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 :الملخص

 ،اإلسماعيليةساسية التعرف المشكالت التي تواجه زراع محصول المانجو بمحافظة أاستهدفت هذا البحث بصفة 

ثالث  بأكبرهذا البحث وقد تم إجراء  ،على تلك المشكالت التي تواجههم نتاج، وأهم اقتراحاتهم للتغلباإل ىعل تأثيرها ودرجة

اختيار قرية واحدة من كل مركز وفقاً لمعياري و تم  من حيث المساحة المنزرعة وعدد الزراع، اإلسماعيليةمراكز بمحافظة 

محصول  مزارعي من إجمالي %03مبحوثا  بنسبة  033عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها  المساحة وعدد الزراع وتم اختيار

بلة الشخصية وتم استيفاء البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث باستخدام استمارة االستبيان بالمقا المانجو بالقري المختارة 

مما أتاح الفرصة لتعديلها ووضعها في صورتها النهائية لها  إجراء اختبار مبدئيإعدادها وتم ألفراد عينة البحث بعد تصميمها و

حسابي، والمدى كأدوات بالتكرارات والنسب المئوية، المتوسط ال يلجدولهي العرض اوقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية 

 . واستخالص النتائجحصائي للتحليل اإل

قد تمثلت في ست  ،اإلسماعيليةالمانجو بمحافظة  زراع محصولالمشكالت التي تواجه أن  يلي:د تمثلت أهم النتائج فيما وق

المشكالت يليها  ،%87.0المشكالت التعليمية االرشادية  يلي:كما  النسبية لتواجدهامجموعات رئيسية وقد جاءت وفق أهميتها 

  بالتمويل، والمشكالت الخاصة ،%80.0توافر مستلزمات االنتاج  ومشكالت عدم ،%80.7التسويقية 
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الثالث مراتب االخيرة الرابع والخامس والسادس بنسب  بالريالمتعلقة  بالمحصول، والمشكالتاالمراض  ومشكالت انتشار

زراعة وانتاج  ىعل تأثيرها درجةمن حيث مرتبة تنازليا المشكالت المدروسة أن ، الترتيب على %77، %90.6 و ،7%..8

والمشكالت المتعلقة  ،%.70والمشكالت الخاصة بالتمويل  ،%77.8 محصول المانجو كالتالي: المشكالت التسويقية للمحصول

مستلزمات االنتاج  والمشكالت الخاصة بتوافر ،%77.6بانتشار االمراض بالمحصول  والمشكالت الخاصة ،%79بالري 

 .وجهة نظر الزراع المبحوثينمن  %.7والمشكالت التعليمية االرشادية   ،77.7%

 

 اإلسماعيليةمحافظة ، زراع محصول المانجو، المشكالت الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

  This research aimed mainly at identifying the problems facing the farmers of the mango crop in 

Ismailia governorate, the degree of their impact on production, and their most important 

suggestions to overcome those problems facing them, and this research was conducted in the 

three largest centers in Ismailia governorate in terms of the area cultivated and the number of 

farmers, and one village was selected from each center according to the criteria of area and 

number of farmers and a regular random sample of 300 researchers was selected by 10% of the 

total mango crop farmers in the selected villages and was met The data necessary to achieve the 

objectives of the research using the questionnaire form in the personal interview of the members 

of the research sample after its design and preparation and a preliminary test was conducted, 

which allowed the opportunity to modify it and put it in its final form.                                    

The most important results: The problems facing the farmers of the mango crop in Ismailia 

Governorate were represented in six main groups and came according to their relative 

importance for their presence as follows: educational problems guidance 78.1%, followed by 

marketing problems 73.4%, problems of lack of availability of production requirements 73.1%, 

problems related to financing, problems of the spread of diseases in the crop, and problems 

related to irrigation III ranked the last fourth, fifth and sixth ranks by 72.5%, and 61.9%, 45% 

respectively, The problems studied are ranked descending in terms of the degree of their impact 

on the cultivation and production of the mango crop as follows: marketing problems of the crop 

55.7%, problems related to financing 53.%, problems related to irrigation 46%, problems related 

to the spread of diseases in the crop 45.9%, problems related to the availability of production 

supplies 44.5%, and educational problems of guidance 42% from the point of view of the 

surveyed farmers 

Keywords: Problems, Mango growers, Ismailia governorate. 
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 :المقدمة .1

يعتبر محصول المانجو أحد المحاصيل البستانية الهامة بجمهورية مصر العربية، حيث يحتلل المرتبلة الثالثلة بلين محاصليل       

زيلادة المسلاحة المنزرعلة منله لتلوفير عللى الفاكهة بعد الملوال  والعنلب ملن حيلث المسلاحة المنزرعلة، وتعملل وزارة الزراعلة 

 (.ص ،337.األعرج: )الخارجية ير لألسواق المحلي والتصداحتياجات االستهالك 

كما يعد محصول المانجو من الفاكهة االستوائية ذات القيمة الغذائية واالقتصادية العالية، وشجرتها دائمة الخضرة ومعمرة    

األصلي للمانجو هو منطقة (، هذا ويعتقد أن المنشأ 003ص ،0673عام )عبد العال:  033حوالي  إلىحيث يصل عمر األشجار 

سنة مضت، ثم انتشرت زراعتها في  7333الفلبين، وقد زرعت المانجو بالهند منذ حوالي  ىجنوب شرق آسيا بداية من الهند حت

 إبراهيم،) أفريقيا إلىالمانجو  المناطق االستوائية وتحت االستوائية من العالم، وخالل القرن السادس عشر قام البرتغاليون بنقل

 (7.ص ،0666حجاج: و

م، ثم انتشرت زراعتها  بعد ذلك، وكان  07.7عهد محمد على عام  فيولقد أدخلت زراعة محصول المانجو إلى مصر       

األراضي متوسطة  فيتصل  زراعتها  ( إنها 086،ص066شار زراعتها في مصر كما يذكرها )نصر: من أسباب انت

محاصيل االقتصادية حيث يمكن التوسع في زراعتها باألراضي الجديدة، ومالئمة زراعة العلى الخصوبة، وال تؤثر زراعتها 

أيدي عاملة كثيرة، وإمكانية تحميل محاصيل  ىمن فدان المانجو، وعدم حاجتها إلالجو والتربة لزراعتها، وكبر العائد المادي 

أخرى عليها، وسهولة إجراء عمليات الخدمة، وسهولة تسويق المحصول، وتنوع األصناف منها المبكر والمتوسط وبعضها 

 مصر حتى يتناسب مع األسواق المحلية والعالمية. فيمتأخر في النضج مما يعطى الفرصة لطول موسم اإلنتاج 

جانللب أخللر نجلد أن محصللول المللانجو كأحللد محاصليل الفاكهللة يتعللرض للعديللد ملن التغيللرات الطبيعيللة المناخيللة ولكلن علللى      

درجات الحرارة والرطوبة ما بين فصلى الشتاء والصيف، وهبوب الرياح الشديدة خالل فترة التزهير مما يؤدى إلى  فيالمتمثلة 

تفللاع درجللة الحللرارة يللؤدى إلللى احتللراق الثمللار ممللا يللدفع الكثيللر مللن نقللا الثمللار وبالتللالي نقللا إنتاجيللة الفللدان، كمللا أن ار

 المزارعين إلى اقتالع أشجار المانجو حتى ال يتكبد خسائر كبيرة.

