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 االحتياج المعرفي لزراع الزيتون بواحة سيوة بمحافظة مطروح
 

 فيولة صبحى رفلة**  -سامى أحمد عبد الجواد عفيفى*   -محمد أبو الفتوح السلسيلى*   
 الزراعي.       )**( وزارة الزراعة، مركز بحوث الصحراء.)*( جامعة بنها، كلية الزراعة، قسم االقتصاد 

 
   المستخلص

عر تهم بتلك الزيتون ومصتتتادر م محصتتو  استتتهد ا الدراستتة بصتتسة  ستتاستتتية التعرم علة درجة معر ة الزرا  بالتوصتتياا السنية  نتا  وتستتوي 
اعة الزيتون ومقترحاتهم لحلها، ووضتتخ ة ة عم  مستتتقبلية لدرالتتاد الزر زرا   ة إنتا  وتستتوي  الالتوصتتياا، والتعرم علة المالتتكلا التة تواج  

ب ريقة مبحوثا  052تم اةتيار عينة قوامها  ،ولتحقي   هدام الدراستتتتتتتتتتة نية  نتا  وتستتتتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتتتو  الزيتون، ة تعريم الزرا  بالتوصتتتتتتتتتتياا الس
وتم جمخ البياناا ةل  السترة من  ،لزيتون بواحة ستتتيوة بمحا  ة م رو مزارعا ل 8352من إجمالة عدد المزارعين، والبالغ عددهم عالتتتوا ية منت مة 

إحصتتا ية هة    دوااوقد استتتةدما عدة  ،عن  ري  المقابلة الالتتةصتتية للمبحوثين 0202وحتة نهاية التتهر يناير  0202منتصتتم التتهر ديستتمبر 
نحرام المعيار،، وقد تم تحلي  بياناا هه  الدراستتتتتتة بواستتتتتتت ة إلة المتوستتتتتت  الحستتتتتتابي واال ضتتتتتتا ةالعرض الجدولة بالتكراراا والنستتتتتتو الم وية، با 

 (.spss) الحاسو اآللي باستةدام حزمة البرامج ا حصا ية للعلوم االجتماعية
نتا ج الدراستتتة  ن   قد  وضتتتحا ، يما يتعل  بمدى مستتتتوى المعر ة  ي إنتا  وتستتتوي  محصتتتو  الزيتون -وقد تمثلا  هم نتا ج البحث  يما يلة 

من  %2500من المبحوثين قد وقعوا  ة   ة  المعر ة المتوستتتتتتت ة،  ما  %02من المبحوثين قد وقعوا  ي   ة المعر ة المنةسضتتتتتتتة، وحوالة  8203%
 المبحوثين  قد وقعوا  ة   ة المعر ة المرتسعة.

  هرا نتا ج الدراستتتة  ن المصتتتتادر ا رالتتتتادية ةير الحكومية هة التة يستتتتتقة منها الزرا  معلوماتهم عن  قد  ، يما يتعل  بمصتتتادر المعر ة -
 إنتا  وتسوي  محصو  الزيتون.بالتوصياا السنية المتعلقة 

ية واستتتتتت ل  التستتتتتويقارتسا   ستتتتعار النق ، وندرة المنا ه  وكانا  هم المالتتتتكلا التة تواج  الزرا   ة إنتا  وتستتتتتوي  محصتتتتو  الزيتون هة  -
االعتماد و  التجار، وعدم توا ر األيدى العاملة المدربة، وعدم وجود إرالتتاد تستتتويقة، وعدم وجود معاصتتر قريبة بالقرى، وعدم  اعلية ا رالتتتاد الزراعة،

ر، وقد تم وضخ الزيا بعد العصعلة ال ر  التقليدية  ة الجمخ، وعدم توا ر الالتتلا بسستعار مناستبة، وعدم توا ر العبواا، وصتعوبة التصترم  ة 
 اء علة ما تم التوص  إلي  من نتا ج.نمستقبلية ب إرالادية ة ة عم 

 
 المقدمة البحثية:

تالتتتهد مصتتتر  ة الوقا الحالة ت يراا  ستتتاستتتتية  ة جميخ ستتتياستتتاتها وبرامجها ومالتتتروعاتها، حيث إنها اتجها إلة ن ام الستتتتو  الحر  ة    
ية صتتتت يرة، وهها يت لو مواكبة ما توصتتتت  إلي  العلم من ت وراا ستتتتريعة  ة  ستتتتاليو ا نتا  بصتتتتسة عامة وا نتا  العولمة التة جعلا من العالم قر 

مكانياتنا من ةل  االستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة.  الزراعة بصسة ةاصة بما يتلءم مخ  رو نا وا 
التحرر االقتصتتتتتتتاد، وتالتتتتتتتجيخ الق ا  الةاز، حيث اتبعا وزارة الزراعة ويعتبر ق ا  الزراعة من  هم الق اعاا الرا دة  ة مجا  تنسيه آلياا 

قد   واستتصتل  األراضتي ستياستة تحرير  ستعار مستتلزماا إنتا  وتستوي  الحاصلا الزراعية، وتحرير التعاونياا الزراعية، وتماليا مخ هه  المرحلة
جراء الدر   (.541، ص 5991سليم،  ) اساا االقتصادية وتو ير البياناا ا حصا يةتركز دورها علة إجراء البحوث وتقديم الةدماا ا رالادية وا 

د من حوتعد التنمية الزراعية  ة مصتتتر من الضتتتترورياا الملحة للنهوض بالكساءة ا نتاجية الزراعية، والت لو علة محدودية الرقعة الزراعية، وال
لزراعة اانتالتتتار الملكياا الصتتت يرة، ومواجهة ارتسا  معدالا الزيادة الستتتكانية المضتتت ردة،  مل  ة االرتقاء بالمستتتتوى المعيالتتتة الريسة، ةاصتتتة و ن 

  مصتدرا يمث -بالرةم من انةساض مستاهمات  –تمث  المصتدر الر يستة لمعيالتة ما يزيد عن نصتم ستكان المجتمخ المصترى، كما  ن ق ا  الزراعة 
 ب  يهاما من مصتتتتتادر الناتج المحلة ا جمالة والدة  القومة المصتتتتترى، وهو الدعامة الر يستتتتتية لر اهية المجتمخ وتقدم ، لها  وجود ق ا  زراعة 

 (. 448، ص 5988، الطنوبىالتكنولوجيا المستحدثة  صبح من األساسياا الضرورية لزيادة ا نتا  الزراعة ) 
ان كويعتبر تو ير ال هاء هو التحدى األكبر  مام المجتمخ المصتتتتترى للحد من الوارداا وتلبية احتياجاا الستتتتتكان ال ها ية  ة    زيادة عدد الستتتتت

ة، إلة استتتمرار الزحم العمرانة علة األراضتتتة الزراعي ضتتا ةوما يترتو علي  من زيادة ال لو علة المواد ال ها ية ، با  وزيادة الوعة االستتتهلكة،
  دان، 2008 لم  دان ستتتتتتتتنويا منها، وقد  دى هلك إلة انةساض نصتتتتتتتتيو السرد من األرض الزراعية حتة بلغ   22-82والهى يتستتتتتتتتبو  ة  قد من 
االستتتتتتتتتهلكية للستتتتتتتتكان، وستتتتتتتتوء توزيعهم علة الةري ة الج را ية المصتتتتتتتترية، وتركز مع مهم علة وادى الني  والدلتا  و  علوة علة ت يير األنما  
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من المستتتتتاحة الكلية ل راضتتتتة المصتتتتترية، ولهلك  صتتتتبح تو ير ال هاء قضتتتتتية قومية تحت  مكان الصتتتتدارة بين مالتتتتتكلا  %2مستتتتاحة صتتتت يرة تمث  
 (.889، ص 5998 )سعفان، المجتمخ المصرى

المالتتتتكلة  إن الدولة تبه  قصتتتتارى جهدها لزيادة ا نتا  عن  ري  التوستتتتخ األ قة والر ستتتتة، وهلك بالةرو  من الوادى الضتتتتي  القديم  تلك ولح 
لتوستتتخ  ة ا مستتتاحاا زراعية يتم من ةللها زيادة ا نتا  الزراعة وهو ما يتوا   مخ استتتراتيجية وزارة الزراعة و همية ضتتا ةإلة األراضتتة الجديدة  

 (.52، ص 2002)هجرس،  استصل  األراضة الجديدة والتة كان من نتيجتها استصل  مليون ونصم مليون  دان
هه  األراضتتة إال  ن ا نتا  مازا  ضتعيسا وال يكسة استتتهلك   راد المجتمخ، لهلك كان من الضتترورى  ن يعم  القا مون  إضتا ةوعلة الرةم من 

موية نعلة الستتياستتة الزراعية  ة مصتتر علة زيادة ا نتا  النباتة )الةضتتر والساكهة( وا نتا  الحيوانة والداجنة والستتمكة عن  ري  وضتتخ برامج ت
كاملة ومستتمرة  ة ك  مراح  ا نتا  والتستوي  والتصتنيخ الزراعة بديل عن األستاليو التقليدية المتوارثة وهو ما يلقة الضتتوء علة زراعية متستقة ومت

مواكبة و  التدور األكبر لدرالتتتتتتتتتتتتتتاد الزراعة بتاعتبتار   حتد المتداةت  الر يستتتتتتتتتتتتتتيتة التة يمكن االعتماد عليها  ة تحديث الزراعة وتحقي  التنمية الزراعية،
مدادهم بالمعارم الجديال ة وتنمية دت يراا الجارية من ةل  األدوار الر يستتتتتية التة ي ديها ستتتتتواء بصتتتتتورة منسردة  و مجتمعة وهة  تعليم المزارعين، وا 

مدادهم بالتكنولوجياا المت ورة وتالتتتتتتتجيعه علة ت بيقها  ممهاراتهم، وتنمية علقاا الثقة بداةلهم، بجانو مستتتتتتتاعدتهم علة تنمية مواردهم الزراعية، وا 
  ة حقولهم. 

