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  المستخلص
 بإنتـاج  الخاصة الفنية للتوصيات المبحوثين الزراع إدراك مستوى تحديد البحث أستهدف

 الـزراع  إدراك مسـتوى  بـين  اإلرتباطيـة  العالقة تحديدوكذلك  البردقوش، محصول وتسويق
 المستقلة، هممتغيرات وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية توصياتلل المبحوثين

 محصـول  وتسويق إلنتاج الفنية بالتوصيات المبحوثين الزراع معلومات مصادر على التعرفو
  .للمحصول والتسويقية اإلنتاجية المشاكل أهم على التعرف وكذلك البردقوش،

 شاملة على المعادلة وبتطبيق ومورجان، كريجسى ادلهمع استخدام تم البحث عينة ولتحديد
 مـن  ٪٦٣,٦ بنسـبة  مزارعا ١٤٠ هو المطلوب العينة حجم أن تبين مزارعا ٢٢٠ وهى البحث
 ١٠٠: يلـي  كمـا  المختـارة  البحث قرى فى تواجدهم لنسب وفقاً موزعين البحث شاملة إجمالي
 بمركـز  إبراهيم الشيخ كفر قرية نم مزارعا ٤٠و مغاغة، بمركز شارونة عباد قرية من مزارع

 لعـام  البردقوش زراعة حصر كشوف واقع من منتظمة عشوائية بطريقة اختيارهم تم مزار، بنى
   .المختارة القرى في الزراعية اتجمعيبال ٢٠١٥

 زراع مـن  المبحـوثين  مـع  الشخصية المقابلة طريق عن البحث هذا بيانات جمعتم  وقد
 أصـبحت  ثـم  ومراجعتهـا  إعـدادها،  سبق والتى استبيان ارةاستم بواسطة البردقوش محصول
 ،٢٠١٦ عـام  ينـاير  شهر خالل البيانات جمع تمو ،البحث أهداف وتحقق البيانات لجمع صالحة

 لسيبرمان، الرتب ارتباط ومعامل لبيرسون، البسيط االرتباط معامل باستخدام البيانات تحليل وتم
 والنسـب  بالتكرارات الجدولى العرض إلى باإلضافة ،المعياري واالنحراف الحسابي، والمتوسط

      .النتائج عرض فى المئوية
  البحث نتائج أهم وكانت

 بإنتـاج  الخاصـة  الفنيـة  للتوصيات المبحوثين الزراع إدراك مستوي في تباين هناك -١
 ٪٤٨,٦ بينما ،منخفض إدراك مستوى لديهم ٪١١,٤ أن تبين حيث البردقوش محصول وتسويق

 للتوصـيات  مرتفـع  إدراك مسـتوى  لديهم ٪٤٠نسبة  ان حين في متوسط، إدراك مستوى لديهم
   .المنيا بمحافظة البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية

 بإنتـاج  الخاصة الفنية للتوصيات الزراع إدراكمستوى  بين معنوية عالقة دووج تبين -٢
 إجمـالي و ،الفـدان  إنتـاج  متوسط :اليةات المستقلة التمتغيرال وبين البردقوش محصول وتسويق
 إنتـاج  تكـاليف و التعليمي، المستوىو، بالبردقوش المنزرعة الحيازة وإجمالي الزراعية، الحيازة
فـى زراعـة     الخبـرة  سنوات عدد متغير مع عكسية معنوية العالقة كانتو ،القياديةو الفدان،

   .البردقوش محصول
 عن للسؤال البردقوش محصول زراع إليها ألجي التي المعلومات مصادر أهم من كان -٣

 محالتو ،٪٣٠ نسبة ذكر ذلك والجيران األهل: ىهبصفة دائمة  والتسويقية اإلنتاجية المعلومات
 المجتمـع  تنميـة  جمعيـات و ،٪ من المبحوثين٢٣,٦اقر ذلك نسبة  الزراعية المستلزمات تجارة

 المرشـد و ،٪١٠,٧ ث بين ذلك نسـبة حي الزراعية الجمعيةو  ،٪٢١,٤أورد ذلك نسبة  المحلي
  .٪ من المبحوثين٥,٧حيث ذكر ذلك نسبة  الزراعي
 الحيويـة  المبيـدات  تـوفر  عدم البردقوش لمحصول اإلنتاجية المشاكل أهم من كان -٤
 اإلصـابة  نسـبة  وارتفـاع  الحشـرية  اآلفات نتشاروإ ،٪٦٨,٦ نسبة ذلك ذكر أسعارها وارتفاع

 الكيماويـة  األسـمدة  أسعار ارتفاعو ،٪٥٨,٦ نسبة ذلك أقرو البردقوش محصول في باألمراض
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 لمحصـول  التسـويقية  المشـاكل  يخص فيما أما ،٪٥٧,١ نسبة ذلك وأورد حياناًآ توفرها وعدم
 ،٪٨٥ نسبة ذلك ذكر حيث المحصول بيع ثمن تحصيل في الزراع معاناة: في فتمثلت البردقوش

 الفرص انخفاضو ،٪٨٠ نسبة ذلك أقر حصولالم سعر دتحدي في وتدخلهم التجار كبار احتكارو
  . ٪٧٨,٥ نسبة ذلك أوضح حيث األخيرة اآلونة في البردقوش لمحصول التصديرية

  البحث مقدمة
 زراعـى  قطاع فوجود لذا وتقدمه، المجتمع لرفاهية الرئيسية الدعامة الزراعة قطاع يعتبر

 التقنيـة  وأسـاليب  ،الحديثـة  الزراعيـة  العلوم إنجازات من االستفادة طريق عن ومتطور قوى
 ،السلسـيلى ( ممكنـة  زراعيـة  إنتاجيـة  أقصى لتحقيق المناقشة تقبل ال ضرورة هو المعاصرة

٧١ :١٩٩٨.(  
 اإلنتاجيـة  األسـاليب  تخلف: أهمها المشكالت من العديد والعطرية الطبية النباتات تواجهو

 قصـيرة  اإلنتاجيـة  للسياسـة  واالفتقار والعطرية، الطبية النباتات لزراعة العريض القطاع فى
 هـذا يؤثر و تدهورها، إلى أدى مما ومحسنة جديدة أصناف بإنتاج االهتمام وعدم المدى، وطويلة
 وصـغر  الحيازات تفتت إلى باإلضافة فعالة، مواد من يحتويه وما ونوعاً كماً المنتج على بالسلب
 المبيدات واستخدام النهائية، نتاجيةاإل العمليات فى السيما كثيفة لعمالة والحاجة وتبعثرها، حجمها

فـى   معجزه أو الوقاية أساليب بأفضل الزراع دراية وعدم عشوائية، بصورة الكيمائية واألسمدة
 تـوافر  وعـدم  المتخصصين الزراعيين المرشدين دور وغياب الحيوية، لمبيداتا الحصول على

 الـرى  ميـاه  توافر وعدم الزراعة، مموس أثناء المناسبة التوقيتات فى الالزمة الفنية اإلرشادات
 بيانـات  وجـود  وعـدم  اإلنتاج، انخفاض إلى يؤدى مما النباتات هذه زراعة موسم أثناء بانتظام

 على القدرة عدم إلى يؤدى مما صنف لكل عةوالمزر والمحاصيل المساحات عن دقيقة إحصائية
 ،Global Gap الجيـدة  اعيةالزر والممارسات الحديثة الزراعية بالطرق الوعى وعدم التخطيط،

 ارتفـاع  أو الـوعى  لغيـاب  العضوية الزراعة نظام إتباع على المزارعين من عديد إقبال وعدم
  ). ١٢٦ -١٢٥ :٢٠١١ ،منى(تكلفتها

 محصـول  وهـو  عالميـاً،  البردقـوش  أنواع أجود من مصر في المنتج البردقوش ويعد
 جـاف  بردقـوش  ورق طن ٣٥٠٠ - ٣٠٠٠ حوالي ريصدت يتم حيث هام واقتصادي تصديري

 بجانـب اسـتعمال   والنوباريـة،  وأسيوط والمنيا سويف وبنى الفيوم في زراعته وتتركز ،سنوياً
 مـن  ولحفظهـا  واألسماك المأكوالت طعم لتحسين المنزل في كتوابل والجافة الطازجة األوراق

 للنساء الشهرية رةالدو تنظيم في األوراق مغلي يستخدم كما البيتزا، صناعة وكذلك ،الميكروبات
 الصـفراء،  وإفـرازات  الكبـد  وتنشيط والمعوي، المعدي المغص وعالج ،آالمها من والتخفيف

 صناعة في يدخل العطري الزيت أما الدم، لضغط ومخفض لألعصاب، ومهدئ للغازات، وطارد
 من الكثير في يدخل وكذلك المفاصل، وعالج العضلية والتقلصات والسعال والرشح الزكام أدوية

 ،)٢٦-٢٥ :٢٠١٢ ،الوهـاب  عبـد ( والعطـور  التجميل مستحضرات صناعة مثل الصناعات
    .)M.Oussalah et al 2006, 236-244( للحوم حافظة وكمادة

 مراكز به توصى بما األخذ على الريفيين لمساعدة تعليمي نشاط الزراعي اإلرشاد ويعتبر
 األفكـار  تلك لنقل المختلفة والمعينات اديةاإلرش الطرق استخدام طريق عن وذلك العلمي، البحث

 ببعـديها  اإلرشادية العملية هدف يكون ما فعادة ،)٣ :١٩٨٢ ،عارف( الزراع إلى والمستحدثات
 الحديثـة  والتقنيـات  والمهارات المعارف استخدام على المسترشدين مساعدة والتعليمي االتصالي

 تحقيقه في الزراعي اإلرشاد نجاح يعتمدو هذا ،)٨ :١٩٩٢ ،عمر( المعيشي مستواهم تحسين في
 ،العادلى( التنظيمية مستوياته كافه على فيه العاملين وخبرة كفاءة مدى على كبير حد إلى ألهدافه
١٩٥ :١٩٧٣.(  

 األفكـار  تلـك  وتبنـى  انتشار عملية فى هام دور له الزراعى اإلرشاد جهاز أن شك وال
 البحـوث  نتـائج  وتوصـيل  ونقـل  بصياغة لقياما خالل من ،المستحدثة الزراعية والممارسات



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (5)  2016 (325-343)                               ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 327

 وإقنـاعهم ، للتطبيـق  قابلـة  توصيات صورة فى مبسطة بطريقة ،الزراع جمهور إلى الزراعية
 تحقيـق  اجل من ظروفهم مع يتفق بما التنفيذ موضع الممارسات هذه لوضع وإرشادهم وتعليمهم
 يتالئم بما حياتهم تكييف على عدتهمومسا ،المعيشية بمستوياتهم االرتقاء ثم ومن مرتفعة، إنتاجية

  ).٥ :٢٠٠٢ ،شاكر( الجديدة التغيرات مع
 لـذلك  الزراع، لجماهير التعليمية األجهزة أقرب هو الزراعي اإلرشاد جهاز أن وباعتبار

