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 المستخلص

ى مجال باألنشطة فقيامه دور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح، من خالل تحديد درجة تحديد درجة إستهدف البحث   
مساعدة الزراع بإنتاج محصول نخيل البلح، وكذا تحديد درجة قيامه باألنشطة فى مجال تسويق محصول نخيل البلح، باإلضافة لتحديد درجة قيامه 

بمساعدةالزراع يامه رجة ق، ثم تحديد دفي حل المشكالت التى تواجههم فى الحصول علي المعارف والمعلومات التنفيذية ومقترحاتهم لحل هذه المشكالت
عة بنخيل ألنها من أكبر المساحات المزرو  احة سيوهأجرى هذه البحث بو في حل المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه زراع نخيل البلح. وقد 

بمحافظة مطروح على عينة  عةمزرو من إجمالى مساحة النخيل ال %99ألف فدان تمثل حوالي  5.5 نحووقد بلغت المساحة المزروعة بها  ،البلح
تقريبا من إجمالي الشاملة وتم إختيار الزراع بطريقة عشوائية منتظمة، وكما تم تجميع البيانات خالل شهري نوفمبر  %77مزارعًا بنسبة  792

ستخدم فى تحليل البيانات الحاسب اآللي بواسطة البرنامج  7102وديسمبر عام   ، من خالل SPSS)اإلحصائى)بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين وا 
لنسبة المئوية االمتوسط المرجح، والدرجة المعيارية ومعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون )ر(، كما تم عرض النتائج بإستخدام التكرارات، والنسب المئوية و 

 للمتوسط، فى الصورة الجدولية.
 

 :وتلخصت أهم نتائج البحث فيما يلي
( منهم أمي %51سنة فأكثر، وأن ) 21( يقعون فى الفئة العمرية من %77.2(، بينما )%22.7نة نسبتهم )س 21أن معظم المبحوثين أقل من  .0

( %91.2فدان، كما إتضح أن معظم المبحوثين ) 2( لديهم حيازة زراعية أقل من %27.5اليقراء وال يكتب، وأن ثالث أرباع المبحوثين تقريبًا )
ن مأكثر ( من الزراع أعمار نخيلهم كبيرة )%17.0خيل البلح، كما تبين أن معظم المبحوثين بنسبة )أفدنة منزرعة ن 01لديهم مساحة أقل من 

( من المبحوثين يقعون في %19أن )( من الزراع المبحوثين ذوي تردد منخفض على مراكز الخدمات الزراعية، بينما %57.1أن )سنة(، و  62
 .مصادر معلومات منخفض مستوىفئة ذوي

أن أكثر المبحوثين كما . في  إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحكان منخفض دور  اإلرشاد  الزراعيمن المبحوثين أن  (%27.2)اوضح .7
مستوى قيامه بأنشطة دوره اإلرشادى في مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول  ذكروا أن اإلرشاد الزراعي ( 21.97%)

 منخفضًا.نخيل البلح كان 
أظهرت النتائج إرتفاع ملحوظ في متوسطات درجات وجود المشكالت التي تواجه زراع  محصول نخيل البلح في الحصول على المعارف  .6

ي الحقول والمنازل رعين فاندرة زيارات المرشد الزراعي  للمز والمعلومات التنفيذية في إنتاج وتسويق نخيل البلح، وأن أهم المشكالت تمثلت في 
ات كما أظهرت النتائج إرتفاع ملحوظ في متوسط ق نخيل البلح وعدم كفاية الحقول اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح.يخصوص إنتاج وتسو ب

، في حين إحتلت مشكلة عدم توفر %97درجات المشكالت اإلنتاجية حيث إحتلت مشكلة عدم وجود العمالة المدربة المرتبة األولى وذلك بنسبة 
، مشكلة بدائية ووسائل نقل المحصول بنسبة %90، ومشكلة عدم توفر المياه في المرتبة الثالثة بنسبة %90.5رتبة الثانية بنسبة المبيدات الم

. أما بالنسبة للمشكالت التسويقية إحتلت مشكلة إستغالل التجار المرتبة األولى بنسبة %19.75، ثم مشكلة اإلصابة بالحشائش بنسبة 19.5%
، ومشكلة إرتفاع تكاليف النقل في المرتبة الثالثة بنسبة %90ن إحتلت مشكلة إرتفاع تكاليف الجمع المرتبة الثانية بنسبة ، في حي97.75%
91.75%. 

 

 مقدمة البحث:
كما و يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية فى االقتصاد المصرى نظرًا لما يقوم به من دور حيوى وفعال فى النشاط اإلقتصادى،      

كل ما فيه ب يعتبر الركيزة األساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهية لما يظفر به من إمكانات وقدرات إنمائية، فهو المجال الرحب الذى يتسع ويجود
ية نظرًا لما تم ترة الماضلتحقيق التنمية الشاملة إذا تمت اإلستفادة بأحدث ما يقدمه العلم من مبتكرات، وقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرًا خالل الف
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ة: )المجالس القومية المتخصصإدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة إنعكست على زيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية 
 (.4، ص9111

 2.7 ما يقرب من 7107الزراعة عام تعتبر الزراعة من أكثر القطاعات االقتصادية إستيعابا للعمالة حيث بلغ عدد العاملين في قطاع كما 
من إجمالي الناتج المحلي االجمالى  %06.7، ويساهم هذا القطاع بحوالي 7107من إجمالى المشتغلين فى مصر لعام  %72.0مليون عامل يمثلون 

 (.7192الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: أغسطس )
((http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104 

للنهوض بالكفاءة اإلنتاجية الزراعية،والتغلب على محدودية الرقعة الزراعية، والحد من إنتشار  ةملحياتالضرور منال التنمية الزراعية في مصروتعد 
ة تمثل المصدر خاصة وأن الزراع بالمستوى المعيشي الريفي، تقاءة إرتفاع معدالت الزيادة السكانية المضطردة أمال في اإلر الملكيات الصغيرة ومواجه

بالرغم من إنخفاض مساهمته يمثل مصدرًا هامًا من مصادر قطاع الزراعة الرئيسى لمعيشة ما يزيد عن نصف سكان المجتمع المصرى، كما أن 
وجيات يطبق التكنولقطاع زراعى ، لذا فوجود هو الدعامة الرئيسية لرفاهية المجتمع وتقدمهلى والدخل القومى المصري، و الناتج المحلى اإلجما

 .(441، ص9111:)الطنوبيالمستحدثة أصبح من األساسيات الضرورية لزيادة اإلنتاج الزراعى 
زيادة و  ويعتبر توفير الغذاء التحدي األكبر أمام المجتمع المصري للحد من الواردات وتلبية إحتياجات السكان الغذائية في ظل زيادة عدد السكان
ة، والذي يالوعي اإلستهالكي، وما يترتب عليه من زيادة الطلب على المواد الغذائية، باإلضافة إلى إستمرار الزحف العمراني على األراضي الزراع

فدان، عالوة على  1.06ألف فدان سنويا منها، وقد أدى ذلك إلى إنخفاض نصيب الفرد من األرض الزراعية حتى بلغ  21 - 61يتسبب في فقدان 
صغيرة  ةتغيير األنماط اإلستهالكية للسكان، وسوء توزيعهم على الخريطة الجغرافية المصرية، وتركز معظمهم على وادي النيل ودلتاه فوق مساح

من المساحة الكلية لألراضي المصرية، لذلك أصبح توفير الغذاء قضية قومية تحتل مكان الصدارة بين مشكالت المجتمع المصري  %7تمثل 
لخروج من اوالرأسى وذلكب األفقى التوسعولحل هذه المشكلة فإن الدولة تبذل قصارى جهدها لزيادة اإلنتاج عن طريق (. 911، ص 9111 :)سعفان

ة وزارة الزراعة إستراتيجيهو ما يتوافق مع زيادة اإلنتاج الزراعى و زراعية يتم من خاللها مساحات  ةضافإلى األراضى الجديدة إل الوادى الضيق القديم
 (.97، ص 9111هجرس: ) إستصالح مليون ونصف مليون فدان هاكان من أهم نتائجالتى األراضى الجديدة و إستصالح وأهمية التوسع في 

وتقع األراضي الصحراوية في كل محافظة من محافظات الجمهورية تقريبًا، فمنها ماكان متخلال لألراضي القديمة، ومنها مايقع في مناطق 
نهضة لمالصقة أو قريبة من هذه األراضي القديمة في الوادي والدلتا، أما غالبيتها فيقع في مناطق مستصلحة منفصلة كتلك الموجودة في قطاعات ا

ريوط والساحل الشمالي الغربي وصان الحجر ومصر الوسطي وكوم أمبو، باإلضافة إلى منطقة الصالحية وماحولها ووادي الريان والمناطق وم
من  %92المستصلحة في الواحات البحرية وشمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر األحمر والوادي الجديد، وتمثل األراضي الصحراوية أكثر من 

من جمله السكان بمصر، مما يؤكد حتمية  %2.0 ال يتعدىهذه الصحارى بسكان نجد أن إجمالى الي المصرية، بالرغم من ذلك مساحه األراض
 (.72، ص7119: وآخرون، الشبراوى)إعادة التوازن بين األرض والسكان 

قتصاد كان والغذاء وقد أدى ذلك إلى إعتماد االنتيجة لعدم التوازن بين األرض وتوزيع السكان في مصر فقد برزت مشكلة عدم التوازن بين الس
ير بين ر الفجوة الغذائية المتمثلة في الفارق الكبو ظهأدى ذلك لالمصري على إستيراد معظم الغذاء لمواجهة الطلب المتزايد من االحتياجات الغذائية، و 

