معارف الزراع بإنتاج نخيل البلح بمحافظة دمياط
فراج محمد عوض السبيعى وأحمد عبدالمنعم رجب

الملخص العربى
استهدف هذا البحث بصفة رئيسيية تحدييد معيارف المبحيوثي

بانتاج نخيل البلح بمحافظة دمياط ،وتم اختيار مركز كفر البطيي

بطريقيييية ئيييييوائية بسيييييطة بالسييييلة ميييي بييييي مراكييييز المحافظيييية

تيييثي ار ئلييى المتغييير التييابب هييىا س ي المبحييوث ،التجديدييية،
والحالة التعليمية ،ودافعية االنجاز.
الكلمييييييات االفتتاحيييييييةا معييييييارف ،زراع الييييييبلح ،المييييييي

البطي  ،وبحصر زراع نخييل اليبلح بهيا بليع ئيددهم  1578حيائ از

وحييائز  ،وتييم اختيييار ئينيية ئييوائية بسيييطة بنسييبة  %10ميينهم
يائز أجيير
ليمثليوا ئينيية البح يث المسييتهدفة فبلييع ئييددهم  158حي ا

ئليهم هذا البحث ،وتيم تجمييب بيانيات البحيث بواسيطة ااسيتبيا

ئ ي طريييم المقابليية اليخصييية للمبحييوثي خ ي ل يييهر يوليييو

وأغسييطس  ،2021وتييم اسييتخدام ئييد أسيياليب وأدوات إحصييائية

لمعالجيية البيانييات وه ي ا النسييبة المئوييية ،والتك ي اررات ،والمتوسييط
الحساب  ،واانحراف المعياري ،ومعامل االرتباط البسيط  ،ومعامل
االرتبييياط المتعيييدد ،ومعاميييل االنحيييدار الجزئييي  ،ومعاميييل االنحيييدار

الجزئ التدرج .
وجاءت أهم النتائج ئلى النحو التالىا
 أ ق اربة  %21م المبحوثي ذو درجية معرفية مرتفعية ،بينمياجيييياء حييييوالى  %79ميييينهم فييييى فئتييييى المعرفيييية المنخفضيييية
والمتوسطة بالتوصيات المتعلقة بانتاج نخيل البلح.
 -وجيييييود ئ قييييية ارتباطيييييية طرديييييية ومعنويييييية ئنيييييد المسيييييتو

االحتمييالى0.01بييي دافعييية اا نجيياز ،واالتجييا نحييو اارييياد
الزرائى وبي درجة معارف المبحوثي بإنتاج نخيل البلح.

 أ المتغييييرات المسيييتقلة ذات الع قييية االرتباطيييية ميييب المتغييييرالتابب مجتمعة تفسر  %21.5مي التبياي فيى درجية معيارف
المبحوثي بإنتياج نخييل اليبلح ،وأ أكثير المتغييرات المسيتقلة

ت

االنتاجية.

المقدمة والميكلة البحثية

الخمسة ،وبنفس الطريقة تم اختيار جمعية كفر البطيي التعاونيية
الزرائية م بي الجمعيات التعاونية الزرائية الثمانى لمركر كفير

1

تعتبررر عملي رة التنميررة الزراعيررة فررى مرررر غرررور

نررى

عنه ررا و س رريما مر ر الت ازي ررد الس رركانة المس ررتمر ،ون رردر المر روارد
الطبيعيرة ،فمرخ لاللهرا يمكررخ تحقير التقردم ا قترراد والرفررا
ا جتمرراعى والرغ ررا النفس ررى جفر رراد المجتمرر الريفررى ،والسرربيل
اجمثرل للتنميرة الزراعيررة

يكروخ ل بررالتلطيط الشرامل وتعبئررة

الم روارد الماديررة والبش ررية المتاحررة بررالمجتم مررخ أجررل ل ر  ،ل
أخ المورد البشر هرو أدا التنميرة الزراعيرة و ايتهرا ،و يمكرخ
تحقي ر ر التنمير ررة الزراعير ررة بدون ر ر  ،و ل ر ر مر ررخ لر ررالل ا رتقر ررا
بمستويات المعرفية واجدائية وتحرديث قد ارتر وامكانياتر الفكريرة

والمهاري ررة ودع ررم اتجاهاتر ر بم ررا يحقر ر للمجتمر ر الريف ررى التق رردم
والرلا المنشود.
ويعتبر اإلرشاد الزراعة أحد المكونات اجساسية فة برامج
التنمية الزراعية المستدامة ،المسرئولة عرخ تروفير نظرام متكامرل
نسياب المعلومات والمعارف واجفكار المستحدثة فة ملتلف

المجر ر ررا ت مر ر ررخ مرر ر ررادرها البحثي ر ر ررة للر ر ررى المسر ر ررتهدفيخ م ر ر ررخ
المسترشديخ والقيام بالتعليم واإلعرالم والنرريحة بطرر متنوعرة
إلحررداث التييي ررات السررلوكية المر وبررة فررة معررارف وممارسررات
واتجاهر ر ررات الرر ر رريفييخ س ر ر ررعيا لتحقي ر ر ر التييي ر ر ررات ا قتر ر ر ررادية
وا جتماعية المنشود

.(Swanson, 1990 (،

ويعتبررر جهرراز اإلرشرراد الز ارعررة غررمخ اججهررز التنمويررة
فررة الري ررف حيررث يتحمررل عررب القي ررام بنقررل وتوررريل نتررائج

معرف الوثيقة الرقمى10.21608/asejaiqjsae.2021.203518:
1

قسم اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  -كلية الزراعة  -جامعة دمياط

استالم البحث فى  05أكتوبر  ،2021الموافقة على النشر فى 04نوفمبر 2021
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البحر رروث والتورر رريات الفنير ررة الزراعير ررة ب سر ررلوب مبسر ررط للر ررة

فة لنتاج التمور على المستو العالمة ويقدر لنتاجها السنو

جمهر ررور الر ررز ار بهر رردف تبنر رريهم لهر ررا  .ولكر ررة يحق ر ر الجهر رراز

بحوالى  1.4مليوخ طخ بما يعادل  ٪17.7مخ اإلنتاج

اإلرشررادذ ه ر ا ال رردور الحيرروذ ،ف ن ر يس ررتلدم طرقررا ووس ررائل

العالمة المقدر بر  7.5مليوخ طخ( ،أحمد.)2018 ،

متعدد ومتنوعة مخ لالل سلسلة مرخ اجنشرطة الهادفرة الترة
ررمج اإلرش ر ررادية ،حير ر ررث تعتب ر ررر هر ر ر الطر ر ررر
يتغ ر ررمنها الب ر ر ا

والوسر ررائل الرابطر ررة القوير ررة التر ررة تنقر ررل للر ررة الم ر رزار اجفكر ررار

واجسر ر ر رراليب والتورر ر ر رريات الزراعير ر ر ررة المسر ر ر ررتحدثة للنهر ر ر رروض
باجساليب الزراعية وتطويرها والمساهمة فة التنمية الريفية.
ويعر ررد نلير ررل الر رربل مر ررخ المحارر رريل الهامر ررة والتر ررة يمكر ررخ
ا ستفاد منها سوا لإلستهال المحلة أو التردير  ،ويرجر

ل ر ر للر ررة قيمت ر ر الي ائير ررة ومر ررا يمتر رراز ب ر ر الر رربل والتمر ررر مر ررخ

وتمثل رادرات التمور المررية  ٪4مخ قيمة التجار
العالمية فة سنة  2014بما قدر  48مليوخ دو ر لكمية

بليت  38ألف طخ ،وتساهم فة ه ا اإلنتاج كل محافظات
الجمهورية ،وتم ترتيب محافظات الجمهورية وفقا إلسهامها
فى ه ا اإلنتاج تنازليا فاحتلت كل مخ محافظتة الشرقية
والبحير المركز اجول بنسبة بليت  ،٪10تلى ل محافظتى
الوادذ الجديد وأسواخ بنسبة بليت  ،٪9ثم محافظة الجيز

بنسبة بليت  ،٪7ثم محافظة اإلسماعيلية بنسبة بليت ،٪6

لحتوائهمر ررا علر ررة عدير ررد مر ررخ الفيتامينر ررات والمعر ررادخ واجمر ررال

ثم محافظتى الفيوم ودمياط بنسبة بليت  ،٪5ثم محافظتى

المعدنير ر ررة ،باإلغر ر ررافة للر ر ررة لمكانير ر ررة ترر ر ررني الر ر رربل والتمر ر ررر

كفر الشيخ وأسيوط بنسبة بليت  ،٪4ثم محافظتى النوبارية

والحر ررول منهمر را عل ررة نر رواتج ثانوي ررة مث ررل المرب ررة ،وعس ررل

وسوهاج بنسبة بليت  ،٪ 3وتساهم باقة المحافظات بنسبة

الرربل  ،والكحررول الطبررة والرررناعة ،واللررل ،والسرركر و يرهررا،

( ،٪ 25عبداهلل.)2018 ،

باإلغررافة للررة ا سررتفاد مررخ الجريررد واللررو

والليررف وج ر

النليررل فررة الكثيررر مررخ الرررناعات المنزليررة واجلشرراب( ،وزار
الزراعة واسترال اجراغى.)2009 ،

وتعد محافظة دمياط ،غمخ أهم محافظات مرر لنتاجا
للنليل ،حيث يبلغ عدد أشجار النليل فى دمياط ما يقرب
مخ مليوخ نللة تتركز معظمها فى قر السنانية ،والهواشم،

ونظ ر ار للقيمررة الي ائيررة للتمررر وأهميت ر ا قترررادية السررابقة

والعوامر ،وأم الرغا ،والركابية ،ومركز كفر سعد ،وكفر

فقد أربحت شجر النليرل معروفرة فرة كثيرر مرخ بلرداخ العرالم

البطيخ ،ويعتمد سكاخ ه

القر على زراعة النليل إلنتاج

ولارررة المنطقررة العربيررة التررة تسررتحو علررة  62مليرروخ نللررة

والجريد(،مديرية الزراعة بدمياط.)2018 ،

وانتشررت زراعتهررا بشركل كبيررر فررة المنراط المالئمررة إلنتاجهررا
مخ لجمالة  100مليوخ نللرة مزروعرة فرة العرالم كلر ( ،وزار
الزراعة واسترال اجراغة.)2003 ،
وي ررزر منه ررا ف ررة مر ررر وح رردها حر روالى  14ملي رروخ نلل ررة

تنتشر ررر فر ررى معظر ررم محافظر ررات الجمهورير ررة ،وتمثر ررل المسر رراحة

البل  ،فغال عخ الرناعات المكملة ،ومنها رناعة اجقفا

وعل ر ررة ال ر ررر م م ر ررخ أهمير ر رة ت ر رروفير المعلوم ر ررات والمع ر ررارف
والمهر ر ر ر ررارات اإلنتاجير ر ر ر ررة التر ر ر ر ررة يق ر ر ر ر ردمها اإلرشر ر ر ر رراد الز ارعر ر ر ر ررة
للمسترشررديخ ،ل أن ر مررخ المالحررظ أخ الررز ار مررا ازلروا يعررانوخ

