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 الملخص 
إسـنا  بمركـز السـكر قصـب كسـر آللـة الـزراع ىتبنـ معوقـاتمعرفة إلى    البحث  اھدف ھذی
قتصادیة لزراع قصـب إلجتماعیة واإلبعض الخصائص اسة  درامن خالل  وذلك    ،األقصر  محافظة

 ىتبنـ  والتـى تحـول دونقصـب  اللـة كسـر  آ ب  معرفة العوامـل المرتبطـة  إسنا، وكذلكر بمركز  سكال
ألنھمـا أكبرالقـرى  وكیمان المطاعنـة، صفون المطاعنةأ ىقریت ىتم إجراء البحث علو  لھا.الزراع  

تـم اختیارعینـة عشـوائیة لـزراع قصـب   ثـم.  إسنا من حیث المساحة المنزرعة قصب السكر بمركز
ً مزارعـ  267عینـة  البلـغ حجـم  حیث    ،نقریتیتلك ال  منالسكر    50 مـنھمزراع قصـب السـكر  مـن  ا
أن   البحثنتائج    أوضحت  .قصب السكر  أ غیر متبنى آللة كسرمزارع  217و،  لآللةمتبنى    اً مزارع

حـین رفـض الغالبیـة   فـي،  % فقـط 18.7بلغـت  آللـة كسـر القصـب  المبحـوثین  الـزراع  ى  نسبة تبن
مـن الـزراع % 44أن  إلـىالنتـائج  وأشارت. %) تبنى اآللة81.3(المبحوثین العظمى من الزراع  

غیـر مـن الـزراع % 41سـنة فـى حـین أن  59إلـى    50بـین  مـا  أعمـارھم  تتـراوح  المتبنین لآللـة  
 ىالتعلیم  ىالمستوئج أن  النتا   أوضحتكما    .سنة  69إلى    60بین  ما  رھم  ا عمأراوح  تت  لآللةنین  المتب

مـا یقـرب لتعلـیم بینما كان أعلـى مسـتوى  ،% 90التعلیم الجامعي بنسبة عند الزراع المتبنیین ھو  
المساحة الزراعیـة   وبلغت.  ىھو التعلیم الثانو%)  48متبنیین (اللزراع المبحوثین غیر  من نصف ا

متبنیـین فكانـت المسـاحة الر  الـزراع غیـ  أمـا   ،%50بنسـبة    نـةفدأ  10مـن    أكثـرن  یللزراع المتبنیـ
الزراع آللة  ىسباب المؤدیة لعدم تبنألا  أما عن% .  87.56بنسبة     أفدنة  5  تتراوح مابین فدان إلى

، كمـا الجـذور ىعلـتسبب ضـرراً اآللة  وأن    ،اآللة  فتلخصت نتائجھا فى كثرة أعطالكسر القصب  
ً   اآللة  أن  باإلضافة إلى  ىمحصول الحالال  یاً علىتأثیراآللة سلب  أن عـن كسـر القصـب   عـاجزة تمامـا

 بك.والمتشا   ،الراقد
 ، األقصر إسنا المطاعنة، القصب،كسر  آلة التبني، معوقات  :المفتاحیةالكلمات  
 المقدمة

 للمـوارد أمثـل قتصـاديا سـتخداما مـن یسـتتبعھ ومـا  الزراعیـة ا تكنولوجیـلل الزراع تبنى یعد
 أكثر وجعلھ الزراعة  قطاع لتطویر الرئیسیة السبل أحد الزراعي اإلنتاج بمعدالت والنھوض المتاحة

 اسـتجابتھ علـى یسـاعد ممـا  البشرى العنصر تنمیة على یعمل أن الزراعي اإلرشاد وعلى صریة،ع
 ؛2009 ،العشـريالمتاحـة ( البـدائل اختیـار وحسـن اإلنتاج ألسالیب والمتالحقة السریعة للتطورات
 .)2019الجزار،  
ة مصـالح األجھزة والمعدات وما تنتجـھ مـن مـواد لخدمـبأنھا    تعرف التكنولوجیا الزراعیةو