، 9111:درويش )هتمت الدولة بالتنمية الزراعية بشقيها األفقي والرأسيومن هنا إة الزيادة السكانية الضخمة، ونقص نصـيب الفـرد من األراضي الزراعـي
 (.7ص

مليون فدان، تمثل منها مساحة 0.02حيث تمثل مساحة الفاكهة المنزرعة فى مصر حوالى  أسـاسـيًا من اإلنتاج النباتى مثل اإلنتـاج الفاكهيجـانباً وي
، %06.90مليون طن، يمثل منه إنتاج محصول نخيل البلح حوالي  1فى مصر حوالى ، فى حين يبلغ إنتاج الفاكهة %2.67نخيل البلح حوالى 

والذييمكن لإلرشـاد الزراعـى أن يقـوم بدور مؤثر وفعـال من أجمالي إنتاج نخيل البلح بمصر،  %6.07بينما يمثل إنتاج النخيل فى واحة سيوه حوالى 
 (.91،ص 7112)هليل: قتصـاديةاالهـمية األذات  لمحاصيل من اـتبر يعفي تحسـين نوعيته وزيادة إنتاجـيته حيث 

راعتها ز عتبر نخيل البلح أحد أشجار الفاكهة الواعدة التي من المتوقع أن يحدث توسع كبير في زراعتها في العديد من دول العالم، ولذلك إنتشرت ي
من اإلنتاج  %91مايعادل  ىنخلة، وينتج العالم اإلسالم مليون 92في كثير من المناطق المالئمة إلنتاجها حتى أصبح تعدادها أكثر من 

نتاجه حيث يقدر عدد النخيل به أكثر من  من  %21مليون نخلة أي ما يعادل 27العالمي، ويحتل الوطن العربي الصدارة في زراعة النخيل وا 
 (.91، ص7117: البحر)عدد نخيل العالم 

القمة في  لويعتبر البلح من الفاكهة الطازجة التي تمثل المركز الثاني في الفاكهة اإلستوائية وشبه اإلستوائية بعد الموالح في مصر، كما أنه يحت
 (. 1، ص7111: )الشرباصىقائمة الفاكهة المجففة مثل العنب المجفف )الزبيب(، والتين والبرقوق 

لمواد الغذائية التي يعتمد عليها اإلنسان في إمداد جسمه بالطاقة التي تبعث الحيوية والنشاط نتيجة للسعرات تعتبر ثمار نخيل البلح في مقدمة ا
جم من الثمار منزوعة النوى. هذا باإلضافة إلى ماتحتويه  011سعرا لكل  727الحرارية العالية التي يكتسبها الجسم عند تناول التمور والتي تبلغ نحو 

اصر معدنية مثل عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على التفكير بوضوح ويساعد الجسم على التخلص من الفضالت، ويخفف من ثمار البلح من عن
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 لحاالت سوء الهضم، ويحتوى على عنصر اليود الذي ينشط الغدة الرقية والهرمون الخاص بها، وتحتوى ثمار البلح على الفيتامينات الهامة مث
 (. 6، ب7، ب0) أ، د، ب ناتفيتامي

تعتبر ثمار نخيل البلح من أبرز المنتجات االقتصادية لنخيل البلح نظرًا لتعدد صور إستهالكه، عالوة على أنها أصبحت سلعة تصديرية كما 
خيل المنتجة نذات مستقبل كبير. وينتج نخيل البلح باإلضافة إلى ثماره العديد من المنتجات التي يستخدمها اإلنسان في نشاطات مختلفة من أجزاء ال

ي مما عوالتي تمثل جميع أجزاء النخيل باستثناء الجذور، وفي ظل التطور التكنولوجي السريع يعتبر النخيل موردا هاما لمواد خام لإلنتاج الصنا
شب لصناعة العوارض خيشجع على تطوير أساليب اإلستفادة من منتجاته لتوفير بعض إحتياجات اإلنسان األساسية، كإستخدام جذوع النخيل مصدراً لل

 والدعامات، ويستعمل في صناعة األثاث الريفي، كما تستخدم األوراق لعمل األقفاص واألثاث وصناعة الحبال، وأيضا تستخدم األشواك في عمل
وبة، عام منشط للخصمصايد األسماك وعمل خالل األسنان، وكما تستخدم األزهار الذكرية لعمل عطر ماء اللقاح، ويعد تناول حبوب اللقاح في الط

بذل و  وتستخدم في عمل المستحضرات الطبية. أمر ذلك شأنهيوضح األهمية الكبيرة ألشجار النخيل ومنتجاتها المختلفة مما يدعونا للمحافظة عليها
ستغاللها أكفء إستغالل لصالح البشرية  (.92-94، ص ص 7117: على)الجهد لمعرفة المزيد عنها وا 

رعة بالنخيل زرو مليون نخلة تقريبا، وتمثل المساحة الم 07لح في معظم محافظات مصر، ويقدر عدد النخيل بحوالى وتنتشر زراعة نخيل الب
 (.7114:)قطاع الشئون االقتصادية  ألف فدان  21.0حاليا ما يقرب من 

واكب حلة التحوالت الكبرى بحيث تتمر جمهورية مصر العربية بمرحلة تعتبر من أدق مراحل تحولها االقتصادي واإلنتاجي ويطلق عليها مر 
لوحدات االمتغيرات العالمية إتجاهًا إلى تحقيق الوفرة اإلنتاجية بإتباع أساليب ومدخالت تقنية متقدمة وصوال إلى أعلى عائد اقتصادي ممكن من 

ية قد السوق الحر. وال ريب أن الزراعة المصر  اإلنتاجية يحقق للمنتج القدرة االقتصادية على المنافسة في األسواق المحلية والعالمية في ظل نظام
ت قطعت شوطًا كبيرًا يتوافق مع سياسة التحرر االقتصادي  الذي يعتمد على تطبيق العديد من المقاييس لتحرير إنتاج وتسويق وتجارة الحاصال

. (7، ص9111)العادلى: الزراعي والدراسـات االقتصـادية الزراعية ومستلزمات اإلنتاج، وبذا ينحصر دور وزارة الزراعة في البحوث الزراعيـة، اإلرشاد
لعلمي اويعتبر اإلرشاد الزراعي حلقة الوصل بين البحث والزراع التي تنقل مشكالت الزراع إلى جهات البحث، وهنا تصبح التقنية هي نتيجة البحث 

ومن ثم فإن لإلرشاد الزراعي دورًا حيويا فى  (.21: ص9117)عمر، في حل مشكالت الزراع القائمة، أما الزراع فهم مستقبلوا التقنية ومستخدموها 
، محاوال قالتنمية الزراعية والتغلب على مشكالتها بما ينقله من مشكالت إلي مراكز البحث العلمي وما يعود به من حلول وتوصيات إلي مواقع التطبي

تجاهاته  .(11، ص9111حسنين: م )إقناع جمهوره اإلرشادي بها، وتغيير معارفهم ومهاراتهم وا 
:ويرى  أن دوراإلرشاد الزراعي  يهتم بتحسين أساليب اإلنتاج الزراعي والنهوض به، ويسعى إلى تنمية معارف  (179، ص9111) الطنوبى  

كار المستحدثة فومهارات الزراع وتعديل إتجاهاتهم ويصبحون أكثر تقبال لتغير سلوكهم نحو المرغـوب واألفضل، معتمدا في ذلك على تبسيط األ
 (799، ص9111لم :سوي)ضيف والتطبيق العملي، والتعليم واإلقناع بما يؤدى إلى تنفيذ الزراع للممارسات الزراعية لتصبح من سلوكهم اليومي. وي

اعه من خطوات بمايجب إتبأن دور اإلرشاد الزراعي  يرتكز على تحديد مستوى معارف الزراع أو قدرتهم على التنفيذ للممارسات الزراعية مع إقناعهم 
دور  د قياسوهو ما إرتكزت عليه الدراسة عنلتنفيذ تلك الممارسات المعبرة عن حاجاتهم مما يترتب عليه أن يكون اإلرشاد فعاال ومقبوال لدى الزراع، 

 في نشر وتطبيق التوصيات الفنية المتعلقة بإنتاج وتسويق محصول نخيل البلح. اإلرشاد الزراعي  
 (.711، ص 9117)عمر: من الناحية الوظيفية بأنه كل ماهو متوقع في وظيفة معينة أو مركز معين  :الدوريعرف عمر 

(.  72 -71، ص ص 9111)خضر :أنه السلوك المتوقع من شخص نتيجة شغله مركزًا معين داخل جماعة معينة  علي :بينما يعرفه خضر
اجبات التي يتوقعها المجتمع من منظماته وأفراده ممن يشغلون مكانة إجتماعية في مواقف معينة، واألدوار أن الدور هو جملة األفعال والو  ويرى أحمد:

عال وكلما وهو مايقوم به الفرد ف وثانيهما دور واقعيوهو مايتوقعه المجتمعمن فرد يشغل مركزًا معينًا في موقف معينا،  أولهما دور مثالينوعان: 
من  وفي ضوء ما سبق(. 914، ص 9124) أحمد : ريبًا من دوره المثالي، ساعد ذلك على تدعيم الكيان اإلجتماعي ككل كان الفرد واقعيًا يكون ق

 األنشطة المتوقع أن يقوم بها الجهاز اإلرشادي فيإستخالص مفهوما للدور اإلرشادى بإعتباره مجموعة من  يمكن تعار يف ومفاهيم خاصة بالدور
اإلنتاجية  تهممشكالحل ذلك لبتنفيذ الممارسات الزراعية و  هم قناعإوالعمل على  همومهارات معارفهمفي  سلوكية تغيراتحداث إ توجيه الزراع نحو

