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Abstract 

The main objective of this research is to assess farmers knowledge level of extension recommendations to 

produce sugarcane in Luxor governorate. To achieve this objective, it aimed to: (a) Identify knowledge level 

of sugarcane growers in research zone, (b) Examine the relationship between level of knowledge level for 

respondents and their characteristics. To achieve the above objectives, a survey was carried out on 306 

respondents in three villages in Luxor governorate; a questionnaire form was prepared and distributed among 

all respondents. The researchers followed up the process of data collection and were able to obtain responses 

from respondents in the governorate. Percentages, frequency distribution used for data processing and 

analyses using SPSS program. The results of field research indicated that the respondents had high knowledge 

level of two process Choose the right soil, And the date and method of planting (77.1٪ and 57.2٪), 

respectively, While the results showed that the surveyed farmers had an average level of knowledge of the 

processes of hoeing the cane crop, preparing the land for cultivation, breaking, and supplying the cane crop, 

and selecting suitable seeds in proportions (83.7٪, 83.4٪, 73.5٪, 51.6٪). Arrangement, While the surveyed 

farmers had a low level of knowledge of patching the cane crop, fertilizing the cane crop, and irrigating the 

cane crop with rates (94.1٪, 76.5٪ and 60.5٪), respectively.  
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  إلنتاج قصب السكر بمحافظة األقصر اإلرشاديةمستوى معرفة الزراع بالتوصيات 

 بجمهورية مصر العربية 
 

 لنجار ا  ممحمود فوزى سالمان عبد السال،  محمد محمد إسماعيل عبدالحافظ ، مصطفى عبدالحميد ابوالعنين ،  عبد الناصر أحمد بشير عبيد

 جمهورية مصر العربية   ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ، االقتصاد الزراعي قسم 

 
 

 لصستخالم
 

فظة  امحصول قصب السكر بمحإلنتاج  اإلرشاديةبالتوصيات المبحوثين معرفة الزراع تحديد مستوى استهدف هذا البحث بصفة رئيسية 

المتغيرات المستقلة  قصب السكر وبين  إلنتاج بالتوصيات اإلرشاديةالمبحوثين معرفة الزراع مستوى بين تحديد العالقة األقصر، وكذلك 

بمركز  الحبيل و ،بمركز الزينية ثالث قري هي الزينية بحري من زراع  ا  مبحوث 306 قومهاعينة عشوائية  أجرى البحث علىالمدروسة. 

وجمعت البيانات من  ، زراع القصب بالقري المذكورةمن  من حجم الشاملة  ٪20،3ع وائية بواقبطريقة عش ، القرنة كز ا بمر واألقالتة ،البياضية

ارتباط الرتب  استخدم معامل كما االستبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثين، واستخدم لعرض البيانات الجداول والتكرارات والنسب المئوية، خالل 

وذلك بين المتغيرات المستقلة المدروسة، لمبحوثين بعمليات انتاج قصب السكر ومعرفة الزراع ا مستوىرتباطية بين لتحديد العالقة االسبيرمان 

أن الزراع المبحوثين  : قد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها ما يليو . (SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )حزمة البرامج االمن خالل 

أوضحت  على الترتيب، بينما  ٪57،2، ٪77،1وميعاد وطريقة الزراعة بنسب التربة المناسبة بعمليات اختيار  ا  مستوى معرفتهم مرتفعكان 

 محصول وتوريد وكسر للزراعة، األرض عدادإو القصب، محصول عزيقالنتائج أن الزراع المبحوثين كان مستوى معرفتهم متوسطا  بعمليات 

  معرفتهم  مستوى المبحوثين الزراعكان  حين في الترتيب، على ٪51،6 ،٪73،5 ،٪83،4 ،٪83،7 بنسب المناسبة التقاوي تيارخوا القصب، 

  .الترتيب على ٪60،5 ،٪76،5 ،٪94،1بنسب القصب محصول وري القصب،  محصول وتسميد القصب، محصول ترقيع بعمليات  منخفضا  

قصب محصول نتاج اإلرشادية إلتوصيات الة بمستوى معرفتهم االجمالي( ٪77،8يزيد عن ثالثة أرباع المبحوثين ) أن ماكما أظهرت النتائج 

من المبحوثين  ٪9،5بتلك التوصيات، في حين أن  منخفضا  مستوى معرفتهم ( ٪12،5من عشر المبحوثين )كان أكثر ، بينما السكر كان متوسطا  

المبحوثين اإلجمالي بالتوصيات فة معرعالقة ارتباطية سالبة بين مستوى كما أوضحت النتائج وجود .بتلك التوصيات مرتفعا  مستوى معرفتهم 

، بينما كانت  0.01السكر، والقيادية عند مستوى معنوية إنتاج قصب  وعدد سنوات الخبرة في نتاج قصب السكر وبين كل من السن،اإلرشادية إل

  ة المبحوثين اإلجماليرفمعمستوى وبين من مصادر المعلومات  واالستفادةهناك عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام مصادر المعلومات، 

 . 0.01نتاج قصب السكر عند مستوى معنوية بالتوصيات اإلرشادية إل

 
 

 

 .األقصر، التوصيات اإلرشادية ، قصب السكر ، معرفة الزراع  دالة:كلمات 
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 مشكلة البحث و مقدمة