 

 :مشكلة البحث .1.1

يعد محصلول الملانجو ملن أهلم المحاصليل البسلتانية التلي تلزرع فلي مصلر، حيلث تعتبلر الملانجو ملكلة الفواكله ذات القيملة       

 (3.0.فدان )اإلدارة المركزية للبساتين: 763.3.نها في مصر حوالي مالغذائية العالية، هذا وتبلغ المساحة المنزرعة 

ملن  ٪86,73فلدان تمثلل  008606 حيلث يلزرع منهلا مسلاحة ،اإلسلماعيليةافظلة محوتتركز زراعة المانجو فلي مصلر فلي      

( كمللا يالحلل  أن هنللاك زيللادة سللنوية فللي المسللاحات 3.0.إدارة البسللاتين  -اإلسللماعيليةمسللاحة الجمهوريللة )مديريللة الزراعللة ب

المنزرعة منها لعدة عوامل منها وجود أنلواع متباينلة ملن األراضلي بالمحافظلة حيلث األراضلي الرمليلة الصلفراء جيلدة التهويلة 

جلاح زراعلة محصلول الملانجو والصرف، وكذلك لتوافر الظلروف المناخيلة المناسلبة ملن رطوبلة وحلرارة مناسلبة مملا يلؤدي لن

 (.3.3.بساتين، بيانات غير منشورة،المركزية لل اإلدارة)بيانات 

التي تتمتلع بالتربلة والمنلال المالئلم للمحصلول إال  اإلسماعيليةمحافظة بالمانجو  زراعة محصول الرغم من انتشار وعلى        

طلن  7-9مستوي الجمهورية يتراوح ما بلين  علىطن للفدان، بينما متوسط اإلنتاجية  7-0أن متوسط اإلنتاجية بالمحافظة ما بين 

 (3.3.للفدان )اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، بيانات غير منشورة، 
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مما يعنى أن هناك فجوة إنتاجية بين متوسط اإلنتاج بالمحافظة، ومتوسط اإلنتلاج عللى مسلتوى الجمهوريلة، وقلد يرجلع ذللك      

لوجللود بعللق القصللور المعرفللي بالتوصلليات الفنيللة الخاصللة لللزراع المللانجو بالمحافظللة وكللذلك لوجللود بعللق المشللكالت لللدى 

 لفنية اإلنتاجية للمحصول.تعيق تنفيذهم للتوصيات ا التيالزراع 

من حيث المساحة المنزرعة كبر محافظات الجمهورية أمحافظة االسماعلية باعتبارها بتم أجراء هذا البحث لذلك         

 فيتواجه الزراع وتتسبب  التيمن مساحة الجمهورية(، وذلك للتعرف على أهم المشكالت  ٪73,86) المانجو محصولب

سواء كانت هذه المشكالت متعلقة بالتمويل، أو مستلزمات اإلنتاج، أو مشكالت تسويقية، أو مشكالت ض إنتاجية الفدان اخفان

ع محصول رامشكالت الري واألمراض وذلك للعمل على حل تلك المشكالت وبالتالي زيادة دخل ز تعليمية إرشادية، وأخيراً 

نتائج البحث  سوف تظهر التيتعريفهم بالتوصيات الفنية  برامج إرشادية تستهدف المساهمة في تخطيط وتنفيذالمانجو وكذلك 

 علىقد تمثلت مشكلة البحث في محاولة االجابة و إنتاج محصول المانجو.زراعة و مجال فيهم التقنيات الحديثة أحاجتهم إليها و

ة وإنتاج محصول المانجو؟ التساؤالت التالية ما هي مصادر المعلومات التي يستقي منها الزراع معلوماتهم الزراعية عن زراع

إنتاج محصول المانجو؟ ما هي اهم و زراعة ما هي الخدمات اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي للزراع بمجال

إنتاج محصول المانجو بمحافظة  علىوما هو تأثير تلك المشكالت  المبحوثين؟المشكالت التي تواجه زراع المانجو 

 ؟اإلسماعيلية

 يلي: البحث كماصياغة أهداف  سبق تم وانطالقا مما

 

 :أهداف البحث .1.1

 .إنتاج محصول المانجوزراعة و مصادر المعلومات التي يستقي منها الزراع معلوماتهم الزراعية عن ىالتعرف عل -0

إنتاج محصول زراعة و أهم الخدمات اإلرشادية التي يقدمها الجهاز اإلرشادي الزراعي للزراع بمجال ىالتعرف عل -.

 المانجو. 

 .إنتاج المحصول من وجهة نظرهمعلى تأثيرها  ودرجةالمشكالت التي تواجه زراع المانجو المبحوثين  اهم  ىالتعرف عل -0

 .بمجال إنتاج محصول المانجو ههمحل المشكالت التي تواجل زراع  المانجو المبحوثين مقترحات ىالتعرف عل -7

 

 :التطبيقية للبحثاألهمية  .1.1

هلا زراع الملانجو يعتملد عليات التلي مصلادر المعلوملعللى التعرف  أن نتائجه سوف تساعد فيتكمن أهمية البحث في    

المحصول مملا يلوفر صلورة حقيقيلة أملام المسلئولين علن العملل  زراعة وانتاج معلوماتهم عنعلى في الحصول المبحوثين 

، البلرامج اإلرشلادية الخاصلة بتللك المنطقلة تخطليط وتنفيلذعن أهمية كل مصدر لالستفادة به عنلد  البحثاإلرشادي بمنطقة 

إنتلاج محصلول الملانجو عللى وملا هلو تلأثير تللك المشلكالت  المشكالت التي تواجه زراع المانجو اهم على التعرف ايضا و

حسب درجة تواجلدها حل تلك المشكالت على سوف يساعد ذلك المسئولين في األجهزة المعنية للعمل  اإلسماعيليةبمحافظة 

بالميعللاد المناسللب مللن خللالل تخطلليط وتنفيللذ بللرامج ارشللادية تتوافللق مللع احتياجللات  وتللذليلهااالنتاجيللة علللى  تأثيرهللا  وملدي

الملانجو واللذي يعتبلر ملن أهلم المحاصليل البسلتانية  زيادة إنتاجية محصولعلى مما ينعكس في النهاية  الجمهور المستهدف

اهم  مقترحات الزراع المبحوثين لحلل المشلكالت على للتعرف  جانب ذلك يسعي البحث إلى بمصر،التصديرية االقتصادية 
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حلل مواجهلة وعللى التي تواجههم بمجال زراعة وإنتاج محصول المانجو لتكون امام المسلئولين لالسلتفادة منهلا عنلد العملل 

 تلك المشكالت مستقبال .

 

 :الطريقة البحثية .1

 :جرائياإلتعريف ال .1.1

 الكلية لوحدة المساحة لمحصولنتاجية اإل انخفاضيقصد بها في هذا البحث كل ما يتسبب في  :إنتاج محصول المانجو مشكالت

 لمحصول النهائي.االقتصادية التصديرية لجودة العلى  يؤثرو ،المانجو

 البحث:منطقة . 1.1

المسلاحة المنزرعلة  من حيثمحافظات جمهورية مصر العربية  أكبر ألنهاإلجراء هذا البحث  اإلسماعيليةمحافظة  تم اختيار    

، وتلم اختيلار فلدان 763.3.حلوالي بالتلي تقلدر ملن مسلاحة الجمهوريلة  ٪73,86تمثل حيث فدان  008606بمحصول المانجو 

  من حيث المساحة المنزرعة وعدد الزراع  اإلسماعيليةثالث مراكز بمحافظة  أكبر

قريلة الواصلفية ملن مركلز أبلو صلوير، وقريلة ياري المساحة وعدد الزراع فكانلت قرية واحدة من كل مركز وفقاً لمع تم اختيار 

 أبو خليفة من مركز القنطرة غرب. سرابيوم من مركز فايد، وقرية

 

 وعينة البحث:شاملة . 1.1

 0300علددهم والبلالغ  اإلسلماعيليةبمحافظلة المختلارة بلالقري اللثالث بجميلع زراع محصلول الملانجو  البحلث شلاملةتمثلت وقد 

اختيللار عينللة البحللث بطريقللة عشللوائية منتظمللة مللن كشللوف حصللر زراع محصللول المللانجو بالجمعيللات التعاونيللة  مللزارع، وتللم

مبحوثلاً ملن شلاملة البحلث، وبلنفس  033بللغ علدد أفلراد العينلة  وبذلكمن شاملة كل قرية،  ٪03الزراعية للقرى المختارة بنسبة 

ملن قريلة  اً مزارعل 97ملن قريلة الواصلفية،  اً مزارعل 0.7ذللك تلم اختيلار  عللىالنسبة تم اختيار المبحوثين من كل قريلة، وبنلاء 

 من قرية أبو خليفة. اً مزارع .00سرابيوم، 

 اإلسماعيليةبمحافظة ي المختارة البحث بالقرعينة شاملة و(: توزيع 1جدول رقم )

 المحافظة
المراكز 

 المختارة

مساحة 

المانجو 

بالمركز 

 بالفدان

القرى المختارة 

 من المراكز

المساحة 

المانجو 

بالقرية 

 بالفدان

عدد زراع 

المانجو 

بالقرية 

 )الشاملة(

 ٪03 البحثعينة 

من مزارعي كل 

 قرية

 اإلسماعيلية

 0.7 0.70 7763 الواصفية 08007 أبوصوير

 97 977 0.07 سرابيوم 33..0 فايد

القنطرة 

 غرب

 .00 00.7 7777 خليفة ابو 08006

 033 0300 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 1211بيانات غير منشورة  اإلسماعيليةمديرية الزراعة محافظة  المصدر:         
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 البيانات:  وتحليل  جمعاسلوب  .2.1

 يفلي بتحقيلقادها بملا علدوالتلي تلم إبالمقابللة الشخصلية ملع المبحلوثين  اسلتمارة اسلتبيان الميدانية باسلتخدام تم جمع البيانات      

زراع الملانجو مبحلوث  07ملن لالستمارة االستبيان على عينلة عشلوائية  (Pre-test)مبدئيإجراء اختبار  قد تموأهداف البحث. 