وى معيشتهم. توالتسويقية والتي تؤثر على أدائهم للعمليات الزراعية للمحاصيل الزراعية للوصول إلى رفع كفاءة اإلنتاجية الزراعية للزراع وتحسين مس
رف ااإلرشاد الزراعي من خالل القيام بدور فعال في رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية والتسويقية عن طريق إحداث التغيرات السلوكية في المع ويبرز دور

نتاج والمهارات واإلتجاهات بإتباع أساليب الزراعة المستحدثة وتسويق الحاصالت الزراعية، فضال عن قيامه بربط العلم بالمشكالت الواقعية لإل
يجاد الحلول العملية لها.  الزراعي وذلك عن طريق نقلها للمراكز البحثية لدراستها وا 
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 مشكلة البحث:  
أحد روافد اإلنتاج الفاكهى فى وادى النيل بصفة عامة، وفى واحاته بصفة خاصة، حيث إكتسبت واحة سيوه زراعات نخيل البلحمنذ القدم  تمثل
جتماعيًا وبيئيًا وسياحيًا ع شهرتها اقبة، بإعتباره لى مدى السنوات المتعمن زراعته، وأصبحت سمة مميزة لها وقد إزدادت أهمية المحصول اقتصاديًا وا 

اعات نمحصول تصديرى عالى القيمة الغذائية، كما يقوم بدور هام وأساسى في وقاية واحة سيوه وحمايتها من التصحر، كما أن هناك العديد من الص
 تالقائمة على ثمار البلح من أهمها: صناعة عسل التمر )الدبس(، والخل الطبيعي، والكحول، وخميرة الخبز، كما تدخل في العديد من الصناعا

نتجة تاألخرى مثل صناعة الحلويات والعجائن، كما يستخدم مسحوق النوى في الوصفات الطبية وصناعة األعالف، وال تقتصر فائدة النخلة على ما 
نما تستخدم أجزائها األخرى كمواد أولية للعديد من الصناعات المحلية مثل األثاث المنزلي واألقفاص والحصير والمقاطف باإلض فة إلى امن ثمار وا 

تعدد صور ت اإلستخدامات الحديثة لأللياف كصناعة الخشب المضغوط وعجينة الورق، وتعتبر ثمار نخيل البلح من أبرز المنتجات االقتصادية حيث
إستهالكه فهي تؤكل طرية )طازجة( ومجففة ومصنعة في صور عديدة أهمها المربات والعجوة، عالوة على أن التمر أصبح سلعة تصديرية ذات 

ائية هامة دولة من الدول غير المنتجة للتمر، كما أن األنظار تتجه إلى التمر كمادة غذ 15مستقبل كبير لمعظم دول العالم حيث يتم تسويقها إلى 
 (.97، ص 7111)عبدا هلل وآخرون: يجب توافرها لمقابلة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان 

ئلة مكنتها اتعد واحة سيوه من أهم المناطق التى إتجهت إليها أيدي التنمية في الفترة األخيرة لما تتمتع به من مناخ متميز وموارد مائية وأرضية ه
عة مزرو من إجمالى مساحة النخيل ال %99ألف فدان تمثل حوالي  5.5 نحو وتبلغ مساحة نخيل البلح في واحة سيوة من زراعة محصول نخيل البلح،

مديرية ) بمحافظة مطروح حيث يزرع  نصف مليون نخلة ولذلك إتجهت التنمية إلى المناطق الصحراوية لتوفر البيئة التي تناسب زراعة نخيل البلح
 (.7191الزراعة بمطروح:

من إجمالى المساحة  %62.00فدان تمثل  ألف 5.9الحظ فى األونة األخيرة  إنخفاض المساحة المنزرعة من نخيل البلح من  حوالى  وقد
من إجمالى المساحة المزروعة بالمحاصيل  %7992 ألف فدان تمثل 5.5م،  إلى حوالي  7112المزروعة بالمحاصيل على مستوى الواحة عام 

فدانًا مثْل  ألف 06.22م،  كما كانت تمثل مساحة كبيرة نسبيًا مقارنة بالمساحة المزروعة فاكهة والبالغة حوالى  7102 على مستوى الواحة عام
م،  في  7102فدان عام   ألف 7.2فدانًا بزيادة   ألف 01.69م، أصبحت  المساحة المزروعة فاكهة حوالى 7112عام %76.7نخيل البلح منها 

كيلو جرام فى السنة وهو دون  11م، كما بلغ  مستوى اإلنتاج للنخلة نحو 7102عام %79.9لبلح الى الفاكهة بحوالي ظل إنخفاض نسبة  نخيل ا
)مركز المعلومات ودعم اتخاذ كيلو جرام في السنـة  071المستوى اإلنتاجى المأمول مقارنة بمتوسط إنتاجها على مستوى الجمهورية الذي بلغ حوالى 

وقد يعزى ذلك إلى شيوع العديد من األساليب التقليدية المتوارثة فى عمليات اإلنتاج والتسويق والتى من بينها (. 7111، 7191القرار، مطروح: 
ية بعمليات ازراعة حدائق النخيل بشكل يشبه الغابات الكثيفة وهذا يسبب العديد من األضرار للنخلة، وعدم تمكن الزراع من القيام بخدمتها وعدم العن

 اً برأس النخلة، هذا بجانب وجود بدائية فى طرق الحصاد والتداول والتخزين والنقل، وعدم اإلهتمام بتطبيق الجديد مما يترتب عليه فقد جزءالخدمة 
 جبو كبيرًا  من المحصول أثناء المراحل المختلفة إلنتاج وتسويق ثمار البلح، وهو يمثل جوهر مشكلة البحث بإعتبار ما سبق فرصة إرشادية تست

 .تدخاًل من الجهاز اإلرشادى لنشر األساليب الصحيحة بين المزارعين فى نواحى اإلنتاج والتسويق
 هوفى ظل أهمية نخيل البلح كرافد فاكهي غذائي وصناعي تحويلي للعديد من الصناعات، بالتزامن مع إهتمام وزارة الزراعة به عن طريق برامج

معارفهم ومهاراتهم المرتبطة بزراعة نخيل البلح ومعامالتها المختلفة. تأتى أهمية هذا البحث فى التعرف على اإلرشادية الموجهة لزراعته بهدف زيادة 
قناع الزراع بتطبيق األساليب الصحيحة المتعلقة بإنتاج وتسويق محصول نخيل البلح فى وا ة سيوه، حالدور الذى يقوم به اإلرشاد الزراعى فى نشر وا 

 ستقباًل.وما يمكن أن يقوم به م
تجاهات الزراع  وفى هذه المحافظة هاإلرشاد الزراعي ولما كان  المنوط به العمل على إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة فى معارف ومهارات وا 

لذي ابالمنطقة للنهوض بالنواحي اإلنتاجية والتسويقية لهذا المحصول، كان من الضروري إجراء ذلك البحث الذي يحاول التعرف على ماهية الدور 
ج وتسويق محصول نخيل البلح في واحة سيوه بمحافظة مطروح بإعتباره مسؤل التغير فى المنطقة الزراعي فى مجال إنتااإلرشاد الزراعي يقوم به 

 للوقوف على طبيعة هذا الدور ودرجة القيام به لتحقيق أهداف التنمية.
 لذلك إستهدف هذا البحث محاولة اإلجابة عن التساؤالت البحثية التالية :

 طة في مجال إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح ؟ما هي درجة قيام اإلرشاد الزراعي باألنش -
بمساعدة الزراع في حل المشكالت التى تواجههم فى الحصول علي المعارف والمعلومات التنفيذية و مقترحاتهم ما هي درجة قيام اإلرشاد الزراعي  -

 ؟ لحل هذه المشكالت
 نتاجية والتسويقية التي تواجه زراع نخيل البلح ؟بمساعدةالزراع في حل المشكالت اإلماهى درجة قيام اإلرشاد الزراعي  -
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 األهداف:
 اإلرشاد الزراعي باألنشطة فى مجال إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح. قيام تحديد درجة  .0
ة  ومقترحاتهم التنفيذيبمساعدة الزراع في حل المشكالت التى تواجههم فى الحصول علي المعارف والمعلومات تحديد درجة قيام اإلرشاد الزراعي  .7

 . لحل هذه المشكالت
 . بمساعدةالزراع في حل المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه زراع نخيل البلحتحديد درجة قيام اإلرشاد الزراعي  .6
 تحديد درجة دور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح. .7
 .والمتغيرات المستقلة المدروسةفي إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح تحديد العالقة بين دور اإلرشاد الزراعي  .5

 -فروض البحث:
رجة تعليم د، و السنوالمتغيرات المستقلة المدروسة وهى دور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح توجد عالقة بين درجة  -

بنخيل البلح، ودرجة التردد على مراكز الخدمات الزراعية، و درجة مصادر المعلومات حجم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة المبحوث، و 
 الزراعية.