جميع البالد النامية بتطوير قطاعها الزراعي، وذلك تهتم 

لكل من الوحدة الزراعية  بالعمل على زيادة اإلنتاجية

اسي والمزارع نفسه، باعتبار أن اإلنسان هو المحرك األس

للتنمية، ولهذا فإن قدرة اإلنسان على التفاعل مع البيئة 

لفه، االجتماعية يعتبر المحدد األساسي لتقدم أي مجتمع أو تخ

فالمجتمع المتقدم يهيئ الفرص لكل فرد حتى ينمي قدراته 

واالجتماعية واالقتصادية مستخدما  أقصي  وطاقاته التعليمية

نتاج، أما المجتمع المتخلف هذه القدرات والطاقات لمزيد من اإل

فهو الذى يفتقد عنصر الديناميكية اإلنسانية المنتجة حتى لو 

  (. 2012صاديا  )إمبارك وآخرون، كان متمكنا  من الرفاهية اقت

 إلنتاجابتتحقق التنمية الزراعية البد من النهوض  وحتي

 العلميالتام بين أجهزة البحث  نواالزراعى من خالل التع

لتحقيق  الرئيسيالزراعى؛ حيث يمثالن التوأم  شاداإلروأجهزة 

أحد  اإلرشادي(، فالجهاز 1995)عثمان،  التنمية الزراعية 

الزراعية وسد  اإلنتاجيةالتنموية التي تعمل على زيادة  األجهزة

تنفيذية، وذلك رف والمعلومات الالزراع من المعا احتياجات

لزراع وتنمية عن طريق بناء برامج إرشادية لتثقيف وتوعية ا

وب تفكيرهم وأسل اتجاهاتهمقدراتهم وتحسين مهاراتهم وتغيير 

والتقنيات  العلميالكاملة من التقدم  االستفادةحتى يتمكنوا من 

الحديثة فى الزراعة التي تحقق التنمية المتكاملة )ريحان، 

 األهميةويشكل إنتاج المحاصيل الحقلية نشاطا  بالغ  (.2001

يستغل هذه المحاصيل فى  اإلنسان، ذلك ألن فى كل دول العالم

مصدر دخله ومورد رزقه ومعاشـه،  وهي، غذائه وكسائه

فى مصر على عدد من  يالتركيب المحصول ويـشتمل

ثالثة،  المحاصيل الزراعية التي تزرع فى مواسم زراعية

الموسم الشتوي، والموسم الصيفي، والموسم النيلي  يوه

يمتد  والتيالمحاصيل المستديمة  نإلـى مجموعـة مـ باإلضافة

السكر ت مثل محصول قصب إنتاجها إلى عدة سنوا

ويعتبر محصول قصب السكر من أهم  .(1996)هجرس، 

المحاصيل الحقلية في جمهورية مصر العربية حيث يساهم 

لسكر باإلضافة إلى استخدامه في ج انتاإمن  ٪72بنسبة 

ن يد مالعدو وصناعة العسل األسودالعصير الطازج 

قصب السكر مثل الصناعات الثانوية القائمة على مخلفات 

الموالس والخل والكحول ولب الورق والخشب الحبيبي، 

وصناعة الخميرة الجافة، وخميرة البيرة، وغاز ثاني كبريتيد 

يوم، والبوتانول، واألسيتون، وزيت الكربون، وسلفات البوتاس

االستفادة  وكذلكاعات العطرية، الكحول، الذي يدخل في الصن

صاد واألوراق الخضراء في من مخلفات الحقل في موسم الح

(، كما تستعمل مخلفات 2016راشد وآخرون، )تغذية المواشي 

تصنيعه كخامات لبعض الصناعات األخرى، كما يعد قصب 

مة على المستويين الفردي ل النقدية الهاالسكر من المحاصي

ى توفير العمالت األجنبية حيث يؤدى انتاجه محليا  إل والقومي؛ 

استيراد سلعة السكر، باإلضافة إلى اعتماد قطاع لتي تنفق في ا

كبير من الزراع عليه كمحصول نقدي أساسي خاصة في 

تعتبر مصر و (.2017محافظات تصنيعه )إمبارك وعلوان، 

السكر عالميا  فى متوسط إنتاجية الفدان من قصب  األولى

  321،8حيث يزرع ما يزيد عن ؛ شهرا  12لموسم نمـو قياسي 

 –أسوان – الرئيسية )قنـا اإلنتاجفدان فى محافظات ألف 

نتج ما يزيد عن مليون يالمنيا(، والتي  –سوهاج  – األقصر

 م،  وتأتى مصر فى المرتبة السابعة بين2018طن سكر لعام 

الدول المنتجة للمحاصيل السكرية فى العالم من حيث المساحة 

المرتبة الثالثة عشر من حيث كمية تحتل  بينما ، المنزرعة

 اإلصابات، مما يستلزم الحفاظ على هذا المحصول من اإلنتاج

والحشائش مع تحقيق العائد  والقوارضالحشرية والمرضية 

 (.2018كرية، المناسب للزراع )مجلس المحاصيل الس المالي

 بيا  وأفريقيا  وبالرغم من المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر عر

اج قصب السكر، إال أنه يالحظ حيث مساحة وإنت وعالميا  من

مساحته وإنتاجه بشكل ملحوظ؛  انخفاض األخيرةونه ألافى 

بمحصول القصب فى مصر  المنزرعةحيث بلغت المساحة 

 بإنتاجية قدرهاألف فدان  332 م 2015، م2014عام 

فدان، ثم طن /  48،4طن وبمتوسط إنتاج للفدان مليون 16.5

ألف فدان  326م إلى 2017ة فى عام ضت هذه المساحانخف

طن /   47،2طن بمتوسط إنتاجية  مليون 15.8بإنتاجية قدرها 

فقد  ول (. 2017-2014السنوي:  اإلحصائيفدان )الكتاب 

حيث كانت  ؛ الرئيسية لمحافظاتللتلك  اإلنتاجانخفض 

 حواليم من محصول قصب السكر 2014فى عام  اإلنتاجية

م 2016فى عام  اإلنتاجية، وانخفضت تلك مليون طن 15،8

 االنخفاضفى  اإلنتاجية، واستمرت مليون طن 15،6الى 

)مجلس م 2017طن فى عام مليون  15.2لتصل إلى 

 في األقصرمحافظة وتاتي  (.:2018المحاصيل السكرية، 

من حيث المساحة المنزرعة بمحصول قصب  الثالثة المرتبة

من حيث  األخيرةفى المرتبة السكر بعد قنا وأسوان، وتأتى 

الرئيسية، وتبلغ المساحة  اإلنتاجبين محافظات  اإلنتاجية

عام  باألقصرالمنزرعة بمحصول القصب  اإلجمالية

قيراط تمثل  11ألف فدان و 67422م حوالى 2017/2018

احة المزروعة بمختلف المحاصيل الي المس٪ من إجم44،11

ط، إال أن محصول قيرا 18ألف فدان و 152817تبلغ  والتي

ه انخفاضا  في إنتاجية الفدان بشكل ملحوظ؛ قصب السكر يواج

متوسط إنتاج الفدان من محصول قصب السكر  تراوححيث 

طن/ فدان، فى حين انخفض ذلك  38،3م 2009/2010عام 

 واستمرم، 2012/2013عام  ن / فدانط 35،2ى المتوسط إل

لغ عام فى متوسط إنتاج الفدان حيث ب االنخفاضذلك 

)شركة السكر  طن / فدان 33،3م حوالى 2017/2018

ربما يرجع ذلك (. 2018:  2009والصناعات التكاملية، 

قد يكون منها نقص  والتي األسبابإلى العديد من  االنخفاض

لزراعة وإنتاج  ةشادياإلرصيات فى معارف الزراع بالتو

 محصول قصب السكر، أو أن الزراع ال يقومون بتنفيذها، أو

يجدون صعوبة فى تنفيذها، لذلك كان البد من إجراء هذا 

مستوى معرفة الزراع للتعرف على  كمحاولةالبحث 

 .محصول قصب السكر إلنتاج اإلرشاديةبالتوصيات 



Basheer et al. / Archives of Agriculture Sciences Journal  4(1) 41–53, 2021. 

44 

 

 هداف البحثأ

 

 تحديد أهداف البحث كنيمالعرض السابق لمشكلة البحث  من

 التاليه:

 

o يات بالتوصالمبحوثين معرفة الزراع مستوى  تحديد

 نتاج محصول قصب السكر بمنطقة البحث.إل رشاديةاإل
 

o  لزراع معرفة ابين مستوى  االرتباطيةتحديد العالقة

نتاج محصول قصب رشادية إلاإلتوصيات الالمبحوثين ب

ة التالية: السن، السكر وبين المتغيرات المستقلة المدروس

الحيازة الزراعية،  ومساحة، التعليميوالمستوى 

خبرة نزرعة بقصب السكر، وعدد سنوات الوالمساحة الم

فى إنتاج القصب، واستخدام مصادر المعلومات، 

، ومستوى المشاركة وعضوية المنظمات االجتماعية

 ة غير الرسمية، ودرجة القيادية.المجتمعي

  

 الفروض البحثية

 

 توجدالبحثي التالي: الفرض تم صياغة هدف البحث يق تحقل

معرفة المبحوثين  توىسم بين معنوية ارتباطية عالقة

 متغيراتال وبين السكر قصب نتاجبالتوصيات اإلرشادية إل

 ومساحة التعليمي،  والمستوى السن،: التالية المدروسة المستقلة

 ددعو السكر،  بقصب المنزرعة والمساحة الزراعية،  الحيازة

 مصادر واستخدام القصب،  إنتاج فى الخبرة سنوات

 ومستوى ،يةظمات االجتماععضوية في المنلوا المعلومات، 

هذا وقد تم  .القيادية ودرجة الرسمية،  غير المجتمعية المشاركة

المقابل في صورته الصفرية الختبار وضع الفرض اإلحصائي 

 صحة الفرض البحثي.

 

 طريقة إجراء البحث

 

  306 من عينة عشوائية مكونةحث على هذا الب تم إجراء

حري والحبيل ثالث قري هي الزينية بمبحوث من زراع 

بمحافظة األقصر  الزينية والبياضية والقرنة كزابمر واألقالتة

، من شاملة زراع القصب بالقري المذكورة ٪20،3بواقع 

  عن  م2021 يناير وفبراير يشهر خالل البيانات جمعتو

 أعدت استبيان استمارة باستخدام الشخصية المقابلة طريق

ا  :يلي ما على واحتوت الغرض،  لهذا خصيص 
 

 المستقلة المتغيرات .أ
 

 سنة ألقرب المبحوث عمر سنوات بعدد قياسه تم: السن -1

 .البيانات جمع وقت ميالدية

 فئات خمس إلى المبحوثين تقسيم تم: التعليمي المستوى  -2

 متوسط، وقفو سط،تووم ويكتب،  ويقرأ أمي، : هي

( 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 صفر، ) الدرجات وأعطيت وجامعي، 