اصلبحت صلالحة فلي صلورتها النهائيلة  حتلىاالسلتمارة  عللى إجلراء التعلديالت الالزملةبقرية الرياح مركز القنطرة غلرب وتلم 

 .م ..3.جمع البيانات الميدانية خالل شهر ابريل ل
 

 أدوات التحليل اإلحصائي: .2.1

بالتكرارات، والنسب المئوية،  يونتائج هذا البحث العرض الجدولت في عرض بيانا استخدمتم معالجة البيانات كميا، وقد تم  

 .تحليل االحصائي واستخالص النتائجالمتوسط الحسابي، والمدى كأدوات لل

 

 المعالجة الكمية للبيانات: .2.1

 النحو التالي. علىبعد االنتهاء من جمع البيانات المتحصل عليها من المبحوثين تم تفريغها ومعالجتها كمياً  

 الخصائص الشخصية:  .أ

 فئات ثالث إلى المبحوثين توزيع وأمكن، اثناء فترة تجميع البيانات ثتم قياسه كرقم خام بعدد سنوات عمر المبحوالسن:  -1

 سنة فأكثر. 73 ، ومنسنة 73ألقل من  – 73 سنة، ومن 73أقل من  :وهي

خملس فئللات هللي: أمي)صللفر(،  ىت التعللليم الرسللمي وتلم تللوزيعهم إلللسللنواعلدد سللنوات التعللليم الرسلمي: ويعبللر عنلله بعلدد  -.

 سنة فأكثر(. 07)على أ سنة(، جامعي أو 07-00) سنة(، وتعليم متوسط 03-7) عدادي(، وإسنة 8-7) وابتدائي

أقلل  كالتلالي هلي فئلات ثلالث إللى المبحلوثين توزيلع تمو ،لفدانبا عنه معبراً  مطلق برقم قياسه تم :الزراعية المساحة إجمالي-0

 .فدان فأكثر 03من فدان، و 03 قل منأل 8فدان من فدان، و 8من

 .أقل من هي  فئات ثالث إلى وتم توزيع المبحوثين ،بالفدان قياسه تم مطلق رقم :المانجو محصولالمساحة المنزرعة ب-7

 .فدان فأكثر 7فدان، ومن  7فدان ألقل من  .فدان، ومن 

بعدد السنوات التي تم زراعتله للمحصلول فلي  عنه معبراً  خام برقم قياسه تم: المانجو محصول زراعة في الخبرة سنوات عدد-7

سلنة  00ملن سلنة، و 00قلل ملن سلنة أل 9ملن  :سنوات لكل فئة كالتلالي 8 بمديفئات  ثالثلى إ وتم توزيع المبحوثين أرضه،

 سنة فأكثر. 3.سنة، ومن  3.ألقل من 

المنظمات على عن مستوي ترددهم  المبحوثينغير بسؤال : تم قياس هذا المتالزراعية مراكز الخدماتعلى التردد  -9

محطات البحوث الزراعية، قسم اإلرشاد ، المجتمعية المدروسة التالية: الجمعية التعاونية الزراعية، المراكز اإلرشادية

جمعية إنتاج تسويق الخضر والفاكهة، البنك الزراعي المصري، الرعاية البستانية باإلدارة الزراعي باإلدارات الزراعية، 

عضو لجنة  درجة واحدة(،)ي عضو عاد ،)صفر( غير مشارك مقياس مكون من أربع فئات بدرجات هي:على الزراعية 

 درجة بينما بلغ الحد األدنى صفر 0.)درجتان(، رئيس لجنة )ثالث درجات(، وقد بلغ الحد األعلى للدرجات وفقاً لذلك 

 .درجة
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عند إنتاج  أهم مصادر المعلومات الزراعية التي يستعين بها الزراع المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههمعلى التعرف  ب.

نعم، االجابة ب حدة حيث أعطيت درجة واحدة للمبحوث في حالة علىتم قياس أهمية كل مصدر  المحصول بمنطقة البحث:

 وتم حصر التكرارات التي ذكرها(، 7وتمثلت في عشرة مصادر كما في )جدول رقم ال، االجابة ب وصفر في حالة 

 لذلك. وفقاً  المبحوثين لكل مصدر من المصادر المذكورة، وتم ترتيبها تنازلياً 

 :اإلسماعيليةبمحافظة  أهم المشكالت التي تواجه زراع محصول المانجوعلى التعرف  .ج

من أقر بوجلود قياس المشكالت من حيث وجودها من عدمه من خالل إقرار الزراع المبحوثين حيث أعطيت درجة واحدة ل تم

المختلفلة  واإلرشلادية ست انواع من المشكالت اإلنتاجيلة على ها، وقد تضمنت االستمارة وصفر لمن أقر بعدم وجود ،المشكلة

 7درجلة موزعلة كمللا يللي: المشللكالت المتعلقلة بالتمويللل ) .7 الحلد األقصللى ذللك بلللغعللى  بنلداً، وبنللاءً  .7 للغ عللددهاحيلث ب

درجلات(، والمشلكالت التسلويقية  7درجلة(، والمشلكالت التعليميلة ) 07درجات(، والمشكالت المتعلقة بمسلتلزمات اإلنتلاج ) 

لتي تصيب محصول الملانجو ) درجات(، والمشكالت المتعلقة باألمراض ا 7درجات(، والمشكالت المتعلقة بعملية الري ) 8)

درجة(، وتم حصر التكرارات التي ذكرها المبحوثين بوجود كل مشكلة وتم ترتيبها  .7درجة(، ليكون إجمالي الدرجات ) .0

 لذلك .  وفقاً  تنازلياً 

 0 تاللزراع المبحلوثين حيلث أعطيل زراعة وانتاج محصول المانجو من وجهلة نظلر علىمشكلة لكل  درجة التأثير وتم قياس

لمن أقلر بلأن المشلكلة ملؤثرة لحلد ملا، ودرجلة واحلدة لملن أقلر بلأن  مؤثرة، ودرجتاندرجات للمبحوث الذي أقر بأن المشكلة 

للنسلبة المئويللة  المدروسلة وفقلاً  المشللكالت السلتملن  نلوعداخلل كلل المدروسلة مشللكالت الالمشلكلة غيلر ملؤثرة. وتلم ترتيلب 

 المبحوثين.   الزراعوجهة نظر للتكرارات التي أعطيت لها من 

 أهم المقترحات لحل تلك المشكالت من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث.على التعرف  .د

وتم تقسليمها إللى بإعطاء درجة واحدة في حالة إقرار المبحوث بالمقترح ودرجة صفر في حالة عدم إقراره بذلك،  تم قياسها -

المبحللوثين، ومقترحللات متوسللطة األهميللة وهللي  ثلثلليقرهللا أكثللر مللن يمقترحللات عاليللة األهميللة وهللي تلللك المقترحللات التللي 

المبحلوثين، ومقترحلات قليللة األهميلة وهلي المقترحلات التلي  ثلثليقلل ملن أكثلر ملن ثللث المبحلوثين أل المقترحات التي يقرها

 .ترتيبهوتم جمع الدرجات وبالتكرارات والنسب المئوية وضع كل مقترح في يقرها أقل من ثلث المبحوثين، 

  

 . وصف عينة البحث:1

بمحافظة  توزيع زراع المانجو المبحوثين( .الجدول رقم )ب الواردة نتائجالتوض  الخصائا العامة للزراع المبحوثين:  .0.0

 المدروسة كما يلي:الشخصية  لخصائصهم وفقاً  اإلسماعيلية

ن أسنة، و 76-73 لفئة العمرية منيقعون في ا ٪90المبحوثين المانجو زراع رب من ثلثي يق نتائج الجدول أن ما تشير :السن أ.

 سنة فأكثر. 73منهم يقعون في الفئة العمرية من  ٪.0 سنة، في حين أن 06قل من أمنهم يقعون في الفئة العمرية  8٪.

 نأالقراء والكتابة، و ال يجيدونن يمن الزراع المبحوثين أمي ٪07 أن (.)الجدولبنتائج الأوضحت  :عدد سنوات التعليمب. 

 ٪00أن سنة، في حين  (03-7) منهم تعلم للمرحلة اإلعدادية من ٪07 سنة، و (07-00) منهم تعلم للمرحلة الثانوية من 6٪.

