
 

 

Archives of Agriculture Sciences Journal  
 

Volume 5, Issue 2, 2022, Pages 82–95 

Available online at www.agricuta.edu.eg 

DOI: https://dx.doi.org/10.21608/aasj.2022.246649 

 

 

 

81 

                                                                  Copyright © 2022 

 
 

* Corresponding author: Alghzaly M. A. T. M., 

  E-mail address: mohamedalghzaly.2@gmail.com 

 

 

Level of knowledge farmers of extension recommendations 

at banana production in Luxor governorate, Egypt 
 

 

Alghzaly M. A. T. M.*, Aboelenin M. A., Afify O. D. H., Elnagar M. F. S. A.   

 

Department of Agricultural Extension & Rural Sociology, Faculty of Agriculture, Al-Azhar University, Assiut, Egypt 
 

 

Abstract 

The main objective of this research is to assess knowledge level of Farmers of extension recommendations at banana 

production, identify the problems of production banana from the point of growers’ view and their proposals to 

overcome it. In order to achieve the above objectives, a survey was carried out on 285 respondents in three villages in 

Luxor governorate, Egypt; 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 used for data processing and analyses. The results of field research indicated that the 

respondents had high knowledge about the processes of cultivation and securitization methods (58.2%, 56.8%), 

respectively, while the results showed that the respondents had a medium level of knowledge about the processes of 

irrigating the banana crop, the appropriate planting date, taro, preparing the land for agriculture, integrated pest and 

disease control, and bagging at rates 56.5%, 51.2%, 50.5%, 47.7, 42.1%, 33.3%, respectively, while the farmers 

surveyed had Low level of knowledge about banana crop fertilization, hoeing, breeding and selection, and appropriate 

planting distances, with percentages of 85.3%, 67.7%, 63.9%, 45.3% respectively; the most reliable sources of the 

respondents are the agricultural guide in the village, family, relatives, friends, researchers at agricultural research 

stations, dealers of seeds, pesticides and fertilizers, then daily newspapers, magazines and extension bulletins; the most 

important sources that the interviewed farmers benefit from in obtaining information on banana production, 

respectively, are as follows: the agricultural guide in the village, family, relatives and friends, researchers at 

agricultural research stations, the supervisor of the agricultural cooperative association, and traders of seeds, pesticides 

and fertilizers and less than half of the farmers surveyed (49.1%) have a medium level of knowledge of the extension 

recommendations for banana production. 
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  مستوى معرفة الزراع بالتوصيات اإلرشادية إلنتاج الموز فى محافظة األقصر

 بجمهورية مصر العربية 

 

  عبدالناصر ثروت محمد الغزالى، مصطفى عبدالحميد أبوالعنين، أسامة دسوقى حسن عفيفى، محمود فوزى سالمان عبدالسالم النجارمحمد 

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

 
 
 لص ستخالم

 

ف  استهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحديد مستوى معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية النتاج محصول الموز بمحافظة األقصر، والتعر

.  أهم المصادر التى يستقى منها المبحوثين معلوماتهم عن إنتاج الموز، والمشكالت التي تواجههم في إنتاج الموز ومقترحاتهم للتغلب عليهاعلى  

مبحوثاً من زراع ثالث قرى هى الحلة مركز إسنا، والقرنة مركز القرنة، والزينية قبلى مركز    285أجرى البحث على عينة عشوائية مكونة من  

رارات  ينية بطريقة عشوائية، وجمعت البيانات من خالل االستبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثين، واستخدم لتحليل وعرض البيانات الجداول والتكالز

من  (، ولقد توصل البحث إلى العديد  SPSSوالنسب المئوية، والمتوسط المرجح، وذلك باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

الزراعة، والتوريق بنسب بلغت   بعمليتى طرق  المبحوثين كان مرتفعاً  ما يلي: أن مستوى معرفة الزراع  أهمها  على    %56,8،  %58,2النتائج 

للزراعة،   المناسب، والقلقسة، وتجهيز األرض  الزراعة  الموز، ميعاد  بعمليات رى محصول  الترتيب، في حين كان مستوى معرفتهم متوسطاً 

على الترتيب، بينما كان مستوى   33,3،  42,1،  47,7،  %50,5،  %51,2،  %56,5المتكاملة لآلفات واألمراض، والتكييس بنسب بلغت    والمكافحة 

، %63,9،  %67,7،  %85,3معرفتهم منخفضاً بعمليات تسميد محصول الموز، العزيق، والتربية واالنتخاب، ومسافات الزراعة المناسبة بنسب  

و  45,3% الترتيب،  واألصدقاء،  على  واألقارب  واألهل  بالقرية،  الزراعى  المرشد  هى  المبحوثين  الزراع  عليها  يعتمد  التي  المصادر  أكثر  أن 

در  والباحثين بمحطات البحوث الزراعية، وتجار التقاوى والمبيدات واألسمدة، و الصحف اليومية، والمجالت والنشرات اإلرشادية، وأكثر المصا

المبحوثين في الحصول على معلومات بشأن إنتاج الموز على هى: المرشد الزراعي بالقرية، األهل واألقارب واألصدقاء، التي يستفيد منها الزراع  

وأن   واألسمدة،  والمبيدات  التقاوى  وتجار  الزراعية،  التعاونية  الجمعية  ومشرف  الزراعية،  البحوث  بمحطات  الزراع    %49,1والباحثين  من 

 .متوسطاً بالتوصيات اإلرشادية في إنتاج محصول الموز  المبحوثين كان مستوى معرفتهم
 

 

 .األقصر،  إنتاج الموز،  التوصيات اإلرشادية،  المعرفة كلمات دالة:
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 البحث ومشكلته  مقدمة
 

يعدد القطداع الزراعى من القطداعدات الحيويدة فى مصددددر، حيدث  

من السددكان عليك كمصدددر للعمل والدخل،    %50يعتمد أكثر من 

من إجمالي الدخل القومي )قاسددددم،    %23كما أنك يسدددداهم بنحو  

(؛ لذلك فإن زيادة االنتاج الزراعى والقضاء على الجوع  2010

وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية من صميم أهداف التنمية  

ر من ددددددددددددددالمسددتدامة، وعلى ذلك فتحقيق األمن الغذائي يعتب

(،  FAO, 2015ة )ددددددريك البشددددددات التي تواجددددب التحديددأصع

حيث يعد النشددداط الزراعى من أهم األنشدددطة االقتصدددادية فى 

االقتصددددداد المصددددرم نظراً لمدا يحققدك من اسددددتقرار  دذائي  

واسددددتقرار اجتمداعي وسدددديداسددددي إال ان هدذا القطداع يتعرض  

لمشددددكالت عدديددة منهدا نقج االنتداجيدة، وزيدادة االسددددتهال   

وت )أحمددد،  المددائي،  الزراعددة  مواعيددد  وتعتبر  2016غير   ،)

محاصددديل الفاكهة من أهم ركائز التنمية الزراعية فى مصدددر؛  

نظراً لمدا تمثلدك من أهميدة اقتصدددداديدة كبرم للددخدل، ومدا لهدا من 

قيمة  ذائية عالية؛ فثمارها من أهم مصدددادر المكونات الغذائية  

البروتينات،  المهمة لبناء جسم اإلنسان لغناها بالكربوهيدرات، و

والفيتداميندات والعنداصددددر المعددنيدة الالزمدة للتفداعالت الحيويدة  

التى تتم داخل خاليا جسدددم اإلنسدددان، وتتوفر لمصدددر  روف  

مناخية مناسبة لتحقق مركزاً متقدماً فى انتاج وتسويق محاصيل  

(، ويعتبر الموز أحد أهم محاصدددديل  2020الفاكهة )البرا تي،  

رتبدة متقددمدة فى التجدارة الددوليدة لتلدك  الفداكهدة فى العدالم ويحتدل م

مليون  41المحاصددديل، ويقدر االنتاج العالمي للموز بأكثر من  

مليون طناً، كما  7طناً سنوياً، وتبلغ صادرات العالم منك حوالى 

أنك يمثل دعامة اقتصددادية هامة فى كثير من الدول النامية، وقد 

تسدويق الموز وضدعت هذ  الدول امكانيات هائلة لتطوير انتاج و

وزارة الزراعدة والموارد تدأكيدداً لهدذ  األهميدة االقتصددددداديدة )

(، ويدأتي الموز في المرتبدة الرابعدة بعدد األرز 2021،  الطبيعيدة

والقمح والدذرة من حيدث كميدة اإلنتداج؛ حيدث يتم إنتداج أكثر من 

مليون طناً من الموز سدنوياً من مسداحة تقدر بحوالى أكثر   100

% في العالم،  13هكتار، يصددر منها حوالي من  عشدرة ماليين 

 Kayat  )  % المتبقية فى السددوق المحلي87بينما يتم اسددتهال  

et al, 2016) ويحتوى لب وقشور الثمار الناضجة على مواد .