 الطريقة البحثية
 منطقة البحث: 

من  %99ألف فدان تمثل حوالي  5.5 نحوألنها من أكبر المساحات المزروعة بنخيل البلح وقد بلغت مساحته   احة سيوهأجرى هذه البحث بو 
وتمثل واحة سيوه إحدى المنخفضات الطبيعية في الصحراء (.7191مديرية الزراعة بمطروح:عة بمحافظة مطروح )مزرو إجمالى مساحة النخيل ال

حدها من الشمال وي 7كم 612، وتقع جنوب غرب مدينة مرسى مطروح على مسافة 7م01الغربية حيث تنخفض عن مستوى سطح البحر حوالي  
على  ةهضبة صخرية متصلة تتقارب بإتجاه الغرب وتتباعد بإتجاه الشرق ومن الجنوب سلسلة من التالل والكثبان الرملية ومن الغرب الحدود الليبي

غيرة الغير آهلة كما تضم واحة سيوه أيضا مجموعة من الواحات الص .7ألف كم 0.26ومن الشرق الواحات البحرية وتبلغ مساحتها   7كم 25بعد 
وتشمل )تيميره، المعاصر، البحرين، العرج، تبغبغ، ستره و نويميسه(. وبها أثار للسكان في العصور  7كم751بالسكان وتمتد من إتجاه الشرق بطول 

وذلك طبقا  7ألف كم 7790.القديمة وزراعات قديمة ألشجار النخيل وبعض العيون المتدفقة.تبلغ مساحة االرض داخل الحدود اإلدارية لمركز سيوه 
 (  7102/ 09/6بتاريخ  071/ 651لخريطة التقسيم اإلداريلمحافظة مطروح والمرفقة بكتاب اإلدارة العامة لحماية أمالك الدولة بمحافظة مطروح رقم 

 
 (: المسطح الكلى، إجمالى المساحة المأهولة، الزمام المنزرع باأللف فدان والتركيب المحصولى بواحة سيوة بالفدان9جدول رقم)   
 

 المسطح الكلى 

 

 

 إجمالى  المساحة المأهولة  
 الخضر          المحاصيل      

الفاكهة والطبية 

 والعطرية بألف فدان

 

 الزمام المنزرع 

 شتوى  صيفى  شتوى صيفى  

11.41 11.41 1555 220 79 95 2..4 +5.22 2..0 

 

 : المساحة الكلية للفاكهة (9تابع جدول رقم)
المساحة 

 الكلية

تين  رمان برقوق عنب  الموالح

 شوكى

 نخيل زيتون  خوخ تفاح كمثرى مشمش جوافة تين

ألف 93.81

 فدان

 51.7 

 فدان

978.7 

 فدان

 7..5 فدان6

 فدان

8.7 

 فدان

91 

 فدان

0. 

 فدان

  7 فدان87 فدان97 فدان3.7

 فدان

90.7 

ألف  

 فدان

7.7 

ألف  

 فدان

 

 المساحة الكلية للطبية والعطرية بالفدان( 9تابع جدول رقم)
 كركدية                                   عرقسوس نعناع

7. 0. 57  

 بيانات غير منشورة.محافظة مطروح، مديرية الزراعـة، مركز معلومات، المصدر: 

 

 ته: عينشاملة البحث و 
مزارعًا، 0676تمثلت شاملة البحث في زراع نخيل البلح بقرى الدراسة في واحة سيوة، والمسجلين بكشوف الجمعية التعاونية الزراعية والبالغ عددهم 

، وقد (191-112: ص ص 9121)  Krejcie & Morgan وقد تم تحديد حجم العينة من المبحوثين بمعلومية حجم الشاملة بإستخدام معادلة 
تقريبا من إجمالي الشاملة وتم إختيار الزراع بطريقة عشوائية منتظمة  %77مزارعًا بنسبة  792بلغ حجم العينة المطلوبة بعد تطبيق هذه المعادلة 
 منهم من واقع كشوف الحائزين بالجمعيات الزراعية.
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 جمع البيانات:
حث تم تصميم إستمارة إستبيان تتضمن مجموعة من األسئلة تتعلق بمتغيرات الدراسة، وقد روعي في تصميمها إرتباطها لتحقيق أهداف الب

( إلستمارة pre-testباإلطار العام لمشكلة الدراسة وأهدافها وبساطة أسلوبها بما يتفق مع ظروف وأوضاع المبحوثين.وقد تم إجراء إختبار مبدئي )
، حيث تأكد الباحثين من أن األسئلة والعبارات واضحة وسهلة الفهم من جانب المبحوثين، أبو شروفمزارعًا من  قرية 01تضم اإلستبيان على عينة

بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين بإستخدام  7102وأن األسئلة تحقق أهداف البحث، وقد تم جمع البيانات خالل شهري نوفمبر، وديسمبر، عام  
 سالفة الذكر. إستمارة اإلستبيان

 المعالجة الكمية للبيانات: 
بعد إتمام جمع البيانات قام الباحثين بتفريغها ومعالجة بعضها كميًا بإعطائها درجات قيمية تبعًا للمقياس المستخدم مع كل المتغيرات المستقلة:    

 متغير، وذلك على النحو التالي :
 مدروسة: أوال :البيانات المتعلقة بالمتغيرات المستقلة ال

 يقصد به عدد السنوات التي إنقضت منذ ميالد الفرد حتى وقت إجراء البحث، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل إستخدام األرقام الخام لسن :السن
سنة  21من ألقل  - 77سنة(، متوسط  )  77المبحوثين وفقا لسنهم إلى ثالث فئات هي: صغير )أقل من ثم تقسم  الزراع ألقرب سنة ميالدية،

 .)سنة فأكثر 21)كبير (، و 
تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته التعليمية، وعدد سنوات تعليمه الرسمي، وأعطيت درجة واحدة للشخص األمى،  المبحوث: درجة تعليم

التعليم  سنة من السنوات التي قضاها فيودرجتان لمن يقـرأ ويكتب بدون مؤهل دراسى، أما بقية المبحوثين فقد أعطى لكل مبحوث درجة عن كل 
الرسمى كاألتى: من حصل على الشهادة اإلبتدائية يعطى ستة درجات، ومن حصل على الشهادة اإلعدادية يعطى تسعة درجات، ومن حصل 

سم ث، وفقا لذلك قعلى الثانوية العامة أو دبلوم متوسط يعطى إثنى عشرا درجة، وبذلك أمكن الحصول على درجة تدل على تعليم المبحو 
 المبحوثين إلي ثالثة فئات هي: أمي، ويقـرأ ويكتب بدون مؤهل دراسى، وحاصل على مؤهل دراسى.

ام وتم قياس هذا المتغير من خالل األرقام الخيقصد بها مساحة األرض الزراعية التى يمتلكها المبحوث ويقوم بزراعتها،  حجم الحيازة الزراعية:
ألقل  - 2أفدنة(، ومن ) 2. ثم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات هى: )أقل من 7102التى يمتلكها بالفدان خالل عام  لحيازة األرض الزراعية

 فدان فأكثر(. 07فدان(، و) 07من 
ياس هذا م قوتيقصد بها مساحة األرض الزراعية التى يحوزها المبحوث ومنزرعة بمحصول نخيل البلح،  المساحة المنزرعة بأشجار  نخيل البلح:

، ثم تقسم المبحوثين وفقا لذلك إلى ثالث 7102المتغير من خالل األرقام الخام لمساحة زراعات نخيل البلح التى يحوزها بالفدان خالل عام 
 فدان(. 01أكثر منة )ـفدان(، وحيازة مرتفع 01 -5(، وحيازة متوسطـة )فدان 5أقل منفئات هى: حيازة منخفضة )

إلى ثالث ن ثم تقسم المبحوثيعدد السنوات التي مضت على زراعة النخلة حتى وقت جمع البيانات، في هذا البحث قصد به ي عمر النخيل المزروع:
 سنة(.  62ن مأكثر سنة(، نخيل كبير العمر ) 62-77(، نخيل متوسط العمر )سنة 77أقل مننخيل صغير العمر )فئات هي: 

تردد المبحوثين على كل من الجمعية التعاونية الزراعية، و المراكز اإلرشادية، والوحدات الزراعية،  يقصد بهاالتردد على مراكز الخدمات الزراعية: 
ستجابات الوقسم اإلرشاد الزراعي باإلدارة الزراعية، بمقياس يتكون من ثالث إستجابات هي كالتالى: دائما، أحيانا، نادرًا، ال، وقد أعطيت لهذه ا

درجة، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات  02 - 7وبناء على ذلك تراوحت درجات المبحوثين ما بين  على الترتيب، 0-7-6 -7درجات 
درجة فأكثر، كما تم  ترتيب التردد على المراكز  07درجة، تردد  مرتفع  07ألقل من  - 1درجات، تردد  متوسط من  1هى: تردد منخفض أقل 

 حسب المتوسط .
يقصد بها  درجة إعتماد  المبحوثين فى الحصول على المعلومات من لتى يستقى منها زراع  نخيل البلح  معلوماتهم: مصادر المعلومات الزراعية ا

ت البرامج الزراعية بالراديو، والمقاالت الزراعية بالجرائد، والمجال، و البرامج الزراعية بالتلفزيون، و المصادر اآلتية: األخصائييون الزراعييون
، وقد ال ،تجار األسمدة والمبيدات، والباحثون بمراكز البحوث، بمقياس يتكون من إستجابات هي: نعم، و ان واألهل ذوى الخبرةالزراعية، والجير 

درجة، وتم تقسيم المبحوثين  71 – 01على الترتيب، وبناء على ذلك تراوحت درجات المبحوثين ما بين  0-7أعطيت لهذه اإلستجابات درجات 
درجة(، درجة إعتماد  مرتفع  02ألقل من  - 06درجات(، درجة إعتماد متوسط من ) 06رجة إعتماد منخفض )أقل إلى ثالث فئات هى: د

 درجة فأكثر(، كما تم  ترتيب اإلعتماد على مصادر المعلومات الزراعية حسب المتوسط . 02)
لدور اتم قياس دور اإلرشاد الزراعي  على أساس الفرق بين  لح: إنتاج وتسويق محصول نخيل البدور اإلرشاد الزراعي  في  ثانياً : بالمتغير التابع

 المتوقع من اإلرشاد الزراعي، والدور الفعلي الذي يقوم به اإلرشاد الزراعي.
  :نشاط ( خاصة بعمليات اإلنتاج وبالتسويق لنخيل البلح، باإلضافة الى مساعدة اإلرشاد 71قد تم تحديد ) الدور المتوقع من اإلرشاد الزراعي

مشكلة(، و مساعدة اإلرشاد  07الزراعي  فى المشكالت التي تواجه زراع  نخيل البلح في الحصول على المعارف والمعلومات التنفيذية تمثل )



 2509   دور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح في واحة سيوه بمحافظة مطروح

 

 2017(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

مشاكل( تسويقية، تعبير عن الدور المتوقع  لالرشاد  1مشكلة( إنتاجية، والمشكالت التسويقية ) 07ل )الزراعي  فى المشكالت اإلنتاجية: تمث
 الزراعي.