 ( سنة. 8-7)من  ابتدائي تعلموا تعليممنهم فقط  %6، وأن فأكثر سنة 07 تعليم عالي علىحصلوا فقط 
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من أفراد العينة لديهم حيازة  ٪97أن ما يزيد عن ثلثي الزراع المبحوثين  البحثأفادت نتائج  :الزراعية الحيازةإجمالي  ج .

من الزراع  ٪9 نأ، وافدنة 03فدان ألقل من  8 منزراعية  رضأمنهم لديهم حيازة  ٪9.ن أ، وافدنة 8من  رض زراعية أقلأ

 .افدنة 03 أكثر من زراعيةالمبحوثين لديهم حيازة 

من أفراد  ٪99أن ما يزيد عن ثلثي الزراع المبحوثين  البحثنتائج  توض  :إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول المانجود. 

منزرعة بمحصول المانجو  اً رضأمنهم يحوزن  ٪7.ن أو فدان، .من  المانجو أقلمنزرعة بمحصول  رضأالعينة يحوزون 

 فدان  7أكثر من  يهم حيازة منزرعة بمحصول المانجومن الزراع المبحوثين لد ٪03 نأو افدنة، 7 من قلفدان أل .من 

ملن اللزراع المبحلوثين يتمتعلون بخبلرة  ٪07أن  (.) جلدولنتلائج  تشلير :زراعة محصول المانجو فيالخبرة  سنوات عدد هـ .

ملن  يتمتعلون بخبلرة ٪07 ما يزيلد علن ثللث اللزراع المبحلوثين بينما محصول المانجو،زراعة سنة ب 00 من قلسنوات أل 9من 

 سنة. 3.خبرة أكثر من  منهم لديهم ٪8.في حين أن  ،سنة 3. من قلسنة أل 00

 المدروسةالشخصية  لخصائصهم ( توزيع زراع المانجو المبحوثين وفقا1) جدول

 ٪ عدد الفئات الخصائا ٪ عدد الفئات الخصائا

 الســــن

 8. 73 سنة 06  من أقل

عدد سنوات 

 التعليم 

 07 .03 )صفر(  أمي

 6 7. سنة (8-7) من ابتدائي 90 077 سنة 76 -73  من

 07 77 سنة (03-7) من إعدادي .0 09 فأكثر سنة 73 من

 6. 77 سنة (07-00) من ثانوي 033 033 اإلجمــــــــــالي

إجمالي 

 الحيازة

 الزراعية

 97 37. افدنة 8 أقل

 00 08 فأكثر سنة 07أعلي أو جامعي
 قل من فدان أل 8 من

 فدان 03

88 
.9 

 9 06 فأكثرفدان 03

 033 033 اإلجمــــــــــالي 033 033 اإلجمــــــــــالي

 المساحة

 المنزرعة

 بالمحصول

 99 067 فدان .من  أقل

 سنوات عدد

 الخبرة

 07 000 سنة 00 من أقل -9من 

 7 من فدان ألقل.من 

 افدنة
8. .7 

 سنة 3. من أقل -00من 
037 07 

 8. .7  فأكثر سنة 3. من 03 03  أكثرف افدنة 7

 033 033 اإلجمــــــــــالي 033 033 اإلجمــــــــــالي

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان                                                                     

  مراكز الخدمات الزراعية: علىتردد زراع المانجو المبحوثين  و.

الجمعية  علىيترددون بصفة دائمة  اإلسماعيليةزراع المانجو المبحوثين بمحافظة ( أن 0نتائج جدول رقم )تظهر 

المراكز يترددون على  ٪08أن المصري، و الزراعيالبنك  يترددون علىمنهم  ٪90أن ، و٪70التعاونية الزراعية بنسبة 

 .البستانية باإلدارة الزراعيةقسم الرعاية  علىيترددون  ٪12، وأن اإلرشادية
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اإلرشاد الزراعي باإلدارات الزراعية، وجمعية إنتاج  من قسم كالً  علىبصفة دائمة  يترددون الزراع المبحوثين من ٪08بينما  

محطات البحوث  علىوقد أظهرت النتائج أن زراع المانجو المبحوثين ال يترددون بصفة دائمة ة، وتسويق الخضر والفاكه

عي باإلدارات الزراعية بنسبة ، وقسم اإلرشاد الزرا٪96، وجمعية إنتاج وتسويق الخضر والفاكهة بنسبة ٪.8الزراعية بنسبة 

78٪. 

 الزراعيةاالرشادية مراكز الخدمات  على( توزيع زراع المانجو المبحوثين وفقا لترددهم 1) جدول

 م
 المنظمات المجتمعية

 اإلجمالي ال نادرا أحيانا دائما

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 033 033 9 08 8 3. 9 06 70 77. الجمعية التعاونية الزراعية. 0

 033 033 .0 67 00 06 07 77 08 000 .المراكز اإلرشادية .

 033 033 .8 07. 06 77 . 8 8 0. محطات البحوث الزراعية 0

قسم اإلرشاد الزراعي باإلدارات  7

 الزراعية.
7. 08 00 7 67 00 070 78 033 033 

جمعية إنتاج وتسويق الخضر  7

 والفاكهة.
7. 08 .7 6 07 7 .39 96 033 033 

 033 033 8 .. 9 08 9. 88 90 077 البنك الزراعى المصرى. 9

 033 033 .. 98 .0 08 .0 67 07 030 الرعاية البستانية باالدارة الزراعية 8

 وحسبت من استمارة االستبيان      المصدر: جمعت

     

                                                          ومناقشتها:النتائج البحثية  .2

 إنتاج محصول المانجو:زراعة و معلوماتهم الزراعية عن في مصادر المعلومات التي يستعين بها الزراع المبحوثين .1.2

إنتاج زراعة و معلوماتهم الزراعية عنعلى يعتمدون في الحصول من الزراع المبحوثين  ٪63 نأ( 7تشير نتائج جدول )      

وجاء في الترتيب الثاني تجار األسمدة والمبيدات ان ذوى الخبرة في الترتيب األول، محصول المانجو من األهل والجير

وأخصائي المحاصيل البستانية في الترتيب  لجمعية الزراعية والمرشد الزراعيمدير امن  وجاء كالً  ،٪88الزراعية بنسبة 

في حين احتلت مصادر البرامج الزراعية بالتلفزيون  الترتيب،على ٪98 و ٪83و  ٪87الثالث والرابع والخامس بنسبة 

 الزراعية والباحثون بمراكز البحوث ،٪70والبرامج الزراعية بالراديو الترتيب السابع بنسبة ، ٪73الترتيب السادس بنسبة 

 ىعل ٪07 و ٪0.رشادية واالنترنت الترتيب التاسع والعاشر بنسب ، بينما احتلت النشرات اإل٪7.الترتيب الثامن بنسبة 

 الترتيب.
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 (: توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لمستوى استعانتهم بمصادر المعلومات المدروسة2جدول رقم )

 ٪ عدد المصدر م

 63 96. الخبرة ذوي األهل والجيران 0

 88 03. تجار األسمدة والمبيدات الزراعية .

 87 0.. مدير الجمعية الزراعية. 0

 83 00. المرشد الزراعي 7

 98 33. أخصائي المحاصيل البستانية 7

 73 073 البرامج الزراعية بالتلفزيون 9

 70 0.7 .البرامج الزراعية بالراديو 8

 7. 87 .البحوثالباحثون بمراكز  7

 0. 97 .اإلرشاديةالنشرات  6

 07 77 اإلنترنت. 03

 وحسبت من استمارة االستبيان المصدر: جمعت                                 

 حتىزيادة اهتمام األجهزة المعنية بمصادر المعلومات المدروسة والبحث في تطويرها  ضرورة علىهذه النتائج  كدتؤو 

إنتاج محصول زراعة و معلوماتهم الزراعية عن علىفي الحصول  واالستعانة بها مستقبالً عليها  يستطيع الزراع االعتماد

  رشادية واالنترنت. المانجو وخاصة النشرات اإل

إنتاج و زراعة الزراعي للزراع المبحوثين في مجال التي يقدمها جهاز اإلرشادأهم الخدمات اإلرشادية الزراعية  .1.2

الخدمات  أن( من الزراع المبحوثين يروا ٪80( أن نسبة )7نتائج الجدول رقم )تشير  :اإلسماعيليةول المانجو بمحافظة محص

إنتاج محصول المانجو بمحافظة وزراعة اإلرشادية الزراعية المقدمة للزراع من قبل الجهاز اإلرشادي الزراعي في مجال