مخ نق

فرى المعرارف والمهرارات والممارسرات الالزمرة نتراج

المزروعررة بالنليررل  118.440ألررف فررداخ أ حروالى  ٪7مررخ

البل  ،وربما يرج ه ا للة لنلفاض معارف الكثير مخ الز ار

لجمررالى المسرراحة الكليررة المزروعررة بالفاكهررة(،الجهاز المركررز

باجسر ر رراليب والتكنولوجير ر ررا المسر ر ررتلدمة فر ر ررة عمليتر ر ررة اإلنتر ر رراج

للتعبئة العامة واإلحرا .)2018،

والرعاية أو ربما لغعف اللدمات اإلرشادية التعليميرة المقدمرة

ويعتبر محرول التمر فى مرر محرو استراتيجيا فى

الماغى والمستقبل ،حيث تحتل مرر حاليا المركز اجول

للرز ار فررى هر ا الررردد ،اجمررر الر ذ ينررتج عنر حالرة مررخ عرردم
المعرفة الكاملة باللطوات الرحيحة والمناسبة لنليل البل .
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ويمكخ لجهاز اإلرشاد الزراعى القيام بدور فعال فى ه ا

 -4تحدير ررد العالقر ررات ا رتباطير ررة وا نحداري ررة بر رريخ المتيي ر ررات

المجال مخ حيث طبيعت التعليمية وكون المعنى ب حداث

المس ررتقلة ودرج ررة مع ررارف المبح رروثيخ فيم ررا يتعلر ر بالتور رريات

التيييرات السلوكية المر وبة فى معارف ومهارات واتجاهات

اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل .

ز ار نليل البل  ،معتمدا فى ل

على المرشديخ الزراعييخ

العامليخ فى الريف المرر وقاد ز ار

لالل قيامهم بتوعية الز ار

نليل البل  ،مخ

وارشادهم بالعمليات الزراعية

المحسنة لنليل البل  ،ووسائل لنتاج ورعايت ومعامالت
المثلى ،والمحافظة علي مخ اآلفات الزراعية لارة سوسة
النليل الحم ار  ،ويعتبر ل

مخ اجمور الهامة التى تسهم

ليجابيا فى استتباب اجمخ الي ائى.
ولكى يقوم الز ار بزياد لنتاجية نليل البل فقد وجب أخ
يكوخ لديهم المعرفة الكافية بالعمليات الزراعية المثلى ،وطر
مقاومة اجمراض واآلفات الحشرية التى تريب نليل البل ،
وك ا بموارفات وشروط أدوات النقل والتلزيخ ،واجما وجب
أخ يكوخ لديهم المعرفة الكافية بالتوريات الفنية إلنتاج نليل

البل  ،فهل الز ار على وعى كامل ب ل ؟

ه ا ما سوف يحاول ه ا البحث اإلجابة عن مخ لالل
اإلجابة على عدد مخ التساؤ ت اآلتية ما هى اللرائ
الشلرية المميز للمبحوثيخ؟ ،وما هى معارف المبحوثيخ
بمحافظة دمياط بانتاج نليل البل ؟ ،وما هى العالقة بيخ

المتييرات المستقلة ودرجة معارف المبحوثيخ إلنتاج نليل
البل

فى دمياط؟ ،وماهى المشكالت اإلنتاجية التة تواج

المبحوثيخ ومقترحاتهم لحل تل المشكالت؟
استنادا للعرض المشكلى الساب ف خ ه ا البحث يستهدف
برفة رئيسية تحديد معارف المبحوثيخ ب نتاج نليل البل
بمحافظة دمياط ،وهو ما يمكخ تحقيق مخ لالل اجهداف
الفرعية التالية

المميز للمبحوثيخ.

 -2تحديد معارف المبحوثيخ فيما يتعل
اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل .

ومقترحاتهم لحل تل المشكالت لنليل البل .
ااطار النظر
تعددت التعريفات التى تناولت مفهوم المعرفة حيث

عرفها الرافعة( )1992على أنها "القدر على لد ار

بالتوريات

وت كر

اجشيا والمعلومات" ،فة حيخ عرفها سالم ( )1994بأنها
"بنا منظم مخ الحقائ أو اجفكار سوا كانت استد

عقليا

أم نتائج تجريبية تنتقل للة اآللريخ مخ لالل بعض وسائل
التوارل بشكل منتظم ".
كمررا أورد مرسررى ( )1997أنهررا " نترراج عقلررى تراكمررى مررخ
المعتقدات واجفكار والمفراهيم والنظريرات واللبرر  ،برل أنهرا آليرة
لبق ررا اإلنس رراخ" ،وير ر كر لغ ررر( )2002أخ المعرف ررة "ر رريية
مركبة مخ اللبرات وهة لنعكاس للعقل والطبيعة ،فالمعرفة يتم
تش ر رركيلها وابتكاره ر ررا و ير ر ررتم اكتشرر ررافها" ،كمر ر ررا أوغر ر ر سر ر ررويلم

( )2008أخ المعرفة هة "استيعاب وفهم ح واد ار وتقدير
للمعلومررات ،وهررة عبررار عررخ مجمررو كررل المعلومررات الملتزنررة
والقدر علة استيعابها".
و كر كل مخ روجرز وشوميكر

(1971) Roger

 &Shomakerأخ المعرفة ترنف للى ثالثة أنوا

ليجازها فيما يلة معرفة ا نتبا

أهداف البحث

 -1التعرف على بعض اللرائ

 -5التعرف على المشكالت اإلنتاجية التة تواج المبحوثيخ

شى ما ،ومعرفة كيفية اجدا

يمكخ

وهى معرفة الفرد بوجود

وهى التى يتعرف عليها الفرد

مخ كيفية استلدام الشة  ،ومعرفة القواعد وهى معرفة
اجسس التى يقوم عليها الشى .
كما رنف سويلم ( )2008المعرفة للة معرفة مباشر

وهة التة يتم مالحظتها يوميا فة الواق ال ذ نعيش  ،ومعرفة
ير مباشر
ا ستد ل .

وهة التة يتم الورول لليها عخ طري
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بينما قسم السيد ( )1998المعرفة للة سبعة أنوا هى

وترج أهمية دراسة معارف الفرد لكونها تمثل مجموعة

المعرفة اإلد اركية للعالم اللارجة وتتغمخ اإلحساس بالعالم

اجفكار التة تبلور وتوج سلو الفرد إلشبا حاجات وتحقي

اللارجة وكل ما يدور في  ،وتفسير اجحكام الثابتة والواقعية،

أهداف وتلعب دورﴽ هامﴼ فة اتجاهات الفرد واهتمامات .

ومعرفة الظواهر اللارجية للواق

ا جتماعة أذ معرفة

وير كر روجرررز( Rogers )1962أخ المعرفررة هامررة جرردا فررة

اجفراد والعالقات والعمليات ا جتماعية ،والمعرفة الفنية

المرح ررل اجول ررة لعملي ررة التبنر ررة ،فلك ررة يتبن ررة الف رررد أذ فكرررر
ا

فة مجال ابتكار الوسائل أو الوسائط التة يستلدمها اإلنساخ

اللب ررر الجديرررد  ،وزير رراد اإلهتمرررام بهر ررا ،مر ر ق رردر الفررررد علر ررة

(التقنية) وهة التة

تقترر علة المعرفة التة يقدمها العلم

فة مجال السيطر علة البيئة أو ما يعرف بالتكنولوجيا
فحسب ،بل تمتد لتشمل معرفة كل المهارات واللياقات التة

بد أخ يمر عبر عد مراحل تتغمخ الوعة برالفكر أو

جديد

التقييم ،والتجريب ،ثم تأتة مرحلة التبنة فة آلر مرحلة.
وتتمثل أهمية دراسة معارف الفرد فة أنها تمثل حاف از

تمكخ مخ زياد السيطر علة العالم ا جتماعة والطبيعة

للفرد لب ل جهودا جديد تدفع للة العمل علة تحقي أهداف

يعرف بالمعرفة نتيجة اللبر والمعايشة اليومية ،والمعرفة

كما أنها هامة فة المراحل اجولة فة عمليتة التبنة واتلا

معا ،ومعرفة اإلحساس العام وهة معرفة الحيا اليومية أوما
السياسية وهة ما يعبر عنها فة اللطب ،واجحاديث،
والمناظ ارت ،والنشاط السياسة ،وردود فعل الرأذ العام،
والمعرفة العلمية وهة نتاج استلدام المنهج العلمة فة
البحث وا ستقرا

والتحليل والتفسير ،والمعرفة الفلسفية

وهة حريلة نشاط فكرذ فردذ للتأمل فة موغوعات
تتجاوز حدود العالم المادذ.
وقد تعددت ا لتبارات التة يمكخ مخ لاللها قياس
المعارف لدذ اجفراد و قد حرر كل مخ قالد (، )1982

وجالل( ،)1985وأبو حطب وآلروخ( )1987التبارات
التحريل والتى يمكخ مخ لاللها قياس المعارف والتى يمكخ
ليجازها فيما يلة  -1التبار المزاوجة -2 ،التبار الرواب
واللطأ -3 ،التبار ا ستدعا البسيط -4 ،التبار التجانس،
 -5التبار ا لتيار مخ متعدد -6 ،التبار أسئلة بيخ
البديليخ -7 ،التبار لتمام الجمل  -8 ،التبار الحرر ،قد

أغاف النجار( )1991لتل

المقاييس ما يلة  -1التبار

أسئلة اإلجابة القرير  -2 ،أسئلة الترتيب.
وت ررم التركي ررز ف ررى هر ر ا البح ررث عل ررى التي ررار اجس ررئلة ب رريخ
بديليخ وهما يعرف و يعرف.