  االتىلحساب الدرجة اإلجمالية المعبرة عن دور اإلرشاد الزراعي  )الفعلي(: فقد تم سؤال  زراع نخيل البلح المبحوثين عن: 

 اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلح:التنفيذية الزراع بالمعارف والمعلومات صة بمد باألنشطة الخادرجة قيام اإلرشاد الزراعي   -0
تعبر عن دوره نشاطًا(  71)بمجموعة من األنشطة تم قياس هذا المتغير بسؤال زراع نخيل البلح المبحوثين عن قيام اإلرشاد الزراعي 

مع الزراع، و درجة واحدة فى حالة عدم القيام  االرشاد عن كل نشاط قام بهنحو هذا المحصول، وتم إعطاء المبحوث درجتين اإلرشادى 
نفيذية التالزراع بالمعارف والمعلومات باألنشطة الخاصة بمد لكل مبحوث لتعبر عن درجة قيامه  وقد تم جمع هذه الدرجاتبالنشاط، 

 71درجة، بمدى 71درجة، والحد األدنى  71فقًا لهذا المقياس وقد بلغ الحد األعلى الفعلى و اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلح، 
، درجة فأكثر( 67درجة(، مرتفع ) 67أقل من  -72متوسط )، درجات( 72منخفض )أقل من وقد تم تقسيمة إلى ثالث مستويات هي: 

 فاكثر(. 0922قيام مرتفع) ،(0922-0967) متوسط قيام، (0967، قيام منخفض )اقل منكما تم ترتيب كل نشاط المتوسط
مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  أثناء درجة قيام اإلرشاد الزراعي  -7

  لمحصول نخيل البلح
يستجيب عليها بإستخدام مقياس  والمعلوماتمشكلة( في الحصول على المعارف  07عبارة( تمثل ) 07تم تحديد المشكالت من خالل ) -أ

يستجيب عليها  درجة قيام اإلرشاد الزراعي بالمساعدة في حل المشكالت، ولقياس  (7(، دائمًا )6(، أحيانًا )7(، نادرًا )0مكون من: ال)
متوسط لكل مشكلة على حده وذلك (. وتم حساب 7دائمًا ) يقوم(، 6أحيانًا ) يقوم(، 7نادرًا ) يقوم(، 0)يقوم  بإستخدام مقياس مكون من: ال

بضرب عدد المبحوثين في الدرجات القيمية المعطاة لهم وجمعها وقسمة الناتج على مجموعة المبحوثين، تم الترتيب حسب النسبة المئوية 
 للمتوسط.

 على هذا األساس.وذلك من خالل تكرار إقتراح حل المشكلة، والنسبة المئوية لكل إقتراح تم الترتيب بناء مقترحات الحل:   -ب
 درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  أثناء إنتاج وتسويق محصول  نخيل البلح. -9

يستجيب عليها بإستخدام مقياس مكون  مشكلة( إنتاجية 07عبارة( تمثل ) 07: تم تحديد المشكالت من خالل ) المشكالت اإلنتاجية -أ
يستجيب عليها  درجة قيام اإلرشاد الزراعي بالمساعدة في حل المشكالت، ولقياس  (7(، دائمًا )6(، أحيانًا )7نادرًا )(، 0من: ال)

وتم حساب متوسط لكل مشكلة على حده ،(7دائمًا ) يقوم(، 6أحيانًا ) يقوم(، 7نادرًا ) يقوم(، 0)يقوم  بإستخدام مقياس مكون من: ال
الدرجات القيمية المعطاة لهم وجمعها وقسمة الناتج على مجموعة المبحوثين، تم الترتيب حسب  وذلك بضرب عدد المبحوثين في

 النسبة المئوية للمتوسط.
يستجيب عليها بإستخدام مقياس  مشاكل( تسويقية 1عبارات( تمثل ) 1من خالل ) تم تحديد المشكالت : والمشكالت التسويقية -ب

يستجيب  درجة قيام اإلرشاد الزراعي بالمساعدة في حل المشكالت، ولقياس  (7(، دائمًا )6)(، أحيانًا 7(، نادرًا )0مكون من: ال)
، تم حساب متوسط لكل مشكلة (7دائمًا ) يقوم(، 6أحيانًا ) يقوم(، 7نادرًا ) يقوم(، 0)يقوم  ال عليها من خالل مقياس مكون من

لهم وجمعها وقسمه الناتج على مجموعة المبحوثين، تم الترتيب حسب على حده بضرب عدد المبحوثين في الدرجات القيمية المعطاة 
 النسبة المئوية للمتوسط.

 وتعبر الدرجة اإلجمالية المتحصل عليها نتيجة هذا الجمع عن درجة القيام بدور اإلرشاد الزراعي  في هذا المجال بعد معيارتها.  
هو عبارة عن درجة قيام اإلرشاد الزراعي باألنشطة أي دوره اإلرشادي في : خيل البلحفي إنتاج وتسويق محصول ندور اإلرشاد الزراعي         

ي تمد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلح + درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت ال
ومات + درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  تواجه زراع نخيل البلح في الحصول على المعارف والمعل

 أثناء إنتاج وتسويق محصول  نخيل البلح.
 معيارية لتعبر عن الدرجة الكلية لدور اإلرشاد الزراعى من خالل المعادلة التالية: اتوقد تم  تحويل هذه الدرجات الخام إلى درج

 الدرجة الكلية =
 المتوسط الحسابي -الدرجة الخام للمبحوث           

 االنحراف المعياري                                 
إستخدم لتحليل بيانات هذه البحث العرض الجدولي بالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، والدرجة المعيارية، ومعامل التحليل اإلحصائي: 

 في تحليل بيانات هذا البحث. (SPPS)اإلرتباط البسيط، وقد إستخدم الحاسب اآللي من خالل برنامج 
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 النتائج البحثية:
 المتغيرات المستقلة :أوال:
( %77.2(، بينما )%22.7سنة  بنسبة ) 27( أن معظم  المبحوثين  أقل من 7إتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم )وصف عينة البحث:   -0

( لديهم %27.5( منهم أمي اليقراء وال يكتب، وأن ثالث أرباع المبحوثين تقريبا ) %51سنة فأكثر، وأن )  27يقعون فى الفئة العمرية من 
أفدنة منزرعة نخيل البلح، كما تبين أن  01( لديهم مساحة أقل من %91.2فدان، كما إتضح أن معظم المبحوثين ) 2ية أقل من حيازة زراع

 سنة(.   62ن مأكثر  ( من الزراع غالبيتهم  أعمار نخيلهم كبيرة )%17.0معظم المبحوثين بنسبة )
 

 (: توزيع المبحوثين وفقاً لخصائصهم المدروسة1جدول رقم )

 % العدد الخصائص الشخصية

 السن: -2

 سنة(56صغار السن )أقل من  -

 سنه(60ألقل من -56متوسط السن ) -

 فأكثر(60كبار السن )  -
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79.6 

00.6 
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 عدد سنوات التعليم : -1
 أمى  -

 يقرأ ويكتب بدون مؤهل دراسى  -

 حاصل على مؤهل دراسى -

 

953 

55 

50 

 

7. 