مضددادة للبكتريا والفطريات، وتلعب هذ  المضددادات دوراً هاماً  

ود  ضدددددد الميكوبكتيريدا، كمدا أن المبيدد الفطرم الطبيعي الموج

بقشددرة ولب الثمرة الخضددراء يعمل كمضدداد للمرض الفطرم  

الدذم يصدددديدب نبداتدات الطمداطم، والموز من المليندات نظراً  

الحتواء ثمدار  على بكتيندات حرة، وتلعدب هدذ  الثمدار دوراً هدامداً 

في عالج كدل من األمراض المعويدة واضددددطرابدات القولون،  

ك في التخفيف  وأمراض الكلى وزيادة نسددددبة البولينا بالدم وكذل

من أالم النقرس، كما أن الموز من الفواكك الضرورية والالزمة 

لتقويدة الضددددعفداء والنداقهين ومقداومدة الهزال واإلرهداق، كمدا أن 

تغذية الصددغار بالموز من األهمية بمكان الرتفاع قيمتك الغذائية  

والطبية، وعلى الر م من ذلك فقد اتسددددمت المسدددداحة المثمرة  

ة األقصددددر بالثبات النسددددبي خالل الفترة من بالموز فى محافظ

المثمرة من 2018  -2010 المسددددداحددة  اتجهددت  م، ومع ذلددك 

الفداكهدة بداسددددتثنداء هدذا المحصددددول نحو الزيدادة بدالمحدافظدة فى 

السددددنوات األخيرة، واتجهدت مسدددداحدة كدل من الموز والفداكهدة  

عموماً إلى الزيادة على مسددتوى المحافظات األخرى )إبراهيم،  

ألف   69,8غت المسداحة المثمرة لمحصدول الموز (. وبل2005

عددام   مقددابددل  2017/2018فدددان  عددام   72,00م  فدددان  ألف 

وكداندت كميدة   %3,2م بنسددددبدة انخفداض قددرهدا  2016/2017

مليون   1,4م مقدابدل  2017/2018مليون طن عدام   1,3اإلنتداج  

وتحتل   %5,3م بنسدددبة انخفاض قدرها 2016/2017طن عام 

ألف   382,15األولى حيدث بلغ اإلنتداج  مدديندة النوبداريدة المرتبدة  

)الجهداز المركزم للتعبئدة العدامدة    %31,5طن بنسددددبدة قددرهدا  

(. أما على مسدددتوى محافظة األقصدددر فقد 2019واإلحصددداء،  

ألف فددانداً عدام   6,8بلغدت المسدددداحدة الكليدة لمحصددددول الموز  

عددام    5,4م مقددابددل  2017/2018 م  2016/2017ألف فددداندداً 

ألف طن  69وكانت كمية اإلنتاج    %23,6بنسددددبة زيادة قدرها  

م  2016/2017ألف طناً عام    64,4م مقابل  2017/2018عام  

، وبدالر م من الزيدادة في مسدددداحدة %7,1بنسددددبدة زيدادة قددرهدا 

وإنتاج محصددول الموز إال أنك يوجد انخفاض كبير في متوسددط 

انتاج الفدان من هذا المحصددول على مسددتوى محافظة األقصددر  

دان على مسدتوى جمهورية مصدر العربية؛  عن متوسدط انتاج الف

 18,5حيث بلغ متوسدط إنتاج الفدان على مستوى مصر حوالى 

م، بينما بلغ متوسدط انتاج الفدان من الموز 2018طن/فدان عام 

م بدانخفداض  2018طنداً/فددان عدام    10,1في األقصددددر حوالى  

طناً/فدان، واألمر كذلك في السدنوات الماضدية من حيث    8قدر   

متوسدددط انتاج فدان الموز في األقصدددر عن متوسدددط  انخفاض  

انتاج فدان الموز على مسدتوى مصدر )الجهاز المركزم للتعبئة  

(. ويرجع نقج متوسدددط 2019 -  2010العامة واإلحصددداء،  

إنتاج الفدان من محصدول الموز في محافظة األقصدر إلى العديد  

الزراع  معددارف  نقج  يكون منهددا  قددد  والتي  من األسددددبدداب 

اإلرشددادية الخاصددة بإنتاج محصددول الموز، فى   بالتوصدديات

ضددوء ما تقدم فقد كان من األهمية بمكان تحديد مسددتوى معرفة 

الزراع بالتوصديات اإلرشدادية الخاصدة بإنتاج محصدول الموز،  

وعلى هذا فقد تحددت مشددكلة البحث فى التسددااالت التالية: ما 

هى الخصددائج الشددخصددية للمبحوثينو ما هو مسددتوى معرفة 

زراع المبحوثين بالتوصدديات اإلرشددادية فى إنتاج محصددول  ال

الموزو ما هى أهم المصدادر المرجعية التي يسدتقى منها الزراع 

المبحوثين معلومداتهم في انتداج الموزو مدا هى أهم المشددددكالت 

التي تواجههم فى انتداج محصددددول الموز واقتراحاتهم لحدل تلك  

 .المشكالتو

 

 البحثف اهدأ

 

من العرض السددابق لمشددكلة البحث يتضددح أن الهدف الرئيسددي  

يتمثل فى تحديد مسددتوى معرفة الزراع المبحوثين بالتوصدديات  

اإلرشدادية في إنتاج محصدول الموز بمحافظة األقصدر ويتحقق  

 :  من خالل األهداف الفرعية التاليةهذا الهدف  
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 .التعرف على الخصائج الشخصية للمبحوثين .1

تحدديدد مسددددتوى معرفدة الزراع المبحوثين بدالتوصدددديدات   .2

 .نتاج محصول الموزإاإلرشادية فى 

التعرف على أهم المصدددادر المرجعية التي يسدددتقى منها  .3

 .إنتاج الموز عنالزراع المبحوثين معلوماتهم 

نتاج محصدددول  إتحديد أهم المشدددكالت التي تواجههم فى  .4

 الموز واقتراحاتهم لحل تلك المشكالت.
 

 ة إجراء البحث طريق

 

تم اختيدار محدافظدة األقصددددر إلجراء هدذا البحدث؛ لكونهدا إحددى  

المحافظات الرئيسدية في زراعة وإنتاج محصدول الموز، وتأتى  

فى المرتبة األخيرة من حيث متوسددط إنتاج الفدان، وهي إحدى  

محدافظدات الوجدك القبلي بجمهوريدة مصددددر العربيدة، وأجرى 

راع بثالث قرم وهى قرية  البحث على عينة عشددددوائية من الز

الحلدة مركز إسددددندا، وقريدة القرندة مركز القرندة، وقريدة الزينيدة  

مزارعاً بنسددبة  285قبلى مركز الزينية، وبلغت العينة المختارة  

 64مزارعاً من قرية الحلة، و 128% من الشداملة، بواقع  26,6

مزارعداً قريدة الزينيدة؛ حيدث    93مزارعداً من قريدة القرندة، و

مزارعاً، وجمعت   1070ة الزراع بالقرى المختارة  بلغت شدامل

عن طريق المقابلة    م2022البيانات خالل شهرى يناير وفبراير  

ا لهذا  الشددخصددية باسددتخدام اسددتمارة اسددتبيان أعدت خصدديصددً

 .الغرض
 

 المعالجة الكمية للبيانات 
 

 المتغيرات المستقلة   :أولً 
 

المبحوث ألقرب سدنة السدن: تم قياسدك بعدد سدنوات عمر   .أ

ميالدية وقت جمع البيانات، وتم تقسدددديمك إلى ثالث فئات  

 –  38سددددنة(، والثانية )من    37 –  19هي: األولى )من 

سددددنة فأكثر(؛ حيث تراو   57سددددنة(، والثالثة )من    56

إلى    19المددى الفعلي لسددددنوات عمر المبحوثين مدا بين   

 .سنة 75

ين إلى سددبعة فئات  المسددتوى التعليمي: تم تقسدديم المبحوث .ب

ابتددائي، إعددادى، متوسددددط،   هي: أمي، ويقرأ ويكتدب، 

، 1وفوق متوسددط، جامعى، وأعطيت الدرجات )صددفر،  

 .( على الترتيب6، 5،  4، 3، 2

مسددداحة األرض الزراعية: تم قياسدددها بإجمالي مسددداحة  .ج

الحيدازة الزراعيدة للمبحوث بدالقيراط، وتم تقسدددديمهدا إلى 

أفددندة( ، والثدانيدة )من    5من  ثالث فئدات هي:األولى )أقدل  

 (.أفدنة فأكثر 10أفدنة(، والثالثة ) 10أقل من  –أفدنة   5

المسدداحة المنزرعة بمحصددول الموز: تم قياسددها بإجمالي   .د

المسدداحة المنزرعة بمحصددول الموز، وتم تقسدديمها إلى 

والثدانيدة )من  ،  أفددندة(  3ثالث فئدات هي: األولى )أقدل من  

 .(أفدنة فأكثر 6، والثالثة )أإلدنة( 6أقل من  –أفدنة   3

العضدددوية فى المنظمات االجتماعية: تم قياسدددها بسددد ال  . 

المبحوث عن عضويتك في عدد من المنظمات االجتماعية  

الرسدمية و ير الرسدمية باسدتخدام مقياس مكون من سدبع  

منظمدات(، ومحددد بدأربع اسددددتجدابدات ) ير   7عبدارات )

عضدددو، وعضدددو عادم، وعضدددو مجلس إدارة، ورئيس  

( على 4،  3،  2،  1مجلس إدارة(، واُعطيدت الددرجدات )

الترتيدب، فيتراو  المددى النظرم إلجمدالي الددرجدات مدا 

درجدة، وعليدك قُسددددم المبحوثين إلى ثالث    28إلى    7بين  

درجة(، وعضدوية    14 –  7فئات: عضدوية منخفضدة )من  

درجة(، وعضدوية مرتفعة )من   21  – 15متوسدطة )من  

 (.درجة 28 – 22

الخبرة في إنتاج محصدول الموز: تم قياسدها    عدد سدنوات .و

بسدددد ال المبحوث عن عددد سددددنوات الخبرة في إنتداج 

محصدول الموز، وتم تقسديمها إلى ثالث فئات هي: األولى  

سددددندة(،   27  –  15سددددندة(، والثدانيدة )من    14  –  2)من  

سددنة( ؛ حيث تراو  المدى الفعلي  40 -  28والثالثة )من  

نتاج محصددول  إوثين في  لعدد سددنوات خبرة الزراع المبح

 .سنة 40إلى  2الموز ما بين  

اسدتخدام مصدادر المعلومات: تم قياسدها بسد ال المبحوث   .ز

عن المصددددادر التي يلجدأ إليهدا من أجدل الحصددددول على 

عبارة ومحدد   13المعلومات من خالل سددد ال مكون من  

دائمداً، وأحيدانداً، وندادراً، وال وأعطيدت   بداالسددددتجدابدات 

( ولحسدددددداب  1،  2،  3،  4الدددرجددات  الترتيددب،  ( على 

المسدتوى اإلجمالي السدتخدام الزراع المبحوثين لمصدادر 

التي حصدددددل عليهدا كدل  المعلومدات تم جمع الددرجدات 

مبحوث في اسدتجاباتك لتعبر عن درجة تعرضدك اإلجمالية  

لمصددددادر المعلومدات، وتراو  المددم النظرى االجمدالي 

لى ثالث  وتم تقسدددديم المبحوثين إ 52  – 13للدرجات بين 

( مدندخدفد   تدعدرض  هدي:  درجددات(،    25  –  13فدئددات 

درجدة(، وتعرض مرتفع   38  –  26وتعرض متوسددددط )

 (.درجة 52 – 39)

االسدددتفادة من مصدددادر المعلومات: تم قياسدددها بسددد ال   . 

المبحوث عن مدى اسددتفادتك من المصددادر التي يلجأ إليها  

من أجل الحصدول على المعلومات من خالل سد ال مكون  

ومحدد باالسدددتجابات عالية، ومتوسدددطة،  عبارة   13من 

(  1،  2، 3، 4ومنخفضدددة، ومنعدمة وأعطيت الدرجات )

على الترتيب، ولحسددداب المسدددتوى اإلجمالي السدددتفادة  

جمدع   تم  المدعدلدومددات  مصددددددادر  من  المدبدحدوثيدن  الزراع 

الدرجات التي حصددددل عليها كل مبحوث في اسددددتجاباتك  

اسددددتفددادتدك اإلجمدداليددة من مصدددددادر  لتعبر عن درجدة 

لمعلومدات، ليتراو  المددم النظرى االجمدالي للددرجدات  ا

وتم تقسدديم المبحوثين إلى ثالث فئات هي:   52  – 13بين 

درجات(، واستفادة متوسطة    25  –  13استفادة منخفضة )

 .درجة(  52  –  39درجة(، واستفادة مرتفعة )  38  –  26)
 

ا المتغيرثااانيااً الزراع  التاااب   :  معرفااة  المبحوثين    مسااااتوى 

  بالتوصيات اإلرشادية في إنتاج الموز
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عمليدة زراعيدة وهي تجهيز األرض    13تم قيداسدددددك من خالل  

للزراعة، وطرق الزراعة، ومسافات الزراعة المناسبة، وميعاد 

الزراعة المنداسددددب، وتسددددميدد المحصددددول، والرى، والتربية  

وز واالنتخاب، والعزيق، وعملية القلقسددة، والتوريق، وقطع الك

التكييس، والمكدافحدة المتكداملدة لآلفدات واألمراض؛  والزهرم،  

حيدث تم قيداس معرفدة المبحوثين بكدل عمليدة من خالل مقيداس 

، 1مكون من بدديلين )يعرف ، وال يعرف( وأعطى الددرجدات )

وصدفر( على الترتيب. ولحسداب مسدتوى المعرفة اإلجمالى بكل 

موز تم جمع عملية من العمليات المدروسددة إلنتاج محصددول ال

الددرجدات التي حصدددددل عليهدا المبحوث في كدل توصدددديدة من 

توصددديات كل عملية لتعبر عن مسدددتوم معرفتك اإلجمالي بكل 

( تجهيز األرض للزراعدة: وتم قيداسددددك من 1عمليدة كمدا يلى: )

درجة وتم   5 –  1توصديات، وتراو  المدى الفعلي من  5خالل 

رفي منخف   تقسديم المبحوثين إلى ثالث فئات هي: مسدتوى مع

درجات(,  4  - 3درجتان(، ومسدددتوى معرفي متوسدددط ) -  1)