 .الترتيب على

 مساحة بإجمالي قياسها تم: الزراعية الحيازة مساحة -3

 إلى تقسيمها وتم بالقيراط،  للمبحوث الزراعية الحيازة

 ومن أفدنة،  3 من أقل – فدان واحد من: هي فئات ثالث

 حيث ر؛ كثفأ أفدنة 6 ومن أفدنة،  6 من قلأ – أفدنة 3

 بين ما الزراعية الحيازة لمساحة الفعلي المدى تراوح

 .قيراط 360 إلى 30

 بإجمالي قياسها تم: السكر بقصب المنزرعة المساحة -4

 تقسيمها وتم السكر،  قصب بمحصول المنزرعة المساحة

 أفدنة،  3 من أقل – فدان واحد من: هي فئات ثالث إلى

 فأكثر؛  أفدنة 6 ومن أفدنة،  6 من  اقل – أفدنة 3 ومن

 ما الزراعية الحيازة لمساحة الفعلي المدى تراوح حيث

 .فدان 11 إلى 1 بين

 قياسها تم: السكر قصب إنتاج في الخبرة سنوات عدد -5

 زراعة في الخبرة سنوات عدد عن المبحوث بسؤال

: هي فئات ثالث إلى تقسيمها وتم السكر،  قصب محصول

  سنة  37 ومن سنة،  36 – 22 ومن سنة،  21 – 7 من

 خبرة سنوات لعدد الفعلي المدى تراوح حيث فأكثر؛ 

 إلى 7 بين ما السكر قصب زراعة في المبحوثين الزراع

 .سنة 50

 المبحوث بسؤال قياسها تم: المعلومات مصادر استخدام -6

 على الحصول أجل من إليها يلجأ التي المصادر عن

 ومحدد عبارة 15 من مكون سؤال خالل من المعلومات

 وأعطيت( وال ونادرا ، وأحيانا ،  دائما ، ) اباتباالستج

 ولحساب الترتيب،  على( صفر ، 1 ، 2 ، 3) الدرجات

 لمصادر المبحوثين الزراع الستخدام اإلجمالي المستوى

 كل عليها حصل التي الدرجات جمع تم المعلومات

 استخدامه درجة عن لتعبر استجاباته في مبحوث

 إلى المبحوثين سيمقت وتم المعلومات،  درلمصا اإلجمالية

 ، (تجادر 9 – 5) منخفض استخدام: هي فئات ثالث

 مرتفع واستخدام ، (درجة 14 – 10) متوسط واستخدام

 5 بين ما الفعلي المدى تراوح حيث ؛ (درجة 19 – 15)

 .درجة 19 إلى

 بسؤال قياسها تم: المعلومات مصادر من االستفادة -7

 إليها جألي التي المصادر من ادتهاستف مدى عن المبحوث

 ونمك سؤال خالل من المعلومات على الحصول أجل من

 ومتوسطة، عالية، ) باالستجابات ومحدد عبارة15 من

 ، 1 ، 2 ، 3) الدرجات وأعطيت( ومنعدمة ومنخفضة، 

 اإلجمالي المستوى ولحساب الترتيب، على( صفر

 تم المعلومات مصادر من المبحوثين الزراع الستفادة

 في مبحوث كل عليها حصل التي الدرجات جمع

 مصادر من ماليةجاإل استفادته درجة عن لتعبر استجاباته

: هي فئات ثالث إلى المبحوثين تقسيم وتم المعلومات، 

 متوسطة واستفادة ، (درجات 8 – 3) منخفضة استفادة

  ؛ (فأكثر درجة 15) مرتفعة واستفادة ، (درجة 14 – 9)

 .  درجة 19 إلى 3 بين ما يالفعل المدى تراوح حيث
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 بسؤال قياسها تم: العضوية في المنظمات االجتماعية -8

 المجتمعية المنظمات بعض في عضويته عن المبحوث

 استجابات وأعطيت منظمات، 6 هاوعدد الرسمية

 وعضو إدارة،  مجلس وعضو إدارة،  مجلس رئيس)

 ،1 ، 2 ، 3) الدرجات وأعطيت( مشترك وغير عادي، 

 حصل يالت الدرجات جمع وتم ب، رتيالت على( صفر

في  عضويته مستوى عن لتعبر مبحوث كل عليها

: هي فئات ثالث إلى تقسيمها وتم ، االجتماعية ظماتالمن

 متوسط ومستوى ، (واحدة درجة) منخفضة مستوى

 حيث ؛(فأكثر درجات ثالث) مرتفع ومستوى ، (درجتان)

 .درجات 4 إلى 1 بين ما الفعلي المدى تراوح

 بسؤال قياسها تم :الرسمية غير المجتمعية كةشارالم -9

 غير األنشطة من أنشطة 10 في مشاركته عن المبحوث

 وأحيانا ، دائما ، ) استجابات وأعطيت بالقرية،  الرسمية

 على( صفر ، 1 ، 2 ، 3) الدرجات وأعطيت( وال ونادرا ، 

 كل عليها حصل التي الدرجات جمع وتم الترتيب، 

 غير المجتمعية اركتهشم مستوى عن لتعبر مبحوث

: هي فئات ثالث إلى تقسيمها وتم اإلجمالي،  الرسمية

 متوسطة ومشاركة ، (درجة 11 - 5) منخفضة مشاركة

 درجة 19) مرتفعة ومشاركة ، (درجة 18 - 12)

  26 إلى 5 بين ما الفعلي المدى تراوح حيث ؛ (فأكثر

 .درجة

 
 التابعة المتغيرات .ب

 

 لتوصيات اإلرشادية إلنتاجمستوى معرفة المبحوثين با

 على وذلك زراعية اتعملي 9 خالل من قياسه تم :القصب

 :التالي نحولا
 

 عبارات، 5 خالل من قياسها تم :المناسبة التربة اختيار (1)

 الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات وأعطيت

 مبحوث لكل الدرجات جمع وتم الترتيب،  على( صفر ، 1)

 التربة اراختي عملية في اإلجماليمعرفته  مستوى عن لتعبر

: هيثالث فئات  إلى نالمبحوثي الزراع تقسيم وتم المناسبة، 

مستوي معرفي متوسط ، و(2 - 1مستوي معرفي منخفض )

 حيث ؛  ، (5)مرتفع  يمعرف مستوىودرجات(،  4 – 3)

 .درجة 5 إلى 1 بين ما الفعلي المدى تراوح
 

 عبارات، 9 خالل من هااسقي تم: للزراعة األرض إعداد (2)

 الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات وأعطيت

 مبحوث لكل الدرجات جمع وتم الترتيب،  على( صفر ، 1)

 األرض إعداد عملية في اإلجماليمعرفته  مستوى عن لتعبر

: هي فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع تقسيم وتم للزراعة، 

 معرفي ومستوي ، (جةرد  3 – 1 من) منخفض معرفي مستوى

 – 7) مرتفع معرفي ومستوي ، (درجة 6 – 4 من) متوسط

 اإلرشادي االحتياج لمستوى الفعلي المدى اوحرت حيث ؛ (9

 .درجة 9 إلى 1 بين ما المعرفي

 عبارات، 7 خالل من قياسها تم: اختيار التقاوي المناسبة (3)

 الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات وأعطيت

 مبحوث لكل درجاتلا جمع وتم الترتيب،  على( صفر ، 1)

 في اإلجمالي المعرفي دياإلرشا احتياجه مستوى عن لتعبر

 فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع تقسيم وتم التقاوي،  عملية

 واحتياج ، (درجة 2 – 1 من) منخفض معرفي احتياج: هي

 مرتفع معرفي واحتياج ، (درجة 4 – 3 من) متوسط معرفي

 لمستوى فعليلا المدى تراوح حيث ؛ (درجة 6 - 5 من)

 .درجة 6 إلى 1 بين ما المعرفي اإلرشادي االحتياج
 

خمس  خالل من قياسها تم: وطريقة الزراعة ميعاد (4)

 وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات وأعطيت ، عبارات

 لكل الدرجات جمع وتم الترتيب،  على( صفر ، 1) الدرجات

 عاديم عملية في اإلجماليمعرفته  ىمستو عن لتعبر مبحوث

 فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع تقسيم وتم ، وطريقة الزراعة

 معرفي ومستوي ، (2 - 1) منخفض معرفي مستوى: هي

 تراوح حيث ؛ (5) مرتفع معرفي ومستوى ، (4 - 3) متوسط

 .درجة 5 إلى 1 بين ما الفعلي المدى
 

 وأعطيت ،عبارات 6 خالل من قياسها تم: الترقيع (5)

