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 ملخص البحث: 
ــتھدف ھذا البحث التعرف   ــیوط من وجھة نظر   علىیس ــاحات القطن بأس ــباب تناقص مس أس

ادیة والخبراء باإلضـافة   وضـع الحلول المتوقعة والتعرف  إلىالمزارعین والعاملین بالمراكز اإلرـش
اد الزراعي في التغلب   على ، حیث تم جمع بیانات البحث  ھا علیما إذا كان ھناك دور واضـح لإلرـش

مزارعا یمثلون عینة البحث تم اختیارھم  225بلغ  من عدد  2021خالل شــھري نوفمبر ودیســمبر  
من أربعة قري بھا اكبر مســاحات منزرعة بالقطن وھما (موشــا، الزرابي، بني ســند، الحمام) تم  

ا (أســـــیوط  ــاـحة المنزرـعة قطن وھـم ارھم من اكبر أربـعة مراكز من حـیث المســـ أبو تبج،    ،اختـی
ــافة    2019الترتیب لعام   علىمنفلوط، ابنوب)، فردا یمثلون شــــاملة العاملین بجھاز   50 لىإباإلضــ

العاملین بمدیریة    إلىاإلرشــــاد الزراعي بالمراكز األربعة المختارة بمحافظة أســــیوط باإلضــــافة  
وكانت أھم الزراعة بالمحافظة، ولقد تم عرض البیانات باســــتخدام التكرارات والنســــب المئویة،  

 :كاالتيالنتائج  
احات القطن من  باب نقص مـس عر بیع قنطار  أـس وجھة نظر المزارعین تتمثل في انخفاض ـس

ــبة ــول بلغت نسـ ــویق المحصـ ــتخدمة في ري  %99(  القطن وقلة تسـ ــعر المیاه المسـ ) ثم ارتفاع سـ
)، وأخیرا إصابة  %5.86(  )، ثم عدم اإلعالن عن سعر بیع للمحصول بنسبة%83المحصول بنسبة  

بة ( باب   )، وأضـاف العاملین%53محصـول القطن باآلفات بنـس ادي أن أھم تلك األـس بالجھاز اإلرـش
وال یتم إعالم الزراع بســـــعر بیع القطن قـبل   ،ھي ـعدم وجود تســـــویق للقطن قـبل ـبداـیة الموســـــم

ــبة ( ــناف جدیدة   ،الترتیب   على)  %89)، (%5.94الزراعة وذلك بنسـ ــتنباط أصـ وأخیرا تأخر اسـ
ھي تدني ســـعر القطن ومعاناة )، كما أوضـــح الخبراء إن األســـباب  %51عالیة اإلنتاجیة بنســـبة (

تفتت المســاحات المزروعة بمحصــول القطن،    ،المزارعون في التســویق بســبب التجار والوســطاء
أشــــھر من العمل   6  إلىعدم وجود دورة زراعیة، وعدم الئمتھ لمصــــروفاتھ حیث یحتاج القطن  

 تدھوره وخروجھ من الترتیب العالمي. إلىالمستمر، مما أدي 
زـیادة ـكاـنت أھم  مقترـحات زـیادة مســـــاـحات القطن من وجـھة نظر الزراع ھي    علـیھوبـناء  

توفیر التقاوي والمبیدات وإعالن ـسعر البیع  ،حل مـشكلة التـسویق   ،ـسعر البیع لیتناـسب مع التكالیف
بالنـسبة لمقترحات  و  ،ن قبل الزراعةتحدید ـسعر قنطار القط   ،رجوع الدورة الزراعیة  ،قبل الزراعة

ــاد ھي  ــویق  علىدخول الدولة بقوه للحفاظ  العاملین باإلرشـ ــعار القطن وتولي الدولة التسـ فتح    ،أسـ
إنتاج ســـالالت جدیدة مقاومة لآلفات واإلمراض وســـالالت قطن ذات   ،الزراعة التعاقدیة  ،المحالج

 على وإـقاـمة دورات    ،ـیادة ســـــعر القنـطارزراـعة القطن بز  علىوتحفیز المزارعین    ،إنـتاجـیة ـعالـیة
 .أھمیة زراعة محصول القطن ومكافحة اآلفات التي تصیب القطن

األراضـــــي   في  القطن  ــة  لزراع ــاه  االتج ھي  القطن  ــة  زراع في  الخبراء  ــات  مقترح أھم 
وتدریب العمالة الزراعیة    ،مســــاحات واســــعة لتفادي مشــــكلة تفتت الحیازات علىالصــــحراویة  
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ــول القطن  ،والمیكنة الحدیثة ــتراتیجیة لمحصــ ــویق القطن،    ،والتوعیة باألھمیة اإلســ االھتمام بتســ
مع األخذ في االعتبار تنمیة المكافحة    ،تكثیف اإلرشـــاد والتوعیة لجمیع مراحل العملیات الزراعیة

تســویق األقطان یكون من خالل  ،ســعر  علىا علىرتبة القطن والحصــول   علىالبیولوجیة للحفاظ  
ــكالت   ،مراكز لتجمیع األقطان تكون قریبة من مناطق تمركز زراعة القطن عدم االكتفاء بحل مشـ

تفادة منھ بتحویلھ من صـورتھ األولیة كماده خام  القطن المصـري وزیادة صـادراتھ ولكن یجب االـس
االقتصــــاد   علىیجابیة  منتجات تامة الصــــنع ذات قیمة مضــــافة مرتفعة ســــوف تعكس اثأر ا  إلى

تقبل ملیون دوالر بینما بلغت قیمة   166حیث بلغت قیمة صـادرات القطن الخام    ،المصـري في المـس
من إجمال صـادرات مصـر غیر    %5ملیار دوالر بنسـبة نحو   363صـادرات الغزل والمنسـوجان.