( طرق الزراعة: تم 2درجات(، )  5ومسدددتوى معرفي مرتفع )

 –  1توصددية، وتراو  المدى الفعلي من   14قياسددها من خالل 

درجة، وتم تقسدديم المبحوثين إلى ثالث فئات هي: مسددتوى   14

)من   منخف   معرفي   4  –  1معرفي  ومسددددتوى  درجددات(، 

 14  - 9درجات(, ومسدددتوى معرفي مرتفع )  8 –  5متوسدددط )

 4( مسدددددافدات الزراعدة: تم قيداسددددهدا من خالل  3درجدة(، )

درجة، وتم تقسدديم    4 –  0توصدديات، وتراو  المدم الفعلي من 

درجددة(،  )صددددفر  يعرف  ال  هي:  فئددات  أربع  إلى  المبحوثين 

ومسدددتوى معرفي منخف  )درجة واحدة(، ومسدددتوى معرفي 

درجات(،    4 -  3, ومسددتوى معرفي مرتفع )متوسددط )درجتان(

توصدديات، وتراو   3( ميعاد الزراعة: تم قياسددها من خالل 4)

درجات، وتم تقسديم المبحوثين إلى  3  –المدى الفعلي من صدفر  

أربع فئات هي: ال يعرف )صددددفر درجة(، ومسددددتوى معرفي 

منخف  )درجة واحدة(، ومسدتوى معرفي متوسدط )درجتان(، 

( التسددميد: تم قياسددها  5درجات(، )  3تفع )ومسددتوى معرفي مر

 8  –توصددديات، وتراو  المدم الفعلي من صدددفر   8من خالل 

درجدة، وتم تقسدددديم الزراع المبحوثين إلى أربع فئدات هي: ال 

 3  –  1يعرف )صددددفر درجدة(، ومسددددتوى معرفي منخف  )

درجات(, ومستوى    6  –  4درجات(، ومستوى معرفي متوسط )

( الرى: تم قيداسددددهدا من 6ت(، )درجدا  8  -  7معرفي مرتفع )

درجات،   7  – 1توصددديات، وتراو  المدم الفعلي من   7خالل 

وتم تقسدددديم المبحوثين إلى ثالث فئدات هي: مسددددتوى معرفي 

 4  –  3درجدة(، واحتيداج معرفي متوسددددط )  2  –  1منخف  )

( )  7  -  5درجددات(, ومسددددتوى معرفي مرتفع  (  7درجددات(، 

توصديات، وتراو   10ل التربية واالنتخاب: تم قياسدها من خال

درجات، وتم تقسددديم المبحوثين    10 –المدم الفعلي من صدددفر 

إلى أربع فئدات هي: ال يعرف )صددددفر(، ومسددددتوى معرفي 

 6  – 4درجات(، ومسددتوى معرفي متوسددط )  3 –  1منخف  )

(  8درجدات(، )  10  -  7درجدات(, ومسددددتوى معرفي مرتفع )

مدى الفعلي توصددية، وتراو  ال 6العزيق: تم قياسددها من خالل 

درجات، وتم تقسديم الزراع المبحوثين إلى أربع   6  –من صدفر 

 –  1فئات هي: ال يعرف )صددفر(، ومسددتوى معرفي منخف  )

( متوسددددط  درجددات(,   4  –  3درجتددان(، ومسددددتوى معرفي 

( القلقسددددة: تم 9درجدات(، ) 6 -  5ومسددددتوى معرفي مرتفع )

ر توصديات، وتراو  المدى الفعلي من صدف  3قياسدها من خالل  

درجدات، وتم تقسدددديم المبحوثين إلى أربع فئدات هي: ال   3  –

يعرف )صدفر(، ومسدتوى معرفي منخف  )درجة(، ومسدتوى  

 ( مرتفع  معرفي  ومسددددتوى  )درجتددان(،  متوسددددط    3معرفي 

( التوريق: تم قيداسددددهدا من خالل توصدددديتين،  10درجدات(، )

درجتان، وتم تقسدديم الزراع   –وتراو  المدم الفعلي من صددفر  

مدندخدفد     الدمدبدحدوثديدن مدعدرفدي  مسددددتدوى  هدي:  فدئددات  ثدالث  إلدى 

)صدفر(، ومسدتوى معرفي متوسدط )درجة(، ومسدتوى معرفي 

( قطع الكوز الزهرى: تم قيداسددددهدا من 11مرتفع )درجتدان(، )

 5  –توصدددديدات، وتراو  المددم الفعلي من صددددفر    5خالل  

درجدات، وتم تقسدددديم الزراع المبحوثين إلى أربع فئدات هي: ال 

درجتان(،    – 1معرفي منخف  )من  يعرف )صدفر(، ومسدتوى  

درجات(، ومسدددتوى    4 –  3ومسدددتوى معرفي متوسدددط )من 

( التكييس: تم قيداسددددهدا من 12درجدات(، )  5معرفي مرتفع )

 5  –توصدددديدات، وتراو  المددم الفعلي من صددددفر    5خالل  

درجدات، وتم تقسدددديم الزراع المبحوثين إلى أربع فئدات هي: ال 

درجتان(،    – 1من  يعرف )صدفر(، ومسدتوى معرفي منخف  )

درجات(، ومسدتوى معرفي  4 –  3ومسدتوى معرفي متوسدط )

( )  5مرتفدع  لآلفددات  13درجددات(،  المدتدكدداملددة  المدكددافحددة   )

توصدددية، وتراو  المدم   13واألمراض: تم قياسدددها من خالل 

درجة، وتم تقسيم الزراع المبحوثين إلى   13  –الفعلي من صفر  

رفي منخف   أربع فئات هي: ال يعرف )صددفر(، ومسددتوى مع

 8  – 5درجات(، ومسدددتوى معرفي متوسدددط )من   4  – 1)من  

)من   مرتفع  معرفي  ومسددددتوى  درجددة(.   13  -  9درجددات(، 

المبحوثين   للزراع  اإلجمددالى  المعرفددة  مسددددتوى  ولحسدددددداب 

بالتوصديات اإلرشدادية إلنتاج محصدول الموز تم جمع الدرجات  

االنتدداجيددة   التى حصدددددل عليهددا المبحوث في جميع العمليددات 

درجدة، وتم   75  -  20دروسددددة، وتراو  المددى الفعلى بين  المد

تقسديم المبحوثين وفقا لهذا المدى إلى ثالث فئات هى : مسدتوى  

درجددة(، ومسددددتوى معرفى   37  –  20معرفى منخف  )من  

 56درجة(، ومسددتوى معرفى مرتفع )من   55  –  38متوسددط )

 .درجة( 75 –

 
المبحوثين في إنتاج الموز  المشكالت التي تواجه الزراع : ثالثًا

   ومقترحات التغلب عليها
 

 11تم قيداس المشددددكالت من خالل سدددد ال مغلق محددد بعددد  

مشددددكلدة، وأعطيدت اسددددتجدابدات )توجدد، ال توجدد( وأعطيدت  

، صددددفر( على الترتيب، بينما تم قياس المقترحات  1الدرجات )

محدددد بعدددد   مقترحددات وأعطيددت    6من خالل سدددد ال مغلق 

، صفر( 1ق،  ير موافق( وأعطيت الدرجات )اسدتجابات )مواف

 .على الترتيب

 أدوات التحليل اإلحصائي: رابعًا
 

بعدد االنتهداء من جمع البيداندات تم تفريغهدا وجددولتهدا وتحليلهدا  

لتحقيق أهدداف البحدث، وقدد اسددددتخددمدت األدوات اإلحصددددائيدة  

المئويددة،   والنسددددددب  بددالتكرارات  الجدددولى  العرض  التدداليددة: 
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والمتوسدط المرجح باسدتخدام حزمة البرامج اإلحصدائية للعلوم  

 .(SPSSاالجتماعية )

 
 النتائج ومناقشتها

 

 أول: وصف عينة البحث 
 

( أن أكثر من نصف الزراع 1أ هرت النتائج الواردة بالجدول )

( بين  58,6المبحوثين  مددا  أعمددارهم  تتراو    56إلى    %38( 

%( أميون،  35,4سددددندة، وأن أكثر من ثلدث الزراع المبحوثين )

الدمدبدحدوثديدن   الدزراع  أربدداع  ثدالثددة  مدن  يدقدرب  مددا  أن  حديدن  فدي 

ة ( مسدداحة حيازتهم الزراعية صددغيرة تقل عن خمسدد72,6%)

أفددندة، وبدالتدالي فال  رابدة أن تكون المسددددداحدات المزروعدة 

من   %76,8بمحصددول الموز صددغبرة تقل عن ثالثة أفدنة بين  

%(  44,2المبحوثين، وأن أكثر من خمسددى الزراع المبحوثين )

عدد سدنوات خبرتهم في إنتاج محصدول الموز تراوحت ما بين 

( كانت  %87سدنة، كما أن  البية الزراع المبحوثين ) 14إلى  2

عضددويتهم فى المنظمات االجتماعية منخفضددة. أما فيما يتعلق  

بداسددددتخددام الزراع المبحوثين لمصددددادر المعلومدات الزراعيدة  

إلنتاج محصدددول الموز فقد أوضدددحت النتائج الواردة بالجدول  

(1( المبحوثين  الزراع  من نصددددف  أكثر  %( كددان 51,9( أن 

ر النتائج الواردة  اسددتخدامهم متوسددطاً لتلك المصددادر، كما تشددي

( أن أكثر المصدددددادر التي يعتمدد عليهدا الزراع 2بدالجددول )

المبحوثين فى الحصددول على معلوماتهم الزراعية النتاج الموز 

هى: المرشدددد الزراعى بالقرية واألهل واألقارب واألصددددقاء  

مشددددرف  ثم  الزراعيددة،  البحوث  بمحطددات  البدداحثين  يليهمددا 

ت واألسددمدة، ومدير اإلرشدداد الحوض، وتجار التقاوى والمبيدا

بالمركز، ثم الصدحف اليومية، والمجالت والنشدرات اإلرشدادية  

،  2,66،  2,72،  3,08،  3,18بمتوسددددطدات مرجحدة بلغدت  

درجدة على الترتيدب. وفيمدا يتعلق    2,21،  2,27،  2,29،  2,4

باسدددتفادة الزراع المبحوثين من مصدددادر المعلومات الزراعية  

أوضدحت النتائج الواردة بالجدول  في إنتاج محصدول الموز فقد 

%( اسدتفادتهم  51,2( أن أكثر من نصدف الزراع المبحوثين )1)

كانت متوسدددطة من تلك المصدددادر، كما تشدددير النتائج الواردة  

( أن أكثر المصدددددادر التي يسددددتفيدد منهدا الزراع 3بدالجددول )

المبحوثين في الحصددول على معلومات بشددأن إنتاج الموز على 

المرشدددددد يلي:  واألقددارب  كمددا  األهددل  بددالقريددة،  الزراعي  د 

واألصدددقاء، والباحثين بمحطات البحوث الزراعية، ومشددرف 

والمبيدددات   التقدداوى  وتجددار  الزراعيددة،  التعدداونيددة  الجمعيددة 

،  2,72، 3,03، 3,12واألسدددمدة بمتوسدددطات مرجحة بلغت  

درجة على الترتيب. ويتضددح من تلك النتائج أن  2,39، 2,58

تمدون بشددكل كبير على المرشددد الزراعي الزراع المبحوثين يع

واألهدل واألقدارب واألصددددددقداء، والبداحثين بمحطدات البحوث  

الزراعيدة، ومشددددرف الجمعيدة الزراعيدة، وتجدار مسددددتلزمدات 

االنتداج الزراعى، وربمدا يرجع ذلدك إلى ثقدة الزراع فى تلدك  

المصدادر وي كد هذا إسدتفادتهم من تلك المصدادر؛ حيث أشدارت  

  المصددادر هى أكثر المصددادر التى يسددتفيد منها النتائج أن هذ

 .الزراع فى إنتاج الموز

 
 .(285التوزيع العددم والنسبي للمبحوثين وفقاً لخصائصهم الشخصية المدروسة )ن= : (1جدول )