جديد  ،كما تلعب دو ار هاما فة تكويخ وبلور وتوجي سلوك ،
القرار(عجمية.)1995 ،
ويسعة اإلرشاد الزراعة للة توفير المعارف الالزمة
للمسترشديخ فة جمي مجا ت العمل اإلرشادذ أو فة جمي
مجا ت الحيا الريفية بما يفيدهم ويساعدهم علة لد ار

المجال الحيوذ المحيط بهم فة أكثر درجات تعقيد  ،سوا ما
يترل بتبنة المستحدثات والتقنية الجديد  ،أو حل المشاكل
الحالية أو المتوقعة أو بعبار ألرذ كل ما يكسبهم أنماطا
سلوكية قادر علة تحقي المستويات الملتلفة جهداف اإلرشاد

الزراعة

لمساير

العرر

والثور

المعلوماتية(،اجحمر،

.)2000
وبنا ا على ما سب يمكخ القول أخ المسترشد يسرتطي مرخ
لالل المعرفرة فهرم واد ار العرالم الر

يعري

فير  ،ويقروم بحرل

المشرركالت التررة تواجه ر  ،ويرررب مرردركا لمررا يرردور حول ر مررخ

متيير ررات معار ررر  ،ويس ررتطي المسترش ررد بواس ررطة المعرف ررة أخ
يكروخ بنررا ﴽ معررفيﴼ لررارﴼ يمكنر مررخ لاللر أخ يسررتوعب أذ
معررارف جديررد ويقرروم بربط ر بمررا لدي ر مررخ معلومررات ومعررارف
س ررابقة ،ثر ررم يقررروم باس ررتيعاب  ،وب ر ر ل ير ررب أكثرررر ق رردر علرررى
التمييز بيخ أبعاد الموقف المعرفة وما يرتبط ب مرخ معلومرات

وحقائ .
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وقررد تعررددت الد ارسررات التررى تناولررت معررارف واحتياجررات

المبحر رروثيخ بعملير ررات اللدمر ررة اجولر ررى إلنشر ررا بسر ررتاخ النلير ررل

الر ر ررز ار للتورر ر رريات اإلرشر ر ررادية لنلير ر ررل الر ر رربل فمنهر ر ررا د ارسر ر ررة

وال ر

يشررتمل علررى ثمررانة عشررر تورررية موزعررة علررى النحررو

عب ر ر ر ر ر ر ر رردالعال ومحم ر ر ر ر ر ر ر ررد(  ،)2000ود ارس ر ر ر ر ر ر ر ررة القر ر ر ر ر ر ر ر ررا

التر ررالى عملي ر ررة تحدي ر ررد اجرر ررناف المناس ر رربة للمنطقة(تور ر ررية

ويس ررر ( ،)2003ود ارسر ررة الزرقر ررا وك ر رريم(  ،)2004ود ارسر ررة

واحد )  ،وعملية التيار واعداد التربرة للز ارعرة ( 5تورريات)،

حسر ر ر ر رريخ(  ،)2004ود ارسر ر ر ر ررة عيسر ر ر ر ررى( ، )2004ود ارسر ر ر ر ررة

وعملية زراعة النليل( 12تورية) ،وقد وغ أمرام كرل عبرار

حنو ( ،)2014ودراسة عبداهلل(  ، )2017ودراسة مجاهرد (

وأعطيررت الرردرجات()2،1علررى الترتيررب ،وتررم جمر درجررات كررل

عجم ر ر ر ر ررى( ،)2005ود ارس ر ر ر ر ررة مرس ر ر ر ر ررى(  ، )2010ود ارس ر ر ر ر ررة

 ،)2017والتى نلل

منها فى مجملها للى أخ

 تناولت ا حتياجات اإلرشادية المعرفية لز ار نليل البل . تحدي ر ررد درج ر ررة معرف ر ررة ز ار النلي ر ررل بالعملي ر ررات اإلنتاجي ر ررةلنليل البل .

 التعرف على أهم المشاكل اإلنتاجية والتسويقية التى تواجز ار نليل البل .
 -ه

الدراسات لم تهتم بدراسة معارف ز ار نليل البل

بمحافظة دمياط.
األسلوب البحث
أوالا التعاريف ااجرائية والمعالجة الكميةا
 -درج ية معييارف المبحييوثي بالتوصيييات ااريييادية الخاصيية

بإنتيييياج نخيييييل الييييبلح ويقرر ررد بهر ررا مر ررد للمر ررام المبحر رروثيخ
بالتورر رريات اإلرشر ررادية اللارر ررة ب نت ر راج نلير ررل الر رربل وال ر ر

مقي رراس مك رروخ م ررخ فئت ررى اس ررتجابة ه ررى "يع رررف ،و يع رررف"،
مبح ر رروث لتعب ر ررر ع ر ررخ درج ر ررة مع ر ررارف المبح ر رروثيخ للتور ر رريات
اللارة بعمليات اللدمة اجولى إلنشا بستاخ النليل.
 -2درجة معارف المبحوثي

بالتوصيات الخاصة بعمليات

الخدمة المستمر لأليجارا ويقرد ب مد

للمام المبحوثيخ

بعمليات اللدمة المستمر لألشجار النامية وال

ثالثوخ تورية موزعة على النحو التالى عملية رذ النليل(5
توريات) ،وعملية تسرميرد النليل( 4توريات) ،وعملية
مكافحة أفات النليل(13تورية) ،وعملية ترقلريم النليل(7

توريات) ،وقد وغ أمام كل عبار مقياس مكوخ مخ فئتى
استجابة هى "يعرف ،و

يعرف" ،وأعطيت الدرجات

()2،1على الترتيب ،وتم جم درجات كل مبحوث لتعبر عخ
درجة معارف المبحوثيخ للتوريات اللارة بعمليات اللدمة
المستمر لألشجار.
 -3درجة معارف المبحوثي

بالتوصيات الخاصة بعمليات

يشتمل على ثمانة وسبعوخ تورية موزعة على أربعة محاور

خدمة رأس النخلةا ويقرد بها مد

النليل ( 18تورية) ،عمليات اللدمة المستمر لألشجار(29

تورية موزعة على النحو التالى عملية ترلقري

عل ررى النح ررو الت ررالى عملي ررات اللدم ررة اجول ررى إلنش ررا بس ررتاخ

يشتمل على

بعمليات لدمة رأس النللة وال

للمام الز ار المبحوثيخ

يشتمل على تس عشر
النليل(8

تورية) ،وعمليات لدمة رأس النللة( 19توررية) ،وعمليرات

توريات) ،وعملية تقويس أو ت ليل النليل( 4توريات)،

درجر ررات كر ررل مبحر رروث لتعبر ررر عر ررخ درجر ررة معر ررارف المبحر رروثيخ

كل عبار مقياس مكوخ مخ فئتى استجابة هى "يعرف ،و

جنررى وقطررف واعررداد وتعبئررة الثمررار( 11تورررية) ،وتررم جم ر

بالتور رريات اإلرش ررادية اللار ررة إلنت رراج نلي ررل ال رربل  ،ويمك ررخ
قياس ه ا المتيير مخ لالل قياس المحاور اجربعة التالية
 -1درجيية معييارف المبحييوثي بالتوصيييات الخاصيية بعمليييات
الخدمة األولى ا نياء بستا النخيلا ويقرد بها مرد للمرام

وعملية لرف وتكميم النليل ( 7توريات) ،وقد وغ أمام
يعرف" ،وأعطيت الدرجات ()2،1على الترتيب ،وتم جم
درجات كل مبحوث لتعبر عخ درجة معارف المبحوثيخ
للتوريات اللارة بعمليات لدمة رأس النللة.

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )4أكتوبر -ديسمبر 2021

1866

 -4درجة معارف المبحوثي

بالتوصيات الخاصة بعمليات

جنى وقطف وائداد وتعبئة الثمار ويقرد بها فى ه ا
للمام المبحوثيخ بعمليات جنى وقطف واعداد

البحث مد

وتعبئة الثمار وال

يشتمل على لحد

عشر تورية موزعة

ثالثاا الفروض البحثيةا
لتحقي

الهدف الراب

الفروض البحثية التالية

مخ أهداف البحث تم ريا ة

 -1الفرض األولا "توجد عالقة ارتباطي معنوية بيخ كرل مرخ

على النحو التالى عملية جنة أو قطف ثمار النليل(5

المتيي ررات المسررتقلة المدروسررة والمتمثلررة فررى ( سررخ المبحرروث،

وقد وغ أمام كل عبار مقياس مكوخ مخ فئتى استجابة هى

نليررل بلرر  ،اللب ررر بز ارعررة نليررل الرربل  ،والتجديديررة ،ودافعيررة

توريات) ،وعملية لعداد وتعبئة ثمار النليل( 6توريات)،
"يعرف ،و يعرف" ،وأعطيت الدرجات ( )2،1على الترتيب،
وتم جم

درجات كل مبحوث لتعبر عخ درجة معارف

المبحوثيخ للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف واعداد

وتعبئة الثمار.

ه ا وتم جم درجات المبحوث فى المحاور اجربعة
لتمثل درجت درجة معارف المبحوثيخ بالتوريات اللارة
ب نتاج نليل البل .
ثانياا المتغيرات البحثيةا
تم التيار متييرات ه ا البحث اتساقا م طبيعة البحث
وأبعاد وقد تم ترنيفها للى مجموعتيخ مخ المتييرات وهة
أ -المتغييييرات المسيييتقلةا تغ ررمخ البح ررث أح ررد عش ررر متيير ر ار

مسر ررتقال وهر ررة سر ررخ المبحر رروث ،والحالر ررة التعليمير ررة ،والحير رراز

المزرعية ،والمساحة المزروعة نليل بل  ،اللبر بزراعة نليل
ال ر رربل  ،والتجديدي ر ررة ،ودافعير ر رة اإلنج ر رراز ،والطم ر ررو  ،ومر ر ررادر

المعلوم ر ررات ،وا نفتر ر را الحغر ر رار  ،وا تج ر ررا نح ر ررو اإلرش ر رراد
الزراعى.
ب -المتغير التاببا وتمثل ه ا المتيير فة الدرجة اإلجمالية

لمعارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة ب نتاج

نليل البل

فى المحاور اجربعة المدروسة مجتمعة وهى

والحالر ررة التعليمير ررة ،والحير رراز المزرعير ررة ،والمسر رراحة المزروعر ررة
اإلنجاز ،والطمو  ،ومرادر المعلومات ،وا نفتا الحغرار ،
وا تج ر ر ررا نح ر ر ررو اإلرش ر ر رراد الز ارع ر ر ررى) ،وب ر ر رريخ درج ر ر ررة مع ر ر ررارف
المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل ".
 -2الفرض الثانى "تسهم المتييرات المستقلة المدروسة

مجتمعة فى تفسير التبايخ فى درجة معارف المبحوثيخ

بالتوريات اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل ".

 -3الفرض الثالث "يسهم كل متيير مخ المتييرات المستقلة
المدروسة لسهاما معنويا فى تفسير التبايخ فى درجة معارف
المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل ".
ه ا وتم التبار ه

الفروض

فة رورتها الرفرية

(فرض العدم).
رابعاا منطقة وياملة وئينة البحثا
تم التيار محافظة دمياط إلج ار ه ا البحث باعتبارها مرخ
المحافظات الرائد فرة ز ارعرة نليرل الربل  ،باإلغرافة للرة أنهرا
المحافظر ررة التر ررة تق ر ر فر ررة نطاقهر ررا كلير ررة الز ارعر ررة محر ررل عمر ررل

الباحثاخ ،باإلغافة للة أنها محل لقامة الباحثاخ مما ييسر ل
مالحظررة وفهررم بعررض جوانررب الظرراهر موغر البحررث ،وكر ل

مم ررا تيس ررر عملي ررة جمر ر البيان ررات ،وألير ر ار تحقيق ررا له رردف رب ررط
البح رروث العلمي ررة بالجامع ررة بالمش رراكل الميداني ررة ف ررة المجتمر ر

(معارف المبحوثيخ بعمليات اللدمة اجولى إلنشا بستاخ

المحلة المحيط ،وتتغمخ محافظة دمياط لمسة مراكز لدارية

لألشجار ،ومعارف المبحوثيخ بعمليات لدمة رأس النللة،

بالسررلة مررخ برريخ م اركررز المحافظرة اللمسررة ،وبررنفس الطريقررة تررم

نليل البل  ،ومعارف المبحوثيخ بعمليات اللدمة المستمر

ومعارف المبحوثيخ بعمليات جنى وقطف واعداد وتعبئة
الثمار).