النقاوة   علىاظ  إنتاجیة مع الحف علىاســتبدال األصــناف المتدھورة بآخري أكثر جودة وا  ،البترولیة
 .98، 97، 95، 94الوراثیة مثل صنف جیزة 

از   ائج إن الجـھ القطن أظھرت النـت ة ـب ات المزروـع ــاـح المســـ ــاد في النھوض ـب دور اإلرشـــ
تدریب    للمزارع،اإلرشادي یواجھ كثیر من المعوقات للقیام بدوره لذلك یجب توفیر جھات تسویقیة 

وضــع خطط وبرامج إرشــادیة   الزراعة،العمالة الزراعیة وكیفیة اســتخدام األســالیب الحدیثة في  
 عمل ندوات إرشادیة لمحصول القطن بشكل خاص.  تنفیذھا، علىواإلشراف 

 أسیوطالقطن، رأي المختصین، تناقص مساحات  الدالة:الكلمات  
 مقدمة البحث ومشكلتھ:

لقد كان القطن المصــري وما زال متمیزا في األســواق العالمیة لمكانتھ كأفضــل أقطان العالم  
والمالبس الفاخرة والن القطن المصـري یمثل نسـبة عالیة في جودة ومالئمة لصـناعة المنسـوجات  

اإلنتاج العالمي من األقطان فائقة الطول والجودة األمر الذي یعطي لمصـر میزة نسـبیة خاصـة في 
ــوق العالمي ــائی  ،الس ــكان ةكما انھ یوفر الجانب األكبر من االحتیاجات الكس ویدخل في العدید    ،للس

بطة بھذا المجال مثل صــناعة الغزل والحلج والنســیج والمالبس من الصــناعات األســاســیة المرت
فضــال عن صــناعة الزیوت واألعالف المركزة (الكســب) بما تســتوعبھ من عمالة كثیفة   ،الجاھزة

ــویقھ ــیا من مصــادر النقد  ،خالل مراحل زراعتھ وجنیھ وتس ــكلت صــادراتھ مصــدرا رئیس كما ش
ــاھمت في تمویل خطط التنمیة   ــادیة واالجتماعیة وكذلك تمویل الواردات  األجنبي التي ســ االقتصــ
ــتھالكیة ــلع اإلنتاجیة واالسـ ــریة من السـ ــري من أھم   ،)2016  :الجندي( المصـ وكان القطن المصـ

انحـسرت في الـسنوات الماـضیة    ،ملیون فدان  2دعامات االقتـصاد الوطني حینما كانت مـصر تزرع 
ــادیة:    %)10اقل من (  إلى ــات االقتصـ ــري للدراسـ  على إما   ،)2017من ھذا الرقم.(المركز المصـ

ــاحة المنزرعة بالقطن (بالفدان) من   ــیوط خاصــة لوحظ تناقص المس ــتوي أس  إلى فدانا    27614مس
 ). 2020(مدیریة الزراعة: 2020 و 2005فدانا ما بین عامي  1138

 أھداف البحث 
 اآلتیة البحثیة األھداف صیاغة تم عرضھا السابق البحث مشكلة على بناء

أســــباب تناقص المســــاحات المنزرعة بالقطن بمحافظة أســــیوط من وجھة نظر  علىالتعرف  -۱
 المبحوثین.

أسباب تناقص المساحات المنزرعة بالقطن بمحافظة أسیوط من وجھة نظر بعض   علىالتعرف   -2
 الخبراء.

أســــباب تناقص المســــاحات المنزرعة بالقطن بمحافظة أســــیوط من وجھة نظر  علىالتعرف    -3
 .العامي

 مقترحات جمیع المبحوثین في حل مشكلة تناقص لمساحات المنزرعة بالقطن. علىالتعرف  -4 



 
2022 وآخرون، إسماعیلندى أحمد    
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مشكلة   علىما إذا كان ھناك دورا واضحا لإلرشاد الزراعي بالمحافظة للتغلب    علىالتعرف    -5
 تناقص مساحات القطن بھا. 

 الطریقة البحثیة: 
 أوال: المجال الجغرافي 

تم اختیار أربعة مراكز من بین األحد عشـــر مركزا التابعة لمحافظة أســـیوط لكي تشـــملھا  
وتم   )،ابنوب  منفلوط، تیج،ابو    أســیوط،حیث اكبر مســاحات منزرعة بالقطن وھما (  منالدراســة  

بني   ،الزرابي ،اختیار قریة واحده من كل مركز من حیث اكبر مســاحة مزروعة قطن ھي (موشــا 
 .الترتیب لعام علىالحمام)   ،سند

 ثانیا: المجال البشري 

أسـیوط تم اختیار عینھ منھم بلغت  من بعض قري محافظة  مزارعا   517بلغت شـاملة البحث  
فردا   50  إلى، باإلضــافة  )1995غریب (  للعینة  عليالفالحجم   مزارعا وذلك باســتعمال معادلة  225