 

 % عدد  الخصائج الشخصية % عدد  الخصائج الشخصية

 إنتاج بمحصول الموز:عدد سنوات الخبرة في  السن:

 44,2 126 سنة 14 – 2من  18,9 54 سنة 37 – 19من 

 38,9 111 سنة 27 – 15من  58,6 167 سنة 56 – 38من 

 16,9 48 سنة  40 - 28من  22,5 64 سنة فأكثر 57من 

 :استخدام مصادر المعلومات المستوى التعليمي:

 2,8 8 درجة( 25 -13منخف  ) 35,4 101 أمي

 51,9 148 درجة( 38 -26متوسط ) 15,1 43 يقرأ ويكتب

 45,3 129 درجة( 52 -39مرتفع ) 11,6 33 أقل من متوسط

 :االستفادة من مصادر المعلومات 26,3 75 متوسط

 5,6 16 درجة( 25 -13منخفضة ) 11,6 33 جامعي

 51,2 146 درجة( 38 -26متوسطة ) مساحة الحيازة الزراعية:

 43,2 123 درجة( 52 -39مرتفعة ) 72,6 207 أفدنة 5أقل من  –فدان أقل من 

 :العضوية فى المنظمات 21,1 60 أفدنة 10أقل من  –أفدنة  5من 

 87,0 248 درجة( 14 -7منخفضة ) 6,3 18 أفدنة فأكثر 10

 10,9 31 درجة( 21 – 15متوسطة ) المساحة المنزرعة بمحصول الموز:

 2,1 6 درجة( 28 – 22مرتفعة ) 76,8 219 أفدنة 3من أقل  –أقل من فدان 

    14,7 42 أفدنة 6أقل من  –أفدنة  3من 

    8,5 24 أفدنة فأكثر 6
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 

 
 

 

 .(285)ن= التوزيع العددم والنسبي للمبحوثين وفقاً إلستخدامهم لمصادر المعلومات الزراعية : (2جدول )
 

 مصادر المعلومات
المتوسط   ال نادرا   أحيانا دائما

 المرجح 
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد
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 1 3,189 5,6 16 14,7 42 34,7 99 44,9 128 المرشد الزراعي بالقرية

 8 2,214 20,0 57 47,4 135 23,8 68 8,8 25 والنشرات اإلرشاديةالمجالت 

 7 2,273 17,2 49 50,9 145 19.3 55 12,6 36 الصحف اليومية

 11 1,792 41,8 119 41,1 117 13,3 38 3,9 11 الزراع اآلخرين

 2 3,084 14,4 41 4,9 14 38,6 110 42,1 120 األهل واألقارب واألصدقاء

 5 2,407 48,1 137 3,2 9 8,8 25 40,0 114 التقاوى والمبيداتتجار  

 12 1,729 56,5 161 17,2 49 23,2 66 3,2 9 البرامج اإلذاعية الزراعية

 6 2,294 38,9 111 17,2 49 19,3 55 24,6 70 مدير اإلرشاد بالمركز

 10 1,835 52,6 150 14,4 41 29,8 85 3,2 9 البرامج التليزيونية الزراعية

 4 2,663 34,7 99 11,2 32 7,0 20 47,0 134 مشرف الجمعية الزراعية

 9 2,052 32,6 93 37,5 107 21,8 62 8,1 23 خبراء وباحثين

 3 2,726 28,1 80 18,2 52 6,7 19 47,0 134 الباحثين بمحطات البحوث الزراعية

 13 1,603 74,0 211 - - 17,5 50 8,4 24 االنترنت
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 
 

 .(285)ن= التوزيع العددم والنسبي للمبحوثين وفقاً الستفادتهم من مصادر المعلومات الزراعية : (3جدول )
 

 مصادر المعلومات
المتوسط   عالية  متوسطة  منخفضة  منعدمة 

 المرجح 
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 3,12 41,1 117 36,8 105 16,1 46 6,0 17 المرشد الزراعي بالقرية

 8 2,17 8,8 25 23,9 68 43,9 125 23,5 67 المجالت والنشرات اإلرشادية 

 7 2,24 12,6 36 20,0 57 46,7 133 20,7 59 الصحف اليومية 

 11 1,76 3,9 11 12,3 35 40,0 114 43,9 125 الزراع اآلخرين 

 2 3,03 42,5 121 35,4 101 5,6 16 16,5 47 األهل واألقارب واألصدقاء

 5 2,39 40,0 114 7,7 22 3,9 11 48,4 138 تجار التقاوى والمبيدات  

 12 1,7 3,5 10 21,8 62 16,8 48 57,9 165 البرامج اإلذاعية الزراعية 

 6 2,26 23,2 66 20,0 57 16,8 48 40,0 114 مدير اإلرشاد بالمركز 

 10 1,79 3,2 9 28,1 80 14,0 40 54,7 156 البرامج التليزيونية الزراعية 

 4 2,58 42,1 120 10,2 29 12,3 35 35,4 101 مشرف الجمعية الزراعية 

 9 2,03 8,1 23 21,8 62 36,1 103 34,0 97 خبراء وباحثين 

 3 2,72 47,4 135 6,7 19 17,5 50 28,4 81 الباحثين بمحطات البحوث الزراعية 

 13 1,56 7,7 22 15,8 45 1,4 4 75,1 214 نترنتاال
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 نتاج الموز  إمستوى معرفة الزراع المبحوثين بعمليات  : ثانيا
 

 تجهيز األرض للزراعة   . 1
 

( بددالجدددول  الواردة  النتددائج  المبحوثين  4أ هرت  الزراع  ( أن 

المتعلقدة بتجهيز  أشدددداروا إلى أنهم يعرفون جميع التوصدددديدات  

كحد أدنى فى توصدددية   %54,7األرض للزراعة بنسدددب بلغت  

عمل  خريطة لألرض يوضدح عليها مصددات الريا  ومسدافات  

كحد أقصى فى  %79,6الزراعة والطرق الرئيسية والفرعية، و

توصدية تسدوية األرض تسدوية جيدة، وبحسداب مسدتوى معرفة 

األ تجدهديدز  بعدمدلديددة  اجمدداالً  المدبدحدوثيدن  للدزراعددة  الزراع  رض 

( أن أقدل من نصددددف  17أوضددددحدت النتدائج الواردة بدالجددول )

( مسددددتوى معرفتهم بعمليدة تجهيز %47,7الزراع المبحوثين )

األرض لزراعدة الموز كدان متوسددددطداً، بينمدا كدان مدا يقرب من 

( المبحوثين  بهددذ  %29,8ثلددث  مرتفعدداً  معرفتهم  مسددددتوى   )

سددددتوى ( م%22,5العمليدة، في حين أن أكثر من خمسددددهم )

معرفتهم منخفضدددداً بتلدك العمليدة؛ ويتضددددح من هدذ  النتدائج أن 

األرض  تجهيز  بعمليددة  المدبدحوثين  الزراع  معدرفددة  مسددددتدوى 

منهم في المسدددتوى   %47,7للزراعة كان متوسدددطاً حيث جاء 

 .المعرفة المتوسط بتلك العملية
 

 طرق الزراعة . 2
 

ن  ( أن الزراع المبحوثي5أوضددددحدت النتدائج الوارد بدالجددول )

أشداروا إلى أنهم يعرفون تسدع توصديات من التوصديات المتعلقة  

كحد أدنى فى توصية    %55,8بطرق زراعة الموز بنسب بلغت 

كحدد   %96,1يتم تحدديدد أمداكن الجور فى وسددددط الخنددق ، و

 6أقصى فى توصية خلط التراب بالسماد البلدى المتحلل بمعدل 

فوسدفات وربع كيلو مقاطف مضدافاً  إلى نصدف كيلو سدوبر   8 -

كبريدت زراعي لكدل جورة، كمدا أشددددار الزراع المبحوثين إلى 

أنهم ال يعرفون خمس توصدددديات من التوصدددديات اإلرشددددادية  

كحدد أدنى   %53,3المتعلقدة بطرق زراعدة الموز بنسددددب بلغدت  

كحد أقصدي، وهذ  التوصديات مرتبة تنازلياً كما يلى:   %94,0و

تشددددميسددددهدا وتطهيرهدا  تر  الجور مددة كدافيدة قبدل الزراعدة ل

(، %65,6(، تليها تحدد أماكن الخلفات فى وسدط الجور )94%)

تليهدا ردم الخندادق بدالطبقدة العليدا من تراب الخنددق مع مخلوط  

  500+  3م30 -  20لعضدوم أو الكمبوسدت بمعدل من السدماد ا

كجم كبريت زراعى للفدان على  250كجم سددوبر فوسددفات +  

الكميدة مع بعضددددهدا   )أن تخلط هدذ   (، ثم تر   %60,0جيدداً 

وأخيراً رى  %55,1الخنادق بعد حفرها معرضة للشمس بنسبة  

لمدة أسدددبوع لغسددديل  سددداعات 8 –  6 األرض قبل الزرعة من

(. وبحسداب مسدتوى معرفة %53,3األمال  وتوزيع الرطوبة )

الزراع المبحوثين اجماالً بعملية طرق زراعة الموز أوضددحت  

بددالجدددول ) الواردة  الزراع 17النتددائج  ( أن أكثر من نصددددف 

( مسددددتوى معرفتهم مرتفعداً بعمليدة طرق  %58,2المبحوثين )

(  % 34,4زراعدة الموز، بينمدا كدان أكثر من ثلدث المبحوثين )

منهم  %3,4مسدتوى معرفتهم متوسدطاً بهذ  العملية، في حين أن 

مسدتوى معرفتهم منخفضداً بتلك العملية، وتشدير هذ  النتائج إلى 

بحوثين يعرفون  دالبيدة التوصدددديدات اإلرشدددداديدة  أن الزراع الم

المتعلقدة بطرق زراعدة الموز بنسددددب مرتفعدة، وهدذا مدا ي كدد   

المسدددتوى المعرفى االجمالى بعملية طرق زراعة الموز؛ حيث  
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من الزراع المبحوثين يقعون في المسدتوى المعرفى  %92,6أن 

 .المرتفع والمتوسط بعملية طرق زراعة الموز

 
 .(285)ن=  ةز األرض للزراعالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية تجهي: (4جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 45.3 129 54,7 156 عمل  خريطة لألرض يوضح عليها مصدات الريا  ومسافات الزراعة والطرق الرئيسية والفرعية  

 30,2 86 69.8 199 حرث األرض جيداً وتشميسها 

 20.7 59 79.3 226 إضافة متر مكعب جير مطفى للفدان لتطهير األرض من الديدان الثعبانية

 20.4 82 71.2 203 النيماتودية في حالة وجود نسبة كبيرة من الديدانتستعمل بع  المبيدات 

 20.4 58 79.6 227 تسوية االرض تسوية جيدة
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 .(285)ن=  ةلزراعا طرقالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (5جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 :طريقة الحفر -أ

 7,7 22 92,3 263 سم 70متر وبعمق حوالى  ×حفر الجور بأبعاد متر 

 94,0 268 6,0 17 وتطهيرها تر  الجور مدة كافية قبل الزراعة لتشميسها 

كبريت زراعي لكل و  نصددف كيلو سددوبر فوسددفات وربع كيل مقاطف مضددافاً  إلى  8 -6خلط التراب بالسددماد البلدى المتحلل بمعدل  