 ،1) الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات

 لتعبر مبحوث لكل الدرجات جمع متو الترتيب،  على( صفر

 تقسيم وتم الترقيع،  عملية في اإلجماليمعرفته  مستوى عن

 معرفي مستوى: هي فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع

  3 من) متوسط معرفي ومستوى ، (درجة 2 – 1 من) منخفض

  ؛ (درجة 6 - 5 من) مرتفع معرفي  ومستوى ، (درجة 4 –

 .درجة 6 إلى 1 بين ما الفعلي المدى تراوح حيث
 

 وأعطيت عبارات،  5 خالل من قياسها تم: العزيق (6)

 ،1) الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات

 لتعبر مبحوث لكل الدرجات جمع وتم الترتيب،  على( صفر

 يمتقس وتم العزيق،  عملية في ياإلجمال معرفته مستوى عن

 معرفي مستوي: هي فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع

  3 من) متوسط معرفي ومستوي ، (درجة 2 – 1 من) منخفض

 تراوح حيث ؛ (درجة 5) مرتفع معرفي ومستوى ، (درجة 4 –

 .درجة 5 إلى 1 بين ما الفعلي المدى
 

 وأعطيت عبارات، 7 خالل من قياسها تم: الري  (7)

 ،1) الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) اباتستجاال

 لتعبر مبحوث لكل اتالدرج جمع وتم الترتيب،  على( صفر

 تقسيم وتم الري،  عملية في إلجماليا معرفته مستوى عن

 معرفي مستوى: هي فئات ثالث إلى المبحوثين الزراع

  3 من) متوسط معرفي ومستوى ، (درجة 2 – 1 من) منخفض

 حيث ؛ (رفأكث درجة 5) مرتفع معرفي ومستوى ، (درجة 4 –

 .درجة 7 إلى 1 بين ما الفعلي المدى تراوح
 

 وأعطيت عبارة،  14 خالل من قياسها تم: التسميد (8)

 ،1) الدرجات وأعطيت( يعرف وال ، يعرف) االستجابات

 لتعبر مبحوث لكل الدرجات جمع وتم الترتيب،  على( صفر
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 تقسيم وتم ميد، التس عملية في اإلجمالي معرفته مستوى عن

 معرفي مستوي: هي فئات ثالث إلى حوثينمبال الزراع

  6 من) متوسط معرفي واحتياج ، (درجة 5 – 1 من) منخفض

 ؛ (فأكثر درجة 10 من) مرتفع معرفي واحتياج ، (درجة 10 –

 . درجة 14 إلى 11 بين ما الفعلي المدى تراوح حيث
 

 13 خالل من قياسها تم: القصب محصول وتوريد كسر (9)

 وأعطيت( يعرف وال ،يعرف) باتاالستجا وأعطيت عبارة، 

 لكل الدرجات جمع وتم ب، رتيالت على( صفر ، 1) الدرجات

 كسر عملية في اإلجماليمعرفته  مستوى عن لتعبر مبحوث

 إلى المبحوثين الزراع تقسيم وتم القصب،  محصول وتوريد

 ، (درجة 4 – 1 من) منخفض معرفي مستوى: هي فئات ثالث

 معرفي واحتياج ، (درجة 8 – 5 من) متوسط معرفي اجواحتي

 بين ما الفعلي المدى اوحرت حيث ؛ (درجة 13 - 9 من) مرتفع

 .درجة 13 إلى 1

 

 قصب محصول لزراع اإلجمالي المعرفي مستوىال ولقياس

 في مبحوث كل عليها حصل التي الدرجات جمع تم السكر

 الزراع يمتقس وتم الذكر،  سالفة 9 الـ الزراعية العمليات

 من) منخفض معرفي مستوى: هي فئات ثالث إلى المبحوثين

  48 – 25 من) متوسط معرفي ستويمو ، (درجة 24 – 1

 حيث ؛ (فأكثر درجة 49 من) مرتفع معرفي ومستوي ، (درجة

 ما اإلجماليمعرفة المبحوثين  لمستوى الفعلي المدى تراوح

 .درجة 71 إلى 1 بين

 

 أدوات التحليل االحصائي

 

تخدام ات وتفريغها تم تحليلها باسبعد االنتهاء من جمع البيان

وية ومعامل أرتباط الرتب لسبرمان التكرارات والنسب المئ

لمبحوثين لتحديد العالقة االرتباطية بين المستوي المعرفي ل

بتوصيات قصب السكر وبين متغيرتهم المدروسة وذلك 

 .spssباستخدام مجموعة البرامج االحصائية 

 
 ومناقشتهالنتائج ا

 

 نة البحثعي وصف أوال:
 

من نصف  يقرب أن ما (1أظهرت النتائج الواردة بالجدول )

إلى   41ما بين  تتراوح أعمارهم( ٪46،1)الزراع المبحوثين 

( ٪53،9سنة، وأن ما يزيد عن نصف الزراع المبحوثين ) 56

ما يقرب من نصف الزراع المبحوثين في حين أن أميون، 

 6أقل من إلى  3 ما بين تتراوحمساحة حيازتهم الزراعية 

(  54،3من نصفهم ) ثرأكوبالتالي فال غرابة أن يزرع أفدنة، 

كر، وأن ما يقرب من  أفدنة بمحصول قصب الس ثالثةأقل من 

خبرتهم في إنتاج مدة ( ٪44،8)نصف الزراع المبحوثين 

لذلك فإن غالبية الزراع سنة،  36إلى  22قصب السكر ما بين 

م من مصادر المعلومات كان المبحوثين استخدامهم واستفادته

لبية وأن الغاالترتيب،  لىع ٪84،6، ٪75،2متوسطا  بنسب 

عضويتهم في كانت ( ٪84،6)العظمى من الزراع المبحوثين

لبية العظمى من وأن الغا المنظمات االجتماعية متوسطة، 

مستوي مشاركتهم كانت ( ٪81،4)الزراع المبحوثين

نصف الزراع  أقل من، وأن المجتمعية غير الرسمية متوسطة

 ة.خفضمن تهميقياد( كانت ٪48،4المبحوثين )

 

مستوى معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية  :ثانيا

 إلنتاج محصول قصب السكر
 

 معرفة الزراع المبحوثين بعملية اختيار التربة المناسبة .1
 

أن الزراع المبحوثين ( 2)بالجدول  الواردةالنتائج  أوضحت

 تراوحت التربة المناسبة؛ حيثتيار توصيات اخ جميع يعرفون

 كحد أدنى في ٪60.5بتلك التوصيات ما بين معرفتهم نسب 

الملحية أو شديدة  األرضال يزرع القصب فى " توصية

ال تجود زراعة توصية "كحد أقصى في  ٪92.5، و"القلوية

غالبية  في حين أنالسوداء شديدة التماسك،  األرضالقصب في 

أما فيما  .٪87،3بنسبة  التوصياتباقي  نع كانوا يعرفوالزرا

 معرفة الزراع بعملية اختيار التربة المناسبةيتعلق بمستوى 

ثالثة ( تشير إلى أن أكثر من 11) بالجدولالنتائج الواردة فإن 

مستوى معرفتهم مرتفع ( ٪77،1)المبحوثين  الزراع أرباع

 ،تهم متوسطمعرف مستوىمنهم  ٪8،8بينما كان  بتلك العملية، 

بتلك العملية،  مستوي معرفتهم منخفض ٪14،1في حين كان 

لديهم ثراء النتائج أن الزراع المبحوثين ويتضح من هذه 

 معرفي بتوصيات اختيار التربة المناسبة.
 

