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 مشكالت اإلنتاج الزراعى لزراع المحاصيل الحقلية فى محافظتى دمياط والبحيرة
 حسين على هجرس                             سامى محمد دراز

 جامعة دمياطقسم اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية, كلية الزراعة,   
 المستخلص

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على مشكالت اإلنتاج الزراعى التي تواجه زراع المحاصيل الحقلية بمحافظتى دمياط 
حوثى ودرجة معاناتهم منها، والتعرف على أكثر المشكالت التى يعانى منها المبحوثين، إلى جانب التعرف على معنوية الفروق بين مب, والبحيرة

مبحوثًا طبقًا لجداول  943المحافظتين فيما يتعلق بدرجة معاناتهم من المشكالت المدروسة, وقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها 
 كريجسى ومورجان من حجم شاملة البحث موزعة على قرى البحث األربع فى محافظتى البحث حسب نسبة تمثيل كل منهم في شاملة البحث.

، وتم 9103مع بيانات البحث باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للزراع المبحوثين خالل شهري فبراير ومارس تم جو 
، االستعانة بعدة أساليب إحصائية بهدف استجالء النتائج تمثلت فى جداول التوزيع العددي والتكراري، والنسبة المئوية، والمتوسط الحسابي

 (.(Spssواالنـحراف المعياري، واختبار" ت ", وتم التحليل اإلحصائى بالبرنامج اإلحصائي 
   وكانت أهم نتائج البحث على النحو التالى :

: أمكن التعرف على المشكالت التى تواجه زراع المحاصيل الحقلية بمنطقتي البحث وتصنيفها إلى ثالث عشـر مجموعـة رئيسـية مـن المشـكالت، أولا 
 يندرج تحت كل منها عدد من المشكالت الفرعية.

، وذلـ  علـى ألهميتها النسبية فى درجة معانـاة المبحـوثين منهـا : أمكن ترتيب مجموعات المشاكل الرئيسية لإلنتاج الزراعى المدروسة تنازليًا وفقاً ثانياا 
 النحو التالى:

, الكيماويـة األسـمدة أسـعار: وجـاء فـى مقـدمتها ارتفـاع مشـكالت األسـمدة - 9,: وجاء فى مقدمتها غش التقـاوى وارتفـاع أسـعارهامشكالت التقاوى -0
: وجــاء فــى مقــدمتها غــش المبيــدات مشــكالت المبيــدات -4, الحشــرية واآلفــات األمــرا وجــاء فــى مقــدمتها انتشــار  :مشــكالت التريــرات المناخيــة -9

: وجـاء مشـكالت ميـاا الـرى -6 ,وجـاء فـى مقـدمتها انخفـا  قـدرة الـزراع علـى تصـدير حاصـالتهم الزراعيـة :تسـويقالمشـكالت  -5,وارتفاع اسـعارها
مشـكالت األر   -8 سـوء حالـة المصـارف وانسـدادها بالقمامـة والحشـائش,وجـاء فـى مقـدمتها:  فمشـكالت الصـر   -7فى مقدمتها تلـوث ميـاا الـرى,

الوقــود الــالزم لتشــريل  أســعاروجــاء فــى مقــدمتها ارتفــاع : مشــكالت اآلالت الزراعيــة -3الزراعيــة, األر وجــاء فــى مقــدمتها البنــاء علــى  :الزراعيــة
ـــة اآلالت ـــة الزراعيـــة -01,الزراعي ـــاب نظـــام المزاملـــة فـــى  :مشـــكالت العمال مشـــكالت اختيـــار نـــوع  -00 ,الزراعيـــة األعمـــالوجـــاء فـــى مقـــدمتها غي

: وجــاء فــى مقــدمتها عــدم مشــكالت اإلرشــاد الزراعــى -09, عــدم المعرفــة بمحاصــيل مربحــة غيــر المحاصــيل التقليديــةوجــاء فــى مقــدمتها  :المحصــول
وجـــاء فـــى مقـــدمتها عـــدم تـــوافر األدوات الالزمـــة لتـــدوير المخلفـــات  :لفـــات الزراعيـــةمشـــكالت تـــدوير المخ -09تـــوافر المطبوعـــات اإلرشـــادية للـــزراع, 

 .الزراعية 
: تبـــين وجـــود فــرق معنـــوي بـــين متوســـطي درجـــات اســـتجابات المبحـــوثين بمحــافظتي البحـــث لمجموعـــات المشـــكالت المتعلقـــة بكـــل مـــن: العمالـــة ثالثااااا 

 الزراعية.الزراعية, واآلالت الزراعية, وتدوير المخلفات 
 البحثمشكلة المقدمة و 

ودورا فى  االقتصاديفى النمو  همتهبمساليس فقط فيما يتعلق  المصرى االقتصاديالركيزة األساسية للبنيان يعتبر القطاع الزراعى هو 
نماتنمية القطاعات األخرى،  ن حيث يقوم بتوفير أكثر للسكاوعلى رأسها توفير األمن الرذائى فى تحقيق أهداف التنمية االجتماعية  لمساهماته وا 

 96.3 القطاعات تشرياًل للقوة العاملة القومية بنصيب بلغ نحو . كما يعد أكبرياجات السكان المصريين من الرذاءالمتوسط من احتفى  ٪69من 
القطاع  ويساهممن السكان المصريين،  ٪41السكان الريفيين ونحومن  ٪79زراعيين الذين يمثلون نحوويعد المصدر الرئيسى لمعيشة السكان ال ٪

 (.559: 9107)عثمان, ورحاب,  القومية من الصادرات ٪05 من الناتج المحلى االجمالى وبنحو  ٪00.46الزراعى بنحو
وتنقسم إلي محاصيل تي تزرع في ثالثة مواسم زراعية, وتعتمد الزراعة المصرية على تركيب مكون من عدد من المحاصيل الزراعية ال

قطن واألرز وبنجر , وهي القمح والذرة  والمن المساحة المحصولية ٪81طي نحو حقلية ومحاصيل بستانية حيث توجد ستة محاصيل رئيسية تر
  (.9113 ،شعبان، منها ما يتم زراعته شتويًا ومنها ما يتم زراعته صيفيًا)السكر والبرسيم

يمد القطاعات االقتصادية األخرى بما تحتاجه من حيث  ويرتبط بريرا من القطاعات األخرى كما يوّفر القطاع الزراعي األمن الرذائي للسكان،
الجعفراوي, , )المدخالت اإلنتاجية، كما يستوعب القطاع الزراعي العمالة بشكل كبير عن طريق توظيف األيدي العاملة وتخفيف البطالة

74:9105.) 
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 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

أصبح تحديث الزراعة وتطويرها ضرورة حتمية تفرضها متطلبات الحياة لتأمين الرذاء والكساء للسكان، وتوفير المواد الخام الالزمة لذا 
إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، ولتحقيق التنمية الريفية المستدامة للزراع، ويعتمد هذا التحديث على العلم وفهمه  إلىللصناعة، باإلضافة 

الزراعي بمثابة  اإلرشادويعد ل معه بأسلوب صحيح واالنتفاع به. المستفيدين منه، ومساعدتهم على تطبيقه والتعام إلىاستيعابه ونقله وتوصيله و 
في حلقة هامة في الربط الصحيح بين العلم في مراكزا البحثية والزراع في الريف، من خالل التفاعل والتواصل بين الباحث والمرشد والمزارع 

 مع الريفي،لزراعة وتنمية المجتويتأثر به ويوجهه، وتعمل جميعها للنهو  با ، يؤثر كل طرف فيها على الطرف اآلخرمنظومة عمل متكاملة
 (. 09:  9109قشطه، )

التوازن بين السكان والموارد األرضية الزراعية،  ويحيط بالقطاع الزراعي في مصر كثير من المحددات منها على سبيل المثال: اختالل
 ، واإلطار المؤسسي والتشريعيومشاكل العمالة الزراعية المصرية، واألجهزة التسويقية الزراعية ومحدودية الموارد المائية اإلروائية المصرية،

الزراعة، والتحوالت في البنية الموجهة لقطاع  لالستثماراتللتنمية الزراعية، واألساليب التكنولوجية في الزراعة المصرية، والضآلة النسبية 
 .(9: 0336المركزية للتخطيط والمعلومات,  اإلدارة) ,الريف المصري بصفة عامة جتماعية المصرية، والمتريرات فياالقتصادية واال

 االقتصاديطرأ على هذا القطاع بصفة خاصة فى السنوات األخيرة من تريرات بسبب انتهاج الدولة لسياسات التحرر إضافة إلى ما 
لراء، اإلنتاجوما ترتب عليها من تحرير أسعار مستلزمات  هذا التريرات أثرت على القطاع صور التدخل الحكومى، وتحرير التجارة الخارجية، و  وا 

 الزراعى. اإلنتاجالزراعى بصفة عامة, وتمخ  عنها عدد من المشكالت التى أثرت سلبًا على 
المشكالت التي تعتر  تحقيق األهداف المرجوة في قطاع الزراعة وهي ( أن هنا  الكثير من 06: 9100 )عادلسياق ذكر وفى هذا ال

والتعدي المتزايد على  ة تسويق إنتاج المحاصيل الحقلية,وصعوب ,، وغش المبيداتالزراعي: كأزمة ارتفاع أسعار األسمدةتعلقة بمستلزمات اإلنتاج م
؛ مما يضع البالد أمام كارثة حقيقية تهدد أمنها الرذائي واستقرارها. كما أن دلتا والتي باتت مهددة باالنقرا األراضي الزراعية القديمة في الوادي وال

المائي لبع  المحاصيل الزراعية ونقص إنتاجيتها مما يترتب عليه  االستهال معدالت الحرارة سوف تؤدي إلى زيادة  وارتفاعرات المناخية، التري
 (.391:  9106إختالل األمن الرذائي لمصر)خطاب, 

الرذائى فى مصر سواء  االستهالكيتزايد الفجوة الرذائية وخاصة فى المحاصيل الحقلية الرئيسية التى تشكل النمط  إلىوقد أدت هذا العوامل 
 اإلنتاجيةيق هذا الفجوة وتحقيق أهداف التنمية الزراعية يتطلب ضرورة العمل على زيادة ين تضإفى القطاع الريفى أو فى القطاع الحضرى, لذا ف

ة للوحدة الزراعية أو المال المستثمر فيها, وتحقيق ذل  يقتضى ضرورة العمل في إطار من التفهم الكامل لمعوقات ومشكالت الزراعية سواء بالنسب
 المأمولةالزراعى، حتى يتسنى وضع الخطط والبرامج المالئمة للتعامل معها بالشكل الذى يكون له األثر الفعال في تحقيق النهضة الزراعية  اإلنتاج

