطلاألراضتر امدتارا

عرعل    ،ةنًة نن  ط  امع ستتتتتتتع األيقر ير األراضتتتتتتتر امزرا ر   يل اي عةل امزرا ر    ارًا أل،نرعه ظة عظةره نن امناةدتتتتتتتر  ذاع اميةتع االقعدتتتتتتتةعي 
 (.24  ص .341) نجا  امناةدر  امس رر        ام ر ل ظإ عةجرعه ظعرل عقار  امفج ع ظرن اي عةل  االسعرالك نن امس ر ط  امع م

  أاع ناة ر امع نر  اماعرر    مذمك يقع عم  ضتتتتتتع بستتتتتتعراعرجر  امع نر عظر عيعظر ن طق  ام  ظةرر  نن األراضتتتتتتر امدتتتتتتارا ر  امنستتتتتتعدتتتتتتاا  امعر عي    
 .(91  ص 3419نن أيض  امن ةطق امدارا ر  ير زرا   ظ جر امس ر ) قطةع امشت ن االقعدةعر    عيع    ،ل3439اعل  ةم مالسعفةعع ن رة 

نرا  مناةياةع ايستتتت  عرر   (  أن ن طق  ظ جر امستتت ر امعر عشتتت   رأ 3414(   ) ظ اظ  األ،رام   1  ص 3443 عمر    رشتتترر ) نةع امعرن     
امع نر  يررة  ار  عؤرر  أمل يعان ظين امععرراع امن ة ر  ستتتع  ن امقرع امرترستتتر  ال 34أمل  ستتتن    عضتتتم  ا   9. رقط رة  ا   امظاررع  نطر    

عرر امعر ر  امنادتت مر    قص نرةه األنطةر   نة ستترعرع   ال امععرراع امن ة ر   ع   ان  امجفةل  امعدتتار  ارعفةع امارارع  ال  قص األراضتتر 
مستتت ة ر    عع، ر    رةع امناةدتتتر    أرضتتتة ا نن األراضتتتر ظشتتتنة  امعمعة   ا عفةء نستتتةاةع زرا ر   ظررع   ععرر األ شتتتط  ةع  ظررعنن غرق نستتتةا

نةضتتر   عرج  م ز   امستت ةن نن األراضتتر امنعيررع ظفي  ععرر امن ةب   ارعفةع عرج  امارارع  بمل ن ةطق ظعرا    نة أن  نر  األنطةر قاع ير امستت  اع ا
 امنطر ننة أع  بمل  ر ل نسةاةع  ظررع نن األراضر  ن  طةق  امزرا  . ارك ازامع

 جر بمر أاجةم امزراع  ن زرا   ظ ا،ن  أع ا  نشتت ا  امععرراع امن ة ر    عم ع اير نستتعازنةع ب عةل نادتت   ظ جر امستت ر ير ام قع امر  يل      
 94م ا  ندرامس ر ظنستةاةع ظ جر   قص عراجع ننة ستظ  يل   امععرراع امن ة ر  نن جر  أ ر  امست ر ظستظ  عع ل أستيةر امع ررع نن قظ  امع م 

 رم  3413 -3411يعان  ةم 133.4م  ظةرر  نن    نة عع ع نستتتتتتتةا  ظ جر امستتتتتتت ر ظن طق  ا(31  ص3413) األ،رام امزرا ر  ر ةرر   يعانأمل 
  3413يعان ) نجا  امناةدتتتتتتتتتتتر  امستتتتتتتتتتت رر    ر ةرر 12244 ة ع امنستتتتتتتتتتتةا   .341- 3419 ةم  ير أ ررًا  3419-3414يعان  ةم 44..1

 .(33ص
( أن ، ةك اميعرع نن األ شتتط  ايرشتتةعر  امعر رق م ظرة ايرشتتةع امزرا ر مااع نن ن ةطر 3. ص 3411 عشتترر رةستتنرن  نةر   ا ةن اةنع )       

 اعر ،ر  ام يامععرراع امن تة رت  نرت  ع فرتذ امظران  ايرشتتتتتتتتتتتتتتةعرت    ريع ام  ر امظرتر متع  أيراع امنجعنع مااتع نن ن تةطر امععرراع امن تة رت    عتعررت   ع
 عع امزراع ةايرشتتتتتتتةعر  امزرا ر  ير نجة  امععرر امن ة ر    ق   عةت  امظا   مانزار رن   ع طرط امظران  امععررظر  ماعدتتتتتتتعي ماععرراع امن ة ر   نستتتتتتت

 ة نع امععرراع امن ة ر  رفر عط رر،ة  جيارة أ رر عقظال مأل شتتتتط  ايرشتتتتةعر  امزرا ر   ستتتتر  ع  اعجة،ةعرم امجعرعع مععرررظإ ستتتتةظرم امنيا نةع  ام ظراع 
 مننةرستتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتت ر ير ا  امنععرراعامزراع  طظرقظع األ شتتتتتط  ايرشتتتتتةعر  امنرعظط  مذمك  ةن نن امضتتتتتر ري بجراء ،ذه امعراستتتتت  ماعيرل  

مظا   ،  رنر  ج ،ر نشتتتت ا  ا  رظ جر امستتتت ننةرستتتتةع ب عةلمعطظرق  امن ة ر    نن ، ة عظرز أ،نر  ايرشتتتتةع امزرا ر  ع ره ير دتتتتق  نيةرل امزراع
 .ظة عظةر نة سظق يرد  برشةعر  عسع ج  عع   نن جرةز ايرشةع امزرا ر م شر األسةمر  امدارا  ظرن نزار ر ظ جر امس ر ظةم  ظةرر 

 
 أهداف البحث

 . عيررر،ة  ال ب عةل ظ جر امس ر نن  جر   ار امزراع امعيرل  ال ناة،ر امععرراع امن ة ر  -1
 .ال ب عةل ظ جر امس ر امععرراع امن ة ر   عيرررأعراك امزراع معرج  امعيرل  ال  -3
 ا  امععرراع امن ة ر .  يرعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر  عرج  امعيرل  ال  -2
 .ير ا  امععرراع امن ة ر   ال األ شط  ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر امعيرل  -4
امنعر ست   ،ل   امسن   عرج  عيارم امنظا     نسةا  امارةزع امزرا ر    نسةا  امارةزع نن ظ جر امس ر  عاعرع اميالق  ظرن امنععرراع امنستعقا   -9

امقرةم ج  عر   ظرن   عرج  االعجةه  ا  ايرشتتتتتةع امزرا ر امقرةعع  عع ستتتتت  اع ام ظرع ير زرا   ظ جر امستتتتت ر   عرج     عع ستتتتت  اع ام ظرع ير امزرا   
 .ا  امععرراع امن ة ر  يرةأل شط  ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ظ
 امعيرل  ال امنش الع امعر ع اجه زراع ظ جر امس ر. -.

    امنيريرظ ةء ظران  برشتتتةعر   اقير  مريع امنستتتع يرارر أ،نر  امظا  ظين نة عستتتفر   ه نن  عةت  نستتتعنعع نن ام اقع امفيار عفرع ع :  أهمية البحث
 انادتتت  م    رفر  امعيةن  نيرة   ظةمعةمر عؤع  مزرةعع اي عةجر  امزرا ررةر امععرراع امن ة ر   ال ب عةجر  ظ جر امستتت ر آقار  اعع  عمازراع   امعطظرقر

م يةريرامعر ريعنع  اررة امزراع ير اماد    ال ن مأل شتط  ايرشةعر  ريع نستع   امزراع اقعدتةعرة  اجعنة رة   نة عستة ع ام عةت  نن  ال  عاعرع،ة 
ةعر  جةعع   برشتتتتترن ن ذمك امنستتتتتت مرن  ن ايرشتتتتتةع امزرا ر ير  ضتتتتتع ظرانننة ظ جر امستتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر    ب عةل مننةرستتتتتةع  عطظرقرم
 ا  امععرراع امن ة ر .  يرظ جر امس ر ظما ر ل 
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 الطريقة البحثية 
طررق ايستتت  عرر  امقة،رع امدتتتارا ي   رظاا امزنةم ام ال  34   ع ام را   مادتتتاراء امعرظر  امندتتترر  عقع ن طق  ام  ظةرر   ال األطرال امشتتتنةمر      

يعان(   ام رضتتتتتتت   نرر ط ا امر 123332أمل يعان أي نة رقر  نن نار ن يعان   رضتتتتتتتم قطةع ام  ظةرر  ن طق  ظ جر امستتتتتتت ر  ا ) 294مرة ا امر 
يتتتعان(   ن طقتتت  ج    امعاررر  ا  .19.13)   يتتتعان(   ن طقتتت  غر  ام  ظتتتةررتتت  ا امر19.494يتتتعان(   ن طقتتت  امظستتتتتتتتتتتتتتعتتتةن  ا  )111413)
قظ  ظ جر    عم ا عرةر ن طق  ظ جر امستتتتت ر امعةظي  منرانن امن عفيرن  ام ررجرن  امنستتتتتعرنررن  امشتتتتتر ةع امزرا ر  رعيعع يتةع امزراع  يعان(232191)

   .( .341)نعررر  امزرا   ظةم  ظةرر    قرر  33امس ر  ععظيرة 
ر  عم ستتتةا  امنزر    ظنادتتت   ظ جر امستتت ظة عظةر،ة نن أ ظر امن ةطق ظةم  ظةرر  نن ار  امنظ جر امستتت ر عم ا عرةر ن طق   شااااملة البحث وعينت :

 329يعان   قرر  سترع ة أر   نسةاعرة  332نن ار  امنستةا  امن زر   ظنادت   ظ جر امست ر ي ة ع قرر  أظ  نستي ع نستةاعرةقررعرن ا عرةر أ ظر 
 عم عاعرع اجم امير   نن زراع ظ جر امستتتتت ر ظنيا نر  امشتتتتتةنا   نزارع291نستتتتتي ع   قرر  ستتتتترع ة أر  أظ  نزارع ظقرر  133يعان   قع ظاا  عع امزراع

 312ظاا اجم امير   امنطا ظ  ظيع عطظرق امنيةعم      Krejcie & Morgan (1970,pp 607 – 610)نزار ًي ظةستتتتع عام نيةعمتتتتتتتتتتتتتتتتت    432 امظةمع 
ظقرر   نزار ةً  .19   نستتي ع أظ ظقرر   زار ةً ن 93  ام ستتظ  ظ اقع نن بجنةمر شتتةنا   عم ا عرةر امير   نن امقر  امنعر ستت  ظ ف %44.4ظ ستتظ   نزار ةً 

 ةمجنيرةع امعية  ر  ظةمقر  امنعر س . عنةع زرا ر  ظ 3سج    عم ا عرةر،م ظطررق   ش اتر  ن عان  نن  اقع  سرع ة أر   
 

