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Abstract 

This research aimed to determine the respondents’ knowledge of marketing practices of onion crop, 37 marketing practices 
were chosen from extension publications, and used for conducting the field research, This research was conducted on a sample 

of 300 respondents from onion growers in three districts in Sohag governorate, Egypt, data were collected using questionnaire 

forms during the period from October to December 2021, frequencies, percentage and Spearman's rank correlation coefficient 
used for were data presentation and analysis, the most important results can be summarized as follows: More than half of the 

respondents (56.3%) fall in the age group from 27 to less than 43 years; more than quarter of the respondents (28.7%) are 

illiterate; the remaining percentage (71.3%) have different levels of education; nearly two thirds of the respondents (65.6%) 
have experience years in onion cultivation ranged from 2 - to less than 17 years; the majority of respondents (81.7%) have a 

low usage of information sources; the respondents have low knowledge of five practices ranged between 45% for packing 

onions in carton boxes, and 48.7% as for the exercise of excluding the bulbs which started to germinate and there is a 
significant correlation at 0.01 level between respondents’ knowledge of onion marketing practices and the studied independent 

variables. 
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بجمهورية  معارف الزراع بالممارسات التسويقية لمحصول البصل بمحافظة سوهاج

 مصر العربية 
 

 السالم الرحمن علي خليفة، محمد فوزي سالمان عبد العزيز أحمد، إبراهيم عبد أحمد عبد

 جمهورية مصر العربية  ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ،  اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي قسم 

 
 
 لص ستخالم

 

الممارسات   بلغ عدد  بمحافظة سوهاج, ولقد  البصل  لمحصول  التسويقية  بالممارسات  الزراع  من  المبحوثين  معارف  قياس  البحث  هذا  استهدف 

توصيات(, والتخزين   8توصية(, والتعبئة )15ممارسة تندرج تحت خمس عمليات رئيسية هي: الفرز والتدريج )  37التسويقية لمحصول البصل  

مبحوثاً من زراع محصول البصل,   300توصيات(, وقد أجرى هذا البحث على عينة قوامها    5توصيات(, وأسلوب البيع )  4نقل )توصيات(, وال  5)

صل بطريقة عشوائية من بين الزراع, وتم اختيار أكبر قريتين من كل مركز من المراكز الثالثة المختارة وفقاً للمساحة المنزرعة بمحصول الب

مة والدناقلة بمركز المنشاة، وقريتي أوالد حمزة وجزيرة أوالد حمزة بمركز العسيرات، وقريتي أوالد يحيى بحري وأوالد  وهما قريتي أوالد سال

الفترة من أكتوب ر حتى  يحيى الحاجر بمركز دار السالم، وتم جمع البيانات باستخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين خالل 

الحصر  م,  2021ديسمبر   البيانات وتحليلها جداول  تفريغها وتبويبها، ومعالجتها كمياً، واُستخدم في عرض  الغرض، وتم  لهذا  أعدت خصيصاً 

(, ويمكن تلخيص (SPPSالعددي, والنسب المئوية, ومعامل ارتباط الرتب "سبيرمان", باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

سنة، وأكثر من ربع المبحوثين 43إلى أقل من 27( يقعون في الفئة العمرية  من%56,3يلى: أن أكثر من نصف المبحوثين ) أهم نتائج البحث فيما

( تتراوح  %65,6%( حاصلون على مستويات مختلفة من التعليم، وأن ما يقرب من ثلثي المبحوثين ) 71,3( أميون، وأن النسبة الباقية )28,7%)

البصل ما بين  عدد سنوات خبرتهم في زر أقل من    -سنة    2اعة محصول  المبحوثين )   17إلى  ( يستخدمون مصادر  %81,7سنة، وأن غالبية 

كرتون زنة   البصل في صناديق  تعبئة  يعرفون خمس ممارسات هي:  المبحوثين  من  منخفضة  نسبًا  منخفضة، وأن  بدرجة  كجم    25المعلومات 

(,  %46,7درجة )  65(, و تخزين البصل الجاف في درجة رطوبة  %45,3كجم )  50كجم و  25(, وتعبئة البصل في صناديق خشب زنة  45%)

(، ووجود عالقة ارتباطية %48,7(, واستبعاد األبصال التي بدأت في اإلنبات )%47,7وتخزين البصل الجاف في درجة حرارة صفر مئوي )

ت التسويقية لتسويق محصول البصل وبين المتغيرات المستقلة  بين مستوي معرفة المبحوثين بالممارسا 0,01طردية معنوية عند مستوي معنوية 

 . المدروسة
 

 

 .الممارسات التسويقية، البصل، سوهاجالمعرفة،  كلمات دالة:
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 البحث ومشكلته  مقدمة
 