 : التكنولوجیــا ھــيســیم التكنولوجیــا الزراعیــة الــى خمــس مجموعــات رئیســیة یمكــن تقاإلنســان. و
تتمثـل التكنولوجیـا المیكانیكیـة فـى . واألساسیة، والتنظیمیة  والبنیة  الكیماویة،  الحیویة،  المیكانیكیة،

كیـة الزراعیـة مـن نـوع ، وتعـد التكنولوجیـا المیكانیبشـرى أو الحیـوانلـة محـل العمـل الآلحالل اإ
سالیب التكنولوجیـا أس المال ، وھناك تاریخ طویل لتطور أالتكنولوجیا الموفرة للعمل أو المكثفة لر

http://ajas.journals.ekb.eg/
mailto:ajas@aun.edu.eg
mailto:refat_madany@yahoo.com


 
 ... السكر كسر قصب  آللةالزراع  ىتبن  اتقومع 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (178-184)  179 

جـراء إلنتاجیة، وخفض الوقت الالزم  إلوزیادة ا،  المیكانیكیة الزراعیة ودورھا فى توفیر التكالیف  
زراعیـة المیكانیكیـة عملیـات تجھیـز سـالیب التكنولوجیـا الأوتتضـمن    ،یات الزراعیـةمختلف العمل

، ت رش المبیـداتآال،  ت نثـر االسـمدةآال، وت البـذار والتسـطیر والتزحیـفآال، والتربة الزراعیة
 ).2013عباس،  ؛ 145  :2015وغیرھا (سویلم ،ت الحصاد والدراس  آال

جوھریـة لتكنولوجیة الزراعیة إلحداث تغییـرات  ب اسالیأھم األ  منالزراعیة    اآلالتتعتبر  و
 إیجـابيلما لھا من تـأثیر    ىالقطاع الزراع  ىتعد من أدوات التنمیة المھمة فى، وفي القطاع الزراع

 .)2009،  العشري؛  2019،  (الصادق   والرأسي  ياألفقعلى التوسع 
 الفكرة  أن:ھى  الحدیثة  ة  یعا الزراالتكنولوجی  ىوتبن  نتشارإ  تعیق   أن  یمكن  ىالت  األسباب  ومن

 ىفـ تبـذل ىوالتكـالیف التـ الجھود تفوق  ال الفكرة ىتبن من المتوقعة الفرد، الفائدة تناسب ال  الجدیدة
العوائق اإلجتماعیة ، السیكولوجیة، اإلقتصادیة   بعضوجود    مع  الفكرة  تجریب  تبنیھا، تزامن  سبیل

صـغر مسـاحة   منھـا   أخـرىأسـباب  إلـى    افةإلضـا ب  الجدیـدة  الفكـرة  فھـم  عدم،،والفیزیائیة    البیئیة  ،
یازة ، وصعوبة استخدام اآلالت الزراعیـة ، وارتفـاع تكلفـة اسـتخدام المسـتحدث، وعـدم تـوفر الح

 .)2004حسن،؛  2019الجزار، (المستحدثات  تلك  تبنىالزراع إلى عدم  مما یدفعالمستحدث ، 
 البحثمشكلة 

جمھوریـة مـصر العربیـة حیـث   ىة فقلیحلیعتبر محصول قصب السكر من أھم المحاصیل ا
العصیر الطازج وصـناعة العسل   ىستخدامھ فإمن إنتاج السكر باإلضافة إلى    %  72م بنسبة  یساھ

والخـل   سالالعدید من الصناعات الثانویة القائمـة علـى مخلفـات قصـب السـكر مثـل المـوواألسود  
 ىوغـاز ثـان  یـرة البیـرةوخمفـة  ا جوصـناعة الخمیـرة ال  الحبیبـي،والكحول ولـب الـورق والخشـب  

ــ ــانول واألســیتكبریــت الكرب ــذين وزیــت الكحــول وون وســلفات البوتاســیوم والبوت ــدخل  ال ــی  يف
ً   عائـداً   السـكر  قصـب  محصول  ویحقق   العطریة.الصناعات    تحمیـل  إمكانیـة  إلـى  باإلضـافة  مجزیـا