 ًا.كمًا وكيف
ذل  الخطوة األولى لحل هذا  يعددور هام فى الكشف عن هذا المشكالت ومدى عموميتها وتحليلها, حيث  اإلرشادية واألبحاثوللدراسات 

 الالزمة لعالجها. اإلصالحيةالمناسبة لمواجهتها ووضع السياسات  اإلجراءاتالمشكالت ومساعدة المسئولين فى اتخاذ 
بأنها كل كما تعرف  (,403:0379, بأنها الشيء الذي ال يفهم حتى يستدل عليه من غيرا )مجمع اللرة العربية ((Problem المشكلة وتعرف

ظر ن, كما ي(59:  0388)عبد المقصود ,, ما يسبب عرقلة أو بطء أو عدم اكتمال أو أداء المهمة أو الواجب أو النشاط الوظيفى بالشكل المطلوب
 .( 01:  0333, ودرية ومحمدفرح  ) ,الرر  أو األهداف إلىليها على أنها عائق أمام الطريقة المألوفة والمقبولة للوصول إ

نصب معظمها على المستويات المعرفية أو االحتياجات إالزراعية  اإلنتاجيةالتى تناولت العملية  اإلرشاديةومن المالحظ أن معظم الدراسات 
الجانب المعرفى للزارع ليس هو بالعصى السحرية لعالج  رؤية عن أن توافرمن على الرغم و المختلفة,  الزراعية المجاالتللزراع فى  اإلرشادية

 لإلجابة السعيالبحث لتحقيقه, من خالل  هذا هى سبب ذل  وهو ما يسعى ىخر أالزراعى بل قد تكون هنا  مشكالت  اإلنتاجانخفا  مستوى 
 اإلنتاجمن مشكالت  الزراع ةمعانا درجةما و زراع المحاصيل الحقلية؟ تواجهالزراعى التى  اإلنتاجما هى مشكالت  -لتالية:على التساؤالت ا

ينة هل هذا المشكالت تختص بمنطقة أو محافظة مع وأخيرا ؟الزراعى تاثيرًا فى معانات الزراع اإلنتاجأكثر مشكالت  ماو ؟الزراعى التى تواجههم
 .؟المحافظات مختلف المناطق أوفى   المحاصيل الحقليةزراع وقد توجد ويعانى منها أم أنها مشكالت عامة 

 
 لبحثأهداف ا

 .بمحافظتى دمياط والبحيرة الزراعى لزراع المحاصيل الحقلية اإلنتاجالتعرف على مشكالت  -1
 الزراعى المدروسة. اإلنتاجمن مشكالت معاناة المبحوثين  تحديد درجة -9
 .درجة معاناة الزراع المبحوثين منهال وفقا الزراعى المدروسة اإلنتاجتحديد األهمية النسبية لمشكالت  -9
 الزراعى المدروسة.  اإلنتاجمشكالت من  البحثمعاناة المبحوثين بمحافظتي التعرف على معنوية الفروق بين متوسطات درجات  -4



 869                         مشكالت اإلنتاج الزراعى لزراع المحاصيل الحقلية فى محافظتى دمياط والبحيرة

 

 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 فروض البحث
يوجد فرق معنوي بين متوسطات درجات معاناة المبحوثين : العام التالى البحثى  صياغة الفر  من أهداف البحث أمكن الرابع هدفلتحقيق ال
 من مشكالت اإلنتاج الزراعى المدروسة. البحثبمحافظتي 

 العام أمكن اشتقاق الفرو  البحثية التالية:البحثى ومن هذا الفر   
 مشكالت المتعلقة باألر  الزراعية.من ال البحثناة المبحوثين بمحافظتي درجات معايوجد فرق معنوي بين متوسطي  -0
 لمشكالت المتعلقة بمياا الرى.من ا البحثيوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معاناة المبحوثين بمحافظتي  -9
 المتعلقة بالصرف.لمشكالت من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -9
 لمشكالت المتعلقة باألسمدة.من ا البحثيوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معاناة المبحوثين بمحافظتي  -4
 .بالتقاويلمشكالت المتعلقة من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -5
 لمشكالت المتعلقة بالمبيدات.من ا البحثلمبحوثين بمحافظتي ناة ايوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -6
 لمشكالت المتعلقة بالعمالة الزراعية.من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -7
 نوع المحصول.من المشكالت المتعلقة باختيار  البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -8
 الزراعية. باآلالتلمشكالت المتعلقة من ا البحثاناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات مع -3

 الزراعية.لمشكالت المتعلقة بتدوير المخلفات من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -01
 اعى.الزر  اإلنتاجلمشكالت المتعلقة بتسويق من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -00
 الزراعى. باإلرشادلمشكالت المتعلقة من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي يوجد فرق معنوي بين متوسطي درجات معا -09
 لمشكالت المتعلقة بالتريرات المناخية.من ا البحثناة المبحوثين بمحافظتي سطي درجات معايوجد فرق معنوي بين متو  -09

 هذا وتم اختبار هذا الفرو  فى صورتها الصفرية ) فر  العدم(.
 

 طريقة البحث
 :أولا: التعريفات اإلجرائية وكيفية قياسها

تلفـة ويقطنـون قـرى محافظـة دميـاط أو المخ: يقصد بهم فى هذا البحث الزراع الذين يقومـون بزراعـة المحاصـيل الحقليـة زراع المحاصيل الحقلية – 1
 يرة.ـــــالبح

الزراعـى سـواء مـا يتعلـق منهـا  اإلنتـاجكـل مـا يعرقـل أو يمنـع أو يـؤثر سـلبيًا علـى عمليـة فـى هـذا البحـث يقصـد بهـا و : راعاىالز  اإلنتاجمشكالت  -2
 العوامــل األخــرى المــؤثرة عليــه, وقــد أمكــن التعــرف علــى هــذا المشــكالت مــن خــالل القيــام بدراســة استكشــافية عملياتــه أو مخرجاتــه أو بمدخالتــه أو

وذلـــ  مـــن خـــالل نصـــفهم مـــن محافظـــة دميـــاط والنصـــف اآلخـــر مـــن محافظـــة البحيـــرة,  أجريـــت علـــى أربعـــون مزارعـــًا مـــن زراع المحاصـــيل الحقليـــة
توجـد, وأعطيـت الـدرجات بدرجـة ضـعيفة, ال توجـد بدرجـة متوسـطة, توجـد بدرجـة كبيـرة,  توجـد: كـاآلتىيتضمن أربع فئات استجابة مقياس ل استجابتهم

رئيسـية، ينـدرج تحـت كـل منهـا  قائمـةعشـر  إلـى ثـالثم تصـنيف المشـكالت , تـعلى الترتيب, وفى ضوء درجات اسـتجابات المبحـوثين (0, 9, 9, 4)
 .لبحثا انطوت عليها استمارة اإلستبيان النهائية لهذا عدد من المشكالت الفرعية

 درجة معاناة الزراع من مشكالت اإلنتاج الزراعى: -3
سـواء مـا  المحاصـيل الحقليـة بمحـافظتى دميـاط والبحيـرة,زراع ى لمشـكالت اإلنتـاج الزراعـى علـى ويقصد بها فى هذا البحث التـأثير السـلب 
وضـع أمـام كـل  حيـثوقـيس مـن خـالل تعـري  المبحـوثين  للمشـكالت المدروسـة  ,بمدخالته أو عملياته أو مخرجاتـه أو أى عوامـل أخـرىتعلق منها 

ة, أعـانى بدرجـة ضـعيفة, ال أعـانى, وأعطيـت الـدرجات مشكلة مقياس مكون من أربع فئات اسـتجابة هـى: أعـانى بدرجـة كبيـرة, أعـانى بدرجـة متوسـط
 على الترتيب,  ثم تم تجميع الدرجات التي حصل عليها المبحوث لتعبر عن درجة معاناته من مشكالت اإلنتاج الزراعى المدروسة.(0, 9, 9, 4)
 

 :ثانياا: شاملة البحث وعينته
يــار قريــة بــنفس , تلــى ذلــ  اختإداريــين مــن كــل محافظــةمركــزين ختيــر عشــوائيًا البحــث فــى محــافظتى دميــاط  والبحيــرة، حيــث ا هــذا أجــرى

نشـال , كمـا كانـت قريتـى دودميـاط  ممثلتـان لمحافظـة دميـاطالتـابعتين لمركـزى كفـر البطـي   والشـعراء, فكانـت قريتـى البسـاتين األسلوب من كـل مركـز
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 9مـن واقـع سـجل اصيل الحقلية فى القـرى المختـارة , وقد بلغ اجمالى عدد زراع المحرةر ورشيد ممثلتان لمحافظة البحيالتابعتين لمركزى دمنهو الكوم و 
عينـة ( تـم اختيـار (Krejcie & Morgan ,1970: 24ومـن الشـاملة طبقـًا لجـداول تحديـد العينـاتمزارعـًا مثلـوا شـاملة البحـث,   9718خـدمات  

مبحوثــًا مــن قريــة البســاتين,  53اقــع , بو ى المختــارة وفقــًا لنســبة تمثــيلهم فــى الشــاملةقــر علــى ال مبحوثــًا، تــم تــوزيعهم 943عشــوائية منتظمــة بلــغ  قوامهــا 
 (. 0من قرية الكوم. جدول) مبحوثًا  71, ومن قرية دنشالمبحوثًا  33, ومبحوثًا من قرية الشعراء 090و

 توزيع عينة البحث على القرى المختارة بمحافطتى دمياط والبحيرة(: 1جدول )
 البحيرة دمياط المحافظة

 رشيد دمنهور دمياط كفرالبطيخ المركز
 الكوم دنشال الشعراء البساتين القرية

 141 1161 1222 536 الشاملة
 11 55 121 65 العينة

 155 121 اجمالى العينة
345 

 رية الزراعة بمحافظتى دمياط والبحيرةيالمصدر: مد          
 :أسلوب جمع وتحليل البياناتثالثاا: 

، 9103ل شـهري فبرايـر ومـارس مـن عـام خـال باسـتخدام اسـتمارة اسـتبيان بالمقابلـة الشخصـية مـع المبحـوثين البحث هذا تم جمع بيانات  
، المئويــة، والمتوســط الحســابي ةجــداول التوزيــع العــددي والتكــراري، والنســب النتــائج تمثلــت فــى وتــم االســتعانة بعــدة أســاليب إحصــائية بهــدف اســتجالء