يعتبر اإلرشااد الزراعي الركيزة األسااساية والمكون الرئيساي 

حياث يعتني   ،للتنمياة االقتصاااااادياة واالجتمااعياة في الريف

  ،بالعنصار البشاري ويسااهم في تنمية ورفع مساتوات التعليمي 

التي تؤهال لخخاذ بوسااااائال  ،ات والمعاارفوزياادة المعلوما

(، ولقاد أصاااابحات المعرفاة  1992  ،التقادم المعااصاااار)عمر

تحظي باوولوياة خااصااااة في االقتصاااااد الجادياد القاائم علي 

المعرفاة التي تشااااكال نوعاا جاديادا من رأس الماال القاائم علي 

حيث أن الدول التي تنظم المعرفة وتسااتطيع   ،الفكر والخبرة

القاادرة علي البقااو واالسااااتمرار    توليادهاا بااسااااتمرار هي

(، ويعرف "نجم"  2015  ،وتحقيق الميزة التنافساية )سارحان

والقااابلااة 2004) المنظمااة  المعلومااات  بااونهااا  المعرفااة   )

لالسااااتخادام في حال مشااااكلاة معيناة وهي معلوماات مفهومة  

( أن المعرفة  2002كماا ياذكر "محجوب" ) ،ومحللاة ومطبقاة

المعتقادات والتصااااورات  هي مجموعاة المعااني والمفااهيم و

الذهنية لإلجابة عن تساااتالت الفرد وطموحاتف فيما يريد أن 

يعرفاف. هاذا ويمثال البصاااال أحاد أهم محااصاااايال الخضاااار  

االقتصااااادياة الهااماة والاذي يادر دخالً مجزيااً للزراعاة حياث  

يحتل المرتبة األولى بالنسابة لمحاصايل الخضار التصاديرية 

البصل في العديد من  ويستخدم    ،( 2004  ،)العربي وآخرون

االسااااتخاداماات واألغراض الطبياة وبعع الصاااانااعاات  

الكيماائياة والتشااااكيلياة الهااماة فيتغاذى اإلنسااااان علي النباات 

ويتغاذى علياف بعاد نموت  وهو    ،األخضاااار في مراحال نموت

، (2011  ،جاف، كما يدخل في صاااناعة المخلالت )حسااان

حيث  وتحتل مصاار المرتبة التاسااعة على مسااتوي العالم من  

أما من الناحية التصاديرية فنن   ،ترتيب الدول المنتجة للبصال

البصاااال يحظى بوهمية كبيرة على المسااااتوى العالمي حيث  

تقدر المسااحة المنزرعة بمحصاول البصال المصاري بحوالي  

  ،من جملة المساااحة المزروعة منف على مسااتوى العالم  8%

غ وتبل  ،من جملاة إنتااج العاالم مناف  %7وباننتااجياة تسااااااوى  

من جملة صاادرات البصال   %17صاادرات مصار منف حوالى

العااالم   مسااااتوى  وتتضاااامن (2020  ،ويكيبيااديااا)على   ،

والتي ذكرتها   ،الممارساااات التساااويقية لمحصاااول البصااال

 ،(2008و"خليال" )  ،(2000كتااباات كال من "حساااان" )

، 2005، 2001و"اإلدارة المركزية لإلرشاااااد الزراعي" )

2010a  ،2010b  ،2012  ،2018مااا مااان  (  جاااماااوعاااة 

  ، والتعبئاة  ،المماارساااااات التسااااويقياة هي: الفرز والتادريج

وأساااالوب البيع، كماا أن هنااب تاذباذبًاا في   ،والنقال ،والتخزين

المسااااحة المنزرعة وإنتاجية محصاااول البصااال بمحافظة  

ساااوهاج علي الرغم من أن كمية إنتاج الفدان بهذت المحافظة  

  ،جمهورية ال  ىمساااتو ىتعتبر األعلى من بين المحافظات عل

وربما يرجع ذلك إلي عدم معرفتهم بالممارسااات التسااويقية 

لذلك كان من الضاروري   ،التي تؤثر علي زراعة المحصاول

القياام بانجراو هاذا البحاث في محااولاة علمياة بهادف الوقوف  

على معرفة الزراع للممارسااات التسااويقية لعمليات تسااويق 

 .محصول البصل

 

 البحثف اهدأ

 

السااااابق لمشااااكلة البحث أمكن صااااياغة األهداف  من العرض 

   :التالية
 

المبحوثين من الزراع بالممارسااات   رفامعالوقوف علي  .1

 .       التسويقية لمحصول البصل بمحافظة سوهاج

تحادياد درجاة اسااااتخادام المبحوثين لمصااااادر المعلوماات   .2

 .التسويقية لمحصول البصل

  المتغيرات كال متغير على حادت من    بين  العالقاة  تحادياد .3

والمسااتوي    ، وهي: الساان  للمبحوثين  المدروسااة  المسااتقلة

والتعرض    ، التعليمي، وعدد سااانوات زراعة المحصاااول

معرفتهم باالمماارساااااات    وبين  ، لمصاااااادر المعلوماات

 .التسويقية لمحصول البصل

 