ً   عائـداً   یحقـق   ممـا   علیھ  الحقلیة  المحاصیل  بعض ً   ویـوفر  للمـزارع  إضـافیا  تسـتوردھا   ئیـةغذا  سـلعا
 ).2005؛ أحمد ،2017سعید،؛  2005(أبودوح ،  الحرة  بالعمالت  الدولة

 3.4ك المحلي للسكر بكمیة بلغت حوالي  تبة التاسعة من حیث االستھالوتأتي مصر في المر
طن وذلك خالل ملیون    178.3% من االستھالك العالمي البالغ حوالي  1.91ملیون طن تمثل نحو  

كجم/سنة   34بحوالي  یث متوسط نصیب الفرد  المركز الثالث من ح  فيأتي  . وت2018/2019العام  
 ).2019؛ على،  2020(وزارة الزراعة واستصالح األراضي،  

 إال أن الـزراع یواجھـون مصر صعید ھو المصدر الرئیسى لرزق الزراع فى  السكر  قصب  إن    
للعدید   نتیجة  وذلك  ىسرئیلا  رزقھم  مصدر  ھو  الذي)  السكر  قصب  كسر(  محصولھم  جمع  في  مشقة

 األیـدى تـوافر وعـدم كسـر القصـب، عملیـة فـى الزراعیـة  اآلالت  اسـتخدام  دممن العوامل منھا عـ
 األفقـي  التوسع  على  قدرتھم  عدم  وبالتاليالمحصول،    ھذا  إنتاج  نفقات  ارتفاع  إلى  یؤدى  مما   العاملة

 ھالك للسكر. وتتزاید تلـكتسالاوالسكر، مما یؤدى إلى زیادة الفجوة بین اإلنتاج  قصب زراعة في
 أخـرى بعـد سنة المحلـى) واإلستھالك المحلى اإلنتاج إجمالى بین (الفرق  السكر فى ئیةالغذا الفجوة
 كمیـة تزاید عنھ ینتج مما  مصر، فى السكر إنتاج تزاید معدل من أكبر بمعدل االستھالك تزاید نتیجة

         ).2017؛ سعید،2019(على ، السكر من الواردات
قصـب السـكر وأھمیـة زیـادة إنتاجـھ مـن خـالل   محصـولأھمیـة  تناداً لما سبق مـن اسـتعراض  سإ

والتى منھا آلة كسر القصب، عامة والمیكانیكیة بشكل خاص  الزراعیة  أسالیب التكنولوجیا  إستخدام  
كمحاولة للتعرف على معوقات تبنى الزراع آللـة كسـر القصـب بمركـز   ھذا البحثلذلك تم إجراء  

 ظة األقصر.  فا مح ا إسن
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  البحثأھداف 
القصـب بمركـز  كسـر آللـة  الـزراع  ىتبنـ  معوقـات  ىعل  ھو التعرفللبحث    ىئیسالھدف الر

 التالیة:لفرعیة  ویتم تحقیق ھذا الھدف من خالل تحقیق األھداف ا  ،األقصر  إسنا محافظة
 قتصادیة للزراع المبحوثین.  إلجتماعیة واإلالتعرف على الخصائص ا -1
 .تبنى الزراع لھا  والتي تحول دون  كسر القصب  بآلةالمرتبطة    العوامل ىلع فرالتع -2
 جراء البحثإطریقة 

أكبـر قـرى المركـز مـن حیـث  اختیـارتـم  م، ثاألقصرمحافظة    إسنا البحث بمركز    إجراءتم  
بلغـت  المطاعنـة. حیـث  وكیمـانصـفون المطاعنـة  أ  المساحة المنزرعة قصب السكر فكانت قریتى

زراع ، كما بلغ إجمالى عـدد  فدان  1768السكر بقریة أصفون المطاعنة  قصب    ةعزرنمالمساحة ال
كیمـان   المسـاحة المنزرعـة قصـب السـكر بقریـة  كانت  بینما   اً،مزارع  1875القریة  ب  السكر  قصب

 وتـم إختیـار عینـة اً.زارعم  2479بالقریة  عدد زراع القصب    إجمالي  ، وبلغفدان  2629المطاعنة  
 من الشاملة.% 6بنسبة مبحوث   267المختارة بلغ حجمھا    رى البحثیةقلبا  عمن الزرا عشوائیة