 معرفة الزراع المبحوثين بتوصيات إعداد األرض للزراعة .2
 

زراع المبحوثين اللبية ( أن غا3الواردة بالجدول )تشير النتائج 

معظم توصيات إعداد األرض للزراعة )ست ال يعرفون 

كحد  ٪94،4و أدنى كحد ٪75،2توصيات( بنسب بلغت 

أقصي وهذه التوصيات مرتبة تنازليا  كما يلي: يتم الحرث 

سم، حرث التربة بعد إضافة الجبس 100-80العميق بعمق من 

صب ن للققصبتيخطوط فى ال 7لتخطيط بمعدل الزراعى، يتم ا

خطوط فى القصبتين للقصب  8م التخطيط بمعدل الخريفي، ويت

-30، والحرث على عمق ٪94،4الربيعي جميعها بنسبة 

(، وحرث التربة بعد إضافة الجبس الزراعي ٪88.9 سم )45

(، في حين أن ٪75.2(، وإضافة الجبس الزراعي )87،3٪)

ها فونيعرع باقي التوصيات )ثالث توصيات( كان غالبية الزرا

  5 -3في توصية يتم الحرث السطحي من  ٪57،8بنسب بلغت 

كحد أقصي في توصية  ٪99،0مرات في اتجاهين متعامدين، و

ق أما فيما يتعل .تكون التسوية في المساحة الصغيرة بالقصابية

للزراعة  األرضإعداد  بعمليةمعرفة المبحوثين بمستوي 

العظمى من البية أن الغ( 11)جدول الالنتائج الواردة ب فتوضح

بتلك  ا  متوسطمستوى معرفتهم كان  (٪83،4المبحوثين )

مستوى معرفهم  من المبحوثين ٪16،3كان بينما  العملية، 

 معرفتهم منخفضمستوي  منهم ٪ 0،3 في حين كان مرتفع، 
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ال هذه النتائج أن الزراع المبحوثين  ويتضح من، بتلك العملية

الذي  ألمرراعة ارض للزتوصيات إعداد األيعرفون معظم 

يحتم على العاملين في اإلرشاد الزراعي تكثيف جهودهم لتنمية 

 .معارف الزراع بتلك التوصيات
 

 .(306للزراع المبحوثين وفقا  لخصائصهم الشخصية المدروسة )ن=  التوزيع العددي والنسبي : (1جدول )
 
 
 

 ٪ عدد الخصائص الشخصية م ٪ عدد الخصائص الشخصية م

1 

 السن: 

6 

 استخدام مصادر المعلومات 

 16،6 51 درجات(  9 -5منخفض )  17،4 53 سنة  40 – 25من 

 75،2 230 درجة(  14 -10متوسط ) 46،1 141 سنة  56 – 41من 

 8،2 25 درجة(  19  -15مرتفع ) 36،6 112 سنة فأكثر  57من 

2 

 المستوى التعليمي: 

7 

 االستفادة من مصادر المعلومات 

 7،2 22 درجات(  8  -3منخفضة ) 53،9 165 أمي 

 84،6 259 درجة(  14  -9متوسطة ) 25،5 78 يقرأ ويكتب 

 8،2 25 درجة فأكثر(  15مرتفعة ) 15،0 46 متوسط 

 3،6 11 متوسط فوق  

8 

 العضوية في المنظمات االجتماعية 

 13،1 40 منخفضة )درجة واحدة(  2،0 6 جامعي 

3 

 84،6 259 ( )درجتينمتوسطة  مساحة الحيازة الزراعية: 

 2،3 7 درجات(  4 –  3مرتفعة ) 33،0 101 فدان  3أقل من  –من فدان 

 45،8 140 فدان  6من   أقل   –  3من 

9 

 المشاركة المجتمعية غير الرسمية 

 9،1 28 درجة(  11  -5منخفضة ) 21،2 65 فدان فأكثر   6من 

4 

 81،4 249 درجة(  18 -12متوسطة ) المساحة المنزرعة بقصب السكر: 

 9،5 29 درجة فأكثر(  19مرتفعة ) 54،3 166 فدان  3أقل من  –من فدان 

 34،6 106 فدان  6أقل من    –  3من 

10 

 القيادية

 48،4 148 درجات(  7  -2منخفضة ) 11،1 34 فدان فأكثر   6من 

5 

 36،3 111 درجة(  13  -8متوسطة ) عدد سنوات الخبرة في إنتاج قصب السكر: 

 15،3 47 درجة فأكثر(  14مرتفعة ) 37،6 115 نة س 21  –  7من 

     44،8 137 سنة  36 – 22من 

     17،6 54 ثر سنة فأك 37من 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 
 

 
    .(306ن=) بتوصيات اختيار التربة المناسبةلمبحوثين وفقا  لمعرفتهم التوزيع العددي والنسبي ل  :(2)جدول 

 
 
 

 التوصيات  م
 يعرف عرفي ال

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 87،3 267 12،7 39 الصفراء الجيدة الصرف  األرضيجود القصب فى  1

 87،3 267 12،7 39 األمالحالصفراء الثقيلة الخالية من   األرضيجود القصب فى  2

 87،3 267 12،7 39 الرملية  األرض ال يزرع القصب فى  3

 60،5 185 39،5 121 تماسك السوداء شديدة ال األرض د زراعة القصب فى تجوال  4

 92،5 283 7،5 23 الملحية أو شديدة القلوية األرض ال يزرع القصب فى  5
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 

 

 (.306ن=) للزراعة  األرض  بإعداد بتوصيات لمعرفتهم  وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (3جدول )
 

 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 57،8 177 42،2 129 مرات فى اتجاهين متعامدين5-3من يتم الحرث السطحي 1

 11،11 34 88،9 272 سم  45-30الحرث على عمق  2

 5،6 17 94،4 289 سم 100-80يتم الحرث العميق بعمق من  3

 99،0 303 1،0 3 تكون التسوية في المساحة الصغيرة بالقصابية 4

 97،7 299 2،3 7 بالليزر  رةالتسوية في المساحات الكبي 5

 24،8 76 75،2 230 إضافة الجبس الزراعى 6

 12،7 39 87،3 267 حرث التربة بعد إضافة الجبس الزراعى  7

 5،9 18 94،1 288 خطوط فى القصبتين للقصب الخريفي  7التخطيط بمعدل يتم  8

 5،6 17 94،4 289 خطوط فى القصبتين للقصب الربيعي 8يتم التخطيط بمعدل  9
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 
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معرفة الزراع المبحوثين بتوصيات اختيار التقاوي  .3

 المناسبة

 يعرفون( أن المبحوثين 4)بالجدول أوضحت النتائج الواردة 

 بنسبمن توصيات اختيار التقاوي المناسبة توصيات أربع 

كسر التقاوي كحد أدنى في توصية  ٪92.2تراوحت بين 

لتوصية  كحد أقصى٪ 96.1زراعة يوم بيوم، وزمة للالال

، في حين ذكر غالبية من القصب الواقف التقاوييمكن اختيار 

الزراع أنهم ال يعرفون باقي التوصيات بنسب تراوحت بين 

حادة تحتوي  باآلتتقطيع العيدان إلى عقل في توصية  53،6٪

كحد أقصي في  ٪100،0، وبين كثرألاعيون على  4-3على 

ساعة  1،30ْم لمدة 52عالجة التقاوي بالماء الساخن وصية مت

معرفة الزراع يتعلق بمستوي أما فيما  .لمقاومة األمراض

 فإن النتائج الواردةالمناسبة  التقاوياختيار  المبحوثين بعملية

من نصف المبحوثين ( تشير إلى أن أكثر 11)جدول الب

التقاوي ختيار ة امستوي معرفتهم كان متوسطا  بعملي( 51،6٪)

توي معرفتهم مرتفعا  بتلك منهم مس ٪44،4كان ، بينما المناسبة

منهم مستوى معرفتهم منخفضا   ٪4،0 في حين أن، العملية

الزراع المبحوثين لديهم  النتائج أن، وتشير هذه بتلك العملية

نقص معرفي نوعا  ما في بعض توصيات اختيار التقاوي 

شدين تكثيف جهودهم لتنمية ى المرالمناسبة األمر الذى يحتم عل

 معارف الزراع بتلك التوصيات.