 فروض البحث 
 

 

توجد   التالي:  البحثي  الفرض  تم صياغة  الثالث  الهدف  لتحقيق 

بين   لمحصول  عالقة  التسويقية  بالممارسات  المبحوثين  معرفة 

البصل وبين كل متغير على حدت من المتغيرات المستقلة وهي:  

المحصول  ، السن زراعة  سنوات  وعدد  التعليمي،    ،والمستوي 

 . والتعرض لمصادر المعلومات

 

 الطريقة البحثية 

 

 :  منطقة البحث وشاملته وعينتهأوًلا
 

سااااوهااج، وهي إحادى محاافظاات   بمحاافظاة  البحاث  هاذا  أجري

  سااوهاج   محافظة الوجف القبلي بجمهورية مصاار العربية،  وتعد

  مساااحتها   تبلغ  حيث مصاار،   صااعيد في  الهامة  المحافظات من

، (م2021إدارة اإلحصاااااوات المركزية، ) 2كم  11022  الكلية

وتم اختياار محافظة سااااوهاج إلجراو هذا البحث الميداني ألنها  

حيث تمثل    ، المحافظات في زراعة محصاااول البصااالمن أهم 

واألول علي مساتوي   ، المركز الساادس علي مساتوي الجمهورية

 ( )الجهااز1محاافظاات جنوب الصااااعياد كماا هو مبين بجادول )

  إجماالي   ، وبلغ(2020  ، واإلحصااااااو  العااماة  للتعبئاة  المركزي

فدان في عام   6200البصااال   بمحصاااول المنزرعة  المسااااحة

)  م2021 ياعااادل(2جاادول  وبامااا   إجامااالاي  مان  (38,4%)  ، 

 ودعم  المعلومات  سااوهاج )مركز  بمحافظة الخضاار  محاصاايل

ولتحديد عينة البحث تم اجراو الخطوات  (،  2021  القرار،   اتخاذ

التاالياة: تم اختياار أكبر ثالثاة مراكز إدارياة من حياث المساااااحاة  

المنزرعة بمحصاول البصال وهي: المنشااة، والعسايرات، ودار 

ثم تم اختياار أكبر قريتين من كال مركز من المراكز   ، السااااالم  

الثالثاة المختاارة وفقااً للمعياار المسااااتخادم في اختياار المراكز، 
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وهي: قريتي أوالد سااااالمة والدناقلة بمركز المنشاااااة، وقريتي  

أوالد حمزة وجزيرة أوالد حمزة بمركز العساااايرات، وقريتي  

ار الساااالم, ثم أوالد يحيى بحري وأوالد يحيى الحاجر بمركز د

تم حصار عدد زراع البصال بالقرى المختارة من خالل كشاوف  

تسااااجيل الزراع بالجمعيات التعاونية الزراعية في هذت القرى،  

ثم تم   ، (3مزارعااً تمثال شااااااملاة البحاث )جادول  1203فبلغ  

اساااتخدام جدول كريجساااي ومورجان بمعلومية حجم الشااااملة  

(Krejcie and Morgan,1970)  بلغاات في   1203  والتي 

  291بلغ حجم العينة البحثية   ى ذلكعلبناًو  و  ، تحاديد حجم العينة

، 300إلى    زيادتثم    ، من حجم الشاااااملاة %24,1مبحوثااً تمثال  

المختارة وفقاً لنساب توزيع الشااملة  على القرى هم تم توزيعقد و

(، وتم سااااحاب العيناة بطريقاة  3)  جادولباالكماا هو موحاااا   

صل من خالل كشوف تسجيل  عشوائية بسيطة من بين زراع الب

 .الزراع بالجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى المختارة

 
 .م2020(: المساحة المنزرعة بالفدان ألهم المحافظات التي تزرع محصول البصل في مصر لعام 1جدول )

 

 المنزرعة )ف( المساحة  المحافظة المساحة المنزرعة )ف(  المحافظة
 11367 القليوبية  41584 الغربية 
 11118 الفيوم  27062 الدقهلية
 11049 البحيرة  19595 النوبارية 
 4675 أسيوط 15740 الشرقية

 3849 الجيزة  14021 بني سويف 
 3348 قنا 13601 سوهاج 
 1785 أسوان 12481 المنيا 

 

 . م2020واإلحصاو, المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 

 .بمحصول البصل بمراكز محافظة سوهاج )بالفدان((: المساحة المنزرعة 2جدول )
 