07.3 

05.0 
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 المساحة المنزرعة: -1

 فدان      6أقل من  -

 فدان 90أقل من  - 6من  -

 فدان فأكثر90  -

 

097 

69 

09 

 

50.7 

0..5 

5.9 

 ..9 015 المجموع        

 :المساحة المنزرعة بأشجار  نخيل البلح -4
 (فدان 7أقل منحيازة منخفضة ) -

 فدان( .9 -7حيازة متوسطـة ) -

 فدان( .9أكثر منة )ـحيازة مرتفع -

 

905 

957 

03 

 

59.3 

53.3 

1.5 
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 عمر النخيل المزروع: -0
 (سنة 00أقل مننخيل صغير العمر ) -

 سنة( 86-00نخيل متوسط العمر ) -

 سنة(  86ن مأكثر  نخيل كبير العمر ) -

 

3 

57 

055 

 

0.5 

97.0 

30.9 

 ..9 015 المجموع            

 

من الزراع المبحوثين ذوي تردد  %57.1أن  ( ما يلى:9أظهرت نتائج الجدول رقم )مستوى تردد المبحوثين على مراكز الخدمات الزراعية:   -1 
منهم  %02.7منهم ذوي تردد متوسط على مراكز الخدمات الزراعية، في حين أن  %61.1منخفض على مراكز الخدمات الزراعية، بينما كان 

 ذوي تردد مرتفع.
 لمستوى ترددهم على مراكز الخدمات الزراعية (: توزيع المبحوثين وفقا9جدول رقم )

 درجة التردد عدد %

 درجة( 3منخفضة)اقل من  975 70.3

 درجة (90اقل من  -3متوسطة) 19 3..8

 درجةفأكثر (90مرتفع) 91 96.5

 اإلجمالى 015 ..9

 

ونية التعا الجمعية( أن تردد المبحوثين على مراكز الخدمات الزراعية كانت مرتبة تنازليا كما يلى: أن 7كما  تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )
(، وجاءت 0.71فى المرتبة الثانية  بمتوسط ) قسم اإلرشاد الزراعي  باإلدارة الزراعية(، بينما جاء 6.71إحتلت المرتبة األولى بمتوسط ) الزراعية

 (.0.17توسط )المرتبة الرابعة و االخيرة بم الوحدات الزراعية(، في حين إحتلت 0.07في المرتبة الثالثة بمتوسط ) المراكز اإلرشادية
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 مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها زراع  نخيل البلح معلوماتهم (: توزيع المبحوثين وفقا لمستوى4جدول رقم )

 الترتيب للمتوسط % المتوسط المركز                      م

 9 37 8.5 الجمعية التعاونية الزراعية -9

 8 03 9.90 المراكز اإلرشادية -0

 5 06 5..9 الوحدات الزراعية -8

 0 .8 .9.0 قسم اإلرشاد الزراعي  باإلدارة الزراعية -5

 

من المبحوثين يقعون في  %19( أن 5:  أظهرت نتائج جدول رقم )مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها زراع  نخيل البلح معلوماتهم -9 
منهم يقعون في فئة ذوي مستوى مصادر المعلومات المتوسطة، في حين تبين أن  %2.92وفئة ذوي مستوى مصادر المعلومات المنخفضة، 

 منهم كانوا ذوي مستوى مرتفع لمصادر المعلومات 7.15%
 

 توزيع المبحوثين وفقا لترددهم على مراكز الخدمات الزراعية(: 0جدول رقم )

 مستوى مصادر المعلومات عدد %

 درجة( 98منخفضة)أقل من 065 31

 درجة(96أقل من  -98متوسطة) 09 6.16

 درجةفأكثر (96مرتفع) 90 5..5

 اإلجمالى 015 ..9

 

( أن مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها زراع  نخيل البلح معلوماتهم الزراعية كانت 2كما  تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )
البرامج الزراعية (، بينما جاءت 0.29إحتلت المرتبة األولى كمصدر لمعلومات الزراع بمتوسط ) ذوى الخبرهالجيران واألهل مرتبة تنازليا كما يلى: أن 

البرامج الزراعية (، في حين إحتلت 0.67في المرتبة الثالثة بمتوسط ) األخصائييون الزراعييون(، وجاء 0.76فى المرتبة الثانية بمتوسط ) بالتلفزيون
المرتبة النشرات اإلرشادية فى (، بينما جاءت 0.76المرتبة الخامسة بمتوسط ) المجالت الزراعية(، كما إحتلت 0.79عة بمتوسط )المرتبة الراب بالراديو

حتلت 0.02السادسة بمتوسط ) الباحثون بمراكز ، و المقاالت الزراعية بالجرائد(، و 0.11المرتبة السابـــــعة بمتوسط ) تجار األسمدة والمبيدات(، وا 
 (.6.09بمتوسط ) نخيل البلح معلوماتهم المركز األخير كمصدر لمعلومات زراع البحوث، وأساتذة كلية الزراعة 

 

 مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها زراع  نخيل البلح معلوماتهمتوزيع المبحوثين وفقا ل(: 1جدول رقم) 

 م    
 االعتماد                          

 المصــــــدر
 الترتيب للتوسط % المتوسط

 8 65 9.85 األخصائيون الزراعيون 2

 0 59.7 9.58 البرامج الزراعية بالتلفزيون 1

 5 65.7 9.01 البرامج الزراعية بالراديو 1

 3 78 6..9 المقاالت الزراعية بالجرائد 4

 7 69.7 9.08 المجالت الزراعية 0

 9 35.7 9.61 واألهل ذوى الخبرةالجيران  1

 5 75 3..9 تجار األسمدة والمبيدات 9

 3 78 6..9 الباحثون بمراكز البحوث .

 6 73.7 9.95 النشرات اإلرشادية 7

 3 70 7..9 أساتذة كلية الزراعة 25
 

من المبحوثين  %27.1( أن 06يتضح من الجدول رقم ): إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحدور اإلرشاد الزراعي  في  :: المتغير التابعثانياً 
 دور  اإلرشاد  الزراعيمنهم أن  %01، في حين ذكر في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحكانت منخفضة دور  اإلرشاد  الزراعي أوضحوا أن 

 .كان مرتفع دور  اإلرشاد  الزراعيمنهم أن  %1.4كان متوسط، بينما ذكر 
 

 دور اإلرشاد الزراعي لمستوىالمبحوثين وفقا   توزيع(:21جدول رقم )

 % عدد الدور  مستوى

 رجة( 37)أقل من دور منخفض 

 (909أقل من  -37) من دور متوسط 

 فأكثر( 909)من دور  مرتفع 

097 

75 

03 

50.6 

93 

1.5 
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عن المتوسط النظري لكل  دور اإلرشاد الزراعي( إنخفاض متوسطات ونسب الدرجات فى أبعاد قياس 24وتوضح النتائج الواردة بالجدول رقم )

 األنشطة التي يقوم بها اإلرشاد الزراعي في مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلححيث إحتلت  بعد على حدة:

درجة درجة قيام اإلرشاد الزراعي بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  في الحصول على ، في حين كان %8917بالمرتبة األولى بنسبة 
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يق قيام اإلرشاد الزراعي بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع أثناء إنتاج وتسو، وثم جاءت %.8في المرتبة الثانية بنسبة المعارف 

 . %03بنسبة  المرتبة الثالثة محصول  نخيل البلح

 

 دور اإلرشاد  الزراعي ات أبعاد(:توزيع المبحوثين وفقا لمتوسط24جدول رقم )

 الترتيب % المتوسط الدرجةالقصوى أبعاد قياس الدور  اإلرشاد الزراعي

والمعلومات درجة قيام اإلرشاد الزراعي بأنشطة الخاصة بمد الزراع بالمعارف  -2

 اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلح
15 21.1 12.0 2 

درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  في  -1

 الحصول على المعارف 
01 21.. 15 1 

 درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  أثناء -1

 إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح
.. 14.1 1. 1 

 

( 2قم )تبين من نتائج جدول ر  : والتسويقية لمحصول نخيل البلح اإلنتاجيةبأنشطة دوره في مد الزراع بالمعارف والمعلومات قيام اإلرشاد  -:9 
قيامه بأنشطة دوره اإلرشادىة في مد الزراع بالمعارف في اإلرشاد الزراعي  مستوىذكروا أن ( %21.97أن أكثر قلياًل من ثلثى المبحوثين )

( منهم أن مستوى قيام اإلرشاد الزراعي باألنشطة اإلرشادى %02.5والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية لمحصول نخيل البلح منخفضًا، كما ذكر )
اد الزراعي بأنشطة دوره اإلرشادىة في هذا المجال ( فقط من المبجوثين أن مستوى قيام اإلرش%7.61في هذا المجال متوسطًا، في حين ذكر )

يقية و مرتفعًا، ويتضح من هذه النتائج ضعف قيام اإلرشاد الزراعي بأنشطة دورهم اإلرشادى في مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتس
بدرجة منخفضة، األمر الذى يعكس ضعف قيام اإلرشاد ذكروا أن اإلرشاد الزراعي يقوم ( %21297لنخيل البلح، حيث أن غالبية المبحوثين )

بعة االزراعي بدوره اإلرشادى في مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية لنخيل البلح وهو ما يستوجب على الجهاز اإلرشادى مت
 .أسباب هذا القصور والعمل على مساعدة الزراع القيام بدور أكثر فاعلية في هذا المجال

 

ول نخيل والتسويقية لمحص اإلنتاجيةبأنشطة دوره في مد الزراع بالمعارف والمعلومات قيام اإلرشاد  لمستوىتوزيع المبحوثين وفقا (: 9جدول رقم )

 البلح

 % العدد مستوى قيام اإلرشاد الزراعي بأنشطة دوره

 97.21 110 درجة ( 05منخفض ) أقل من 

 21.0 47 درجة ( 85أقل من  -05متوسط )

 .4.1 21 درجة فأكثر  (   85مرتفع )  
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 المصدر : جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان

ا  للمتوسط لنخيل البلح وفقمد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتسويقية وقد تم ترتيب أنشطة الدور اإلرشادى للمرشدين المبحوثين في 

 ( كما يلى:3بهذه األنشطة جدول رقم )المرجح لدرجة قيامهم 

 

  (: ترتيب أنشطة الدور اإلرشادى في مد الزراع بالمعارف والمعلومات االنتاجية والتسويقية لمحصول  نخيل البلح وفقاً للمتوسط.جدول رقم )

 م                   
أنشطة الدور اإلرشادى في  مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية 