من المبحوثین یمثلون الـعاملین ـبالجـھاز اإلرشـــــادي ـبالمراكز األربـعة المخـتارة بمـحافـظة أســـــیوط 
ــافة   ــیوط   إلىباإلضـ ــاد الزراعي بمدیریة الزراعة بمحافظة أسـ   الزراعة، (مدیریة العاملین باإلرشـ

 ).2020محافظة أسیوط:
 باإلرشاد الزراعي طریقة اختیار المبحوثین من الزراع والعاملین 

 -اآلتیة:  الختیار عینة المبحوثین من الزراع تم السیر في الخطوات  
ار  -1 ام    أكبرتم اختـی القطن لـع ة ـب ة المنزرـع ــاـح ث الســـ ة مراكز من حـی   تیج،أبو  وھي    2019أربـع

 الدراسة.ابنوب من بین األحد عشر مركزا التابعة لمحافظة أسیوط لكي تشملھا    منفلوط،  أسیوط،
قریة من حیث المسـاحة المنزرعة من القطن حیث تم اختیار قریة واحدة فقط من   أكبرتم اختیار  -2

بین قرى كل مركز من المراكز األربعة المختارة في الخطوة الســــابقة وأســــفرت ھذه العملیة عن  
ــا بمركز اختیار قریة م ــیوط وش ــند بمركز  تیج،أبو والزرابي بمركز   ،أس والحمام    منفلوط،وبني س

 ابنوب.بمركز 
ــحب عینة بلغ حجمھا  -3 مزارعا   200من بین قوائم الحائزین بالجمعیات التعاونیة تلك الفري تم سـ

  علي الفوذلك باـستخدام معادلة الحجم    400تقریبا من إجمالي عدد الحائزین بتلك القري   %50بنـسبة 

الـیة (   ثم    ،(Cochran, 1953)،  )1995مزارـعا (غرـیب:  200) =  للعیـنة الـت
ــاملة البحث   ــبة لش ــبة المئویة لعدد زراع القطن لكل قریة من القري المختارة بالنس ــاب النس تم حس

جدول   200وتم سـحب النسـبة المئویة لعدد زراع القطن بالقري المختار من إجمالي العینة   ،400
 .هحد علىلتحدید عینة كل قریة  )، وذلك1(

 تحدید المبحوثین من العاملین بالجھاز اإلرشادي  
ویبلغ عدد    أسیوط،أجرى الجزء الثاني من البحث على العاملین باإلرشاد الزراعي بمحافظة  

تم حصــــر جمیع العاملین  مرشــــدا،  130ویعمل بھا  مركزا،  17المراكز اإلرشــــادیة بالمحافظة  
العاملین باإلرشـــاد الزراعي  إلىالتابعین للجھاز اإلرشـــادي بالمراكز األربعة المختارة باإلضـــافة  

 )2 م (جدولعلیھوتم إجراء االستبیان  فردا، 50بمدیریة الزراعة بأسیوط فكان عددھم 
 
 

 : أسلوب جمع وتحلیل البیانات
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ــتبیان بالمقابلة   ــتخدام االســ ــة باســ ــملتھم ھذه الدراســ تم جمع البیانات من الزراع الذین شــ
 الشخصیة.  

إما بالنســبة للمبحوثین من العاملین بالجھاز اإلرشــادي تم جمع البیانات باســتخدام االســتبیان 
  .2021بالمقابلة الشخصیة خالل شھري نوفمبر ودیسمبر 

ــیل بكلیات الزراعة   ــام المحاصـ ثم تم اختیار بعض الخبراء في مجال زراعة القطن في أقسـ
ما تم نشره من الخبراء في مجال زراعة القطن وبلغ عددھم اإلجمالي    إلىبجامعة أسیوط باإلضافة  

ابالت متعمـقة مع ـكل منھم  8 اب المؤدـیة   علىـحده للوقوف    على، وتم إجراء مـق األســــــب معرفتھم ـب
 مساحات القطن وكذلك مقترحاتھم للنھوض بھا.لتناقص  

 معالجة البیانات 
 استخدمت التكرارات والنسب المئویة لعرض النتائج.

 مناقشة النتائج 
 أوال: وصف عینة جمیع فئات المبحوثین  

 وصف عینة المبحوثین الزراع
تقع أعمارھم في    )%65() إن أكثر من نصــــف المبحوثین  3.4بینت النتائج الواردة بجدول (

ة ( ة العمرـی ار المبحوثین، وان ثلثي المبحوثین (  50الفـئ اع أعـم ا یبین ارتـف أكثر) مـم من   %)62.5ـف
%)  88إن نســـبة األمیة كبیر جدا ، وان نســـبة مرتفعة من المبحوثین متزوجین ( ذا یعنيھاألمیین 

كون ـلھ  یذا قد ھأســـــرھم بـجانب العـمل في الزراعة و  یعولون  المزارعینإن معظم  علىدل ـیذا ھو
باإلضـــــافة    ،یمتھنون الزراع كوظیفة أســـــاســـــیة  )%84(وان ثلثي المبحوثین    ،اإلنتاج علىأثره 

مدي اختیارھم لمحصول یجلب   علىوھذا قد یؤثر    ،%)40(النخفاض حجم الحیازة لدي المبحوثین 
یة اـس د االحتیاجات األـس بة الملك    ،لھم ربح اكثر لـس بة لنوع الحیازة فكان نـس اكبر   %)82(إما بالنـس