 المساحة المنزرعة بمحصول البصل )بالفدان( المراكز
 316 طما

 623 طهطا
 477 جهينة

 308 المراغة
 341 سوهاج

 126 خميمأ
 42 ةساقلت
 930 ةالمنشا

 1449 العسيرات
 520 جرجا
 372 البلينا

 696 دار السالم
 6200 اإلجمالي

 

 . م2021، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصدر: 

 

   .توزيع عينة الزراع المبحوثين على المراكز والقرى المختارة(: 3جدول )

 

 لتمثيل القرى في العينة %  حجم العينة عدد زراع البصل المساحة المنزرعة )بالفدان(  القرى المختارة  المركز اإلداري

 المنشوة
 19,4 58 234 398 أوالد سالمة 
 14,9 45 180 186 الدناقلة

 العسيرات
 26,4 79 317 584 أوالد حمزة

 16,5 49 199 307 جزيرة أوالد حمزة

 دار السالم
 14,7 45 176 316 أوالد يحي بحري
 8,1 24 97 173 أوالد يحي الحاجر

 100,0 300 1203 1964 اإلجمالي
 

 . م2021قسم االحصاو باإلدارات الزراعية بالمراكز المختارة، وسجالت كشوف الزراع بالجمعيات التعاونية الزراعية المصدر: 

 
 جمع البيانات طريقة ثانياا: 

 

بالمقابلة  تم جمع البيانات الميدانية باسااتخدام اسااتمارة اسااتبيان  

وقد احتوت علي قساامين هما:    ، الشااخصااية أعدت لهذا الغرض

 محصااااول زراع من  لمبحوثيناألول: البيانات الشااااخصااااية ل

والمسااتوي التعليمي، وعدد ساانوات    ، الساان  وتضاامنت  ، البصاال

وقد طلب    ، والتعرض لمصااادر المعلومات  ، زراعة المحصااول

منهاا،   من المبحوث االجابة عليهاا في الفئاة الموحااااحاة أمام كل

المبحوثين بمعرفااة  الخاااصاااااة  البيااانااات   زراع  من  والثاااني: 

وقد تضامن هذا القسام    ، البصال بالممارساات التساويقية  محصاول

سبع وثالثون توصية إرشادية وهي موزعة على خمس عمليات  

وذلك بهدف تحديد معرفة المبحوثين    ، لتساويق محصاول البصال

من زراع هاذا المحصااااول بكال توصااااياة من المماارساااااات  

من خالل إجااباة المبحوث علي مقيااس مكون من   ، التسااااويقياة

 .وال يعرف(  ، فئتين للمعرفة وهي )يعرف
 

 

 المعالجة الكمية للبيانات  : ثالثاا
 

   ات المستقلةالمتغير. 1
 

 وقت  ميالدية  سنة   ألقرب  المبحوث  سن  عن  التعبير  وتم السن:  

  ،سنة   27  المبحوثين  لسن  األدنى  الحد   بلغ   وقد  ، البيانات   جمع
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ً   المبحوثين  توزيع  تم  وقد  سنة  75  األعلى  والحد   الى   لسنهم  وفقا

 أقل  إلى  43  ومن  ، سنة  43من  أقل  إلى  27من  :  وهي  فئات  ثالث

  .سنة 75 إلى 59ومن  ، سنة 59 من
 

 عليف  حصل  الذي   الدراسي  المؤهل  عن  ويعبر:  التعليمي  المستوى

 عن  تعبر  مبحوث  لكل  كمية   درجات  إعطاو  تم  وقد,  المبحوث

  ، (2)ويكتب    ويقرأ  ، (1)أمي  :  التالي  النحو  علي  التعليمي  مستوات

 . (6)جامعي    وفوق  ، (5) وجامعي    ، (4)ومتوسط    ، (3)وابتدائي  
  هذا   عن  التعبير  وتم:  البصااال محصاااول زراعة  سااانوات عدد

 وقد  ،   البصال لمحصاول  المبحوثين  زراعة  سانوات  بعدد المتغير

  ،سااانة   2  المحصاااول هذا زراعة  سااانوات  لعدد األدنى  الحد  بلغ

  ثالث   لىإ  المبحوثين  توزيع  تم  وقاد  سااااناة،   44  األعلى  وحادهاا

 إلى  سانة17 ومن ، سانة 17  من  أقل  إلى سانة 2  من:  هي  فئات

 .فوكثر سنة 32ومن  ، سنة 32 من  أقل
 

 بعدد  المتغير هذا عن  التعبير وتم:  المعلومات لمصاادر  التعرض

 على  اإلجابة  منف  طلب وقد  ، المبحوث  لها يتعرض  مصااادر  10

وأحياانااً    ، (2)وناادراً    ، (1)ال  :  هي  فئاات  أربع من  مكون  مقيااس

 10التعرض  لهااذا  األدنى  الحااد  بلغ  وقااد  ، (4)ودائماااً    ، (3)