 
 (.306ن=)  اختيار التقاوي المناسبةبتوصيات  لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (4جدول )

 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

892، 284 ونصف   طن فى حالة الزراعة بصف 4.5كمية التقاوي للفدان  1  22 7،2 

 93،5 286 6،5 20 الزراعة بصفينطن فى حالة  6كمية التقاوي للفدان  2

 94،1 288 5،9 18 من محصول الغرس أو الخلفة  التقاوياختيار  3

 96،1 294 3،9 12 من القصب الواقف  التقاوييمكن اختيار  4

228 7،8 24 الالزمة للزراعة يوم بيوم.   التقاويكسر  5  92،2 

 46،4 142 53،6 164 األكثرعيون على  4-3حادة تحتوي على  آالتلى عقل بإ العيدان تقطيع  6

 0 0 100،0 306 األمراض  لمقاومةساعة   1.30°م لمدة 52بالماء الساخن  التقاويمعالجة  7
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 
 معرفة الزراع المبحوثين بتوصيات ميعاد وطريقة الزراعة .3

ال المبحوثين الزراع ( أن 5)جدول الالواردة ب النتائج بينت

الزراعة وطريقة ميعاد  يعرفون ثالث توصيات من توصيات

في توصية وضع العقلة كحد أدنى  ٪61.1 تراوحت بين بنسب

كحد أقصي في توصية  ٪73،5على صف ونصف، وبين 

مصر بالقصب الربيعي أواخر يناير حتى أواخر فبراير  يزرع

في حين ذكر المبحوثين أنهم يعرفون ، لوسطى والعلياا

من التوصيات اإلرشادية الخاصة بميعاد  نالتوصيتين المتبقيتي

 وتغطيتها سم5-3 عمق في العقلة وضعوطريقة الزراعة وهما 

، ٪67،6، وتوصية وضع العقلة على صفين بنسب بالتراب

زراع معرفة الأما فيما يتعلق بمستوي  .على الترتيب ٪99،7و

لزراعة فإن النتائج ميعاد وطريقة ابتوصيات  المبحوثين

 مايقرب من خمسي( تشير إلى أن 11)بالجدول الواردة 

مستوى معرفتهم مرتفع بعملية ( ٪39،9المبحوثين ) الزراع

 الزراع مايزيد عن ثلث، بينما ميعاد وطريقة الزرعة

، مستوى معرفتهم منخفضا  بتلك العملية( ٪35.9المبحوثين )

منهم مستوى معرفتهم متوسطا  بتلك  ٪27.1في حين كان 

، وتشير هذه النتائج السابقة إلى أن الزراع المبحوثين العملية

بتوصيات ميعاد وطريقة الزراعة؛ مستوى معرفتهم متذبذب 

العملية وال  الخاصة بتلكحيث يعرفون بعض التوصيات 

م على األخرى لنفس العملية األمر الذي يحت يعرفون البعض

رشادي تكثيف جهوده لتوعية الزراع بالتوصيات الجهاز اإل

 التي ال يعرفونها.

 
 (.306ن=) ميعاد الزراعة بتوصيات  لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (5جدول )

 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 38،2 117 61،8 189  امصر الوسطى والعليباكتوبر شهري سبتمبر وفي  القصب الخريفي  يزرع 1

 26،5 81 73،5 225 مصر الوسطى والعليابالقصب الربيعي أواخر يناير حتى أواخر فبراير  يزرع 2

 67،6 207 32،4 99 بالترابسم وتغطيتها 5-3وضع العقلة في عمق  3

 38،9 119 61،1 187 وضع العقلة على صف ونصف  4

 99،7 305 0،3 1 على صفين وضع العقلة 5
 
 

 .االستبياناستمارات لمصدر: ا
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 الترقيعمعرفة الزراع المبحوثين بتوصيات  .5

ال أن الزراع المبحوثين ( 6)جدول البينت النتائج الواردة ب

لترقيع رشادية اإلتوصيات توصيات من الخمس  يعرفون

كحد أدنى في  ٪94،8، بين تراوحتبنسب  القصبمحصول 

كحد أقصي  ٪98،4، والخالية بالمناطق العقل غرستوصية 

، في حين أن أكثر من ثلثي أوال   األرض ري يتمفي توصية 

( ذكروا أنهم يعرفون توصية 67،0٪الزراع المبحوثين )

أما فيما يتعلق  استخدام عقل من نفس التقاوي. وهيواحدة فقط 

بعملية ترقيع جمالي إلمعرفة الزراع المبحوثين ابمستوي 

أن  توضح( 11)جدول الب فإن النتائج الواردة القصب محصول

بتلك  منخفضمستوى معرفتهم لديهم  ٪94.8 الغالبية العظمى

  مستوي معرفي  ذويمن المبحوثين  ٪3.6 كانت ، بينمابالعملية

، مستوى معرفتهم مرتفع بتلك العملية ٪2.3 كان متوسط، بينما

ن لديهم احتياج وتشير هذه النتائج السابقة أن الزراع المبحوثي

يعرفون التوصيات  وأن الغالبية العظمى منهم ال معرفي مرتفع

 .الخاصة بالترقيع
 

 الترقيعمعرفة الزراع المبحوثين بتوصيات  .6
 

ال الزراع المبحوثين أن ( 7)جدول الأظهرت النتائج الواردة ب

من التوصيات اإلرشادية الخاصة توصيات  أربعيعرفون 

ية يتم في توص كحد أدنى ٪56،9 تراوحت بين بنسببالعزيق 

توصية في  كحد أقصى ٪93،5مرات،  ثالثق القصب يعز

الثالثة تتم بعد شهر من العزقة الثانية وفيها تحاط العزقة 

في حين أقر الغالبية ، النباتات بأكبر كمية ممكنة من التراب

عند  وهيالعظمى من الزراع أنهم يعرفون توصية واحدة 

خليص األرض لقصب لتعزيق الخلفة يكتفى بالفج بين خطوط ا

 من الحشائش.

 
 (. 306ن=) بتوصيات الترقيع لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (6جدول )

 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

033، 101 التقاوي استخدام عقل من نفس   1  205 67،0 

 2،0 6 98،0 300 غمر المناطق الخالية من النباتات بالماء 2

 5،2 16 94،8 290 بالمناطق الخاليةغرس العقل  3

 1،6 5 98،4 301 يتم ري إالرض أوال   4

 2،0 6 98،0 300 اقتالع بعض النباتات بجذورها من المناطق المزدحمة 5

 2،3 7 97،7 299 المناطق الخاليةإعادة غرس النباتات المقلوعة فى  6
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 

 (. 306ن=) عزيق القصببتوصيات  لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي وزيعالت: (7جدول )
 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 43،1 132 56،9 174 يتم عزيق القصب ثالث مرات  1

 14،7 45 85،3 261 تجرى بعد شهر الى شهر ونصف من. الزراعة  األولىالعزقة  2

 7،5 23 92،5 283 األولىد شهر من العزقة العزقة الثانية تتم بع 3

 6،5 20 93،5 286 كمية ممكنة من التراببالثالثة بعد شهر من الثانية وفيها تحاط النباتات  4

 96،7 296 3،3 10 من الحشائش  األرض خطوط لتخليص الالفج بين عزيق الخلفة بيكتفى في  5
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 
معرفة الزراع المبحوثين اإلجمالي مستوي أما فيما يتعلق ب

( تشير 11)جدول الفإن النتائج الواردة ببعملية عزيق القصب 

مستوي معرفتهم  ( ٪83،7المبحوثين )غالبية الزراع  إلى أن

من المبحوثين  ٪15،4كان ، بينما بعملية العزيق متوسطا  

من  ٪1،0بينما  هم مرتفع بتلك العملية، مستوي معرفت

 .معرفتهم منخفض بتلك العملية مستوى المبحوثين

 

 معرفة الزراع المبحوثين بتوصيات ري محصول القصب .7
 

ال ( أن الزراع المبحوثين 8)جدول الأسفرت النتائج الواردة ب

من التوصيات اإلرشادية الخاصة بإنتاج توصيات ست يعرفون 

كحد أدنى في  ٪56،5 تراوحت بين بنسبب محصول القص

كحد  ٪99،0، وأسابيع 3 كل الشتاء فى الري يتمتوصية 

يوم من عمر   5 -3تعطي رية المحاياة بعد توصية في  أقصى

( ٪82،7في حين أن غالبية الزراع المبحوثين )، الزراعة

من  األخيرةزيادة الري في الفترة أقروا أنهم يعرفون توصية 

أما فيما يتعلق  .األوراقدي إلى الرقاد وجفاف عمر القصب تؤ

بعملية ري  يالجمالمعرفة الزراع المبحوثين ا بمستوي

( تشير إلى أن ما  11)جدول بالفإن النتائج الواردة  القصب

مستوى معرفتهم منخفض ( ٪60،5يقرب من ثلثي المبحوثين )

(  ٪26.5ربع المبحوثين ) يزيد عنحين أن ما بتلك العملية في 

مستوى معرفتهم  ٪13.0 كان متوسط، بينما توى معرفتهممس
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الزراع مستوى وتشير هذه النتائج إلى أن  رتفعا  بتلك العملية، م