 فـي  ذلـك  مستخدماً مرغوبة سلوكية تغيرات وإحداث ،الزراع توعية في عليه معقود األمل فإن
  ).٤: ٢٠٠٣ موسى، سامية( التعليمية وطرقه قنواته

 الخـارجى  العالمعلى  بواسطتها تعرفيتم ال التى العقلية العملية هو العام بمعناه واإلدراك
 المـتعلم  ذهن فى الحاجةوضوح  أن ديوى جون عن "عمر" ذكر وقد ،)١٣٢: ١٩٧٠ عيسوى،(

 سـلوكه  مـن  زءكج التنفيذ موضع وضعه وإلى الفرد يتعلمه ما إدراك إلى الدوافع أهم من تعتبر
 تبعـاً  بعيـدة  درجـة  إلى يتحدد اإلنساني السلوك أن كما ،)٩٣: ١٩٧٣ وآخرون، عمر( المعتاد
 معرفة يتطلب تغييره أو اإلنساني السلوك تدعيم فأن ثم ومن المحيط، العالم إدراك ومدى لتوعية
 أى نحو اهاتج تكوين الفرد يستطيع وال ،)١٠٧: ١٩٧٣السلمي،( حوله يدور ما الفرد يدرك كيف
: ١٩٧٣ السلمى،( إدراكه محيط فى موجوداً الشخص أو الشىء هذا كان إذا إال شخص أو شىء
لـى  إرشادية التى تهـدف  امج اإل، األمر الذى يجب مراعاته تماما عند تخطيط وتنفيذ البر)١٦٢

   .البردقوش نتاج وتسويقإبتحسين  النهوض
 نـدرك  ال إننا بمعنى انتقائية، عمليه اأنه في اإلدراك عمليه خصائص النفس علماء ويحدد

 خالل من يقوم الفرد إن بمعنى بنائية، عمليه وإنها اهتمامنا، وتثير انتباهنا تجذب التي األشياء إال
 أن وهذا يعنى لإلحساس، معنى تعطى وإنها معنى، له إطار في التفاصيل بتجميع اإلدراك عملية
 إلـى  تتعـداه  بـل  الفرد، يبلورها التي اإلحساسات وتنظيم تجميع على تقتصر ال اإلدراك عملية
 أن سبق وما الماضية الفرد خبرات ضوء في معيناً معنى وإعطائها اإلحساسات مجموعة ترجمة
-٢٦٦: ١٩٧٣ ،علـى ( واالتجاهـات  والميول الخبرات باختالف تختلف وإنها أشياء، من تعلمه
٢٦٧.(  

  البحث مشكلة
 فـي  والهامـة  الواعـدة  والتصديرية االقتصادية المحاصيل من البردقوش محصول يعتبر

 في النسبية الميزة ذات الرائدة المحافظات من المنيا محافظة كانت ولما العربية، مصر جمهورية
وعـدم   ،ة منهعوزرانخفاض المساحة المفى اآلونة األخيرة حظ إال أنه لو المحصول، ذلك إنتاج

 إنتـاج  بعمليـات  للنهوض المبذولة اإلرشادية ودالجه قلةإقبال الزراع على زراعته، كما لوحظ 
وانطالقا مـن   المحافظة زراع إدراك مستويات ورفع زيادة إلى تسعى يتالو ،بردقوشال وتسويق

 دافعـاً  كـان   وتسويق المحصـول  إنتاج بعمليات إدراك المزارعين باالرشادات المطلوبه أهمية
   .البحث اذه إلجراء
  للبحث التطبيقية األهمية

 لتوصـيات  البردقـوش  زراع إدراك مسـتوى  دراسة على العمل في البحث أهمية ترجع
 هدفسـت ت التي اإلرشادية البرامج وتنفيذ تخطيط عند بها االسترشاد يمكن والتي وتسويقه، إنتاجه

 والعطريـة  الطبيـة  الناحيـة  مـن  المحصول هذا ألهمية نظراً ،البردقوش بمحصول النهوض
 النقـد  مـن  العائد لزيادة تصديرها يمكن والتي ،والعطرية الطبية لالمحاصي أهم أحد وباعتبارها

   .واجتماعياً اقتصادياً البردقوش زراع مستوى رفع في ينعكس الذي األمر األجنبي
  البحث أهداف

  .لمبحوثينا للزراع واالجتماعية واالقتصادية الشخصية الخصائص على التعرف -١
 وتسـويق  بإنتـاج  الخاصـة  الفنية للتوصيات نالمبحوثي الزراع إدراك مستوى تحديد -٢
  .البردقوش محصول
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 الفنيـة  للتوصـيات  المبحـوثين  الزراع إدراك مستوى بين اإلرتباطية العالقة تحديد -٣
 المبحـوث،  عمـر : اآلتية المستقلة المتغيرات وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة

 ومتوسـط  البردقوش، من المزروعة المساحة ةوجمل المزرعية، الحيازة وحجم التعليم، مستوىو
 عـن  الرضـا  ودرجـة  البردقوش، محصول زراعة سنوات وعدد البردقوش، من الفدان إنتاج

  .ةيلقياداو البردقوش، زراعة وتكاليف البردقوش، محصول
 إلنتـاج  الفنية بالتوصيات الخاصة المبحوثين الزراع معلومات مصادر على التعرف -٤ 
  .البردقوش وتسويق
 نظـر  وجهـة  مـن  البردقوش لمحصول والتسويقية اإلنتاجية المشاكل على التعرف -٥
  .المبحوثين الزراع

  البحثية الفروض
 بـين  إرتباطية عالقة توجد :التالي البحثي الفرض صياغة تم الثالث البحثي الهدف لتحقيق

 المسـتقلة  تهممتغيرا وبين البردقوش محصول وتسويق إنتاج بتوصيات المبحوثين إدراك مستوى
  .المدروسة
  اإلجرائية المفاهيم

 وتسـويق  بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات الزراع وتنفيذ معرفة مدى به ويقصد: اإلدراك
  .البردقوش بمحصول
  البحثية الطريقة
  دراسةال منطقة

 جمهوريـة  محافظات بين من األولى المحافظة أنها حيث المنيا محافظةب البحث هذا ىأجر
 حيـث  زراعته، بها يجود والتى البردقوش بمحصول المزروعة المساحة حيث من ةالعربي مصر
 ٢٠١٥ عـام  فدان ٣٨٣ بالمحافظة منه المنزرعة المساحة وتبلغ المناسبة، والتربة المالئم الجو
 ٥٨٣١ وهـى  المحافظـة  مستوى على والعطرية الطبية بالنباتات المنزرعة المساحة إجمالي من

 أكبر اختيار وتم ،الطبية والعطرية النباتات مساحة إجمالي من ٪٦,٦ نسبة البردقوش يمثل ،فدان
 المنزرعـة  المسـاحة  وتبلـغ  وبنى مـزار  مغاغة ىمركز هما البردقوش زراعة في مركزين

فـى  البردقـوش  محصـول  ب المنزرعة المساحة تقدر كما فدان، ١٩١ مغاغة مركزب بالبردقوش
  ).١جدول( فدان ١٧٢ مزار بنى مركز
  دراسةال وعينة شاملة

 قريـة : وهى مركز كل من البردقوش زراعة فى قرية أكبر اختيار تم البحث شاملة لتحديد
 إبراهيم الشيخ كفر وقرية مزارعاً، ١٥٧ بها الزراع عدد بلغ حيث مغاغة، بمركز شارونة عباد

 ٢٢٠ الشاملة أصبحت وبالتالي مزارعاً، ٦٣ بها البردقوش مزارعي عدد وبلغ مزار بنى بمركز
  . مزارعا

-٦٠٧ص ص: ١٩٧٠( ومورجـان  كريجسـى  معادله استخدام تم البحث عينة ولتحديد
 بنسـبة  مزارعاً ١٤٠ المطلوب العينة حجم أن تبين البحث، شاملة على المعادلة وبتطبيق ،)٦١٠
 كمـا  المختـارة  البحث قرى فى تواجدهم لنسب وفقاً موزعين البحث شاملة إجمالي من ٪٦٣,٦

 الشـيخ  كفـر  قريـة  من مزارعاً ٤٠و مغاغة، بمركز شارونة عباد قرية من ارعمز ١٠٠: يلي
 زراعـة  حصر كشوف واقع من منتظمة عشوائية بطريقة اختيارهم تم مزار، بنى بمركز إبراهيم

   .المختارة القرى في الزراعية اتجمعيبال ٢٠١٥ لعام البردقوش
 زراع مـن  المبحـوثين  مـع  الشخصية المقابلة طريق عن البحث هذا بيانات جمعت وقد
 ومراجعتهـا  ،تم صياغتها لتحقيق أهداف الدراسةو استبيان استمارة بواسطة البردقوش محصول

 ينـاير  شـهر  خالل البيانات جمع تم حيث البحث أهداف وتحقق البيانات لجمع صالحة أصبحتف
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 ألسـئلة  المبحـوثين  الـزراع  اسـتجابات  من عليها المتحصل البيانات معالجة وتم ،٢٠١٦ عام
  .كميا االستبيان استمارة

  :القياس الرقمى لمتغيرات الدراسة
  المستقلة المتغيرات: أوال

 وقـت  حتى المبحوث ميالد منذ انقضت التي السنوات عدد به ويقصد: المبحوث عمر -١
 عنـه  معبـراً  ميالدية سنة ألقرب سنه عن المبحوث بسؤال المتغير هذا قيس وقد البيانات، جمع

  .خامال بالرقم
 درجـة واحـدة  حيث أعطى ، التعليم موزعه كالتالى مستوياتوكانت  :التعليم مستوى -٢

شـهادة   حاصـل علـى  (ثـالث درجـات   و وأعطي درجتان، )يقرأ ويكتب( درجتان ، و)أمى(
حاصل على مؤهل (خمس درجات و، )حاصل على شهادة اإلعدادية(أربعة درجات و، )االبتدائية

   .)جامعي فأكثر حاصل على مؤهل(درجات أعطى ستة و، )مؤهل متوسط 
 المسـاحة  جملـة  عن لتعبر بالقيراط الخام األرقام استخدمت:المزرعية الحيازة حجم -٣

  .المبحوث بحوزة والتي المزروعة
 عن لتعبر بالقيراط الخام األرقام استخدمت: بالفدان البردقوش من المزروعة المساحة -٤
  . بحوثالم ويحوزها منه المزروعة المساحة
 عـدد  لمتوسـط  الخـام  بـالرقم  المتغير هذا قيس: البردقوش من الفدان إنتاج متوسط -٥
  .الفدان من المنتجة األطنان
 الخام بالرقم المتغير هذا قياس تم: البردقوش محصول زراعة في الخبرة سنوات عدد -٦

 هـذا  بيانات جمع وقت حتى البردقوش محصول زراعة في المبحوث أمضاها التي السنوات لعدد
 .البحث

 بسـؤال  المتغير هذا قياس تم: البردقوش من الفدان زراعة تكاليف رأى البمحوث فى -٧
 لالسـتجابات  ،١ ،٢ ،٣ الدرجات أعطيت وقد البردقوش من الفدان زراعة تكاليف عن المبحوث