 :ات اإلجرائية التعريف
ر مه ير ،ذا امظا  نة عشتتتتتتر ةظررقدتتتتتع  بنجر السااااكر في ظل التغيرات المناخية:ألنشااااطة اإلرشااااادية المرتبطة بتطبيق الزراع لممارسااااات إنتاج ا - 

ر  ن يرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتتةع ب عةل ظ جر امستتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر اع فرذ األ شتتتط   ن استتعجةظةع امزراع نن  جر   ار،م 
 أرةم       ن  اق   ع فرذ امعجةر  مع  زراع ظ جر امستتتتت راماق   ايرشتتتتةعر  ن  ايرشتتتتتةعر     االجعنة ةع امظران  ايرشتتتتةعر    ام ع اع ايرشتتتتةعر     

            ع فرذ امنعار  اماقار .مزرا ر مانزار رن   ام شراع ايرشةعر    امع راع امععررظر اماق   امادةع   زرةرع امنرشع ا
ظ جر امستتت ر   عةلبامزراع مننةرستتتةع   فرذرقدتتتع ظه ير ،ذا امظا  عرج  ع التغيرات المناخية:تطبيق الزراع لممارساااات إنتاج بنجر الساااكر في ظل  -

 .ير ا  امععرراع امن ة ر 
ظرن  ارعظةطرهق  " ع جع  اليقع أن ن دتترةغ  امفرل امظارر امعةمر معاقرقه  ةن امنة عا امرعل   أ،عال امظا  استتع شتتةير  ارًا ألن  الفرض البحثي:

  امستتن   عرج  عيارم امنظا     نستتةا  امارةزع امزرا ر    نستتةا  امارةزع نن ظ جر امستت ر    عع ستت  اع  ،ل     نن امنععرراع امنستتعقا  امنعر ستت 
أل شتتتتتتتتتط  ةمقرةم ظاام ظرع ير امزرا      عع ستتتتتتتتت  اع ام ظرع ير زرا   ظ جر امستتتتتتتتت ر   عرج  امقرةعع   عرج  االعجةه  ا  ايرشتتتتتتتتتةع امزرا ر  ظرن عرج  

مدتتفرر  اعل ستتةمل امذ ر ير دتت رعه ال  ضتتع امفر    عم ايرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتةع ب عةل ظ جر امستت ر ير ا  امععرراع امن ة ر 
 رن ن ا عظةره.

ترًة  ال ن ستتتتظق ب عاع،ة  ا عظةر،ة نظعجنيع ظرة ةع ،ذا امظا   ن طررق امنقةظا  امشتتتت دتتتتر  مانظا ررن ظ استتتتط  استتتتعنةرع استتتتعظرة أداة جمع البيانات:
نع    ظيع أجراء امعيعرالع امالزن  ير استتتتعنةرع االستتتتعظرةن عم جماعي ع نن دتتتتالارعرة معاقرق امعرل ن رة ظقرر  األنةم امظ ةري نظا رةً  24 ر   قعر،ة 

مسن  ا   عيمفع استعنةرع االستعظرةن نن رالر  أجزاء عضتنن امجزء األ   امنععرراع امنستعقا  امنعر ست   ،ل   امنرعا ر  امعر عاقق أ،عال امظا امظرة ةع 
زرا    ر عرج  عيارم امنظا     نستتتتةا  امارةزع امزرا ر    نستتتتةا  امارةزع نن ظ جر امستتتت ر    عع ستتتت  اع ام ظرع ير امزرا      عع ستتتت  اع ام ظرع ي

ع   عرج  االعجةه  ا  ايرشتةع امزرا ر  ظرن عرج  األ شتط  ايرشتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ظ جر امست ر   عرج  امقرةع
 ال عطظرق   ر   امعيرلامعيرل  ال ناة،ر امععرراع امن ة ر   عيررر،ة  ال نادتتتتتتت   ظ جر امستتتتتتتامجزء امرة ر أشتتتتتتتعن      ير ا  امععرراع امن ة ر 

امعيرل امرةم   امجزء    مزراع مننةرستتتةع ب عةل ظ جر امستتت رامعيرل  ال األ شتتتط  ايرشتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق اةع ب عةل ظ جر امستتت ر    امزراع مننةرستتت
 امزراع.  ال نش الع

 
 المعالجة الكمية للمتغيرات 

 أوالً: المتغيرات المستقلة
 نيظرًا   ه ظةألرقةم ام ةم.  امظرة ةع قع عجنرع  منظا    ن س هامسن ظسؤا  اقر  امسن   -1
رم نعرج  عيارم امنظا    عم قرة  ،ذا امنععرر ظستتتؤا  امنظا    ن اةمعه امعيارنر    عع ستتت  اع عيارنه امرستتتنر   قستتتم امنظا ررن نن ار  عيار -3

رأ  ر ع  األنر   قع أ عظر نن رق بمل رال  يتةع أنر   رقرأ  ر ع  ظع ن عيارم رستتتتتتنر   نعيام عيارنًة رستتتتتتتنرًة   قع أ طرع عرج  امدتتتتتتفر ماشتتتتتتت ص
،ة ير ةظع ن شتتترةعع عراستتتر  نيةعاًل منن أعم امدتتتل امراظع االظععاتر  أنة ظقر  امنظا ررن يقع أ طل م   نظا   عرج   ن    ستتت   ماستتت  اع امعر قضتتت

 امعيارم   ظذمك أن ن اماد    ال عرج  عع   ال عيارم امنظا  .
 سؤا  امنظا    ن نسةا  ارةزعه امزرا ر  ظةمفعان نيظرًا   رة ظةألرقةم ام ةم. ظنععرر نسةا  امارةزع امزرا ر   قر  ام -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 نيظرًا   رة ظةألرقةم ام ةم. نسةا  ظ جر امس ر ظةمفعان ن  ظسؤا  امنظا  منععرر اظ جر امس ر  قر  نن  نسةا  امارةزع-4
 ن  عع س  اع  ظرعه ظةمزرا   ألقر  س ه  نيظرًا   ه ظةألرقةم ام ةم. ر  ،ذا امنععرر ظسؤا  امنظا    ق عع س  اع ام ظرع ظةمزرا     -9
 عع ستتت  اع ام ظرع ير زرا   ظ جر امستتت ر  قر  ،ذا امنععرر ظستتتؤا  امنظا    ن  عع ستتت  اع  ظرعه ير زرا   ظ جر امستتت ر ألقر  ستتت ه  نيظرًا  -.

   ه ظةألرقةم ام ةم. 
قرةعع  استتتتتتتتتتتع عم أستتتتتتتتتتتا   امعقعرر امذاعر ير قرة  امنععرر  أي نع  بعراك امنظا   م فستتتتتتتتتتته  ندتتتتتتتتتتتعر قرةعي ظرن أيراع قررعه   أ طرع امعرج    -3

عرج    اماع  13   ظاا اماع األ ال ماعرج   يقًة مرذا امنقرة   ال امعرعر   دتتتتتتتتتتتتتتفر مالستتتتتتتتتتتتتتعجتةظتةع  رررًا   أارتة تًة    ةعرًا   ال 1   3    2امتعرجتةع
   ،ذه امقرن  عشرر  9..4   ظاستة  قرن  نيةن  أمفة  جع أ رة عستة  امقرةععاماةدت   اررة امنظا    ن عرج  ل دتفر   عيظر نجن ع امعرجةع األع 

 منيةن  رظةع نقظ  .
 نةط رة نععرج  ألعرجت  االعجتةه  ا  ايرشتتتتتتتتتتتتتتةع امزرا ر  استتتتتتتتتتتتتتع عم ير قرة  ،ذا امنععرر نقرة  رع  ن نن رنة ر  ظةراع ا عظرع     ظةرع ن   -3

ير اةم   1-2االستتتتتتتعجةظ    امذي رعيمل نن رال  استتتتتتتعجةظةع ،ر ن ايق  ستتتتتتترةن  غرر ن ايق   قع أ طرع مرذه االستتتتتتتعجةظةع عرجةع ع ادتتتتتتتر ظرن 
عرجةع   ظجنع  3ل عرجت    اماع األع 34اميظتةراع ايرجتةظرت    امي   ير اتةمت  اميظتةراع امستتتتتتتتتتتتتتاظرت    قتع ظاا اماتع األ ال ماتعرجت   يقتًة مرتذا امنقرتة  

امعرجةع امعر ادتتتتتتت   اررة امنظا   نن  اعاع امنقرة  أن ن امادتتتتتتت    ال عرج  عيظر  ن اعجةه امزراع  ا  ايرشتتتتتتتةع امزرا ر.  ظاستتتتتتتة  قرن  
 نيةن  رظةع نقظ  .م ،ذه امقرن  عشرر  4.31نيةن  أمفة  جع أ رة عسة   

 
 المعالجة الكمية للبيانات ثانيا: 

 ار امزراع امنظا ررن  ن ناة،ر امععرراع امن ة ر  ظستتتتتتتتتتتتتؤامرم  ن ،ذه امناة،ر   استتتتتتتتتتتتتظع امع راراع  ام ستتتتتتتتتتتتت  امنت ر  رم رعظع عم قرة   جر   -
 امناة،ر ع ةزمرة  يقة مذمك.

   امعر ظاعع (   )دتتفر( استت  استتعجةظ  امنظا  3 أ طرع عرجةع )أعراك امزراع معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستت ر عرج  عم قرة   -
ةع بمل    ،ل نقستتتتتتن  امفتامزراع معيررر امععرراع امن ة ر  ظةرع  أ عظر اةدتتتتت  جنع امعرجةع امعر ادتتتتتت   اررة نؤشتتتتتترا  نرة مقرة  عرج  بعراك  .1

 33اق  نن  بمل –عرج  33)نن  عرج  يي رر(   عرج  بعراك نع ستتتتتتتتط 33)    عرج  بعراك نرعفي نرعفع  نع ستتتتتتتتط  ن  فل  قرن     ن رة  ةمعةمر
 عرج (.  33عرج (   عرج  بعراك ن  فض ) أق  نن 

عةل ظ جر امستتت ر مننةرستتةع ب ا  امزراع امنظا ررن  ن عطظرقرم ؤ عم قرة  عطظرق امزراع مننةرستتةع ب عةل ظ جر امستت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  ظستتت -
        طررق  امزرا   ع دتتتتتتتتتترةع( 2)     ن ا رع امزرا  )  ع دتتتتتتتتتتر   ااعع(       ر  امعرظ  يرع دتتتتتتتتتتر  ععنر   42ا  امععرراع امن ة ر  نن  ال   ير
  ع دتتتترةع( 4 نظرعاع اماشتتتتةت  )   ع دتتتترةع(  3 )    اميزرقع دتتتترةع ( 9)    امعرقرع  ام ل () ع دتتتتر   ااعع امعقة ي   نيع  ع دتتتترةع (  3)