ار ( ذا ال یوثر    %)18من اإلیـج الیف لزراـعة  علىوـھ دان ا  ،تـك ة لـف اجـی ك اإلنـت ذـل ث إن  وـك لقطن حـی
درجة المشاركة   ،مدي زراعة القطن  علىقنطارا) فال یؤثر    11  –10تقع في فئة اإلنتاج (  %)90(

الغالبیة من المبحوثین الزراع  یقومون بزیارة المرشـــد في الجمعیات  في األنشـــطة اإلرشـــادیة ان 
حیث إن عدد قلیل من الزراع یقومون    ،مقارنة باألنشــطة األخرى ،%)97(الزراعیة وذلك بنســبة 

ـباقي الزراع عن طریق األـقارب والجیران   إلىبحضـــــور الـندوات والحقول اإلرشـــــادـیة ثم ینقلـھا  
ــادر ــاف  ،وغیرھا من المص ــح إن أھم مراكز الخدمات الزراعیة حیث  علىالتردد   إلىة  باإلض یتض

ــبة ( ــبة   ،%)87ھذه المراكز تتمثل في الجمعیة الزراعیة بالقریة بنســ تلیھا اإلدارة الزراعیة بنســ
ــادر   ،نتیجة للقرب المكاني للجمعیة الزراعیة بقرى المبحوثین ،%)75( ویتضـــح من إن أھم مصـ

تلیھا المرشد الزراعي  بالجمعیة   ،%)  87المعلومات تتمثل في الجمعیة التعاونیة الزراعیة بنسبة (
%)، تلیھا األقارب والجیران بنسبة 78.5%) ثم اإلدارة الزراعیة بالمركز بنسبة بلغت(85بنسبة (

%) نشــــرات إرشــــادیة 32(وأخیرا الزراع ذوي الخبرة بنســــبة   ،%)53االنترنت ( ،%)70(
)14.(% 

 وصف عینة المبحوثین من العاملین باإلرشاد الزراعي 
ائج الواردة بـجدول   ة العمرـیة    %)82(إن معظم المبحوثین    )5(بیـنت النـت منھم یقعون في الفـئ

متابعة  علىســـنة وھذا یوضـــح مدي تقادم الجھاز اإلرشـــادي وعدم قدرة المرشـــدین   50من  أكثر
القیام بدوره، وأن أكثرھم   علىالعمل وكذلك قلة عدد العاملین باإلرشــاد وعدم قدرة جھاز اإلرشــاد 

ســنة فأكثر،  20 منھم لدیھم خبرة في العمل الزراعي %) 42(حاصــلون على دبلوم، وأن  %)  64(
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من  أكثروان  ـسنة،إلى أقل من عـشرین    10منھم لدیھم خبرة في العمل اإلرـشادي من   %)85(  بینما 
  تدریبیة.دورات  علىال یحصلون  %)66نصف المبحوثین (

  -القطن: وصف الخبراء في مجال زراعة  
ةالتعریف اإلجرائي للخبراء في   ة القطن، وھم جمیع حمـل ال زراـع ال    مـج دكتوراه في مـج اـل

ــیل بكلیات الزراعة ومراكز البحوث الزراعیة  زراعة القطن   ــام المحاصــ ــتوي   علىفي أقســ مســ
   .المركز القومي للبحوث  إلىالجمھوریة باإلضافة للمنتمیة  

 االختیار من بین جمیع خبراء زراعة القطن: 
تم اختـیار بعض الخبراء في مـجال زراـعة القطن في أقســـــام المـحاصــــــیل بكلـیات الزراـعة  

ما تم نشره من الخبراء في مجال زراعة القطن وبلغ عددھم اإلجمالي    إلىبجامعة أسیوط باإلضافة  
ابالت متعمـقة مع ـكل منھم  8 اب المؤدـیة   علىف  ـحده للوقو  على، وتم إجراء مـق األســــــب معرفتھم ـب

 لتناقص مساحات القطن وكذلك مقترحاتھم للنھوض بھا.  
 اختیار عینة المبحوثین الزراع . طریقة1 جدول

عدد مزارعین  القریة المركز 
حجم   للعینة الفعليمعادلة الحجم  النسبة القطن

 العینة 
 % 20.8 108 الزرابي  تیج أبو 

  225 العینة =
 مزارعا

 

 مزارعا 47

 مزارعا 47 % 20.8 108 الحمام ابنوب 

 مزارعا 35 % 15.6 81 بني سند  منفلوط 

 مزارعا 96 % 42.5 220 موشا  أسیوط 

 225 % 100 517  لمجموع ا

 : استمارة االستبیانلمصدرا
 2020عدد العاملین باإلرشاد الزراعي بالمحافظة  .2 جدول

  المركز  م
 11 *مدیریة الزراعة 

 17 دیروط  1

 12 القوصیة  2

 10 *منفلوط 3

 10 *أسیوط  4

 8 تیج أبو * 5

 9 صدفا 6

 10 ساحل سلیم  7

 18 البدا ري 8

 7 الغنایم  9

 10 *ابنوب 10

 8 الفتح  11

 130  المجموع

 2020  ،اإلدارة المركزیة لإلرشاد الزراعي: المصدر
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 ) 200= (نالعددي والنسبي للمبحوثین الزراع وفقا لخصائصھم الشخصیة  التوزیع .3جدول 
 % العدد الخصائص  % العدد الخصائص 