  .منخفضة متوسطة، عالية،
 اآلخـرين  علـى  التأثير على قادراً فيها الفرد يصبح التى الدرجة بها ويقصد: القيادية -٨

 ؛الـذاتى  التقدير طريقة على المتغير هذا قياس فى أعتمد وقد ممارساتهم، أو معارفهم على سواء
 سـتة  مـن  المتغيـر هذا  ويتكون ،غيره من أكثر للمعلومات كمصدر لنفسه المبحوث إدراك أي

 ،موافـق لحـد مـا   و موافق، لالستجابات ١ ،٢ ،٣ الدرجات المبحوث وأعطى إيجابيه، عبارات
 التقـدير  عـن  تعبر درجة على الحصول أمكن الدرجات هذه وبجمع الترتيب، على موافق غيرو

  .للمبحوث الرأي لقيادة الذاتي
 عـن  المبحـوث  بسؤال المتغير هذا قياس تم: البردقوش محصول عن الرضا درجة -٩

 ما، لحد راضٍو ،تماما راضٍ االستجابات على ،١،٢،٣ الدرجات وأعطيت البردقوش عن رضاه
  .راضٍ غيرو

: البردقـوش  وتسويق إنتاج توصيات عن معلوماتال مصادرتعرض الزراع لدرجة  -١٠
 وتسـويق  إنتاج توصياتب الخاصة المعلومات مصادر عن المبحوث بسؤال المتغير هذا قياس تم

 محـالت و الزراعـي،  المرشـد و الزراعية، الجمعية: تشمل المصادر وهذه البردقوش محصول
 تنميـة  جمعيـات و والجيـران،  األهـل و ،اإلرشادية المطبوعاتو الزراعية، المستلزمات جارةت

 البحوث محطاتو ،اإلذاعية الزراعية البرامجو ،بالتليفزيون الزراعية البرامجو ،المحلي المجتمع
ثالث درجـات لمـن   : وقد خصص لكل مبحوث القيم الرقمية التالية .الزراعة كلياتو الزراعية،
، ودرجة لمن تعرض نـادراً  )كل شهرين(حياناً لمن تعرض آ ، ودرجتين)كل شهر(ائما تعرض د

، وصفر لمن لم يتعرض، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليهـا المبحـوث   )شهور ٣أكثر من (
  .لتعبر عن درجة تعرضه لمصادر المعلومات
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  التابع المتغير: ثانياً
 بإنتـاج  الخاصـة  الفنيـة  توصـيات لل المبحوث إدراك مدى به ويقصد: اإلدراك مستوى

 رقميـة،  بقيمـة  توصـية  كل عن التعبير وتم توصية، ٣٦ وعددها البردقوش محصول وتسويق
علـى   ،)واحدة درجة( منخفض إدراك ،)درجتان( متوسط إدراك ،)درجات ثالث( مرتفع إدراك

 وحـت ترا وبذلك التوصيات، لهذه المبحوث لمستوى إدراك  أن مجموع الدرجات يعطى مؤشرا
 والدرجـة  للتوصيات، المحدود اإلدراك حالة في أدنى كحد درجة ٣٦ بين ما المبحوثين درجات
 المبحـوثين  إدراك درجات إجمالى تقسيم وتم ،التوصيات جميع أدرك لمن درجة ١٠٨ القصوى

 ومسـتوى  درجـة،  ٦٠ مـن  أقل درجات على المبحوث حصل إذا منخفض إدراك مستوى إلى
 إذا مرتفـع  إدراك ومستوى درجة، ٨٤-٦١ من درجات على المبحوث حصل إذا متوسط إدراك
  .فأكثر درجة ٨٥ على المبحوث حصل

  اإلحصائي التحليل
 حزمة طريق عن للبيانات اإلحصائى والتوصيف اإلدخال في اآللي على الحاسب االعتماد تم
ـ  اإلحصائية للعلـوم  البرامج   Statistical Package for Social Sciences (SPSS)  ةاالجتماعي

 والمتوسـط  لسـيبرمان،  الرتـب  ارتبـاط  ومعامـل  لبيرسون، البسيط االرتباط معامل باستخدام
 فـى  المئوية والنسب بالتكرارات الجدولى العرض إلى باإلضافة المعياري، واالنحراف الحسابي،

   .النتائج عرض
  تهاومناقش النتائج

 بمحافظـة  المبحـوثين  البردقوش لزراع واالجتماعية واالقتصادية الشخصية الخصائص :أوالً
 المنيا

 المبحـوثين  البردقـوش  زراع أعمـار  فئـات  يخص فيما) ٢جدول( الواردة النتائج تبين
 الفئةو ،ةسن ٣٦ من أقل العمرية الفئة لكال من ٪١٧,١ نسبة كاآلتي توزعت أنها المنيا بمحافظة
 .فأكثر سنة ٤٦فئة من فى  ٪٦٥,٨ نسبة كان حين في سنة، ٤٦ من قلأل ٣٦ من العمرية

: يلي كما جاءت التعليم مستوىل وفقاً المبحوثين توزيع أن )٢جدول( الواردة النتائج وتظهر
 حاصلينو ،٪١١,٤ بنسبة االبتدائية على حاصلينو ،٪٢٢,٩ نسبة ويكتب يقرأو ،أميا ٪٣٥ نسبة
 عليـا  ؤهالتم لديهمو ،٪١١,٤ بنسبة متوسط مؤهل على حاصلينو ،٪٥ بنسبة اإلعدادية على
  .٪١٤,٣ بنسبة

 الزراعيـة  الحيازة إلجمالي وفقاً المبحوثين توزيع أن) ٢جدول( الواردة النتائج توضح كما
 إجماليـة  مسـاحة  لديهم ٪٦٨,٦ نسبة أن كما ،٪١١,٤ بنسبة فدان من أقل لديهم: يلي كما جاء

 أكثر إجمالية حيازة لديهم فقط ٪٢٠ نسبة أن حين في أفدنة، ٣ من أقل إلى واحد فدان من قدرها
  .أفدنة ٣ من

 المنزرعـة  المسـاحة  إلجمـالي  وفقاً المبحوثين توزيع أن) ٢جدول( الواردة النتائج وتبين
 مـن  أقل عون مساحاتزري المبحوثين من ٪٥٥,٧ نسبةأن  :يلي كما جاء البردقوش بمحصول

 نسـبة  بينما دنة،أف ثالثة من أقل إلى فدان من مساحة ونزرعي ٪٣٨,٦ نسبة أن حين في فدان،
  .أفدنة ٣ من أكثر ون مساحةيزرع ٪٥,٧

 البردقوش محصول من الفدان إنتاجية يخص فيما) ٢جدول( الواردة النتائج من يتضح كما
 فـي  واحـد،  طن من أقل لديهم الفدان إنتاجية كانت المبحوثين الزراع بين من ٪١٧,٩ نسبة أن

 طن، ١,٥ من أقل إلى واحد طن بين ما تتراوح لديهم الفدان إنتاجية كانت ٪٤٧,٩ نسبة أن حين
 أن إال طـن،  ٢ من أقل إلى طن ١,٥ بين تتراوح لديهم الفدان إنتاجية كانت ٪٢٢,٩ نسبة بينما
  .فأكثر طن ٢ لديهم الفدان إنتاجية تجاوزت قد ٪١١,٣ نسبة

 أن البردقوش زراعة في الخبرة سنوات عدد يخص فيما) ٢جدول( الواردة النتائج وتظهر
 لديهم ٪٢٢,٩ نسبة أن كما سنوات، ٥ من أقل خبرة لديهم المبحوثين الزراع بين من ٪٢,٩ نسبة
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 إلى سنوات ١٠ من خبرة لديهم ٪٢٧,٧ نسبة بينما سنوات، ١٠ من أقل إلى سنوات ٥ من خبرة
 ٢٠ من أقل إلى سنة ١٥ من تتراوح خبرة ذوي كانوا ٪٢٢ نسبة أن حين في سنة، ١٥ من أقل

  .عاماً ٢٠ تجاوزت البردقوش محصول بزراعة خبرة لديهم  ٪٢٤,٥ ةنسبو سنة،
 عـن  المعلومـات  لمصـادر  درجة التعـرض  يخص فيما) ٢جدول( الواردة النتائج وتبين
 الـزراع  بـين  من ٪٨٢,٩ نسبة أن :البردقوش لمحصول والتسويقية اإلنتاجية الفنية التوصيات
 مسـتوى  لـديهم  ٪١١,٤ نسـبة  أن كما ،المعلومات لمصادر منخفض مستوى لديهم المبحوثين

 لـديهم  فقط المبحوثين الزراع من ٪٥,٧ نسبة أن حين في المعلومات، لمصادر للتعرض متوسط
 وتسـويق  إلنتـاج  الفنية التوصيات يخص فيما المعلومات لمصادر التعرض من مرتفع مستوى

  .البردقوش محصول
 أن البردقـوش  محصـول  إنتـاج  تكاليف يخص فيما) ٢جدول( الواردة النتائج توضح كما

 مرتفعـة،  البردقـوش  محصول إنتاج تكاليف بأن أقروا المبحوثين الزراع بين من ٪٤٩,٣ نسبة
 الـزراع  بـين  مـن ٪ ٢,٩ نسبة أن حين في متوسطة، التكاليف بأن أقروا ٪٤٧,٨ نسبة أن كما

  .منخفضة البردقوش محصول إنتاج تكاليف بأن أقروا المبحوثين
 البردقوش محصول زراعة عن الرضا درجة يخص فيما) ٢جدول( واردةال النتائج وتظهر

 ٪٤٢,٩ نسـبة  أن كمـا  البردقـوش،  زراعة عن تماماً راضين ٪٣٨,٦ نسبة أن المنيا بمحافظة
 راضين غيرمن المبحوثين  ٪١٨,٥ نسبةكانت  بينما المحصول، زراعة عن ما حدى لإ راضين

  .محصولال زراعة عن
 الـزراع  بـين  من ٪٦٩,٣ نسبة أن لمبحوثينا ةقيادي يخص فيما) ٢جدول( النتائج وتبين

 أن حـين  فـي  ،همتوسط ةقيادي ذات ٪١١,٤ نسبة كانت بينما ،همنخفض ةقيادي لديهم المبحوثين
  .    المنيا بمحافظة البردقوش محصول يخص فيما همرتفع ةقيادي لديهم ٪١٩,٣ نسبة
 محصـول  وتسـويق  بإنتـاج  الخاصة الفنية للتوصيات المبحوثين الزراع إدراك مستوى: ثانياً

  البردقوش
 المبحـوثين  الـزراع  إدراك مستوي في تباين هناك أن) ٣( بجدول الواردة النتائج توضح

 بين من ٪١١,٤ نسبة أن تبين حيث البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات
 إدراك مسـتوى  لديهم ٪٤٨,٦ نسبةكانت  بينما ،منخفض إدراك مستوى لديهم المبحوثين الزراع

 بإنتـاج  الخاصـة  الفنية للتوصيات مرتفع إدراك مستوى لديهم ٪٤٠ نسبة أن حين في متوسط،
  .البردقوش محصول وتسويق