( منهم ٪00حين أن نسبة ) في، الخدمات اإلرشادية الزراعية متوسطة ( منهم يروا أن تلك٪09)نما نسبة قليلة، بي اإلسماعيلية

الخدمات ( يروا أن ٪78غالبية الزراع المبحوثين بنسبة )أن ، ويتض  من ذلك الخدمات اإلرشادية الزراعية كثيرة أن تلكيروا 

قليلة  إنتاج محصول المانجوو زراعة لزراعي في مجالاإلرشادية الزراعية المقدمة للزراع من قبل الجهاز اإلرشادي ا

ومتوسطة، مما يتطلب من القائمين على العمل اإلرشادي ضرورة االهتمام بتوفير أكبر قدر من الخدمات والبرامج االرشادية 

المانجو لرفع احتياجات زراع المانجو والتي تساهم في رفع مستوي المعارف والمهارات المتعلقة بإنتاج محصول على  بناءً 

   المستوى التنفيذي للزراع لزيادة دخلهم ورفع مستوي معيشتهم.
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 انجويقدمها اإلرشاد الزراعي لزراع محصول الم التي(: توزيع الزراع المبحوثين وفقاً لمستوى الخدمات 2جدول رقم )

 ٪ عدد الخدمات

 80 00. درجة( 9-1 )منخدمات قليلة 

 09 76 درجة( 19-12خدمات متوسطة )

 00 07 درجة فأكثر( 12)خدمات كثيرة 

 122 122 اإلجمالي

 وحسبت من استمارة االستبيان                                    المصدر: جمعت                                       

يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي  لزراع محصول المانجو من وجهة  التيلنوع الخدمات  ( األهمية النسبية9ويوض  جدول )      

بدائل المبيدات جاءت بالترتيب على حيث تشير النتائج أن توفير وسهولة الحصول  اإلسماعيليةنظر الزراع المبحوثين بمحافظة 

، في حين احتل ٪70للزراع بنسبة  من الزراع المبحوثين، يليها في الترتيب الثاني توفير الشتالت المتجانسة ٪78األول بنسبة 

 يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي التيمن حيث مستوي توفير الخدمات  ٪73الترتيب الثالث توفير أصناف عالية الجودة بنسبة 

بالطريقة  اتعقد ندوات إرشادية وتوعية الزراع وتدريبهم على استخدام المبيدبينما جاءت خدمات  ،لزراع محصول المانجو

وتوفير آالت الرش في  واختيار المبيد المناسب لها اتاآلفعلى التعرف على قيام المرشد بالزيارات الحقلية للمساعدة و اآلمنة

في حين جاءت باقي  ،الترتيبعلى ٪7.،٪.0، ٪08في الثالث مراتب األخيرة السابع والثامن والتاسع بنسب  الوقت المناسب

يقدمها جهاز  التيلنوع الخدمات  ٪73 ىلإ ٪78السادس بنسبة من  ىلإالخدمات المدروسة في ترتيب متوسط من الرابع 

 د الزراعي  لزراع محصول المانجو.اإلرشا

محصول المانجو من وجهة نظر الزراع  الزراعي لزراعيقدمها اإلرشاد  التيالخدمات  النسبية لنوع(: االهمية 2جدول رقم )

 المبحوثين

 الخدمات اإلرشادية م
 المتوسط ال نادرا  احيانا دائما

 العام

للمتوسط ٪

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد العام

 78 0,8 0. 97 07 77 7. .7 00 66 بدائل المبيدات. علىتوفير وسهولة الحصول  0

 70 0,9 00 60 .0 07 0. 96 07 030 توفير الشتالت المتجانسة للزراع.  .

 73 0,7 7. 80 .0 67 07 77 9. 88 توفير أصناف عالية الجودة.  0

7 
 فيعقد ندوات إرشادية عن أضرار اإلسراف 

 استخدام المبيدات
99 .. 77 .7 80 .7 86 .9 0,7 78 

7 
تقديم توصيات المكافحة المتكاملة لآلفات في 

 الوقت المناسب
77 .7 .7 7 7. .8 037 08 0,0 70 

 73 .,0 07 007 07 79 .0 69 07 77اإلشراف والمتابعة لتنفيذ التوصيات الفنية  9
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 المتعلقة بإنتاج المحصول

8 
عقد ندوات إرشادية وتوعية الزراع وتدريبهم 

 على استخدام المبيد بالطريقة اآلمنة
77 07 70 07 78 .6 009 06 0,0 08 

7 
 علىقيام المرشد بالزيارات الحقلية للمساعدة 

 اآلفة واختيار المبيد المناسب لها علىالتعرف 
.7 7 77 06 66 00 006 73 3,69 0. 

 7. 3,87 76 079 .0 67 07 .7 7 07 توفير آالت الرش في الوقت المناسب. 6

                             وحسبت من استمارة االستبيان       المصدر: جمعت

 :اإلسماعيليةبمحافظة إنتاج محصول المانجو و زراعةعلى ودرجة تأثيرها زراع المبحوثين الالمشكالت التي تواجه  .1.2

على وجود المشكالت التي تواجههم ودرجة تأثيرها  لدرجة وفقاً  المانجو المبحوثين زراع ( توزيع8جدول )بنتائج التوض  

التعليمية اإلرشادية جاءت ن المشكالت أنتائج الجدول تشير حيث  مرتبة تنازلياً من وجهة نظرهم المانجو  محصول إنتاج

اإلنتاج على ، وفي الترتيب العام السادس من حيث تأثيرها ٪87,0بالترتيب العام األول من حيث درجة تواجدها بنسبة 

عدم عقد ندوات مسائية تعليمية، نقا أهم بنودها مرتبة تنازلياً كما يلي: من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت ٪.7بنسبة

عدد المرشدين الزراعيين، قلة أعداد الندوات اإلرشادية المنفذة بمنطقة البحث، قلة البرامج اإلرشادية في مجال إنتاج محصول 

 ادية.ندرة االجتماعات اإلرش ،المانجو، نقا التدريب في مجال إنتاج محصول المانجو

، وفي الترتيب ٪80,7تشير النتائج أن المشكالت التسويقية جاءت بالترتيب العام الثاني من حيث درجة تواجدها بنسبة و     

من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً  ٪77,8 اإلنتاج بنسبة علىالعام األول من حيث تأثيرها 

تكاليف النقل، تعدد الوسطاء والسماسرة وزيادة المضاربة السعرية، مشاكل التعامل مع التجار والمصدرين، كما يلي: ارتفاع 

 عدم توفر الثالجات الكافية، ال يوجد مراكز تصديرية بالقرى معلن عنها.

وفي الترتيب العام ، ٪7,.8الخاصة بالتمويل جاءت بالترتيب العام الثالث من حيث درجة تواجدها بنسبة ان المشكالت و   

وقد تمثلت أهم  اإلسماعيليةمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمحافظة  ٪70,0اإلنتاج بنسبة  علىالثاني من حيث تأثيرها 

ارتفاع و ،القروض علىكثرة الضمانات الخاصة بالحصول وكما يلي: نقا السيولة المالية لدي المزارع،  بنودها مرتبة تنازلياً 

الوفاء بسداد القروض على وعدم قدرة المزارع  عدم توافر التمويل من البنك في الوقت المناسب، القروض، علىأسعار الفائدة 

 .في مواعيدها المناسبة

، ٪80,0المشكالت الخاصة بتوافر مستلزمات اإلنتاج الترتيب العام الرابع من حيث درجة تواجدها بنسبة  في حين احتلت        

 اإلسماعيليةمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمحافظة  ٪77,7 اإلنتاج بنسبةعلى وفي الترتيب العام الخامس من حيث تأثيرها 

 العشوائي الضار للمبيدات، االستخدامو ،أسعار المبيدات المستخدمة ارتفاع كما يلي: وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً 

ارتفاع أسعار األسمدة و الصنف وعدم تجانس الشتالت،زراعة  عدم توحيدالسوق،  فيوارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

 .أسعار األسمدة البلدية ارتفاعر العمال المدربين على عمليات التطعيم والتقليم، وجأارتفاع و ،الورقية
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التلي تصليب محصلول الملانجو الترتيلب العلام الخلامس ملن حيلث درجلة بينما احتلت المشكالت المتعلقة بانتشار األمراض        

من وجهة نظر الزراع المبحوثين  ٪77,6 اإلنتاج بنسبة على، وفي الترتيب العام الرابع من حيث تأثيرها ٪90,6تواجدها بنسبة 

 وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة تنازلياً كما يلي: انتشار مرض العفن الهبابي والبق الدقيقى ذبابة الفاكهة،

ظهور أعراض نقا الزنك عللى األوراق، انتشلار ملرض ذبلول البلراعم واألوراق والفلروع الحديثلة وجفافهلا، ظهلور ملرض  

األكاروس األحمر(، انتشار مرض لفحة أزهلار  –الحلم الدودى  –كاروسات )أكاروس صدأ األوراق التدرن للثمار، وانتشار األ

 المانجو للثمرة.