 (.(Spssحصائى بالبرنامج اإلحصائي وتم التحليل اإل ، واختبار" ت "اف المعياريـحر واالن
 

 النتائج ومناقشتها
 لية:الزراعى لزراع المحاصيل الحق اإلنتاجمشكالت : أولا 

ئمة األولى وتضم مجموعة القا مشكالت وقد أمكن تنظيمها فى ثالث عشر قائمة,عن العديد من ال االستكشافية أسفرت نتائج الدراسة
تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما والثانية مشكالت  6الزراعية واشتملت على  التى تواجه الزراع فيما يتعلق باألر المشكالت 
الرابعة و مشكالت  9تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق بالصرف واشتملت على والثالثة مشكالت  8واشتملت على  يتعلق بالرى

تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع والخامسة مشكالت  6فيما يتعلق باألسمدة واشتملت على تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع 
يتعلق بالمبيدات واشتملت على  تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيماسادسة والمشكالت  4 واشتملت على فيما يتعلق بالتقاوى

تضم مجموعة والثامنة مشكالت  6تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق بالعمالة الزراعية واشتملت على والسابعة مشكالت 01
تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع والتاسعة مشكالت  4حصول واشتملت على المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق باختيار نوع الم

تضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق بتدوير المخلفات الزراعية والعاشرة مشكالت  8واشتملت على  الزراعية باآلالتفيما يتعلق 
 01الزراعى واشتملت على  اإلنتاجالحادية عشر وتضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق بتسويق و مشكلة  09واشتملت على 

تضم والثالثة عشر مشكلة  09واشتملت على  الزراعى باإلرشادتضم مجموعة المشكالت التى تواجه الزراع فيما يتعلق والثانية عشر مشكالت 
   مشكالت. 8ت المناخية واشتملت على ع فيما يتعلق بالتريرامجموعة المشكالت التى تواجه الزرا

 الزراعى المدروسة: اإلنتاجثانياا : درجة معاناة المبحوثين من مشكالت 
عشـــر مجموعـــة مـــن  ثـــالث إلـــىالزراعـــى وهـــى مقســـمة  اإلنتـــاجيعـــر  هـــذا الجـــزء درجـــة معانـــاة المبحـــوثين مـــن المشـــكالت التـــى تـــواجههم فـــى      

 اول كل منها على حدة فيما يلى:تنيتم  المشكالت
 مشكالت األرض الزراعية: -1

مشــكالت  تتصــدرها مشــكلة البنــاء علــى  كالت التــى يعــانى منهــا المبحــوثين تتعلــق بــاألر  الزراعيــة ســت( أن المشــ9توضــح النتــائج بجــدول)        
مشـكلة  يليهـاأنهـم يعـانون مـن هـذا المشـكلة بدرجـة كبيـرة, ( ٪64.9أفاد ما يقرب من ثلثى المبحـوثين), حيث 9.41بمتوسط حسابى ر  الزراعية األ

مــن هــذا المشــكلة أنهــم يعــانون ( ٪55.3أكثــر مــن نصــف المبحــوثين )ذكــر , حيــث 9.99زيــادة نســبة الملوحــة فــى األر  الزراعيــة بمتوســط حســابى 
أنهـم  إلـى (٪59أشـار أكثـر مـن نصـف المبحـوثين ), حيـث 9.90لـرر  الزراعيـة بمتوسـط حسـابى  اإليجاريـةارتفـاع القيمـة , ثـم مشـكلة بدرجة كبيرة

, حيـث  9.90بمتوسـط حسـابى  ارتفـاع مسـتوى المـاء األرضـى, كما جاء فى نهاية قائمة تل  المشـكالت مشـكلة انون من هذا المشكلة بدرجة كبيرةيع
 .أنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة إلى من المبحوثين ٪46.7أشار 
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بدرجـة كبيـرة, وربمـا  مـن المشـكالت المتعلقـة بـاألر  الزراعيـة ويتضح من هذا النتائج أن ما يقرب أو يزيد عن نصـف عـدد المبحـوثين يعـانون      
إلـى  إضـافةبالبنـاء عليهـا,  الزراعيـة األر اع علـى تعـدى الـزر  زيـادة إلى أدىيناير والذى  95الذى حدث عقب ثورة  األمنياالنفالت  إلىيرجع ذل  

 الخاصة بتحسن خواص التربة. اإلرشاديةلتوصيات الزراع ل عدم اتباع و  غياب نظام الدورة الزراعية,
 

 الزراعية.األر  المتعلقة بمشكالت المن توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم (: 2جدول )

 الزراعية األرضمشكالت  م
المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة

 الترتيب الحسابى
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 6 9.90 6.6 99 04 43 99.7 004 46.7 069 .ارتفاع مستوى الماء األرضى  0
 9 9.99 4.6 06 09.3 45 96.6 39 55.3 035 .زيادة نسبة الملوحة فى األر  الزراعية 9
 9 9.90 00.9 93 3,5 99 96.4 39 59 085 .الزراعية لرر ارتفاع القيمة االيجارية   9
 0 9.41 8 98 7.7 97 91.0 71 64.9 994 .البناء على األر  الزراعية 4
 4 9.05 3.5 99 09.5 47 93.9 019 47.3 067 .تفتت الحيازة الزراعية  5
 5 9.01 8.3 90 06 56 91.4 016 44.7 056 .عدم التزام الزراع بدورة زراعية  6

  9.99                                                              الكلى
 943ن =        المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 مشكالت الرى: -2

مشكالت, وأن حوالى ثلثى المبحوثين يعانون  بالرى ثماني والمتعلقةأن المشكالت التى يعانى منها المبحوثين  (9توضح النتائج بجدول)
عدم توافر مياا الرى  يليها مشكلة, 9.50بمتوسط حسابى  تكرار نقص مياا الرىمشكلة  :أربع مشكالت منها جاء فى مقدمتهابدرجة كبيرة من 

 9.45 ,9.47, وتلوث مياا الرى بمتوسط حسابى الترعإلقاء مياا الصرف الصحى فى  مشكلة ثم ,9.43بمتوسط حسابى  األرزخاصة وقت زراعة 
, وأشار 9.91تياجات المائية لكل محصول بمتوسط حسابى المشكالت مشكلة عدم المعرفة باالح منقائمة تل  العلى الترتيب, كما جاء فى نهاية 
بقية المشكالت يعانى منها حوالى نصف المبحوثين بدرجة كبيرة, كما أن أنهم يعانون من هذا المشكالت  إلى ينما يقرب من ثلثى عدد المبحوث

 الحلول المناسبة لها. إليجادبدرجة كبيرة. وهذا يعكس أهمية التعامل مع هذا المشكالت والسعى 
 

 الرى.ب المتعلقة مشكالتالمن لمبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم اتوزيع (:  3جدول )  

 مشكالت مياه الرى   م
المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة

 الحسابى
 الترتيب

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد
 0 9.50 9.9 8 01.9 96 09.5 75 65.3 991 .تكرار نقص مياا الرى  0
 9 9.43 9.4 09 8.9 93 99.5 89 64.8 996 .عدم توافر مياا الرى خاصة وقت زراعة األرز 9
 4 9.45 9.4 09 3.7 94 94.7 86 69.9 907 .تلوث مياا الرى 9
 9 9.47 9.9 00 3.5 99 94.0 84 69.9 990 .لقاء مياا الصرف الصحى فى الترعإ 4
 6 9.96 4.9 05 01.8 97 98.3 010 56.9 036 .الرى بمياا الصرف فى كثير من األحيان 5
 5 9.41 5.9 08 8.8 91 96.3 34 53.9 917 .عدم وصول المياا لنهايات الترع 6
 7 9.91 7.9 95 00.5 41 94.3 87 56.4 037 .الترع بورد النيلانسداد  7
 8 9.91 8.6 91 01.6 97 99.1 005 47.3 067 .لكل محصولدم المعرفة باالحتياجات المائية ع 8

  9.41                                                   الكلى 
 943ن =                المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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 مشكالت الصرف: -3
بالصرف ثالث مشكالت تتصدرها مشكلة سوء حالة  والمتعلقةأن المشكالت التى يعانى منها المبحوثين  (4توضح النتائج بجدول)        

( أنهم يعانون من هذا ٪ 65.3ذكر ما يقرب من ثلثى عدد المبحوثين), حيث 9.59والحشائش بمتوسط حسابى  المصارف وانسدادها بالقمامة
( ٪58.7أكثر من نصف عدد المبحوثين)ذكر حيث  ,9.98 بمتوسط حسابى سوء حالة الصرف المرطىالمشكلة بدرجة كبيرة, تلى ذل  مشكلة 

فى  المشكالت مشكلة زيادة معدل استهال  محصول األرز للميااأنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, كما جاء فى مؤخرة تل  القائمة من 
وقد  أنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, إلى (٪48.7أشار ما يقرب من نصف عدد المبحوثين)األراضى التى بها صرف مرطى, حيث 

 شبكات الصرف المرطى.لصيانة ات إجراء عملي إضافة إلى عدم ,إلى عدم قيام اإلرشاد الزراعى بدورة في هذا المجال يرجع 
 
 الصرف.المتعلقة بمشكالت المن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع (:  4جدول )  

 
 مشكالت الصرف   م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 2 3.32 6.2 12 11.3 35 26.2 51 62.1 216 .سوء حالة الصرف المغطى 1
 1 3.62 2 1 5.2 32 22.5 21 56.5 231 .سوء حالة المصارف وانسدادها بالقمامة والحشائش 2
زيادة معدل استهالك محصول األرز للمياه فى األراضى التى  3

 3 3.21 5.5 23 14.3 61 31.4 115 42.1 111 .بها صرف مغطى

  3.31  ىالكل
 943ن =           من استمارات االستبيان المصدر: جمعت وحسبت

 
 مشكالت األسمدة: -4

 أهمها مرتبا تنازليا وفقا للمتوسط الحسابىتتعلق باألسمدة جاء ست مشكالت يعانى منها المبحوثين ( وجود 5توضح النتائج بجدول)
مشكلة , ثم 9.59ماوية للزراع بمتوسط حسابى األسمدة الكي, يليها مشكلة عدم توافر 9.60توسط حسابي ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية بم مشكلة

نون من هذا المشكالت بدرجة حوالى ثلثى المبحوثين يعا حيث أظهرت النتائج أن ,9.43غش األسمدة الموجودة فى األسواق بمتوسط حسابى 
 .9.95بمتوسط حسابى  ة لكل محصولكما جاء فى نهاية قائمة تل  المشكالت مشكلة عدم المعرفة بكمية األسمدة المناسب, كبيرة

قد يرجع وجود هذا المشكالت إلى تحكم السوق السوداء في تجارة األسمدة, وضعف الدور الرقابي للدولة على إنتاج وتسويق األسمدة و 
 الكيماوية. 