 اةم   عم ير   دتتتتفر أ طل مانظا   عرجعةن   ع عطظرقه ماع دتتتتر ظار  ع دتتتترةع(   3) امادتتتتةع ع دتتتترةع(  9)  امعستتتتنرع  ع دتتتترةع( 3)  امري
معرج  ام ار  مرذا ا  عرا اعا  امععرراع امن ة ر   يرعطظرقه ماع دتتتتتتر   جنيع امعرجةع معيظر اجنةمل عرج  عطظرقرم مننةرستتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتت ر 

 24عرج  يي رر(   عرج  عطظرق نع ستتتتتتط  ) نن  3.عطظرق نرعفي  )    قستتتتتتنع يتةع امعطظرق امرالر  بمل عرج  ( عرج 23 -ظرن) دتتتتتتفر امنععرر نة
 عرج (. 24عرج (   عرج  عطظرق ن  فض  ) أق  نن  3.بمل أق  نن  –عرج  

 نععرر    امظا ظن طق ا  امععرراع امن ة ر ةأل شتتتتط  ايرشتتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتتتةع ب عةل ظ جر امستتتت ر ير ظ امقرةم عرج عم قرة    -
يل عةل ظ جر امستت ر ننةرستتةع ب األ شتتط  ايرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع م ،ر امعرج  امعر رادتت   اررة امنظا    عرج  استتعجةظعه  ال ظ  ع   عةظع

ستتتتتةع ب عةل ظ جر نةر استتتتتعجةظعه م    شتتتتتةط ارشتتتتتةع  نرعظط ظعطظرقه من   عم أ طةء امنظا   عرجعرن ير اةم  بجةظعه امعام   ال ا  امععرراع امن ة ر 
عطظرق مأل شتتتط  ايرشتتتةعر  امنرعظط  ظ امنظا ررناستتتعجةظ   ر   امعراستتت   ال    ا عظر اةدتتت  جنع استتتعجةظةع استتتعجةظعهير اةم   عم  دتتتفر   امستتت ر

   ،ل نقستن  ر ا  امععرراع امن ة  يرعطظرقرم مننةرستةع ب عةل ظ جر امست ر  نؤشترًا رقنرًة  ال ا  امععرراع امن ة ر  يرننةرستةع ب عةل ظ جر امست ر 
عرج  يي رر(   عرج  امقرةم ظةأل شتتتتتتتط  19امفتةع بمل نرعفع  نع ستتتتتتتط  ن  فل  قرن     ن رة  ةمعةمر  عرج  امقرةم ظةأل شتتتتتتتط  ايرشتتتتتتتةعر  امنرعفي  ) 

 عرجةع(. 3  فض ) أق  نن عرج (   عرج  امقرةم ظةأل شط  ايرشةعر  امن 19بمل أق  نن  –عرجةع  3ايرشةعر  امنع سط  ) نن 
مل    نن ب رةمرٌة   أستا   امعاار  ايادتتةتر  استتع عم اميرل امجع مر ظةمع رار  ام ستت  امنت ر    امنع ستتط اماستتةظر   اال ارال امنيرةري  ظةيضتتةي 

رن امنععرر ععرراع امنستتتتتعقا  امنعر ستتتتت   ظال عظةر امفرل ايادتتتتتةتر  عاعرع ني  ر  أ   عم ني  ر  اميالق  ظرن امن نيةن  االرعظةط امظستتتتترط مظررستتتتت ن
 .امعةظع
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 النتائج ومناقشتها
 مظاهر التغيرات المناخية من وجهة نظر زراع بنجر السكر  أوال :
عرجتتةع امارارع ظتتامععرر  يررقر ن أن ناتتة،ر امععرراع امن تتة رتت  ععنرتت   %3..2غتتةمظرتت  امزراع امنظا ررن أن (  1أ ضتتتتتتتتتتتتتتاتتع ام عتتةت  ظتتةمجتتع   )    

نن امزراع امنظا ررن رر ن أن ا عالل ط   ام رةر  امار  عيع نن ناة،ر امععرراع امن ة ر    نة رزرع  ن  %21.9امدتتتتتتتتعر   ام ظر    نة ظرن  ا  
ا ررن رقر  نن رالر  أرظةع امنظ رال  أرظةع امزراع امنظا ررن رر ن أن امععرراع امن ة ر  ععنر  ير امععرر ظيعع ستتتتتتتتتة ةع ستتتتتتتتتط ع امشتتتتتتتتتن     أن نة

نن امزراع امنظا ررن أن اعجتتةه  ستتتتتتتتتتتتتتر تت  امررتة  نن ناتة،ر امععرراع  %93.3رر ن أن نيتع  ستتتتتتتتتتتتتتق ط امنطر نن ناتتة،ر امععرراع امن تتة رت    رر  
ا ررن نن امزراع امنظ %42.3ناة،ر امععرراع امن ة ر    أن  ا   يرامن ة ر     نة رزرع  ن رارر امزراع امنظا ررن رر ن أن عرج  امدتتتتتتتتتتتقرع ععنر  

  سظ  امرط ظ  نن ناة،ر امععرراع امن ة ر .رر ن أن 
 

 ناة،ر امععرراع امن ة ر  يرامنظا ررن  يقة م جر   ار،م  ع زرع(  1جع   ) 
 الترتيب % 314ن=  عدد مظاهر التغيرات المناخية م

 1 3..2 304 التغير في درجات الحرارة الصغرى والكبرى     1

 3 21.4 124 والليلاختالف طول النهار      3

 4 33.04 172 عدد ساعات سطوع الشمس فيالتغير   4

 3 73.4 143 معدل سقوط األمطار    3

 . 47.7 134 اتجاه وسرعة الرياح    4

 4 2.01. 137 درجة الصقيع    .

 7 32.3 .10 نسبة الرطوبة    7

   امندعر   ر   امعراس  امنرعا ر 
 

 بنجر السكر لتغيرات المناخية على إنتاجتأثير ال إدراك الزراعدرجة ثانيًا: 
 عيرر،ة  ال ظ  ع ام،ذه يقع عم ستتتتتتتتؤامرم  ن  عع نن عيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستتتتتتتت ر امنظا ررن مظ  ع  امزراع معاعرع عرج  أعراك      

   ظةستع عام نجن ع قرم اميظةراع امعر عم امادت    اررة نن استعجةظةع امنظا ررن  ال ،ذه امظ  ع رن ن اماد    ال ،ذه امعرج   ب عةل ظ جر امست ر
 4.1.1عرج   ا ارال نيرةر  .3.39عرج   اع أقدل ظنع سط اسةظر  23 اع أع ل   دتفر قع ا ادترع عرج  أعراك امنظا ررن مرذه امظ  ع ظرن 

ال ب عةل ظ جر عيررر امععرراع امن ة ر    ذمك عم عقستتتتتتتتتتتتتترم امنظا ررن بمل رال  يتةع  يقًة منجن ع عرجةعرم امنيظرع  ن بعرا رم مظ  ع عرج     ظ ةء  ال
 ةن نة رزرع  ن     %..31(  عشتتتترر ظرة ةع ،ذا امجع   بمل أن  ستتتتظ  امنظا ررن ذ   ايعراك امن  فل  ة ع  3 نة ،  ن ضتتتتغ ظةمجع   )  امستتتت ر
نة رقر  نن  دتتتتتتتتتل  ةن  ير ارن   %2..2 ظ ستتتتتتتتتظ  معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستتتتتتتتت رذ   ايعراك امنع ستتتتتتتتتط  ظا ررن ننرا  امن

 نن بجنةمر امنظا ررن.  %43.1 ظ سظ  امنظا ررن نن ذ   ايعراك امنرعفع معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امس ر
 

 مظ  ع عيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امس ر( ع زرع امنظا ررن  يقة يعرا رم  3) جع   
 % عدد درجة اإلدراك                                           المبحوثين

 ..31 .3 درجة ( 33درجة إدراك منخفضة ) أقل من      

 4..4 77 درجة( 37إلى أقل من  – 33درجة إدراك متوسطة ) من     

 33.1 20  أكثر (درجة ف37درجة إدراك مرتفعة )     

 100 314 المجموع

 امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر *      
 

،ذه  عم استتتتتتة  نع ستتتتتتط عرجةع ايعراك م   ظ ع نن  ال ب عةل ظ جر امستتتتتت ر عيررر امععرراع امن ة ر  ماعيرل  ال عرج  بعراك امنظا ررن مظ  ع      
(  امذي أ ضتتتتتتتغ أن عرجةع بعراك امنظا ررن معةمظر  ظ  ع امع دتتتتتتترةع امنعر ستتتتتتت   ة ع نرعفي   ستتتتتتتظرًة  2امظ  ع ي ة ع ام عةت   نة ،  نظرن ظةمجع   ) 

  % 23.9عرج   اع أقدتتتل ظ ستتتظ  1.23   %43.94عرج   اع أع ل ظ ستتتظ  4.29ظرنار   ة ع نع ستتتطةع عرجةع بعرا رم ظرذه امظ  ع ع ادتتتر 
عرجةع م  رؤ ع ذمك نة عشتتتترر بمره ام عةت  نن ارعفةع امنع ستتتتط امفيار  ن امنع ستتتتط ام اري معرج  امنيري   ،  عرج   ااعع. ار   ةن امنع ستتتتط اميةم

 .% 3.9.عرج  ظ سظ   1.23عيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امس ر ظ  ع مامنظا ررن أعراك 
عيررر ظةم ستتتتتتتتتتتتتظ  مظ ع  مرتفعًا هي: درجة(1..1 –درجة 1.1) من فيما يتعلق ببنود التوصااااااااايات التي كان متوساااااااااط درجة إدراك المبحوثين لها -1

امعظ رر     ةن نع ستتتتط عرج  ايعراك مظ ع % 33عرج  ظ ستتتتظ   .1.3امنظا ررن مه بعراك ةن نع ستتتتط عرج   امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستتتت ر
امعظ رر ير امزرا   رؤع  مار ر ع عع  رق    ظ ع %29عرج  ظ ستتتتتتظ  1.2ير امزرا   رؤع  مار ر ع عع  رق امقطن امعر عرةجم ظةعراع ظ جر امستتتتتت ر 

ةع عرجةع زرةعع  نر  نرةه امري نع ارعف   ظ ع %..23عرج  ظ ستتتتتتتتظ   1.29 ةن نع ستتتتتتتتط عرج  بعرا رم مرنة امقطن امعر عرةجم ظةعراع ظ جر امستتتتتتتت ر 
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 عستتتظ  نرل عظقع األ راق ير ارعفةع عرجةع امارارع   ظ ع % 24عرج  ظ ستتتظ 1.33 ةن نع ستتتط عرج  بعرا رم مهامارارع  عؤعي منرل ذظ   امظةعراع 
م شتتتتةط مافةر عرجةع امارارع امنرعفي  عشتتتتعع يررة ايدتتتتةظ  ظة   ظ ع %32عرج  ظ ستتتتظ   1.33 ةن نع ستتتتط عرج  ايعراك مه شتتترر عرستتتتنظر بمل يظرارر ي