، وفي ٪77ن المشكالت المتعلقة بالري احتلت الترتيب العام السادس من حيث درجة تواجدها بنسبة أالنتائج وتوض   

من وجهة نظر الزراع المبحوثين وقد تمثلت أهم بنودها مرتبة  ٪79 سبةاإلنتاج بنعلى الترتيب العام الثالث من حيث تأثيرها 

قلة  مياه اآلبار، فيارتفاع نسبة األمالح  وعدم وصول الماء لألرض للري، يلي: عدم تطهير الجمعيات للمساقى،كما  تنازلياً 

عدم االهتمام بشبكة الصرف وارتفاع مستوى الماء األرضي، وفي األخير عدم وجود برنامج مناسب  فصل الصيف، فيالمياه 

 (8االراضي كما هو موض  بجدول ) للري
 

 

 زراعة وانتاج المحصول ىعل تأثيرها ودرجةزراع المانجو المبحوثين  تواجه( يوضح درجة تواجد المشكالت التي 1شكل )     

 

( ان ترتيب المشكالت المدروسة من حيث درجة تواجدها من وجهة نظر زراع المانجو 0ويتض  من الشكل رقم )

،يليها في المرتبة الثانية المشكالت التسويقية %87.0كالتالي: المشكالت التعليمية االرشادية في الترتيب االول بنسبة المبحوثين 

،بينما احتلت المشكالت الخاصة %80.0مات االنتاج الترتيب الثالث بنسبة ،وجاءت مشكالت عدم توافر مستلز%80.7بنسبة 

ث مراتب االخيرة الرابع والخامس متعلقة بالري الثالوالمشكالت ال ،ومشكالت انتشار االمراض بالمحصول ،بالتمويل

 بحوثين . مانجو الالترتيب من حيث درجة تواجدها من وجهة نظر زراع الم ىعل %77 ،%90.6 و ،%7..8السادس بنسب و
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زراعة وانتاج محصول المانجو وجهة نظر  على تأثيرها درجةترتيب المشكالت المدروسة من حيث  أمكنوكذلك   

وجاءت المشكالت  ،%77.8احتلت المشكالت التسويقية للمحصول الترتيب االول بنسبة  البحث حيث المبحوثين بمنطقةالزراع 

والمشكالت الخاصة بانتشار  في حين جاءت المشكالت المتعلقة بالري، ،%70.0الثاني بنسبة الخاصة بالتمويل في الترتيب 

 الترتيب،على  %77.6 و ،%79مراض بالمحصول في الترتيبين الثالث والرابع بنسب األ

ة االرشادية والمشكالت التعليمي ،%77.7بينما احتلت المشكالت الخاصة بتوافر مستلزمات االنتاج الترتيب الخامس بنسبة 

زراعة وانتاج محصول المانجو وجهة نظر زراع المانجو  على تأثيرهادرجة من حيث  %.7 واالخير بنسبةالترتيب السادس 

 المبحوثين.

الزراع المبحوثين  تواجهتذليل وحل المشكالت التي على الجهاز االرشادي واالجهزة التنفيذية العمل على لذلك يجب 

انتاج المحصول على  تأثيراللمشكالت االكثر لتقديم حلول تنفيذية من خالل تخطيط وتنفيذ برامج ارشادية، حيث تكون االولوية 

 و المشكالت الخاصة بالتمويل لزراعة المحصول، يليها المشكالت المتعلقة بمياه الري، ،واهمها المشكالت التسويقية

 ،راعيوثم االهتمام بالمشكالت الخاصة بتوفير مستلزمات االنتاج الز ،بانتشار االمراض بالمحصولمشكالت الخاصة الو

الن جمهور  ، مع مراعاة واالخذ باالعتبار اهم مقترحات الزراع  لحل تلك المشكالت،والمشكالت التعليمية االرشادية

على تي تواجههم وتؤثر ية والتنفيذية حل للمشكالت الالمسترشدين يكون اكثر استعداد وتعاون عندما تمس االنشطة التعليم

 . ورفع مستوي معيشتهم زيادة االنتاجية لوحدة المساحة من المحصولعلى ما يساعد انتاجيتهم ب

إنتاج المحصول  علىوجود المشكالت التي تواجههم ودرجة تأثيرها  لدرجة وفقا المانجو المبحوثين زراع ( توزيع7جدول )

 وجهة نظرهممرتبة تنازلياً من 

 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

  )أ( مشكالت خاصة بالتمويل:

 نقا السيولة المالية لدي المزارع 0
ص

 فر

ص

 فر
033 033 .00 87 7. 07 .7 7 .,7 70 

. 
عدم توافر التمويل من البنك في 

 الوقت المناسب
7. 08 .77 70 066 73 70 08 7 0 0,7 93 

0 

الوفاء على زارع عدم قدرة الم

مواعيدها بسداد القروض في 

 المناسبة

77 07 .77 7. .30 7. 07 07 6 7 0,7 93 

7 
كثرة الضمانات الخاصة 

 القروض علىبالحصول 
79 07 .77 77 .00 77 .7 03 09 9 0,7 93 
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

7 
 علىارتفاع أسعار الفائدة 

 القروض
77 07 .79 77 .33 87 09 07 .3 7 0,8 78 

 ٪71,2 المشكالت الخاصة بالتمويل النسبة المئوية لدرجة وجود 

 الترتيب العام الثالث

 

النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بالتمويل     

 الترتيب العام الثاني 21,1٪

 

 )ب( مشكالت خاصة بمستلزمات اإلنتاج

0 
ندرة العمالة المدربة على عمليات 

 التطعيم والتقليم
.0. 80 77 .6 09 70 07 08 08 7. 3,67 00 

. 

عدم وجود مصدر موثوق فيه 

شتالت األصناف  علىللحصول 

 الجيدة

083 78 003 70 73 9. .. 08 .7 .0 0,7 78 

 70 0,0 7. 77 9. 77 73 030 97 37. .0 67 المواسم فيقلة العمالة  0

7 
ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية 

 السوق في
.3 8 .73 60 083 90 63 0. .3 8 0,7 73 

7 
وعدم وجود مصدر موثوق فيه 

 األسمدة الورقية علىللحصول 
88 .9 ..0 87 09. 80 78 .0 07 9 0,8 78 

 70 0,0 06 77 0. 77 77 007 86 07. 0. .9 ارتفاع أسعار األسمدة البلدية 9

8 
ارتفاع اجر العمال المدربين على 

 عمليات التطعيم والتقليم
93 .3 .73 73 003 79 93 .7 83 .6 0,. 73 

7 
عدم توحيد الصنف وعدم تجانس 

 الشتالت
08 0. .90 77 066 89 73 06 07 7 0,8 78 

 73 0,7 09 06 06 77 97 090 70 77. 08 .7 ارتفاع أسعار األسمدة الورقية 6

0

3 
 70 0,9 7 03 .. 8. 83 77 70 ..0 76 087 وندرة المبيدات المستخدمة

0

0 

وارتفاع أسعار المبيدات 

 المستخدمة
0. 7 .77 69 076 99 .7 7 87 .9 0,7 78 

 73 .,0 7. 76 6. 77 78 67 98 .3. 00 67وعدم توفر األسمدة في الوقت 0
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 المناسب .