 األسمدة.ب المتعلقة مشكالتالمن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع : (6جدول ) 
 
 مشكالت األسمدة      م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 2 3.62 1.1 5 5.6 33 23.6 22 56.3 222 .عدم توافر األسمدة الكيماوية للزراع 1
 6 3.42 2.5 11 2.5 31 31.1 111 61.5 211 .األسمدة فى الوقت المناسبعدم صرف  2
 3 3.45 4.5 11 1.2 26 21.6 16 55.6 232 .غش األسمدة الموجودة فى األسواق 3
 4 3.45 3.1 13 4.5 11 32.1 112 65.3 211 .تقليل حصة األسمدة المقررة  للفدان من الجمعية 4
 5 3.36 5 21 11.5 32 24.4 26 62.1 216 .عدم المعرفة بكمية األسمدة المناسبة لكل محصول 6
 1 3.51 3.4 12 5.3 22 16.2 66 14.6 251 .أسعار األسمدة الكيماوية ارتفاع 

  3.42                                                          الكلى    
  943ن =  المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 مشكالت التقاوى: -6

: كالتاليجاء ترتيبها وفقًا للمتوسط الحسابى و تتعلق بالتقاوى  المبحوثين مشكالت يعانى منها الزراع ( وجود أربع6بجدول)النتائج  أظهرت
ارتفاع أسعار  مشكلةنهم يعانون منها بدرجة كبيرة, ثم ( أ٪76.5)المبحوثينثالثة أرباع  حيث ذكر أكثر من (,9.64غش التقاوى)مشكلة 
عدم توافر التقاوى المحسنة ثم مشكلة  ,( أنهم يعانون منها بدرجة كبيرة٪79.9أرباع  المبحوثين ) (, حيث ذكر ما يقرب من ثالثة9.694)التقاوى
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من المبحوثين أنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, وجاء في نهاية قائمة تل  المشكالت  (٪63.3حيث أفاد) (,9.58الوقت المناسب) فى
 .( من المبحوثين أنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة٪68.8حيث ذكر) ,(9.59وبيع التقاوى)نتاج إعدم وجود رقابة على شركات مشكلة 

, وعدم معرفة الزراع بأماكن ومصادر الزراعية على شركات إنتاج وبيع التقاوىضعف الدور الرقابي للدولة لوقد يرجع وجود هذا المشكالت 
 إنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة. 

 
 .المتعلقة بالتقاويمشكالت المن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع ( :  5جدول ) 

 
 مشكالت التقاوى م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 1 3.54 2.11 1 2.3 25 13.6 45 15.6 251 .غش التقاوى 1
 3 3.62 2.5 5 5.5 23 21.5 13 55.5 244 .التقاوى المحسنة فى الوقت المناسبعدم توافر  2
 2 3.52 1.1 5 5.3 22 15.2 55 12.2 262 .ارتفاع أسعار التقاوى 3
 4 3.62 4.5 15 1.2 26 15.6 52 52.2 241 .وبيع التقاوى إنتاجعدم وجود رقابة على شركات  4

  3.65                                                          الكلى    
 943ن =                          المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 مشكالت المبيدات: -5

وفقًا للمتوسط الحسابى على  تنازلياً مرتبًا جاء أهمها تتعلق بالمبيدات مشكالت يعانى منها الزراع ( وجود عشر 7توضح النتائج بجدول)
بيد المناسب عدم معرفة الفالح بالمف(, 9.55عدم فعالية المبيدات)ثم (, 9.56(, تالها ارتفاع أسعار المبيدات)9.69غش المبيدات ):النحو التالى
 اإلعالمنهاية تل  القائمة مشكلة تجاهل وسائل (, وجاء في 9.45الدولة للحد من ارتفاع أسعار المبيدات)عدم تدخل (, ثم 9.48)لكل محصول

 (.9.98ش وزيادة أسعار المبيدات)غلمشكلة 
, وأن بدرجة كبيرة مشكالت من المشكالت العشر الواردة بالجدول يعانى منها ما يقرب من ثلثى المبحوثين وتوضح النتائج أن هنا  سبع

, مما يعنى أن جميع المشكالت المدروسة المتعلقة بالمبيدات يعانى بدرجة كبيرة نهنا  ثالث مشكالت يعانى منها أكثر من نصف عدد المبحوثي
, وقد يرجع ذل  لضعف الدور الرقابي للدولة على شركات إنتاج وبيع المبيدات, وعدم توفير المبيدات الزراعية ها غالبية المبحوثين بدرجة كبيرةمن

 بالمبيد المناسب لكل محصول,الزراعى بدورة فيما يتعلق بتوعية الزراع  اإلرشادقيام  عدم إلى إضافة, األمنة بالشكل الكافى والمناسب للزراع
 وطريقة استخدامه.

 
 المبيدات.المتعلقة بمشكالت المن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع (: 1جدول )

 م
 مشكالت المبيدات

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 1 3.41 6.1 21 2.5 31 23.2 23 51.5 216 .عدم توافر المبيدات فى الوقت المناسب  1
 3 3.66 2 1 5.3 22 26.6 25 55.2 231 .عدم فعالية المبيدات  2
 2 3.65 2.5 11 5.5 23 21.6 16 55.1 241 .ارتفاع أسعار المبيدات  3
 1 3.53 3.2 11 6.1 21 16.2 66 16.4 253 .غش المبيدات  4
 4 3.42 2.3 2 1.2 26 31.4 115 51.2 211 .عدم معرفة الفالح بالمبيد المناسب لكل محصول  6
 2 3.32 4.3 16 11.2 35 25.5 53 61.5 212  .عدم معرفة الفالح  بطريقة استخدام المبيد  5
 5 3.22 5 21 11.6 41 31.1 111 61.5 121 .قلة فعالية مبيدات الجمعية الزراعية لطول فترة تخزينها  1
 5 3.42 1.1 21 1.1 21 12.5 55 56.5 225 .ضعف رقابة الدولة على عمليات غش وتهريب المبيدات  2
 6 3.46 3.4 12 11.3 35 23.6 22 52.2 215 .عدم تدخل الدولة للحد من ارتفاع أسعار المبيدات  5
 11 3.22 11.1 41 5.5 24 22.5 15 62.1 216 .لمشكلة غش وزيادة أسعار المبيدات اإلعالمتجاهل وسائل  11

  3.44                                                   الكلى 
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 الزراعية:مشكالت العمالة  -1
( وجود ستة مشكالت يعانى منها المبحوثين فيما يتعلق بالعمالة الزراعية جاءت مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط 8توضح النتائج بجدول)

(, 9.07وقلة إنتاجية العامل الزراعى ), (9.08نقص العمالة الزراعية المدربة)و  (,9.90ارتفاع أجور العمالة الزراعية) الحسابى على النحو التالى:
فى األعمال  المزاملة, وغياب نظام (9.15(, وهجرة العمالة الزراعية للمدن والبالد العربية)9.09وعزوف األبناء عن العمل الزراعى)

 (.9.38الزراعية)
, وقد يرجع هذا بدرجة كبيرة عدد المبحوثينالنتائج أن جميع المشكالت الواردة بالجدول تقريبًا يعانى منها حوالى نصف  هذا ويتضح من

 .لعمل الزراعى وانخفا  العائد منهالهجرة لمشقة اوالمجاالت األخرى غير الزراعية أو تفضيل العمال للعمل فى المهن  إلى
 

 العمالة الزراعية.ب المتعلقة مشكالتالمن توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم (:  2جدول ) 
 
 مشكالت العمالة الزراعية      م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 9 9.08 09.9 49 8 98 98.4 33 50.9 073 .نقص العمالة الزراعية المدربة  0
 0 9.90 01 95 4.3 07 90.8 000 59.9 086 .ارتفاع أجور العمالة الزراعية  9
 4 9.09 01.3 98 06.9 57 99.0 77 51.7 077 .عزوف األبناء عن العمل الزراعى  9
 5 9.15 07.9 61 01.9 96 99.6 73 43.3 074 .هجرة العمالة الزراعية للمدن والبالد العربية  4
 6 9.38 09.3 45 04.3 59 99.7 004 93.5 098 .غياب نظام الزمالة فى األعمال الزراعية 5
 9 9.07 3.9 99 01.3 98 99.9 006 46.7 069    .العامل الزراعى إنتاجيةقلة   6

  9.09                                                          الكلى    
 943ن =               المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 مشكالت اختيار نوع المحصول: -2

نــوع المحصـــول جـــاءت مرتبــة تنازليـــًا وفقـــًا هــا المبحـــوثين فيمـــا يتعلــق باختيـــار مشــكالت يعـــانى من ( وجـــود أربـــع3بجــدول)توضــح النتـــائج 
ثــم تـــأثر الجـــار بجـــارا عنـــد اختيـــار نـــوع (, 9.06عـــدم المعرفــة بمحاصـــيل مربحـــة غيـــر المحاصـــيل التقليديـــة) للمتوســط الحســـابى علـــى النحـــو التـــالى:

صــول بــديل تكــرار زراعــة المحصــول فــى ذات األر  لعــدم وجــود مح وأخيــراً  (,9.15دورة زراعيــة ملزمــة للــزراع)(, ثــم عــدم وجــود 9.18المحصــول)
 .  ( 9.33مجدى اقتصاديًا )

 .بإرشاد الزراع فى هذا المجالالزراعى  عدم قيام اإلرشادغياب نظام الدورة الزراعية, إضافة إلى وقد يرجع ذل  إلى 
 

 اختيار نوع المحصول.المتعلقة ب مشكالتالمن توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم (: 5)  جدول
 م

 مشكالت اختيار نوع المحصول     
المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة

 الحسابى
 الترتيب

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد
 9 9.15 00.9 93 05.9 59 91.7 017 49 051 .عدم وجود دورة زراعية ملزمة للزراع 1
 9 9.18 8.6 91 05.9 59 95.8 095 41.4 040 .تأثر الجار بجاره عند اختيار نوع المحصول  2
 0 9.06 5.9 08 06 56 95.5 094 49.9 050 ير المحاصيل التقليديةعدم المعرفة بمحاصيل مربحة غ  3
  تكرار زراعة المحصول فى ذات األرض لعدم وجود محصول   4