وتم جمع البیانات من خالل إسـتمارة اإلسـتبیان بالمقابلـة الشخصـیة كمـا إسـتخدمت التكـرارات    
   للبیانات.  اإلحصائيالتحلیل    فيوالنسب المئویة 

 عرض ومناقشة النتائج 
حیـث بلـغ لتبنى آلة كسـر القصـب  وثین وفقاً  حبالم  ) إلى توزیع الزراع1تشیر نتائج جدول (

حین بلغ عدد الزراع غیرالمتبنیین آللة   في%  18.7مزارعاً بنسبة    50عدد الزراع المتبنیین لآللة  
   %81.3مزارعاً بنسبة   217كسر القصب  

 لة كسر القصبالزراع آلوفقاً لتبنى  البحثتوزیع عینة  .1 جدول
             اإلجمالي          غیرالمتبنیین               المتبنیین       رى البحث ـق

 عدد                %   عدد               %     عدد            % 
 52.8            141 124 17 المطاعنةكیمان 

 47.2            126 93 33 المطاعنةصفون أ
 100             267 81.3            217 18.7           50 ى جمالإلا

 االستبیان  المصدر: استمارات
 المبحوثینللزراع  واالقتصادیة االجتماعیةالخصائص 

كثــر مــن نصــف الــزراع أ أنوالتــى تتعلــق بالســن  )2جــدول (أوضــحت النتــائج الــواردة ب
مـن الـزراع   %44بینمـا    سـنة فـأكثر  60عمارھم  % أ  59.9بنسبة    متبنیین لآللةالالمبحوثین غیر  

  سنة. 60إلى أقل من  50مابین تتراوح  أعمارھم   ةلآللالمتبنین 
ً  المتبنیین آللة كسر قصب السكر غیرتوزیع الزراع المبحوثین المتبنیین و .2 جدول  للسن  وفقا

 اإلجمالي متبنیین الغیر  متبنیین ال السنفئات 
 % عدد  % عدد  % عدد 

46.0 1 8 4 40قل من أ  5 87.1  
02 36 18 50 إلى أقل من 40من   22.9  38 23.14  
41.30 66 44 22 60إلى أقل من  50من   88 90.32  

9.59 130 12 6 كثرأف سنة 60  136 93.50  
 100 267 100 217 100 50 ىجمالإلا
 استمارة االستبیان :المصدر
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تعلـیمھم   ىمستوكان    لآللة  الزراع المتبنیین  % من  90  أن) إلى  3كما أشارت نتائج جدول (
 ىمسـتوكـان %) 48(  متبنیـیناللزراع المبحـوثین غیـر  نصف اقرب من  ی  ما   نحین أ  في  ،يجامع
  . ىھو التعلیم الثانو ھمتعلیم
ً یمتبنیغیـرالین ویـتوزیع الـزراع المبحـوثین المتبن  .3  جدول لمسـتوى ل  ن آللـة كسـر قصـب السـكر وفقـا

  ىالتعلیم
 ىجمالإلا متبنیین الغیر  متبنیین ال ىالمستوى التعلیم

دد ع د دع % عدد  %   % 
43.18 40 0 0  ىمأ  40 98.14  

15.4 9 0 0  ویكتبیقرأ   9 37.3  
61.4 10 0 0   ىبتدائإ  10 74.3  
15.4 9 0 0   ىعدادإ  9 37.3  

39.48 105 10 5  ىثانو  110 19.41  
28.20 44 90 45   ىجامع  89 33.33  

 100 267 100 217 100 50 ىجمالإلا
 یان استمارة االستب :المصدر

%) 98مـن الـزراع المبحـوثین المتبنیـین لآللـة (  ىالغالبیة العظمأن    وضحیف  )4(جدول    أما 
ــة مســاحة  ــازتھم الزراعی ــدأ حی ــن تب ــى 6م ــة إل ــر مــن أفدن ــة10أكث ــا  ،أفدن ــة  بینم ــىالغالبی  العظم