 وتعتبر محاصتتتي  الساكهة من  كثر المحاصتتتي  التي حدث بها ت ور كبير  ي  ر  ووستتتا   إنتاجها وهلك ألهميتها االقتصتتتادية وال ها ية،  ثمار
لة حالساكهة تعد بالدرجة األولة من  هم مصتتتتتتتتتتتادر المكوناا ال ها ية الهامة لبناء جستتتتتتتتتتتم ا نستتتتتتتتتتتان  هي ةنية بالمواد الكر  د ما بوهيدراتية والدهنية وا 

ا نسان، والجرة  مبالمواد البروتينية، كما  نها تعد مصتدرا   ستاستيا للسيتاميناا والعناصتر المعدنية اللزمة للتساعلا الحيوية التي تتم داة  ةليا جست
ا  هاما  من ةها   اليومي،  هي  يضتتتتتا تضتتتتتسي لمستتتتتة جمإلة  نها تع ة ثمارا  لهيهة ال عم، يقب  عليها المستتتتتتهلك وتالتتتتتك  جزءا   ضتتتتتا ةالساكهة با 

 (. 7، ص 5998، وحجاج ) إبراهيمترتا  إليها الرو  
مليون  دان، بينما مساحة  002220850ويمث  ا نتا  الساكهة جانبا  ستاستيا من ا نتا  النباتة حيث تمث  مساحة الساكهة  ة مصر حوالة    

مليون  ن، ويمث  إنتا   0000520231احة المزروعة  اكهة بمصتتتتتر،  ة حين يبلغ إنتا  الساكهة حوالة من إجمالة المستتتتت %0802الزيتون حوالة 
من إجمالة إنتا   %208من إجمالة إنتا  الزيوا بمصتتتتتتتتتتتتر، بينما يمث  إنتا  الزيتون  ة واحة ستتتتتتتتتتتتيوة حوالة  %2002محصتتتتتتتتتتتتو  الزيتون حوالة 

وم بدور م ثر و عا   ة تحستتين نوعيت  وزيادة إنتاجيت ، حيث يعتبر من المحاصتتي  هاا السوا د الزيتون بمصتتر، والهى يمكن لدرالتتاد الزراعة  ن يق
 (.58، ص 2054ة،ي)عطو االقتصادية وال ها ية الكثيرة 

يتون ز ويتميز الزيتون بسن ل   وا د اقتصتتتتادية وةها ية كثيرة، حيث تستتتتتةدم الثمار  ة استتتتتةرا  الزيا  و كثمار ما دة حيث يستتتتتةدم  ة صتتتتورة 
( ستتتتتتتتعر 022( جرام من لحم الثمار الةضتتتتتتتتراء علة  )022و ن ثمار الزيتون هاا قيمة ةها ية عالية حيث يحتوى ك  )،  ةضتتتتتتتتر  و  ستتتتتتتتود مةل 

( وحدة دولية من  يتامين  202إلة ) ضتتتتتتتتتتتتا ة(  ليام، با 0.0( جرام ماء، )5.3( جرام من  الكربوهيدراا، )2( جرام من الدهون، )08.5حرارى، )
 ستتتتتتتتتتتر  الزيوا والدهون هضتتتتتتتتتتتما و ةناها من  و ن زيا الزيتون يعتبر، الحديد( –الكالستتتتتتتتتتتيوم  –وبعض العناصتتتتتتتتتتتر المعدنية مث   )السوستتتتتتتتتتتسور  ) (

صتتتتتتتتلو ت بالسيتاميناا واألمل  المعدنية واألحماض الدهنية واألحادية المالتتتتتتتتبعة، كما ي دى استتتتتتتتتةدام   ة الوجباا ال ها ية إلة وقاية ا نستتتتتتتتان من
ين وتقلي  نستتتبة الكوليستتتترو  الرد،ء  ة الدم وةسض ضتتت   الدم وتنالتتتي  الكبد وعل  مركز للجهاز الهضتتتمة ةاصتتتة القرحة، كما يستتتتةدم الالتتتراي

 (.800 -298، ص ص 2002)عبد الرحيم،  يضا لعل  العديد من األمراض الجلدية 
الزراعة ب  عن  ري  برامجها ا رالتتتتتتتتادية الموجهة للزرا  بهدم و ة     همية الزيتون كرا د  اكهة ةها ة وصتتتتتتتتناعة، و ة    اهتمام وزارة 

عر ة م زيادة معار هم ومهاراتهم المرتب ة بزراعة  التتتتتتتتجار الزيتون ومعاملتها المةتلسة.. تستة  همية البحث الراهن  ة التعرم علة درجة ومصتتتتتتتتادر
قنا    الزيتون الزرا  بت بي  األستاليو الصحيحة المتعلقة بإنتا  وتسوي  محصو  الزرا  بالتوصتياا السنية التة يقوم بها ا رالتاد الزراعة  ة نالتر وا 

  ة واحة سيوة، وما يمكن  ن يقوم ب  مستقبل. 
 

 مشكلة البحث: 
 لة اتعتد واحة ستتتتتتتتتتتتتتيوة من  هم المنا   التة اتجها إليها  يدى التنمية  ة السترة األةيرة لما تتمتخ ب  من منام متميز وموارد ما ية و رضتتتتتتتتتتتتتتية ه

)مركز من إجمالة المستتتتتاحة المزروعة بالمحاصتتتتتي  علة مستتتتتتوى الواحة  %20 دانا تمث   02322مكنتها من زراعة محصتتتتتو  الزيتون  ة حوالة 
، ويعزى هلك التتتتتيو  العديد من األستتتتتاليو التقليدية المتوارثة  ة عملياا ا نتا  والتستتتتتوي  والتة من (2051مات ودعم اتخاذ القرار بسيييييوة، المعلو 

منهتتا، بعض لبينهتا زراعتة الزيتون، وعتدم تمكن الزرا  من القيتام بةتتدمتهتا وعتدم العنتايتة بعمليتتاا التقليم، واآل تتاا، واألمراض، وعلجهتا وعتتدم إجراء ا
وتستتويق ،   هها بجانو ال ر  البدا ية  ة الجمخ وعدم االهتمام بت بي  الجديد مما يترتو علي   قد جزء من المحصتتو   ثناء المراح  المةتلسة  نتاج
لمزارعين  ة اوهو يمث  جوهر مالتكلة الدراستة باعتبار ما ستب   رصتة إرالتادية تستتوجو تدةل من الجهاز ا رالتادى لنالتر األستاليو الصحيحة بين 

 التالة كنواحة ا نتا  والتسوي  والتداو ، ومن هنا تبرز مجموعة من التسا الا التة تالك   ة مجملها المالكلة البحثية 
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ما هو مستتوى معر ة الزرا  بالتوصتياا السنية  نتا  وتستوي  محصتو  الزيتونم، وماهة مصادر معر تهم بتلك التوصياام، وماهة المالكلا 
  م.اتواج  زرا  الزيتون  ة إنتاج  وتسويق م، وماهة مقترحاتهم للت لو عليهام، وه  هناك ر ية مستقبلية لدور ا رالاد الزراعة  ة هها المجالتة 

 أهداف البحث:
ة بإنتا  ق قد تركزا  هدام البحث بصتتتتتتتتسة ر يستتتتتتتتية  ة تعريم ا رالتتتتتتتتاد الزراعة للزرا  بالتوصتتتتتتتتياا السنية المتعل ،ان لقا من مالتتتتتتتتكلة البحث

قناعهم بت بيقها  ة حقولهم بواحة سيوة من ةل  األهدام السرعية اآلتية   وتسوي  محصو  الزيتون وا 
 التعرم علة درجة معر ة الزرا  بالتوصياا السنية  نتا  وتسوي  محصو  الزيتون. -ا
 ن.التعرم علة مصادر معر ة الزرا  بالتوصياا السنية  نتا  وتسوي  محصو  الزيتو  -0
 التعرم علة المالكلا التة تواج  زرا  الزيتون  ة إنتا  وتسوي  محصو  الزيتون. -8
 وضخ ة ة عم  مستقبلية لدرالاد الزراعة  ة تعريم الزرا  بالتوصياا السنية  نتا  وتسوي  الزيتون.-2

 الطريقة البحثية:
   .ب ريقة العينة يعتمد هها البحث علة منهج المسح االجتماعة وال : المنهج البحثى: أ

 .المجا  الج را ة، والمجا  البالرى، والمجا  الزمنة ويالم  ثانيا: المجال البحثى:
 المجال الجغرافي: -أ

تنةسض  هة  تمث  واحة ستيوة إحدى المنةسضتاا ال بيعية  ي الصحراء ال ربية،تم اةتيار واحة ستيوة كمجا  ج را ة للبحث الحالة، حيث لقد 
كم، ويحدها من الالتتتتما  هضتتتتبة صتتتتةرية متصتتتتلة  822متر، وتقخ جنوو ةرو مدينة مرستتتتي م رو  علي مستتتتا ة  03عن مستتتتتو، ستتتت ح البحر 

كم، بين  25تتقارو باتجا  ال رو وتتباعد باتجا  الالتتتتتتتتتتر ، ومن الجنوو ستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة من التل  والكثبان الرملية، ومن ال رو الحدود الليبية علي بعد 
 022528، كما تبلغ مستتتاحة محا  ة م رو  0كم 10282التتتماال ، وتبلغ مستتتاحة واحة ستتتيوة  01 - 5التتترقا ، وة ي عرض  02-03ة ي  و  

نسمة،  ي حين يبلغ عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكان محا  ة  02222من مساحة محا  ة م رو ، كما يبلغ عدد سكان سيوة  %5203، حيث تمث  واحة سيوة 0كم
وتمتد جهور ستتتتتتكان واحة ستتتتتتيوة إلي قبا   البربر  ي الم رو  عدد ستتتتتتكان محا  ة م رو . من إجمالي %201نستتتتتتمة ، وتمث   831222م رو  

 والجزا ر وتونس.
وتجسيم البلح  صتتتانخ لتعب ةم ةوتالتتتير البياناا بواحة ستتتيوة إلي اعتماد النالتتتا  االقتصتتتاد، بالواحة علي الصتتتناعاا المةتلسة،  قد تم إنالتتتاء ستتتت

 - مان -الحياة  - كوا ستتتتتتتيوة -)ستتتتتتيوة الواد،(، وعدد ةمستتتتتتة مصتتتتتتانخ لتعب ة الميا  وهي، و المصتتتتتتر،و النجمة، ، و األةوة، و النةلتين، و )الجوهرةوهة 
معصتتتتترتين  ي تجزرتي، و ربخ معاصتتتتر  ي مدينة ستتتتتيوة، ومعصتتتترة  ي  ةورمي، ومعصتتتتترة  ي  بو   صتتتتا ي(، واثنتة عالتتتترة معصتتتتترة للزيتون، وهي

إلي  ربخ معاصتتر  ةر،  ي مدينة ستتيوة تعم  بالكبس، كما تضتتم واحة ستتيوة  ضتتا ةبال رد المركز،، با وهم يعملون  ،التتروم، ومعصتترة  ي المراقي
 (.2051)مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مطروح،  العديد من الهي اا والةدماا األةرى

من إجمالة المستتتتتتتتتاحة المزروعة بالزيتون من إجمالة المستتتتتتتتتاحاا المنزرعة بالمنا    %0202(  ن واحة ستتتتتتتتتيوة تمث  0ويوضتتتتتتتتتح جدو  رقم )
 دان، وتحت  واحة ستتتتتتتيوة من حيث ا نتاجية علة مستتتتتتتوى المنا   الصتتتتتتتحراوية  02322الصتتتتتتحراوية، حيث بل ا المستتتتتتاحة المزروعة بها حوالة 