 ،وتر ررم التير ررار مركر ررز كفر ررر البطر رريخ بطريقر ررة عش ر روائية بسر رريطة

التي ر ررار جمعي ر ررة كف ر ررر البط ر رريخ التعاوني ر ررة الزراعي ر ررة م ر ررخ ب ر رريخ
الجمعير ررات التعاونير ررة الزراعير ررة الثمر ررانى لمركر ررر كفر ررر البطر رريخ،
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وبحرر ررر ز ار نلير ررل الر رربل بهر ررا بلر ررغ عر ررددهم  1578حر ررائ از

المعلومات و التوريات التى تهمهم فى مجال عملهم ،وأخ

وحائز  ،وتم التيار عينة عشوائية بسريطة بنسربة  %10مرنهم

 %90.5لما قليلى أومتوسطة مرادر المعلومات ،مما قد

رائز أجرر
ليمثلوا عينة البحث المستهدفة فبلرغ عرددهم  158ح ا

يستدعى العمل على زياد معلومات ومعارف هؤ

عليهم ه ا البحث.

مخ لالل الجهاز اإلرشاد

خامساا تجميب وتحليل البياناتا

قرابة  %85منلفغى ومتوسطى ا نفتا

ت ررم اس ررتيفا البيانررات الالزم ررة لتحقي ر أه ررداف ه ر ا البحر رث
باس ررتلدام لس ررتمار لس ررتبياخ بالمقابل ررة الشلر ررية ل ررالل الفت ررر

مخ(يوليررو – أ سررطس ،)2021و ل ر بعررد لعرردادها والتبارهررا
مب ر رردئيا .هر ر ر ا وق ر ررد ت ر ررم اس ر ررتلدام النس ر رربة المئوي ر ررة ،والمتوس ر ررط
الحس ر ررابى ،وا نحر ر رراف المعي ر ررار  ،والم ر ررد ،ومعامل ا رتب ر رراط
البسيط ،ومعامل اإلرتباط المتعدد ،ومعامل اإلنحردار الجزئرى،
ومعامر ررل ا نحر رردارالجزئى الت ر ردرجى  Step-wiseللتعر رررف علر ررى
أكثرر المتييررات المسرتقلة ترأثي ار والتررى تسرهم فرى تفسرير التبررايخ

فى المتيير التاب  ،وتم التحليل اإلحرائة با ستعانة ببرنرامج
التحليل ا حرائى .SPSS

بجدول( )1أخ  %81مخ

المبحوثيخ وقعوا فى فئتى السخ الريير والمتوسط مما يعكس
الز ار المبحوثيخ فى مرحلة سنية أكثر مرونة مما

يعنى أخ الفررة ربما قائمة أمام جهاز اإلرشاد الزراعى
إلحداث التيييرات المستهدفة فى معارفهم ،وأخ قرابة %27

مخ المبحوثيخ أمييخ مما يستدعى زياد معرفة هؤ

الز ار

بالمعارف الالزمة عخ طري ا جتماعات اإلرشادية والبرامج
التلفزيونية مقارنة بالطر المعتمد على الكلمة المكتوبة ،وأخ
 %78،5منهم لما ريير أومتوسطى الحياز المزرعية ،
وأخ قرابة %80متوسطى ومرتفعى التجديدية ،مما يعكس
أنهم أكثر سعيا للتييير والتللى عخ كل ما هو تقليد

فى

الزراعة على وج العموم ،وأخ حوالى  %58مخ المبحوثيخ
و دافعية لنجاز مرتفعة ،مما يعكس أخ توافر الدافعية لد
هؤ

الحغار  ،وأخ

حوالى  %74منلفغة ومتوسطة الطمو  ،وأخ حوالى
 %82مخ المبحوثيخ مثلوا فى فئتة ا تجا المؤيد والمحايد
نحو اإلرشاد الزراعى ،مما يعكس أخ هؤ

المبحوثيخ ربما

يكونوا أكثر استعدادﴽ وميلﴼ لتقبل اجفكار والمعلومات العامة
والمستحدثة التى يعمد الجهاز اإلرشاد

الز ار .

ثانياا معارف المبحوثي

للى نشرها بيخ

بالتوصيات ااريادية الخاصة

بإنتاج نخيل البلح أوغحت النتائج بجدول()2أخ الدرجات

المعبر عخ معارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة

ب نتاج نليل البل قد تراوحرت مخ ( )72-57درجة بمتوسط
درجة ،وبتوزي

أوالا بعض الخصائص المميز للمبحوثي ا

أخ هؤ

كمردر معلوماتى هام ،وأخ

حسابى قدر  64.19درجة ،وانحراف معيار قدر 3.91

النتائج ومناقيتها
أوغحت النتائج الوارد

المبحوثيخ

المبحوثيخ يدفعهم للى كافة السبل للحرول على

المبحوثيخ وفقا لدرجة معرفتهم بالتوريات

اإلرشادية اللارة

نتاج نليل البل

تبيخ أخ قرابة %21

فقط مخ المبحوثيخ و درجة معرفة مرتفعة ،بينما جا حوالى
 %79منهم فى فئتى المعرفة المنلفغة والمتوسطة ،مما

يعكس تدنى معارف البية المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية
اللارة ب نتاج نليل البل .
وسوف نستعرض معارف المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية
اللارة ب نتاج نليل البل فى كل محور مخ المحاور اجربعة
المدروسة على النحو التالى
 -1معارف المبحوثي بالتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة
األولى النياء بستا النخيل أظهرت النتائج بجدول( )2أخ

الدرجات المعبر عخ معارف المبحوثيخ للتوريات اللارة
بعمليات اللدمة اجولى إلنشا بستاخ النليل قد تراوحرت مخ
( )18-12درجة بمتوسط حسابى قدر 15.24درجة،

وانحراف معيار قدر  2.04درجة ،وبتوزي المبحوثيخ وفقا
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لدرجة معرفتهم للتوريات اللارة بعمليات اللدمة اجولى

للتوريات اللارة بعمليات اللدمة اجولى إلنشا بستاخ

بستاخ النليل تبيخ أخ حوالى  %27فقط مخ

النليل ،مما يعكس تدنى معارف البية المبحوثيخ للتوريات

نشا

المبحوثيخ كانوا و درجة معرفة مرتفعة ،بينما جا قرابة

اللارة بعمليات اللدمة اجولى نشا بستاخ النليل.

 %73منهم فى فئتى المعرفة المنلفغة والمتوسطة
جدول .1توزيب المبحوثي وفقا لبعض خصائصهم المميز المدروسة
الخصائص

العدد

 -1سخ المبحوث(سن )
ريير (48 ) 45-35
80
متوسط()57-46
30
كبير()68-58
158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -2الحالة التعليمية(درجة)
42
أمى(رفر)
34
يق أر ويكتب()3
36
ابتدائى()6
20
لعداد ()9
18
تعليم متوسط()12

%

30.4
50.6
19
100

المتوسط
الحسابى

50.71

االنحراف
المعيار

9.01

26.6
21.5
22.8
12.7
11.4
5.1
100

8
عالى()16
158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -3الحياز المزرعية(قيراط)
44.3
70
ريير ()88-12
34.2
متوسط(54 )167-79
21.5
34
كبير ()244-168
100
158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -4المساحة المزروعة بل (قيراط)
68.4
108
منلفض()28-2
19.6
31
متوسط()57-29
12
19
مرتف ()84-58
100
158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -5اللبر بزراعة نليل البل (سن )
32.3
51
قليلة()18-10
48.7
77
متوسط()28-19
19
30
كبير ()37-29
100
158
اإلجم ر ر رال ر رى
المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ.

88.19

77.47

23.45

20.98

19.63

9.35

الخصائص

العدد

%

 -6التجديدية(درجة)
منلفغة(32 )16-14
57
متوسطة()21-17
69
مرتفعة()24-22
158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -7دافعية اإلنجاز(درجة)
13.9
منلفغة(22 )15-14
27.9
متوسطة(24 )19-16
58.2
92
مرتفعة()21-20
100 158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -8مرادر المعلومات
37.3
59
منلفغة()2-1
53.2
84
متوسطة()5-3
9،5
15
مرتفعة()7-6
100 158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -9ا نفتا الحغار
43.7
69
منلفض()4-3
30.4
48
متوسط()7-5
25.9
41
مرتف ()9-8
100 158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -10الطمو
44.3
منلفض(70 )13-12
40.5
64
متوسط()16-14
15.2
24
مرتف ()18-17
100 158
اإلجم ر ر رال ر رى
 -11ا تجا نحو ا رشاد الزراعى
62 988
مؤيد()15-10
20.3
32
محايد()22-16
17.7
معارض(28 )28-23
100 158
اإلجم ر ر رال ر رى
20.3
36.1
43.6
100

المتوسط
الحسابى

االنحراف
المعيار

20.08

3،37

18،43

2،12

3.22

1.52

5،54

1.85

13.61

2.37

15.92

5.53
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جدول .2توزيب المبحوثي وفقا لدرجة معارفهم بالتوصيات ااريادية الخاصة بإنتاج نخيل البلح

االنحراف المعيار

المتوسط الحسابى
%
العدد
معارف المبحوثي
معارف المبحوثي بالتوصيات ااريادية الخاصة النتاج نخيل البلح
22.2
35
منلفغة ( )61-57درجة
64.19
57
90
متوسطة ( )67-62درجة
20.8
33
مرتفعة ( )72-68درجة
100
158
اإلج رمر رالر ر رى
 -1معارف المبحوثي للتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة األولى النياء بستا النخيل
15.2
24
منلفغة ( )13-12درجة
15.24
57.6
91
متوسطة ( )16-14درجة
27.2
43
مرتفعة ( )18-17درجة
100
158
اإلج رمر رالر ر رى
 -2معارف المبحوثي للتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة المستمر لأليجار
9.5
15
منلفغة ( )22-20درجة
25.18
56.3
89
متوسطة ( )26-23درجة
34.2
54
مرتفعة ( )29-27درجة
100
158
اإلج رمر رالر ر رى
 -3معارف المبحوثي للتوصيات الخاصة بعمليات خدمة رأس النخلة
19.00
30
منلفغة ( )14-13درجة
16.04
36.7
58
متوسطة ( )16-15درجة
44.3
70
مرتفعة ( )18-17درجة
100
158
اإلج رمر رالر ر رى
 -4معارف المبحوثي للتوصيات الخاصة بعمليات جنى وقطف وائداد وتعبئة الثمار
20.2
32
منلفغة ( )6-5درجة
7.72
51.3
81
متوسطة ( )8-7درجة
28.5
45
مرتفعة ( )10-9درجة
100
158
اإلج رمر رالر ر رى

3.91

2.04

2.14

1.56

1.39

المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ.