  أنة ظ ع عرج  امظر عع امشتتتتتتتعرعع رؤعي بمل اع   اة،رع امعز،رر ام ةذ   ةن %23.9عرج  ظ ستتتتتتتظ   1.23نع ستتتتتتتط عرج  ايعراك مه ظ أط ار اماشتتتتتتترع
 .%34عرج  ظ سظ  4..1نع سط عرج  ظ
أنة يرنة رعياق ظنع ستتتتتتط  متوسااااطًا: درجة(...1 -درجة1..1) من فيما يتعلق ببنود التوصاااايات التي كان متوسااااط درجة إدراك المبحوثين لها -2

عرجةع امارارع     ةن ظ ع %3.1.عرج   ظ ستتظ  1.24،  امطةق  امشتتنستتر  عا   أ راق ام ظةع بمل نادتت   ظ جر امستت ر عرج  بعراك امنظا ررن مظ ع 
عقار  نرةه امري ظيع ارن  ةن نع ستتتتط بعراك ظ ع   ير %93عرج  ظ ستتتتظ  1.14ظنع ستتتتط عرج  اميةمر  عزرع  ستتتتظ  امن اع امعرر ستتتت رر  ير ظ جر امستتتت ر 

علء امج  ع عشتتتتتر يره     ةن نع ستتتتتط عرج  ظ ع %2.9.عرج  ظ ستتتتتظ  1.22،   امزرا   رن ع ب ظةع ظيل امظذ ر  ر جع نستتتتتةاةع  ةمر  نن اي ظةع
رؤع  امن ةب امظةرع ير امفعرع امعر ع ستتتتط ظ ع     ةن ن%93عرج  ظ ستتتتظ  1.14،    فستتتتةء امظ جر امستتتتاافةتر  ار  عظعأ ير امار ر عرستتتتنظر  يظرارر 

    ةن ظ ع بعراك امنظا ررن معيررر عرج  ارارع امار  أ رر  ضتتتت اًة نن %93عرج  ظ ستتتتظ  1.14،  عستتتتظق امادتتتتةع بمل زرةعع عر رز امستتتت ر ز ظةمعر   
 .%93.9عرج  ظ سظ  1.49ارارع ام رةر  ال ام ن    سظ  امس ر ز ،  

عظرن أ رة ع ادتتتر هي:  منخفضااااً درجة ( 1.11 -درجة 1...ا ) منالتوصااايات التي كان متوساااط درجة إدراك المبحوثين له فيما يتعلق ببنود  -.
    ةن نع ستتط  %42.9عرج  ظ ستتظ  1.14ظنع ستتط عرج    قص امنرةه رقا  امنادتت    دتت دتتًة ير األراضتتر ام فرف   ال  أشتترر امدتترلير ظ ع 
ارعفةع     ةن نع ستتتتط عرج  ظ ع %42عرج   ظ ستتتتظ  4.23،  ظ ع زرةعع نيعالع نرةه امري عارر األ رال  ستتتتط امجذ ر عستتتتنل امقا  األستتتت ع عرج  

 .43.4عرج  ظ سظ  4.29،   عرجةع امرط ظ   عؤع  مار ر عج رل ير  سط امجذر ريرل ظةمقا  األج ل
نع ستتتتتط اعل رن  رم نن نيةمج  أ جه امقدتتتتت ر ير امن  فل   ام ايعراكعر  مازراع ذ    رشتتتتترر اميرل امستتتتتةظق  ال ضتتتتتر رع ع جره ظران  برشتتتتتة   
   ،ذا ري ل أن ، ةك ااعرةل عيارنر مازراع مزرةعع بعرا رم    ررم ظنستتتتتتتظظةع امعدتتتتتتتار  ننة معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امستتتتتتت ر رمبعرا 

نيةمج  امقدتتتتتتتتت ر  عيعر  ظ رة رم ايعرا ر  امنيرير   ،ذا رستتتتتتتتتعازم نن ن ططر  ن فذي امظران   ريري ل أن ، ةك نجةاًل نعستتتتتتتتتيًة مإلرشتتتتتتتتتةع امزرا ر 
 د   امظ جر.اب عةجر  نزرةعع امععرراع امن ة ر  مايرشةعر  أن رضي ا ير اال عظةر ن اجر  

 

 امنع سطةع  ام س  امنت ر  معرج  بعراك امزراع معيررر امععرراع امن ة ر   ال ب عةل ظ جر امس ر ( 2جع  )    
 عدد بنود إدراك الزراع لتأثير التغيرات المناخية على إنتاج بنجر السكر م

 314ن= 

الدرجة 

 المتوسطة

% 

 33.0 .1.7 137 الظروف البيئية المصرية ليست مناسبة إلنتاج بذور بنجر السكر    1

 7.1. 1.43 134 بنجر السكر الطاقة الشمسية تحول أوراق النبات إلى محصول 3

 24.0 1.20 303 التبكير في الزراعة يؤدى لظهور دودة ورق القطن التي تهاجم بادرات بنجر السكر 4

 ..27 1.24 303 ارتفاع درجة الحرارة في أغسطس وسبتمبر وتوافر مياه الري يؤدى لسرعة اإلنبات 3

 23.0 1.33 300 زيادة كمية مياه الري مع ارتفاع درجات الحرارة  تؤدي لمرض ذبول البادرات 4

 32.0 1.73 120 تسبب مرض تبقع األوراق في شهر ديسمبر إلى فبراير ارتفاع درجات الحرارة .

 47.0 1.13 131 درجات الحرارة العالية تزيد نسبة المواد الغير سكرية في بنجر السكر    7

 32.4 0.22 104 نقص المياه يقلل المحصول خصوصاً في األراضي الخفيفة خالل أشهر الصيف 3

 2.4. 1.42 133 مساحات خالية من اإلنبات يؤدى لظهورتقليل مياه الري بعد الزراعة    2

 23.4 1.27 310 درجات الحرارة المرتفعة تشتد فيها اإلصابة بالحفار لنشاط أطوار الحشرة   10

 47.0 1.13 130 دفء الجو تنتشر فيه خنفساء البنجر السلحفائية حيث تبدأ في الظهور ديسمبر وفبراير 11

 32.0 0.23 103 زيادة معدالت مياه الري تظهر األعراض وسط الجذور تسمى القلب األسود   13

 37.3 0.24 101 تجويف في وسط الجذر يعرف بالقلب األجوف. بظهورارتفاع درجات الرطوبة   14

 47.0 1.13 130 زيادة تركيز السكروز بالدرنةليؤدى المناخ البارد في الفترة التي تسبق الحصاد  13

 43.4 1.04 113 تأثير درجة حرارة الليل أكثر وضوحاً من حرارة النهار على النمو ونسبة السكروز. 14

 30.0 0..1 170 التزهير الكاذبدرجة البرودة الشديدة يؤدي إلى حدوث ظاهرة     .1

 3.4. 1.47 المتوسط العام

 312اسظع ام سظ  امنت ر  يجنةمر  عع امنظا ررن  امظةما  عع،م *  
 امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر **                         

 

 : تطبيق الزراع لممارسات إلنتاج بنجر السكر في ظل التغيرات المناخية. لثاً ثا
معاعرع عرج  عطظرق امنظا ررن مظ  ع ننةرستتتتتتتتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتتتتتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  امنعر ستتتتتتتتتتتت  يقع عم ستتتتتتتتتتتتؤامرم  ن  عع نن امظ  ع     

،ذه ال  مننةرستتةع ي عةل ظ جر امستت ر ير ا  امععرراع امن ة ر     ظةستتع عام نجن ع قرم اميظةراع امعر عم امادتت    اررة نن استتعجةظةع امنظا ررن 
عرج   اع أقدتتل ظنع ستتط  23امظ  ع رن ن امادتت    ال ،ذه امعرج    قع ا ادتترع عرج  عطظرق امنظا ررن مرذه امظ  ع ظرن دتتفر عرج   اع أع ل  
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عرجت     ظ تةء  ال ذمتك عم عقستتتتتتتتتتتتتترم امنظا ررن بمل رال  يتتةع  يقتتًة منجن ع عرجتةعرم امنيظرع  ن  3.341عرجت   ا ارال نيرتةري  4.131استتتتتتتتتتتتتتةظر 
(  عشتتتتتتتتترر ظرة ةع ،ذا امجع   بمل أن  ستتتتتتتتتظ   4 نة ،  ن ضتتتتتتتتتغ ظةمجع   ) ننةرستتتتتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  ظرقرم مظ  ع عط

 امعطظرق   ظر نة  ة ع  ستتتتتتظ  امنظا ررن ذ   %22.2امنع ستتتتتتط  ة ع  امعطظرق     ستتتتتتظ  امنظا ررن %13.3امن  فل  ة ع امعطظرق امنظا ررن ذ   
عطظرقرم مظ  ع ننةرستتتتةع ب عةل  ة ع  %31.3 ظقار  امنظا ررن أرظي  أ نة رزرع  ن نن بجنةمر امنظا ررن.  ع ضتتتغ ام عةت  أن نة  %41.2 امنرعفع

رم  ن أرضتتة زرةعع   ر   ماععرراع امن ة ر  بعرا رم ،ذا رظرن أن امنظا ررن راعةج ن بمل زرةعع  نرعفيةً    ظ جر امستت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  نع ستتطة
قةن  ام ع اع امقةتنرن  ال    رج   ال عاعررة امععرراع امن ة ر امعر  امن ةطر جرةز ايرشتتتتتتتتتتتتتةع امزرا ر استتتتتتتتتتتتتع عام امنير ةع  امطرق ايرشتتتتتتتتتتتتتةعر   ا 

 .  مس راعيررراع امععرراع امن ة ر   ال ظ جر  ريع  فيعرم السع عام األسةمر  امعر عاع نن  بعرا رم    ررم  امع راع امععررظر  مزرةعع 
 

 عطظرقرم مننةرسةع ي عةل ظ جر امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر ع زرع امنظا ررن  يقة  ( 1جدول ) 
 % عدد درجة التطبيق                                                  المبحوثين

 13.3 30 درجة ( 43رجة تطبيق منخفضة ) أقل من د  

 42.4 33 درجة( 3.إلى أقل من  – 43درجة تطبيق متوسطة ) من  

 31.2 32 ( درجة فأكثر3.درجة تطبيق مرتفعة )      

 100 314 المجموع

 امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر *      
 

 ماعيرل  ال عرج  عطظرق امنظا ررن مظ  ع ننةرستتتتتتتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتتتتتتتت ر يل ا  امععرراع امن ة ر  عم استتتتتتتتتتتة  نع ستتتتتتتتتتتتط عرجةع عطظرق         
 (  امذي أ ضتتتغ أن عرجةع عطظرق امنظا ررن معةمظر  ظ  ع ننةرستتتةع ب عةل 9امننةرستتتةع م   ظ ع نن ،ذه امظ  ع ي ة ع ام عةت   نة ،  نظرن ظةمجع   ) 