 ن إجمالة ا نتاجية بالمنا   الصحراوية.م % 0802 ن بنسبة  0250المركز الثالث حيث بل ا إنتاجيتها حوالة 
 

نتاجيته بالمناطق الصحراوية:5جدول رقم )  ( تقدير المساحة المزروعة بالزيتون وا 
 المناطق الصحراوية المساحة بالفدان % اإلنتاجية بالطن %

 سيوة 61851 6531 2542 6,31

 الوادى الجديد 4211 4 5128 2232

 النوبارية 522,4 2, 2411 5638

 شمال سيناء 4,82, 131, ,2,2 6,32

 جنوب سيناء 65125 6232 6462 835

 البحر األحمر 52 136 52 ,13

 اإلجمالى 003591 011 06971 011

 .2164المصدر: وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، بيانات غير منشورة، سبتمبر 

 
 دان كما هو مبين  08581من إجمالة المستتاحة المزروعة علة مستتتوى المحا  ة حوالة  %2202ويمث  محصتتو  الزيتون بواحة ستتيوة حوالة 

(، و ن إجمالة 8 دان كما هو مبين بالجدو  رقم ) 02001( وتبلغ المستتتتتتتتتتتاحة المزروعة بالمحاصتتتتتتتتتتتي  المةتلسة بواحة ستتتتتتتتتتتيوة حوالة 0بجدو  رقم )
من إجمالة المستتتاحة المزروعة بالمحاصتتتي  علة مستتتتوى الواحة، ويستة محصتتتو   % 20 دان تمث   02322بالواحة   0205عام مستتتاحة الزيتون 

من إجمالة المستتتتتاحة المنزرعة بواحة ستتتتتيوة،  %20 دان، والهى يمث   02322الزيتون  ة المرتبة األولة من حيث المستتتتتاحة، والتة تبلغ مستتتتتاحت  



 محمد أبو الفتوح السلسيلى         500

 2017(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

من إجمالة المستتتاحة المزروعة بواحة ستتتيوة، ويستة  ة المرتبة الثانية، و ما  %02 دان، ويمث   2825ستتتاحت  المزروعة و ما محصتتتو  البلح  تبلغ م
)اإلدارة من إجمالة المنزرعة بواحة ستتيوة  %00باقة المستتاحة  هة مستتاحاا محدودة من القمح، والبرستتيم  الحجازى، والمحاصتتي  المتنوعة، وتمث  

 (.2051بواحة سيوة،  الزراعية
 

 ( المساحة المزروعة من الزيتون بمحافظة مطروح:2جدول رقم )
 المركز المساحة بالفدان % الترتيب

 سيوة 61851 52.1 األول

 الحمام 6241 2., السابع

 مطروح 52,1 62 الثالث

 العلمين 4,,2 1.1 الخامس

 الضبعة 442, 66.2 الرابع

 برانى 5,44 62.5 الثانى

 النجيلة 2,11 1.4 السادس

 اإلجمالى 15359 011 -

 .0205المصدر  مديرية الزراعة بمحا  ة م رو ،  بياناا ةير منالورة، 
 ( مساحة المحاصيل المزروعة بواحة سيوة8جدول رقم )

 المحصول المساحة )فدان( % الترتيب

 زيتون 61851 12 األول

 بلح 2,24 22 الثانى

 قمح 44 1.1 الخامس

 برسيم حجازى 821 2., الرابع

 محاصيل متنوعة 6454 2.2 الثالث

 اإلجمالى 16019 011 -

 . 0205دارة الزراعية بواحة سيوة،  بياناا ةير منالورة،  المصدر  ا 
 
 مزارعا . 8352من إجمالة عددهم البالغ  %205مزارعا مبحوثا بنسبة حوالة  052   لقد تم تحديد عينة البحث  بل ا المجال البشرى -ب 

وحتة نهاية  0202ويقصتد ب  السترة التة تم ةللها جمخ البياناا من من قة البحث، وهة السترة من منتصتم التهر ديسمبر  المجال الزمنى: -جيييييييييي
 .0202الهر يناير 

 
 التعريفات اإلجرائية:

 يتضمن هها الجزء عرضا لبعض المص لحاا الر يسية الدالة المستةدمة  ة البحث 
يقصتتد ب   ة هها البحث  معارم المبحوثين المتعلقة بالتوصتتياا السنية  نتا  وتستتوي  محصتتو  الزيتون ومدى إلمامهم بها، االحتياج المعرفى:  -5

 .المدروسة ويقدر االحتيا  المعر ة للمبحوثين بمدى النقز  ة معار هم المتعلقة بالبنود المعر ية
 البحث  المصادر ا رالادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة وكها المصادر ةير الحكومية.يقصد بها  ة هها مصادر المعرفة:  -2

  وهة التابعة لوزارة الزراعة مث   المرالتتتتتد الزراعة، ومهندس الجمعية التعاونية الزراعية بواحة المصييييادر اإلرشييييادية الحكومية - 
 يتعرضون لها  ة األمور المتعلقة بإنتا  وتسوي  الزيتون.سيوة التة يلجس إليها الزرا  للنصح والمالورة السنية  و 

وهي  الةبرة الالتتتتةصتتتتية، واأله  والجيران، والتتتتيه القبيلة، وهة التة تستتتتاهم  ة توعية  المصيييادر اإلرشيييادية حير الحكومية: -ب
 .  بالتوصياا السنية الةاصة بإنتا  وتسوي  الزيتوناالزر 

 
 سلوب تجميع وتحليل البيانات:أ

المصتتتادر الثانوية المتمثلة  ة ا دارة الزراعية بواحة ستتتيوة، والجمعية التعاونية أولهما  ،الدراستتتة علة مصتتتدرين للحصتتتو  علة البياناااعتمدا 
 الزراعية بواحة سيوة، وهلك للحصو  علة البياناا المتعلقة بتحديد من قة البحث واةتيار عينة الدراسة. 

والتة جمعا من مصتتتتادرها األولية وهم زرا  محصتتتتو  الزيتون موضتتتتخ  ،ناا المحققة ألهدام الدراستتتتةالمصتتتتادر  يتعل  بالبيا تلك أما ثانييييييييييييى
اا البحثية وتم استتتتتتيساء البيان ،الدراستتتتتة بواستتتتت ة استتتتتتمارة استتتتتتبيان  عدا لهها ال رض، وتم جمخ البياناا عن  ري  المقابلة الالتتتتتةصتتتتتية للمبحوثين

القستتتتم تناو   ث، حيابلة الالتتتتةصتتتتية مخ جميخ مسرداا عينة البحث، واالتتتتتملا االستتتتتمارة علة ثلثة  قستتتتامميدانيا باستتتتتةدام استتتتتمارة االستتتتتبيان بالمق
عن  هم معار  علةبالمصتتتتتتتتتادر التة يحصتتتتتتتتت  منها المبحوثون  الثانة القستتتتتتتتتم األو   المعارم المتعلقة بإنتا  وتستتتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتتو  الزيتون، واةتز

ث  إلة بعض جهاا وزارة الزراعة م ضتتتتتتا ةالكتاباا العلمية للعلماء المتةصتتتتتتصتتتتتتين  ة هها المجا  با المراجخ و إلة  ضتتتتتتا ةبا  ،الزيتون محصتتتتتتو 
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، ز 0113(، )حستتتتتتتتتتتتن، 00،  00، ز ز 0132(، )إستتتتتتتتتتتتح ، وقابي  ،32-35، ز ز 0151وهه  المراجخ هة  ) را ،  ،مراكز البحثيةال
ة، ي(، )ع و 032 ، ز0220(، )عبد الرحيم ، 033، 032ز ز  ،0220ةرون، آ(، )عثمان و 850، ز 0111حجا  ، و (، )إبراهيم ، 082

 (. 20-81ز ز ، 0202(، )سلمة، وآةرون ، 2-5، ز ز 0202
 تلكل ةتز بالمالتتتتتكلا التة تواج  الزرا   يما يتعل  بإنتا  وتستتتتتوي  محصتتتتتو  الزيتون والحلو  المقترحةا  من تلك األقستتتتتام ثالثال القستتتتتم  ما

 راا والنسو الم وية والمتوس  الحسابة  ة تحلي  البياناا وعرض النتا ج.المالكلا، واستةدما التكرا
 

 النتائج ومناقشتها:  
قة والتة تتعل  بالتعرم علة معارم الزرا  للتوصتتتتتتياا السنية المتعل ،ليها الدراستتتتتتةالنتا ج التة توصتتتتتتلا إ هما أليتناو  هه الجزء عرضتتتتتت  

، والتعرم علة المالتتتتتتتتكلا التة تواج  الزرا   ة إنتا  وتستتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتو  الزيتون المعارم تلكمصتتتتتتتتادر ، و بإنتا  وتستتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتو  الزيتون
 .المعارم تلكمستقبلية  ة ضوء  إرالادية وضخ ة ة عم و ةيرا  ومقترحاتهم لحلها، 

  

  معرفة الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بإنتاج وتسويق محصول الزيتون -أوال:
المبحوثين ببنود التوصتتتتتتتياا السنية الةاصتتتتتتتة بإنتا  وتستتتتتتتوي  محصتتتتتتتو  الزيتون المدروستتتتتتتة،  قد تم ستتتتتتت الهم عن عدد من لتحديد معر ة الزرا  

وباستتتتتةدام مجمو  قيم العباراا التة تم الحصتتتتو  عليها من استتتتتجاباا المبحوثين علة هه   قة بإنتا  وتستتتتوي  محصتتتتو  الزيتون،التوصتتتتياا المتعل
 82وقد انحصترا درجاا معر ة زرا  الزيتون لبنود التوصتياا السنية الةاصة بإنتا  وتسوي  محصو  الزيتون بين البنود نحصت  علة هه  الدرجة، 

، وقد تم تقستتتتتتتتتتيم زرا  الزيتون من حيث   32وانحرام معيارى قدر   ،درجة 50010بمتوستتتتتتتتتت  حستتتتتتتتتتابة  ،درجة كحد  قصتتتتتتتتتتة 22 ،درجة كحد  دنة
هة و (  2 (ا السنية الةاصتتة بإنتا  وتستتوي  محصتتو  الزيتون إلة ثلث   اا كما هو مبين بالجدو  رقم بنود التوصتتيابالدرجاا الن رية لمعر تهم  

 درجة(. 52مرتسعة ) كبر من  معر ة -درجة  (.    52 - 22معر ة متوس ة )  -درجة(.  22من  منةسضة ) ق معر ة  - 
منهم يقعون  ة   ة هوى المعر ة  %02من المبحوثين يقعون   ة هوى المعر ة المنةسضتتتتتتتة،  %8203وتوضتتتتتتتح النتا ج المبينة بنسس الجدو   ن 

 منهم يقعون  ة   ة هوى المعر ة المرتسعة. %2500المتوس ة و ن 
 

  محصول الزيتون نتاج وتسويق( توزيع زراع الزيتون وفقا لفئات معرفتهم بنود التوصيات الفنية إل 4جدول رقم )
 % عدد فئات المعرفة للمبحوثين