 زراع محصـول البردقـوش  العرض السابق أن مستوى تنفيذ المبحـوثين مـن    ويوضح
توسطاً، حيث تـدنت نسـب   كان م البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصةالفنية  تللتوصيا

رشادية اإلتوعية زيادة ال، مما يوضح مدى احتياج المبحوثين إلى تالتوصيااإللمام بمضمون هذه 
  .البردقوش محصول وتسويق بإنتاجالفنية المتعلقة  تللتوصيا

 البردقوش محصول إلنتاج الفنية التوصيات لبنود إلدراكهم وفقاً المبحوثين توزيع جاء كما
 زراعـة  أن لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٦٥,٧ نسبة أن: يلي ماك) ٤ جدول(

 مـن  ٪٢٠,٧فى حين كانت نسبة  المالحة، األراضي ماعدا األراضي جميع في تصلح البردقوش
 المبحـوثين  بين من٪ ١٣,٣ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين بين

مرتفـع   إدراك لـديهم  المبحوثين من ٪٤٨,٦ نسبة أن كماتوصية، ذوى إدراك منخفض لهذه ال
 ٪٥,٧فى حين كانت نسـبة   ونوفمبر، أكتوبر شهري خالل البذور لزراعة ميعاد أفضل لتوصية

ذوى إدراك  المبحوثين بين من٪ ٤٥,٧، بينما كانت نسبة ذوى إدراك متوسط  المبحوثين بين من
   .منخفض لهذه التوصية

 ميعـاد  أفضـل  لتوصـية  ذوى إدراك مرتفـع  المبحوثين بين من ٪٤٠ نسبة أن حين في
 بـين  مـن  ٪٢,٩فى حين كانت نسـبة   أبريل، أوائل حتى فبراير نصف خالل الشتالت لزراعة
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ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  من ٪٥٧,١، بينما كانت نسبة ذوى إدراك متوسط لهذه المبحوثين
 لتوصـية  ذوى إدراك مرتفـع  المبحـوثين  نبي من ٪٨٤,٣ نسبة أن كمامنخفض لهذه التوصية، 

ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  من ٪١٥,٧فى حين كانت نسبة  متعامدتين، مرتين األرض حرث
 أن كمـا  ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية، المبحوثين بين مننسبة  ال يوجد اى، بينما متوسط

فـى   ،األرض تهوية تمي أن ضرورة لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٧١,٤ نسبة
ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسـبة   المبحوثين بين من ٪١٤,٣حين كانت نسبة 

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من ٪١٤,٣
 تزحيـف  ضرورة لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٦٥,٨ نسبةكانت  بينما

ذوى إدراك متوسـط لهـذه    المبحـوثين  بـين  من ٪١٧,١نسبة فى حين كانت  ،التربة وتسوية
ذوى إدراك مـنخفض لهـذه التوصـية،     المبحوثين بين من ٪١٧,١التوصية، بينما كانت نسبة 

 بمعدل األرض تخطيط لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٦٥,٨ سبةن كانت وأيضاً
ذوى إدراك متوسـط لهـذه    مبحوثينال بين من ٪١٧,١فى حين كانت نسبة  ،القصبتين/ خط١٢

 كمـا  ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية، المبحوثين بين من ٪١٧,١التوصية، بينما كانت نسبة 
 مسـافة  علـى  راثن البذور زرع لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٤٥,٧ نسبة أن

ـ  المبحـوثين  بـين  من ٪٢٥,٧فى حين كانت نسبة  ،سم ٤٠ -٣٠ ط لهـذه  ذوى إدراك متوس
 بينمـا  ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية، المبحوثين بين من ٪٢٨.٦التوصية، بينما كانت نسبة 

 ١/٣ فـى  الشـتالت  زرع لتوصـية  ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٤٨,٦ نسبة كانت
فى حين كانـت نسـبة    ،سم٢٥ مسافة على الماء وجود فى الشرقية أو القبلية الريشة من العلوى
 بـين  مـن  ٪٢٨,٦، بينما كانـت نسـبة   سط لهذه ذوى إدراك متو المبحوثين بين نم ٪٢٢,٨

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين
 -٣٠٠ يلـزم  أنه لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٣٤,٣ نسبة أن حين في

ذوى  المبحـوثين  بـين  من ٪٢٠فى حين كانت نسبة  ،فدان/ قيراط مشتل لعمل بذور جم ٥٠٠
ذوى إدراك مـنخفض   المبحوثين بين من ٪٤٥,٧إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة 

 يكفـى  لتوصـية  ذوى إدراك مرتفـع  المبحـوثين  بين من ٪٣١,٤ نسبة أن كما، لهذه التوصية
 بين من ٪١٧,٢فى حين كانت نسبة  ،للفدان عامين من أقل عمرها باألمهات مزروعان قيراطان

ذوى  المبحـوثين  بين من ٪٥١,٤ى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة ذو المبحوثين
 ذوى إدراك مرتفـع  المبحوثين بين من ٪٤٥,٧ نسبةكانت  بينما ،إدراك منخفض لهذه التوصية

 المبحـوثين  بـين  من ٪٢٢,٩فى حين كانت نسبة  ،عزقات ٥ إلى يحتاج البردقوش أن لتوصية
ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  مـن  ٪٣١,٤ية، بينما كانت نسبة ذوى إدراك متوسط لهذه التوص

  .منخفض لهذه التوصية
 بعد األولى العزقة أن لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥١,٤ نسبة أن كما

 المبحـوثين  بين من ٪١٤,٣فى حين كانت نسبة  ،األولى من شهر بعد والثانية الزراعة من شهر
ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  مـن  ٪٣٤,٣التوصية، بينما كانت نسبة ذوى إدراك متوسط لهذه 
 أن لتوصـية  ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٦٢,٩ نسبة وكذلك منخفض لهذه التوصية،

ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  مـن  ٪١٤,٣فى حين كانت نسبة  ،ةحش كل عقب العزيق يوالى
ذوى إدراك مـنخفض لهـذه    المبحوثين بين نم ٪٢٢,٨متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة 

 الجـور  ترقـع  أن لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥٤,٣ نسبة أن كما التوصية،
فى حين كانـت نسـبة    ،والصنف المشتل نفس من بشتالت الزراعة من أيام ١٠ -٧ بعد الغائبة
 بين من ٪٣١,٤كانت نسبة  ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما المبحوثين بين من ٪١٤,٣

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين
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 سـماد  ةضـاف إ لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥٧,١ نسبة كانت وأيضاً
إدراك متوسط  ذو المبحوثين بين من ٪١٧,٢نسبة  فى حين أن ،فدان/  ٣م٣٠ بمعدل متحلل بلدى

 ،ذوى إدراك منخفض لهذه التوصـية  المبحوثين بين من ٪٢٥,٧لهذه التوصية، بينما كانت نسبة 
 سـوبر  كجـم  ٤٠٠ ةضافإ لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥١,٤ نسبة أن كما

ذوى إدراك متوسط  المبحوثين بين من ٪١٧,٢فى حين كانت نسبة  ،الزراعة قبل فدان/ فوسفات
 ذوى إدراك منخفض لهذه التوصـية،  ثينالمبحو بين من ٪٣١,٤لهذه التوصية، بينما كانت نسبة 

 كجـم  ١٠٠ -٥٠ إضـافة  لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥٤,٣ نسبة كانتو
، بينمـا كانـت نسـبة    ذوى إدراك متوسـط  المبحوثين  من ٪٢٠نسبة و ،للفدان زراعى كبريت
  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من ٪٢٥,٧

 ٢٠٠ يضـاف  ةلتوصي ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥١,٤ نسبة فى حين كانت
 ،األولى من شهر بعد والثانية الزراعة من شهر بعد األولى دفعتين على فدان/نشادر سلفات كجم

 ٪٣٤,٣، بينما كانت نسـبة  ذوى إدراك متوسط المبحوثين بين من ٪١٤,٣فى حين كانت نسبة 
 المبحـوثين  بين من ٪٤٥,٧ نسبة أن كما ه التوصية،ذوى إدراك منخفض لهذ المبحوثين بين من

فى حين كانت  ،للفدان ةحش كل عقب نشادر سلفات كجم١٠٠ إضافة لتوصية ذوى إدراك مرتفع
 المبحوثين بين من ٪٥١,٤، بينما كانت نسبة ذوى إدراك متوسط المبحوثين بين من ٪٢,٩نسبة 

ذوى إدراك  المبحـوثين  بين من أيضاً ٪٤٥,٧ نسبة أن كما ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية،
ـ  عقـب  أخـرى  ٥٠و الثانية الدفعة مع بوتاسيوم سلفات كجم ٥٠ إضافة لتوصية مرتفع  ةالحش
 ٪٤٠نسـبة  إدراك متوسط،  ذو المبحوثين بين من ٪١٤,٣فى حين كانت نسبة  ،والثانية األولى

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من
 البردقوش ىر لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٤٨,٦ نسبة كما أتضح أن

 بـين  مـن  ٪٨,٥فى حـين كانـت نسـبة     ،اغمر شتاء يوما ٢٠ -١٠و صيفا أيام ١٠ -٥ كل
ذوى  المبحـوثين  بين من ٪٤٢,٩ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين

 ذوى إدراك مرتفـع  المبحـوثين  بـين  من ٪٤٢,٩ نسبة كانتو ،إدراك منخفض لهذه التوصية
 الحـامى  علـى  والـرى  الزراعة بعد مباشرة ظهوره عند للحفار السام الطعم ماستخدا لتوصية
 بـين  من ٪١١,٤فى حين كانت نسبة  ،الغروب عند الخطوط بين سرسبة الطعم عيوزتو صباحا

ذوى  المبحـوثين  بين من ٪٤٥,٧ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين
ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  مـن  ٪٤٢,٩ نسبة كانت حين في ،إدراك منخفض لهذه التوصية

 أسـفل  تكبيشـا  ويـوزع  الناعمة الردة مع القارضة للدودة السام الطعم ماستخدا لتوصية مرتفع
، ذوى إدراك متوسط لهـذه التوصـية   المبحوثين بين من ٪٢,٣٨فى حين كانت نسبة  ،النباتات

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من ٪٥٤,٣بينما كانت نسبة 
 مكافحـة  لتوصـية  ذوى إدراك مرتفـع  المبحوثين بين من ٪٤٠ نسبة وأكدت النتائج أن

 األقـل  علـى  بأسبوع الحش قبل رشه أخر تكونعلى أن  رشا والجاسيد والتربس المن حشرات
فى حـين كانـت نسـبة     ،ثريولوجى أو ٢ كابل أو فىصي خفيف معدنى زيت أو بيبوفالى وذلك
 بين من ٪٤٨,٦ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين بين من ٪١١,٤

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين
ـ م لتوصـية  ذوى إدراك مرتفـع  المبحوثين بين من ٪٤٥,٧ نسبة أيضاً كانت كما  ةقاوم
 أو ميكرونـى  كبريـت  أو ميكرونى بسوريل أسبوع منها كل بين مرتين ارش األحمر العنكبوت
، بينما كانت نسـبة  ذوى إدراك متوسط  المبحوثين بين من ٪٥,٧فى حين كانت نسبة  ،فيرتيمك
  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من ٪٤٨,٦