ولمزيد م

المعرفى لد

اايضاح وللوقوف على أهم أوج النق

المبحوثيخ فيما يتعل

 -2معارف المبحوثي بالتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة

بالتوريات اللارة

بعمليات اللدمة اجولى إلنشا بستاخ النليل حيث كشفت

المستمر لأليجارا أظهرت النتائج بجدول( )2أخ الدرجات

المعبر عخ معارف المبحوثيخ بالتوريات اللارة بعمليات

النتائج عدم معرفة المبحوثيخ بالتوريات اللارة بعمليات

اللدمة المستمر لألشجار قد تراوحرت مخ ( )29-20درجة

اللدمة اجولى

نشا

بستاخ النليل والتى أمكخ ترتيبها

تنازليا وفقا لنسبة عدم معرفتهم بتل

التوريات علة النحو

بمتوسط حسابى قدر  25.18درجة ،وانحراف معيار قدر
 2.14درجة ،وبتوزي

المبحوثيخ وفقا لدرجة معرفتهم

التالة تحدد الجور علة أبعاد ،1×1×1وتقسم اجرض للة
مربعات ،وأفغل بعد لليرس  7×7أو  8×8للمزار

للتوريات اللارة بعمليات اللدمة المستمر لألشجار تبيخ

أخ حوالى  %34فقط مخ المبحوثيخ يتسموخ بدرجة معرفة

المنتظمة ،وللط سماد عغوذ قديم متحلل م  12كجم

قرابة  %66منهم فى فئتى المعرفة

سوبر فوسفات م

 2كجم كبريت للجور  ،بنسب بليت

 %36.7 ،%38.6 ،%43 ،%49.4على الترتيب،
جدول(.)3

مرتفعة ،بينما جا

المنلفغة والمتوسطة ،مما يعكس تدنى معارف

البية

المبحوثيخ للتوريات اللارة بعمليات اللدمة المستمر
لألشجار.
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جدول  .3توزيب المبحوثي وفقا لمعرفتهم بالتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة االولى انياء بستا النخيل
التوصيات الخاصة بعمليات الخدمة األولى انياء بستا النخيل
أ-ئملية تحديد األصناف المناسبة للمنطقةا
رنف الحيانة
1
رنف الز لول
2
رنف العرابة "عريبة"
3
رنف السمانة
4
رنف بنت عيشة
5
ب-ئملية إختيار وائداد التربة للزرائةا
تحرث اجرض جيدا مرتيخ.
1
 2تسوذ اجرض تماما.
 3تقسم اجرض للة مربعات.
 4تحدد الجور علة أبعاد.1×1×1
يللط سماد عغوذ قديم متحلل م  12كجم سوبر فوسفات م  2كجم كبريت للجور.
5
ج -ئملية زرائة النحيل
أفغل بعد لليرس  7×7أو  8×8للمزار المنتظمة.
1
أفغل بعد لليرس فة التربة الطينية 6م.
2
 3توغ الفسيلة فة الجور ويردم حولها بكبس التربة.
 4تيطة الفسيلة بعد اليرس بلي أو ق أرز لحمايتها مخ حرار الريف أو برد الشتا .
 5تكاثر النليل عخ طري الفسائل الناتجة مخ اجم يؤدذ للحرول علة نفس الرنف.
قبل ميعاد الفرل بشهريخ ينظف حول الفسيلة ثم يكوم حولها بالتراب لتكوخ مجمو
6
ج رذ قوذ.
يقلم جريد الفسيلة بحيث يبقة من سوذ رفيخ حول القلب لحماية البرعم الطرفة " الجمار ".
7
 8ي از التراب مخ حول الفسيلة المراد فرلها حتة يظهر مكاخ لترالها باجم.
عندما تقارب الفسيلة علة اإلنفرال فعلة أحد العامليخ أخ يتلقاها حتة تسقط علة اجرض.
9
 10تنظف الج ور القديمة بعد لنفرال الفسيلة.
 11تعقم السطو المجروحة بالمطهرات الفطرية لمن مهاجمة الكائنات الدقيقة والحشرات.
 12يجب اإلس ار فة زراعة الفسائل بعد فرلها وعدم التألر فة زراعتها.

المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ.

ولمزييييد مييي اايضييياح وللوقرروف علررى أهررم أوج ر الررنق

المعرفر ررى لر ررد المبحر رروثيخ فيمر ررا يتعل ر ر بالتورر رريات اللارر ررة
بعمليررات اللدمررة المسررتمر لألشررجار حيررث كشررفت النتررائج عررخ
أخ معرف ررة المبح رروثيخ بالتور رريات اللار ررة بعملي ررات اللدم ررة
المستمر لألشجار والترى أمكرخ ترتيبهرا تنازليرا وفقرا لنسربة عردم
معرررفتهم بتلر التوررريات علررة النحررو التررالة اللفحررة السررودا
يررريب الجمررار "قلررب الفسرريلة" وقمررة جر

النللررة وتظهررر بقر

س ر ررودا عل ر ررة الس ر ررعف وتجمر ر ر اجنس ر ررجة المر ر ررابة وتح ر ررر ،
والتفحم الكا ب ينتشر فة المناط عاليرة الرطوبرة القريبرة مرخ

يعرف
ئدد
139
143
137
142
120

%
87.9
90.5
86.7
89.8
75.9

111
109
90
80
100

70.3
69
57
50.6
63.3

47
49
68
78
58

29.7
31
43
49.4
36.7

97
101
115
120
118

61.4
63.9
72.8
75.9
74.7
79.1

61
57
43
38
40
33

38.6
36.1
27.2
24.1
25.3
20.9

130
126
112
122
114
119

82.3
79.7
70.9
77.2
72.2
75.3

28
32
46
36
44
39

17.7
20.3
29.1
22.8
27.8
24.7

125

البحر وتظهر بق سرودا علرة اللرو

والررتلل

ال
ئدد
19
15
21
16
38

يعرف
%
12.1
9.5
13.3
10.2
24.1

" اجو ار " ويرتم جمعهرا

منهررا م ر الررر بمبيررد ترايترروخ بمعرردل  50سررم 3 /

لتر مرا  ،وعفرخ الجر ور يرريب الفسرائل ويرؤدذ لموتهرا فيجرب
أخ تطهر ر ر ر ررر الفسر ر ر ر ررائل بر ر ر ر ررالمطهرات الفطرير ر ر ر ررة كالتوبسر ر ر ر رريخ لم
وديزولكس ،وعفخ ثمار البل يسربب نرو مرخ الفطريرات ويجرب
أخ تجمر ر وي ررتم ال ررتلل

منه ررا ل ررارج المزرع ررة بنس ررب بلي ررت

%43 ، %43 ، %43.7 ، %44.9علر ررى الترتير ررب ،جر رردول

(.)4
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جدول .4توزيب المبحوثي وفقا لمعرفتهم بالتوصيات الخاصة بعمليات الخدمة المستمر لأليجار
التوصيات الخاصة بعمليات الخدمة المستمر لأليجار

يعرف

أ -ئملية ري النخيلا
مد طويلة ف خ معدل النمو اللغرذ لألو ار يقل بوغو وتقل رفات الثمار وينلفض محرولها بدرجة كبير .

1

ل ا تعرض النليل للعط

2

فة فتر التزهير والعقد يكوخ الرذ لفيف علة الحامة م تجنب العط

أو اإلسراف حيث أخ لنلفاض أو زياد الرذ فة ه الفتر تسبب تساقط جز كبير مخ اجزهار والعقد

الريير.
3

فة فتر نمو وتلويخ الثمار يكوخ الرذ علة فترات متقاربة حتة فتر لكتمال نمو الثمار حيث أخ نق

الما بعد العقد يسبب لنلفاض فة سرعة نمو الثمار ويؤدذ للة سقوط

الكثير منها ورير حجمها.

ال يعرف

ئدد

%

ئدد

%

107

67.7

51

32.3

69

49

31

109
118

74.7

40

25.3

4

فة فتر ما بعد جم المحرول يراعة عدم لهمال الرذ فة ه الفتر للمساعد فة تكويخ الطل الجديد ويكوخ الرذ علة فترات متباعد شتا ا.

104

65.8

54

34.2

5

فة فتر نغج الثمار يكوخ الرذ علة فترات متباعد ولفيف للعمل علة سرعة نغج الثمار وتلوينها وزياد حالو سكرياتها ويحافظ علة رالبتها فتكوخ أكثر تحمال للنقل والتسوي .

116

73.4

42

26.6

ب -ئملية تسميد النخيلا
1

يغاف السماد العغوذ فة لناد علة شكل نرف دائر حول ج

النللة علة بعد  100 – 70سم بعرض وعم مخ  50 – 40سم حيث يوغ السماد العغوذ

المتحلل بمعدل  100كجم لكل لند لالل شهر نوفمبر وديسمبر.

102

35.4

64.6
56

2

يغاف نرف كجم سوبر فوسفات الكالسيوم للنللة الواحد للمساعد علة تحلل المواد العغوية بالسماد البلدذ م لغافة نرف كجم كبريت للتربة القلوية أو الجيرية للفض .ph

107

3

تغاف سلفات البوتاسيوم بمعدل  2 – 1،5كجم للنللة سنويا تبعا لعمر النللة وتقسم علة ثالث دفعات متساوية لالل شهر مارس ومايو ويوليو أثنا موسم النمو.

118

74.7

40

25.3

4

تغاف اجسمد النيتروجينية " اجزوتية" بمعدل  1200 – 800جم للنللة الواحد سنويا علة ثالث دفعات فة مارس ومايو ويوليو.

113

71.5

45

28.5

67.7

51

32.3

ج -ئملية مكافحة آفات النخيل
1

التفحم الكا ب ينتشر فة المناط عالية الرطوبة القريبة مخ البحر وتظهر بق سودا علة اللو

سم /

" اجو ار " ويتم جمعها والتلل

 3لتر ما .

2

للفحة السود ا تريب الجمار "قلب الفسيلة" وقمة ج

3

عفخ الج ور يريب الفسائل ويؤدذ لموتها فيجب أخ تطهر الفسائل بالمطهرات الفطرية كالتوبسيخ لم وديزولكس.

4

منها م الر بمبيد ترايتوخ بمعدل 50

النللة وتظهر بق سودا علة السعف وتجم اجنسجة المرابة وتحر .

عفخ الطل يريب النورات الم كر والمؤنثة وهو مرض لطير فة المناط

ات الرطوبة الجوية كالمناط الساحلية وتظهر بق حم ار علة طرف العراجيخ وتر

بأحد

المطهرات الفطرية بعد جم المحرول.
5
6
7
8
9

عفخ ثمار البل يسبب نو مخ الفطريات ويجب أخ تجم ويتم التلل

منها لارج المزرعة.

دود البل الريير لونها أسود تهاجم اجزهار والثمار وتر بمالثيوخ  %57بمعدل 200- 150سم /لتر ما .