  جورة
274 96,1 11 3,9 

 28,8 82 71,2 203 ردم الحفر بالتراب المخلوط جيداً 

 65,6 187 34,4 98 تحدد أماكن الخلفات فى وسط الجور

 4,9 14 95,1 271 تقسم األرض إلى أحواض

 8,4 24 91,6 261 ويستوى سطح األرض تروى االرض رياً خفيفاً حتى تهبط الجور

 27,0 77 73,0 208 تر  األرض حتى تجف جفافاً مناسباً وتكون جاهزة لزراعة الشتالت

 :طريقة الخنادق -ب

 35,8 102 64,2 183  سم 70متر وعمق  1,25حفر الخنادق بعرض 

 55,1 157 44,9 128 تر   الخنادق بعد حفرها معرضة للشمس

كجم سدوبر   500+   3م 30 - 20مخلوط من السدماد العضدوم أو الكمبوسدت بمعدل   ردم الخنادق بالطبقة العليا من تراب الخندق مع

 بعضها جيداً مع  كجم كبريت زراعى للفدان على أن تخلط هذ  الكمية 250فوسفات + 
114 40,0 171 60,0 

 53,3 152 46,7 133 ساعات لمدة أسبوع لغسيل األمال  وتوزيع الرطوبة 8-6رى األرض قبل الزراعة لمدة 

 31,2 89 68,8 196 تر  االرض لتجف الجفاف المناسب

 44,2 126 55,8 159 تحديد أماكن الجور فى وسط الخندق يتم
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 مسافات الزراعة . 3

 
( أن  دالبيدة الزراع المبحوثين  6بيندت النتدائج الواردة بدالجددول )

واحدددة من 89,5%) يعرفون توصدددديددة  أنهم  إلى  أشددددداروا   )

التوصددديات المتعلقة بمسدددافات الزراعة المناسدددبة للموز وهى 

م بالنسددبة لألصددناف  2,5×  2,5توصددية الزراعة على أبعاد  

فتهم لباقى  الطويلة، فى حين أشدددار الزراع المبحوثين بعدم معر

التوصددديات اإلرشدددادية المتعلقة بمسدددافات الزراعة المناسدددية  

لمحصددول الموز )ثالث توصدديات( وهى:  زراعة الموز على 

(، ويزرع %97,2م بالنسددبة لألصددناف القصدديرة )2×   2أبعاد  

م بالنسدددبة لألصدددناف القصددديرة  3,5×   3,5الموزعلى أبعاد  

أبعدداد  70,5%) الموزعلى  لأل4×    4(، وزراعددة  صددددندداف م 

(، وبحسداب مسدتوى معرفة الزراع المبحوثين  %60,0الطويلة )

إجماالً بعملية مسدافات الزراعة المناسدبة للموز أ هرت النتائج  

( أن أقدل من نصددددف الزراع المبحوثين  17الواردة بدالجددول )

( مسددتوى معرفتهم بعملية مسددافات الزراعة المناسددبة  45,3%)

زيدد عن  ثلدث المبحوثين للموز كدان منخفضدددداً، بينمدا كدان مدا ي

( مسددتوى معرفتهم متوسددطاً بهذ  العملية، في حين أن 34,7%)

من المبحوثين مسددددتوى معرفتهم مرتفعاُ بتلك العملية،   15,4%

( مسدتوى معرفتهم منعدماً %4,6ونسدبة ضدئيلة من المبحوثين )

بعملية مسدافات الزراعة المناسدبة للموز. وتشدير هذ  النتائج إلى 

ى معرفدة الزراع المبحوثين بعمليدة مسددددافدات  انخفداض مسددددتو

الزراعة المناسدبة لمحصدول الموز حيث تركزت النسدب األعلى  

 .منهم في المستوى المعرفى المنخف  والمتوسط

 
 .(285)ن=  ةلزراعا مسافاتالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (6جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 بالنسبة الزراعة الواسعة: 

 70,5 201 29,5 84 متر بالنسبة لألصناف القصيرة  3,5 × 3,5على أبعاد يزرع الموز 

 60,0 171 40,0 114 لألصناف الطويلة  رمت 4 × 4على أبعاد زراعة الموز

 :بالنسبة للزراعات الضيقة

 97,2 277 2,8 8 متر بالنسبة لألصناف القصيرة  2 × 2زراعة الموز على أبعاد 

 10,5 30 89,5 255 بالنسبة لألصناف الطويلة متر  2,5 × 2,5 الزراعة على أبعاد
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

    ميعاد الزراعة المناسب . 4
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النتددائج   )أ هرت  بددالجدددول  المبحوثين  7الواردة  الزراع  ( أن 

يعرفون توصدددديتين من التوصدددديدات المتعلقدة بميعداد الزراعدة  

المناسددب لزراعة الموز وهما:  تزرع الشددتالت خالل شددهرى 

(، تزرع الشدددتالت  %92,6مارس وأبريل فى العروة الربيعية )

(،  %86خالل شددددهرى يوليو وأ سددددطس فى العروة النيليدة )

معرفة الزراع المبحوثين اجماالً بعملية ميعاد وبحسداب مسدتوى  

الزراعدة المنداسددددب لزراعدة الموز أوضددددحدت النتدائج الواردة  

(  % 51,2( أن أكثر من نصف الزراع المبحوثين )17بالجدول )

مسدددتوى معرفتهم بعملية الميعاد المناسدددب لزراعة الموز كان 

(  % 37,2متوسددطاً، بينما كان ما يقرب من خمسددي المبحوثين )

من   %10,5سددتوى معرفتهم مرتفعاً بهذ  العملية، في حين أن م

الزراع المبحوثين مسدتوى معرفتهم منخفضداً بتلك العملية، بينما  

( من المبحوثين ال يعرفون هدذ  %1,1نسددددبدة ضددددئيلدة جدداً )

العملية. وتشددير هذ  النتائج إلى ارتفاع مسددتوى معرفة الزراع 

المندداسدددددب لزر الميعدداد  اعددة الموز؛ حيددث  المبحوثين بعمليددة 

تركزت النسدددب األعلى من المبحوثين  في المسدددتوى المعرفى 

 .المتوسط والمرتفع
 

 تسميد المحصول   . 5
 

( أن الزراع المبحوثين أشداروا  8بينت النتائج الواردة بالجدول )

إلى أنهم يعرفون توصديتين فقط من التوصديات المتعلقة بتسدميد  

  300محصدول الموز وهما: إضدافة سدلفات البوتاسديوم بمعدل  

(، وإضافة سلفات النشادر بمعدل %52,6كجم فى أبريل ويوليو)

و حتى نهدايدة أكتوبر كجم نثراً على دفعدات من أول مداي  600

(، كما أشدار الزراع المبحوثين  %50,2بواقع دفعتين كل شدهر )

أنهم ال يعرفون ست توصيات من التوصيات اإلرشادية المتعلقة  

 %98,2كحد أدنى و %67بتسدميد محصدول الموز بنسدب بلغت 

كحد أقصددي، وهذ  التوصدديات مرتبة تنازلياً كما يلى: يضدداف  

كجم تضداف  نثراً    300سدفات بمعدل فى السدنة الثانية سدوبر فو

(، ويضددداف سدددلفات  %98,2مع السدددماد العضدددوم شدددتاًء )

بمعدددل   )  300البوتدداسدددديوم  مددايو ويوليو  (، %98,2كجم فى 

كجم تضدداف مع   300ويضدداف سددماد سددوبر فوسددفات بمعدل 

(، يضداف السدماد البلدى بمعدل %96,1السدماد العضدوم شدتاًء )

الدجدور  3م  40–  30 بدتدراب  تدخدلدط  الدزراعددة. لدلدفدددان  قدبددل  ة 

(، ويضدداف فى السددنة الثانية سددلفات النشددادر بمعدل 85,3%)

كجم نثراً من أول أبريل حتى نهاية أكتوبر بواقع دفعتين   1200

(، ويضدداف فى السددنة الثانية السددماد البلدى  %68,4كل شددهر )

 –للفددان نثراً حول النبداتدات من نوفمبر    3م30  –  20بمعددل  

توى معرفة الزراع المبحوثين  (، وبحسددداب مسددد%67,0يناير )

اجماالً بعملية تسدددميد محصدددول الموز أ هرت النتائج الواردة  

( مسددتوى %85,3( أن  البية الزراع المبحوثين )17بالجدول )

أن   حين  في  العمليددة،  بهددذ   منخفضدددددداً  من   %9,5معدرفتهم 

إلى  المبحوثين ال يعرفون تلدك العمليدة. وتشددددير هدذ  النتدائج 

ة الزراع المبحوثين بعملية تسميد الموز؛  انخفاض مستوى معرف

حيدث تركزت النسدددددب األعلى من المبحوثين  في المسددددتوى  

 .المعرفى المنخف  بعملية التسميد

 
 .(285)ن= ميعاد الزراعة المناسب التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (7جدول )

 

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 أ. بالنسبة للشتالت التقليدية:

 54,0 154 46,0 131 يزرع الموز من منتصف شهر فبراير حتى منتصف شهر أبريل تبعاً للظروف الجوية للمنطقة

 ب. بالنسبة للشتالت ناتج زراعة األنسجة والنامية فى أكياس بالستيك:

 7,4 21 92,6 264 شهرى مارس وأبريل  تزرع الشتالت خالل :)العروة الربيعية( الميعاد األول

 14,0 40 86,0 245   يوليو وأ سطس العروة النيلية(: تزرع الشتالت خالل شهرى) الميعاد الثانى
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 .(285)ن= تسميد المحصول التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (8جدول )

 

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 التسميد للسنة األولى:

 85,3 243 14,7 42 للفدان تخلط بتراب الجورة قبل الزراعة 3م40 – 30السماد البلدى: 

 49,8 142 50,2 143 نثراً على دفعات من اول مايو حتى نهاية أكتوبر بواقع دفعتين كل شهر كجم  600سلفات النشادر: 

 96,1 274 3,9 11 كجم تضاف مع السماد العضوم شتاءً  300سوبر فوسفات: 

 98,2 280 1,8 5 كجم فى مايو ويوليو  300سلفات البوتاسيوم: 

 التسميد للسنة الثانية وما يليها:

 67,0 191 33,0 94 يناير  –للفدان نثراً حول النباتات من نوفمبر  3م30 – 20البلدى: السماد 

 68,4 195 31,6 90 كجم نثراً من اول أبريل حتى نهاية أكتوبر بواقع دفعتين كل شهر 1200سلفات النشادر: 

 98,2 280 1,8 5 كجم تضاف  نثراً مع السماد العضوم شتاءً  300سوبر فوسفات: 

 47,4 135 52,6 150 كجم فى أبريل ويوليو 300سلفات البوتاسيوم: 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 الرى  . 6

 

( بددالجدددول  الواردة  النتددائج  المبحوثين  9أ هرت  الزراع  ( أن 

أشدددداروا إلى أنهم يعرفون خمس توصدددديدات من التوصدددديدات  

 %55,1اإلرشددادية المتعلقة برى محصددول الموز بنسددب بلغت 

كحدد أدنى فى توصدددديدة تجندب الرى وقدت الظهيرة خالل فترة  

كحد  %95,8الصدديف على أن يكون الرى صددباحاً أو مسدداًء، و

فى توصدددية يجب عدم ركود الماء حول النباتات، كما   أقصدددى

أشدددددار الزراع المبحوثين إلى أنهم ال يعرفون توصدددديتين من 

التوصددديات المتعلقة برى محصدددول الموز وهما: يحتاج الفدان  
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(، و مر األرض بالماء  %66,7رية فى السددنة ) 45  –  35من 