مقاومـة   لتوصية عذوى إدراك مرتف المبحوثين بين من ٪٣٧,١ نسبة وأظهرت النتائج أن
 زراعتهـا  يسـبق  لم مشاتل ويفضل تعقيمها تم مشاتل من سليمة شتالت بزراعة الجذور أعفان
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 قبـل  سـاعة  ١/٤ لمدة الفطرى م توبسين معلق فى بغمرها وتعامل الشتالت تفرز ثم بالبردقوش
 ٪٤٨,٦كانت نسـبة  إدراك متوسط، وذوى  المبحوثين بين من ٪١٤,٣نسبة و ،مباشرة الزراعة

 المبحـوثين  بين من ٪٢٨,٦ نسبة أن كما ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية، المبحوثين بين من
فـى حـين    ،البالنتفـاكس  بمبيد باألصداء اإلصابة عند النباتات رش لتوصية ذوى إدراك مرتفع

 المبحـوثين  بين من ٪٤٢,٩نسبة و، ذوى إدراك متوسط المبحوثين بين من ٪٢٨,٦كانت نسبة 
  .خفض لهذه التوصيةذوى إدراك من

أن التوصيات الخاصة بالمشتل كانت من ذوى اإلدراك المنخفض ويفسر ويتضح مما سبق 
لذلك يكون إدراكهـم مـنخفض للتوصـيات     ؛ذلك أن معظم المزارعين ال يقومون بعمل المشاتل

الخاصة بالمشتل، كما كان هناك عدد من التوصيات ذات اإلدراك المرتفع مثل توصيات الحـرث  
وقد يرجع ذلك ألهمية هذه التوصيات على زيـادة اإلنتـاج مـن محصـول      ؛لتسوية والتسميدوا

  .البردقوش
 البردقـوش  محصول لتسويق الفنية التوصيات لبنود إلدراكهم وفقاً المبحوثين توزيع وجاء

 لتوصية ذوى إدراك مرتفعكانوا  المبحوثين بين من ٪٣٧,١ نسبة هناك أن: يلي كما) ٥ جدول(
فى حين كانـت   سنوات، ٤ وحتى ٢ السنة فى مرات ٤و سنة أول فى مرات ٣ ردقوشالب حش

 مـن  ٪٤٢,٩ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين بين من ٪٢٠نسبة 
 المبحوثين بين من ٪٤٥,٧ نسبة أن حين في ،ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين

 ٧٠-٦٠ كـل  يحش ثم العقد وبداية التزهير اكتمال عند ةحش أول نأ لتوصية ذوى إدراك مرتفع
ذوى إدراك متوسط لهذه التوصـية،   المبحوثين بين من ٪٢٠فى حين كانت نسبة  تزيد، وال يوم

  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين بين من ٪٣٤,٣نسبة بينما كانت 
 الرى منع لتوصية وى إدراك مرتفعذ كانوا المبحوثين بين من ٪٥٤,٣ نسبة أن أتضح كما

 كفـاءة  وزيـادة  التجفيف مدة ولخفض الحش أثناء النباتات خلخلة لتجنب ؛يوم ١٥ ب حشال قبل
ذوى إدراك  المبحـوثين  بـين  مـن  ٪٥,٧فى حين كانت نسبة  الزيت، استخالص عند التقطير

مـنخفض لهـذه   ذوى إدراك  المبحـوثين  بين من ٪٤٠متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة 
 النباتات حش لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥٧,١ نسبة كانت وكذلك التوصية،

 بين من ٪١١,٥فى حين كانت نسبة  الجائر، الحش تجنبو التفريع بداية من سم١٠ ارتفاع على
وى ذ المبحـوثين  بين من ٪٣١,٤ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين

  .إدراك منخفض لهذه التوصية
 فـى  النباتـات  ربط لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين من ٪٤٠ نسبة أن وتبين أيضا

 فـى  التجفيـف  يستكملثم  يوم لمدة فردهاو مشمس نظيف مكان فى مفارش على هاوضعو حزم
 تعفـن  نعلم المستمر التقليب مع رقيقة طبقات فى النباتات وترص التهوية جيد مظلل نصف مكان

كانـت نسـبة   ذوى إدراك متوسـط، و  المبحوثين بين من ٪١٤,٣فى حين كانت نسبة  العشب،
 المبحوثين بين من ٪٤٥,٧ نسبة كانت بينما ،ذوى إدراك منخفض لها المبحوثين بين من ٪٤٥,٧

 األوراق لفصـل  بالعصـى  يدق أيام ٧-٥ لمدة العشب جفاف بعد أنه لتوصية ذوى إدراك مرتفع
فى حين كانت نسـبة   التصدير، رسائل ترفض ال حتى األوراق لون على والمحافظة السيقان عن

 بين من ٪٣٧,٩ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين بين من ٪١٦,٤
  .ذوى إدراك منخفض لهذه التوصية المبحوثين
ـ  لتوصية ذوى إدراك مرتفع المبحوثين بين من ٪٥١,٤ نسبة أيضاً كانتو  النـاتج  ةغربل
 بـين  مـن  ٪٢٢,٩فى حين كانت نسـبة   األوراق، عن والشوائب األتربة لفصل خاصة بغرابيل

ذوى  المبحـوثين  بين من ٪٢٥,٧ذوى إدراك متوسط لهذه التوصية، بينما كانت نسبة  المبحوثين
 ذوى إدراك مرتفـع  المبحـوثين  بين من ٪٩٧,١ نسبة كانت كما إدراك منخفض لهذه التوصية،

 بـين  مـن  ٪٢,٩فى حين كانـت نسـبة    ،النظيف الخيش من أجولة فى األوراق ئةتعب يةلتوص
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ذوى إدراك  المبحـوثين  بين منى نسبة بينما ال أذوى إدراك متوسط لهذه التوصية،  المبحوثين
ويتضح مما سبق ارتفاع إدراك الزراع المبحوثين ألغلـب التوصـيات    .منخفض لهذه التوصية

وقد يرجع ذلك إلى أهمية هذه التوصيات فى تسـويق محصـول    ؛دقوشالتسويقية لمحصول البر
  .والعائد المادى المنتظر منه للمزارع، البردقوش

 وتسـويق  بإنتـاج  الخاصة الفنية للتوصيات الزراع إدراك بين االرتباطية اتالعالق تحديد: ثالثا
  المدروسة المستقلة المتغيرات وبين البردقوش محصول

 وجـود  تبين لبيرسون البسيط االرتباط معامل باستخدام) ٦( بجدول دةالوار النتائج توضح
 بإنتـاج  الخاصـة  الفنيـة  للتوصيات الزراع إدراك بين ٠,٠١ مستوى عند موجبة معنوية عالقة

 االرتبـاط  معامل قيمة بلغت حيث الفدان إنتاج متوسط متغير وبين البردقوش، محصول وتسويق
 العالقـة  كانـت  حـين  في ،٠,٣٧، وانحراف معيارى ١,١٩بمتوسط حسابى  ،٠,٦٧١ البسيط

 - قيمتـه  بلغت حيث الخبرة سنوات عدد متغير مع ٠,٠١ مستوى عند عكسية معنوية االرتباطية
 معنويـة  عالقة هناك كانت كما ،١٠,٤٨، وانحراف معيارى ١٥,٤٨بمتوسط حسابى  ،٠,٢٤٧

 محصـول  وتسويق بإنتاج لخاصةا الفنية للتوصيات الزراع إدراك بين ٠,٠٥ مستوى عند أيضاً
 ٠,١٥٠بلغ معامل االرتباط لهـا   الزراعية الحيازة إجمالي المستقلين المتغيرين وبين البردقوش

 المنزرعـة  الحيـازة  إجمـالي بـين  و، ٦٦,٠٧ قدره ، وانحراف معيارى٥٥,٥بمتوسط حسابى 
ف معيـارى  ، وانحـرا ٣٩,٩بمتوسط حسابى  ٠,١٥٦حيث بلغ معامل االرتباط لها  بالبردقوش

 الخاصـة  الفنية للتوصيات الزراع إدراك بينارتباطيه معنوية  عالقة توجد ال حين في ،٥٠,٣٧
بمتوسـط   ٠,٠٤٢الذى بلغ معامل ارتباطه  السن متغير وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج

  . ١١,١٦، وانحراف معيارى ٤٩,٢حسابى 
 للتحقق سيبرمانل الرتب ارتباط معامل استخدام تم الرتبية المستقلة المتغيرات يخص وفيما

 وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات الزراع إدراك بين العالقة من
 مسـتوى  عند موجبة ارتباطية عالقة وجود) ٧(جدولب وضحت النتائج الواردةأ ،المتغيرات تلك

، وانحـراف  ٥,٥٩وسـط حسـابى   بمت التعليمي المستوى بين ٠,٤٧٨بلغ معامله  ٠,٠١ معنوية
بمتوسـط حسـابى    ٠,٢٥٦بمعامل ارتباط بلـغ   الفدان إنتاج تكاليفأيضا مع و ،٥,٨٦معيارى 

وذلـك   القياديـة  مسـتوى مع  ٠,٥٣٢بلغ معامل االرتباط و ٠,٤٩٥، وانحراف معيارى ١,٥٥
 الـزراع  إدراك بين عالقة توجد ال حين في ،٢٠,٥٦، وانحراف معيارى ٧,٦بمتوسط حسابى 

 زراعـة  عـن  الرضا متغير وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات
، وانحـراف معيـارى   ٢,٤٧بمتوسـط حسـابى    ٠,٠٤٨حيث بلغ معامله  البردقوش محصول
 االرتبـاط  ذات المسـتقلة  المتغيرات يخص فيما اإلحصائي الفرض رفض يمكن وعليه ،٠,٥٥٥
  . المعنوية غير المتغيرات مع العكسو البديل، الفرض وقبول المعنوي

 محصـول  وتسـويق  إلنتـاج  الفنيـة  بالتوصـيات  المبحوثين الزراع معلومات مصادر: رابعاً
  البردقوش

 محصول زراع إليها أيلج التي المعلومات مصادر أن) ٨( بجدول الواردة النتائج توضحأ
ن ترتيب أهمهـا تنازليـا وفقـا    والتي يمك والتسويقية اإلنتاجية المعلومات عن للسؤال البردقوش

 ،٪٣٠ نسـبة  ذكر ذلـك  والجيران األهل: كما يلى) كل شهر(لدرجة تعرضهم لها بصفة دائمة 
 تنميـة  جمعيـات و ،٪ من المبحوثين٢٣,٦اقر ذلك نسبة  الزراعية المستلزمات تجارة محالتو

 ،٪١٠,٧ حيث بـين ذلـك نسـبة    الزراعية الجمعيةو ،٪٢١,٤أورد ذلك نسبة  المحلي المجتمع
أقـر  و ،اإلرشـادية  المطبوعاتو ،٪ من المبحوثين٥,٧حيث ذكر ذلك نسبة  الزراعي المرشدو