عرج   4.29ظ جر امستتتتت ر يل ا  امععرراع امن ة ر   ة ع نرعفي   ستتتتتظرًة ار   ة ع نع ستتتتتطةع عرجةع عطظرقرم ماننةرستتتتتةع ظرذه امظ  ع ع ادتتتتتر ظرن
   رؤ ع ذمك نة عشتتتتتترر بمره ام عةت  نن ارعفةع امنع ستتتتتتط امفيار  ن امنع ستتتتتتط % 24.9عرج   اع أقدتتتتتتل ظ ستتتتتتظ  1.32   %43.4 اع أع ل ظ ستتتتتتظ 

ننةرستتتتةع  ع امنظا ررن مظ عطظرق  ،  عرج   ااعع. ار   ةن امنع ستتتتط اميةم معرجةع  عطظرق امنظا ررن مننةرستتتتةع ب عةل ظ جر امستتتت رعرج  ام اري م
 .% 2.9.عرج  ظ سظ   1.22 ، عيررر امععرراع امن ة ر  ب عةل ظ جر امس ر يل ا   

 
 مرتفعًا هي:درجة( ...1  -درجة1.11لها )من  المبحوثين تطبيقط درجة التي كان متوسااااا فيما يتعلق ببنود ممارساااااات إنتاج بنجر الساااااكر -1

    ةن % 33.3عرج  ظ ستتظ   1.33امنظا ررن مهعطظرق  ةن نع ستتط عرج  رعم زرا   ظ جر امستت ر ير عرظ   نرق   دتتظ  جرعع امدتترل ظةم ستتظ  مظ ع 
رزرع ظ جر امستتت ر    ظ ع %33.1عرج  ظ ستتتظ  4..1رزرع ظ جر امستتت ر ير  ر ع نظ رع ظعار  أغستتتط  اعل ن عدتتتل ستتتظعنظر ،    نع ستتتط عرج  ظ ع

رزرع ظ جر امستت ر  ر ع نعي رع نن    ظ ع %39.9عرج  ظ ستتظ   1.91 عرجعه ةن نع ستتط يل  ر ع نع ستتط  ن عدتتل ستتظعنظر اعل ن عدتتل أ ع ظر 
 .-4ععرا    نر  امعقة ي ) امظذ ر مزرا   امفعان(  ا     ظ ع % 33.2عرج  ظ ستتتتتتتتظ  1.49عرجعه  ةن نع ستتتتتتتتط  ن عدتتتتتتتتل أ ع ظر اعل  رةر    ينظر

 ستتتتتم ظرن    ج ره19عزرع امعقة ي  عرعع األج   رع رًة ير ج ر  ال ظيع       ظ ع%24.9عرج  ظ ستتتتتظ   1.32 عرجعهي ةن نع ستتتتتط  را  جرام مافعان 
    ةن %33.4عرج  ظ سظ  1.93 ةن ظنع سط عرج  سم  19ع  ن امنستةي  ظرن امج رع  األ ر    أنة ظ ع %31.3عرج  ظ ستظ   2..1ظنع ستط عرج  

   يل ارن  ةن نع ستتتط عرج  ظ ع   ع  ج ع ج ر غةتظ  عجر  امعرقرع %33عرج  ظ ستتتظ   1.94نع ستتتط عرج  ظ ع   ع ضتتتع ظذرع  ااعع يل امج رع ،  
ظ ستتظ   1.32  ظر نة  ةن نع ستتط عرج  ظ ع  رعم امعرقرع ظظذ ر نن  ف  امدتت ل امن زرع ،  %34.3ظ ستتظ  عرج   1..1ظيع أستتظ  رن نن امزرا   ،  

    ةن نع ستتتتتط ظ ع رستتتتتعع   ال اةج  %32عرج  ظ ستتتتتظ   1.33  ةن نع ستتتتتط ظ ع زرةعع نرةه امري عيرل امجذ ر مألنرال امفطرر  ،     2%..3
  ير ارن  ةن نع ستتتط عرج  ظ ع عيطل ام ظةعةع آ ر رره %3..3عرج  ظ ستتتظ  1.34   امشتتتن  ،  ام ظةع ماري   ع استتتعنرار ذظ   األ راق ظيع غر 

 جم أز ع/ يعان ير االراضتتل امجعرعع ،   39    ةن نع ستتط عرج  ظ ع امعستتنرع رضتتةل %31.3ظ ستتظ   2..1أستتةظرع ،   4-3قظ  امعقارع  ظا امر 
 ير  %34.9عرج  ظ ستتتظ   1.41يعان ير األراضتتتر امضتتتيرف   ةن نع ستتتط عرجعه ،   جم أز ع / 39أ أنة ظ ع رضتتتةل %32.3عرج  ظ ستتظ   .1.4

  ةن نع ستتتط   %33.4عرج  ظ ستتتظ   1.93،   ارن  ةن نع ستتتط عرج  ظ ع  امادتتتةع   ع ادتتتفرار األ راق  ععمررة نن  النةع  ضتتت  ظ جر امستتت ر
  ظر نة  ةن نع ستتتتتتط عرج  ظ ع %33عرج  ظ ستتتتتتظ  1.94عرج  ظ ع رعم اقعالع امرؤ   رع رة رزا  امطرن نن  ال ام ظةع ظضتتتتتتر  امرؤ   ظيضتتتتتترة ،  

ارن  ةن نع ستتتتط عرج  ظ ع ع ضتتتتع امجذ ر  ال شتتتت   أ  ام دتتتتعررع  ير  %33.1ظ ستتتتظ   4..1عقطع األ راق نن ن طق  امعةل ظ استتتتط  ستتتت رن ،  
 أ ررا ظ ع عان  امجذ ر  ال  رظةع م قارة ماندتتتتتتتتتتت ع  ةن ظنع ستتتتتتتتتتتط عرج   %32.3عرج  ظ ستتتتتتتتتتظ  1.33ععطل ظي راق امظ جر ماعقار  نن امعال ،    

 .%33.1عرج  ظ سظ   1.32
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 امععرراع امن ة ر  ا   يرعطظرق ننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ( امنع سطةع  ام س  امنت ر  معرج   9جع  )   
عدد إنتاج بنجر السكر فى ظل  التغيرات المناخية لممارساتتطبيق الزراع  م

 212ن= 

الدرجة المتوسطة 

 للتطبيق

% 

 33.7 1.77 132 يتم زراعة بنجر السكر في تربة عميقة خصبة جيدة الصرف    1

 33.1 3..1 174 يزرع بنجر السكر في عروة مبكرة بداية أغسطس حتى منتصف سبتمبر   3

 74.4 1.41 1.1 يزرع بنجر السكر فى عروة متوسطة منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر   4

 73.4 1.34 143 يزرع بنجر السكر عروة متأخرة من منتصف أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 3

 23.4 1.32 301 كيلو جرام للفدان .-3) البذور لزراعة الفدان( نحو  التقاويتتراوح كمية    4

 31.7 4..1 173 سم بين كل جوره14على بعد  جور في يدوياً  عديدة األجنة تزرع التقاوي    .

 43.4 1.17 134 خط/ قصبتين (13سم ) 0.تزرع على خطوط المسافة بين    7

 1.4. 1.34 141 بذرة 3-4من  جورهكل  فييوضع    3

 3.4. 1.32 147 سم بين الخطوط0.على مسافة  اآلليةزراعة وحيدة األجنة الزراعة     2

 47.7 1.14 134 سم بين كل بذرتين 14المتر الطولي أي  بذرة في 7 -4وضع من ي    10

 4.3. 1.41 142 خط / قصبتين 13تزرع على خطوط بمعدل    11

 73.3 1.47 1.7 سم 14ا تكون المسافة بين الجورة واألخرى  13

 77.0 1.43 1.3 توضع بذرة واحدة فى الجورة    14

 30.3 1..1 171 الترقيع والخف: عند وجود جور غائبة تجرى الترقيع بعد أسبوعين من الزراعة   13

 4..3 1.74 133 يتم الترقيع ببذور من نفس الصنف المنزرع   14

 0... 1.43 131 ساعة لإلسراع من اإلنبات   33يفضل نقع البذور في الماء لمدة    .1

 3.0. .1.4 134 ورقات على النبات .-3يتم الخف بعد تكون    17

 0... 1.43 131 يوم من الزراعة ويترك نبات واحد فى الجورة 40-34يجرى الخف بعد     13

 4.4. 1.41 142 عزقات 4-3العز يق: يحتاج بنجر السكر من    12

 7.1. 1.43 134 يتم العز يق قبل تغلب الحشائش على بادرات المحصول   30

 37.2 .0.2 103 يتم العزيق قبل تغلب الحشائش على بادرات المحصول 31

 32.4 0.23 104 ورقات حقيقة 3تتم العزقة األولى عند وجود بادرات البنجر على  33

 37.3 0.24 101 الحشائش من جديدتتم العزقة الثانية والثالثة عند ظهور بادرات  34

 41.1 1.03 102 يراعى عدم خدش رؤوس النباتات بالفأس 33

 32.4 0.23 104 من أشعة الشمس بالتراب لحمايتهيغطى الجزر المكشوف من الرأس  34

 37.3 0.24 101 تنقية الحشائش عريضة األوراق فييجب االستمرار  .3

 41.1 1.03 102 وجود أو عدم وجود المحصول فيتستخدم مبيدات الحشائش  37

 4..4 1.14 130 الريلتر / فدان من جولتكس بعد الزراعة وقبل 3يستخدم  33

 3.4. 1.32 147 الريلتر/ فدان بعد الزراعة وقبل  4يستخدم مبيد بيرادير  32

 1.4. 1.34 141 لتر / فدان بعد الزراعة بشهر 3.4يستخدم مبيد بيتانال  40

 32.0 1.73 120 تعرض الجذور لألمراض الفطرية الريزيادة مياه  الري: 41

 4.3. 1.37 144 تختلف عدد الريات خالل الموسم باختالف نوعية التربة والمناخ 43

 37.2 .0.2 103 موعد الزراعة يتوافق مع كمية األمطار الساقطة 44

 44.0 1.1 113 الزراعةتروى األرض ريه الزراعة ري غزير وتعلو المياه خطوط  43

 43.7 1.17 134 أيام من الزراعة 4تروى األرض ريه خفيفة بعد  44

 3.0. 1.33 143 يراعى أن يكون الري خفيفا وليال عند اشتداد حرارة الجو .4

 3..3 1.73 134 يستدل على حاجة النبات للري عند استمرار ذبول األوراق بعد غروب الشمس 47

 31.7 4..1 173 أسابيع 3-3آخر ريه قبل التقليع  بحوالي تعطى النباتات  43

 0.4. 1.31 132 ريات10-7يحتاج بنجر السكر خالل الموسم نحو  42

 74.3 .1.3 .14 كجم أزوت/ فدان في االراضى الجديدة 74التسميد يضاف  30

 70.4 1.31 141 الضعيفة األراضي فيكجم أزوت / فدان 34يضاف  31

 21.0 1.33 124  ىمن األول بعد شهر األزوتى على دفعتين األولى بعد الخف والثانية يضاف السماد 33