0

0 

وقلة الدورات التدريبية على 

 إجراء عمليات التطعيم
9. .0 .07 86 030 7. 69 73 70 07 0,0 70 

0

7 

وارتفاع أسعار األدوات 

 المستخدمة في الرش
73 08 .73 70 00. 77 77 06 63 09 0,0 08 

0

7 

االستخدام العشوائي الضار 

 للمبيدات
06 9 .70 67 77 00 70 06 073 73 3,70 .8 

النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة بمستلزمات اإلنتاج    

71,1٪   

 الترتيب العام الرابع

اإلنتاج النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بمستلزمات 

22,2٪ 

 الترتيب العام الخامس

  )ج( مشكالت تعليمية

0 
قلة إعداد الندوات اإلرشادية 

 المنفذة بمنطقة البحث
77 09 .7. 77 007 77 77 06 99 .9 0,0 70 

. 
نقا التدريب في مجال إنتاج 

 محصول المانجو 
97 .. .07 87 .33 77 07 9 .3 6 0,7 93 

0 
 ضعف مهارات الزراع في مجال

 إنتاج محصول المانجو
037 09 06. 97 76 79 70 .. 93 0. 0,. 73 

 70 0,0 08 07 00 96 73 037 80 .0. 6. 77 ندرة االجتماعات اإلرشادية  7

7 

ندرة النشرات والمطبوعات 

اإلرشادية في مجال إنتاج 

 محصول المانجو

6. 00 .37 96 037 73 07 07 99 0. 0,. 73 

9 
اإلرشادية في مجال قلة البرامج 

 إنتاج محصول المانجو
73 08 .73 70 006 77 99 .9 97 .9 0,. 73 

 08 0,0 00 79 07 77 70 007 60 .8. 6 7. عدم عقد ندوات مسائية تعليمية 8

 00 0 .7 003 00 07 77 008 78 .9. 00 07 نقا عدد المرشدين الزراعيين 7

 ٪77,1التعليمية     النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت 

 الترتيب العام االول

 ٪21النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة التعليمية     

 الترتيب العام السادس

  )د( مشكالت تسويقية
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 70 0,0 07 73 09 73 79 030 87 0.. 9. 86 عدم توفر الثالجات الكافية  0

. 
تعرض محصول المانجو أثناء  

 نقله للمخاطر والسرقة
060 97 036 09 67 78 6 7 7 7 0,7 93 

0 
مشاكل التعامل مع التجار 

 والمصدرين
97 .. .07 87 078 90 97 .6 .3 7 0,7 73 

7 
تعدد الوسطاء والسماسرة وزيادة  

 المضاربة السعرية 
73 00 .93 78 .00 70 07 00 07 9 0,7 93 

 78 0,8 7 .. 08 73 87 07. 68 63. 0 03 ارتفاع تكاليف النقل  7

9 

تسويق  فيغياب دور الدولة  

محصول المانجو واحتكار تجار 

 السعر فيالجملة وتحكمهم 

76 03 .00 83 088 77 .7 00 03 7 0,7 93 

8 
ال يوجد مراكز تصديرية بالقرى  

 معلن عنها 
70 .7 .08 8. 067 60 03 7 6 7 0,7 93 

 ٪71,2النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت التسويقية     

 الترتيب العام الثاني

 ٪22,7النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت التسويقية     

 الترتيب العام االول

  )هـ( مشكالت متعلقة بعملية الري

0 
مياه  فيارتفاع نسبة األمالح 

 اآلبار
00. 08 077 90 67 70 77 .7 77 .7 0,0 70 

. 
عدم تطهير الجمعيات للمساقى 

 وعدم وصول الماء لألرض للري
67 .. .37 97 008 78 .7 07 93 .6 0,. 73 

 78 0,8 7 7 9 9 79 77 07 .03 99 067 فصل الصيف فيقلة المياه  0

7 
عدم االهتمام بشبكة الصرف 

 وارتفاع مستوى الماء األرضي
.3. 98 67 00 97 99 .. .0 00 00 0,7 73 

 73 .,0 8. .. .. 07 70 .7 8. .7 80 07.  للريعدم وجود برنامج مناسب  7

 ٪22النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة بالري    

 الترتيب العام السادس

 ٪22النسبة المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة بالري     

 الترتيب العام الثالث

   التي تصيب محصول المانجو)و( مشكالت متعلقة باألمراض 

 70 0,9 9 7 .0 77 .9 77 79 007 77 .09 الدقيقياالصابة بمرض البياض  0
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 المشكالت م

 موجودة غير موجودة

 موجودة ودرجة تأثيرها

 المتوسط

 العام

 

٪ 

 للمتوسط

 العام

 

 مؤثرة
مؤثرة لحد 

 ما
 غير مؤثرة

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 يصيب األزهار يالذ

. 
التصمغ على جذوع األشجار، 

 األشتاتسس )تشقق القلف(.
087 77 0.7 7. 87 9. .. 07 .7 .3 0,7 78 

 70 0,0 0. 9. 08 07 93 97 09 036 97 060 ناخرات األخشاب )الحفارات(. 0

 78 0,7 03 07 09 97 77 67 93 070 73 006 موت األطراف 7

 .0 3,68 77 63 00 8. .7 77 98 30. 00 66 ذبول الفيرتسليوم. 7

 70 0,0 07 6. 07 87 77 67 97 37. .0 67 مرض لفحة ازهار المانجو للثمرة 9

8 
ذبابة  الدقيقيالعفن الهبابي والبق 

 الفاكهة
0. 7 .77 69 .37 80 07 0. 76 08 0,6 90 

 78 0,7 03 0. 73 78 73 037 .8 09. 7. 77 التدرن للثمار. 7

6 
مرض ذبول البراعم واألوراق 

 والفروع الحديثة وجفافها.
70 .8 .06 80 6. 7. 77 .0 7. 08 0,0 08 

0

3 

أعراض نقا الزنك على 

 األوراق.
88 .9 ..0 87 087 87 07 08 00 7 0,8 78 

0

0 
 73 0,7 7 9 73 78 77 97 06 007 90 .07 أطراف األوراق. احتراق

0

. 

األكاروسات )أكاروس صدأ 

 –الحلم الدودى  –األوراق 

 األكاروس األحمر(.

60 03 .36 83 87 07 77 .9 73 06 3,68 0. 

 ٪21,9النسبة المئوية لدرجة وجود المشكالت الخاصة باألمراض    

 الترتيب العام الخامس

المئوية لدرجة تأثير المشكالت الخاصة باألمراض      النسبة

22,9٪ 

 الترتيب العام الرابع

                                المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان                                                                                     

 

 تواجههم:زراع المانجو المبحوثين لحل المشكالت التي  أهم مقترحاتعلى التعرف  .2.2

إنتاج و زراعة مقترحات الزراع المبحوثين لحل المشكالت التي تواجههم في( أهم 7البيانات الواردة بجدول رقم) وض ت

 حسب أهميتها كالتالي:  حيث جاءت مرتبة تنازلياً  اإلسماعيليةمحصول المانجو بمحافظة 
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وجاءت كما يلي وضع برنامج  ،وهي المقترحات التي ذكرها أكثر من ثلثي الزراع المبحوثين مقترحات عالية األهمية

، توفير ٪63بنسبة توفير العمالة المدربة  ،الزراع المبحوثينمن  ٪69مناسب للري مع توفير المياه بفصل الصيف بنسبة 

، توفير األسمدة العضوية ٪77بنسبة  ، توحيد مصدر شراء الشتالت والرقابة الجيدة عليها٪76بنسبة الشتالت المتجانسة 

بنسبة  للصقيعللمانجو مقاومة جديدة ، زراعة أصناف ٪79 بنسبة ، إتباع نظام تسميد متوازن٪78 بنسبة الكافيوالكيميائية بالكم 

 ،٪.7بنسبة  واألمراض ع برنامج جيد للمقاومة من اآلفات، وض77٪

من  ٪73وذكرها  ٪83 المحصول بنسبةواإلنثراكنوز ألنه يعمل على خفق  الدقيقيالتغلب على مرض البياض  ضرورة 

 زراعة محاصيل مجال في، االستعانة بالمتخصصين ٪87 بنسبة زراعة مصدات رياح لحماية األشجار، الزراع المبحوثين

 من زراع المانجو المبحوثين. ٪83 وذكرها ، وزراعة أكثر من صنف للمانجو٪87 بنسبة الفاكهة

اع المبحوثين ألقل من ثلثي الزراع المقترحات التي ذكرها أكثر من ثلث الزر يوه هميةمقترحات متوسطة األ

من الزراع  ٪90تدريب العمالة الزراعية لتوفير المزيد من الخبرات في مجال اإلنتاج وذكرها  :وهي كما يلي المبحوثين

، وزيادة ٪77 بنسبة ، زيادة عدد المرشدين الزراعيين٪77بنسبة المبحوثين، توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع 

 .٪70بنسبة من االجتماعات اإلرشادية ، وعقد المزيد ٪79 بنسبة أعداد الندوات المنفذة بمنطقة البحث

لحل المشكالت التي تواجههم قل من ثلث الزراع المبحوثين أوهي المقترحات التي ذكرها  هميةمقترحات قليلة األ

، مكافحة ٪6.بنسبة ، توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة ٪00توفير اآلالت الزراعية بأجور تشغيل مناسبة بنسبة  :وهي

، زيادة عدد النشرات والمطبوعات اإلرشادية ٪7. بنسبة االستخدام األمثل للمبيدات على، التدريب ٪8. بنسبة المبيداتغش 

  .زراع المانجو المبحوثينمن  ٪0.في مجال اإلنتاج بنسبة 

 تواجههم لمقترحاتهم لحل المشكالت التي وفقا المبحوثين المانجو محصول زراع ( توزيع7) جدول

 ٪ التكرار المقترحـــــــات م

 مقترحات عالية االهمية

 69 78. وضع برنامج مناسب للري مع توفير المياه بفصل الصيف 0

 63 83. توفير العمالة المدربة .