حيث بين  الزراعية البحوث محطاتو ،٪٢,٩ ذكر ذلك نسبة الزراعة كلياتو ،٪٣,٦ بذلك نسبة
   .من المبحوثين ٪٢,١ نسبةذلك 
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ن والتي يمكن ترتيب كما كان هناك عدد من  مصادر المعلومات التى تعرض لها المبحوثي
 ذكـر ذلـك   والجيران األهل: كما يلى) كل شهرين(أهمها تنازليا وفقا لدرجة تعرضهم لها أحيانا 

 تجـارة  محـالت و ،٪ من المبحوثين٢٣,٦حيث بين ذلك نسبة  الزراعية الجمعيةو ،٪٤٠ نسبة
ذكر ذلـك  حيث  الزراعي المرشدو ،٪ من المبحوثين١٤,٣اقر ذلك نسبة  الزراعية المستلزمات

   .٪ من المبحوثين١١,٥نسبة 
كما كان هناك عدد من مصادر المعلومات التى تعرض لها المبحوثين والتي يمكن ترتيـب  

 والجيـران  األهل :كما يلى) من ثالثة شهور فأكثر(أهمها تنازليا وفقا لدرجة تعرضهم لها نادراً 
 محالتو ،٪ من المبحوثين٥,٧حيث بين ذلك نسبة  الزراعية الجمعيةو، ٪١٤,٣ نسبة ذكر ذلك

   .٪ من المبحوثين٥,٧اقر ذلك نسبة  الزراعية المستلزمات تجارة
وعليه يمكن القول أن هناك مصادر معلومات دائمـة يلجـأ إليهـا المبحـوثين السـتقاء      

وتتمثـل   ،بإنتاج وتسويق محصول البردقوشالمتعلقة بالوقاية معلوماتهم عن التوصيات الخاصة 
كمصدر أول للمعلومات، وبناء عليه يمكن القول أن هناك ثقة كبيـرة لـدى    رانوالجي األهلفي 

  .األهل والجيرانالزراع المبحوثين في 
درجة تعرض المبحوثين لكل من مصـادر المعلومـات    كما يستخلص مما سبق انخفاض

زيـادة   ، والبرامج التلفزيونية واإلذاعية، مما يتطلبزراعىالمرشد ال: التالية وهى على الترتيب
  .بإنتاج وتسويق محصول البردقوشبالتوصيات المتعلقة  الزراعالجهود اإلرشادية لتوعية 

      الزراع نظر وجهة من البردقوش لمحصول والتسويقية اإلنتاجية المشاكل: خامساً

 :اإلنتاجية المشاكل - ١
 زراع تواجـه  التي اإلنتاجية المشاكل من عدد هناك أن) ٩( بجدول الواردة النتائج تظهر

 حسـب  الترتيـب  علـى  المشـاكل  هـذه  وتمثلت المبحوثين أوردها والتي البردقوش محصول
 نسـبة  ذكـر  أسعارها وارتفاع الحيوية المبيدات توفر عدم: يلي كما المئوية والنسب التكرارات

 محصول في باألمراض اإلصابة نسبة وارتفاع الحشرية اآلفات انتشارو ،المبحوثين من ٪٦٨,٦
 أورد حيانـاً آ توفرها وعدم الكيماوية األسمدة أسعار ارتفاعو ،٪٥٨,٦ نسبة ذلك أقرو البردقوش

مـن   ٪٥٤,٣ نسبة ذلك وذكر الزراعية العمالة أجور ارتفاعو ،من المبحوثين ٪٥٧,١ نسبة ذلك
 نسـبة  ذلـك  وأوضـح  والمساقي بالترع منسوبها انخفاض أو الري مياه فراتو عدمو ،المبحوثين

 األراضـي  إيجـار  أسـعار  ارتفاعو ،٪٤١,٤ نسبة ذلك وبين الشتالت سعارأ ارتفاعو ،٪٤٢,٨
 مقاومـة  جديـدة  أصـناف  تـوفر  عدمو ،من المبحوثين ٪٣٨,٦ نسبة ذلك ذكر حيث الزراعية
  .من المبحوثين ٪٢٨,٦ نسبة ذلك وأقر والحشرات لألمراض

 :التسويقية المشاكل - ٢
 زراع تواجـه  التـي  التسويقية شاكلالم من عدد هناك أن) ٩( بجدول الواردة النتائج تبين
 حسـب  الترتيـب  علـى  المشـاكل  هـذه  وتمثلت المبحوثين أوردها والتي البردقوش محصول

 ذلـك  ذكر حيث المحصول بيع ثمن تحصيل في الزراع معاناة: فى  المئوية والنسب التكرارات
 ذلـك  أقـر  المحصول سعر دتحدي في وتدخلهم التجار كبار احتكارو ،من المبحوثين ٪٨٥ نسبة
 األخيرة اآلونة في البردقوش لمحصول التصديرية الفرص انخفاضو ،من المبحوثين ٪٨٠ نسبة
 بالمنطقة الزيوت استخراج عصارات توفر عدمو ،من المبحوثين ٪٧٨,٥ نسبة ذلك أوضح حيث
 بيعـه  أسـواق  إلى المحصول نقل أجور ارتفاعو ،من المبحوثين ٪٧٢,٨ نسبة ذلك أوضح حيث
 صـالح  فـي  العقـد  بنود تكون التعاقدية الزراعة حالة فيو ،من المبحوثين ٪٧٠ سبةن ذلك ذكر

 حياناًآ التخزين عند للتلف المحصول تعرضو ،من المبحوثين ٪٣٧,٨ نسبة بذلك وأقر المشتري
  .من المبحوثين ٪١٧,٨ نسبة ذلك ذكر حيث

   -:فى ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بما يلى :التوصيات
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ـ توجيه الزراع لألقبال علـى  العمل على رشاد الزراعى اإل على -١ ة البردقـوش  زراع
 .التصدير وتوعيتهم بشروط

ذوى التعلـيم المـنخفض    البردقوش زراعتركيز المرشدين على رفع مستوى إدراك  -٢
الحصاد والتسويق والمؤثرة على جـودة  وخاصة معامالت ، المنخفض وكبار السن وذوى اإلنتاج

 .وتسويق المحصول
علـى  و ام الزراع بمعامالت الحصاد الجيدة للحصول على منتج جيد قابل للتسويقإلتز -٣

 .سعر أعلى
مـا  ة لزراع البردقوش خاصجية احل المشكالت اإلنتال ضرورة بذل الجهود االرشادية -٤
 يكفـى  بالعقلـة أو الفسـيلة  الزراعة ولبردقوش، ميعاد زراعة شتالت او المناسبة التربةيتعلق ب
 الطعـم  ماسـتخد وا ،ف /نشـادر  سلفات كجم١٠٠ وإضافة ،للفدان باألمهات مزروعان نقيراطا
  .القارضة للدودة السام

على األجهزة المختصة بوزارة الزراعة العمل على توفير مسـتلزمات اإلنتـاج مـن     -٥
  .ومبيدات وشتالت باسعار مناسبة للزراع خاصة زراع محصول البردقوشحيوية أسمده 

  

  
  ٢٠١٥المساحات المزروعة بمحصول البردقوش بمحافظة المنيا عام زيع تو :)١(جدول 

 الجملة ديرمواس ملوي أبوقرقاص المنيا سمالوط مطاي مزار بني مغاغة العدوة المراكز
 ٣٧٧ - - - - - ١٤ ١٧٢ ١٩١ - المساحات

     ٢٠١٥مديرية الزراعة بالمنيا، قسم اإلحصاء، بيانات غير منشورة، : المصدر
                

  
ـ  وفقـا  المبحوثين لزراعالتكرار والنسبة المئوية ل :)٢(جدول واالجتماعيـة   الشخصـية  هملخصائص

  واالقتصادية
 ٪ التكرارت فئاتال بحوثینخصائص الم

 السن
 ١٧,١ ٢٤ سنة ٣٦أقل من 

 ١٧,١ ٢٤ سنة٤٦أقل من : ٣٦من 
 ٦٥,٨ ٩٢ سنة فأكثر ٤٦

 المستوى التعلیمي

 ٣٥ ٤٩ أمي
 ٢٢,٩ ٣٢ ویكتبیقرأ 

 ١١,٤ ١٦ تعلیم إبتدائي
 ٥ ٧ إعدادیة

 ١١,٤ ١٦ تعلیم متوسط
 ١٤,٣ ٢٠ تعلیم عال

 إجمالي الحیازة الزراعیة

 ١١,٤ ١٦ أقل من فدان
 ٦٨,٦ ٩٦ أفدنة ٣أقل من : من فدان

 ٢٠ ٢٨ أفدنة فأكثر ٣
 ١٠٠ ١٤٠ المجموع

 المساحة المنزرعة بالبردقوش إجمالي
 ٥٥,٧ ٧٨ دانأقل من ف
 ٣٨,٦ ٥٤ أفدنة ٣أقل من : من فدان

 ٥,٧ ٨ أفدنة فأكثر ٣

 متوسط إنتاج الفدان من البردقوش

 ١٧,٩ ٢٥ أقل من طن
 ٤٧,٩ ٦٧ طن ١,٥أقل من : من طن

 ٢٢,٩ ٣٢ طن ٢أقل من : طن ١,٥من 
 ١١,٣ ١٦ طن فأكثر ٢

 سنوات الخبرة في زراعة البردقوش

 ٢,٩ ٤ سنوات ٥أقل من 
 ٢٢,٩ ٣٢ سنوات ١٠أقل من : سنوات ٥من 
 ٢٧,٧ ٣٩ سنة ١٥أقل من : سنوات ١٠من 
 ٢٢ ٣١ سنة ٢٠أقل من : سنة ١٥من 
 ٢٤,٥ ٣٤ سنة فأكثر ٢٠

 درجة التعرض لمصادر المعلومات

 -  -  ال یتعرض
 ٨٢,٩ ١١٦ تعرض منخفض
 ١١,٤ ١٦ تعرض متوسط
 ٥,٧ ٨ تعرض مرتفع

 لبردقوشتكالیف إنتاج فدان ا
 ٢,٩ ٤ منخفض
 ٤٧,٨ ٦٧ متوسط
 ٤٩,٣ ٦٩ مرتفع

 درجة الرضا عن زراعة البردقوش
 ١٨,٥ ٢٦ غیر راض

 ٤٢,٩ ٦٠  راض لحد ما
 ٣٨,٦ ٥٤ راض تماما

  القیادیة
 ٦٩,٣ ٩٧ منخفض
 ١١,٤ ١٦ متوسط
 ١٩,٣ ٢٧ مرتفع
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  ١٤٠= استمارة االستبيان                               ن: المصدر
  

 بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات همإدراك مستوىلوفقا  لمبحوثينالتكرار والنسبة المئوية ل :)٣( جدول
   البردقوش محصول وتسويق

 ٪ التكرارات الزراع إدراك مستوى             

 ١١,٤ ١٦ ) درجة ٦٠ من أقل( منخفض إدراك مستوى

 ٤٨,٦ ٦٨ ) درجة ٨٤-٦١ من( متوسط إدراك مستوى

 ٤٠ ٥٦ )فأكثر درجة من ٨٥( مرتفع إدراك ستوىم

 ١٠٠ ١٤٠ اإلجمالي

  ١٤٠= استمارة االستبيان                               ن: المصدر
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 محصـول  إلنتاج الفنية التوصيات لبنود إلدراكهم وفقاً لمبحوثينل التكرار والنسبة المئوية :)٤( جدول
  البردقوش