 32.4 0.23 104 كجم سلفات بوتاسيوم/ فدان 40يضاف  34

 37.3 0.24 101 كجم / فدان عند نقص البورون 3.4يضاف البوراكس بمعدل  33

 73.3 1.47 1.7 وتدليها من عالمات نضج بنجر السكر األوراق اصفرارالحصاد عند  34

 77.0 1.43 1.3 يتم اقتالع الرؤوس يدويا يزال الطين من على النبات بضرب الرؤوس بعضها .3

 33.1 3..1 174 تقطع األوراق من منطقة التاج بواسطة سكين 37

 32.3 1.73 120 من التلفتوضع الجذور على شكل أكوام صغيرة وتغطى بأوراق البنجر للتقليل  33

 23.4 1.32 301 تحمل الجذور على عربات لنقلها للمصنع  32

 2.4. 1.42 المتوسط العام

 ** امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر  312اسظع ام سظ  امنت ر  يجنةمر  عع امنظا ررن  امظةما  عع،م *
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درجة( متوساااااطا  1..1   -درجة2..1متوساااااط درجة تطبيق المبحوثين لها ) من فيما يتعلق ببنود ممارسااااات إنتاج بنجر السااااكر التي كان  -2
    ةن ظ ع زرا    ارعع %93.9عرج  ظ ستتتتتتظ  1.13 ط/ قدتتتتتتظعرن (،  13ستتتتتتم  ) 4. ةن نع ستتتتتتط عرج  ظ ع عزرع  ال  ط ط امنستتتتتتةي  ظرن  هي:

ظذرع  3 -9  ير ارن  ةن نع ستتتط ظ ع ر ضتتتع نن %4.2.  عرج  ظ ستتتظ1.32ستتتم ظرن ام ط ط ظنع ستتتط عرج  4.األج   امزرا   اآلمر   ال نستتتةي  
 ط / قدتتتتظعرن  13    ةن نع ستتتتط عرج  ظ ع عزرع  ال  ط ط ظنيع  %93.3عرج  ظ ستتتتظ  1.19ستتتتم ظرن    ظذرعرن ،   19ير امنعر امط مر أي 

عرج  ظ ستتتتظ   1.23ع نن اي ظةع  ،  ستتتتة   مإلستتتترا 34    ةن نع ستتتتط عرج  ظ ع رفضتتتت   قع امظذ ر ير امنةء منعع %9.3.عرج  ظ ستتتتظ  1.21،  
    ةن نع ستتتتتتط عرج  ظ ع رجر  %3.عرج  ظ ستتتتتتظ .1.2 رقةع  ال ام ظةع ،   .-4   يل ارن  ةن نع ستتتتتتط عرج  ظ ع  رعم ام ل ظيع ع  ن %..

 2-3ظ جر امستتت ر نن      ةن نع ستتتط عرج  ظ ع راعةل%..عرج  ظ ستتتظ  1.23ر م نن امزرا    رعرك  ظةع  ااع يل امج رع ،   24-39ام ل ظيع 
عرج   1.24  يل ارن  ةن نع ستتتط عرج  ظ ع  رعم اميز رق قظ  ععا  اماشتتتةت   ال ظةعراع امنادتتت   ،  %9.9.عرج  ظ ستتتظ   1.21 زقةع ،  

 عم     ةن نع ستتتط عرج  ظ ع عستتتع%91.1عرج  ظ ستتتظ   1.43    ةن نع ستتتط عرج  ظ ع ررا ل  عم  ع  رؤ   ام ظةعةع ظةمفي  ،  %3.1.ظ ستتتظ  
معر / يعان نن ج مع   ظيع امزرا   3   نع ستتتط ظ ع رستتتع عم  %91.9عرج  ظ ستتتظ   1.43نظرعاع اماشتتتةت  ير  ج ع أ   عم  ج ع امنادتتت   ،  

عرج  1.32معر/ يعان ظيع امزرا    قظ  امري ،   2  يل ارن  ةن نع ستتط عرج  ظ ع رستتع عم نظرع ظرراعرر %2..9عرج  ظ ستتظ   1.12 قظ  امري ،  
    ةن نع ستتط عرج  ظ ع ع عال %1.9.ظ ستتظ  1.32معر / يعان ظيع امزرا   ظشتترر ،   3.9    ةن نع ستتط ظ ع رستتع عم نظرع ظرعة ة  %4.9.ستتظ  ظ 

    ةن نع ستتتتتتتتتتط عرج  ظ ع عر   األرل رره امزرا   ري  %2.4.عرج  ظ ستتتتتتتتتتظ  1.33 عع امررةع  ال  امن ستتتتتتتتتتم ظة عالل    ر  امعرظ   امن ةب ،  
أرةم نن امزرا   ،   9  يل ارن  ةن نع ستتتتتتتتتتط عرج  ظ ع عر   األرل رره  فرف  ظيع %92عرج  ظ ستتتتتتتتتتظ  1.1ا  امنرةه  ط ط امزرا   ،  غزرر  عي

   أ ررًا %3.عرج  ظ ستتظ  1.34ظر نة  ةن نع ستتط عرج  ظ ع ررا ل أن ر  ن امري  فرفة  مرال   ع اشتتععاع ارارع امج  ،   %93.3عرج  ظ ستتظ  1.13
 .   %4.9.عرج  ظ سظ   1.31ررةع ،  14-3عرج  ظ ع راعةل ظ جر امس ر  ال  امن سم  ا    ةن نع سط

درجة( منخفضااا هى:  .... -درجة 1...فيما يتعلق ببنود ممارساات إنتاج بنجر السااكر التي كان متوسااط درجة تطبيق المبحوثين لها ) من  -. 
  يل ارن  ةن نع ستتتتتط عرج  ظ ع ععم %43.2عرج  ظ ستتتتتظ  .4.2ةعراع امنادتتتتت   ،   ةن نع ستتتتتط عرج  ظ ع رعم اميزرق قظ  ععا  اماشتتتتتةت   ال ظ

  يل ارن  ةن نع ستتتتتتتتتتتتتتط عرج  ظ ع ععم اميزق  امرة ر   %42.2عرج  ظ ستتتتتتتتتتتتتتظ  4.23 رقتةع اقرق  ،   4اميزقت  األ مل   تع  ج ع ظتةعراع امظ جر  ال 
    ةن نع ستتتتتتط عرج  ظ ع رعطل امجزر امن شتتتتتت ل نن امرأ  ظةمعرا  %43.4عرج  ظ ستتتتتتظ  4.29 امرةمر    ع ار ر ظةعراع اماشتتتتتتةت  نن جعرع ،  

    ةن نع ستتتتتتتتط عرج  ظ ع رج  االستتتتتتتتعنرار ير ع قر  اماشتتتتتتتتةت   ررضتتتتتتتت  األ راق ،  %42.2عرج  ظ ستتتتتتتتظ  4.23مانةرعه نن أشتتتتتتتتي  امشتتتتتتتتن  ،  
  ير ارن  ةن %43.2عرج  ظ ستتتظ  .4.2ستتتةقط  ،      ةن نع ستتتط عرج  ظ ع ن  ع امزرا   رع ايق نع  نر  األنطةر ام%43.4عرج  ظ ستتتظ  4.29

 جم  3.9   ا ررا  ةن نع ستط ظ ع رضةل امظ را   ظنيع  %42.2عرج  ظ ستظ  4.23 جم ستافةع ظ عةستر م/ يعان ،   94نع ستط عرج  ظ ع رضتةل 
 .  %43.4عرج  ظ سظ  4.29/ يعان   ع  قص امظ ر ن ،  

 

 التغيرات المناخية. فى ظل المرتبطة بتطبيق الزراع لممارسات إنتاج بنجر السكراألنشطة اإلرشادية درجة القيام برابعا: 
أل شتتتتتتتتتط  ايرشتتتتتتتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع امنظا ررن مننةرستتتتتتتتتةع ب عةل ظ جر امستتتتتتتتت ر امن دتتتتتتتتتل ظرة ماع رل نع امععرراع امقرةم ظة معاعرع عرج    

    قع رن ن امادتتتت    ال ،ذه امعرج األ شتتتتط    اررة نن استتتتعجةظةع امنظا ررن  ال ،ذه    ظةستتتتع عام نجن ع قرم اميظةراع امعر عم امادتتتت  امن ة ر 
عرج   ا ارال  434..عرج   اع أقدتتتتتتتتل ظنع ستتتتتتتتط استتتتتتتتةظر  33مرذه امظ  ع ظرن دتتتتتتتتفر  اع أع ل   ةأل شتتتتتتتتط  ايرشتتتتتتتتةعر امقرةم ظا ادتتتتتتتترع عرج  

ر  امنرعظط  ةأل شتتتط  ايرشتتتتةعامقرةم ظعرج  عرج    ظ ةء  ال ذمك عم عقستتترم امنظا ررن بمل رال  يتةع  يقًة منجن ع عرجةعرم امنيظرع  ن 2.139نيرةر 
 (  عشتتترر ظرة ةع ،ذا . نة ،  ن ضتتتغ ظةمجع   ) ظعطظرق امزراع امنظا ررن مننةرستتتةع ب عةل ظ جر امستتت ر امن دتتتل ظرة ماع رل نع امععرراع امن ة ر  

  نع سط ذ ر ا أ رةامنظا ررن  رقر  نن  دل نة    ةن %13.2 ة ع   ن  فضت األ شتط  ايرشتةعر امذرن ذ ر ا أن مل أن  ستظ  امنظا ررن امجع   ب
 جرظعطظرق امزراع مننةرستتتتتتتةع ب عةل ظ  يرنة رعياقرعفي  ن  ة ع األ شتتتتتتتط  ايرشتتتتتتتةعر  أنامنظا ررن  را نة رقر  نن  ذ رير ارن   %..42ظ ستتتتتتتظ  

 نن بجنةمر امنظا ررن.  %23.9ظ سظ  امس ر امن دل ظرة ماع رل نع امععرراع امن ة ر  
 

 ةأل شط  ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر امقرةم ظ( ع زرع امنظا ررن  يقة معرج  .جع  ) 
 المبحوثين

                                          اإلرشاديةاألنشطة  القيام بدرجة   

 % عدد

 17.2 43 درجات ( 3منخفضة ) أقل من     

 ..32 .10 درجة( 14إلى أقل من  – 3متوسطة ) من     

 43.4 2. درجة فأكثر ( 14مرتفعة )     