ً   المبحوثين  توزيع تم  وقد ، درجة 40األعلى  والحاد  ، درجات  وفقاا

 تعرض:  هي  فئات  ثالث الى معلوماتهم لمصااااادر لتعرحااااهم

من  متوساط  تعرض و ، درجة 19إلى  درجات 10  من  منخفع

 .   فوكثر درجة 30 مرتفع وتعرض ، درجة 29إلى  درجة 20

 

من الزراع بالممارساااات    المبحوثينمعرفة  : تابعالمتغير ال.  2

   لمحصول البصل  التسويقية
 

 ساااؤال محدد بنجابتين وهي اعتمد قياس معرفة المبحوثين علي

 ، 2وقاد أعطيات درجاات قيمياة لهاا وهي )  ، (يعرف  وال  ، يعرف)

التكرارات، والنسااب المئوية،  ، ولتحليل البيانات اُسااتخدمت  (1

، باساتخدام مجموعة البرامج "سابيرمان"ومعامل ارتباط الرتب  

 .(SPSS)االحصائية للعلوم االجتماعية  

 
 النتائج ومناقشتها  

 

   وصف عينة البحثأوًلا: 
 

)جاادول   النتااائج  المبحوثين  4أظهرت  من نصااااف  أكثر  ( أن 

  ،سنة  43من أقل  إلى  27( يقعون في الفئة العمرية  من56,3%)

( المبحوثين  من خمس  يقرب  مااا  الفئااة  %18وأن  في  يقعون   )

بينماا كاان ماا يزياد عن   ، سااااناة 59  من  أقال  إلى 43 العمرياة من

  59( يقعون في الفئاة العمرياة من%25,7ربع المبحوثين بقليال )

( أميون،  %28,7سااانة، وأن أكثر من ربع المبحوثين ) 75 إلى

يات مختلفة  ( حاصاالون على مسااتو%71,3وأن النساابة الباقية )

من التعليم، يوتي في مقدمتهم الحاصااالون على مؤهل متوساااط  

ثم الحاصالون   ، %15، ثم من يقرأ ويكتب بنسابة   %22,6بنسابة  

ثم الحااصاااالون على   ، %11,7على التعليم االبتادائي بنسااااباة  

ثم الحاصااالون على التعليم الجامعي  ، %10,3االعدادية بنسااابة  

تير والدكتوراة بنساابة  ثم الحاصاالون على الماجساا ، %10بنساابة  

أن ما يقرب من ثلثي المبحوثين    النتائج  ، كما اتضااا  من1,7%

( تتراوح عدد سااانوات خبرتهم في زراعة محصاااول  65,6%)

ساانة، وأن أقل من ثلث    17ساانتان إلى أقل من  نالبصاال ما بي

أقل    – 17( تتراوح سانوات خبرتهم ما بين %30,7المبحوثين )

ن المبحوثين بلغت سااانوات  م %3,7سااانة، وأن نسااابة    32من 

  غاالبياة   أن  النتاائج  سااااناة فاوكثر، كماا بينات  32خبرتهم من  

  بدرجة  المعلومات لمصاااادر  يتعرحاااون(  %81,7)  المبحوثين

 منهم  %16,6نساااابااة    وأن  ، (درجااة  19  -  10)  منخفضااااااة

 ، (درجة 29  – 20)  متوساطة بدرجة  المصاادر لهذت  يتعرحاون

 مرتفعة بدرجة  المعلومات لمصااادر  يتعرض  %1,7نساابة   وأن

 . (فوكثر درجة 30)

 
ً  البصل محصول زراع من للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع(: 4جدول )    .(300=ن) المدروسة لمتغيراتهم وفقا

 

 % العدد الخصائص  % العدد الخصائص 

 :عدد سنوات الخبرة في زراعة البصل :السن

 65,6 197 سنة 17أقل من  – 2 - 56,3 169 سنة 43أقل من  – 27 -

 30,7 92 سنة 32أقل من  – 17 - 18,0 54 سنة 59أقل من  – 43 -

 3,7 11 سنة فوكثر 32 - 25,7 77 سنة 75 – 59 -

 التعرض لمصادر المعلومات: المستوى التعليمي:

 81,7 245 درجة( 19 – 10منخفع )من  - 28,7 86 أمي -

 16,6 50 درجة( 29 – 20متوسط )من  - 15,0 45 يقرأ ويكتب -

 1,7 5 درجة فوكثر( 30مرتفع ) - 11,7 35 ابتدائي -

 10,3 31 اعدادي -

 
 22,6 69 متوسط -

 10,0 30 جامعي -

 1,7 5 فوق جامعي -
 

 .استمارة االستبيانالمصدر: 

 
ا: معرفااة   الزراع بااالممااارساااااات    المبحوثينثااانيااا من 

 التسويقية لمحصول البصل
 

 