 .بديل مجدى اقتصادياا  
065 47.9 008 99.8 44 09.6 99 6.9 9.33 4 

  9.09                                                          الكلى    
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 الزراعية: مشكالت اآللت -5
ــًا وفقــًا مرتبــًا الزراعيــة جــاء أهمهــا  بــاآلالتمشــكالت يعــانى منهــا المبحــوثين فيمــا يتعلــق  ( وجــود ثمــاني01بجــدول)ضــح النتــائج تو  تنازلي

جـة من المبحوثين بـأنهم يعـانون منهـا بدر  ٪53.8أفاد ( حيث 9.96)ع أسعار الوقود الالزم لتشريل اآلالتللمتوسط الحسابى على النحو التالى: ارتفا
الزراعيـة  عـدم تـوافر اآلالتو ا بدرجـة كبيـرة, من المبحوثين بأنهم يعانون منهـ ٪57.6ذكر حيث ( 9.99الزراعية) أسعار تأجير اآلالت ارتفاعو كبيرة, 

( 9.07الـرش بالجمعيـات الزراعيـة) اآلتقلـة تـوافر و أنهم يعانون منها بدرجـة كبيـرة, من المبحوثين إلى  ٪50أشار حيث ( 9.08فى الوقت المناسب)
للحقــول  شـكلة صـعوبة وصـول اآلالتمـن المبحــوثين أنهـم يعـانون منهـا بدرجــة كبيـرة, كمـا جـاء فــى نهايـة قائمـة تلـ  المشــكالت م ٪47.8 يـرىحيـث 

, ومشــكلة عــدم وجــود مكــابس لكــبس القــش أو ين أنهــم يعــانون منهــا بدرجــة كبيــرةمــن المبحــوث ٪44.0أفــاد حيــث ( 9.10لتعــدى الــزراع علــى الطــرق)
 .بأنهم يعانون منها بدرجة كبيرة من المبحوثين ٪49.4ر ذكحيث ( 9.10فرمه)

 .وقد يرجع ذل  لضعف إمكانيات الجهاز االرشادى الزراعى وعدم توفر اآلالت الزراعية بالعدد المناسب
 

 الزراعية. من المشكالت المتعلقة باآلالترجة معاناتهم توزيع للمبحوثين وفقًا لد(: 11جدول )
 
 الزراعية مشكالت اآللت م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 6 9.05 8.6 91 09.9 49 94.0 003 45 057 .يرةزراعية مناسبة للمساحات الصغ عدم وجود أآلت  0
 9 9.99 7.7 97 01 95 94.6 86 57.6 910 .الزراعية تأجير اآللتارتفاع أسعار   9
 9 9.08 01 95 09 49 96.3 34 50 078 .الزراعية فى الوقت المناسب عدم توافر اآللت  9
 0 9.96 7.9 95 3.5 99 99.5 89 53.3 913 الزم لتشغيل اآللت.ارتفاع أسعار الوقود ال  4
 5 9.06 7.9 95 06.3 53 98.7 011 47.9 065 د فى المحصول الذى يتم حصاده باآللت.زيادة الفاق  5
 4 9.07 01.9 96 01.3 98 91.0 015 48.7 071 .الرش بالجمعيات الزراعية قلة توافر اآلت  6
 7 9.10 09.8 48 09.8 46 91.7 017 49.4 048 .عدم وجود مكابس لكبس القش أو فرمه  7
 مكرر7 9.10 09.5 47 05.5 54 96.3 34 44.0 054 .للحقول لتعدى الزراع على الطرق صعوبة وصول اآللت  8

  9.07                                                          الكلى    
 943ن =                          المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 المخلفات الزراعية: مشكالت تدوير -11

ــًا الزراعيــة جــاء أهمهــا  المخلفــات بتــدويريعــانى منهــا المبحــوثين فيمــا يتعلــق عشــر مشــكلة  ( وجــود ثــالث00وضــح النتــائج بجــدول)ت مرتب
ــًا وفقــًا للمتوســط الحســابى علــى النحــو التــالى:  مــن  ٪47أفــاد ( حيــث 9.099دوير المخلفــات الزراعيــة )عــدم تــوافر األدوات الالزمــة لتــمشــكلة تنازلي

مـن  ٪41.4ذكـر حيـث ( 9.01األعـالف ) إلنتـاجبكيفية معاملة القش  عدم المعرفةم مشكلة ثالمبحوثين بأنهم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, 
مـن  ٪41.0 أشـارحيـث ( 9.08عـدم تـوافر الوقـت لـدى الـزراع لتـدوير المخلفـات )ثـم مشـكلة المبحوثين بأنهم يعانون من هـذا المشـكلة بدرجـة كبيـرة, 

يــرى حيــث ( 9.10االســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة ) بأوجــهعــدم المعرفــة ثــم مشــكلة رة, أنهــم يعــانون مــن هــذا المشــكلة بدرجــة كبيــ إلــى المبحــوثين
من المبحوثين أنهم يعانون مـن هـذا المشـكلة بدرجـة كبيـرة, كمـا جـاء فـى نهايـة قائمـة تلـ  المشـكالت مشـكلة الـتخلص مـن قـش األرز بحرقـه  94.7٪

 .ا المشكلة بدرجة كبيرةمن المبحوثين أنهم يعانون من هذ ٪ 57.6أفاد حيث ( 9.96)
أن حوالى ثلث المبحوثين أو قد يزيد قلياًل هـم مـن يعـانون بدرجـة كبيـرة مـن المشـكالت المتعلقـة بتـدوير المخلفـات  النتائجويالحظ من هذا 

 اإلنتـاجاع أسـعار مسـتلزمات تدوير المخلفات الزراعية واالسـتفادة منهـا خاصـة فـى ضـوء ارتفـ بأهميةارتفاع وعى الزراع  إلىالزراعية, وقد يرجع ذل  
 الزراعى وخاصة األعالف الحيوانية.
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 تدوير المخلفات الزراعية.ب المتعلقة مشكالتالمن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع (: 11جدول )
 
 مشكالت تدوير المخلفات الزراعية      م

المتوسط  ال يوجد صريـرة متوسطـة كبيـرة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 3 9.34 01.6 97 05.8 55 49.4 048 90.9 013 .األعالف من المخلفات إنتاجعدم االقتناع بفوائد   0
 4 9.10 3.5 99 04 43 40.8 046 94.7 090 .االستفادة من المخلفات الزراعية بأوجهعدم المعرفة  9
 5 9.33 6.9 99 99.0 77 97.5 090 94.0 003 .الزراعيةعدم مشاهدة أى عملية لتدوير المخلفات  9
 0 9.09 01.6 97 09.5 47 98.3 010 47 064 .عدم توافر األدوات الالزمة لتدوير المخلفات الزراعية 4
 6 9.38 8.3 90 94.3 87 94.6 86 40.5 045 .عدم المعرفة بكيفية عمل السيالج من البرسيم 5
 9 9.01 7.4 96 05.5 54 96.7 098 41.4 040 .األعالف إلنتاجبكيفية معاملة القش  عدم المعرفة 6
 9 9.19 01.6 97 05.8 55 99.5 007 41.0 041 .عدم توافر الوقت لدى الزراع لتدوير المخلفات 7
 09 9.85 01 95 99.5 89 97 093 93.5 019 .فشل بع  الكومات السمادية بعد عملية التدوير  8
 7 9.36 00.5 41 06.9 57 96.4 097 95.3 095 .المعرفة بكيفية عمل الكومات السمادية عدم 3
 09 9.96 7.7 97 05.9 59 03.5 68 57.6 910 .التخلص من قش األرز بحرقه 01
 01 9.30 04.9 51 08.9 64 98.7 011 98.7 095 .صعوبة التخلص من حطب القطن 00
 00 9.30 01.9 96 91.9 70 97 093 99.4 009 .تدوير المخلفات الخوف من فشل عملية 09
 8 9.35 3.7 94 90.5 75 99.4 009 96.4 097 .عدم توافر األماكن المناسبة لتدوير المخلفات 09

  9.11                                                          الكلى    
 943ن =                           االستبيانالمصدر: جمعت وحسبت من استمارات 

 
 اإلنتاج الزراعى:مشكالت تسويق  -11

الزراعى جـاء أهمهـا مرتبـًا تنازليـًا وفقـًا  اإلنتاج( وجود عشر مشكالت يعانى منها المبحوثين فيما يتعلق بتسويق 09توضح النتائج بجدول)
مــن المبحــوثين بــأنهم  ٪68.5أفــاد ( حيــث 9.56صــدير حاصــالتهم الزراعيــة )للمتوســط الحســابى علــى النحــو التــالى: انخفــا  قــدرة الــزراع علــى ت

مـن المبحـوثين بـأنهم يعـانون مـن هـذا  ٪63.6ذكر حيث ( 9.59انخفا  أسعار المحاصيل أثناء الحصاد)ثم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, 
أنهـم يعــانون مـن هــذا إلــى مــن المبحـوثين  ٪63.3 أشـار( حيــث 9.51احتكـار بعــ  التجـار فــى شـراء بعــ  المحاصـيل )ثــم المشـكلة بدرجــة كبيـرة, 
ن أنهــم يعــانون مــن هــذا مــن المبحــوثي ٪68.5يــرى ( حيــث 9.47ثــم عــدم وجــود دعــم حكــومى للمــزارع عنــد مواجهــة األزمــات )المشــكلة بدرجــة كبيــرة, 

 ٪48.4( وأفـاد 9.99المشكلة بدرجة كبيرة, كما جاء فى نهايـة قائمـة تلـ  المشـكالت مشـكلة زيـادة نسـبة الفاقـد مـن المحاصـيل لسـوء عمليـة التـداول )
 نون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة.من المبحوثين أنهم يعا

 
 الزراعى اإلنتاجتسويق المتعلقة بمشكالت المن لمبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم اتوزيع (:  12جدول )