 السن
30 -40 
41 -50 
50 > 

 
20 
50 

130 

 
10 
25 
65 

 حجم الحیازة 
 فدان فاقل 

2-5 
6-10 

   10أكثر من 

 
80 
79 
24 

9 

 
40 

39.5 
12 
4.5 

 الحالة االجتماعیة
 متزوج 
 أرمل 
 مطلق 

 غیر متزوج 

 
176 

4 
4 

16 

 
88 

2 
2 
8 

 نوع الحیازة
 إیجار 

 ملك حر 

 
36 

164 

 
18 
82 

 المؤھل 
 أمي 

 أساسي 
 ثانوي 

 جامعي 

 
125 
37 
26 
12 

 
62.5 
18.5 

13 
6 

 المساحة المنزرعة قطن
 صفر 

1 
2 
3 

 
38 
87 
48 

4 

 
19 

43.5 
24 

2 
 األساسیةالوظیفة 

 مزارع 
 أعمال أخري 

 
168 
32 

 
84 
16 

 كمیة اإلنتاج 
8-9 

10-11 
11 > 

 
12 

180 
8 

 
6 

90 
4 

 : استمارة االستبیانالمصدر
 

درجة المشـــاركة في األنشـــطة اإلرشـــادیة  العددي والنســـبي للمبحوثین الزراع وفقا ل  التوزیع .4  جدول
 )200(ن=

 ال نادرا احیانا  دائما  
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

محصول   تحضر اجتماعات وندوات إرشادیة عن 
ــ  القطن  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  38.5 77 61.5 123 ــ

ــ  تحضر یوم الحقل اإلرشادي لمحصول القطن  ــ  ــ  11 22 86.5 173 2.5 5 ــ
موضوع یتعلق  بشأن تقوم بزیارة المرشد في مكتبة 

ــ  3 6 97 194 بالقطن  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  ــ

 : استمارة االستبیانالمصدر
مراكز الخدمات   علىمدي التردد   حســـــب علىالعددي والنســـــبي للمبحوثین الزراع   التوزیع.  5 جدول 

 الزراعیة
 ال  نادرا أحیانا  دائما 
 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  

ــ  كلیات الزراعة  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  100 200 ــ
محطات البحوث والتجارب 

 الزراعیة 
ــ  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  98.5 197 1.5 3 ــ

ــ  2 ٤ مدیریة الزراعة بالمحافظة  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  98 196 ــ
ــ  25 50 75 150 االدارة الزراعیة  ــ  ــ  11.5 23 ــ

ــ  56.5 113 87 174 الجمعیة الزراعیة  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  ــ
ــ  الوحدة الزراعیة  ــ  ــ ــ  88 176 ــ ــ  ــ  12 24 ــ

ــ  بنك التنمیة  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  94 188 6 12 ــ
 : استمارة االستبیانالمصدر
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 )200مصادر المعلومات االرشادیة(ن= العددي والنسبي للمبحوثین الزراع وفقا التوزیع .6جدول 

 استمارة االستبیان: المصدر
 العددي والنسبي للمبحوثین العاملین بالجھاز اإلرشادي وفقا لخصائصھم الشخصیة  . التوزیع7 ولجد

 استمارة االستبیان: المصدر

 المبحوثین:جمیع فئات نقص مساحات القطن من وجھة نظر  : أسبابثانیا
 المبحوثین الزراع: أسباب نقص مساحات القطن من وجھة نظرأھم 

إن أھم ھذه األسباب تتمثل في انخفاض سعر بیع قنطار   )8(  یتضح من النتائج الواردة بجدول رقم
ثم ارتفاع سعر المیاه المستخدمة في ري المحصول   %99نسبة  القطن وقلة تسویق المحصول بلغت  

قطن وأخیرا إصابة محصول ال   ، %86.5  ثم عدم اإلعالن عن سعر بیع للمحصول بنسبة  ،%83بنسبة  
ثم    2021لمحصول القطن في عام  الن عن سعر بیع  حیث انھ عند عدم اإلع  ، %53باآلفات بنسبة  

 .اقبل بعض الزراع للرغبة في زراعة محصول القطن من جدید 3500 إلىتم البیع بمبلغ یصل 
   :إما بالنسبة ألھم أسباب نقص مساحات القطن من وجھة نظر العاملین باإلرشاد الزراعي ھي 

وال  الموســم،عدم وجود تســویق للقطن قبل بدایة  )9( یتضــح من النتائج الواردة بجدول رقم
وأخیرا   الترتیب، على  %89  ،%5.94یتم إعالم الزراع بسـعر بیع القطن قبل الزراعة وذلك بنسـبة  

إما أھم تلك األســـباب من وجھة نظر   %51تأخر اســـتنباط أصـــناف جدیدة عالیة اإلنتاجیة بنســـبة  

 ال نادرا احیانا دائما 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

ــ  كلیة الزراعة ــ  ــ ــ  ــــ  ــ  100 200 ــــ  ــــ  ـ
ــ  مدیریة الزراعة ــ  ــ  98 196 2 4 ــــ  ــــ  ــ

 ــــ  ــــ  7.5 13 15 30 78.5 157 اإلدارة الزراعیة بالمركز 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  13 26 87 174 الجمعیة التعاونیة الزراعیة

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  15 30 85 170 الزراعيالمرشد 
بتعرض   زراعیة تلیفزیونیةبرامج 

 حاجة عن القطن
 96 192 4 8 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 ــــ  ــــ  14.5 29 15.5 31 70 140 األقارب واألصدقاء والجیران 
 14.5 29 15 30 38.5 77 32 64 الزراع ذوي الخبرة