)جاادول   الاواردة  الاناتااائاج  الاماباحاوثايان  5أظاهارت  الازراع  أن   )

يعرفون أربعة عشااار ممارساااة من ممارساااات عمليات الفرز 

كحد أدنى بالنسبة لممارسة   %50,0بنسب مرتفعة تراوحت بين 

كحد أقصااى بالنساابة لممارسااة   %95,3و  تقطيع جذور البصاال

ويعرفون ممارساااة واحدة بنسااابة    المفرغة,  ساساااتبعاد الرتو

  بدأت   التي  األبصاال  اساتبعاد  وهي ممارساة(  %48,7)فضاة  منخ

وفيماا يتعلق بعملياة التعبئاة فقاد أشااااار المبحوثون  ،  اإلنباات  في
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ساات ممارسااات منها بنسااب مرتفعة تراوحت بين أنهم يعرفون 

  ة أجول في  لممارساااة تعبئة البصااالبالنسااابة  كحد أدنى  50,0%

كحاد أقصااااى   %95,3كجم و  50كجم و    25  زناة  الجوت  من

 5ة تعبئة البصال في أجولة من البالساتيك زنة النسابة لممارساب

ويعرفون ممارساااتين منها بنساااب منخفضاااة   ,كجم  15كجم و

كحد أدنى بالنسابة لممارساة تعبئة البصال   %45,0تراوحت بين 

كحد أقصاى بالنسبة   %45,3كجم و  25في صاناديق كرتون زنة  

 50كجم و  25لممارساة تعبئة البصال في صاناديق خشاب زنة 

  المبحوثين   أن  اتضاااا   فقادكجم، أماا فيماا يتعلق بعملياة النقال  

 %88,0يعرفون أربع ممارسااات بنسااب مرتفعة تراوحت بين 

 المجهزة  النقل  وساااائل عبر النقلكحد أدنى بالنسااابة لممارساااة  

لممارسااة النقل عبر بالنساابة  كحد أقصااى   %99,3و  والمبردات

، أماا عملياة البيع فقاد بينات النتاائج أن وساااااائال النقال العاادياة

المبحوثين يعرفون جميع المماارساااااات المكوناة لتلاك العملياة  

لممارسة بالنسبة  كحد أدنى   %94,0بنسب مرتفعة تراوحت بين 

بيع البصل جزو للتاجر وبيع الباقي بنفسي في القرية أو المركز 

لممارسااة البيع لتجار من خارج بالنساابة  كحد أقصااى   %98,0و

األمر الذى يتطلب من الجهاز اإلرشااادي ،  المركز أو المحافظة

بذل المزيد من الجهود وتكثيف برامجف اإلرشاااادية, واساااتخدام  

العديد من الطرق اإلرشااادية وبصاافة خاصااة طرق اإليضاااح  

  الممارسات التسويقية العملي بهدف زيادة معرفة المبحوثين عن 

ل اساااتخدام  والعمل على تدريبهم من خال  ، لمحصاااول البصااال

حتى يمكنهم   ، التعليم بالعمل تحت إشاراف المرشادين الزراعيين

إنتاج محصاول يتمتع بمواصافات تساويقية جيدة يزيد من دخلهم 

ويسااااهم بشااااكاال ملموس في رفع مسااااتواهم االقتصاااااادي  

 .واالجتماعي

 
ً  للمبحوثين والنسبي العددي التوزيع(: 5جدول )    .(300=ن) البصل لمحصول التسويقية بالممارسات لمعرفتهم وفقا

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 %  عدد  %  عدد 
 عملية الفرز والتدريج:  -أ

 35,7 107 64,3 193 استبعاد األبصال الحنبوط
 16,00 48 84,00 252 سم 2,5 - 1,5تقطيع اعناق األبصال بسكين في المنطقة الرخوة ويترب من العنق من 

 50,00 150 50,00 150 يتم تقطيع الجذور
 51,3 154 48,7 146 يتم استبعاد األبصال التي بدأت في اإلنبات

 45,3 136 54,7 164 استبعاد األبصال المزدوجة
 36,7 110 63,3 190 استبعاد الرتوس المصابة
 4,3 13 95,7 287 استبعاد الرتوس الطرية

 4,7 14 95,3 286 المفرغةاستبعاد الرتوس  
 42,7 128 57,3 172 استبعاد الرتوس المزرعة
 8,3 25 91,7 275 استبعاد الرتوس المسلوقة
 3.3 10 96,7 290 استبعاد الرتوس المتعفنة
 40,3 121 59,7 179 استبعاد الرتوس الرفيعة

 39,3 118 60,7 182 يتم استبعاد الرتوس المقروحة العرش
 5,7 17 94,3 283 باقي األبصال في مسطاح لمدة يومينيتم نشر 