 
 الزراعى اإلنتاجمشكالت تسويق  م

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 11 9.99 5.7 91 04 43 90.8 000 48.4 063 .زيادة نسبة الفاقد من المحاصيل لسوء عملية التداول  1
 5 9.49 4.6 06 8.3 90 94.6 86 60.3 906 .عدم وجود منافذ لستالم المحاصيل من الزراع  2
 5 9.96 6.6 99 3.5 99 94.4 85 53.6 918 .عدم توافر المعلومات التسويقية لدى الزراع 3
 3 9.51 6.9 99 7.9 95 06.6 58 63.3 944 .احتكار بعض التجار فى شراء بعض المحاصيل  4
 1 9.49 8 98 6.9 99 91.6 79 65 997 .ضعف دور التعاونيات فى تسويق الحاصالت الزراعية  6
 6 9.47 4.9 05 8.9 93 99.5 89 69.3 999 .عدم تحديد سعر المحصول فى بداية الموسم  5
 2 9.59 4.3 07 6.6 99 08.3 66 63.6 949 .انخفاض أسعار المحاصيل أثناء الحصاد 1
 4 9.47 6.3 94 7.4 96 07.9 61 68.5 993 .ند مواجهة األزماتحكومى للمزارع ع عدم وجود دعم 2
 1 9.56 9.7 09 5.9 08 99.9 80 67.3 997 .انخفاض قدرة الزراع على تصدير حاصالتهم الزراعية 5
 2 9.41 8.9 99 09 49 06.9 57 65.9 998 .عدم وجود نظام تسويقى يحمى الزراع من استغالل التجار 11
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مشــكالت ويتضـح مـن النتــائج أنـه مــن بـين المشــكالت العشـر المتعلقــة بتسـويق اإلنتــاج الزراعـى يعــانى حـوالى ثلثــى المبحـوثين مــن ثمـاني 
اد منهــا بدرجــة كبيــرة, كمــا أن المشــكلتين األخيــرتين يعــانى منهمــا بدرجــة كبيــرة حــوالى نصــف عــدد المبحــوثين. وقــد يرجــع ذلــ  إلــى عــدم قيــام اإلرشــ

 الزراعى بدوا فى هذا المجال.
 

 
 الزراعى: اإلرشادمشكالت  -12

الزراعـى جـاء أهمهـا مرتبـًا تنازليـًا وفقـًا  باإلرشـادعشـر مشـكلة يعـانى منهـا المبحـوثين فيمـا يتعلـق  ( وجود  ثالث09ضح النتائج بجدول)تو 
مــن المبحــوثين بــأنهم يعــانون مــن هــذا  ٪93أفــاد حيــث ( 9.34للــزراع ) إرشــاديةللمتوســط الحســابى علــى النحــو التــالى: عــدم تــوافر أى مطبوعــات 

مـن المبحـوثين بـأنهم يعـانون مـن هـذا  ٪59.9ذكـر  حيـث( 9.95خاصـة باسـتخدام المبيـدات ) رشـاديةإعدم توافر توصـيات ثم المشكلة بدرجة كبيرة, 
أنهــم إلــى  مــن المبحــوثين  ٪59.6 أشــارحيــث ( 9.99تتعلــق بعمليــات الحصــاد ومــا بعــدا ) إرشــاديةعــدم وجــود توصــيات ثــم المشــكلة بدرجــة كبيــرة, 

مـن المبحـوثين أنهـم يعـانون  ٪48.7يرى ( حيث 9.06واإليضاحية لإلرشاد الزراعى ) التنفيذيةقلة األنشطة ثم يعانون من هذا المشكلة بدرجة كبيرة, 
أفــاد حيــث ( 9.19مـن هــذا المشــكلة بدرجــة كبيــرة, كمــا جــاء فــى نهايــة قائمــة تلــ  المشـكالت مشــكلة قلــة الزيــارات الحقليــة للــزراع مــن قبــل المرشــدين )

 من هذا المشكلة بدرجة كبيرة.ون من المبحوثين أنهم يعان 41.0٪
المعـاش فضـاًل  إلـى المحـالينتناقص أعداد المرشـدين الـزراعيين لعـدم تعيـين مرشـدين جـدد مكـان المرشـدين  إلىترجع هذا المشكالت وقد 

 الزراعى. اإلرشادعن ضعف أو ضالة المخصصات المالية المتاحة لجهاز 
 

 الزراعى. باإلرشاد المتعلقة مشكالتالمن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع (:  13جدول ) 
 م

 الزراعى اإلرشادمشكالت 
المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة

 الحسابى
 الترتيب

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد
 11 3.11 12.5 44 2.5 31 31,1 125 41.6 146 .إرشاديةعدم وجود حقول   1
 5 3.14 11.5 31 11.5 31 32.4 113 45.4 152 .ضعف الدور الرشادى فى توعية الزراع  2
 13 3.12 11.3 35 15.5 65 32.1 114 41.1 141  .قلة الزيارات الحقلية للزراع من قبل المرشدين  3
 12 3.13 11.2 35 11.2 51 22.4 55 46.3 161 .حديثة إرشاديةعدم وجود توصيات   4
 5 3.15 11.6 41 12.1 42 32.1 112 44.4 166 .لالرشاد الزراعى اإلرشاديةقلة عدد الندوات  6
 6 3.16 5.2 32 16.2 63 25.5 54 42.1 111 .ضعف مستوى المعرفة لدى المرشدين الزراعيين  5
 11 3.12 1.1 21 21.3 11 21.2 56 44.1 165 اإلرشادية.عدم واقعية التوصيات   1
 1 3.54 15,1 65 12.5 44 32.4 113 35 135 .للزراع إرشاديةعدم توافر أى مطبوعات   2
 1 3.13 5.6 33 13.2 45 32.1 112 46.3 162 .عدم وجود دور لالرشاد فى التوعية بتدوير المخلفات 5
 4 3.15 11.2 35 11,1 36 31.1 116 42.1 111 .لالرشاد الزراعى واإليضاحية التنفيذيةقلة األنشطة   11
 2 3.12 11.5 31 14.5 61 25.4 52 42.4 155 اإلقناع.ضعف قدرة المرشدين الزراعيين على   11
 2 3.26 2,1 22 12,1 42 25.5 53 63.3 125 .خاصة باستخدام المبيدات إرشاديةعدم توافر توصيات   12
 3 3.22 11.5 31 5.1 34 25.1 51 63.5 121 تتعلق بعمليات الحصاد وما بعده إرشاديةعدم وجود توصيات  13

  3.11                          الكلى    
 943ن =                               المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 مشكالت التغيرات المناخية: -13

ثمــانى مشــكالت يعــانى منهــا المبحــوثين فيمــا يتعلــق بــالتريرات المناخيــة جــاء أهمهــا مرتبــًا تنازليــًا وفقــًا ( وجــود 04توضــح النتــائج بجــدول)
مـن المبحـوثين بـأنهم يعـانون مـن هـذا المشـكلة  ٪71.9أفـاد حيـث ( 9.58الحشـرية ) واآلفـاتللمتوسط الحسابى على النحو التالى: انتشـار األمـرا  

ثــم مـن المبحــوثين بـأنهم يعــانون مــن هـذا المشــكلة بدرجـة كبيــرة,  ٪67.3ذكــر حيـث ( 9.59لمحاصــيل الزراعيــة )ا إنتاجيـةانخفــا  ثـم بدرجـة كبيــرة, 
ثــم أنهـم يعـانون مـن هــذا المشـكلة بدرجـة كبيـرة,  إلـى مـن المبحــوثين ٪69.6 أشـارحيـث ( 9.59زيـادة االحتيـاج المـائى لـبع  المحاصــيل الزراعيـة )

من المبحوثين أنهم يعانون من هذا المشـكلة بدرجـة كبيـرة, كمـا جـاء فـى نهايـة  ٪65.9يرى حيث ( 9.43لزراع )نقص كمية المياا الزراعية المتاحة ل
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نون مـن المبحــوثين أنهـم يعــا ٪51.7أفـاد حيــث ( 9.94)درجــة الحـرارة فــى بعـ  األشـهر نتيجـة ارتفـاع  اإلنتــاجقائمـة تلـ  المشــكالت مشـكلة تـدهور 
 من هذا المشكلة بدرجة كبيرة.

توعيــة الـزراع بكيفيــة مواجهـة التريـرات المناخيــة والسـبل المختلفــة باالرشـادى الزراعـى قيــام  أو ضـعف هــذا المشـكالت إلـى عــدم رجـعوقـد ت
 الزراعى. اإلنتاجالسلبية على  أثارهالتقليل 

 
 التريرات المناخية.ب المتعلقة مشكالتالمن المبحوثين وفقًا لدرجة معاناتهم توزيع (:  14جدول )

 م
 مشكالت التغيرات المناخية     

المتوسط  ل يوجد صغيارة متوسطاة كبيارة
 الحسابى

 الترتيب
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 8 9.94 4.6 06 6.6 99 98.0 099 51.7 077 .نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى بعض األشهر  اإلنتاجتدهور   0
 6 9.45 9.4 09 5.7 91 99.7 004 58.9 919 .انخفاض جودة المنتج الزراعى  9
 4 9.43 9.7 09 8.9 93 99.7 73 65.9 998 .نقص كمية المياه الزراعية المتاحة للزراع  9
 0 9.58 9.6 3 6.6 99 91.6 79 71.9 945 .الحشرية واآلفاتانتشار األمراض   4
 9 9.59 4.3 07 4.3 07 99.9 78 67.3 997 .المحاصيل الزراعية إنتاجيةانخفاض   5
 9 9.59 9.9 00 5.9 08 98.1 38 69.6 999 .زيادة الحتياج المائى لبعض المحاصيل الزراعية  6
 5 9.46 9.0 00 6.3 94 91.4 016 53.6 918 إنتاجيتها.سوء حالة األراضى الزراعية وانخفاض   7
 7 9.49 9.4 09 8.9 93 93.8 014 58.5 914 .تغيير مواعيد الزراعة نتيجة لرتفاع درجة الحرارة  8

  9.47                                                          الكلى   
 943ن =                        المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان

 
 اإلنتاج الزراعى المدروسة:مشكالت لالنسبية األهمية ثالثاا: 

عشـر المدروسـة تـم حسـاب المتوسـط الحسـابى لكـل مجموعـة ثـم قسـمته علـى  مجموعة مـن المشـكالت الـثالث ة لكللتحديد األهمية النسبي
معانـاة المبحـوثين منهـا درجـة تنازليـًا وفقـًا ألهميتهـا النسـبية فـى  المجموعـاتمكن ترتيب هـذا أ( 05)استعرا  النتائج الواردة فى جدولعدد بنودها، وب

مشـكالت مجموعـة  فى المرتبـة الثانيـة ، تالهادرجة 9.53مشكالت التقاوى جاءت في المرتبة األولى بمتوسط قدرا  مجموعة وذل  على النحو التالى:
مشـكالت المبيـدات فـي مجموعـة ، تالها درجة 9.47الثالثة بمتوسط قدرا  التريرات المناخية في المرتبة فمجموعة، درجة 9.48األسمدة بمتوسط قدرا 