 1,,8 22 درجة( 51معرفة منخفضة )أقل من 

 25 11 درجة (  41 -51معرفة متوسطة )

 54.2 ,66 درجة( 41معرفة مرتفعة )أكبر من 

 011 131 المجموع

 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانى. المصدر: 

 

من الزرا  المبحوثين كانوا من هوى المعر ة المنةسضتتة والمتوستت ة للتوصتتياا السنية الةاصتتة بإنتا   %52.3وتالتتير هه  النتا ج إلة  ن   
بالتالة و  ،وهو ما قد يالتتتتتتتتير إلة ضتتتتتتتترورة توجي  برامج إرالتتتتتتتتادية لهم تهدم إلة زيادة معار هم بها حتة تزيد إنتاجيتهم وتستتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتو  الزيتون،

ا  تعليمة معر ة لهم، مما يعنة  ن هناك مجاال متستتتتتعا للنالتتتتتا  يلة دة  وعا د مرتسخ يحق  لهم حياة مستتتتتتقرة، و يضتتتتتا كان هناك احتالحصتتتتتو  ع
ة   هرا وتعدي  بنيانهم المعر ة  يما يتعل  بالتوصتتتياا السنية الت ا رالتتتادى الزراعة للعم  علة معالجة القصتتتور  ة معارم المبحوثين وتوعيتهم،

ا رالتتتتتتتادية  ن يضتتتتتتتعوا  ة االعتبار عند  ج ن معر ة الزرا  بها كانا منةسضتتتتتتتة ومتوستتتتتتت ة، وهو يستتتتتتتتلزم من مة  ة من منسهى البرام الدراستتتتتتتة
 ة الدراسة.قتة ي هم للبرامج ا رالادية الهاد ة إلة تعريم منتجة ومسوقة محصو  الزيتون بالتوصياا السينة بمن 

تم حستتتتتاو  ،ة الةاصتتتتتة بإنتا  وتستتتتتوي  محصتتتتتو  الزيتونين لك  بند من بنود التوصتتتتتياا السنوللتعرم علة درجة معر ة زرا  الزيتو     
 حيث كانا متوستتت اا درجاا معر تهم بهه  البنود تنحصتتتر بين حد  دنة ،التوصتتتياا المدروستتتة تلكمتوستتت  درجاا هه  المعر ة لك  بند من بنود 

رتسا  المتوستتت  الن رى عن ا تالتتتير الي  النتا ج من وي كد هلك ما،  %022ن كحد  قصتتتة بنستتتبة اودرجت،  %00.2بنستتتبة  واحدة درجة 2025 قدر 
 ،جتين كحد  قصتتتتتتة  ة  ةلو بنود التوصتتتتتتياا السنيةر بين صتتتتتتسر كحد  دنة ود المتوستتتتت  السعلة لدرجة المعر ة وهو درجة واحدة والهى ينحصتتتتتتر ما

وقد تم تقستتتتتيم التوصتتتتتياا السنية الةاصتتتتتة بإنتا  وتستتتتتوي  ، %20بنستتتتتبة  درجة 200 ند هولدرجاا معر ة الزرا  لهها البحيث كان المتوستتتتت  العام 
توصتتتتتتتتتياا هاا معر ة  -( وهة  5محصتتتتتتتتتو  الزيتون من حيث متوستتتتتتتتت اا درجاا معر ة الزرا  لها إلة ثلث   اا  كما هو مبين بالجدو  رقم )

 0.21 ) كبر من توصتتتتياا هاا معر ة مرتسعة -    .درجة( 0.21 -2.12توصتتتتياا هاا معر ة متوستتتت ة ) - .درجة( 2012منةسضتتتتة ) ق  من 
 .)درجة
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  وثينحالتوزيخ العددى لتوصياا إنتا  وتسوي  محصو  الزيتون و قا للمب (1جدول رقم )
 % عدد لتوصياتلفئات المعرفة 

 6835 2 درجة( 1342 توصيات المعرفة بها منخفضة )أقل من

 631, 62 درجة( 6354 – 1342توصيات المعرفة بها متوسطة )

 41 64 درجة( 6354من  توصيات المعرفة بها مرتفعة )أكبر

 611 8, المجموع

 .حسبت من بيانات البحث الميدانىجمعت والمصدر : 

 

كمية بالةاز  02البند رقم   بنودهة  منخفضييا(  ن التوصتتياا السنية التة كان متوستت  درجاا معر ة الزرا  لها  2تضتتح من الجدو  رقم ) يو 
درجة بنستتتتتبة  2.30وكان متوستتتتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند بها هو  ،كجم نتروجين للسدان 8   0يضتتتتتام ستتتتتماد نتراتة  حيث الستتتتتماد المعدنة

وكان متوستتت  درجة معر ة الزرا   ،الستتتماد المعدنة يضتتتام ةلة ثلث د عاا  ة مارس ومايو ويوليو إضتتتا ةعاد يالةاز بم 00رقم  ، والبند20%
 حيث الةاز بعملية المكا حة  ة حالة  هور  عراض ا صتتتتابة بحالتتتترة الزيتون القالتتتترية 08رقم ، والبند %25درجة بنستتتتبة  2.1 لهها البند بها هو

 2013ة لهها البند هو  درجاا المعر وكان متوست  ، لتر/ ماء 022لتر لك   005ون بمعد  يثزيوا المعدنية الصتيسية مث  المليتم الرش باستتةدام ال
يتم الرش باستتتتتتتتتةدام مادة  حيث الةاز بالمكا حة المناستتتتتتتتبة  ة حالة  هور  عراض ا صتتتتتتتتابة بةنا س القلم 02 والبند ،% 2100درجة بنستتتتتتتتبة 

باألمراض التة تصتتتتتيو الةاز  02، والبند %88درجة بنستتتتتبة  2.22 وكان متوستتتتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند هو ماء، ستتتتتم/ لتر 8ستتتتتيديا  
الةاز  02 ، والبند%0202 درجة بنستتتتتتتبة 2.21هو توستتتتتتت  درجة المعر ة ل  وكان م ،مرض هبو  الزيتون السيرتيستتتتتتتليومة محصتتتتتتو  الزيتون وهو

عر ة الزرا  م وكان متوستتت  درجة ،العضتتتوية المتحللة ةالية من التربة الزراعية األستتتمدةومة باستتتتةدام يب ر  عل  مرض الهبو  الزيتون السيرتيستتتل
وستتت  وكان مت ، ر  الما ية والستتتر انااللتقليم يتم  ة الصتتتيم  زالة األالةاز بسنستتتو ميعاد  00 ، و ةيرا البند%00.2درجة بنستتتبة  2.25 ل  هو

 .  %22درجة بنسبة  2012درجاا المعر ة ل  هو 
عملية المكا حة المناستتتتبة  ة ب الةاز 00 بندالهة  متوسيييطا  كهلك  قد تبين  ن التوصتتتتياا السنية التة كان متوستتتت  درجاا معر ة الزرا  لها

، يوم 00 ساصتت ن بييو بمعد  رالتتتنيتم الرش باستتتةدام مادة الملثيون  ة منتصتتم التتهر يو  حيث حالة  هور  عراض ا صتتابة بهبابة ثمار الزيتون
الةاز بالمكا حة المناستتتبة  ة حالة  هور  عراض ا صتتتابة  05، والبند %55درجة بنستتتبة  0.02وكان متوستتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند هو 

لزرا  لهها البند بها معر ة ا وكان متوس  درجة ،التجار بسحد الزيوا المعدنية الصتيسية ةل  الهر يناير و برايرحيث ترش األ ةيبحالترة الزيتون الق ن
درجة  ،  قد كان متوستتتت الجانبية األةصتتتتانالسر  إلة مستتتتتوى  تقصتتتتير بمعنة قزللالةاز بنو  التقليم  01 ، والبند%50درجة بنستتتتبة  0.22هو 

كان متوستتتتتتتتتت  درجة  ،  قدا تالتتتتتتتتتجار  ة مرحلة االن ثمار األالةاز بال رض من التقليم  08، والبند %50.2بنستتتتتتتتتبة  0.25هو  معر ة الزرا  ب 
كان متوستتتت  درجة   ،التتتتجار الهرمةهو تجديد ل و تقليم ز بال رض من الالةا 02 ، والبند %5202درجة بنستتتتبة  0.02معر ة الزرا  لهها البند هو 

 كان ،  قدستتتتس  الةاز ب ريقة الجمخ اليدوى باستتتتتةدام ستتتتللم لق م الثمار من  علة إلة  03، والبند % 22بنستتتتبة  0.82 المعر ة لهها البند هو
ستتتتتود ون األالمحصتتتتتو  هو ميعاد جمخ ثمار الزيتالةاز بسنستتتتتو ميعاد لجمخ  82، والبند %22بنستتتتتبة  0.80 درجة متوستتتتت  درجة المعر ة ب  هو

جمخ الةاز بالعبواا التة يتم  85والبند ، %28درجة بنستتتتتتتبة  0022  قد كان متوستتتتتتت  درجة المعر ة ب  هو للتةلي  ةل  التتتتتتتهر  كتوبر ونو مبر
 80، والبند %20بنستتتتتتتتتتتبة درجة  0000و كان متوستتتتتتتتتتت  درجة المعر ة بها ه،  قد  يها باستتتتتتتتتتتتةدام عبواا ةالية من األمراض الس ريةثمار الزيتون 

توستتتتتتتتتت  درجة كان م قد  ،من حتة يتم تعب تها  ة العبواا الةاصتتتتتتتتتتة بهاآو  ىتتم عن  ري  وضتتتتتتتتتتخ الثمار  ة مكان هاو التة الةاز بعملية السرز 
ة يجو  ن يكون بها  تحاا تهويوالتة الةاز بالعبواا التة يتم  يها جمخ ثمار الزيتون  82 ، والبند%22 درجة بنستتتتبة 0003 ومعر ة الزرا  ب  ه

تتم عن  ري  تل ة التة الةاز بعملية النق   83 ، والبند% 5202 درجة بنستتتتتتتتتتتتتبة 0023كان متوستتتتتتتتتتتتت  درجة المعر ة ب  هو ،  قد وةير محكمة
بنستتبة درجة  0.22 معر ة ب  هوكان متوستت  درجة ال،  قد ماكن التستتوي   و معاصتتر الزيتونألعملية التسةير  ة تسريغ ستتياراا النق  عند وصتتولها 

22%. 
الةاز بسصتتتتنام الزيتون المحلية السقيرة   0رقم  هة  البندمرتفعا تبين  ن التوصتتتياا السنية التة كان متوستتت  درجاا معر ة الزرا  بها كما    