 8,3 25 91,7 275 سم فوقل 3سم, والتخليل  4,5:  3,5سم, والصغير  6:  4,5سم, المتوسط  6يقسم البصل الجاف إلى احجام: الكبير 
 عملية التعبئة:  -ب

 50,0 150 50,0 150 كجم 50,25يعبو في أجولف من الجوت زنة 
 4,7 14 95,3 286 كجم15,5أجولف من البالستيك زنة يعبو في 

 54,7 164 45,3 136 كجم 25يعبو في صناديق كرتون زنة 
 55,0 165 45,0 135 كجم 50,25يعبو في صناديق خشب زنة  
 8,0 24 92,0 276 يتم تقفيل العبوات بعد التعبئة

 9,0 27 91,0 273 عدم ملو العبوات أكثر من وزنها المقرر
 10,7 32 89,3 268 البصل المحلي لف عبوات خاصة بف

 9,7 29 90,3 271 البصل المصدر لف عبوات خاصة أخرى
 عملية التخزين: -ج

 2,0 6 98,0 294 يخزن البصل الجاف في مخزن ذو تهوية جيدة
 52,7 157 47,7 143 درجة 65يخزن البصل الجاف في درجة رطوبة 

 53,3 160 46,7 140 درجة حرارة صفر مئوييخزن البصل الجاف في 
 8,0 24 91,0 276 شهور 8:2يمكن تخزين البصل الجاف لمدة من 

 49,3 148 50,7 152 جزو في المليون لمنع التذريع في المخزن 2500يوم بالمالك هيد أزايد بتركيز   15يتم رش البصل قبل الحصاد ب
 عملية النقل:  -د

 0,7 2 99,3 298 النقل العاديةالنقل عبر وسائل  
 12,0 36 88,0 264 النقل عبر وسائل النقل المجهزة المبردات
 9,0 27 91,0 273 النقل عبر وسائل النقل العادية والخاصة

 8,7 26 91,3 274 تغطية المحصول لحمايتف من أشعة الشمس عند النقل
 عملية أسلوب البيع:  -ها

 2,0 6 98,0 294 المركز أو المحافظةالبيع لتجار من خارج 
 2,3 7 97,7 293 البيع لتجار من داخل المركز أو المحافظة

 6,0 18 94,0 282 بيع جزو للتاجر وبيع الباقى بنفسى فى القرية أو المركز
 2,0 6 98,0 294 البيع لتاجر الجملة
 4,3 13 95,7 287 البيع لتاجر التجزئة

 

 .االستبياناستمارة المصدر: 
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المعلومات  درجة اسااااتخاداب المبحوثين لمصااااادر  :  ثالثااا

 البصلالتسويقية لمحصول 
 

( أن المبحوثين من الزراع 6أوححت النتائج الواردة بالجدول )

ال يسااااتخادموا غاالبياة مصااااادر المعلوماات الزراعياة المادرجاة  

أدنى فيما يتعلق باسااتخدام  كحد  %66,4بنسااب تراوحت ما بين 

  ،كحاد أقصااااى لمادرس الثاانوياة الزراعياة  %95,3و  ، االنترنات

بينما أشاااااروا إلي أنهم يسااااتخدمون بنسااااب كبيرة كمصاااادر 

وتجاار   ، %38,3للمعلوماات بنساااااب بلغات لخهال والجيران  

. ومماا ساااابق يمكن القول أن %27,3المسااااتلزماات الزراعياة  

  ،لمبحوثين قليلة نساااابياً مصااااادر المعلومات التي يعتمد عليها ا

وتحتااج إلي باذل الجهود لتوعياة الزراع باالمصاااااادر المختلفاة  

وتركيز واهتمام اإلرشاااد الزراعي بتوصاايلها الي   ، للمعلومات

 .هؤالو الزراع باستخدام جميع الوسائل المتاحة والممكنة

 
    .(300للمبحوثين من الزراع وفقاً الستخدامهم لمصادر المعلومات   )ن=التوزيع العددي والنسبي (: 6جدول )

 

 المصدر
 دائماً  احياناً  نادراً  ال

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 0,7 2 4,00 12 4,7 14 90,6 272 المرشد الزراعي بالقرية

 0,3 1 5,7 17 7,3 22 86,7 260 مدير الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية

 0,00 0 1,3 4 3,3 10 95,3 286 مدرسي المدرسة الثانوية الزراعية القريبة

 27,3 82 42,3 127 9,00 27 21,3 64 تجار المستلزمات الزراعية

 1,3 4 4,00 12 8,00 24 86,7 260 الصحف والمجالت

 1,3 4 3,3 10 5,7 17 89,7 269 النشرات اإلرشادية

 1,7 5 11,3 34 10,7 32 76,3 229 التلفزيونبرامج زراعية في  

 7,6 23 10,7 32 7,00 21 74,7 224 برامج زراعية في الراديو

 38,3 115 36,4 109 10,0 30 15,3 46 األهل والجيران بالحقل أو المنزل

 7,3 22 17,0 51 9,3 28 66,4 199 نترنتاال
 

 المصدر: استمارة االستبيان.