 درجـة، وجـاء فـي المرتبـة السادسـة 9.44تسويق في المرتبة الخامسة بمتوسـط قـدرا المشكالت مجموعة ، ثم درجة 9.44درا المرتبة الرابعة بمتوسط ق
، وجــاءت درجــة 9.97مشــكالت الصــرف فــي المرتبــة الســابعة بمتوســط قــدرا مجموعــة ، ثــم جــةدر  9.41مشــكالت ميــاا الــرى  بمتوســط قــدرا  مجموعــة
الزراعيـة  اآلالتمشـكالت  مجموعـة درجـة، وفـي المرتبـة التاسـعة جـاءت 9.99المرتبـة الثامنـة بمتوسـط قـدرا  مشـكالت األر  الزراعيـة فـيمجموعة 

مشـــكالت مجموعــة درجــة، تالهــا  9.09مشــكالت العمالــة الزراعيــة فـــي المرتبــة العاشــرة بمتوســط قــدرا  مجموعــة ، تالهــادرجــة 9.07بمتوســط قــدرا 
عشـر بمتوسـط  الثانيـةفـي المرتبـة الزراعـى  اإلرشـادمشكالت مجموعة ، ثم درجة 9.09شر بمتوسط قدرا اختيار نوع المحصول في المرتبة الحادية ع

 درجة. 9.11بمتوسط قدرا فى المرتبة األخيرة  الزراعية مشكالت تدوير المخلفات مجموعة درجة وأخيًرا جاءت 9.00قدرا 
المشــكالت مجموعــات ترتيــب  فــى البحــثأن هنــا  اتفــاق بــين المبحــوثين فــى محــافظتى  (05)الجــدولنفس كمــا توضــح النتــائج الــواردة بــ

مشــكالت مجموعــة و المبيــدات وجــاء ترتيبهــا الرابــع,  مشــكالت مجموعــة , يليهــات التقــاوى حيــث جــاء ترتيبهــا األولمشــكالمجموعــة : المتعلقــة بكــل مــن
المشــكالت المتعلقــة بكــل مجموعــات ترتيــب  فــى بــين مبحــوثى المحــافظتين ب لحــد كبيــرالتريــرات المناخيــة واحتلــت الترتيــب الثالــث, كمــا أن هنــا  تقــار 

مشـكلة اختيـار مجموعـة  ولمبحوثى محافظة البحيرة, والخامس لمبحوثى محافظة دمياط السادس مشكالت مياا الرى حيث جاء ترتيبها مجموعة : من
 ت اآلالتمجموعــة مشــكالوثى محافظــة البحيــرة, و ط والحــادى عشــر لمبحــنــوع المحصــول حيــث جــاءت فــى الترتيــب العاشــر لمبحــوثى محافظــة دميــا

مشـكالت تـدوير المخلفـات الزراعيـة مجموعـة و , والعاشـر لمبحـوثى محافظـة البحيـرة الزراعية حيث جاءت فى الترتيب التاسع لمبحوثى محافظة دميـاط
, فـى حـين كـان هنـا  تباعـد لحـد مـا فـى ة البحيـرةر لمبحـوثى محافظـالثـانى عشـ والترتيـبالثالث عشر لمبحـوثى محافظـة دميـاط  الترتيبحتلت حيث ا

والتـى قـد ترجـع الخـتالف نـوع التربـة الزراعيـة وطبيعـة األنشـطة  البحـثمنهـا المبحـوثين فـى محـافظتى  يعـانىالمشـكالت التـى مجموعـات ترتيب بـاقى 
 البشرية السائدة فى كل محافظة. 
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 .الزراعى المدروسة اإلنتاجاألهمية النسبية لمشكالت : (16جدول)
 
 م
 

 
 الزراعى اإلنتاجمشكالت   

 الكلى محافظة البحيرة محافظة دمياط
المتوسط 
 الحسابى

المتوسط  الترتيب
 الحسابى

المتوسط  الترتيب
 الحسابى

 الترتيب

 8 9.99 8 9.93 00 9.08 .مشكالت األر  الزراعية 0
 6 9.41 5 9.44 6 9.96 .مشكالت مياا الرى 9
 7 9.97 6 9.49 8 9.90 .مشكالت الصرف 9
 9 9.48 9 9.55 5 9.41 .مشكالت األسمدة 4
 0 9.53 0 9.69 0 9.56 .مشكالت التقاوى 5
 4 9.44 4 9.45 4 9.44 .مشكالت المبيدات 6
 01 9.09 09 9.39 7 9.99 .مشكالت العمالة الزراعية 7
 00 9.09 00 9.19 01 9.99 .مشكالت اختيار نوع المحصول 8
 3 9.07 01 9.15 3 9.989 .الزراعية اآلالتمشكالت  3

 09 9.11 09 9.34 09 9.16 .مشكالت تدوير المخلفات 01
 5 9.44 7 9.93 9 9.48 الزراعى اإلنتاجمشكالت تسويق  00
 09 9.00 3 9.05 09 9.17 .الزراعى اإلرشادمشكالت  09
 9 9.47 9 9.48 9 9.47 .مشكالت التريرات المناخية 09

 حسبت من بيانات البحث المصدر:
 

 الزراعى المدروسة. اإلنتاجمن مشكالت  البحث: معنوية الفروق بين متوسطات درجات معاناة المبحوثين بمحافظتي رابعاا 
لمشــكالت  البحــث( عــدم وجــود فــرق معنــوي بــين متوســطي درجــات اســتجابات المبحــوثين بمحــافظتي 06أوضــحت النتــائج البحثيــة بجــدول)

ومشــكالت األســمدة, ومشــكالت التقــاوى, ومشــكالت المبيــدات, ومشــكالت اختيــار نــوع كالت ميــاا الــرى, ومشــكالت الصــرف, األر  الزراعيــة, ومشــ
,  9.475، حيـث بلرـت قـيم "ت" المحسـوبة اعى, ومشكالت التريـرات المناخيـةالزر  اإلرشادالزراعى, ومشكالت  اإلنتاجالمحصول, ومشكالت تسويق 

على الترتيب, وهي قيم غير معنويـة عنـد  1.987, و 1.997, و 1.750, و 9.336, و 1.164, و 0.749, و 1.970, و 1.951, و  1.43و
 .،1.15المستوى االحتمالي 

 المبحـوثين بمحـافظتي معانـاةفـروق معنويـة بـين متوسـطي درجـات  القائلـة "ال توجـد ة  اإلحصـائيو واستنادا إلى ذل  لم يمكن رفـ  الفـر 
ــاا الــرى, ومشــكالت الصــرف,  ومشــكالت األســمدة, ومشــكالت التقــاوى, ومشــكالت المبيــدات, مــن  البحــث مشــكالت األر  الزراعيــة, ومشــكالت مي

الى لـم يمكـن وبالتـ الزراعـى, ومشـكالت التريـرات المناخيـة", اإلرشـادالزراعـى, ومشـكالت  اإلنتـاجومشكالت اختيار نوع المحصول, ومشكالت تسـويق 
 المبحوثين فى كال المحافظتين يعانون من هذا المشكالت سواء بسواء.وهذا يعنى أن  قبول الفرو  البحثية المقابلة لها.
 لمشــكالت البحــثوجــود فــرق معنــوي بــين متوســطي درجــات اســتجابات المبحــوثين بمحــافظتي  (06)الجــدولنفس كمــا أوضــحت النتــائج بــ

ــــة, ومشــــكالت  ــــة, ومشــــكالت تــــدوير المخلفــــات الزراعيــــة, حيــــث بلرــــت قــــ اآلالتالعمالــــة الزراعي ,  07.144, و07.977يم "ت" المحســــوبة الزراعي
, والتاســع , صــائى الســابعرفــ  الفــر  اإلح ذلــ  يمكــن ، وبنــاءً علــي1.10توى االحتمــالي , علــى الترتيــب, وهــي قــيم معنويــة عنــد المســ 7.357و

العمالــة الزراعيــة, ومشـــكالت  مشــكالتمـــن البحــث وثين بمحــافظتي المبحــ معانـــاةفــروق معنويـــة بــين متوســطي درجــات  " ال توجــد, والقائلــة روالعاشــ
 .لها المقابلة البحثيةقبول الفرو  بالتالى يمكن و  ,"اآلالت الزراعية, ومشكالت تدوير المخلفات الزراعية

أن نسـبة البطالــة  إلـىبالنسـبة للمشــكالت المتعلقـة بالعمالـة الزراعيـة  البحـثوجـود الفـرق المعنـوى بــين المبحـوثين فـى محـافظتى وقـد يرجـع 
تجارية وصناعية متنوعة تجـذب العمالـة للعمـل فيهـا لكونهـا ذات عائـد  أنشطةبه المحافظة من  تتميزفى محافظة دمياط تكاد تكون معدومة نظرًا لما 

, كمـا يمكـن أن يرجـع وجـود فـروق معنويـة معظـم أنشـطتها علـى النشـاط الزراعـىأفضل وذل  مقارنة بمحافظة البحيرة التى تزيد فيها البطالة وتقتصـر 
أن محافظـة البحيـرة مـن  إلـىالزراعيـة, ومشـكالت تـدوير المخلفـات الزراعيـة,  تبالنسبة للمشكالت المتعلقة بـاآلال البحثبين المبحوثين فى محافظتى 

كبير مما جعلهـا تتمتـع بمسـاحات زراعيـة كبيـرة وحجـم حيـازات أكبـر مـن محافظـة  صحراويأكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة ولها ظهير 
عـــى بشـــقيه النبـــاتى الزرا اإلنتـــاجر المخلفـــات الزراعيـــة لالســـتفادة منهـــا فـــى , وتـــدويكبـــر فـــى اســـتخدام الميكنـــة الزراعيـــةدميـــاط وهـــذا يجعـــل فرصـــتها أ

 والحيوانى.    
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 .المدروسة الزراعى اإلنتاجاختبار "ت" للفرق بين متوسطى درجات المبحوثين بمحافظتى الدراسة لمشكالت  نتائج( : 15جدول ) 
 
 م
 

 
 الزراعى اإلنتاجمشكالت   

 دمياط محافظة 
 121ن=   

البحيرة     محافظة
 155ن=

 
 قيمة "ت"