، والبند %13.2درجة بنستتبة  0.12ها هو كان متوستت  درجة معر ة الزرا  لهها البند ب،  الحامضتتة( -العجيزى -التساحة – ة نستتبة الزيا )البلدى 
درجة  0013 كان متوستتتتتت  درجاا معر ة لهها البند بها هو  ،المراقة( –الملوكة   -الةاز بسصتتتتتتنام محلية ةنية  ة نستتتتتتبة الزيا ) الو يسة  0

 0.10درجة معر ة الزرا  لهها البند هو كان متوس  ،  ستسلنو( -دولستة  –دة للتةلي  )كاالماتا ر مستتو ال باألصتنامالةاز  8، والبند %11بنستبة 
درجة  2025معر ة بها هو الكان متوستتت  درجة   ،بيكوا ( -مستتتتوردة مزدوجة ال رض )مانزانيللوالالةاز باألصتتتنام  2 ، والبند%15درجة بنستتتبة 

 (، 2،  8و وا   الربيخ  ة التتتتتتتهرى )(، 00،  02)    الةريم  ة التتتتتتتهرىايتم  ة  و الهى الةاز بميعاد زراعة الزيتون  5 ، والبند%3002بنستتتتتتتبة 
تروى  التتتجار الزيتون ك  حيث  ،الةاز بميعاد الرى صتتتيسا 2 ، والبند%12درجة بنستتتبة  0.18كان متوستتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند بها هو  

تروى  التتتتتتجار حيث الةاز بميعاد الرى التتتتتتتاء  2 والبند ،%022ن بنستتتتتتبة اتلهها البند هو درجكان متوستتتتتت  درجة معر ة الزرا  ،  صتتتتتتيسا ايوم 05
الستتتماد  إضتتتا ةالةاز بميعاد  3، والبند %12بنستتتبة  0.33ان متوستتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند بها هو درجة  ك ،التتتتاء ايوم 02الزيتون ك  
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 1 ، والبند%12درجة بنسبة  0.12 بها هوكان متوس  درجة معر ة الزرا  لهها البند   ،يضتام ةل   التهر نو مبر وديسمبر وينايرحيث العضتوى 
ة بدرجة بنستتتتت 0.22كجم  ة السدان، وكان متوستتتتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند بها هو  00 -02يضتتتتتام حيث الةاز بكمية الستتتتتماد العضتتتتتوى 

زرا  بها كان متوستت  درجة معر ة ال  ، ر  الما ية والستتر اناا التة تنمو  ة قلو الالتتجرةمن حيث إزالة األ الةاز بسنوا  التقليم 02 والبند،  32%
كان متوستتتتتت  درجة ،  كتوبر ونو مبر بعد جمخ المحصتتتتتتو   ىالةاز بسنستتتتتتو ميعاد للتقليم  ة التتتتتتهر  00 ، والبند%13.2درجة بنستتتتتتبة  0.12هو 

توس  كان م ، ا ية والستر انااالم األ ر الةاز بسنستو ميعاد للتقليم  ة الصتيم  زالة  00 ، والبند%33درجة بنستبة  0.22معر ة الزرا  بها هو 
وكان متوستتتتتت  درجة  ،الةاز بسنستتتتتتو  ريقة للجمخ هة الجمخ اليدوى 05 ، والبند% 22بنستتتتتبة  2012درجة معر ة الزرا  لهها البند بها هو درجة 

الةاز ب ريقة الجمخ اليدوى عن  ري  وضتتتتتتتتخ مسارش بلستتتتتتتتتتيك تحا  02 والبند ،%13.2 درجة بنستتتتتتتتبة 0.12معر ة الزرا  لهها البند بها هو 
الةاز ب ريقة الجمخ اليدوى باستتتةدام اليدين  ة  02، والبند %32درجة بنستبة  0.23الزرا  لهها البند بها هو  كان متوست  درجة معر ة،  الالتجرة

سنستتتتتتتتو ميعاد لجمخ ثمار الزيتون الةاز ب 01 ، والبند%33.2بة درجة بنستتتتتتت 0.22كان متوستتتتتتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند هو ،  ق م الثمار
، %12درجة بنستتتبة  0.10كان متوستتت  درجة معر ة الزرا  لهها البند هو   ،ةضتتتر للتةلي   ة منتصتتتم التتتهر ستتتبتمبر حتة نهاية التتتهر  كتوبراأل

ان متوستتتتت  ك،  الناتجة من السرز بعيدا عن مكان السرزتتم عن  ري  استتتتتتبعاد الثمار المصتتتتتابة ةير صتتتتتالحة التة الةاز بعملية السرز  80والبند 
الةاز بالعبواا التة يتم  يها جمخ ثمار الزيتون  ة عبواا بلستتتتتتيك جيدة  88 ، والبند%32درجة بستتتتتبة  0.20درجة معر ة الزرا  لهها البند هو 

ستتتتتتتتتترا   ة نق  ةاز بعملية النق  تتم عن  ري  ا ال 82، والبند %30درجة وبنستتتتتتتتتتبة  0.22كان متوستتتتتتتتتت  درجة معر ة الزرا  بها هو ،  التهوية
 .%12درجة بنسبة  0.32كان متوس  درجة معر ة الزرا  لهها البند هو   ، الثمار بعد تعب تها  ة العبواا الةاصة بها
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 البيان                                                          

 بنود التوصيات 

متوسط 

 درجات

 المعرفة
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 أصناف الزيتون:
   الحامضى(.-العجيزى-التفاحى –أصناف محلية فقيرة فى نسبة الزيت )البلدى  -0

 

0.96 

 

9,89 

 99 ,089 المراقى(. –الملوكى  –ة فى نسبة الزيت ) الوطيفى نيأصناف محلية غ -1

 97 0891 سفالنو(. -دولسى -ة للتخليل )كاالماتادأصناف مستور -5

 1.9, 0.73 بيكوال(. -مانزانيللواجة الغرض ) وأصناف مستوردة مزد -9

 ميعاد زراعة الزيتون:

 (.9،  5)ىوائل الربيع فى شهر(، وأ00،  01)ىئل الخريف فى شهرايتم زراعة الزيتون فى أو  -3
0895 97 

 ميعاد الرى صيفا:
 يوم صيفا. 03تروى أشجار الزيتون كل  -7

1 011 

 ميعاد الرى شتاء:
 يوم شتاء. 11تروى أشجار الزيتون كل  -6

08,, 99 

 السماد العضوى: إضافةميعاد 
 يضاف خالل أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير. -,

0899 99 

 كمية السماد العضوى:
 كجم فى الفدان. 01 -01يضاف من  -9

0869 ,6 

 كمية السماد المعدنى: 
 90 18,1 كجم نتروجين للفدان. 5:  0يضاف سماد نتراتى   -01

 السماد المعدنى: إضافةميعاد 
 93 1891 يضاف على ثالث دفعات فى مارس ومايو ويوليو. -00

  :المكافحة المناسبة فى حالة ظهور أعراض اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون
 33 0.01 يوم. 10و بمعدل رشتين بفاصل نييتم الرش باستخدام مادة المالثيون فى منتصف شهر يو -01

 ظهور أعراض اإلصابة بحشرة الزيتون القشرية:المكافحة المناسبة فى حالة 
 9981 ,19 ماء.لتر  011لتر/  0.3يتم الرش باستخدام م الزيوت المعدنية الصيفية مثل المالثيون بمعدل  -05

 المكافحة المناسبة فى حالة ظهور أعراض اإلصابة بخنافس القلف:
 55 1877 سم/ لترماء. 5يتم الرش باستخدام بمادة سيديال  -09

 ة: نيالمكافحة المناسبة فى حالة ظهور أعراض اإلصابة بحشرة الزيتون القط
 31 0.19 ترش االشجار بأحد الزيوت المعدنية الصيفية خالل شهرى يناير وفبراير.  -03

 األمراض التى تصيب محصول الزيتون:
 1989 1899 مرض ذبول الزيتون الفيرتيسليومى .   -07

 الزيتون الفيرتيسليومى:طرق عالج مرض الذبول 
 1189 1893 استخدام االسمدة العضوية المتحللة خالية من التربة الزراعية --06

 أنواع التقليم:
 ,9 1.97 تقليم خفيف بمعنى إزالة بعض األفرع. -,0

 3189 0813 الجانبية. األغصانتقليم تقصير بمعنى قص الفرع إلى مستوى  -09
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 9,89 0896 والسرطانات التى تنمو فى قلب الشجرة.إزالة االفرع المائية  -11

 أنسب ميعاد للتقليم:
 ,, 0867 يتم فى شهرى أكتوبر ونوفمبر بعد جمع المحصول. -10

 96 1899 يتم فى الصيف إلزالة االفرع المائية والسرطانات.  -11

 الغرض من التقليم:
 3989 0801 اثمار االشجار فى مرحلة اإلنتاج. -15

 76 0859 تجديد لألشجار الهرمة. -19

 انسب طريقة للجمع:
 9,89 0896 الجمع اليدوى. -13

 طريقة الجمع اليدوى:
 9, ,087 وضع مفارش بالستيك تحت الشجرة. - 17

 89,, 0866 استخدام اليدين فى قطف الثمار. -16

 77 0850 لقطف الثمار من أعلى إلى أسفل.استخدام ساللم  -,1

 للجمع:أنسب ميعاد 
 97 0890 ميعاد جمع ثمار الزيتون االخضر للتخليل فى منتصف سبتمبر حتى نهاية أكتوبر. -19

 65 0897 ميعاد جمع ثمار الزيتون االسود للتخليل خالل شهرى أكتوبر ونوفمبر. -51

 عملية الفرز:
 7, 0861 الفرز.يجب استبعاد الثمار المصابة غير الصالحة الناتجة من الفرز بعيدا عن مكان  -50

 79 ,081 يجب أن توضع الثمار فى مكان هاو وأمن حتى يتم تعبئتها فى العبوات الخاصة بها.  -51

 ثمار الزيتون:لالعبوات التى يتم الجمع فيها 
 1, 0879 عبوات بالستك جيدة  التهوية. -55

 31 9981 عبوات تسهل عملية التداول. -59

 70 0811 من األمراض الفطرية.يجب استخدام عبوات خالية  -53

 3989 ,081 يجب ان تكون العبوات بها فتحات تهوية وغير محكمة. -57

 عملية النقل:
 99 08,6 سراع فى نقل الثمار بعد تعبئتها فى العبوات الخاصة بها.يجب اإل -56

 61 0891 زيتون.معاصر اللماكن تسويق أو أليجب تالفى عملية التأخير فى تفريغ سيارات النقل عند وصولها  -,5

 69 0831 المتوسط العام

 من بيانات البحث الميدانى.وحسبت المصدر : جمعت 

 
 مصادر معارف الزراع  المبحوثين لبنود التوصيات الفنية الخاصة بإنتاج وتسويق محصول الزيتون:  -ثانيا: 