 50 100 13.5 27 36.5 73 ــــ  ــــ  مجلة اإلرشاد الزراعي
 30 60 ــــ  ــــ  70 140 ــــ  ــــ  تجار المستلزمات الزراعیة

 50.5 101 17.5 35 ــــ  ــــ  14 28 نشرات إرشادیة
 87.5 175 17.5 25 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  صحف ومجالت 

 38 75 ــــ  ــــ  9 18 53.5 107 االنترنت  علىالبحث 

 % العدد  الخصائص % العدد  الخصائص
 السن 

 سنة  50اقل من 
 سنة فأكثر  50

 
9 

41 

 
18 
82 

 عدد سنوات العمل باإلرشاد الزراعي
 سنة  20اقل من 

 فأكثر  20

 
29 
21 

 
58 
42 

 المؤھل الدراسي 
 دبلوم 

 بكالوریوس 
 ماجستیر 

 
32 
17 
1 

 
64 
34 
2 

 عدد الدورات التدریبیة
 ال یوجد 

1-10 
 سنوات 10من  أكثر

 
33 
14 
3 

 
66 
28 
6 

 الوظیفة الحالیة
 مرشد زراعي 

 مھندس زراعي 
 رئیس قسم االرشاد

 مدیر االرشاد بالمدیریة

 
35 
11 
3 
1 

 
70 
22 
8 

2.5 
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ــبب   تدنيھي    الخبراء في مجال زراعة القطن ــویق بسـ ــعر القطن ومعاناة المزارعون في التسـ سـ
ــطاء،التجار   ــول    والوس ــاحات المزروعة بمحص عدم   زراعیة،عدم وجود دورة   القطن،تفتت المس

ــروفاتھ حیث یحتاج القطن   ــھر من العمل   6 إلىمالئمتھ لمصـ ــتمر،أشـ تدھوره    إلىمما أدي   المسـ
 وخروجھ من الترتیب العالمي.

أیھم حول أســـباب نقص مســـاحات  حســـب ر  علىالعددي والنســـبي للمبحوثین الزراع    . التوزیع8جدول
 )200(ن= القطنزراعة 

 % التكرار األسباب
 80 160 ارتفاع تكلفة زراعة القطن 

 99 198 قلة تسویق لمحصول القطن  
 42 84 للمزارع في صورة قروضعدم وجود الدعم المادي 

 100 200 انخفاض سعر بیع قنطار القطن 
 20 40 ارتفاع أسعار إیجار األرض الزراعیة

 86.5 173 لن یتم اإلعالن عن سعر بیع للمحصول في بدایة الموسم
 25 50 طول فترة بقاء المحصول في االرض 

 46 92 ارتفاع كمیة االسمدة والمبیدات المستخدمة 
 32 64 قلة االنتاجیة للفدان 

 95.5 191 ارتفاع عدد العمالة الیدویة 
 17.5 35 االصناف المزروعة غیر جیدة

 83 166 ارتفاع سعر المیاه المستخدمة في ري المحصول
 53 106 اصابة المحصول باآلفات 

 72.5 145 عدم االھتمام بصیانة شبكات الصرف
 : استمارة االستبیانالمصدر

حول اســباب نقص  رأیھمحســب   علىالعددي والنســبي للمبحوثین العاملین باإلرشــاد الزراعي  ع. التوزی9  جدول
 )50مساحات زراعة القطن(ن=

 
  

 % التكرار  االسباب
 89 44 ال یتم اعالم الزراع بسعر بیع القطن قبل الزراعة 

 94.5 47 عدم وجود تسویق لمحصول القطن 
 84 42 الجمعیة الزراعیة عدم وجود سماد مدعم من 

 81 40 االستیراد بدال من شراء المنتج المحلي إلى لجوء الشركات 
 87 43 ضعف االنتاجیة لفدان القطن 

 77 38 االسعار بأقلالسوق وبیعھ  علىسیطرة مافیا تجارة السوق السوداء 
 51 25 االعوام السابقةتأخر استنباط اصناف جدیدة تزید من انتاجیة الفدان الواحد خالل 

حركة نقل تقاوي االكثار بین المحافظات لمنع خلط االصناف المصریة االعوام   علىعدم وجود رقابة  
 67 33 السابقة

عدم تطبیق قانون الزراعة التعاقدیة لتسویق المحصول واعطاء امل للمزارعین لتحقیق ھامش ربح  
 75 40 من زراعة محصولھ قبل الزراعة 

ا سواء بالبناء  علیھساحات التي تزرع بالمحصول بسبب تأكل الرقعة الزراعیة نتیجة التعدي تقلص الم
 87 43 او التجریف
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 اسباب نقص مساحات القطن: علىمقترحات جمیع فئات المبحوثین للتغلب  علىثالثا: التعرف 
   جمیع فئات المبحوثین حول زیادة مساحات القطن . مقترحات10ل جدو

 : استمارة االستبیان المصدر
 دور االرشاد الزراعي في النھوض بمساحات القطن:  علىرابعا: التعرف 

 - المتوقعة: تقییم المبحوثین لقیامھم باألدوار االرشادیة  
) إلى تقییم المبحوثین لقیامھم باألدوار المتوقعة منھم، ولقد 10تشیر البیانات الواردة في الجدول (

تباینت آراء المبحوثین في ذلك الصدد ما بین قیامھم بنسب مرتفعة ببعض األدوار، ونسب منخفضة  
ما   المرتفعة  النسب  باستقبال    %)68(بین  للبعض اآلخر، حیث تراوحت  یتعلق  فیما  كحد أقصى 