 100 314 المجموع

 * المصدر عينة الدراسة الميدانية    
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عرراع امن ة ر   عم امع ير ا ةأل شتتط  ايرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع امنظا ررن مننةرستتةع ب عةل ظ جر امستت ر ظ امقرةم  ماعيرل  ال عرج         
(  امذي  3ظةمجع   ) نظرن استتتة  نع ستتتتط عرجةع األ شتتتط  ايرشتتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امننةرستتتةع م    شتتتتةط نن ،ذه األ شتتتتط  ي ة ع ام عةت   نة 

امظ  ع ع ادتتتتر  ظرذهامععرراع امن ة ر   ير ا أل شتتتتط  ايرشتتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع امنظا ررن مننةرستتتتةع ب عةل ظ جر امستتتت ر عرج  اأ ضتتتغ أن 
   رؤ ع ذمك نة عشتترر بمره ام عةت  نن ارعفةع امنع ستتتط امفيار % 23.3  عرج   اع أقدتتل ظ ستتظ  .1.3   %42.2عرج   اع أع ل ظ ستتظ  4.22ظرن

 ،  عرج  ة ر  امععرراع امن  ير ا األ شتتط  ايرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع امنظا ررن مننةرستتةع ب عةل ظ جر امستت ر  اري معرج   ن امنع ستتط ام
 .% 33عرج  ظ سظ  1.44،  األ شط  ايرشةعر   ااعع. ار   ةن امنع سط اميةم معرجةع عطظرق امنظا ررن مظ  ع 

امظران  عرج  ام شتتتتتتتتتتتتتتةط  ةن نع ستتتتتتتتتتتتتتط ي :درجة(1..1 -درجاة1.11) من كااناتألنشاااااااااطاة اإلرشاااااااااادياة ل القياام المرتفعاةدرجاة بافيماا يتعلق  -1
 ايرشتتةعر االجعنة ةع   ةن نع ستط عرج     %33عرج  ظ ستتظ  1.34 ،ر ايرشتةعر   ظر نة  ةن نع ستتط عرج  اماق   %33ظ ستظ   .1.3ايرشتةعر ، 

 .%23.3عرج  ظ سظ   .1.3،   ايرشةعر     ةن نع سط عرج   شةط ام شراع %23عرج  ظ سظ   1.34
 ايرشتتتتةعر  شتتتتةط ام ع اع  ةن نع ستتتتط عرج  ي :درجة(...1 -درجة.1.2من  اإلرشاااادية كانت ألنشاااطة القيام المتوساااطة ل درجةبفيما يتعلق  -2

   يل ارن  ةن نع ستتط ظ ع  شتتةط امع راع امععررظر  %9.عرج  ظ ستتظ  1.24،   ايرشتتةعر  شتتةط اماق        ةن نع ستتط%2.9.عرج  ظ ستتظ   1.22
اسع عام     ةن نع ستط عرج   شتةط %3.1.عرج  ظ ستظ  .1.2،       ةن نع ستط عرج   شتةط ع فرذ امنعار  اماقار %4.9.عرج  ظ ستظ  1.32،  

 .%..عرج  ظ سظ  1.23امطرق  امنير ةع ايرشةعر  ،  
 شةط ع فرذ امعجةر   ةن نع ستط عرج  ظ ع ي  درجة(:.... -درجة 1...) من  كانتألنشاطة اإلرشادية القيام المنخفضاة ل درجةبفيما يتعلق   - .

 شتةط نشتةر   امقةعع امررفررن ير ع فرذ  ط  امين  ايرشتتةعر     يل ارن  ةن نع ستتط عرج  ظ ع %42.9عرج  ظ ستظ  4.22مع  زراع ظ جر امست ر ،  
 .%42.9عرج  ظ سظ  4.22معطظرق ننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ير ا  امنععرراع امن ة ر  ،  

 
 ةأل شط  ايرشةعر  ظ امقرةم( امنع سطةع  ام س  امنت ر  معرج  3جع  )   

 % الدرجة المتوسطة 314عدد ن= األنشطة اإلرشادية ب القيام بنود   م

 33.0 .1.7 137 البرامج اإلرشادية    1

 37.0 1.73 134 الحقول اإلرشادية  3

 2.4. 1.42 133 الندوات اإلرشادية    4

 4.0. 1.40 142 الحقول اإلرشادية   3

 32.4 0.22 104 تنفيذ التجارب لدى زراع بنجر السكر  4

 23.0 1.33 .12 االجتماعات اإلرشادية     .

 3.4. 1.32 147 الدورات التدريبية    7

 3.1. .1.4 134 تنفيذ المدارس الحقلية   3

 0... 1.43 131 ا   استخدام الطرق والمعينات اإلرشادية 2

 23.3 .1.3 123 النشرات اإلرشادية   10

ر شادية لتطبيق ممارسات إنتاج بنجمشاركة القادة الريفيين في تنفيذ خطة العمل اإلر 11

 السكر في ظل المتغيرات المناخية

103 0.27 37.2 

 73.0 1.33 المتوسط العام

 ** امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر    312* اسظع ام سظ  امنت ر  يجنةمر  عع امنظا ررن  امظةما  عع،م   
 

األنشاطة اإلرشادية المرتبطة بتطبيق الزراع لممارسات إنتاج بنجر السكر في القيام بدرجة خامساا: العالقة بين المتغيرات المساتقلة المدروساة وبين 
 ظل التغيرات المناخية.

امستتتتتتتتن    ر عص ،ذا امجزء ظيرل أ،م ام عةت  امعر ع دتتتتتتت  بمررة امظا  يرنة رعياق ظة عظةر اميالق  ظرن امنععرراع امنستتتتتتتتعقا  امنعر ستتتتتتتت   ،ل        
   نستتتتةا  امارةزع امزرا ر    نستتتتةا  امارةزع نن ظ جر امستتتت ر    عع ستتتت  اع ام ظرع ير امزرا      عع ستتتت  اع ام ظرع ير زرا    عرج  عيارم امنظا  

ر ةأل شتط  ايرشتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتةع ب عةل ظ جظ امقرةم ظ جر امست ر   عرج  امقرةعع   عرج  االعجةه  ا  ايرشتتةع امزرا ر  ظرن عرج 
منععرراع اظرن  ارعظةطره ص  ال " ال ع جع  الق   امذي ال عظةر ،ذه اميالق  عم دتتتتتتتتتتترةغ  امفرل ايادتتتتتتتتتتتةتر   امستتتتتتتتتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر 

 ةأل شط  ايرشةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرسةع ب عةل ظ جر امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر .امقرةم ظ عرج  ظرن امنسعقا  امنعر س  
ةأل شتتتط  ايرشتتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتتةع ب عةل ظ جر امستتتت ر ير ا  امععرراع امن ة ر  عرج  امقرةم ظ( أن  3 ع ضتتتغ  عةت  جع   )     

ر  عع ستتتتتت  اع ام ظرع ير زرا   ظ ج  نستتتتتتةا  امارةزع نن ظ جر امستتتتتت ر   عع ستتتتتت  اع ام ظرع ير امزرا       نن  م 4.41 ة ع ني  ر    ع نستتتتتتع   
    4.311 4.313 4.322 4.123   عرج  االعجةه  ا  ايرشتتتتتتةع امزرا ر ار  ظاعع قرم نيةن  االرعظةط امظستتتتتترط مظررستتتتتت ن  امقرةعع امستتتتتت ر  عرج  

 نستتتتتتةا  امارةزع امزرا ر   ار   ة ع   امستتتتتتن   عرج  عيارم امنظا    نع    نن 4.49ظر نة  ة ع اميالق  ني  ر    ع نستتتتتع   مل امعرعر   4.341
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  ال امقةت ظ ةءًا  ال ام عةت  امستتتتةظق  رن ن ريل امفرل ايادتتتتةتر    ال امعرعر 4.143   4.192  4.142قرم نيةن  االرعظةط امظستتتترط مظررستتتت ن 
 جر امس ر ير ظظرن عرج  األ شتط  ايرشتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستةع ب عةل امنععرراع امنستعقا  امنعر ست  ع جع  الق  ارعظةطره ني  ر  ظرن 

 ا  امععرراع امن ة ر   قظ   امفرل امظعر .
 

 األ شتتتط  ايرشتتتةعر  امنرعظط  ظعطظرق امزراع مننةرستتتةع ب عةل ظ جر قرم نيةنالع االرعظةط ظرن امنععرراع امنستتتعقا  امنعر ستتت   ظرن عرج  .( .جدول ) 
 امس ر ير ا  امععرراع امن ة ر .

 قيم معامل االرتباط   المتغيرات المستقلة المدروسة م

 *0.132 السن 1

 *0.142 درجة تعليم المبحوث 2

 *0.137 مساحة الحيازة الزراعية 2

 **0.123 مساحة الحيازة من بنجر السكر 4

 **0.342 عدد سنوات الخبرة في الزراعة 5

 **0.317 عدد سنوات الخبرة في زراعة بنجر السكر 6

 **0.311 القيادةدرجة  7

 **0.301 االتجاه نحو اإلرشاد الزراعيدرجة  8

ية د.ح =  جدول باط ال مل االرت عا مة م ية  311قي ية عند   0.121، و  .0.13هي:  0.01، و 0.04عند مستتتتتوى معنو يب * معنو ، 0.04على الترت

   0.01**معنوية عند  

 

 سادسًا : المشكالت التي تواج  الزراع المبحوثين 
رعفةع أستتتتتتتيةر ذ ره  ا  ةمعةمرل  ،  عم عرعرظرة عرعرظًة ع ةزمرةً  ( أن ، ةك  عع نشتتتتتتت الع ع اجه امزراع امنظا ررن 2أ ضتتتتتتتاع ام عةت  ام ارعع ظةمجع   )   

ندتتتتت ع  مارم نشتتتتت ا  ارعفةع أستتتتتيةر  ق  امنادتتتتت      عم عادتتتتتر  رنن امنادتتتتت    قع عستتتتتارنه    امرياألستتتتتنعع  امعقة ي  رم  عم ا عاةم ن ة ظةع 
  ارعفتةع عرجتةع امارارع  ارعفتةع نيتعالع امظ ر عزرتع نن نيعالع عآ   امعرظ      قص ير ب عةجر  رستتتتتتتتتتتتتتعام ظته امندتتتتتتتتتتتتتت ع    امتذيا  فتةل امستتتتتتتتتتتتتتير 

 امناد      ا عشةر األنرال  اآليةع  عرج  شعع امارارع .
 
 ( امنش الع امعل ع اجه زراع ظ جر امس ر2جع   )  

 % 314ن=  عدد المشكالت م

 ..23 310 ارتفاع أسعار األسمدة والتقاوي 1

 27.3 307 عدم انتظام مناوبات الري 3

 3..2 304 ارتفاع أسعار نقل المحصول 4

 24.3 122 عدم تحصيل ثمن المحصول وقت تسليمه للمصنع 3

 21.4 124 انخفاض السعر الذي يستلم به المصنع  4

 37.3 137  البخر تزيد من معدالت تآكل التربةارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدالت  .