ب رض نالتتتتتر التوصتتتتتياا السنية المتعلقة بإنتا  وتستتتتتوي  محصتتتتتو  الزيتون  ة محاولة الستتتتتتجلء الدور الهى قام ب  الجهاز ا رالتتتتتادى         
قد   هرا  لتوصتتتياا، اتلك ية عن مصتتتادر معر تهم  يما يتعل  بك  بند من بنود نبواحة ستتتيوة،  قد تم ستتت ا  المبحوثين الهين يعر ون التوصتتتياا الس

مية تابعة ،  بعض التوصتتتتتتتياا كان مصتتتتتتتدرها حكو انا تتنو  بتنو  ك  بندكالتوصتتتتتتتياا  تلكالنتا ج  ن مصتتتتتتتادر معر ة المبحوثين لك  بند من بنود 
لمصتتتتتتتادر اوالبعض اآلةر كان مصتتتتتتتدرها المرالتتتتتتتد الزراعة، ومهندس الجمعية التعاونية الزراعية،   والتة تم تحديدها بمصتتتتتتتدرين هما ،لوزارة الزراعة

 أله  والجيران، واليه القبيلة.الةبرة الالةصية للمبحوث، وا  ا رالادية ةير الحكومية والتة تتمث   ة
 

 : المصادر اإلرشادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة:-أ
(  ن هناك مجموعة من بنود التوصتياا السنية للمصتادر ا رالتادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة هة المصتتدر 2)رقم  جدو يتضتح من بياناا 

 صتتتتتتتابة مكا حة المناستتتتتتتبة  ة حالة  هور  عراض اال  بندهم علة معر ة بتلك البنود مث   المبحوثين الهينالوحيد لها و قا الستتتتتتتجاباا كا ة الزرا  
هبو  الزيتون   ر  عل  مرض  بند كهلكاألمراض التة تصتتيو محصتتو  الزيتون وهو مرض هبو  الزيتون السيرتيستتليومة، و   بةنا س القلم، وبند

 ةالية من التربة الزراعية.الية المتحللة السيرتيسليومة باستةدام االسمدة العضو 
 

  اإلرشادية حير الحكومية : المصادر-ب 
من بنود التوصتتتياا السنية التة كانا المصتتتادر ا رالتتتادية ةير الحكومية والمصتتتادر ا رالتتتادية  ا(  ن هناك بعضتتت2تبين من الجدو  رقم )      

-العجيزى -التساحة -الحكوميتة التتابعتة لوزارة الزراعتة علة معر تة بهتا مثت  البنود اآلتيتة وهة    صتتتتتتتتتتتتتتنتام محليتة  قيرة  ة نستتتتتتتتتتتتتتبتة الزيتا )البلتدى
سلنو(، ستتتتتت -دولستتتتتتة -دة للتةلي  )كاالماتار المراقة(، و صتتتتتتنام مستتتتتتتو  –الملوكة  –لو يسة ية  ة نستتتتتتبة الزيا )انالحامضتتتتتتة(،و صتتتتتتنام محلية ة

وا   و  (،00،  02) ى    الةريم  ة التتتهر ابيكوا (، و نستتتو ميعاد لزراعة التتتتلا الزيتون  ة  و  -جة ال رض ) مانزانيللومزدو و صتتتنام مستتتتوردة 
 األ ر  إزالة مث   و نوا  التقليم ،ماد العضتتتتتوى، وكمية الستتتتتماد العضتتتتتوىالستتتتت إضتتتتتا ةوميعاد  (، والسترة بين الرياا صتتتتتيسا،2،  8) ىالربيخ  ة التتتتتهر 

   ة منتصتتتم ةضتتتر للتةلي نستتتو ميعاد لجمخ ثمار الزيتون األالما ية والستتتر اناا التة تنمو  ة قلو الالتتتجرة، واستتتتةدام اليدين  ة ق م الثمار، و 
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التة نق  الوعملية  وتعب ة الثمار  ة العبواا البلستتتيك جيدة التهوية، استتتبعاد الثمار المصتتابة، يجوحيث ستتبتمبر حتة نهاية  كتوبر، وعملية السرز 
 سرا   ة نق  الثمار بعد تعب تها  ة العبواا الةاصة بها.جو ا ي
 

الزرا  المبحوثين يعر ون التوصتتتتتتتتياا السنية الةاصتتتتتتتتة بإنتا  وتستتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتو   مجمو  من %2202(  ن 2تبين من نتا ج الجدو  رقم )كما 
منها،  %5205منهم يعر ونها من ةل  المصتتتتتتتتتادر ا رالتتتتتتتتتادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، هها ويمث  المرالتتتتتتتتتد الزراعة  %88 الزيتون، وكان

هم يعر ونها من ةل  المصتتتتتتتتتتتتتتادر ا رالتتتتتتتتتتتتتتادية ةير حكومية، وتبين  ن الةبرة من %22منها، بينما كان  %20ومهندس الجمعية التعاونية الزراعية 
 لاليه القبيلة. %03ه  والجيران، ل  %83 منها، % 50الالةصية تمث  

 

 ( التوزيع العددى والنسبى للزراع وفقا لمصادر معرفتهم بالتوصيات الفنية الخاصة بإنتاج وتسويق محصول الزيتون: 7جدول رقم )
بند رقم 

 ةالتوصي

 )*(الفنية

 يعرف

 (131)ن=

 مصادر إرشادية غير حكومية مصادر إرشادية حكومية

مرشد ال

 زراعىال

مهندس 

 جمعيةال
 المجموع

خبرة ال

 شخصيةال

هل األ

 جيرانالو
 المجموع شيوخ القبائل

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

0 197 9,.9 97 7,.6 10 50.5 76 16.1 ,9 99.6 71 55.3 51 07., 069 61., 

1 196 99 1, 31.9 16 99.0 33 11 99 30.1 76 59., 16 09 091 66.6 

5 157 93 13 30 19 99 99 10 011 39.1 39 50.9 16 09.9 0,, 69 

9 117 ,1.9 10 31.3 09 96.3 91 09 ,, 35 35 51 13 03 077 ,0 

3 190 97.9 60 69 13 17 97 59., 79 99.0 39 11.9 16 0,.7 093 71.1 

7 131 011 53 31.6 19 59., 39 15.7 ,9 99 39 51.9 9, 13.0 090 67.9 

6 159 99 51 7,.1 09 7,.1 09 50.9 ,, 79.5 61 57., 51 07., 091 ,0.1 

, 151 91 35 76 17 55 69 59 71 30 37 9, 59 15 030 77 

9 10, ,6 5, 69.1 01 10 9, 11.0 ,0 96.7 91 15.3 99 1,., 061 66.9 

01 011 90 0, 71 01 91 51 19.9 57 31 15 51 05 0, 61 60 

00 001 93 06 90 19 39 90 56 51 93 15 55 07 11 60 75.9 

01 056 33 57 65.3 05 17.3 99 53., 95 9,.9 1, 50., 06 09.5 ,, 79.1 

05 015 99.1 - - - - - - 33 93 96 5, 10 06 015 99.1 

09 ,1 55 55 91 99 71 ,1 55 - - - - - - - - 

03 051 31 93 77.1 15 59 7, 31.5 51 30.7 11 51.5 01 07.0 71 96.6 

07 70 19.9 56 70 19 59 70 011 - - - - - - - - 

06 37 11.9 13 93 50 33 37 011 - - - - - - - - 

0, 011 9, 0, 76 9 55 16 11 31 39 59 56 9 9 95 6, 

09 050 31.9 - - - - - - 79 31.6 95 51., 09 09.3 050 011 

11 197 9,.9 06 35 03 96 51 05 017 99.3 ,7 91.5 11 01.1 109 ,6 

10 111 ,, 33 31.9 31 9, 013 9, 99 91.7 57 50.5 51 17.0 003 31.5 

11 006 96 09 70 01 59 50 16 91 96 50 57 03 0.6 ,7 69 

15 057 39.9 19 75 09 56 5, 1, 93 93 53 57 09 11 9, 61 

19 076 77.6 13 39.3 06 91.3 91 13.0 3, 97.9 99 59.1 0, 09.9 013 69.9 

13 197 9,.9 1, 35., 19 97.1 31 10.0 95 96.9 69 91.6 11 00.5 099 6,.9 

17 101 ,9 11 79.6 01 53.1 59 07.1 ,, 31 61 91.9 07 9.0 067 ,5.5 

16 110 ,,.9 11 3,., 09 90.1 59 03.9 90 9,.6 60 56.9 13 05.9 0,6 ,9.7 

1, 079 73.7 15 76.7 00 51.9 59 10 61 35., 93 59.7 03 00.3 051 69.5 

19 159 97 13 70 07 59 90 06.1 91 93.3 6, 59.9 51 03.0 09, ,1., 

51 036 75 0, 3, 05 91 50 11 71 99 99 53 11 07 017 ,1 

50 103 ,7 99 79 11 50 60 55 79 99 31 53 51 10 099 76 

51 071 79 59 39.7 15 91.9 36 53.7 31 9,.3 13 19.5 1, 16.1 015 79.9 

55 113 ,1 10 03.7 00 59.9 51 03.7 6, 93 31 51 95 13 065 ,9.9 

59 019 31 05 36 01 95 15 09 31 30 55 55 07 07 010 ,1 

53 035 70.1 07 91.0 11 39 5, 19., 33 96., 90 56 09 06 003 63.1 

57 057 39.9 06 37.6 05 91 51 11 30 9,.0 59 51.0 10 09., 017 7, 

56 159 95.7 11 90.3 50 3,.3 35 11.7 017 3,.7 9, 17.3 16 09.9 0,0 66.9 

5, 0,1 61 10 33 06 93 5, 10 6, 33 91 19.7 11 03.9 091 69 

 76 091 ,0 19 ,5 ,9 30 ,7 55 57 91 11 36.3 19 61.9 067 المجموع

 (.2ملح ة  مسمة بنود التوصياا موضح بجدو  رقم ))*(   بياناا البحث الميدانة.جمعا وحسبا من المصدر  
 
 
 

   -ويمكن عرض هه  المصادر علة النحو التالة 
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كمصتتتتدر للمعر ة ا رالتتتتادية الحكومية بإنتا  وتستتتتوي  محصتتتتو  الزيتون،  قد تبين  ن  مصتتتتدرا مرتسعا للمعر ة ب   ة  للمرشيييد الزراعىبالنستتتتبة 
 %22( بنستتتتبة 2،  8(، و وا   الربيخ  ة التتتتهرى )00،  02الةاز بميعاد زراعة الزيتون  ة  وا   الةريم  ة التتتتهرى ) 5البنود التالية   البند رقم 
من المبحوثين  %2100كجم  ة السدان بنستتتتبة  00-02 ون هه  التوصتتتتية والبند الةاز بكمية الستتتتماد العضتتتتوى المضتتتتا ة من المبحوثين الهين يعر 