 والتسويقية لنخيل البلح
 الترتيب درجة القيام المتوسط 

 9 متوسط 9.55 توجية الزراع عن انسب ميعاد لري فسائل نخيل البلح .   9

 6 منخفض 9.05 إرشاد الزراع عن  أفضل وقت لرى النخيل المثمر فى اليوم .  0

 3 منخفض 9.01 توجية الزراع عن  أنسب ميعاد لرى النخيل المثمر .   8

 1 منخفض 9.00 إرشاد الزراع عن  ميعاد إضافة السماد العضوى .   5

 9 متوسط 9.55 إرشاد الزراع عن هى كمية السماد العضوى المضافة .   7

 5 متوسط 9.85 توجية الزراع أنسب ميعاد للتقليم   6

 0 متوسط 9.81 إرشاد الزراع عن  أنسب طريقة لعملية التقليم .   5

 7 متوسط 9.86 إرشاد الزراع عن  أنسب موعد فى اليوم لعملية التلقيح .  3

 8 متوسط 9.83 توعية الزراع  بكيفية عملية 1

 5 منخفض 9.80 إرشاد الزراع عن  أنسب ميعاد لعملية التقويس   .9

 3 منخفض 9.01 توعية الزراع  بكيفية  عملية التقوس .  99

 90 منخفض 9.93 إرشاد الزراع عن  أنسب ميعاد لعملية الخف  90

 .9 منخفض .9.0 توعية الزراع  بكيفية  عملية الخف .  98

 98 منخفض 96.. إرشاد الزراع عن  أنسب ميعاد لعملية التكميم .  95

 99 منخفض 9.91 توعية الزراع  بكيفية  عملية التكميم  .  97

 95 منخفض 9.97 توعية الزراع بكيفية  عملية  جمع الثمار    96

 96 منخفض 9.98 إرشاد الزراع عن  أنسب طريقة  لعملية فرز الثمار .  95

 98 منخفض 9.96 توجية  الزراع عن  طرق تعبئة الثمار  93

 95 منخفض 1..9 توعية الزراع  بكيفية عملية تخزين  الثمار  .  91

 97 منخفض 95.. توعية الزراع  بكيفية عملية نقل  الثمار  .  .0

 درجة 0المصدر : جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان  الدرجة العظمى للمقياس 
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يقية وويتضح من الجدول السابق ضعف قيام اإلرشاد الزراعي إجماال  بأنشطة دوره اإلرشادى في مد الزراع بالمعارف والمعلومات اإلنتاجية والتس

 راع  نخيل البلح بمنطقة البحث .هذه األنشطة مع ز منخفض فى نشاط  يقومذكروا أن اإلرشاد الزراعي المبحوثين  معظملنخيل البلح حيث أن 

المشكالت التي تواجه الزراع المبحوثين في الحصول على المعارف والمعلومات  درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل  -1

 التنفيذيةالخاصة بإنتاج وتسويق نخيل البلح  ومقترحات حلها

المشكالت التي تواجه الزراع المبحوثين في الحصول على المعارف والمعلومات التنفيذيةالخاصة  درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل

إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة في في الحصول على المعارف والمعلومات التنفيذية  (1الجدول رقم ) يوضح :بإنتاج وتسويق نخيل البلح  

إحتلت مشكلة عدم كفاية  كما ، %.7منخفضة حيث بلغ متوسطات جميع المبحوثين اقل من  في إنتاج وتسويق نخيل البلح اإلنتاجية بدرجة
، في حين إحتلت مشكلة ندرة زيارات اإلرشادين الزراعين %97الحقول اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح المرتبة األولى في درجة وجودها بنسبة 

شدين الزراعين ، وجاءت قلة عدد المر %90.5للمزارعين في الحقول والمنازل بخصوص إنتاج وتسويق نخيل البلح المرتبة الثانية بنسبة 
، ثم جاءت في المرتبة الرابعة مشكالت قلة البرامج اإلرشادية %90المتخصصين في مجال إنتاج وتسويق نخيل البلح  في المرتبة الثالثة بنسبة 

 .%19.75، وقلة البرامج التليفزيونية، وقلة الحمالت اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح بنسبة %19.5الخاصة بنخيل البلح بنسبة 
 

التي تواجههم في الحصول على قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل  ،وتواجد المشكلة درجات(: توزيع المبحوثين وفقا لمتوسط 7جدول رقم)

 المعارف والمعلومات التنفيذية في إنتاج وتسويق محاصيل  نخيل البلح 

 المشكلة
 قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة تواجد المشكلة

 % المتوسط % المتوسط

 14 2.11 19 8.65 قلة عدد المرشدين الزراعين المتخصصين في مجال إنتاج وتسويق نخيل البلح .-9

 11.90 2.10 36.57 8.55  افية عن إنتاج وتسويق نخيل البلحضعف إلمام المرشدين الزراعين بالمعلومات الك -0

 11.90 2.10 75 0.03 إليهم.عدم وجود المرشدين الزراعين في وقت الحاجة  -8

 14.90 2.17 53.57 8.97 اإلرشاد الزراعي  ليس له مكان محدد أروح ليه. -5

 ق نخيليرعين في الحقول والمنازل بخصوص إنتاج وتسواندرة زيارات المرشدين للمز -7

  البلح
8.66 19.7 2.14 11.0 

 11.90 2.12 10 8.63 عدم كفاية الحقول اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح . -6

 11.10 2.11 33.7 8.75 نقص النشرات اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح . -5

 11.10 2.11 31.7 8.73 قلة البرامج اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح . -3

 14 2.11 33.07 8.78 قلة وصول مجالت اإلرشاد الزراعي للزراع.  -1

 11.10 2.11 33.7 0.77 مراكز توعية الزراع. قلة المؤتمرات اإلرشادية على مستوى -.9

 11.10 2.11 33.7 0.79 قلة المؤتمرات اإلرشادية على مستوى القرية لتوعية الزراع. -99

 19.90 2.49 33 8.70 قلة البرامج اإلذاعية الموجهة للزراع. -90

 19.0 2.41 31.07 8.75 قلة البرامج التلفزيونية الموجهة للزراع.-98

 10.10 2.421 31.07 8.75 قلة الحمالت اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح . -95
 .5* حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين لكل محصول، والحد األقصى للدرجة 

 

 بالنسبة للمقترحات -ب 

الزراعي المتخصص المرتبة األولى في  إحتل مقترح توفير المرشد(: 25كانت أهم مقترحاتهم لحل هذه المشكالت  كما يوضحها الجدول رقم )

، و جاء مقترح تزويد اإلرشاد الزراعي بالمعلومات في %58.1، في حين إحتل مقترح زيادة الحقول اإلرشادية المرتبة الثانية بنسبة  %33.8بنسبة 

بعة.يتضح من ذلك أن أهم مقترحات إجمالي الزراع في المرتبة الرا %63.5، ثم مقترح توفير النشرات اإلرشادية بنسبة %61.5المرتبة الثالثة بنسبة 

زيادة زيارات اإلرشاد الزراعي   -توفير النشرات اإلرشادية  - زيادة الحقول اإلرشادية -المبحوثين هي: زيادة عدد المرشدين الزراعين المتخصصين 

 توفير  مجالت اإلرشاد الزراعي  للزراع. -للمزارعين في الحقول والمنازل 

 

 توزيع المبحوثين وفقا لمقترحاتهم لحل المشكالت التي تواجههم في إنتاج وتسويق محاصيل نخيل البلح(.9) رقمجدول 

 الترتيب % العدد المقترحات

 9 33.8 075 المتخصصين المرشدين الزراعين زيادة عدد -9

 8 61.5 0.0 تزويد اإلرشاد الزراعي  بالمعلومات. -0

 98 79.1 979 في وقت الحاجة إليهم.المرشدين الزراعين د اجتو  -8

 90 78.6 976 توفير للمرشد الزراعي مكان مناسب -5

 6 65.5 915 رعين .اللمزالمرشدين الزراعين ت ازيادة زيار -7

 0 58.1 097 زيادة الحقول اإلرشادية. -6

 5 63.5 ..0 زيادة النشرات اإلرشادية.ز -5

 5 65 917 اإلرشادية الخاصة بالنخيل .توفير البرامج  -3

 3 66.5 915 توفير مجالت اإلرشاد الزراعي  للزراع. -1

 5 65 917 توفير المؤتمرات اإلرشادية على مستوى مراكز توعية الزراع.-.9

 .9 67.6 919 توفير المؤتمرات اإلرشادية على مستوى القرية لتوعية الزراع. -99

 1 66 910 اإلذاعية .زيادة البرامج  - 90

 99 67.8 .91 زيادة البرامج التلفزيون. -98

 7 63.5 911 زيادة الحمالت. -95
 5حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين ، والحد األقصى للدرجة 
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 :  محصول نخيل البلحدرجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل المشكالت التي تواجه الزراع  أثناء إنتاج وتسويق  - 1

إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة في حل  )99الجدول رقم )ويتضح المشكالت اإلنتاجية: درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل 

درجات إرتفاع ملحوظ في متوسطات  كما يوضح %.7المشكالت اإلنتاجية بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطات جميع المبحوثين اقل من 
، في حين %97إحتلت مشكلة عدم وجود العمالة المدربة المرتبة األولى وذلك بنسبة حيث  المشكالت اإلنتاجية لزراع  محصول نخيل البلح

، ومشكلة بدائية %90، ومشكلة عدم توفر المياه في المرتبة الثالثة بنسبة %90.5إحتلت مشكلة عدم توفر المبيدات المرتبة الثانية بنسبة  
 .%19.75، ثم مشكلة اإلصابة بالحشائش بنسبة %19.5سائل نقل المحصول بنسبة و 

 

 المشكالت اإلنتاجية في محاصيل نخيل البلح قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل تواجد المشكلة،و درجات(:توزيع المبحوثين وفقا لمتوسط 22جدول رقم )