(، %62,1يوماً شدتاًء ) 20  -15أيام صديفاً ومن  8  - 5لمدة من  

وبحسدداب مسددتوى معرفة الزراع المبحوثين إجماالً بعملية رى 

( أن 17محصددددول الموز أوضددددحت النتائج الواردة بالجدول )

( مسدتوى معرفتهم %56,5أكثر من نصدف الزراع المبحوثين )

متوسدددطاً بعملية رى محصدددول الموز، بينما كان أكثر من ثلث  

العملية، في  ( مسدتوى معرفتهم مرتفعاً بهذ %34,7المبحوثين )

من الزراع المبحوثين مستوى معرفتهم منخفضاً    %8,8حين أن  

بتلدك العمليدة، وتشددددير هذ  النتدائج إلى ارتفاع مسددددتوى معرفة 

الزراع المبحوثين بعملية رى محصددددول الموز؛ حيث تركزت 

النسددب األعلى من المبحوثين  في المسددتوى المعرفى المتوسددط  

 .والمرتفع بعملية رى المحصول

 
 .(285)ن= رى المحصول التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (9جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 30,5 87 69,5 198 من السعة المائية الحقلية %66يجب الرم بمجرد أن تصل نسبة الرطوبة األرضية 

 44,6 127 55,4 158 عدم تعطيش النباتات أثناء تكوين األزهار حتى ال تقل عدد الكفوف بالسباطة 

 4,2 12 95,8 273 يجب عدم ركود الماء حول النباتات

 43,2 123 56,8 162 جزء/ مليون لتحقيق أفضل انتاجية(  500يراعي أال تزيد نسبة ملوحة الميا  المستخدمة في الرم )عن 

 62,1 177 37,9 108 يوما شتاءً  20 -15أيام صيفاً ومن  8 -  5االرض بالماء لمدة من  مر 

 44,9 128 55,1 157 أو مساءً  تجنب الرى وقت الظهيرة خالل فترة الصيف على أن يكون الرى صباحاً 

 66,7 190 33,3 95 رية فى السنة 45 – 35يحتاج الفدان من 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 التربية والنتخاب   . 7

 

( أن الزراع المبحوثين  10أشددددارت النتدائج الواردة بدالجددول )

أشداروا إلى أنهم يعرفون توصدية واحدة من التوصديات المتعلقة  

بالتربية واالنتخاب فى محصول الموز وهى توصية ينتخب من 

، فى %51,9خلفات حسدب مسداحة الزراعة المتبعة بنسدبة    1-3

تسدع توصديات من  حين أشدار الزراع المبحوثين أنهم ال يعرفون

التوصدددديدات المتعلقدة بدالتربيدة واالنتخداب فى محصددددول الموز 

كحد أدنى فى توصددددية يتم تر  البزوز  %51,6بنسددددب بلغت  

كحددددددددددددد أقصددددددددددددي   %78,2التي تخرج خالل شهر يوليو، و

فددددددددددى ثالث توصيددددددددات هى: يتم إزالة جميع البزوز التى  

بية واالنتخاب خالل شهر تظهر قبل نهاية شهر يونيو، وتتم التر

ا سددطس، وتتر  أى بزوز تخرج حول األم بعد شددهر ابريل،  

وبحسددددداب مسددددتوى معرفدة الزراع المبحوثين اجمداالً بعمليدة  

التربيدة واالنتخداب في محصددددول الموز بيندت النتدائج الواردة  

( الدمدبدحدوثديدن  17بددالدجدددول  الدزراع  ثدلدثدى  مدن  يدقدرب  مددا  أن   )

بعملية التربية واالنتخاب    ( مسدتوى معرفتهم منخفضداً 63,9%)

المبحوثين   أكثر من خمس  كددان  بينمددا  الموز،  في محصددددول 

( مسددددتوى معرفتهم مرتفعداً بهدذ  العمليدة، في حين أن 21,7%)

من المبحوثين ال يعرفون أيداً من التوصدددديدات المتعلقدة    10,3%

من  %4,2بدالتربيدة واالنتخداب في محصددددول الموز، بينمدا كدان 

معرفى متوسدطاً بتلك العملية، وتشدير هذ   المبحوثين مسدتواهم ال

المبحوثين   للزراع  المعرفى  المسددددتوى  انخفدداض  إلى  النتددائج 

بعملية التربية واالنتخاب في محصدول الموز؛ حيث تركز أكثر 

الدمدعدرفدى   الدمسددددتدوى  فدئددة  فدي  الدمدبدحدوثديدن  الدزراع  ثدلدثدى  مدن 

 .المنخف 

 
 .(285)ن= التربية واالنتخاب دى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية التوزيع العد: (10جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 السنة األولى: أ.الشتالت التقليدية:

 60,7 173 39,3 1112 تتم التربية واالنتخاب خالل شهر يوليو

 54,7 156 45,3 129 الزراعات الواسعة ينتخب ثالث خلفات حول األم فى حالة

 77,9 222 22,1 63 ينتخب خلفة واحدة حول األم فى حالة الزراعات الضيقة

 في حالة الزراعة بشتالت ناتجة عن زراعة االنسجة: -ب

 78,2 223 21,8 62 يتم إزالة جميع البزوز التى  هرت قبل نهاية شهر يونيو

 51,6 147 48,4 138 خالل شهر يوليويتم تر  البزوز التي تخرج  

 78,2 223 21,8 62 تتم التربية واالنتخاب خالل شهر ا سطس

 48,1 137 51,9 148 خلفات حسب مساحة الزراعة المتبعة 3 -1 ينتخب من

 السنة الثانية ومابعدها: 

 77,9 222 22,1 63 البزوز التى تظهر حتى نهاية شهر إبريل تزال جميع

 78,2 223 21,8 62 بزوز تخرج حول األم بعد شهر ابريلتتر  أى 

 77,9 222 22,1 63 تجرى التربية وإنتخاب البزوز خالل شهر يونيو
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 العزيق. 8

 

( أن الزراع المبحوثين  11أشددددارت النتدائج الواردة بدالجددول )

أشداروا إلى أنهم يعرفون توصدية واحدة من التوصديات المتعلقة  

بعزيق محصددول الموز وهى توصددية إزالة الحشددائش الحولية  

، فى حين %89,8التي تظهر بعد العزق باليد أو الفأس بنسددددبة 

التوصيات األخرى    أشار الزراع المبحوثين إلى أنهم ال يعرفون

المتعلقة بالعزيق فى محصددول الموز )خمس توصدديات( بنسددب  

كحد أدنى فى توصية يكرر الرش بعد شهرين أو  %65,6بلغت 

ثالثدة شددددهور حسددددب كثدافدة الحشددددائش التى تظهربعدد ذلدك،  
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كحد أقصددي فى توصددية يتم عزيق الموز مرة واحدة   %78,2و

، وبحسدداب  للتخلج من الحشددائش وتقليب األسددمدة العضددوية

مسددددتوى معرفدة الزراع المبحوثين اجمداالً بعمليدة العزيق في 

( أن أكثر 17محصددددول الموز بيندت النتدائج الواردة بدالجددول )

( الدمدبدحدوثديدن  الدزراع  ثدلدثدى  مدعدرفدتدهدم %67,7مدن  مسددددتدوى   )

منخفضداً بعملية العزيق في محصدول الموز، في حين أن  أكثر 

مرتفعاً بهذ    ( مسددددتوى معرفتهم%21,7من خمس المبحوثين )

من المبحوثين ال يعرفون تلك العملية،   %9,5العملية، بينما كان  

وتشددددير هدذ  النتدائج إلى انخفداض المسددددتوى المعرفى للزراع 

المبحوثين بعملية العزيق في محصدول الموز؛ حيث تركز أكثر 

الدمدعدرفدى   الدمسددددتدوى  فدئددة  فدي  الدمدبدحدوثديدن  الدزراع  ثدلدثدى  مدن 

 .المنخف 

 
 .(285)ن= عزيق الموز التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (11جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 78,2 223 21,8 62 ق الموز مرة واحدة للتخلج من الحشائش وتقليب األسمدة العضويةيعز يتم

 77,5 221 22,5 64 عملية العزيق خالل شهرى نوفمبر وديسمبر ويمكن أن تستمر إلى شهر ينايرتتم 

 10,2 29 89,8 256 الحشائش الحولية التي تظهر بعد العزق  باليد أو الفأس  إزالة

 77,5 221 22,5 64 تقاوم  الحشائش المعمرة باستخدام المبيدات الكيماوية المتخصصة

 77,9 222 22,1 63 رش الحشائش إلى الخلفات الصغيرةمحلول عدم وصول   يراعى

 65,6 187 34,4 99 يكرر الرش بعد شهرين أو ثالثة حسب كثافة الحشائش التى تظهر بعد ذلك
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 القلقسة. 9
 

الزراع المبحوثين  ( أن 12أوضدددحت النتائج الواردة بالجدول )

يعرفون توصدديتين من التوصدديات اإلرشددادية المتعلقة بقلقسددة 

الموز وهما توصددديتى تتم إزالة قلقاسدددات األمهات القديمة بعد 

(، وتجرى %71,9سددددنوات من عمر المزرعدة ) 4  -  3مرور 

(، بينما  %62,1عملية القلقسدددة خالل شدددهرى فبراير ومارس )

ال يعرفون توصدية واحدة فقط  أشدار الزراع المبحوثين إلى أنهم 

من التوصدددديات المتعلقة بالقلقسددددة وهى توصددددية يجب إزالة  

، (%70,5يمدة وردم مكدانهدا بدالتراب )قلقداسدددددات األمهدات القدد

وبحسداب مسدتوى معرفة الزراع المبحوثين إجماالً بعملية قلقسدة  

( أن 17محصددددول الموز أوضددددحت النتائج الواردة بالجدول )

( مسدتوى معرفتهم %50,5لمبحوثين )أكثر من نصدف الزراع ا

متوسطاً بعملية القلقسة في الموز، بينما كان ما يقرب من خمس 

( مسددتوى معرفتهم منخفضدداً بهذ  العملية،  %18,3المبحوثين )

أن   العمليددة،    %16,5في حين  تلددك  يعرفون  ال  المبحوثين  من 

من المبحوثين مسددددتوى معرفتهم مرتفعداً   %14,7بينمدا كدان  

لقسددددة في محصددددول الموز، وتشددددير هذ  النتائج أن بعملية الق

مسددتوى معرفة الزراع المبحوثين متوسددطاً بعملية القلقسددة في 

محصدددول الموز، حيث أن أكثر من نصدددف الزراع المبحوثين  

 .يقعون في المستوى المعرفى المتوسط بهذ  العملية

 
 .(285)ن= قلقسة الموز التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (12جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 70,5 201 29,5 84 يجب إزالة قلقاسات األمهات القديمة وردم مكانها بالتراب

 28,1 80 71,9 205 المزرعة  عمرسنوات من  4 - 3تتم إزالة قلقاسات األمهات القديمة بعد مرور 

 37,9 108 62,1 177  تجرى عملية القلقسة خالل شهرى فبراير ومارس
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 التوريق. 10

 

( أن الزراع المبحوثين  13أشددددارت النتدائج الواردة بدالجددول )

أشددداروا إلى أنهم يعرفون التوصددديتين اإلرشددداديتين المتعلقتين  

بالتوريق فى محصدددول الموز وهما إزالة األوراق المكسدددورة 

الخلفددات   وانتخدداب  تربيددة  بعددد  يوليو  شددددهر  فى  والمتدددليددة 

عد مرور فصل  (، وإزالة األوراق الجافة من النباتات ب64,2%)