من المبحوثين الهين  %22كجم للسدان بنسبة  8   0الةاز بكمية الستماد المعدنة يضتام ستماد نتراتة من  02الهين يعر ون هه  التوصتية، والبند 
، والبند %20الةاز بمعر ة األمراض التة تصتتتيو  محصتتتو  الزيتون مرض هبو  الزيتون السيرتيستتتليومة بنستتتتبة  02د يعر ون هه  التوصتتتية، والبن

من المبحوثين الهين يعر ون هه  التوصتتية  %2202الةاز بالمكا حة المناستتبة  ة حالة  هور  عراض ا صتتابة بحالتترة الزيتون القالتترية بنستتبة  08
كمصتتتتتدر للمعر ة ا رالتتتتتادية الحكومية  ة مجا  إنتا  وتستتتتتوي  محصتتتتتو  الزيتون  قد تبين  ن  كثر  ونية الزراعيةلمهندس الجمعية التعاوبالنستتتتتبة 

من المبحوثين  %52الةاز بمعر ة بميعاد إضتتا ة الستتماد المعدنة بنستتبة  02بنود التوصتتياا التة كان يتم التعرم عليها من ةلل  هة  البند رقم 
الةاز بالمكا حة  02من المبحوثين، والبند  %55الةاز ب ر  عل  األمراض التة تصتتتتتتتتتتتيو الزيتون بنستتتتتتتتتتتبة  02الهين هه  التوصتتتتتتتتتتتية، والبند 

من المبحوثين الهين  %5208ستتم/ لترماء بنستتبة  8المناستتبة  ة حالة  هور  عراض ا صتتابة بةنا س القلم حيث يتم الرش باستتتةدام مادة ستتيديا  
من المبحوثين الهين يعر ون هه  التوصتتتتتتية،  %51باستتتتتتتةدام عبواا ةالية من األمراض الس رية بنستتتتتتبة  الةاز 85يعر ون هه  التوصتتتتتتية، والبند 

من المبحوثين الهين يعر ون هه   %5305الةاز بعملية النق  يجو ا ستتتترا   ة نق  الثمار بعد تعب تها  ة العبواا الةاصتتتتة بها بنستتتتبة  82والبند 
 التوصية.

صتتتتتدر للمعر ة ا رالتتتتتادية ةير الحكومية  ة مجا  إنتا  وتستتتتتوي   محصتتتتتتو  الزيتون  قد تبين  ن  كثر بنود كم وبالنسييييبة للخبرة الشييييخصييييية
الةاز بسصتتتتتتتتتنام الزيتون المحلية السقيرة  ة  0التوصتتتتتتتتتياا  ة مجا  إنتا  وتستتتتتتتتتوي  الزيتون التة كان يتم التعرم عليها من ةلل  هو  البند رقم 

 من المبحوثين الهين هه  التوصية. %22الحامضة ( بنسبة  –جيوى الع –التساحة  –نسبة الزيا )البلدى 
الةاز بإزالة األ ر  الما ية  02تبين  ن  كثر بنود التوصتتتتتتتياا  ة إنتا  وتستتتتتتتوي  محصتتتتتتتو  الزيتون هو  البند رقم  وبالنسيييييبة لاهل والجيران

قد تبين  ن  كثر بنود التوصياا  ة مجا  إنتا  وتسوي  الزيتون هو ، وبالنستبة لاليه القبيلة  %2208والستر اناا التة تنمو  ة قلو الالتجرة بنستبة 
الةاز بالسرز الهى يجو  ن توضتتتتتتتخ  ي  الثمار  ة مكان هاو وآمن حتة  80، والبند % 0200الةاز بسنستتتتتتو ميعاد للتقليم بنستتتتتتبة  00البند رقم 

 .%0200يتم تعب تها  ة العبواا الةاصة بها بنسبة 
ناك نقصتتتتتتا واضتتتتتتحا  ة الدور الهى تقوم ب  األجهزة ا رالتتتتتتادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، كما تالتتتتتتير إلة الزرا  وتالتتتتتتير النتا ج إلة  ن ه

  امازالوا يستتتتتتتتتقون الكثير من معار هم من ةل  المصتتتتتتتتادر ا رالتتتتتتتتادية ةير الحكومية ، لها يستتتتتتتتتلزم األمر  ن تضتتتتتتتتخ األجهزة المعنية للنهوض بإنت
 ة اعتبارها  ن يكون لدرالتتتتتتتاد الزراعة الحكومة التابخ لوزارة الزراعة دور واضتتتتتتتح  ة نالتتتتتتتر وهيو  المعارم واأل كار  وتستتتتتتتوي  محصتتتتتتتو  الزيتون

 المتعلقة بتلك التوصياا، و ن يقوم بعقد دوراا تدريبية تسةه الس اا التة  ثبتا الدراسة  نها مصدر هام للمعلوماا  ة المجتمخ السيوى.
 اجه زراع الزيتون ومقترحاتهم لحلها: ثالثا : المشكالت التى تو 

(  ن هناك عالتتر مالتتكلا تواج  زرا  الزيتون المبحوثين  ثناء الموستتم الزراعة وعند حصتتاد المحصتتو  3  هرا النتا ج المبينة بالجدو  رقم ) 
واستتتتت ل   يةه التستتتتويقمنا الالنق  ، ثم ندرة  من قب  الزرا  المبحوثين هة  ارتسا   ستتتتعاربالترتيو وتداول  وتستتتتويق  ، وكانا  كثر المالتتتتكلا تكرارا 

لواحة، وعدم  اعلية ا رالتتتاد الزراعة، واالعتماد لالتجار، وعدم توا ر األيدى العاملة المدربة، وعدم وجود إرالتتتاد تستتتويقة، وعدم وجود معاصتتتر قريبة 
 لعبواا، و ةيرا صعوبة التصرم  ة الزيا بعد العصر.علة ال ر  التقليدية  ة الجمخ، وعدم توا ر الالتلا بسسعار مناسبة، وعدم توا ر ا

 

 ( المشكالت التى تواجه زراع الزيتون:8جدول رقم )
 % 131تكرار ن= المشكالت م

 611 241 ارتفاع أسعار النقل. -0

 4432 258 ندرة منافذ التسويقية واستغالل التجار. -1

 4835 251 .عدم توافر األيدى العاملة المدربة  -5

9- 
 عدم وجود إرشاد تسويقى.

268 8232 

 81 211 .للواحة عدم وجود معاصر قريبة بالقرى -3

 4138 652 عدم فاعلية اإلرشاد الزراعى. -7

 4632 628 االعتماد على الطرق التقليدية فى الجمع. -6

 51 664 .عدم توافر الشتالت بأسعار مناسبة -,

 5,32 618 عدم توافر العبوات. -9

 231, 45 صعوبة التصرف فى الزيت بعد العصر. -01
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان.

 مقترحات زراع الزيتون لحل المشكالت التى تواجههم: -ب
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مقترحاا قدمها زرا  الزيتون لح  المالتتتتتتتتكلا التة تواجههم   ثناء الموستتتتتتتتم  وجود عدة ( عن1  هرا النتا ج المبينة بالجدو  رقم )           
  االقترا  بتو ير ةمن قب  زرا  الزيتون المبحوثين هبالترتيو الزراعة وعند حصتتتتتتاد المحصتتتتتتو  وتداول  وتستتتتتتويق ، وتبين  ن  كثر المقترحاا تكرارا 

ر ا رالتتتاد التستتتويقة  ة الواحة، وتدريو العمالة الزراعية من ةل  البرامج ا رالتتتادية، وستتتا   النق  الحديثة من ةل  الجمعياا األهلية، وتسعي  دو 
زيادة  عداد معاصتتتتتتتتتتتتتر الزيتون قريبة من القرى، وتو ير اآلالا الحديثة للجمخ، وتليها تو ير الالتتتتتتتتتتتتتتلا ثم ويليها  تح منا ه تستتتتتتتتتتتتويقية ةار  الواحة، 

 مناسبة.                بسسعار مناسبة، و ةيرا تو ير العبواا بسسعار
 

 ( مقترحات زراع الزيتون لحل المشكالت التى تواجههم:9جدول رقم )                
 % (131ن=)تكرار   المقترحات م

 41 224 .من خالل الجمعيات األهلية توفير وسائل النقل الحديثة -6

 81 211 تفعيل دور اإلرشاد التسويقى بالواحة. -2

 28 644 العمالة الزراعية من خالل البرامج اإلرشادية.تدريب  -,

 21 641 فتح منافذ تسويقية خارج الواحة. -5

 15 611 زيادة أعداد معاصر الزيتون قريبة من القرى. -4

 5631 615 توفير اآلالت الحديثة للجمع.  -1

 2, 81 توفير الشتالت بأسعار مناسبة. -2

 2838 22 مناسبة.توفير العبوات بأسعار  -8

 من استمارة االستبيان.وحسبا المصدر  جمعا 
 

 الزراع بالتوصيات الفنية إلنتاج وتسويق محصول الزيتون بواحة سيوة: لبرنامج إرشادى لتعريف رابعا : خطة العمل المستقبلية المقترحة
( والةاز بمعر ة الزرا  وتوزيعهم العددى والنستتتتتتتتتبة و قا 2لي  بياناا جدو  رقم )إاتستتتتتتتتتاقا مخ ما  ستتتتتتتتتسرا عن  نتا ج البحث وو قا لما تالتتتتتتتتتير 

من الزرا  من هوى المعر ة المنةسضتتتتتتتتتة  %5203تضتتتتتتتتتح  ن  احيث  ،للتوصتتتتتتتتتياا السنية المتعلقة بإنتا  وتستتتتتتتتتوي  محصتتتتتتتتتو  الزيتون بواحة ستتتتتتتتتيوة
ة ا  ببعض ببنود التوصتتياا السنية المدروستتة، والت ة معر ة الزر  امن الزرا  هوى المعر ة المرتسعة، لها  إن هناك انةساضتت %2500والمتوستت ة و ن 

 تصتتتور ة ة عم  إرالتتتادية موجهة لتل ة نواحةوضتتتخ درجة واحدة،  قد تم االهتداء إلة   تق  عن  و تستتتاوى المتوستتت  المتوقخ لدرجة المعر ة وقدر 
  ن يزيد اهتمام ا رالتتتتتتتتتتتاد الزراعة بهه  التوصتتتتتتتتتتتياا انبمك األهمية  ن  من  النقز والقصتتتتتتتتتتتور المعر ة لزرا  الزيتون، ولها  إن البحث الحالة يرى

إلة دى التة ت   نالتتتتتتت ة والمهام ا رالتتتتتتتادية الهاد ة لوقا الراهن والمستتتتتتتتقبلة بسداء األوهلك من ةل  قيام   ة ا ،والستتتتتتتيما منةسضتتتتتتتة المعارم منها
ها كانا للمعارم التة  ثبتا الدراستتتتتتتتتتتتتتة  ن معر ة الزرا  بوهلك بإكستتتتتتتتتتتتتتابهم  ،ت وير البينان المعر ة لمزارعة الزيتون  يما يتعل  بهه  التوصتتتتتتتتتتتتتياا

  يبة ة العم  ا رالتادية المقترحة  ة صتتورة رستا   إرالتتادية للستترالتاد بها عند وضتتخ البرنامج ا رالتادى للنهوض بإنتا  وتستتو  ةوالمثبت ،منةسضتة
( وبما يستتتتتتتتاعد علة تقلي  الساقد وزيادة 02ح بالجدو  رقم )ا  ، كما موضتتتتتتتتجمحصتتتتتتتتو  الزيتون من ةل  ت وير البينان المعر ة للزرا   ة هها الم

 كالتالة  ةنتاجيا 
 

تعريف الزراع بالتوصيات الفنية إلنتاج وتسويق محصول الزيتون بواحة لبرنامج إرشادى ل( خطة العمل المستقبلية المقترحة 50جدول رقم )
 سيوة:

األهداف 

 التعليمية
 الرسائل اإلرشادية

الطرق 

والمعينات 

 اإلرشادية

أماكن 

 التنفيذ

مواعيد 

 التنفيذ

الجمهور 

 المستهدف

القائمون 

 بالنشاط
 أدلة التقدم الحادث

تعععععععععععرف 

زراع 

الععزيععتععون 

عععععععلععععععى 

لععمعععععارف ا

الصعععحيحة 

للتوصععيات 

العععفعععنعععيعععة 

لعععععمععلععيععة 

التسععععميععد 

 المعدنى.