 
ا الاماباحاوثايان  الاعاةقااة  :  راباعااا ماعارفااة  بايان  اًلرتاباااطايااة 

بالممارساات التساويقية لمحصاول البصال وبين متغيراته   

 المستقلة المدروسة
 

بالممارسات   المبحوثين  معرفة  بين  االرتباطية  العالقة  لتحديد 

المدروسة  التسويقية لمحصول البصل وبين المتغيرات المستقلة  

النتائج  وأظهرت  سبيرمان  الرتب  ارتباط  معامل  تطبيق  تم 

( ما يلي: وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية عند  7 )جدول

معنوية   المبحوثين    0,01مستوي  معرفة  مستوي  بين 

بالممارسات التسويقية لتسويق محصول البصل وبين كل متغير 

التال المدروسة  المستقلة  المتغيرات  من  حدت  السنعلي    ،ية: 

التعليمي  تسويق    ، والمستوي  في  الخبرة  سنوات  وعدد 

والتعرض لمصادر المعلومات، وبناًو علي النتائج    ، المحصول 

( رقم  الفرض االحصائي  يمكن رفع  الذكر  بالنسبة  1سالفة   )

( رقم  البديل  البحثي  الفرض  وقبول  المدروسة  (  1للمتغيرات 

 . لك المتغيراتوذلك لثبوت العالقة االرتباطية المعنوية بت

 
  المساتقلة متغيراتهم البصال وبين محصاول  لتساويق بالممارساات التساويقية المبحوثين معرفة  العالقات االرتباطية بين مساتوي(: 7جدول )

 .المدروسة
 

 معامل ارتباط الرتب "سبيرمان"قيم  المتغيرات المستقلة  قيم معامل ارتباط الرتب "سبيرمان" المتغيرات المستقلة
 **0,280 عدد سنوات الخبرة في زراعة المحصول  **0,528 السن

 **0,189 التعرض لمصادر المعلومات  **0,536 المستوى التعليمي
 

 0,01، ** معنوي عند    0,05* معنوي عند 

 
 التوصيات 

 

تصاال    نساابة وجود  من  البحث نتائج  أظهرتف ما على  بناوً  .1

من المبحوثين من زراع محصاااول البصااال   %28,7 إلى

  اإلرشاااااد   اهتمام  بضاااارورة  البحث  يوصااااي لذا  ، أميين

بناااو    ، الزراعي من خالل  الزراع  على هؤالو  وتركيزت 

تلقى  في  التعليميااة  ظروفهم  تراعى  إرشاااااااديااة  برامج 

 .المعلومات والتوصيات اإلرشادية الموجهة إليهم
  

  تصاال   نساابة وجود  من  البحث نتائج  أظهرتف ما لىع  بناوً  .2

  البصااال   محصاااول من زراع  المبحوثين من %65,6 إلى

  لذا   ، من ذوى الخبرات القليلة في زراعة هذا المحصااااول

  ،الزراعي اإلرشاااااد  اهتمام بضاااارورة  البحث يوصااااي

هاؤالو  وتاركايازت  باراماج  باناااو  خاالل  مان  الازراع  عالاى 

الخاصااة بتسااويق هذا    بالممارسااات  ، لتعريفهم  إرشااادية

  .المحصول
 

أن المبحوثين  البحااث  هااذت  بناااًو على مااا أظهرتااف نتااائج   .3

يعرفون بنسب منخفضة خمس ممارسات تراوحت نسبتها  

كحد أدني للممارسااة المتعلقة بتعبئة البصاال    %45ما بين 

كحد أقصاي    %48,7و  ، كجم  25  زنة  كرتون  صاناديق في

ذا  ل  ، اإلنبات في  بدأت  التي  األبصاااال  لممارساااة اساااتبعاد

البحث بضاارورة تعريف زراع هذا المحصااول    يوصااي

بهذت التوصاايات من خالل األساااليب والطرق اإلرشااادية  
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 .  المختلفة
 

 %81,7 نسبة وجود  من  البحث نتائج  أظهرتف  ما  على  بناوً  .4

  بدرجة  المعلومات  لمصااااادر يتعرحااااون  المبحوثين من

  اإلرشاااد   اهتمام بضاارورة  البحث  يوصااي لذا  منخفضااة

  بناااو   خالل  من  الزراع  هؤالو  على  وتركيزت  ، الزراعي

الخاصاة    لتعريفهم بالممارساات التساويقية  إرشاادية برامج

وتكثيف الجهود في توصااايل    ، بتساااويق هذا المحصاااول

 .المعلومات إليهم
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