الشدتاء واالنتهاء من جمع المحصدول ويتم  الباً فى شدهر مارس 

(، وبحسداب مسدتوى معرفة الزراع المبحوثين إجماالً  60,0%)

بعمليدة التوريق في الموز أوضددددحدت النتدائج الواردة بدالجددول  

( مسدتوى %56,8( أن أكثر من نصدف الزراع المبحوثين )17)

ز كدان مرتفعداً، بينمدا كدان مدا معرفتهم بعمليدة التوريق في المو

( مسدتوى معرفتهم منخفضداً  %32,6يقرب من ثلث المبحوثين )

حوالى   كددان  حين  في  العمليددة،  المبحوثين    %10,5بهددذ   من 

مسدتوى معرفتهم متوسدطاً بتلك العملية، وتشدير هذ  النتائج إلى 

ارتفداع مسددددتوى معرفدة الزراع المبحوثين بعمليدة التوريق في 

 البية الزراع يقعون في فئة المستوى المعرفى الموز؛ حيث أن  

 .المرتفع بهذ  العملية

 
 .(285)ن=  التوريقالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (13جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 40,0 114 60,0 171 النباتات بعد مرور فصل الشتاء واالنتهاء من جمع المحصول ويتم  الباً فى شهر مارسإزالة األوراق الجافة من 

 35,8 102 64,2 183 أزالة االوراق المكسورة والمتدلية فى شهر يوليو بعد تربية وانتخاب الخلفات  
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

  الكوز الزهري قط  . 11
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( أن الزراع المبحوثين  14أشددددارت النتدائج الواردة بدالجددول )

أشددداروا أنهم يعرفون أربع توصددديات من التوصددديات المتعلقة  

كحد أدنى فى توصية    %53,0بقطع الكوز الزهرى بنسب بلغت 

سددددم من   15تر  جزء من الحدامدل الزهرى بطول ال يقدل عن 

زالة النصدددف  كحد أقصدددى فى توصدددية إ %70,2آخر كف، و

الكف   وتفتح  تمددام  هور  بعددد  الزهرى  البرعم  من  السددددفلى 

الخامس، بينما أشددددار المبحوثين إلى أنهم ال يعرفون توصددددية  

الزهرى وهى  الكوز  بقطع  المتعلقددة  من التوصدددديددات  واحدددة 

توصدية يراعي إزالة الثلث السدفلى من البرعم الزهرى بعد تمام 

توى معرفة (، وبحسدددداب مسدددد%53,0 هور وتفتح أول كف )

الزراع المبحوثين إجماالً بعملية قطع الكوز الزهرى أوضددحت  

( أن حوالى ثلث الزراع المبحوثين  17النتائج الواردة بالجدول )

( مسددتوى معرفتهم مرتفعاً بعملية قطع الكوز الزهرى  33,0%)

(  % 29,5في الموز، بينمدا كدان مدا يقرب من ثلدث المبحوثين )

من   %13,7  العملية، في حين أن مستوى معرفتهم متوسطاً بهذ

الزراع المبحوثين كان مسدتوى معرفتهم منخفضداً بتلك العملية،  

( ال يعرفون %23,9بينمدا كدان مدا يقرب من ربع المبحوثين )

عمليدة قطع الكوز الزهرم في الموز، وتشددددير هدذ  النتدائج إلى 

ارتفداع مسددددتوى معرفدة الزراع المبحوثين بعمليدة قطع الكوز 

ف يقعون في فئتى  الزهرى  ي الموز؛ حيددث أن  ددالبيددة الزراع 

 .المستوى المعرفى المرتفع والمتوسط بهذ  العملية

 
 .(285)ن=  قطع الكوز الزهرمالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (14جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 53,0 151 47,0 134 يراعي إزالة الثلث السفلى من البرعم الزهرى بعد تمام  هور وتفتح أول كف

 29,8 85 70,2 200  تمام  هور وتفتح الكف الخامسإزالة النصف السفلى من البرعم الزهرى بعد 

 38,9 111 61,1 174 إزالة البرعم الزهرى بالكامل بعد تمام  هور وتفتح جميع الكفوف 

 47,0 134 53,0 151 سم من آخر كف 15يقل عن  تر  جزء من الحامل الزهرى بطول ال

 38,2 109 61,8 176 دهن القطع بإحدى المطهرات الفطرية 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 التكييس. 12
 

( أن الزراع المبحوثين  15أوضدددحت النتائج الواردة بالجدول )

أشددداروا إلى أنهم يعرفون توصددديتين من التوصددديات المتعلقة  

بالتكييس فى الموز وهما تغطية السباطات بأكياس البولى إثيلين  

(، ويراعى فى الكيس المسددددتخددم أن يكون %73,3الزرقداء )

الكيس سدم وسدمك  150  - 120سدم وبطول  80  - 70بعرض 

(، في حين أشدددار الزراع المبحوثين إلى %58,6ميكرون )  70

انهم ال يعرفون باقى التوصدديات المتعلقة بتكييس الموز بنسددب  

كحدد ادنى في توصدددديدة ربط األكيداس من أعلى   %54,7بلغدت  

 %73,3السدباطة عند منطقة العنق وتتر  مفتوحة من أسدفل، و

سدددم 1رها  كحد أقصدددي في توصدددية تخريم األكياس بثقوب قط

سدم، وبحسداب مسدتوى معرفة  25والمسدافة بين الثقب واآلخر 

الزراع المبحوثين إجماالً بعملية تكييس الموز أوضددحت النتائج  

(  % 33,3( أن ثلدث الزراع المبحوثين )17الواردة بدالجددول )

مسدتوى معرفتهم متوسدطاً بعملية تكييس الموز، بينما كان أكثر 

وى معرفتهم منخفضدداً بهذ   ( مسددت%27,4من ربع المبحوثين )

( ال يعرفون تلك  %22,8العملية، في حين أن أكثر من خمسدهم )

كمددا أن   المعرفى   %16,5العمليددة،  مسددددتواهم  المبحوثين  من 

مرتفعاً بتلك العملية، وتشدددير هذ  النتائج إلى انخفاض مسدددتوى  

معرفدة الزراع المبحوثين بعمليدة تكييس الموز؛ حيدث أن  دالبيدة  

في المسددددتوى المعرفى المنخف  والمتوسددددط    الزراع يقعون

 .وعدم المعرفة بهذ  العملية

 
 .(285)ن=  التكييسالتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (15جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 26,7 76 73,3 209 البولى إثيلين الزرقاء تغطية السباطات بأكياس 

 59,3 169 40,7 116 يناير. تتم هذ  العملية بداية من أوائل شهر نوفمبر وتستمر حتى شهر

 41,4 118 58,6 167 ميكرون  70الكيس  سم وسمك 150 - 120سم وبطول  80 - 70يراعى فى الكيس المستخدم أن يكون بعرض 

 54,7 156 45,3 129 مفتوحة من أسفل السباطة عند منطقة العنق وتتر ربط  األكياس من أعلى 

 73,3 209 26,7 76 سم  25 سم والمسافة بين الثقب واآلخر1تخريم األكياس بثقوب قطرها 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 المكافحة المتكاملة آلفات الموز. 13

 

( أن الزراع المبحوثين  16أوضدددحت النتائج الواردة بالجدول )

يعرفون ثالث توصددديات من التوصددديات اإلرشدددادية المتعلقة  

 %52,3بالمكافحة الزراعية آلفات محصول الموز بنسب بلغت 

كحد أدنى فى توصددية  سددل النباتات برزاز الماء للتخلج من 

ية عدم كحد أقصددى فى توصدد %61,1المن والندوة العسددلية ، و

زراعة خضددددروات داخل مزارع الموز، في حين أوضددددحدت  

النتدائج أن الزراع المبحوثين ال يعرفون ثالث توصدددديدات من 

التوصدددديدات اإلرشددددداديدة المتعلقدة بدالمكدافحدة الزراعدة آلفدات  

محصدددول الموز وهى: القضددداء على مصدددادر العدوى باعدام  

ش  األشدجار المصدابة وحرقها ويكون ذلك بعد إجراء عملية الر

(، والعندايدة بنظدافدة المنداطق المجداورة للمزارع من 73,7%)

الفسدددائل البرية التى تنمو دون رعاية و البا ما تكون مصددددراً  

(، وإزالدة الحشددددائش التى تنمو داخدل مزارع %62,1للعددوى )
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(. وفيما يتعلق بالتوصدديات اإلرشددادية الخاصددة  %57,5الموز )

أوضددددحت النتائج  بالمكافحة الكيماوية آلفات محصددددول الموز 

أربدع   يدعدرفدون  الدمدبدحدوثديدن  الدزراع  أن  الدجدددول  بدندفدس  الدواردة 

كحد أدنى في توصددددية   %59,3توصدددديات منها بنسددددب بلغت 

في  %66,7يفضدل إضدافة مبيدات النيماتودا بعد جمع الثمار، و

أيام حتى يمكن القضداء على  10توصديتى يراعى أن يكون كل 

تعقدد الجدذور المرض بصددددفدة مسددددتمرة، ولمكدافحدة نيمداتودا  

يسدتعمل مبيد فايديت مرتين األولى فى شدهر مارس والثانية بعد 

ثالث شددددهور، بينما أشددددار الزراع المبحوثين أنهم ال يعرفون 

ثالث توصدديات من توصدديات المكافحة الكيماوية بنسددب بلغت  

كحد أدنى في توصدددية إسدددتخدام المبيدات مثل فايديت   54,4%

24   %SL  كحد أقصدي في  %69,8/ جورة، و 3سدم 15بمعدل

توصدية يراعى أثناء الرش أن يصدل المحلول إلى المناطق التى  

تختبئ بها الحشدرة فى النبات. وبحسداب مسدتوى معرفة الزراع 

في  لآلفددات  المتكدداملددة  المكددافحددة  بعمليددة  إجمدداالً  المبحوثين 

( أن 17محصددددول الموز أوضددددحت النتائج الواردة بالجدول )

( مسدتوى معرفتهم %42,1وثين )أكثر من خمسدي الزراع المبح

متوسدطاً بعملية المكافحة المتكاملة آلفات محصدول الموز، بينما  

( مسددددتوى معرفتهم %29,1كان ما يقرب من ثلدث المبحوثين )

مرتفعداً بهدذ  العمليدة، في حين أن مدا يقرب من خمس المبحوثين 

( ال يعرفون عملية المكافحة المتكاملة آلفات محصدول  18,6%)

كددان  الموز،   من المبحوثين مسددددتوى معرفتهم   %10,2بينمددا 

منخفضدداً بتلك العملية. وتشددير هذ  النتائج إلى ارتفاع مسددتوى  

معرفدة الزراع المبحوثين بعمليدة المكدافحدة المتكداملدة آلفدات  

فئتى   يقعون في  الزراع  أن  ددالبيددة  الموز؛ حيددث  محصددددول 

 .المستوى المعرفى المرتفع والمتوسط بهذ  العملية

 
 .(285)ن= المكافحة المتكاملة آلفات الموز التوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً لمعرفتهم بعملية : (16جدول )

 

 التوصيات
 ال يعرف يعرف 

 % عدد % عدد

 المكافحة الزراعية:

 57,5 164 42,5 121 الموز مزارع داخل تنمو التى الحشائش إزالة

 38,9 111 61,1 174 الموز مزارع داخل خضروات زراعة عدم

 47,7 136 52,3 149  سل النباتات برزاز الماء للتخلج من المن و الندوة العسلية

 40,4 115 59,6 170 بالمرض أو تكون مصابة بحشرات المنإنتخاب شتالت سليمة وعدم زراعة شتالت الموز من المناطق الملوثة 