توصيات ري محصول القصب مما يوضح بمعرفتهم منخفض 

راعيين بتكثيف الجهود الالزمة ضرورة قيام المرشدين الز

 .لرفع مستوى معرفة الزراع بتلك التوصيات

 
 (.306ن=) ري محصول القصب بتوصيات  لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (8جدول )

 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 19،3 59 80،7 247 األلياف يؤدى نقص الماء الى قصر السالميات ونقص كمية العصير وزيادة نسبة  1

 26،5 81 73،5 225 وموت البراعم ونقص المحصول فى الري الى تعفن العقل  اإلسرافيؤدى  2

 82،7 253 17،3 53 األوراق من عمر القصب تؤدى الى الرقاد وجفاف  األخيرةزيادة الري فى الفترة  3

 1،0 3 99،0 303 يوم من الزراعة  5-3تعطى رية المحاياة بعد  4

 43،5 133 56،5 173 أسابيع 3يتم الري فى الشتاء كل  5

 32،4 99 67،6 207 ن الري فى الربيع والخريف كل أسبوعينيكو 6

 32،7 100 67،3 206 أيام  10-7النباتات فى الصيف كل يتم ري   7
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 
 محصول القصب بتوصيات تسميدمعرفة الزراع المبحوثين  .8

ال ( أن الزراع المبحوثين 9)جدول الأسفرت النتائج الواردة ب

توصية من التوصيات الخاصة بتسميد محصول  11ون يعرف

 ةكحد أدنى في توصي ٪61.1 تراوحت بين بنسبالقصب، 

دفعات فى القصب الغرس  3تي على زويضاف السماد إأل

ينصح برش  توصيةفي  كحد أقصى ٪98.0، والخريفي

العناصر الصغرى كالحديد والزنك والبورون فى صورة 

في حين أقر الزراع  ، لى دفعتينمخلبية إما مركبة أو منفردة ع

المبحوثين بأنهم يعرفون ثالث توصيات من التوصيات 

 السماد يضافاإلرشادية الخاصة بتسميد القصب وهى 

 بعد األولى الدفعة، الخلفة القصب فى دفعتين على زوتيألا

 سوبر كجم200 اضافة(، وتوصية ٪69،6)بنسبة  الفج

أما فيما يتعلق  (.٪68،6)بنسبة  الزراعة قبل كالسيوم فوسفات

معرفة الزراع المبحوثين اإلجمالي بعملية تسميد بمستوي 

( تشير إلى 11)جدول الفإن النتائج الواردة بمحصول القصب 

مستوى معرفتهم ( ٪76،5المبحوثين )ثالثة أرباع أكثر من أن 

من   ٪21،2كان ، بينما منخفض بعملية تسميد القصب

في حين كان ، طا  بتلك العمليةالمبحوثين مستوى معرفتهم متوس

، من المبحوثين مستوى معرفتهم مرتفعا  بتلك العملية 2،3٪

ويتضح من النتائج السابقة التدني الشديد فى معارف الزراع 

محصول القصب مما يستوجب على الجهاز  بتوصيات تسميد

اإلرشاد عمل الندوات اإلرشادية لتوعية الزراع بتلك 

التوصيات.

 
 (.306التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا  لمعرفتهم بتوصيات تسميد محصول القصب )ن=: (9جدول )

 
 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 3،9 12 96،1 294 كجم من السماد إالزوتي210-180يحتاج الفدان من  1

 38،9 119 61،1 187 دفعات فى القصب الغرس الخريفي  3يضاف السماد إالزوتي على  2

 17،6 54 82،4 252 ثلث الكمية وتضاف بعد العزقة الثانية األولى الدفعة  3

 8،8 27 91،2 279 الدفعة الثانية ثلث الكمية وتضاف بعد العزقة الثالثة 4

 7،5 23 92،5 283 الدفعة الثالثة الثلث المتبقي وتضاف بعد الدفعة الثانية بشهر 5

 3،6 11 96،4 295 ي على دفعتين فى القصب الغرس الربيعييضاف السماد إالزوت 6

 2،6 8 97،4 298 نصف الكمية وتضاف بعد العزقة الثانية األولى الدفعة  7

 2،6 8 97،4 298 وتضاف بعد العزقة الثالثة اآلخر الدفعة الثانية النصف  8

 69،6 213 30،4 93 يضاف السماد إالزوتي على دفعتين فى القصب الخلفة 9

 69،6 213 30،4 93 بعد الفج  األولى الدفعة  10

 18،6 57 81،4 249 الدفعة الثانية بعدها بشهر 11

 68،6 210 31،4 96 فوسفات كالسيوم قبل الزراعةكجم سوبر 200اضافة  12

 28،8 88 71،2 218 بوتاسيوم كجم سوبر سلفات 100 - 50اضافة من  13

 2،0 6 98،0 300 د والزنك والبورون فى صورة مخلبية إما مركبة أو منفردة على دفعتينش العناصر الصغرى كالحدير 14
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 
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كسر وتوريد محصول بتوصيات معرفة الزراع المبحوثين  .9

 القصب

ن الزراع المبحوثين أ( 10)جدول الأوضحت النتائج الواردة ب

شادية الخاصة من التوصيات اإلرتوصيات  ثمانيعرفون 

 ٪77،8ب تراوحت بين بنسبكسر وتوريد محصول القصب 

 يحدث ال حتى حادة تآلاب الكسر يتمكحد أدنى في توصية 

 تربيط في توصيتي ٪99،7، وبين المدفونة للبراعم ضرر

، في حين الجافة األوراق من العيدان تنظيف، والسكر قصب

قى التوصيات ذكر غالبية الزراع المبحوثين أنهم ال يعرفون با

 كسركحد أدني في توصية  ٪80،7بنسب تراوحت بين 

كحد أقصى  ٪ 100 وبين ، واحدة وبضربة أوال   الراقد القصب

أما فيما يتعلق  .بالماء ةرش الكومات المغطاتوصية في 

بتوصيات كسر معرفة الزراع المبحوثين اإلجمالي بمستوي 

(  11) جدولالوتوريد محصول القصب فإن النتائج الواردة ب

مستوى ( ٪73.5ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين )تبين أن 

يقرب من ربع  بينما ما العملية، كان متوسطا  بتلك  معرفتهم

في ، بتلك العملية ا  مستوى معرفتهم مرتفع( ٪23.2المبحوثين )

ا  بتلك منخفضمستوى معرفتهم  من المبحوثين ٪3.3 حين كان

.العملية
 

 
 (. 306ن=) بتوصيات كسر وتوريد محصول القصب لمعرفتهم وفقا   للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع: (10جدول )

 

 

 التوصيات  م
 يعرف ال يعرف

 ٪ عدد  ٪ عدد 

 99،7 305 0،3 1 تربيط قصب السكر  1

 87،3 267 12،7 39 السكرى أسابيع حتى ال ينخفض المحتوى  4 -3عدم ري القصب قبل الكسر ب  2

 98،4 301 1،6 5 قصب عند إتمام نضج المحصول كسر محصول ال  3

 77،8 238 22،2 68 ضرر للبراعم المدفونة الت حادة حتى ال يحدث  آيتم الكسر ب 4

 6،9 21 93،1 285 سم   25تغطية الكومات بأوراق القصب الجافة بسمك  5

 0،3 1 99،7 305 جمع البوال ونقله فى عربات خاصة للمصنع 6

 19،3 59 80،7 247 قد أوال  وبضربة واحدة كسر القصب الرا 7

 82،7 253 17،3 53 يمكن شحنها فى نفس اليوم  التيكسر الكمية  8

 95،1 291 4،9 15 االستقطاعالتقشير الجيد للعيدان وازالة القالوح والطين العالق بالعيدان لعدم زيادة  9

 99،7 305 0،3 1 الجافة األوراقتنظيف العيدان من  10

 93،5 286 6،5 20 تنظيف العيدان من بقايا الجذور  11

 15،4 47 84،6 259 ساعة36يجب إال تزيد عمليتي الكسر والتوريد عن  12

 0 0 100،0 306 رش الكومات المغطاة بالماء 13
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 
 .(306ن=) محصول القصب لمبحوثين بعمليات انتاج وفقا  لمستوى معرفة المبحوثين لالتوزيع العددي والنسبي : (11جدول )