 3..3 134 نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية 7

 34.4 173 انتشار األمراض واآلفات نتيجة شدة الحرارة  3

 * امندعر  ر   امعراس  امنرعا ر      
 

 ظن طق  امظا   أن عق م امجنيرةع امعية  ر  امزرا ر   مذا ر دتتتتتتتل امظا  ظضتتتتتتتر رع امين   ال ا  ،ذه امنشتتتتتتت الع امعر ع اجه زراع ظ جر امستتتتتتت ر
 ظع يرر األسنعع  امعقة ي  امين   ال ا عاةم ن ة ظةع امري   أن رعم امعيةقع ام قعي نع زراع ظ جر امس ر .

 اماشتتتتتراع ظةال  مألنرالعقررم أدتتتتت ةل ظ جر امستتتتت ر امنستتتتتع رعع ال عرةر أيضتتتتتارة  أ رر،ة  جةاًة عاع امار ل امظرتر  امندتتتتترر   أ رر،ة عاناًل  -
 راضل امقعرن   األراضر امنسعزر   اعررًة  األراضر امجعرعع

قةن ع فرذ ظران  عرظر   ا  عةل أدتتتت ةل ظ جر امستتتت ر  ةمر  اي عةل  نقة ن  أل،م اماشتتتتراع  األنرال  امار ل امظرتر  امنية ستتتت  -  ظ  ك امعقة ي    ا 
   مناد   ظ جر امس ر.

  عؤع  عاف  امعر ر فذ،ة يرق  انر  نع ةنا  ير امع دتدةع امن  مزرا   ظ جر امست رامظارر   ايرشتةعر   امععررظر   ضتع  ع فرذ امظران   ام طط  -
دتتت   امزرةعع عرج  استتتعرية  امزراع معطظرق امع دتتترةع امف ر   عيررر ذمك  ال امععرراع امستتتا  ر  امنرغ ظ  مازراع يرعستتت ل مرم نيان  ب عةجر  ن

   ظ جر امس ر. 
 دتتتت  بمل ازن  امع دتتتترةع امف ر  منادتتتت   ظ جر امستتتت ر ظةألراضتتتتر امجعر  ظي  ا رة امن عاف   امعطظرق اماقار مااقن ظةألن  رة  ظعر  مألستتتتنععامع   -

 من عاف . ر  ا امنيع ر  ير ا  ارعفةع أسيةر اأٍلسنعع  امين   ال  شر امنر    امزرا ر  ير ا  ارعفةع أج ر امينةم  امرع ر  امالزن  ماينارةع امزرا
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 امنشةر   ير ع طرط  ع فرذ ظران  امن ةيا  امنع ةنا  مآليةع اماشرر   امنرضر  مناد   ظ جر امس ر  -
دتتةع ا  ضتع ظران  برشتتةعر  نعنرزع من  ن  ق  امع   م جرة ععضتتنن بدتتعار  شتتراع برشتتةعر    قع ع راع ععررظر   اجعنة ةع برشتتةعر   أرةم اق   أرةم -

دعار اميعرع نن ام شراع  امنط رةع ايرشةعر  ام ةد  ظناد    ظ جر امس ر مناد مر ظ جر امس ر  ظن ةطق ب عةجه   ا 
 

 المراجع
   ع ع رامزرا  مإلرشتتتتتتتتةعندتتتتتتتتر   رفر  ن اجرعرة   ع ع امجنير  اميانر   ير    امععرراع امن ة ر   أرر،ة  ال قطةع امزرا     ستتتتتتتتةنر  امنردتتتتتتتتفة -1

ع نر   ام امزرا ر ايرشتتتتتتتتتةع  نيرع ظا   امزرا ر ايرشتتتتتتتتتةعضتتتتتتتتت ء امععررراع امن ة ر  امنرعقظ  نجا   ير امعذاتر األنن عاعرةع  امزرا ر ايرشتتتتتتتتتةع
 3442امررفر  

 3443  نيرع ظا   االراضل  امنرةه  امظرت   امنرةهمعظ ل  سةت  امع رل نع ععرر امن ةب   عرع  ام  رشرشر اسن  ال  آمر   شر  -3
   مزرا را مإلرشتتتةعامنر زر   ايعارع  امزرا ر ايرشتتتةعععرراع امن ة ر   أرر،ة  ال امنزر  ةع   رل ن اجرعرة  نجا  ن دتتتت ر  ام يرنر  دتتتظري -2

 .3413ر ةرر 
 رشتتتتةعاي   ع ع امزرا ر مإلرشتتتتةعنجة  امن ارع امنةتر    ع ع امجنير  اميانر   ير امزرا ر ايرشتتتتةعدتتتتةمغ  استتتتن نانع  امععرراع امن ة ر   ع ر  -4

 .3442رفر    امع نر  امر امزرا ر  ايرشةع  نيرع ظا   امزرا ر ايرشتةعنجا   ضت ء امععررراع امن ة ر  امنرعقظ  ير امعذاتر األنن عاعرةع  امزرا ر
ية ن نع ام ر ر   ظةمع نةع امعرن  عمر  عراستتتتتتتتتت  ظارر   نرعا ر  ألرر ععرر امن ةب ظن طق  ظ جر امستتتتتتتتتتت ر  امشتتتتتتتتتتتظ   اميرظر  ماع نر   امظرت ) راتع ( -9

3443. 
    يتتتتتتتتتت زي  تتتتتتتتتتظتتتتتتتتتتع امتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتم  نتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتت  ظتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتر امستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتررتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتت اجتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتةب -.

 .3414 ارعفةع امارارع  ظ اظ  األ،رام  نةر   
    زارع زرا رام   شراع االقعدةع امزرا رقطةع امشتت ن االقعدتةعر   نستةا   ا  عةجر   ا  عةل نادت   ظ جر امست ر  ايعارع امنر زر  مالقعدتةع   -3

 .3419امزرا    اسعدال  األراضر  امجرزع
 مزرا را ايرشتتتتتتةع   ع ع امزرا ر مإلرشتتتتتتةع   ع ع امجنير  اميانر  امعذاترععرراع امن ةب  ال قطةع امزرا    األنن  نانع   ةعر   ر امعرن  عيررر -3

 .3442 امع نر  امررفر   امزرا ر  ايرشةع  نيرع ظا   امزرا ر ايرشةعنجا   ض ء امععررراع امن ة ر  امنرعقظ  ير امعذاتر األنن عاعرةع 
  ايعارع امنر زر  مإلرشةع امزرا ر  نر ز امظا   امزرا ر    زارع امزرا    اسعدال  1339نجا  امناةدتر  امست رر   ظ جر امست ر   شرع رقم  -2

 .3419  امجرزع  األراضر
ظرة ةع غرر ن شتتتتتت رع   زارع امزرا    استتتتتتعدتتتتتتال  األراضتتتتتتر   امناةدتتتتتتر  امستتتتتت رر   ا  عةل امستتتتتت ر ير ندتتتتتتر نجا  امناةدتتتتتتر  امستتتتتت رر    -14

 ..341امجرزع 
نجا  امناةدتتر  امستتت رر   امعقررر امستت  ي  ن امناةدتتتر  امستت رر    ا  عةل امستتت ر يل ندتتر    زارع امزرا    استتتعدتتال  األراضتتتر  امجرزع   -11

   . 3413ر ةرر 
 .3413  ر ةرر 32.م امزرا ر  عراجع زرا ةع ظ جر امس ر  امقد  نجا  األ،رام امزرا ر  اميعع نجا  األ،را -13
 .   .341نعررر  امزرا   ظةم  ظةرر  ظرة ةع غرر ن ش رع   -12
 3ندتتتتتتتتتتر  امقة،رع   ير آرةرهن ة   امظطران   ععرر امن ةب  ال ندتتتتتتتتتر  ظ ةدتتتتتتتتتت   ال امرجرع امعا ار    ام ةرجر    نؤعنر  ععرر امن ةب    -14

 .3442  ينظر 
رةستنرن أانع  نةر  ا ةن اةنع  نعطاظةع  ن  ايرشتةع امزرا ر امنستعقظار ير ض ء امععرراع امن ة ر  ظناةيا  شنة  سر ةء  نجا  امجنير   -19

 .3411(   3(  اميعع )  19اميانر  مإلرشةع امزرا ر  نجاع ) 
 .3443امنعاعع ماظرت    األنم  ظر ةن   اميةمنرامظرت    اعع امععرراع امن ة ر   ر م امظرت    زارع امع م  مشت ن امظرت   جرةز شت ن -.1

17- Krejcie , R. and E. W. Morgan ' Determining sample size for research Activities in Educational and 
psychological measurement, Fol. (30), published by college station, Bur ham, north Carolina, USA 1970 .  
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Abstract 

        Research targeted to identify the aspects of climatic changes, to identify the Activities Extension Related to 

Apply Farmers Practicing while Producing the Sugar beet under the climate  changes beet under the Activities 

Extension Related to Apply Farmers Practicing while Producing the Sugar beet under the climate  changes, and 

determine the relationship between the independent variables studied and between Activities Extension Related 

to Apply Farmers Practicing while Producing the Sugar beet under the climate  changes, has been conducting this 

research At Nubareya, was selected sample farmers using the equation Kreczssa and Morgan reached 213 farmers 

, and study data were collected using a questionnaire prepared designed to achieve its objectives, frequencies, 

percentages, mean, standard deviation; Pearson correlation coefficient. 

 

The most important results of the study are as follows:                          :       

- That 21.6 % of the respondents had low  awareness, while 36.3% of them had medium awareness, while 42.1% 

of them had high awareness , its effects of climatic changes on production of Sugar beet. 

- That 18.8% of the respondents had low apply, while 39.3% of them had medium apply, while 41.9% of them 

had high apply Practicing while Producing the Sugar beet under the climate changes Practicing while Producing 

the Sugar beet under the climate changes. 

- That 17.9% of the respondents had low Extension activities, while 49.6 % of them had medium Extension 

activities, while 32.,5% of their extension activities related to farmers applying their practicing for producing 

sugar beet under the high climatic changes   

- The results show the existence of a significant relationship at a level of 0.01 in all of the area of tenure planted 

with sugar beet, and the number of years of experience in agricultural, and the number of years of experience in 

the number of years of experience in  planting sugar beet, and the degree of leadership ,and the degree of the trend 

towards agricultural Extension, while the relationship was significant at the 0.05 level with the age, and the degree 

of education, and agricultural holding space variable, and the degree Activities Extension Related to Apply 

Farmers Practicing while Producing the Sugar beet under the climate Activities Extension Related to Apply 

Farmers Practicing while Producing the Sugar beet under the climate  

- There were some problems that encounter the farmers:- 

The high prices of fertilizers and seeds, the irregularity of irrigation cycles, the problem of high prices of 

transporting the crop, the failure to collect the price of the crop at the time of delivery to the plant, the low price 

received by the plant, the high temperatures and high evaporation rates increase soil erosion, The pests are due to 

extreme heat. 
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