 بردقوشال إلنتاج الفنية التوصيات م
 جمالىاإل منخفض إدراك متوسط إدراك مرتفع إدراك

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد
 ١٠٠ ١٤٠ ١٣,٦ ١٩ ٢٠,٧ ٢٩ ٦٥,٧ ٩٢ المالحة األراضي عدا البردقوش لزراعة األراضى جميع تصلح ١
 ١٠٠ ١٤٠ ٤٥,٧ ٦٤ ٥,٧ ٨ ٤٨,٦ ٦٨ ونوفمبر أكتوبر شهري خالل البذور لزراعة ميعاد أفضل ٢
 ١٠٠ ١٤٠ ٥٧,١ ٨٠ ٢,٩ ٤ ٤٠ ٥٦ أبريل أوائل حتى فبراير نصف خالل الشتالت لزراعة ميعاد ضلأف ٣
 ١٠٠ ١٤٠ ٠ ٠ ١٥,٧ ٢٢ ٨٤,٣ ١١٨ متعامدتين مرتين األرض تحرث ٤
 ١٠٠ ١٤٠ ١٤,٣ ٢٠ ١٤,٣ ٢٠ ٧١,٤ ١٠٠ األرض تهوية يتمضرورة أن  ٥
 ١٠٠ ١٤٠ ١٧,١ ٢٤ ١٧,١ ٢٤ ٦٥,٨ ٩٢ التربة وتسوى تزحف ٦
 ١٠٠ ١٤٠ ١٧,١ ٢٤ ١٧,١ ٢٤ ٦٥,٨ ٩٢ القصبتين/  خط ١٢ بمعدل األرض تخطط ٧
 ١٠٠ ١٤٠ ٢٨,٦ ٤٠ ٢٥,٧ ٣٦ ٤٥,٧ ٦٤ سم ٤٠ -٣٠ مسافة سرا البذور تزرع ٨

٩ 
 فى الشرقية أو القبلية الريشة من العلوى ١/٣ فى الشتالت تزرع
 سم٢٥ مسافة على الماء وجود

١٠٠ ١٤٠ ٢٨,٦ ٤٠ ٢٢,٨ ٣٢ ٤٨,٦ ٦٨ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٤٥,٧ ٦٤ ٢٠ ٢٨ ٣٤,٣ ٤٨  فدان/ قيراط مشتل لعمل بذور جم ٥٠٠ -٣٠٠ يلزم ١٠
 ١٠٠ ١٤٠ ٥١,٤ ٧٢ ١٧,٢ ٢٤ ٣١,٤ ٤٤  للفدان عامين من أقل عمرها باألمهات مزروعان قيراطان يكفى ١١
 ١٠٠ ١٤٠ ٣١,٤ ٤٤ ٢٢,٩ ٣٢ ٤٥,٧ ٦٤ عزقات ٥ ل البردقوش يحتاج ١٢
 ١٠٠ ١٤٠ ٣٤,٣ ٤٨ ١٤,٣ ٢٠ ٥١,٤ ٧٢ األولى من شهر بعد والثانية الزراعة من شهر بعد األولى العزقة ١٣
 ١٠٠ ١٤٠ ٢٢,٨ ٣٢ ١٤,٣ ٢٠ ٦٢,٩ ٨٨ حشه كل عقب العزيق يوالى ١٤

١٥ 
 المشتل بشتالت الزراعة منيوم ١٠ -٧ بعد الغائبة الجور ترقع

 والصنف
١٠٠ ١٤٠ ٣١,٤ ٤٤ ١٤,٣ ٢٠ ٥٤,٣ ٧٦ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٢٥,٧ ٣٦ ١٧,٢ ٢٤ ٥٧,١ ٨٠ فدان/  ٣ م٣٠ بمعدل للمتح بلدى سماد يضاف ١٦
 ١٠٠ ١٤٠ ٣١,٤ ٤٤ ١٧,٢ ٢٤ ٥١,٤ ٧٢ الزراعة قبل فدان/  فوسفات سوبر كجم ٤٠٠ يضاف ١٧
 ١٠٠ ١٤٠ ٢٥,٧ ٣٦ ٢٠ ٢٨ ٥٤,٣ ٧٦ للفدان زراعى كبريت كجم ١٠٠ -٥٠ يضاف ١٨
 شهر بعد األولى دفعتين على فدان/نشادر سلفات كجم ٢٠٠ يضاف ١٩

 األولى من شهر بعد والثانية الزراعة من
١٠٠ ١٤٠ ٣٤,٣ ٤٨ ١٤,٣ ٢٠ ٥١,٤ ٧٢ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٥١,٤ ٧٢ ٢,٩ ٤ ٤٥,٧ ٦٤  حشه كل عقب للفدان نشادر سلفات كجم ١٠٠ يضاف ٢٠
 أخرىكجم  ٥٠و الثانية الدفعة مع بوتاسيوم سلفات كجم ٥٠ يضاف ٢١

 والثانية األولى حشهال عقب
١٠٠ ١٤٠ ٤٠ ٥٦ ١٤,٣ ٢٠ ٤٥,٧ ٦٤ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٤٢,٩ ٦٠ ٨,٥ ١٢ ٤٨,٦ ٦٨ بالغمر شتاء يوما ٢٠ - ١٠صيفاو أيام١٠ - ٥كل البردقوش يروى ٢٢
 والرى الزراعة بعد مباشرة ظهوره عند للحفار السام الطعم يستخدم ٢٣

 عند الخطوط بين سرسبة الطعم ويوزع صباحا الحامى على
 الغروب

١٠٠ ١٤٠ ٤٥,٧ ٦٤ ١١,٤ ١٦ ٤٢,٩ ٦٠ 

 تكبيشا ويوزع الناعمة الردة مع القارضة للدودة السام الطعم يستخدم ٢٤
 النباتات أسفل

١٠٠ ١٤٠ ٥٤,٣ ٧٦ ٢,٨ ٤ ٤٢,٩ ٦٠ 

 قبل رشه أخر وتكون رشا والجاسيد والتربس المن حشرات تكافح ٢٥
 خفيف معدنى زيت أو بيبوفالى وذلك األقل على بأسبوع حشال

  ىثريولوج أو٢ كابل أو صيفى
١٠٠ ١٤٠ ٤٨,٦ ٦٨ ١١,٤ ١٦ ٤٠ ٥٦ 

 بسوريل أسبوع منها كل بين مرتين رشا األحمر العنكبوت يقاوم ٢٦
 فيرتيمك أو ميكرونى كبريت أو ميكرونى

١٠٠ ١٤٠ ٤٨,٦ ٦٨ ٥,٧ ٨ ٤٥,٧ ٦٤ 

 تعقيمها تم مشاتل من سليمة شتالت بزراعة الجذور أعفان تقاوم ٢٧
 الشتالت تفرز ثم قوشبالبرد زراعتها يسبق لم مشاتل ويفضل
 قبل ساعة ١/٤ لمدة الفطرى م توبسين معلق فى بغمرها وتعامل
 مباشرة الزراعة

١٠٠ ١٤٠ ٤٨,٦ ٦٨ ١٤,٣ ٢٠ ٣٧,١ ٥٢ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٤٢,٨ ٦٠ ٢٨,٦ ٤٠ ٢٨,٦ ٤٠ البالنتفاكس بمبيد باألصداء األصابة عند النباتات ترش ٢٨

  ١٤٠= ن            استمارة االستبيان                   : المصدر
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 محصول لتسويق الفنية لتوصياتبنود ال إلدراكهم وفقاً لمبحوثينل التكرار والنسبة المئوية :)٥( جدول
  البردقوش

 م
 البردقوش لتسويق الفنية التوصيات

  إدراك
 مرتفع

 إدراك
 متوسط

 إدراك
 منخفض

 االجمالى

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد
 فى مرات ٤و سنة أول فى مرات ٣ ردقوشالب يحش ١

 سنوات ٤ وحتى ٢ السنة
١٠٠ ١٤٠ ٤٢,٩ ٦٠ ٢٠ ٢٨ ٣٧,١ ٥٢ 

 كل يحش ثم العقد وبداية التزهير إكتمال عند ةحش أول ٢
 ١٠٠ ١٤٠ ٣٤,٣ ٤٨ ٢٠ ٢٨ ٤٥,٧ ٦٤  تزيد وال يوم ٧٠-٦٠

 النباتات خلخلة لتجنب يوم ١٥ ب الحش قبل الرى يمنع ٣
 التقطير كفاءة وزيادة التجفيف مدة ضولخف الحش أثناء
 الزيت استخالص عند

١٠٠ ١٤٠ ٤٠ ٥٦ ٥,٧ ٨ ٥٤,٣ ٧٦ 

 كما التفريع بداية من سم١٠ إرتفاع على النباتات حشت ٤
  الجائر الحش تتجنب

١٠٠ ١٤٠ ٣١,٤ ٤٤ ١١,٥ ١٦ ٥٧,١ ٨٠ 

 مكان فى مفارش على وتوضع حزم فى النباتات تربط ٥
 فى التجفيف ويستكمل يوم دةلم فردها ويتم مشمس نظيف
 طبقات فى النباتات وترص التهوية جيد مظلل نصف مكان
 العشب تعفن لمنع المستمر التقليب مع رقيقة

١٠٠ ١٤٠ ٤٥,٧ ٦٤ ١٤,٣ ٢٠ ٤٠ ٥٦ 

 لفصل بالعصى يدق أيام ٧-٥ لمدة العشب جفاف بعد ٦
 ال حتى األوراق لون على والمحافظة السيقان عن األوراق
 التصدير رسائل ترفض

١٠٠ ١٤٠ ٣٧,٩ ٥٣ ١٦,٤ ٢٣ ٤٥,٧ ٦٤ 

 عن والشوائب األتربة لفصل خاصة بغرابيل الناتج تغربل ٧
 األوراق

١٠٠ ١٤٠ ٢٥,٧ ٣٦ ٢٢,٩ ٣٢ ٥١,٤ ٧٢ 

 ١٠٠ ١٤٠ ٠ ٠ ٢,٩ ٤ ٩٧,١ ١٣٦ النظيف الخيش من أجولة فى األوراق تعبأ ٨
  ١٤٠= ن    استمارة االستبيان                           : المصدر

  
 الـزراع  إدراك بـين  المعياري واالنحراف الحسابي وسطمتالو البسيط االرتباط معامل قيم :)٦( جدول

   الكمية المستقلة المتغيرات وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات
 المعياري االنحراف الحسابي وسطمتال  االرتباط معامل الكمية المتغيرات

 ١١,١٦ ٤٩,٢  ٠,٠٤٢- السن
 ٦٦,٠٧ ٥٥,٥  *٠,١٥٠ الزراعية الحيازة إجمالي

 ٥٠,٣٧ ٣٩,٩  *٠,١٥٦ بالبردقوش المنزرعة المساحة
 ٣٧,٤٢ ١,١٩  **٠,٦٧١ الفدان إنتاج متوسط
 ١٠,٤٨ ١٥,٤٨  **٠,٢٤٧- البردقوش زراعة في الخبرة سنوات