ومن اإلرشادي  المركز  في  وحقول ویلیھا    مشكالتھم،اقشة  الزراع  تدریبیة  ودورات  ندوات  عقد 
بإعداد التقاریر الدوریة بصورة كحد ادني فیما یتعلق    %)16(  %) وبین50(  بنسبة  ارشادیة للزراع

 .منتظمة ورفعھا للمستوي األعلى
بدراسة  الزراعیة  السیاسات  والقائمین على وضع  الباحثین  اھتمام  التنبیھ على ضرورة   ولذا وجب 

ینتاب الجھاز اإلرشادي الزراعي، والمشكالت التي تعوق العاملین بھ من أداء   الذيأسباب القصور  
 ا وتحقیق األھداف التي أنشئت من أجلھا.علیھأدوارھم للتغلب 

 معوقات قیام االرشاد باألدوار المتوقعة منھ:
ان من   علىاجمع العاملین بالجھاز االرشادي  انھ    )11تشیر البیانات الواردة في الجدول (

اھم ھذه المعوقات ھي عدم اھتمام الزراع بحضور الندوات والحقول االرشادیة المقامة واالعتماد 
كمصدر    على واالقارب  عدد    للمعلومات،االنترنت  تناقص  حیث  باإلرشاد  العاملین  عدد  وقلة 

 اسباب نقص مساحات القطن  على الزراع للتغلبمقترحات 
 لیتناسب مع التكالیف زیادة سعر البیع 

 حل مشكلة التسویق
 توفیر التقاوي والمبیدات واعالن سعر البیع قبل الزراعة

 رجوع الدورة الزراعیة 
 تحدید سعر قنطار القطن قبل الزراعة

 جنیھ للریة الواحدة 150الحدیث الن ري الفدان یكلف   إلىاستخدام 
 اسباب نقص مساحات القطن على الزراعي للتغلب مقترحات العاملین باإلرشاد 

 أسعار القطن وتولي الدولة التسویق  على دخول الدولة بقوه للحفاظ 
 فتح المحالج 

 الزراعة التعاقدیة 
 انتاج سالالت جدیده مقاومة لآلفات واالمراض

 السالالت قطن ذات انتاجیة عالیة
 سعر القنطار  بزیادةزراعة القطن  علىتحفیز المزارعین 

 اھمیة زراعة محصول القطن ومكافحة اآلفات التي تصیب القطن  علىاقامة دورات 
 اسباب نقص مساحات القطن على القطن للتغلبمقترحات الخبراء في مجال زراعة 

 مساحات واسعة وترك االرض الزراعیة للمحاصیل األخرى  علىالزراعة في اراضي صحراویة 
 تدریب العمالة الزراعیة والمیكنة الحدیثة 

 التوعیة باألھمیة االستراتیجیة لمحصول القطن
 االھتمام بتسویق القطن

 تسویق االقطان یكون من خالل مراكز لتجمیع االقطان تكون قریبة من مناطق تمركز زراعة القطن
ولكن یجب االستفادة منھ بتحویلھ من   ،صادراتھل مشكالت القطن المصري وزیادة  عدم االكتفاء بح

 منتجات تامة الصنع ذات قیمة مضافة مرتفعة إلى صورتھ االولیة كماده خام 
 انتاجیة علىجودة وا أكثراستبدال االصناف المتدھورة باخري 
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االرشادي   بالجھاز  اسیو  علىالعاملین  محافظة  من مستوي    208  إلى،2016عام    218ط 
بلغ    ،2017عام الزراعي:    الزراعة،(مدیریة    2020عام    76ثم  االرشاد  عدم   )،2020قسم 

  النشرات االرشادیة الخاصة بالقطن غیر حدیثة. االرشاد،وجود مھندس متخصص في 
 النتائج السابقة یمكن تحدید توصیات بما یلي:  على وبناء

مساحات واسعة وترك االرض الزراعیة للمحاصیل    على_الزراعة في اراضي صحراویة 1
 األخرى 

 _تدریب العمالة الزراعیة والمیكنة الحدیثة2
 _التوعیة باألھمیة االستراتیجیة لمحصول القطن 3
قطان تكون قریبة من مناطق تمركز زراعة _تسویق االقطان یكون من خالل مراكز لتجمیع اال4

 أسعار القطن وتولي الدولة التسویق  علىالقطن ودخول الدولة بقوه للحفاظ 
ولكن یجب االستفادة منھ بتحویلھ   ،صادراتھ عدم االكتفاء بحل مشكالت القطن المصري وزیادة -5

 مرتفعة منتجات تامة الصنع ذات قیمة مضافة  إلىمن صورتھ االولیة كماده خام 
 انتاجیة  علىجودة وا أكثر_استبدال االصناف المتدھورة باخري 6
 _اعادة فتح المحالج 7
 _الزراعة التعاقدیة  8
 _انتاج سالالت جدیده مقاومة لآلفات واالمراض وعالیة إلنتاج 9

 سعر القنطار  بزیادةزراعة القطن  على_تحفیز المزارعین 10
 اھمیة زراعة محصول القطن ومكافحة اآلفات التي تصیب القطن  على_اقامة دورات 11
 _توفیر التقاوي والمبیدات واعالن سعر البیع قبل الزراعة 12
 _رجوع الدورة الزراعیة 13
 جنیھ للریة الواحدة  150الحدیث الن ري الفدان یكلف  إلى_استخدام 14