فـدان واحـد   حیازتھم الزراعیة ما بـینمساحة  لآللة تتراوح    نلمتبنییغیر امن الزراع    %)87.56(
 .فدنةأ  5إلى

آللة كسـر قصـب   نلمتبنییا  غیروللزراع المبحوثین المتبنیین  مساحة الحیازة الزراعیة  ع  توزی  .4  جدول
 السكر

 مساحة الحیازة الزراعیة
 ىجمالإلا متبنیین الغیر  متبنیین ال
 % عدد  % عدد  % عدد 

22.9 20 0 0 قل من فدان أ  20 5.7  
65.87 190 2 1 فدان 5-1من   191 5.71  
30.2 5 48 24 فدان 10 -6من  29 9.10  

92.0 2 50 25 أفدنة 10أكثر من   27 1.10  
172 100 50 ىجمالإلا  100 672  100 
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تحـول دون   والتـي السكر    كسر قصب  المرتبطة بآلة  لعواملحول اوجھات نظر الزراع المبحوثین  
   تبنیھا

زراع المتبنیـین آللـة كسـر لـاإلـى أن أكثـر مـن نصـف  )  5جـدول (  يفج الواردة  النتائتشیر  
% مـن 52بتكسر المساحات الصغیرة األقل من ربع فدان، وحـوالى  %) ذكرأن اآللة  54القصب (

% الـزراع المتبنیـین 60المتبنیین یرى أن اآللة بتكسر الحقـول الطویلـة وعرضـھا ضـیق ، بینمـا  
یرى ال  %)  60متبنیین (لاة المطلوبة للشحن فقط ،كما أن ثلثى الزراع  أوضح أن اآللة بتكسر الكمی

كمیـة قصـب أكثـر مـن الـالزم، وحـوالى نصـف الـزراع المتبنیـین یـرى أن اآللة سـریعة وتكسـر  
% مـن المتبنیـین یـرى 48تكرارعطل اآللة أثناء العمل بینما باقى المتبنیین الیرون ذلك، وحـوالى  

ن أوضـح أن اآللـة ییـ% مـن الـزراع المتبن56محصول الحالى، وحوالى  أن اآللة تؤثر سلباً على ال
%) أن اآللـة قـادرة علـى 100تسبب ضرراً على الجذور، فى حین أتفق جمیع الـزراع المتبنیـین (

 .آخرإلى سھلة اإلنتقال من حوض كما أنھا   ،كسر القصب الراقد والمتشابك
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یث ذكـر ثلثـى الـزراع غیـرالمتبنیین ) عن وجھة النظر األخرى ح5كما تشیر نتائج جدول (
صب عدم معرفتھم لكثیر من العوامل المرتبطة باآللة والتـى لخصـھا الجـدول السـابق قلآللة كسر ا

   لآللة.فى تسعة عوامل وھذا یفسر عدم تبنى الغالبیة العظمى من الزراع المبحوثین  
والتــى تحــول  الســكر صــبقكسر  آلةبمرتبطة العوامل الزراع المبحوثین وفقاً لوجھات نظرھم لل  توزیع  .5  جدول

  ھاینبدون ت
 ىجمالإلا متبنیین الغیر  متبنیین ال بآلة كسر القصب  مرتبطةعوامل  م

 % عدد  % عدد  % عدد 

ربع   قل مناأل رة المساحات الصغی تكسراآللة  1
 فدان

42.24 53 54 27 نعم   80 30 
21.15 33 46 23 ال  56 21 

131 0 0 ال اعلم  37.60  131 1.49  

 ضیق ھارضعو الحقول الطویلة تكسراآللة  2
28.20 44 52 26 نعم   70 2.26  
35.19 42 48 24 ال  66 7.24  

37.60 131 0 0 ال اعلم  131 1.49  

 الكمیة المطلوبة للشحن فقط  تكسرلة آلا 3
05.17 37 60 30 نعم   67 1.25  
12.22 48 40 20 ال  68 5.25  

83.60 132 0 0 ال اعلم  132 4.49  

ر من  ثكأ صبة قمیك تكسرواآللة سریعة  4
 الالزم

66.21 47 40 20 نعم   67 1.25  
51.17 38 60 30 ال  68 5.25  

83.60 132 0 0 ال اعلم  132 4.49  

 أثناء العمل ااآللة تتعطل كثیر 5
26.32 70 50 25 نعم   95 6.35  
60.10 23 50 25 ال  48 18 