التعرف على أنسععععععب -

ضاف فيه السعماد  كمية ي

 المعدنى.

التعرف على أنسععععععب -

سماد  ميعاد يضاف فيه ال

 المعدنى.

ضافة- -0سماد نتراتى  إ

كجم نتروجين للفععدان  5

دفعات  5على  ضععععافةاإل

 مارس ومايو ويوليو.

 

- 

اجتماعات 

 .إرشادية

فععيععلععم   -

  .فيديو

نعععدوات  -

 إرشادية.

نشععرات  -

 إرشادية. 

يات  - دور

 إرشادية.

الجمعيععة  -

التعععاونيععة 

لزراعيععة  ا

 بالواحة.

اإلدارة  -

الزراعيععة 

 بالواحة.

حععقععول  - 

 الزراع.

فععى أوائععل 

مععععععععارس 

ومعععععايعععععو 

 ويوليو.

زراع 

محصععععول 

الععزيععتععون 

بععععواحععععة 

 سيوة.

المرشععععدون - -

 الزراعيون .

 باحثون.ال -

صصون - متخ

كز  مرا ل من ا

العععبعععحعععثعععيعععة 

 بالمنطقة 

شععععععععيععععوخ -

لقبععائععل من  ا

 ذوى الخبرة 

بعض القادة  -

 المحليين.

اسععععععتععخععدام الععزراع  - -

للوسعععععائععل الحععديثععة فى 

 . عملية التسميد المعدنى

اسععتجابة الزراع للطرق  - -

الصععععحيحععة فى عمليعععة 

 التسميد المعدنى .

اسععتفسععار الزراع اثناء -  -

ية  عات اإلرشععععاد ما االجت

عن بعض بنود التوصيات 

 الفنية للعمليات المذكورة. 

 زيادة الدخل. - -
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تعععععععععععرف 

زراع 

الععزيععتععون 

عععععععلععععععى 

لععمعععععارف ا

الصعععحيحة 

لتوصععععيات 

المكععافحعععة 

المناسععععبة 

فى حعععالعععة 

ظعععععهعععععور 

أعععععععراض 

اإلصعععععابععة 

بعععبعععععععض 

 .  الحشرات

التعرف على انسععععععب -

حالة  حة فى  كاف طرق الم

ظهور اإلصعععابة لحشعععرة 

   .الزيتون القشرية

التعرف على انسعععععب  –

حالة  حة فى  كاف طرق الم

ظهور اإلصعععابة بخنافس 

 القلف. 

تخععدام  - لرش بععاسععععع ا

الععزيععوت الععمعععععدنععيععة 

الصععععيفية مثل المالثيون 

معععدل  لتر/ معععاء  083ب

مادة خدام  باسععععت  الرش 

 .سم/ لتر ماء 5سيديال 

- 

اجتماعات 

 إرشادية.

فععيععلععم   -

 فيديو. 

نعععدوات  -

 إرشادية.

نشععرات  -

 إرشادية.

حلقعععات  -

 إرشادية.

 

الجمعيععة  -

التعععاونيععة 

لزراعيععة  ا

 بالواحة.

اإلدارة  -

الزراعيععة 

 بالواحة.

حععقععول  - 

 .الزراع

فععى أوائععل 

ظعععععهعععععور 

أععععععراض 

اإلصعععععابعة 

 بالحشرات. 

زراع 

محصععععول 

الععزيععتععون 

 بععععواحععععة

 .سيوة

المرشععععععدون  -

 الزراعيون . 

 باحثون.ال -

صصون - متخ

كز  مرا ل من ا

العععبعععحعععثعععيعععة 

 بالمنطقة 

شععععععععيععععوخ -

لقبععائععل من  ا

 .ذوى الخبرة

اسعععععععتعععخعععدام العععزرع   - -

للوسعععععائععل الحععديثععة فى 

 عملية المكافحة. 

اسعععععتععجععابععة الععزراع  - -

للوسعععععائععل الحععديثععة فى 

 عملية المكافحة.

اسعععتفسعععار الزراع أثناء - -

ية  عات اإلرشععععاد ما االجت

عن بعض بنود التوصيات 

 الفنية المتعلقة بالمكافحة.

 زيادة الدخل. -

 

تعععععععععرف  

الععععععععزراع 

الععزيععتععون 

عععععععلععععععى 

لععمعععععارف ا

الصعععحيحة 

ألمععراض لعع

التى تصيب 

محصعععععول 

الععزيععتععون 

وطععععععععرق 

 عالجها .

مرض  لى  ع عرف  ت ل ا

ذبععععول الععععزيععععتععععون 

يسعععععلععيععومععى تععالععفععيععر

باسععععتخدام االسععععمدة  

العضععععويععة المتحللععة 

لتعربععة  من ا ليععة  خععا

 الزراعية .

- 

اجتماعات 

 إرشادية.

فععيععلععم   -

 فيديو. 

نعععدوات  -

 إرشادية.

نشععرات  -

 إرشادية.

الجمعيععة  -

التعععاونيععة 

لزراعيععة  ا

 بالواحة.

اإلدارة  -

الزراعيععة 

 بالواحة.

حععقععول  - 

 .الزراع

فى شعععهر  

يونيو عنععد 

ظعععععهعععععور 

أععععععراض 

اإلصعععععابعة 

 باألمراض.

زراع 

محصععععول 

الععزيععتععون 

بععععواحععععة 

 سيوة.

المرشععععععدون  -

  .الزراعيون 

 .باحثونال -

صصون - متخ

كز  مرا ل من ا

العععبعععحعععثعععيعععة 

 .بالمنطقة 

شععععععععيععععوخ - -

لقبععائععل من  ا

 ذوى الخبرة.

اسععععععتععخععدام الععزراع  - -

للوسعععععائععل الحععديثععة فى 

تشععععخيص األمراض التى 

 تصيب الزيتون.

للطرق اسععتجابة الزراع  - -

ليععة  م ع فى  يثععة  لحععد ا

 المقاومة والعالج.

أثناء  الزراع اسععتفسععار - -

ية  عات اإلرشععععاد ما االجت

د التوصيات وعن بعض بن

 .المتعلقة بطرق العالج

 زيادة الدخل. - -

تعععععععععععرف 

زراع 

الععزيععتععون 

عععععععلععععععى 

الععمعععععارف 

الصعععحيحة 

لقععة  ع ت م ل ا

 بالتقليم.

نواع  - لى أ ع عرف  ت ل ا

لخفيف ويعنى  يم ا ل ق ت ل ا

 إزالة بعض األفرع.

نسععععععب أالتعرف على  -

ميعععاد للتقليم  وهو فى 

ض الصععععيف إلزالععة بع

فععععرع الععععمععععائععععيععععة األ

 والسرطانات.

- 

اجتماعات 

 إرشادية.

فععيععلععم   -

 فيديو. 

نعععدوات  -

 إرشادية.

نشععرات  -

 إرشادية.

ي -  ةالجمع

لزراعيععة  ا

 بالواحة.

اإلدارة  -

 .الزراعية

قول  -  ح

 .الزراع

فى شعععهر  

اكعععتعععوبعععر 

ونععوفععمععبععر 

جمع  بعععد 

 المحصول

زراع 

محصععععول 

الععزيععتععون 

بععععواحععععة 

 سيوة. 

 

المرشععععدون - -

 الزراعيون.  

 باحثون.ال -

صصون - متخ

كز  مرا ل من ا

العععبعععحعععثعععيعععة 

 بالمنطقة. 

شععععععععيععععوخ -

لقبععائععل من  ا

 .ذوى الخبرة

للطرق  اسععتخدام الزراع -

ثة فى عملية التقليم  حدي ال

. 

اسععتجابة الزراع للطرق  -

 الحديثة فى عملية التقليم.

اسععتفسععار الزراع أثناء  -

االجتمععاعععات  والنععدوات 

قة  عن بعض البنود المتعل

 .بعملية التقليم

 زيادة الدخل. -
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Abstract 

The objective of the study was to identify farmers' knowledge of the technical recommendations for the 

production and marketing of the olive crop and the sources of their knowledge of these recommendations and to 

identify the problems facing farmers in the production and marketing of olives and their proposals to solve them 

and to make a future work plan for agricultural extension. In order to achieve the objectives of the study, a sample 

of 250 farmers was selected from the total number of 3850 olive farmers in Siwa Oasis at Matruh Governorate. 

They were selected randomly and the data were collected during the period from mid-December 2016 until the 

end of January 2017. The statistical data were analyzed by using the statistical software package for social sciences 

(SPSS). 

The results of the study were as follows: - With regard to the level of knowledge in the production and 

marketing of the olive crop, The results of the study showed that 30.8% of the respondents have fallen into the 

category of low knowledge, and about 24% of the respondents have fallen into the category of intermediate 

knowledge, and 45.2% of respondents were in the high knowledge category. 

-  Regarding the sources of knowledge, The results of the study showed that the non-governmental guidance 

sources are the ones from which the farmers derive their information about the technical recommendations related 

to the production and marketing of the olive crop. 

    -The most important problems faced by farmers in the production and marketing of the olive crop are: high 

transport prices, scarcity of marketing outlets and exploitation of traders, lack of trained manpower, lack of 

marketing guidance, lack of nearby villages, ineffective agricultural extension, The lack of availability of 

seedlings at affordable prices, the unavailability of containers, and the difficulty of disposing of oil after the 

squeezing. A future indicative work plan has been making based on the results achieved. 