 ) 50العددي والنسبي للمبحوثین وفقا لقیامھم باألدوار االرشادیة المتوقعة (ن= . التوزیع11 جدول

 دائما  أحیانا  نادرا  ال أقوم  االدوار االرشادیة
 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

استقبال الزراع في المركز اإلرشادي ومناقشة 
ــ  10 4 مشاكلھم ــ  ــ  68 34 24 12 ــ

 الزراع بكیفیة استخدام االسالیب الحدیث توعیة 
ــ  في الزراعة لزیادة االنتاج  ــ  ــ ــ  72 36 28 14 ــ ــ  ــ  ــ

ــ  زیارة الزراع في حقولھم ومتابعة أعمالھم ــ  ــ  20 10 30 15 50 25 ــ
  علىوضع خطط وبرامج ارشادیة واالشراف 

   3.5 9 58 29 24 12 تنفیذھا وتقییمھا 

ودورات تدریبیة وحقول ارشادیة عقد ندوات 
ــ  10 5 للزراع ــ  ــ  50 25 40 20 ــ

 إلنقل المعلومات الزراعیة من مراكز البحوث 
ــ  28 14 المزارعین ــ  ــ  32 16 40 20 ــ

اجھز  إلىنقل المشكالت الزراعیة من الزراع 
ــ  54 27 46 23 البحث العلمي  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  ــ

الجھات االداریة الزراعیة التنسیق مع كافة 
لتوفیر االحتیاجات الزراعیة للمزارعین كالحب 

 واألسمدة والمبیدات وغیره
ــ  24 12 20 10 56 28 ــ  ــ  ــ

ــ  44 22 الزر إلىتوصیل النشرات والمجالت االرشادیة  ــ  ــ ــ  36 18 ــ ــ  ــ  ــ
 اعداد التقاریر الدوریة بصورة منتظمة ورفعھ

ــ  80 32 للمستوي األعلى  ــ  ــ ــ  ــ ــ  ــ  16 8 ــ

: استمارة االستبیانالمصدر  
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The viewpoints of Farmers, Extension Workers and Experts in this Field on 
the Reasons Leading to the Decrease in Cotton Areas in Some Villages of 
Assiut Governorate 
 
Nada A.M. Ismail; Samia A. Hilal; Ahmed A. Ibrahim and Amr B. Ahmed 
Department of Rural Sociology and Agricultural Extension, Faculty of 
Agriculture, Assiut University, Egypt  

Abstract  
This research was conducted to identify the reasons decreasing the cotton 

areas in Assiut, from overview of farmers, extension worker, and experted 
additionaly to inform the expected solutions, identify whether there is a clear role 
for agricultural extension in overcoming it. 

 Data was collected in November and December 2021 from 200 of farmers, 
and 50 of workers, they represent the comprehensive staff of the Agricultural 
Extension Agency in the four selected centers in Assiut Governorate, and the data 
have been presented using frequencies and percentages. 

The main results of the study were: 
1- The most important reasons for the shortage of cotton areas from the 

farmers’ point of view are the lack of marketing for the resulting crop, the decrease 
in the price of cotton quintals with the increase in the cost of production, by 99%, 
100%, respectively, then the increase in the price of water used to irrigate the crop 
by 83%, and finally Infection of cotton crop with pink worm by 53%. 

2- The most important reasons for the shortage of cotton areas from the point 
of view of workers in the extension system is the lack of marketing of cotton before 
the beginning of the season, and the farmers are not informed of the price of selling 
cotton before planting, at a rate of 94.5%, 89%, respectively, and finally the delay 
in the development of new high-productivity varieties by 51%. 

3-The most important reasons for the shortage of cotton areas from the point 
of view of experts in this field are the low price of cotton and the farmers’ suffering 
in marketing due to traders and intermediaries, the fragmentation of the areas 
planted with the cotton crop, the lack of an agricultural cycle, the inadequacy of 
its expenses as cotton needs 6 months of continuous work, Which led to its 
deterioration and its exit from the world ranking. 

4- Among the most important proposals to increase cotton areas are as 
follows: 

- The tendency to cultivate cotton in desert lands on large areas to avoid the 
problem of fragmentation of holdings  

- Training of agricultural labor and modern mechanization, awareness of the 
strategic importance of the cotton crop. 
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- When the price of the quintal reached 4,630 pounds in the public auction 
this year, it made the cotton collection centers an urgent necessity, and thus the 
farmer planted at greater rates because he saw the state's interest in spinning and 
developing it to increase our consumption. 

- Re-attention to the cotton crop, then intensifying guidance and awareness 
for all stages of agricultural operations, taking into account the development of 
biological control to maintain the rank of cotton and obtain the highest price and 
the need for full vigilance from the agricultural engineer to monitor the penetrating 
pests that the farmer cannot monitor, and to spread awareness and agricultural 
guidance. 

- Demanding a fund to balance cotton prices in order to avoid any 
deterioration in its price. We also demand the application of the contractual 
agriculture law to determine the price of cotton before planting so that the farmer 
is not affected and to avoid a drop in world prices during the coming years. 

5- The role of agricultural extension in overcoming the shortage of cotton 
areas: represented in providing marketing agencies for farms, training agricultural 
workers and how to use modern methods in agriculture, developing extension 
plans and programs and supervising their implementation, conducting extension 
seminars for the cotton crop 