14.57 124 0 0 ال اعلم  124 4.46  

 ى ل الحالصولمحا ىة تؤثر سلبا علآللا 6
11.28 61 48 24 نعم   85 8.31  
98.11 26 52 26 ال  52 5.19  

91.59 130 0 0 ال اعلم  130 7.48  

 الجذور  ىضرر عل تسببلة آلا 7
18.33 72 56 28 نعم   100 5.37  
76.8 19 44 22 ال  41 4.15  

06.58 126 0 0 ال اعلم  126 2.47  

اقد  لركسر القصب ا ى عل اآللة قادرة 8
 لمتشابك وا

 0 0 0 0 0 0 نعم 
68.56 123 100 50 ال  173 8.64  

32.43 94 0 0 ال اعلم  94 2.35  

حوض   ىنتقال من حوض إلإللة سھلة اآلا 9
 اخر

94.41 91 100 50 نعم   141 8.52  
38.1 3 0 0 ال  3 1.1  

68.56 123 0 0 ال اعلم  123 1.46  
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 تیاالتوص

 اآلتیة:  بالتوصیات الخروج یمكن  فإنھ  البحث ھذا فى  إلیھا   التوصل تم  التى النتائج ضوء فى      
 الزراعیـة،  المیكانیكیـة  التكنولوجیـا   وتبنـى  انتشـار  معوقـات  لدراسة  البحوث  من  المزید  إجراء  -  1

ت الزیـادة معـدو  انتشـارھا   عملیـة  دفـع  على  العمل  یمكن  تىح  انتشارھا   بطء  أسباب  ومعرفة
 .اآللة ىنتب

 السـكر  قصـب  زراع  لتوعیـة  اإلرشـادى  الجھاز  عن  المسئولین  قبل  من  الجھود  من  المزید  بذل  -  2
 .تبنیھا  عدم  أسباب على  والتغلب لھم الزراعیة وتوفیرھا   اآلالت استخدام  بأھمیة

كسـر قصـب السـكر دون حیـث تـتمكن مـن القیـام بعملیـة  ة كسر القصب بلآ  تطویرعلى    العمل  -3
   للمحصول.  ررض أيث  إحدا
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 Abstract 
      This research aims to know the obstacles to the farmers’ adoption of the 
sugarcane harvesting machine in the center of Esna, Luxor Governorate, by 
studying some of the social and economic characteristics of the sugarcane 
farmers in the center of Esna, as well as knowing the factors associated 
with the cane harvesting machine that prevent the farmers from adopting it. 
The research was conducted on the villages of Asfoun Al-Mutana and 
Keman Al-Mutana, because they are the largest villages in terms of sugar 
cane cultivation in the Esna Center. Then a random sample of sugarcane 
farmers was selected from those two villages. The sample size was 267 
sugarcane farmers, 50 of whom adopted the machine, and 217 did not 
adopt the sugarcane harvesting machine. The results of the research showed 
that the percentage of the respondents' adoption of the harvesting machine 
was only 18.7%, while the vast majority of the respondents (81.3%) 
refused to adopt the machine. The results indicated that 44% of the adopted 
farmers of the machine ranged from 50 to 59 years old, while 41% of the 
non-adopted farmers the machine ranged between 60 and 69 years old. The 
results also showed that the educational level of the adopted farmers was 
university education by 90%, while the highest level of education for 
nearly half of the non-adopted farmers (48%) was secondary education. 
The agricultural area of the adopted farmers was more than 10 acres by 
50%, as for the non-adopters, the area ranged from one acre to 5 acres, at a 
rate of 87.56%. As for the reasons for not adopting the harvesting machine, 
the results were summarized in the large number of machine failures, and 
that the machine causes damage to the roots, and the machine has a 
negative impact on the current crop in addition to the machine is 
completely incapable of breaking the reeds that are lying and tangled. 
Keywords: Adoption Obstacles, Sugarcane Harvesting Machine, Al-Mutana, 
Esna, Luxor  
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