 62,1 177 37,9 108 العناية بنظافة المناطق المجاورة للمزارع من الفسائل البرية التى تنمو دون رعاية و البا ما تكون مصدرا للعدوى

 73,7 210 26,3 75 عملية الرشالقضاء على مصادر العدوى بإعدام األشجار المصابة وحرقها ويكون ذلك بعد إجراء 

 المكافحة الكيماوية:

   E.C%50لتر ماء، أو اسدددتخدام مبيد سدددوميثيون   100سدددم/    150بمعدل    E.C %57مقاومة المن بمبيد مالسدددون  

 لتر ماء 100سم/ 150بمعدل 
109 38,2 176 61,8 

 33,3 95 66,7 190 أيام حتى يمكن القضاء على المرض بصفة مستمرة 10يراعى أن يكون كل 

 69,8 199 30,2 86 يراعى اثناء الرش ان يصل المحلول الى المناطق التى تختبأ بها الحشرة فى النبات

 مرض نيماتودا تعقد الجذور:

 54,4 155 45,6 130 / جورة 3سم 15بمعدل  SL%  24استخدام المبيدات مثل فايديت 

 33,3 95 66,7 190 مارس والثانية بعد ثالث شهوريستعمل مبيد فايديت مرتين األولى فى شهر 

 35,4 101 64,6 184 تروى األرض بعد وضع المبيد مباشرة

 40,7 116 59,3 169 يفضل إضافة مبيدات النيماتودا بعد جمع الثمار 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
 .(285)ن= بعمليات انتاج محصول الموز معرفتهم مستوى المبحوثين وفقاً ل التوزيع العددى والنسبى للزراع: (17جدول )

 

 الموز  إلنتاجالعمليات الزراعية  
 مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخف  ال يعرف

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 29,8 85 47,7 136 22,5 64 - - تجهيز األرض للزراعة

 58,2 166 34,4 98 3,4 21 - - طرق الزراعة

 15,4 44 34,7 99 45,3 129 4,6 13 مسافات الزراعة المناسبة

 37,2 106 51,2 146 10,5 30 1,1 3 ميعاد الزراعة المناسب

 0,7 2 4,5 13 85,3 243 9,5 27 تسميد محصول الموز

 34,7 99 56,5 161 8,8 25 - - رى محصول الموز

 21,7 62 4,2 12 63,9 182 10,2 29 التربية واالنتخاب

 21,7 62 1,1 3 67,7 193 9,5 27 العزيق

 14,7 42 50,5 144 18,3 52 16,5 47 القلقسة

 56,8 162 10,5 30 32,6 93 - - التوريق

 33,0 94 29,5 84 13,7 39 23,9 68 قطع الكوز الزهرى

 16,5 47 33,3 95 27,4 78 22,8 65 التكييس

 29,1 83 42,1 120 10,2 29 18,6 53 واألمراضالمكافحة المتكاملة لآلفات 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
وفيما يتعلق بالمسدتوى المعرفى اإلجمالى للزراع المبحوثين في 

نتائج الواردة بالجدول  إنتاج محصددددول الموز فقد أوضددددحت ال

كان (  %49,1يقرب من نصف الزراع المبحوثين ) ا( أن م18)

 ً ما يزيد قليالً عن ثلث المبحوثين  و،  مسددتوى معرفتهم متوسددطا

ً كان (  34,4%)  %16,5، بينما كان  مسددتوى معرفتهم منخفضددا

 ً  .من المبحوثين مستوى معرفتهم مرتفعا
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 .(285)ن= نتاج محصول الموز إبعمليات اإلجمالي معرفتهم مستوى المبحوثين وفقاً ل عالتوزيع العددى والنسبى للزرا: (18جدول )
 

 % عدد المستوى المعرفي اإلجمالي 

 34,4 98 (درجة 37 - 20مستوى معرفي منخف  )

 49,1 140 ( درجة 55 -38مستوى معرفي متوسط )

 16,5 47 ( درجة 75 - 56مستوم معرفي مرتفع )
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
الزراع المبحوثين في إنتااج  التي تواجاه  ثاالثااً: المشااااكالت 

 محصول الموز  

 

( أن نسددددب مرتفعدة 19أوضددددحدت النتدائج  الواردة بدالجددول )

بديدن   الدمدبدحدوثديدن  %98,9إلدى    %50,2)تدتدراو   الدزراع  مدن   )

جود بع  المشددددكالت التي تواجههم في انتاج  أشدددداروا إلى و

محصدول الموز، وهذ  المشدكالت مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً لعدد 

المبحوثين الذين أشداروا بوجودها كما يلى: وهي عدم توفر ميا   

(، وارتفداع ثمن %98,9الرم، وارتفداع تكداليف الرم بنسددددبدة )

المناسددب   (، وعدم توفر األسددمدة في الميعاد%96,1األسددمدة )

(، %98,2(، وراتفداع أسددددعدار المبيددات الزراعيدة )56,8%)

( العمددالددة  أجور  المعلومددات  %52,6وارتفدداع  توافر  (، وعدددم 

الكدافيدة عن انتداج الموز، وعددم توافر العمدالدة المددربدة بنسددددبدة  

(50,2%).

 
 .(285)ن=  تواجههم في إنتاج محصول الموزلمشكالت التي لالمبحوثين وفقاً  التوزيع العددى والنسبى للزراع: (19جدول )

 

 المشكالت
 ال توجد توجد

 % عدد % عدد

 49,8 142 50,2 143 عدم توافر المعلومات الكافية عن انتاج الموز

 49,8 142 50,2 143 عدم توافر العمالة المدربة

 54,4 155 45,6 130 نقج األيدم العاملة

 47,4 135 52,6 150 رتفاع أجور العمالةا

 43,2 123 56,8 162 عدم توفر األسمدة في الميعاد المناسب

 3,9 11 96,1 274 ارتفاع ثمن األسمدة

 90,2 257 9,8 28 نقج المبيدات الزراعية 

 8’1 5 98,2 280 ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية 

 1,1 3 98,9 282 عدم توفر ميا  الرم 

 1,1 3 98,9 282 ارتفاع تكاليف الرم 

 86,0 245 14,0 40 الظروف الجوية  ير المناسبة
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 
التى  المشااااكالت  المبحوثين لحاال  رابعااا: مقترحااات  الزراع 

  تواجهم في إنتاج محصول الموز

 
( أن نسددددب مرتفعدة 20دة بدالجددول )أوضددددحدت النتدائج  الوار

( من الزراع أشدددددارت إلى   %100إلى    %65,3تتراو  بين  )

موافقتهم على بع  المقترحات لحل المشدددكالت التي تواجههم  

في انتاج محصدول الموز، وهذ  المقترحات مرتبة ترتيباً تنازلياً  

وفقداً لعددد المبحوثين الدذين أشدددداروا بموافقتهم عليهدا كمدا يلى:  

(، وتوفير  %100اسددددتخددام أصددددنداف  ير مسددددتهلكدة للميدا  )

(، وعمدل %98,9المعلومدات الكدافيدة النتداج محصددددول الموز )

لدلدزراع   اإلندتدداج  مسددددتدلدزمددات  لدتدوفديدر  الدمدوز  لدزراع  روابدط 

(، وإقدامدة دورات تددريبيدة لتنميدة مهدارات زراع الموز 98,2%)

(، وتددريدب الزراع على كيفيدة مواجهدة أثدار التغيرات  86%)

 .(%65,3المناخية الم ثرة على انتاج الموز )

 
 (.285)ن=   لمشكالت التي تواجههم في إنتاج محصول الموزلمقترحات حل االتوزيع العددى والنسبى للزراع المبحوثين وفقاً : (20جدول )

 

 المقترحات 
  ير موافق  موافق

 % عدد % عدد

 1,1 3 98,9 282 توفير المعلومات الكافية إلنتاج محصول الموز 

 14,0 40 86,0 245 إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات زراع الموز 

 - - 100,0 285 استخدام أصناف  ير مستهلكة للميا  

 34,7 99 65,3 186 تدريب الزراع على كيفية مواجهة آثار التغيرات المناخية الم ثرة على انتاج الموز 

 1,8 5 98,2 280 اإلنتاج للزراع عمل روابط لزراع الموز لتوفير مستلزمات 

 61,8 176 38,2 109 التوسع في اقامة ثالجات لحفظ وتخزين الموز 
 

 .االستبيان استمارةالمصدر: 

 

 توصيات البحث  
 

من خالل النتائج التي تم التوصدددل إليها يمكن الخروج بعدد من 

 :التوصيات الهامة على النحو التالي
 

وضددع برنامج إرشددادم متكامل لزراع محصددول الموز  .1

بمنطقدة البحدث يتنداول كدافدة التوصدددديدات التي أوضددددحدت  

النتدائج نقج معرفي بهدا وأبرزهدا توصدددديدات تسددددميدد 

محصدول الموز، العزيق، والتربية واالنتخاب، ومسدافات  

 .الزراعة المناسبة
 

الزراع  .2 لتزويددد  اسددددتخدددام الطرق اإلرشددددداديددة  تكثيف 

مة لرفع إنتداجيدة فدان الموز، وكذلك انتداج  بالمعدارف الالز

 .محصول عالي الجودة
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توصدددديدة اإلدارة الزراعيدة بدالمنطقدة وحثهم على العمدل  .3

على حل المشددكالت التي تواجك عمليات انتاج محصددول  

في  وتعيقهم  تواجههم  أنهددا  الزراع  ذكرهددا  والتي  الموز 

 .نتاج المحصولإ

أقروا  .4 الزراع والتي  المقترحددة من قبددل  الحلول  وضددددع 

جية  بموافقتهم عليها موضددع التنفيذ واالهتمام بها لرفع إنتا

 .محصول الموز

 
 المراج 

 

 أوًل: المراج  العربية 
 

(: الموز وزراعتدك ورعدايتدك   2005إبراهيم، عداطف محمدد )

جمهورية   ، وإنتاجك ، منشددأة المعارف، اإلسددكندرية

 .العربية مصر

( : تغير بع  العناصددر المناخية  2016أحمد، قناوى حسددين )

بوادم النيل )مصدر( وأثرها على بع  المحاصديل  

سددددتخددام نظم المعمومدات الزراعيدة ددراسدددددة بدا

الجغرافيةد، رسددالة دكتوراة، قسددم الجغرافيا، كلية  

 ، جمهورية مصر العربية.داب، جامعة سوهاجاآل

(: معارف 2020البرا تي، محمد فتحي إسدددماعيل عبدالحليم )

وتنفيذ الزراع للتوصيات اإلرشادية  لزراعة وإنتاج  

العنب بمحافظة المنيا، رسدددالة دكتوراة،  محصدددول  

جمهورية   ، هر بأسدددديوطكليدة الزراعة، جامعدة األز

   مصر العربية.

الجهاز المركزم للتعبة العامة واالحصددداء، النشدددرة السدددنوية  

إلحصداءات المسداحات المحصدولية واالنتاج النباتي  

مصددددر م2019  -2010عدوام  أعدن   جدمدهدوريددة   ،

 العربية.

( إدرا  أقلمة المزارعين 2010قاسدم، حازم صدال  منصدور )

لظداهرة تغير المندا" ددراسدددددة ميددانيدة فى مركز  

العلوم  مجلة لحامول بمنطقة شدددمال دلتا مصدددرد،  ا

االقتصدددادية واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة،  

المنصددددورة )جددامعددة  المجلددد   ،1( العدددد   ،)2)   ، 

 .جمهورية مصر العربية

دليدل إجراءات  ،  (2021)  وزارة الزراعدة والموارد الطبيعيدة

الخددارجيددة،   السددددوادنيددة،  التجددارة  التجددارة  نقطددة 

 .السودان

 ثانيًا: المراج  النجليزية
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