 76 99. توفير الشتالت المتجانسة 0

 77 97. توحيد مصدر شراء الشتالت والرقابة الجيدة عليها 7

 78 93. الكافيتوفير األسمدة العضوية والكيميائية بالكم  7

 79 76. إتباع نظام تسميد متوازن 9

 77 77. زراعة أصناف جديدة للمانجو مقاومة للصقيع 8

 .7 78. وضع برنامج جيد للمقاومة من اآلفات واألمراض 7

خفق  ه يعمل علىواإلنثراكنوز ألن الدقيقيضرورة التغلب على مرض البياض  6

 .٪83 بنسبة المحصول

.70 73 

 87 07. زراعة مصدات رياح لحماية األشجار 03
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 ٪ التكرار المقترحـــــــات م

 87 8.. مجال الفاكهة فياالستعانة بالمتخصصين  00

 83 00. زراعة أكثر من صنف للمانجو .0

 هميةمقترحات متوسطة األ

 90 063 تدريب العمالة الزراعية لتوفير المزيد من الخبرات في مجال اإلنتاج 00

 77 087 توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع 07

 77 077 زيادة عدد المرشدين الزراعيين 07

 79 008 زيادة أعداد الندوات المنفذة بمنطقة البحث 09

 70 0.7 عقد المزيد من االجتماعات اإلرشادية 08

 هميةمقترحات قليلة األ

 00 66 مناسبة توفير اآلالت الزراعية بأجور تشغيل 07

 6. 78 توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة 06

 8. .7 مكافحة الغش في المبيدات 3.

 7. 87 االستخدام األمثل للمبيدات علىالتدريب  0.

 0. 96 زيادة عدد النشرات والمطبوعات اإلرشادية في مجال اإلنتاج ..

 وحسبت من استمارة االستبيان   المصدر: جمعت
                                      

 :والتوصيات االستنتاجات الرئيسية

ضوء ما توصل إلية البحث من نتائج واستنتاجات فيمكن التوصل لعدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن  في

باإلدارة المركزية  لمحصول المانجوبرامج االرشادية للنهوض بمتوسط االنتاجية التخطيط وتنفيذ  علىيستعين بها القائمون 

 النحو التالي: علىللحاصالت البستانية، واالدارة المركزية لإلرشاد الزراعي 

ر يضرورة االهتمام بتقديم حلول تنفيذية للمشكالت التسويقية من خالل  توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة للزراع، توف -0

، وضع سياسة سعرية تتناسب مع طبيعة المحصول عنهايتم االعالن مراكز تصديرية بالقرى  وانشاء ،الثالجات الكافية

اإلنتاج على وتكاليفه، نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت التسويقية جاءت بالترتيب العام األول من حيث تأثيرها 

 بالترتيب العام الثاني من حيث درجة انتشارها.و

 علىلضمانات الخاصة بالحصول تقديم تسهيالت للمشكالت الخاصة بالتمويل من خالل حلول عملية تقديم  علىالعمل -.

القروض، توفير التمويل من البنك في الوقت المناسب، وتقديم تسهيالت للزارع بسداد  علىأسعار الفائدة  ، تخفيقالقروض

نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخاصة بالتمويل جاءت الترتيب العام  والكوارث،في حالة االزمات  القروض

 بالترتيب العام الثالث من حيث درجة تواجدها.و اإلنتاج، علىالثاني من حيث تأثيرها 

صة الري ضرورة العمل واالهتمام بحل المشكالت الخاصة بالري الحقلي نظرا لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخا-0

 للريوضع برنامج مناسب  علىإنتاج محصول المانجو وذلك بالعمل  علىجاءت بالترتيب العام الثالث من حيث تأثيرها 
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فصل الصيف، االهتمام بشبكة الصرف  في كميات المياهقيام الجمعيات الزراعية بتطهير مستمر للمساقى، زيادة  باألراضي،

 لتقليل مستوى الماء األرضي.

ضرورة تكثيف الجهود واألنشطة اإلرشادية لحل المشكالت المتعلقة بانتشار األمراض التي تصليب محصلول الملانجو نظلرا  -7

اإلنتلاج عللى لما اظهرته نتائج البحث ان المشكالت الخاصلة بانتشلار األملراض احتللت الترتيلب العلام الرابلع ملن حيلث تأثيرهلا 

 ،توفير المبيدات الفعالة بأسعار مناسبة ،ة من اآلفات واألمراضوضع برنامج جيد للمقاوم ،وذلك من خالل

 والمطبوعللات واالجتماعللاتعللدد النشللرات  االمللن للمبيللدات زيللادةاالسللتخدام  علللىالتللدريب  ،الغللش فللي المبيللدات علللىالرقابللة  

 مكافحة ومقاومة االمراض واآلفات.اإلرشادية في مجال والندوات 

احتللت  انهلا تقلديم حللول فعليلة  للمشلكالت الخاصلة  بتلوفير مسلتلزمات اإلنتلاج نظلرا لملا اظهرتله نتلائج البحلث على العمل  -7

تدعيم  أسلعار  اإلنتاج من خاللعلى الترتيب العام الرابع من حيث درجة تواجدها، وفي الترتيب العام الخامس من حيث تأثيرها 

توحيلد ووأسلعار األسلمدة البلديلة  ،أسلعار األسلمدة الورقيلةو السلوق،بيلة توفيرهلا وأسلعار األسلمدة الكيماو ،المبيدات المسلتخدمة

 زراعة الصنف وتجانس الشتالت بكل منطقة.

وفلي  ول ملن حيلث درجلة تواجلدها،أن المشكالت التعليمية اإلرشادية جاءت بالترتيب العام األنظرا لما اظهرته نتائج البحث  -9

 لإلرشلاداالدارة المركزيلة عللى فيجلب اإلنتلاج ملن وجهلة نظلر اللزراع المبحلوثين على يرها الترتيب العام السادس من حيث تأث

الزراعي تخطيط وتنفيذ بلرامج ارشلادية تفلي بكافلة احتياجلات اللزراع وضلرورة االهتملام  بتكثيلف الجهلود التعليميلة اإلرشلادية 

عقلد نلدوات مسلائية كيفيلة تنفيلذ التوصليات الفنيلة الخاصلة بالمحصلول، ملن خلالل  على لرفع المستوى المعرفي لزراع المانجو 

زيادة أعداد الندوات اإلرشادية المنفذة بمنطقة البحث،  زيادة  ،المتخصصين المرشدين الزراعيين كافية من داعدا توفيرتعليمية، 

 عقلد العديلد ملن ،ب في مجال إنتاج محصلول الملانجوالتدري زيادةإنتاج محصول المانجو، زراعة و البرامج اإلرشادية في مجال

 اإلرشادية. والندوات  االجتماعات

 :المراجــع

االحتياجات اإلرشادية لزراع محصول المانجو في األراضي الجديدة  (.337.) مصطفي،صبحي عبد الفتاح  األعرج، -

 .، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة األزهراإلسماعيليةبمحافظة 

ولي، المانجو وزراعتها، ورعايتها، وإنتاجها، الطبعة األ (.0666) ، محمد نظيف )دكتوران(،محمد، وحجاجعاطف  إبراهيم، -

 .منشية المعارف، اإلسكندرية

 .ة، الطبعة الرابعة، دار المعارفبساتين الفاكهة المستديمة الخضر (.0673) عبد العال، أحمد فاروق )دكتور(، -

الفواكه المستديمة الخضرة والمتساقطة األوراق واهم أصنافها في الوطن العربي،  (.0660) هللا )دكتور(،نصر، طه عبد  -

 .ثانية، دار المعارف، اإلسكندريةالطبعة ال

 .رة البساتين، بيانات غير منشورةإدا (.م3.0.) ،اإلسماعيليةمديرية الزراعة ب -

 .تصاد الزراعي، بيانات غير منشورةاإلدارة المركزية لالق (.م3.3.) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -

 منشورة.اإلدارة المركزية للبساتين، بيانات غير  (.م3.0.) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -
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