 
 

 العمليات الزراعية في القصب 
 مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخفض 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد 

 77،1 236 8،8 27 14،1 43 اختيار التربة المناسبة

 16،3 50 83،4 255 0،3 1 إعداد األرض للزراعة

 44،4 136 51،6 158 4،0 12 اختيار التقاوي المناسبة 

 27.1 83 35.9 110 39.9 113 ميعاد وطريقة الزراعة 

 2،3 7 3،6 11 94،1 288 ترقيع محصول القصب 

 15،4 47 83،7 256 1،0 3 عزيق محصول القصب 

 13،0 40 26،5 81 60،5 185 ري محصول القصب 

 2،3 7 21،2 65 76،5 234 القصب تسميد محصول  

 23،2 71 73،5 225 3،3 10 ر وتوريد محصول القصب كس
 
 

 .االستبياناستمارات المصدر: 

 
المستوى المعرفي اإلجمالي بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج  .10

 قصب السكر

 

مستوي المعرفي الفيما يتعلق ب( 12) بالجدولأظهرت النتائج 

اإلرشادية الخاصة بإنتاج محصول التوصيات ب اإلجمالي

(  ٪77،8يزيد عن ثالثة أرباع المبحوثين ) أن ماب السكر قص

مستوى معرفتهم االجمالية بتوصيات انتاج قصب السكر كان 

( ٪12،5من عشر المبحوثين )كان أكثر ، بينما متوسطا  

  ٪ 9،5بتلك التوصيات، في حين أن  منخفضا  مستوى معرفتهم 

تشير ، وبتلك التوصيات مرتفعا  ين مستوى معرفتهم من المبحوث

أن الغالبية العظمي من الزراع المبحوثين لديهم إلى هذه النتائج 

 .إنتاج محصول القصب معرفي بجميع توصيات نقص
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 (. 306رفي اإلجمالي للزراع المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج قصب السكر )ن=مستوى المع: (12جدول )
 
 
 

 ٪ عدد  االجمالي مستوى المعرفيال

 12،7 39 درجة(  24 – 1منخفض )من 

 77،8 238 درجة(  48 – 25متوسط )من 

 9،5 29 درجة فأكثر( 49مرتفع )
 

 االستبيان.استمارات المصدر: 

 
المتغيرات المستقلة المدروسة  بين االرتباطيةالعالقات  :الثثا

بالتوصيات معرفة المبحوثين اإلجمالي  مستويوبين 

 السكر قصب نتاجاإلرشادية إل

 

اإلجمالي معرفة المبحوثين بين مستوى  لتحديد العالقة

قصب السكر، وبين المتغيرات  نتاجإل اإلرشاديةبالتوصيات 

القائل " ال  اإلحصائيالمستقلة المدروسة تم صياغة الفرض 

معرفة المبحوثين مستوى توجد عالقة ارتباطية معنوية 

قصب السكر، وبين  نتاجإل اإلرشاديةاإلجمالي بالتوصيات 

التالية: السن، والمستوى  مستقلة المدروسةالمتغيرات ال

التعليمي، ومساحة الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة 

ج قصب السكر، بقصب السكر، وعدد سنوات الخبرة فى إنتا

من مصادر  واالستفادةواستخدام مصادر المعلومات، 

، والمشاركة عضوية في المنظمات االجتماعيةالمعلومات، وال

أوضحت النتائج الواردة و .الرسمية، والقيادية المجتمعية غير

هناك عالقة ارتباطية سالبة بين مستوى ( أن 13) بالجدول

نتاج قصب معرفة المبحوثين اإلجمالي بالتوصيات اإلرشادية إل

إنتاج  وعدد سنوات الخبرة في السكر وبين كل من السن، 

ت ، بينما كان0.01قصب السكر، والقيادية عند مستوى معنوية 

هناك عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام مصادر المعلومات، 

معرفة مستوى وبين من مصادر المعلومات  ستفادةواال

 نتاج قصب السكربالتوصيات اإلرشادية إل المبحوثين اإلجمالي

،  بينما ال توجد عالقة ارتباطية بين 0.01عند مستوى معنوية 

ية، والمساحة المستوي التعليمي، ومساحة الحيازة الزراع

، اعيةعضوية في المنظمات االجتمالمنزرعة بقصب السكر، وال

معرفة مستوى وبين  والمشاركة المجتمعية غير الرسمية

نتاج قصب بالتوصيات اإلرشادية إل المبحوثين اإلجمالي

 .السكر

 
ــات : (13جــدول ) ــةالعالق ــين  االرتباطي ــزراع ب ــة ال ــتوى معرف ــالي مس المبحــوثين اإلجم

 .)306ن=( وبين المتغيرات المستقلة المدروسة بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج قصب السكر
 
 
 

 معامل ارتباط سبيرمان المتغيرات المستقلة 

 **0،205 - السن 

 0،100 المستوى التعليمي

 0،069 - مساحة الحيازة الزراعية 

 0،020 - المساحة المنزرعة بقصب السكر 

 **0،160 - سنوات الخبرة في إنتاج قصب السكر عدد  

 **0،154 استخدام مصادر المعلومات 

 **0،155 إالستفادة من مصادر المعلومات 

 0،017 العضوية في المنظمات االجتماعية

 0،001 المشاركة المجتمعية غير الرسمية

 **0،196 - القيادية 
 

 .0،05*معنوي عند  ، 0،01نوي عند **مع ، صدر: استمارات إالستبيانالم

 
وبناء  على ما أظهرته النتائج سالفة الذكر يمكن رفض أجزاء 

" ال توجد عالقة ارتباطية معنوية القائلة:  اإلحصائيالفرض 

ثين اإلجمالي بالتوصيات معرفة الزراع المبحوبين مستوى 

نتاج قصب السكر وبين السن، وعدد سنوات اإلرشادية إل

الخبرة في انتاج قصب السكر، والقيادية، واستخدام مصادر 

من مصادر المعلومات"؛ حيث ثبت  واالستفادةالمعلومات، 

معنوية لهم بالمتغير التابع، في حين ال  وجود عالقة ارتباطية

القائلة: " ال توجد  اإلحصائييمكن رفض أجزاء الفرض 

معرفة الزراع المبحوثين مستوى عالقة ارتباطية معنوية بين 

، وبين كل نتاج قصب السكراإلجمالي بالتوصيات اإلرشادية إل

الزراعية،  مساحة الحيازةمن المتغيرات المستقلة التالية: 

والعضوية في المنظمات مساحة المنزرعة بقصب السكر، وال

والمشاركة المجتمعية غير الرسمية"؛ حيث لم ، االجتماعية

معامل  يثبت وجود عالقة ارتباطية معنوية لهم بالمتغير التابع.

ارتباط الرتب )سبرمان( بين المستوي المعرفي اإلجمالي وبين 

 .المتغيرات المستقلة المدروسة
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 توصيات البحث

 

  من بعدد الخروج يمكن إليها التوصل تم التي النتائج خالل من

 :التالي النحو على الهامة التوصيات
 

ن زراع القصــب أوضــحته النتــائج أمــا بنــاء  علــى  .1

بتوصـيات إعـداد األرض شديد  معرفيلديهم نقص 

 الـذياألمـر  ، والترقيـع، والتسـميدلزراعة القصـب

ــتوجب علــى الجهــاز  الزراعــى أن  اإلرشــادييس

ــزراع بالمعلومــات  ــد ال ــه فــي تزوي يكثــف مجهودات

الالزمــة فــي هــذا الشــأن لتنميــة معــارفهم بتلــك 

 .التوصيات
 

للـزراع لتزويـدهم بالمعـارف عمل حقول إرشـادية  .2

فـدان القصـب، وكـذلك انتـاج  الالزمة لرفع إنتاجيـة

 محصول عالي الجودة.
 

وضع برنامج إرشادي متكامل لزراع قصب السكر  .3

ــي  ــيات التـ ــة التوصـ ــاول كافـ ــث يتنـ ــة البحـ بمنطقـ

 أوضحت النتائج وجود نقص معرفـي بهـا وأبرزهـا

ــب،  ــة القصــ ــداد األرض للزراعــ ــيات إعــ توصــ

 لتسميد  والترقيع، وا
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