ثاقبة أو لنفسا البل تهاجم ثمار البل اجلغر وتغ بيغها دالل النوا وتؤدذ للة تساقطها ويجب أخ تجم الثمار المتساقطة وتحر ثم الر

جرام 100 /لتر ما ثم يكرر بعد  21يوم.

دود طل النليل تهاجم الف الطل وتتي ذ علة اجزهار ويالحظ تأكل اللو
سوسة النليل الحم ار لونها برتقالة محمر وتهاجم ج

بالسيفيخ بمعدل 200

وجفاف الثمار الريير نتيجة حفر اليرقة جنفا فة داللها وتر بمالثيوخ .%57

النللة وترن أنفا بدالل وتظهر لف ار ازت رميية لونها بنة محمر كريهة الرائحة ونشار متعفنة ممزوجة بالعرار

الللوية دالل الج .
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56.3
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58.9

65

41.1
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57

68

43

63.9

57

36.1

101
90

57

68

43

93

58.9

65

41.1

62.7

59

37.3

65.8

54

34.2

85.4

23

14.6

99
104
135

10

لو اإلرابة بسوسة النليل الحم ار حديثة نقط الجز المراب وندفن فة اجرض ونر مكاخ القط بمبيد حشرذ.

135

85.4

23

14.6

11

يحقخ مركز اإلرابة وأسفل وأعال وعلة جانبي حسب حجم اإلرابة ودرجتها بالمبيد الحشرذ بعد عمل حفر بواسطة مسمار "البريمة" فة ه اجماكخ ود المواسير فة تل الحفر.

120

75.9

38

24.1

12

لو اإلرابة بسوسة النليل الحم ار كبير من فتر تقط النللة وتحر .

132

83.5

26

16.5

120

75.9

38

24.1

1

هو قط السعف اجرفر والجاف والمراب والسعف الزائد عخ حاجة النللة وازالة اجشوا والليف.

119

75.3

39

24.7

2

يقترر التقليم فة السنوات اجولة مخ عمر النللة علة لزالة السعف الجاف فقط.

118

74.7

40

25.3

3

يسم التقليم جشعة الشمس أخ ترل للة الع و مما يساعد فة تحسيخ نوعية الثمار واإلس ار فة نغجها وك ل المساعد فة تقليل اإلرابة باجمراض.

116

73.4

42

26.6

4

مواعيد التقليم فة اللريف بعد جم الثمار مباشر وأوائل الربي وقت التلقي وأثنا لج ار عملية التقويس فة الريف.

118

74.7

40

25.3

128

81

30

19

80.4

31

19.6

13

النمل اجبيض يهاجم الج ر ويحدث أنفا فة ج

النللة ويهاجم اجو ار ويكاف بعمل لند حول النللة المرابة ويوغ ب محلول الدورسباخ فة الما بتركيز .%2

د -ئملية تقليم النخيلا

5

أفغل موعد هو موعد تمام لروج اج اريض المؤنثة الجديد حيث تكوخ النللة قد لمترت كل ما بالجريد مخ

6

يكوخ القط علة لرتفا مخ ( 12 – 10سم) مخ قاعد الكرنافة وأخ يكوخ القط مخ أسفل للة أعلة بحيث يكوخ سط القط منحد ار للة اللارج حتة
اجمطار بيخ الكرنافة وج

7

ا أثنا تكويخ ولروج اج اريض " الع و ".
تتجم ميا

النللة.

بعد التقليم تر اجشجار بالمطهرات الفطرية وأذ مبيد حشرذ أو التعفير ببودر السيفيخ م الكبريت بنسبة ( )8 2علة الرواكب والليف للوقاية مخ سوسة النليل الحم ار .

المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ.
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82.9

27

17.1
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بالتوصيات الخاصة بعمليات خدمة

رأس النخلةا بينت النتائج بجدول( )2أخ الدرجات المعبر

عخ معارف المبحوثيخ بالتوريات اللارة بعمليات لدمة

رأس النللة قد تراوحرت مخ ( )18-13درجة بمتوسط حسابى
قدر  16.04درجة ،وانحراف معيار قدر  1.56درجة،
وبتوزي المبحوثيخ وفقا لدرجة معرفتهم للتوريات اللارة
بعمليات لدمة رأس النللة تبيخ أخ حوالى  %44مخ
المبحوثيخ و درجة معرفة مرتفعة ،بينما جا قرابة %56

منهم فى فئتى المعرفة المنلفغة والمتوسطة للتوريات
اللارة بعمليات لدمة رأس النللة.
ولمزييييد مييي اايضييياح وللوق رروف عل ررى أه ررم أوجر ر ال ررنق

المعرف ررى ل ررد المبح رروثيخ فيم ررا يتعلر ر بالتور رريات اللار ررة
بعملي ررات لدم ررة رأس النلل ررة حي ررث كش ررفت النت ررائج ع ررخ ع رردم
معرف ررة المبح رروثيخ بالتور رريات اللار ررة بعملي ررات لدم ررة رأس
النللررة والتررى أمك ررخ ترتيبهررا تنازليررا وفق ررا لنسرربة عرردم معر ررفتهم
بتل ر ر ر التور ر ر رريات علر ر ررة النح ر ر ررو التر ر ررالة تس ر ر ررتلدم الطريق ر ر ررة
الميكانيكير ررة فر ررة عملير ررة التلقر رري بواسر ررطة سر رراللم تحمر ررل علر ررة
عجررالت وتجرهررا الجر اررات ،.حبرروب اللقررا التررة تنتجهررا أزهررار
نللررة مر ر كر لتلقرري مررا برريخ ( )25 – 20نللررة  ،اج رراريض
المؤنث ر ر ررة تل ر ر رررج م ر ر ررخ أول م ر ر ررارس حت ر ر ررة أول م ر ر ررايو تقريب ر ر ررا،

اج اريض الم كر تلررج مبكرر عرخ المؤنثرة فرة فب اريرر بنسرب
بلير ر ر ر ر ر ر ر ررت  %25.3 ،%27.2 ، %29.1 ،%36.7علر ر ر ر ر ر ر ر ررى
الترتيب ،جدول (.)5
 -4معارف المبحوثي

بالتوصيات الخاصة بعمليات جنى

وقطف وائداد وتعبئة الثمار أظهرت النتائج بجدول( )2أخ
الدرجات المعبر عخ معارف المبحوثيخ للتوريات اللارة

بعمليات جنى وقطف واعداد وتعبئة الثمار قد تراوحرت مخ

( )10-5درجة بمتوسط حسابى قدر  7.72درجة ،وانحراف
معيار قدر  1.39درجة ،وبتوزي

المبحوثيخ وفقا لدرجة

معرفتهم للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف واعداد
وتعبئة الثمار تبيخ أخ  %28.5فقط مخ المبحوثيخ كانوا و
درجة معرفة مرتفعة ،بينما جا  %71.5منهم فى فئتى
المعرفة المنلفغة والمتوسطة للتوريات اللارة بعمليات
جنى وقطف واعداد وتعبئة الثمار ،مما يعكس تدنى معارف
البية المبحوثيخ للتوريات اللارة بعمليات جنى وقطف

واعداد وتعبئة الثمار.
ولمزييييد مييي اايضييياح وللوقرروف عل ررى أهررم أوجرر الررنق

المعرفر ررى لر ررد المبحر رروثيخ فيمر ررا يتعل ر ر بالتورر رريات اللارر ررة
بعمليرات اللاررة بعمليرات جنرى وقطرف واعررداد وتعبئرة الثمررار
حيررث كشررفت النتررائج عررخ عرردم معرفررة المبحرروثيخ بالتوررريات
اللاررة اللاررة بعمليررات جنرى وقطرف واعررداد وتعبئرة الثمررار

والترررى أمك ررخ ترتيبهرررا تنازلير را وفق ررا لنس رربة ع رردم معر ررفتهم بتل ر ر

التوررريات علررة النحررو التررالة تعتبررر ثمررر الرربل مكتملررة النمررو
عنررد بلو هررا مرحلررة البسررر (أذ مرحلررة التلررويخ) ،ييطررة سررط
التربررة بأ طيررة عنررد هررز الع ر و إلسررقاط الثمررار الناغررجة أو
الجافة ،الثمار التة تستهل فى مرحلة البسر (الملونرة) تقطرف

الثمر ررار بقط ر ر السر رروباطات دفعر ررة واحر ررد دوخ انتظر ررار مرحلر ررة
الترطيررب ،تقطررف الثمررار نرررف الجافررة عنرردما تلرريخ أنسررجتها
وتقطررف ثم ررار اجر ررناف الجاف ررة عن ررد جف رراف أنس ررجتها بنس ررب
بلير ر ر ر ر ررت % 17.1 ،% 17.1 ، % 18.4 ، %19.6علر ر ر ر ر ررى
الترتيب ،جدول ()6

فراج محمد عوض السبيعى وأحمد عبدالمنعم رجب ،.معارف الز ار ب نتاج نليل البل بمحافظة دمياط
جدول .5توزيب المبحوثي وفقا لمعرفتهم بالتوصيات الخاصة بعمليات خدمة رأس النخلة
التوصييات الخاصة بعمليات خدمة رأس النخلة
أ -ئملية تلقيح النخيلا
 1حبوب اللقا التة تنتجها أزهار نللة م كر لتلقي ما بيخ ( )25 – 20نللة.
 2اج اريض الم كر تلرج مبكر عخ المؤنثة فة فبراير.
 3اج اريض المؤنثة تلرج مخ أول مارس حتة أول مايو تقريبا.
 4ينتلب اللقا مخ كور قوية ومعروفة ب رتفا حيوية حبوب اللقا وكفا تها فة اإللراب والعقد.
 5توغر ر مجموع ررة م ررخ الش ررماريخ مقلوب ررة وس ررط ش ررماريخ اإل ر رريض المؤن ررث وتر رربط رب ررط لفي ررف بل ررو م ررخ الس ررعف
لغماخ لنتشار حبوب اللقا م لهتزاز العرجوخ بفعل الهوا .
يجب التألير عخ لتمام عملية التلقي جكثر مخ  5أيام مخ وقت تفت الف النور المؤنثة.
6
 7طريقة التلقي المركزذ أفغل مخ الطريقة العادية جنها بتتم مر واحد .
 8تستلدم الطريقة الميكانيكية فة عملية التلقي بواسطة ساللم تحمل علة عجالت وتجرها الج اررات.
ب -ئملية تقويس النخيلا
 1التقويس هو سحب العراجيخ مخ وغعها بيخ السعف وتدليتها وربطها علة الجريد مما يؤدذ لتعريض
الثمار للشمس وتهويتها وعدم لدشها بالشو وتسهيل جمعها عند النغج م توزيعها ب نتظام حول
النللة.
 2يتم فة شهر يونيو لألرناف المبكر وفة يوليو لألرناف المتألر أذ بعد العقد بحوالة مخ ()8 – 6
أسابي .
 3يمكخ لجراؤ أثنا عملية اللف لقترادا للوقت والمراريف.
 4يتم ل قبل أخ تتلشب سيقاخ الع و "العراجيخ" حتة تنكسر عند ثنيها.
ج -ئملية خف وتكميم النخيلا
 1يساعد اللف علة زياد وزخ وحجم الثمار وتحسيخ لوارها والتبكير فة النغج.
 2يتم اللف ب زالة بعض السوباطات الكاملة حتة يكوخ هنا التناسب بيخ عدد اجو ار وعدد السوباطات وفة ه
الحالة تزال السوباطات الريير الحجم والقريبة مخ قلب النللة.
 3فة حالة اجرناف ات الشماريخ الثمرية الطويلة مثل الز لول والسمانة واجمهات والسيوذ والحيانة يكوخ أساس
اللف فيها مخ ( )%25 – 20مخ طول الشماريخ علة السوباطة.
 4فة حالة اجرناف ات السوباطات القرير المنغيطة مثل بنت عيشة يكوخ اللف ب زالة مخ (– 20
 )%25مخ الشماريخ مخ وسط السوباطة.
 5تيطية الع و بأ طية ورقية أو شبا بالستيكية تحميها مخ اجحوال الجوية واجفات وتربط نهايتها العليا حول
العرجوخ وفو نقطة لروج الشماريخ وتتر نهايتها السفلة مفتوحة.
 6يمن سقوط الثمار الناغجة علة اجرض ويمن دلول الحشرات وفراشاتها للة الثمار ويسهل مخ جم
الع و .
 7تتم عملية التكميم فة لالل فتر اللالل "البسر" وقبل مرحلة الرطب.