 المشكلة
 بالمساعدة قيام اإلرشاد الزراعي  تواجد المشكلة

 % المتوسط % المتوسط

 55.57 9.51 19 8.65 عدم توافر المياه. -9

 86.57 9.55 36.57 8.55 عدم توفير ساللم لحصاد ثمار البلح  -0

 59.7 9.66 30 8.03 قلة خبرة العمالة الزراعية في خدمة رأس النخلة. -8

 85.07 9.58 53.57 8.97 عدم توفر األسمدة -5

 59.7 9.66 19.7 8.66 توفر المبيداتعدم  -7

 89.7 9.06 10 8.63 عدم وجود العمالة المدربة. -6

 88.57 9.87 33.7 8.75 إرتفاع ثمن  الفسائل  -5

 89.57 9.05 31.7 8.73 بدائية وسائل نقل المحصول. -3

 88 9.80 33.07 8.78 إرتفاع ثمن األسمدة 1

 88 9.80 33.57 8.77 إرتفاع ثمن المبيدات -.9

 86.07 9.57 33.57 8.77 إرتفاع اجر العمال -99

 85.7 9.55 35.57 8.79 اإلصابة باألمراض-90

 85.07 9.58 33 8.70 اإلصابة بالحشرات-98

 07..5 9.69 31.07 8.75 اإلصابة بالحشائش -95

 .5* حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين لكل محصول، والحد األقصى للدرجة 
 حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين ، والحد األقصى للدرجة

 

إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة في حل  (90الجدول رقم )ويتضح  :المشكالت التسويقية درجة قيام اإلرشاد الزراعي  بالمساعدة في حل  -ب 

إرتفاع ملحوظ في متوسطات درجات المشكالت  كما يوضح %.7ين اقل من بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطات جميع المبحوث المشكالت التسويقية
مشكلة إرتفاع تكاليف الجمع المرتبة الثانية بنسبة  ، في حين إحتلت%97.75إحتلت مشكلة إستغالل التجار المرتبة األولى بنسبة  حيثالتسويقية 

 .%91.75، ومشكلة إرتفاع تكاليف النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 90%
 

 المشكالت التسويقية في محاصيل نخيل البلح درجات وجود توزيع المبحوثين وفقا لمتوسط (: 21جدول رقم )

 المشكلة
 بالمساعدةقيام اإلرشاد الزراعي   تواجد المشكلة

 % المتوسط % المتوسط

 55.57 9.51 97.75 6.22 استغالل التجار. -9

 59.57 9.65 15.25 6.76 نقص العاملة المدربة -0

 .5 .9.6 90 6.27 ارتفاع تكاليف الجمع. -8

 50.07 9.61 91.75 6.20 ارتفاع تكاليف النقل. -4

 58.07 9.58 19 6.52 زيادة الفاقد من المحصول. -5

 85.7 .9.7 11.75 6.56 عدم وجود العبوات المناسبة. -6

 56 9.35 19 6.52 ارتفاع أسعار العبوات. -7

 5حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين ، والحد األقصى للدرجة
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 صل ألهم النتائج البحثية التاليةمن العرض السابق أمكن التو

 

في حل المشكالت الحصول علي المعارف والمعلومات التنفيذية بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطات إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة  -
 %21جميع المبحوثين اقل من 

اعيين ندرة زيارات المرشدين الزر  أن أهم المشاكل التي تواجه إجمالي الزراع المبحوثين في الحصول علي المعارف والمعلومات التنفيذية هي: -
ق نخيل البلح، وعدم كفاية الحقول اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح، وقلة وصول مجالت يل والمنازل بخصوص إنتاج وتسو رعين في الحقو اللمز 

اإلرشاد الزراعي للزراع، ونقص النشرات اإلرشادية الخاصة بنخيل البلح، ونقص المرشدين الزراعيين المتخصصين في مجال إنتاج وتسويق 
 نخيل البلح.

إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة في حل المشكالت اإلنتاجية ولتسويقية بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطات جميع المبحوثين اقل من   -
21% 

ادية، وزيادة الحقول اإلرشادية، وزيادة النشرات اإلرش، توفير المرشدين الزراعيين المتخصصين أن أهم مقترحات أجمالي الزراع المبحوثين هي: -
 رعين في الحقول والمنازل، وتوفير مجالت اإلرشاد الزراعي  للزراع.اوزيادة زيارات المرشدين الزراعيين للمز 

 %51بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطات جميع المبحوثين اقل من والتسويقية  إن اإلرشاد الزراعي يقوم بالمساعدة في حل المشكالت اإلنتاجية -
رتفاع ثمن المبيدات، وعدم توفير األسمدة،  تواجه إجمالي الزراع المبحوثين هي: أن أهم المشكالت اإلنتاجية التي - إرتفاع ثمن األسمدة، وا 

رتفاع ثمن  الفسائلوبدائية وسائل نقل المحصول، وعدم وتوفير المبيدات،   .وا 
رتفاعأن أهم المشكالت التسويقية التي تواجه إجمالي الزراع المبحوثين هي:  - رتفاع تكاليف ال إستغالل التجار، وا  نقل، وعدم تكاليف الجمع، وا 

 وجود العبوات المناسب.
 

 والمتغيرات المستقلة المدروسة: دور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح و: درجة ثالثا
المتغيرات و دور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلح درجة "ال توجد عالقة إرتباطية معنوية بين كل من:  الفرض االحصائى :

حجم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة نخيل البلح، ودرجة التردد على مراكز الخدمات درجة تعليم المبحوث، و ، و السنالمستقلة المدروسة وهى 
 . الزراعية، و درجة مصادر المعلومات الزراعية

 :( 92لواردة جدول رقم )توضح النتائج ا
ث حيث بلغت و تعليم المبحوبين كل من درجة  درجاتدور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحوجود عالقة إرتباطيه طردية بين  -

ي معنوية عند، ( وه**1.772(، ودرجة مصادر المعلومات الزراعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) **1.702قيمة معامل االرتباط )
1.10. 

ية وبين كل من درجة: حجم الحيازة الزراع درجاتدور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحجود عالقة ارتباطيه طردية بين  - 
و درجة التردد  (،*1.722و المساحة المنزرعة نخيل البلح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) *)1.771( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

 1.15( وهي معنوية عند، *1.602على مراكز الخدمات الزراعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
 . السن وبين دور اإلرشاد الزراعي  في إنتاج وتسويق محصول نخيل البلحالتوجد عالقة معنوية  بين درجة -

سويق دور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتدرجة الذي ينص علي "ال توجود عالقة إرتباطية معنوية بين كل من:  اإلحصائيوبذلك يمكن رفض الفرض 
دد حجم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة نخيل البلح، ودرجة التر درجة تعليم المبحوث، و والمتغيرات المستقلة المدروسة وهى محصول نخيل البلح 

 .في حين لم نتمكن من رفض الفروض االحصائية مع السناعية، و درجة مصادر المعلومات الزراعية.على مراكز الخدمات الزر 

 

 المتغيرات المستقلة المدروسةدور اإلرشاد الزراعي ودرجة (: يوضح قيم معامالت اإلرتباط للعالقة بين 20جدول رقم )

 م المتغيرات المستقلة المدروسة درجة دور اإلرشاد الزراعى

 -9 السن 983..

 -0 درجة تعليم المبحوث **596..

 -8 حجم الحيازة الزراعية 053..*

 -5 المساحة المنزرعة نخيل البلح 065..*

 -6 درجة التردد على مراكز الخدمات الزراعية 896..*

 -5 درجة مصادر المعلومات الزراعية **555..

 .      (7...معامل االرتباط معنوي عند مستوي   ) (* 9...معامل االرتباط معنوي عند مستوي ) **
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Abstract 

   The purpose of the research was to determine the role of agricultural extension in the implementation of the 

activities of increasing date palm production in Siwa and developing marketing methods, in addition to 

determining the degree of assistance to help farmers in solving the educational problems facing them, and 

presenting the proposals of farmers to solve these problems, also identify a crop problems in production and 

marketing facing farmers. The research was carried out on a sample of 297 farmers by using regular random 

sample, data were collected using the questionnaire by interview with the respondents, data was analyzed using 

(SPSS), using the weighted average, and the standard scores, and the results were presented using the frequencies, 

percentages and percentage of the mean. The data were presented in tables. The main results of the research were 

summarized as follows: 

1. Data were showed a decrease in the role of agricultural extension in increasing date palm production and 

developing methods of marketing, as indicated by (72.6%) of the respondents. The role of extension in helping 

farmers solve the educational problems facing them was low, as indicated by about (29.07%) of the respondent 

2. The most important educational problems faced by farmers in obtaining agricultural information are: the 

scarcity of field visits of agricultural extension workers to farmers regarding the production and marketing of date 

palms - insufficient demonstrative fields for date palms - scarcity of agricultural extension journals - lack of 

extension pamphlets - Lack of number of specialized agricultural extension workers, and it has been found that 

the most important proposals of the respondents to solve them are increasing the number of specialized agricultural 

extension workers - increasing the extension fields - providing extension pamphlets - increasing field visits - 

providing agricultural extension journals for farmers. 

3. The most important productive problems facing date palm farmers are the high price of fertilizers, the high 

price of pesticides, the lack of fertilizers,  primitive means of transporting the crop, lack of pesticides, 

4. The most important marketing problems faced by farmers in question are: exploitation of traders - high costs 

of crop collection - high transport costs - lack of appropriate packaging. 

 