المتوسط 
 الحسابى

 النحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

النجراف 
 المعيارى

  9.475 1.893 9.98 1.379 9.00 .مشكالت األر  الزراعية 0
 1.43 4.964 97.55 4.693 96.31 .مشكالت مياا الرى 9
 1.951 0.761 01.90 9.343 3.39 .مشكالت الصرف 9
 1.970 9.384 90.95 9.487 91.45 .مشكالت األسمدة 4
 0.749 9.153 04.51 9.466 04.94 .مشكالت التقاوى 5
 1.164 5.019 94.56 5.486 94.40 .مشكالت المبيدات 6
 ** 07.977 4.85 07.55 9.341 03.38 .مشكالت العمالة الزراعية 7
 9.336 9.741 09.01 9.451 09.39 .مشكالت اختيار نوع المحصول 8
 ** 07.144 6.440 94.46 5.17 96.96 .الزراعية اآلالتمشكالت  3

 ** 7.357 3.005 98.99 7.48 93.78 .مشكالت تدوير المخلفات 01
 1.750 5.740 99.35 6.11 94.89 .الزراعى اإلنتاجمشكالت تسويق  00
 1.997 01.11 40.19 01.184 93.399 .الزراعى اإلرشادمشكالت  09
 1.987 4.014 97.88 4.697 97.73 .مشكالت التريرات المناخية 09

 1,10** معنوى عند مستوى  
 

 :التوصيااات البحثيااة
 :التوصية بما يلىفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث فإنه يمكن 

المتعلقــة بـاألر  الزراعيــة بدرجـة كبيــرة, لــذا  بنـاءًا علــي مـا أوضــحته نتــائج البحـث مــن أن حـوالى نصــف عــدد المبحـوثين يعــانون مـن المشــكالت -1
 يوصي البحث بضرورة تضافر الجهود المعنية بتحسين وصيانة األراضى الزراعية, وتفعيل قوانين المحافظة عليها وحمايتها.

بالرى بدرجة كبيرة, لذا في ضوء ما أظهرته نتائج البحث من أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين بكثير يعانون من المشكالت المتعلقة  -9
, يوصي البحث بضرورة بذل مزيد من الجهود اإلرشادية من خالل توعية الزراع باالحتياجات المائية لكل محصول, وحماية مياا الرى من التلوث

 وعدم استخدام مياا الصرف فى رى المحاصيل.
يعانون من المشكالت المتعلقة بالصرف بدرجة كبيرة, لذا يوصي  في ضوء ما أظهرته نتائج البحث من أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين -9

معها, وتوعية الزراع بأهمية العناية  الجيدالبحث بضرورة قيام اإلرشاد الزراعى بعمل صيانة لشبكات الصرف المرطى وتوعية الزراع بكيفية التعامل 
 بالمصارف الزراعية والمحافظة عليها.

تائج البحث من أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثين بكثير يعانون من المشكالت المتعلقة باألسمدة والمبيدات بناءًا علي ما أسفرت عنه ن -4
رشاد بدرجة كبيرة, لذا يوصي البحث بضرورة تشديد الدور الرقابى للدولة على إنتاج وتسويق األسمدة والمبيدات الزراعية, إضافة إلى قيام اإل

 .الخاصة باستخدام األسمدة والمبيدات صياتبالتو الزراعى بتوعية الزراع 
لذا في ضوء ما أظهرته نتائج البحث من أن ما يقرب أو يزيد عن ثالث أرباع المبحوثين يعانون من المشكالت المتعلقة بالتقاوى بدرجة كبيرة,  -5

إضافة إلى قيام اإلرشاد الزراعى بتوعية الزراع بأماكن يوصي البحث بضرورة تشديد الدور الرقابى للدولة على شركات إنتاج وبيع التقاوى الزراعية, 
 .ومصادر إنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة

ة أو بناءًا علي ما أوضحته نتائج البحث من أن حوالى ثالثة أرباع المبحوثين يعانون من المشكالت المتعلقة باختيار نوع المحصول بدرجة كبير  -6
بزراعة توعيتهم ورة قيام اإلرشاد الزراعى بتوعية الزراع باتباع دورة زراعية مناسبة تحقق اإلنتاج الجيد مع متوسطة, لذا يوصي البحث بضر 

 المحاصيل غير التقليدية التى تحق لهم ربحية عالية مقارنة بالمحاصيل التقليدية.
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المشكالت المتعلقة باآلالت الزراعية بدرجة كبيرة أو أن حوالى ثالثة أرباع المبحوثين يعانون من  في ضوء ما أظهرته نتائج البحث من -7
ى توعية متوسطة, لذا يوصي البحث بضرورة أن يعمل اإلرشاد الزراعى على توفير اآلالت الزراعية المطلوبة للعمليات الزراعية المختلفة, إضافة إل

 الزراع بأهمية وكيفية تكوين جمعيات تعاونية للزراع لتوفير اآلالت الزراعية.
ة بناءًا علي ما أسفرت عنه نتائج البحث من أن حوالى ثلثى المبحوثين يعانون من غالبية المشكالت المتعلقة بتسويق اإلنتاج الزراعى بدرج -8

 كبيرة, لذا يوصي البحث بضرورة االهتمام باإلرشاد التسويقى واتباع نظام الزراعة التعاقدية.
أن حوالى ثالثة أرباع المبحوثين يعانون من المشكالت المتعلقة باإلرشاد الزراعى بدرجة كبيرة أو بناءًا علي ما أوضحته نتائج البحث من  -3

يام متوسطة, لذا يوصي البحث بضرورة تعيين مرشدين جدد بالجهاز اإلرشادى الزراعى وتوفير المخصصات المالية التى تكفل للجهاز االرشادى الق
 بمهامه المنوط بها.

بدرجة كبيرة أو متوسطة, لذا  رته نتائج البحث من أن غالبية المبحوثين يعانون من المشكالت المتعلقة بالتريرات المناخيةفي ضوء ما أظه -01
ارها يوصي البحث بضرورة بذل مزيد من الجهود اإلرشادية من خالل توعية الزراع بكيفية مواجهة التريرات المناخية والسبل المختلفة لتقليل أث

 إلنتاج الزراعى.السلبية على ا
 

 المراجع
م, قطاع الشئون  9106/9107 -0337/0338ل الفترة استراتيجية التنمية الزراعية خال: (0336ركزية للتخطيط والمعلومات )الم اإلدارة

 , وزارة الزراعة واستصالح األراضى.االقتصادية, نوفمبر
, العدد (99(المجلد  لبنان, (, مركز دراسات الوحدة العربية,9100 -0385الزراعى المصرى) اإلنتاجدالة (, 9105الجعفراوى, إيناس محمد )

(70). 
: معارف الزراع المبحوثين فيما يتعلق بظاهرة الترير المناخي ومسبباتها وممارساتهم لمواجهة تأثيرها الضار على (9106خطاب, نجوى فؤاد)

اإلسكندرية, مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، محافظة نتاج الزراعي ببع  قرى المعمورة اإل
 (.01(، العدد)0مجلد)

, مركز الريا  فى محافظة كفر الشي : المشكالت التى تواجه الريفيات فى بع  قرى األراضى المستصلحة ب(9105رمضان, مهديه أحمد )
 (.01( ، العدد)9واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة ، مجلد)مجلة العلوم االقتصادية 

 www.ahram.org.egسبتمبر   ، ورة الزراعية هل تصبح طوق النجاة: الد(9113) ، شيماء أحمدشعبان
, مؤسسة ،  نوفمبر696لة الزراعية، العدد ، المجتنمية ويعيق تحقيق األمن الرذائي: التعدي على األراضي الزراعية يهدد ال(9100)، أحمد عادل

 األهرام.
 المنصورة., الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع , دار(: اإلرشاد الزراعى0388عبد المقصود, بهجت محمد )

, مجلة العلوم االقتصادية زراعى بمحافظة بنى سويفاإلنتاج ال: دراسة ميدانية ألهم مشكالت (9107عثمان, يحيى محمد, ورحاب عطية عو  )
 (.8(، العدد)8واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد)

(: المشكالت االجتماعية فى المجتمع المصري, دار المعرفة الجامعية,  0333فرح, محمد سعيد, ودرية السيد حافظ , ومحمد ياسر الخواجة ) 
 اإلسكندرية.

 .9109جامعة القاهرة ، ,زراعي رؤية جديدة ، كلية الزراعةشطة، عبد الحليم عباس، اإلرشاد الق
 , دار المعارف, القاهرة., الطبعة الثانية: المعجم الوسيط , الجزء الثانى(0379) مجمع اللرة العربية

 منشورة.إلحصاء بيانات رسمية غير (: إدارة ا9103مديرية الزراعة فى محافظة البحيرة )
 (: إدارة اإلحصاء بيانات رسمية غير منشورة.9103)  مديرية الزراعة فى محافظة دمياط

, مجلس الوزراء المصري, أغسطس, مع التريرات المناخية المستقبلية(: استراتيجية وزارة الزراعة للتكيف 9101مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)
 القاهرة.
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Abstract     

 

      The main objective of this research was to identify the problems facing farmers of field crops in Damietta and 

Beheira governorates, the degree of their suffering from them, and identify the most of these problems suffered by the 

respondents, in addition to identify the significant differences between the respondents of the two governorates with 

respect to each of these problems. A regular random sample of 349 respondents was selected according to Craigse and 

Morgan tables of the total size of the research distributed among the four research villages in the two governorates 

according to the percentage of their representation in the total research.                                                             

      The research data were collected during the months of (February and March, 2019)  by a personal  interview 

using a questionnaire with the respondents. Several statistical methods were used to clarify the results 

distribution and  frequencies tables , standard deviation,  percentage , means and the test `` T ''  

The most important results were as follows: 
          Firstly, it could identify the problems that facing field crops farmers in the research area by exploratory study. 

For that, the problems were classified into thirteen main problems; each of one includes a number of sub-problems. 

         Secondly, The main problem groups of agricultural production were arranged in descending order according to 

their relative importance in influencing the respondents, using the arithmetic mean, as follows: Seeds Problems, 

Fertilizer problems, Climate change problems, Pesticide problems,  The problems of marketing agricultural 

production, Irrigation water problems, Drainage problems, The problems of agricultural land, The problems of 

agricultural machine, The problems of agricultural labor, Problems of choosing the type of crop, The problems of 

agricultural extension, Problems of recycling agricultural waste,  

Thirdly: There was a significant difference between the average degrees of the respondents' responses in the 

two governorates study to the agricultural labor problems, the agricultural machine problems and the recycling 

agricultural waste problems.  

 