المردر حسبت مخ استمار ا ستبياخ.
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جدول  .6توزيب المبحوثي وفقا لمعرفتهم بالتوصيات الخاصة بعمليات بعمليات جنى وقطف وائداد وتعبئة الثمار

التوصيات الخاصة بعمليات جنى وقطف وائداد وتعبئة الثمار
أ -ئملية جن أو قطف ثمار النخيلا
 1تعتبر ثمر البل مكتملة النمو عند بلو ها مرحلة البسر (أذ مرحلة التلويخ).
 2الثمار التة تستهل فى مرحلة البسر (الملونة) تقطف الثمار بقط السوباطات دفعة واحد دوخ انتظار مرحلة الترطيب
 3الثمار التة تستهل فة الطور الرطب تلتقط مخ السوباطات.
 4تقطف الثمار نرف الجافة عندما تليخ أنسجتها وتقطف ثمار اجرناف الجافة عند جفاف أنسجتها.
 5ييطة سط التربة بأ طية عند هز الع و إلسقاط الثمار الناغجة أو الجافة.
ب -ئملية إئداد وتعبئة ثمار النخيلا
 1تجم الثمار بعد قطفها فة مكاخ جاف ونظيف دالل المزرعة وبعيدا عخ أشعة الشمس.
 2يتم الفرز المبدئة إلستبعاد الثمار المعطوبة والمهش مة والمرابة والملوثة بالرمال واجتربة.
 3أفغل العبوات التة تستلدم فة التعبئة المرنوعة مخ الجريد أو اللشب أو البالستي .
يجب أخ تكدس العبوات فو بعغها جكثر مخ  6طبقات.
4
 5فة حالة تعبئة البل الرطب تبطخ العبوات بالور مخ اججناب كما يوغ أيغا بيخ طبقات البل لحمايتها مخ أغرار
اإلحتكا واإلنغياط.
 6تتر مسافات بيخ طبقات العبوات للسما للهوا بالمرور بينها لتهويتها ولفض درجة الح ارر المحيطة بها.
المردر حسبت مخ استمار ا ستبياخ.
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ثالثاا الع قات االرتباطية واالنحدارية بي
اليخصية للمبحوثي ومعارفهم بانتاج البلحا

المتغيرات

أسررفرت النتررائج بج رردول ( )7عررخ وجررود عالقررة ارتباطيررة
طردير ررة ومعنوير ررة عنر ررد المسر ررتو اإلحتمر ررالى0.01بر رريخ دافعير ررة
اإلنج رراز ،وا تج ررا نح ررو اإلرش رراد الز ارع ررى ،والحال ررة التعليمي ررة
وبيخ درجة معارف المبحوثيخ بانتاج نليل الربل حيرث بليرت
قيم ر ر ر ررة معام ر ر ر ررل ا رتب ر ر ر رراط 0.255 ، 0.192 0.179عل ر ر ر ررى

الترتي ررب ،كر ر ل بين ررت النت ررائج وج ررود عالق ررة ارتباطي ررة طردي ررة
ومعنويررة عنررد المسررتو ا حتمررالى  0.05برريخ التجديديررة وبرريخ
درجرة معررارف المبحرروثيخ ب نتراج نليررل الرربل حيرث بليررت قيمررة
معامل ا رتباط  ،0.277كمرا أوغرحت النترائج وجرود عالقرة
ارتباطية عكسية ومعنوية عنرد المسرتو اإلحتمرالى  0.01بريخ

س ررخ المبح رروث وب رريخ درج ررة مع ررارف المبح رروثيخ ب نت رراج نلي ررل
البل حيث بليت قيمة معامل ا رتباط ل – .0.284
ه ر ا وأوغ ررحت النت ررائج بجرردول ( )7ع رردم وج ررود عالق ررة
ارتباطيررة معنويررة برريخ درجررة معررارف المبحرروثيخ بانترراج نليررل
الر رربل كمتيير ررر تر رراب وبر رريخ المتيي ر ررات المسر ررتقلة المتمثلر ررة فر ررى

بز ارعر ر ر ررة نلير ر ر ررل الر ر ر رربل  ،ومرر ر ر ررادر المعلومر ر ر ررات ،وا نفتر ر ر ررا

الحغررار  ،والطمررو  .وبنررا ا علررى مررا أوغررحت النتررائج يمكررخ

قبول الفرض البحثى اجول جزئيا.
وتوغ

النتائج بجدول ( )8أخ المتييرات المستقلة

المتغمنة فى البحث مجتمعة ترتبط م

درجة معارف

المبحوثيخ بالتوريات اإلرشادية اللارة ب نتاج نليل البل

بمعامل ارتباط متعدد مقدار  0.464وقد ثبت معنوية تل

العالقة عند المستو ا حتمالى  0.01استنادا لقيمة "ف"
المحسوبة حيث بليت ،3.644كما تشير النتائج للى أخ
المتييرات المستقلة ات العالقة ا رتباطية مجتمعة تفسر
 %21.5مخ التبايخ فى المتيير التاب

( ،)R2مما يعنى أخ هنا

متييرات ألر

لستنادا للى قيمة
ات تأثير على

المتيير التاب لم يتطر لليها ه ا البحث يرج لليها تفسير
النسبة المتبقية مخ التبايخ فى المتيير التاب محل البحث
والتى يجب أل ها فى اإلعتبار عند لج ار دراسات مستقبلية
ألر فى ه ا المجال ،وه

الثانى.

النتائج تدعم الفرض البحثى

الحي رراز المزرعي ررة ،والمس رراحة المزروع ررة نلي ررل بلر ر  ،واللب ررر
جدول .7الع قة االرتباطية بي المتغيرات المستقلة للمبحوثي ودرجة معارفهم الخاصة بالتوصيات ااريادية الخاصة بانتاج نخيل البلح
معامل االرتباط البسيط
المتغير
م
* 0.284سخ المبحوث.
1
*0.255
الحالة التعليمية.
2
0.107
الحياز المزرعية.
3
0.041
المساحة المزروعة نليل بل .
4
0.054
اللبر بزراعة نليل البل .
5
**0.277
التجديدية.
6
*0.179
دافعية اإلنجاز.
7
0.020
مرادر المعلومات.
8
0.106
ا نفتا الحغار .
9
0.013
الطمو .
10
*0.192
ا تجا نحو اإلرشاد الزراعى.
11
* معنوية عند المستو ا حتمالى 0.01

** معنوية عند المستو ا حتمالى 0.05
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جدول .8الع قة االنحدارية بي المتغيرات المستقلة للمبحوثي ودرجة معارفهم الخاصة بالتوصييات اارييادية الخاصية بانتياج
نخيل البلح
المتغيرات
سخ المبحوث.
الحالة التعليمية.
التجديدية
دافعية اإلنجاز.

م
1
2
3
4

معامل االنحدار
الجزئى
 0.0930.170
0.336
0.241

قيمة (ت)
 **2.336**2.477
*3.385
**1.694

* معنوية عند المستو ا حتمالى 0.01

وللوقوف على لسهام كل متيير مخ المتييرات المستقلة
فى تفسير التبايخ فى درجة معارف المبحوثيخ ب نتاج نليل

معامل االرتباط
المتعدد()R

معامل
التحديد()R2

0.464

0.215

قيمة(ف)

*3.644

** معنوية عند المستو ا حتمالى 0.05

وفررى محاولررة للوقرروف علررى أكثررر المتييررات المسررتقلة تررأثي ار
عل ررى المتيي ررر الت رراب ت ررم اس ررتلدام نم ررو ج التحلي ررل ا نح رردار

البل كمتيير تاب  ،اتغ مخ النتائج بجدول ( )8أخ متيير

المتعرردد الترردرجى ،فأسررفرت النتررائج عررخ وجررود أربعررة متيي ررات

التجديدية فقط يسهم لسهاما معنويا فى تفسير التبايخ عند

مستقلة تؤثر تأثي ار معنويا على درجة معارف المبحوثيخ بانتراج

ا حتمالى  ،0.01وثبت معنوية كل مخ سخ

نليررل ال رربل تمثلررت ف ررى س ررخ المبح رروث ،والتجديدي ررة ،والحال ررة

المستو

المبحوث ،ومستو

التعليم ،ودافعية ا نجاز عند المستو

التعليميررة ،ودافعيررة اإلنج رراز ،وهر ر المتيير ررات ترررتبط ب ررالمتيير

ا حتمالى  ،0.05فى حيخ لم يثبت معنوية معامالت

التاب بمعامل ارتباط متعدد قدر  ،0.439وتبلغ قيمرة (ف) لر

البحث لحرائيا عند المستو اإلحتمالى ،0.05وربما يرج

،0.01وق ررد تب رريخ أخ هر ر المتيير ررات مجتمع ررة تفس ررر %19.3

ا نحدار.الجزئى لبقية المتييرات المستقلة اجلر
ل

محل

 ،9.143وه ررى قيم ررة معنوي ررة لحر ررائيا عن ررد مس ررتو لحتم ررالى

لعدم تأثير كل منها ثأثي ار مباش ار على المتيير التاب ،

فقر ررط مر ررخ التبر ررايخ فر ررى المتيير ررر التر رراب  ،وه ر ر ا يعنر ررى أخ بقير ررة

النتائج يمكخ قبول الفرض البحثى الثالث

تسهم ل فى تفسير  %2.2فقط مرخ التبرايخ فرى

وبنا ا على ه
جزئيا.

المتييرات

المتيير التاب  ،جدول (.)9

جدول .9نموذج مختزل للع قة االرتباطية واال نحدارية المتعدد بي المتغيرات المستقلة للمبحوثي ودرجة معارفهم بالتوصيات

الخاصة بإنتاج نخيل البلح
م

المتغيرات الداخلة فى التحليل

1
2
3
4

سخ المبحوث.
التجديدية.
الحالة التعليمية.
دافعية اإلنجاز.