  ٠,٠٥ مستوى عند معنوي*                                    ٠,٠١ مستوى عند معنوي **

  
 إدراك بـين  المعيـاري  واالنحراف الحسابي المتوسطو لسبيرمان الرتب ارتباط معامل قيم :)٧(جدول

 الرتبيـة  المتغيرات وبين البردقوش محصول وتسويق بإنتاج الخاصة الفنية للتوصيات الزراع
  بالبحث

 المعياري النحرافا الحسابي المتوسط  الرتب ارتباط معامل الكمية المتغيرات
 ٥,٨٦ ٥,٥٩  **٠,٤٧٨ التعليمي المستوى
 ٠,٤٩٨٥ ١,٥٥  **٠,٢٥٦ الفدان تكاليف
 ٠,٥٥٥ ٢,٤٧  ٠,٠٤٨- البردقوش زراعة عن الرضا
 ٢٠,٥٦ ٧,٦٠  **٠,٥٣٢ القيادية

  ٠,٠٥ مستوى عند معنوي*                   ٠,٠١ مستوى عند معنوي**     
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 إنتاج توصيات عن معلوماتال مصادرل وفقا لتعرضهم  لمبحوثينل المئوية ةلنسبوا التكرار :)٨( جدول
  البردقوش محصول وتسويق

 اإلجمالى ال یتعرض نادرا أحیانا دائما مصادر المعلومات 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار  ٪  التكرار

 ١٠٠ ١٤٠ ٦٠ ٨٤ ٥,٧ ٨ ٢٣,٦ ٣٣ ١٠,٧ ١٥ الجمعیة الزراعیة ١
 ١٠٠ ١٤٠ ٨٢,٨ ١١٦ - - ١١,٥ ١٦ ٥,٧ ٨ المرشد الزراعي ٢
 ١٠٠ ١٤٠ ٥٦,٤ ٧٩ ٥,٧ ٨ ١٤,٣ ٢٠ ٢٣,٦ ٣٣ محالت تجارة المستلزمات الزراعیة ٣
 ١٠٠ ١٤٠ ٩٢,٨ ١٣٠ - - ٣,٦ ٥ ٣,٦ ٥ المطبوعات اإلرشادیة ٤
 ١٠٠ ١٤٠ ١٥,٧ ٢٢ ١٤,٣ ٢٠ ٤٠ ٥٦ ٣٠ ٤٢ األھل والجیران ٥
 ١٠٠ ١٤٠ ٧٨,٦ ١١٠ - - - - ٢١,٤ ٣٠ تمع المحليجمعیات تنمیة المج ٦
 ١٠٠ ١٤٠ ٩٧,١ ١٣٦ ٢,٩ ٤ - - - - البرامج الزراعیة بالتلیفزیون ٧
 ١٠٠ ١٤٠ ٩٧,٩ ١٣٧ ٢,١ ٣ - - - - البرامج الزراعیة اإلذاعیة ٨
 ١٠٠ ١٤٠ ٩٧,٩ ١٣٧ - - - - ٢,١ ٣ محطات البحوث الزراعیة  ٩

 ١٠٠ ١٤٠ ٩٧,١ ١٣٦ - - - - ٢,٩ ٤ كلیات الزراعة ١٠
  ١٤٠= استمارة االستبيان                               ن: المصدر

  
  

 وشالبردق محصول وتسويق انتاج مشكالتلالتنازلى  والترتيب المئوية والنسب التكرارات :)٩( جدول
  من وجهة نظر المبحوثين 

 المشكلة 
 الترتيب ٪ التكرارات

 اإلنتاجية المشكالت: أوالً 
 ٧ ٣٨,٦ ٥٤ الزراعية األراضي أيجار أسعار ارتفاع ١
 ٥ ٤٢,٨ ٦٠ والمساقي بالترع منسوبها انخفاض أو الري مياه توفر عدم ٢
 ٣ ٥٧,١ ٨٠  أحياناً توفرها وعدم الكيماوية األسمدة أسعار ارتفاع ٣
 ١ ٦٨,٦ ٩٦ أسعارها وارتفاع للمحصول الخاصة الحيوية المبيدات توفر عدم ٤
 ٨ ٢٨,٦ ٤٠ والحشرات لألمراض مقاومة جديدة أصناف توفر عدم ٥
 ٦ ٤١,٤ ٥٨  الشتالت أسعار ارتفاع ٦
 ٤ ٥٤,٣ ٧٦ الزراعية العمالة أجور ارتفاع ٧
 ٢ ٥٨,٦ ٨٢ البردقوش محصول في باألمراض األصابة نسبة وارتفاع الحشرية اآلفات انتشار ٨
 التسويقية المشكالت: ثانياً 
 ٤ ٧٢,٨ ١٠٢ بالمنطقة المحصول زيوت استخراج اتعصار توفر عدم ١
 ٥ ٧٠ ٩٨  بيعه أسواق إلى تجفيفه بعد المحصول نقل أجور ارتفاع ٢
 ٢ ٨٠ ١١٢ المحصول سعر تحديد في وتدخلهم التجار كبار احتكار ٣
 ٧ ١٧,٨ ٢٥ أحياناً التخزين عند للتلف المحصول تعرض ٤
 ٦ ٣٧,٨ ٥٣  المشتري صالح في دائماً العقد بنود تكون التعاقدية الزراعة حالة في ٥
 ١ ٨٥ ١١٩  المحصول بيع ثمن تحصيل في الزراع معاناة ٦
 ٣ ٧٨,٥ ١١٠ األخيرة اآلونة في البردقوش لمحصول التصديرية الفرص انخفاض ٧

  ١٤٠= استمارة االستبيان                               ن: المصدر
  

  المراجع
  :بيةالعر المراجع: أوالً
 بمعـايير  يتعلـق  فيمـا  الزراعيين المرشدين معارف مستوى ،)دكتور( الفتوح أبو محمد السلسيلى، -١

 بمحـافظتى  األرز لـزراع  االرشـادى  البرنـامج  لتنفيذ استخدمت التى اإلرشادية الطرق اختيار
   ١٩٩٨ ،القاهرة ،)٤( رقم بحثية نشرة الزراعى، لإلرشاد العلمية الجمعية الشيخ، وكفر الدقهلية

  .١٩٧٢ القاهرة، المعارف، دار االدارة، فى االنسانى السلوك ،)دكتور( على السلمى، -٢
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 الجديـدة،  المطبوعـات  دار الزراعـي،  اإلرشـاد  علـم  أساسـيات  ،)دكتور( السيد أحمد العادلى، -٣
  . ١٩٧٣ اإلسكندرية،

 ديسمبر ، منشورة غير تمحاضرا ، الفعال اإلرشادي االتصال ،) دكتور( زكى حامد محمد شاكر، -٤
٢٠٠٢.  

 الزراعـة،  كليـة  والتطبيـق،  النظرية بين الزراعي اإلرشاد ،)دكتور(عبدالرحيم، مرزوق عارف، -٥
  .  ١٩٨٢ النشر، دار مبين غير المنيا، جامعة

 والطازجـة،  الجافـة  الورقية العطرية النباتات أنواع بعض وإنتاج زراعة أحمد، محمد الوهاب، عبد -٦
  .٢٠١٢ الزراعة، وزارة الزراعية، للثقافة العامة اإلدارة ،١٦ رقم فنية نشرة

  .  ١٩٩٢ القاهرة، العلمية، للخدمات مصر المعاصر، الزراعي اإلرشاد ،)دكتور( محمد أحمد عمر، -٧
  .١٩٧٣ القاهرة، النهضة، دار الزراعي، اإلرشاد فى المرجع ،)دكاترة( وآخرون محمد أحمد عمر، -٨
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Abstract 

The research was to determine the level of awareness of Agriculture res-
pondents technical recommendations for the production and marketing of crop 
marjoram, as well as determine the correlation between the level of awareness of 
farmers respondents technical recommendations for the production and market-
ing of crop Marjoram and between the independent variables, and to identify the 
sources of information farmers respondents technical recommendations for the 
production and marketing of crop marjoram, as well as to identify on the most 
important problems of production and marketing of the crop.  

To determine the sample was used equivalent Krejicie and Morgan, and the 
application of the equation on a comprehensive search which 220 farmers found 
that the required sample size is 140 farmers by 63.6% of the total comprehensive 
search Distributors according to the proportions of their presence in the villages 
selected search as follows: 100 farmers from the village of Abad Sharonh Mag-
hagha locality, 40 a farmer from the village of Kafr El Sheikh Ibrahim locality 
Bani Mazar, randomly selected from the reality of regular payroll limit cultiva-
tion Marjoram 2015 agricultural associations in selected villages. 

The data of this research through personal interview with respondents from 
growers harvest marjoram by questionnaire and already prepared to collect, and 
review and then become valid for data collection and achieve the objectives of 
research where data were collected during the month of January 2016, data were 
analyzed using a simple Pearson correlation coefficient and a factor of Spearmen 
rank correlation, and the arithmetic mean, standard deviation, in addition to the 
tabular presentation loops and percentages in the presentation of results. 
The main search results: 

1-There are variance in the perception of Agriculture respondents, technical 
recommendations for the production and marketing of crop Marjoram Minia go-
vernorate levels where it was found that 11.4% have a level of awareness is 
weak, while 48.6% have a perception the average level, while 40% have to Per-
ception high recommendation level art for the production and marketing of crop 
Marjoram Minia governorate. 

2- There are a significant Correlative relationship between the perception of 
Agriculture Technical recommendations for the production and marketing of 
marjoram crop, and the average production per acre variable, and total agricul-
tural holding, and the total acquisition cultivated of marjoram, educational level, 
and the cost of production per acre, and leadership level, and were significant re-
lationship is negative with a variable number of years' Experience. 

3-One of the main sources of information used by growers harvest marjo-
ram asking for the production and marketing information on a permanent basis 



 
 ٢٠١٦، واخرين سمير

 344

are: parents and neighbors said that the proportion of 30%, Shops agricultural in-
puts trade acknowledged that 23.6% of respondents ratio, associations of Com-
munity development reported that ratio of 21.4%, agricultural society, where in 
between the proportion of 10.7%, agricultural counselor where he said that 5.7% 
of respondents ratio. 

4-One of the major production and marketing problems crop Marjoram not 
biocides availability and high prices mentioned by 68.6 percent, the spread of in-
sect pests and the higher incidence of disease in the crop Marjoram acknowl-
edged that 58.6 percent, rising chemical fertilizer prices and lack of availability 
often cited so the proportion of 57.1%, with respect to marketing problems crop 
Marjoram Vtmthelt in: the suffering of farmers in the collection of the price of 
sale of the crop as mentioned by 85%, the monopoly of the big traders and their 
interference in challenging the price of the crop acknowledged that the propor-
tion of 80%, reduced export opportunities for crop Marjoram recently where he 
explained that 78.5% ratio. 