معامل ا رتباط المتعدد(0.439=)R

معامل التحديد(0.193 =)R2
قيمة(ف) = * 9.143

معامل االنحدار الجزئى
0.0990.282
0.054
0.285

قيمة (ت)
 *3.025*3.311
**2.366
**2.088

* معنوية عند المستو ا حتمالى 0.01

** معنوية عند المستو ا حتمالى 0.05

النسبة المئوية
التراكمية للتباي
المفسر
0.080
0.139
0.170
0.193

النسبة المئوية
للتباي المفسر
0.080
0.059
0.031
0.023
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رابعاا الميك ت اانتاجية الت

تواجه المبحوثي فى زرائة

نخيل البلح ومقترحاتهم للتغلب ئليهاا

تواجههم ف زرائة و إنتاج محصول نخيل البلحا

أ -الميك ت اانتاجية الت تواجه المبحوثي ا بينت النتائج

المتعلقة بحرر المشكالت وفقا آل ار المبحوثيخ وترتيبها
حسب نسبة كرها كمحاولة لوغ

ب -مقترحات الزراع المبحوثي لحل الميك ت اانتاجية الت

تل

المشكالت أمام

المسئوليخ عخ الزراعة بشكل عام وبمحافظة دمياط ككل
واإلرشاد الزراعة لارة إلتلا التدابير والق اررات الالزمة

تمثلت أهم مقترحات المبحوثيخ للتيلب علة المشكالت
التة تواجههم فة مجال زراعة وانتاج نليل البل

مرتبة

حسب نسبة كرهم لها فة توفير تقنيات فعالة لمكافحة
سوسة النليل الحم ار بنسبة قرابة  ،%96يليها القيام بحملة
قومية بهدف القغا علة سوسة النليل الحم ار بنسبة قرابة

لحلها وتقليل آثارها السلبية وأل ها فى ا عتبار عند تلطيط

 ،%94ثم تقليم أشجار نليل البل

البرنامج اإلرشاد  ،وكانت أهم المشكالت هى مشكلة

تقليم بنسبة حوالى  ،%92ويليها لحكام الرقابة على تجار

اإلرابة بسوسة النليل الحم ار بنسبة قرابة  ،%95ثم
مشكلة عدم اإلهتمام بتنمية المعارف والمهارات اإلنتاجية
والتسويقية للز ار

والوسطا فى تسوي

بنسبة  ،%90.5فمشكلة تحكم التجار
البل بنسبة قرابة  ،%88وعدم توفر

الفسائل الجيد المقاومة لسوسة النليل بنسبة حوالى ،%84
وعدم استقرار أسعار البل بنسبة قرابة  ،%83وغعف الدور
اإلرشادذ المقدم للز ار
 ،%79وارتفا

لزياد لنتاجية البل

بنسبة حوالى

أسعار مستلزمات اإلنتاج بنسبة ،%78.5

ووسطا تسوي

البل

باستمرار حسب موعد

بنسبة قرابة  ،%92وتدلل الحكومة

لفرض حد أدنة جسعار البل بنسبة حوالى  ،%89ودعم
الجمعيات التعاونية الزراعية بالمرشديخ الزراعييخ وتدريبهم
جيدا بنسبة قرابة  ،%88وانشا
وتسوي

جمعية تعاونية إلنتاج

محرول نليل البل بمحافظة دمياط بنسبة حوالى

،%84وتوفير.مستلزمات.اإلنتاج.بالجمعيات.وبأسعارمنلفغة
لنليل البل

بنسبة قرابة ،%82وعقد ندوات واجتماعات

وتنفي برامج لرشادية لرف معارف ومهارات ز ار نليل البل

وارابة ثمار البل مخ الطيور بنسبة حوالى  ،%77وعدم

بنسبة  ،%78.5وانشا مشاتل لارة إلنتاج الفسائل الجيد

وجود مناف ترديرية بنسبة قرابة  ،%77ارتفا نسبة الفاقد

بنسبة قرابة  ،%76وفت مناف ترديرية لتسوي البل بالدول

فة المحرول بنسبة حوالى  ،%75جدول(.)10

اللارجية بنسبة قرابة  ،%71جدول(.)11

جدول رقم  .10ترتيب الميك ت اانتاجية الت تواجه المبحوثي فى زرائة وانتاج نخيل البلح
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المييييكيييلية
اإلرابة بسوسة النليل الحم ار
عدم اإلهتمام بتنمية المعارف والمهارات اإلنتاجية والتسويقية للز ار
تحكم التجار والوسطا فى تسوي البل
عدم توفر الفسائل الجيد المقاومة لسوسة النليل
عدم استقرار أسعار البل
غعف الدور اإلرشادذ المقدم للز ار لزياد انتاجية البل
لرتفا أسعار مستلزمات اإلنتاج
لرابة ثمار البل مخ الطيور
عدم وجود مناف ترديرية
لرتفا نسبة الفاقد فة المحرول

المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ

العدد
150
143
139
133
131
125
124
122
121
119

%
94.9
90.5
87.9
84.2
82.9
79.1
78.5
77.2
76.6
75.3
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جدول  .11ترتيب مقترحات المبحوثي لحل الميك ت الت تواجههم ف مجال زرائة و إنتاج نخيل البلح
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مقترحيات الحيل
توفير تقنيات فعالة لمكافحة سوسة النليل الحم ار
القيام بحملة قومية بهدف القغا علة سوسة النليل الحم ار
تقليم أشجار نليل البل باستمرار حسب موعد تقليم
احكام الرقابة على تجار ووسطا تسوي البل
تدلل الحكومة لفرض حد أدنة جسعار البل
دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بالمرشديخ الزراعييخ وتدريبهم جيدا
لنشا جمعية تعاونية إلنتاج وتسوي محرول نليل البل بمحافظة دمياط
توفير مستلزمات اإلنتاج بالجمعيات وبأسعار منلفغة لنليل البل
عقد ندوات واجتماعات وتنفي برامج لرشادية لرف معارف ومهارات ز ار نليل البل
لنشا مشاتل لارة إلنتاج الفسائل الجيد
فت مناف ترديرية لتسوي البل بالدول اللارجية

المردر حسبت مخ استمارات ا ستبياخ

-

التوصيات
فى غو ما أسفرت عن

نتائج ه ا البحث أمكخ اللروج

بمجموعة مخ التوريات تركزت فى

 يورى البحث بأن يجب على اإلرشاد الزراعى أخ يكثفجهود

مخ لالل عمل الندوات والحقول اإلرشادية

والحمالت اإلرشادية لتعويض ه ا النق

المعرفى لد

الز ار فى مجال انتاج نليل البل .
 غرور تلطيط وتنفي برامج لرشادية عاجلة لتعويضالنق

المعرفى لد

الز ار

بانتاج نليل البل

بمنطقة

البحث.
 لج ار مثل ه ا النو مخ.الدراسات.فى كافة محافظاتالجمهورية التى تزر نليل البل

معارف الز ار به ا المجال.

للوقوف على مستو

 تبيخ مخ النتائج أن لم يثبت معنوية معامالت ا نحدارالجزئى لبعض المتييرات المستقلة محل البحث لحرائيا ،
اجمر ال

يتطلب ترميم نمو ج سببى يتم في ترتيب

أولوية ه

المتييرات المستقلة فى التأثير على درجة

معارف المبحوثيخ بانتاج نليل البل .

 مراعا مقترحات المبحوثيخ التى قدموها فى ه ا البحثللتيلب على مشكالت لنتاج نليل البل فى ا عتبار عند
تلطيط البرامج اإلرشادية فى ه ا المجال.

التنسي

بيخ

العدد
151
148
146
145
141
139
133
129
124
120
112
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%
95.6
93.7
92.4
91.8
89.2
87.9
84.2
81.6
78.5
75.9
70.9

جهاز.اإلرشاد.الزراعى.وأجهز .اإلعالم

المسموعة والمرئية و سيما المحلية منها بحيث تتغمخ
برامجها فقرات لزياد معارف الز ار ب نتاج نليل البل .

المراجب
أبو حطب ،فؤاد  ،و سيد أحمد عثماخ  ،و آمرال رراد ()1987
التقويم النفسة ،مكتبة اجنجلو المررية ،القاهر .

اجحمر ،ربحة عوض عيسة ( )2000دراسة لبعض العوامل
المرتبطة بمعارف واتجاهات ز ار القطخ نحو بعض التوريات
الفنية لبرنامج المكافحة المتكاملة آلفات القطخ بقرية كوم أشوفة

مركز كفر الدوار بمحافظة البحير ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة،
جامعة اإلسكندرية .

أحمررد ،عبدالسررالم( )2018اسررتراتيجية تطرروير قطررا النليررل والتمررور
فر ررة مرر ررر ،منظمر ررة اج ي ر ررة والز ارعر ررة لألمر ررم المتحر ررد (الف ر رراو)،

با ش ر ررت ار مر ر ر ك ر ررل م ر ررخ وزار التج ر ررار والر ر ررناعة ووزار الز ارع ر ررة
واسترررال اج ارغررة المرررية ،وجررائز لليفررة الدوليررة لنليررل التمررر
وا بتك ر ررار الز ارع ر ررة ،اإلم ر ررارات العربي ر ررة المتح ر ررد ومنظم ر ررة اجم ر ررم

المتحد للتنمية الرناعية (يونيدو).

الجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحرا ( )2018النشر السنوية
إلحرا

المساحات المحرولية واإلنتاج النباتة ،جمهورية

مرر العربية.
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ABSTRACT

Farmers’ Knowledge of Date Palm Production at Damietta Governorate
Frag Mohmed Awid Elspeay and Ahmed Abd El Moneim Ragab
The aim of reseach determine the respondents’
knowledge of date palm production at Damietta
Governorate, and by conducting a comprehensive
inventory of palm growers in the Kafr al-Batekh district
in all its agricultural cooperative societies. The number
of palm growers holding 1578 farmers was counted,
and a random sample of 10% of the total inclusive of
the owners of the Kafr Al-Batekh Association was
selected to represent the target research sample. The
data were collected by personal interviewing with
interviewees. The data were processed in percentages,
means, standard deviation, simple and multiple
correlation coefficients, partial multiple regression
coefficient and step-wise and statistical analysis was
done using SPSS, version 16.
The main findings of this research revealed that:
- The results showed that 21% of the farmers surveyed
have a high degree of knowledge, while about 79%

of them came in the categories of low and medium
knowledge of the recommendations related to date
palm production.
- There is a direct and moral correlation relationship at
the 0.01 probability level between achievement
motivation, the trend towards agricultural extension
variables, and the degree of respondents’ knowledge
of date palm production.
- The independent variables together explain 21.5%
from the variance in the dependent variable (
knowledge of the respondents in the production of
date palms) .The more affected independent
variables on the dependent variable were: the
respondents' age, innovatation, education level, and
achievement motivation.
Key words: Knowledge, date farmers, production
problems

