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  الملخــص

  
المتعلقة بزراعة وإنتاج  معرفة الزراع بأهم التوصيات الفنية التعرف علىالبحث  هذا ستهدفإ

عيم والتقليم ومعدالت التسميد الزيتون والتى تتضمن المعرفة باألصناف وطرق إنتاج الشتالت وطرق التط
وآفات وأمراض الزيتون وطرق مكافحتها ، وطرق جمع وتداول المحصول ، وكذلك التعرف على أهم 

   .لزيتون ومقترحاتهم للتغلب عليهازراع فى إستخدام التقنيات الحديثة فى زراعة وإنتاج االالمعوقات التى تواجه 
شات الجماعية المركزة فى جميع بيانات هذه الدراسة وقد قام الباحثان بإستخدام طريقة المناق

من  ٢٠٠٧لمالئمتها مع طبيعة منطقة الدراسة وموضوع البحث ، وقد تم جمع البيانات خالل شهر فبراير عام 
فرداً متماثلين فى  ١٥قطاعات بنجر السكر ، البستان ، غرب النوبارية بواقع مجموعة لكل قطاع مكونة من 

مبحوثاً . هذا وقد قام  ٤٥ المبحوثين عددلتعليمى ، الخبرة فى زراعة الزيتون ، وبذلك بلغ العمر والمستوى ا
الباحثان بإستخدام دليل المقابلة لجمع البيانات من خالل المناقشة الجماعية فى المراكز اإلرشادية بهذه 

  القطاعات الثالث.
  ى أوضحت أهم نتائجها ما يلى :وبإستخدام المنهج الكيفى تم تحليل بيانات هذه الدراسة والت

  أن معرفة المبحوثين بأهم أصناف الزيتون مثل العجيزى الشامى ، والتفاحى ، والشماللى ، والمنزانيلو
،  قنوالوطيكانت جيدة فى حين لم يعرفوا أصناف أخرى عالية اإلنتاج مثل البيكوال ، والكروناكى ، 

صغار الزراع عمل حزام حول أراضيهم أو لحمايتها  والمراقى ، وكان الغرض من زراعة الزيتون لدى
 من اإلعتداء عليها من الغير ، أما كبار الزراع فكان الغرض هو إنتاج الزيت والتصدير .

  أغلبية المبحوثين يقومون بشراء الشتالت من مصادر غير معتمدة والقلة منهم يقوم بشرائها من مركز
تفاع سعر الشتلة ، وأن جميع المبحوثين ال يعرفون طرق إنتاج البحوث الزراعية ولكن تواجههم مشكلة إر

 الشتالت .
 لسهولة إجرائها طعيميعرف غالبية المبحوثين طريقة التطعيم بالقلم فقط دون معرفتهم بالطرق األخرى للت 

وعدم حاجتها لمهارة خاصة ولكن تواجههم مشكلة عدم سالمة األصل ، وعدم قدرتهم على تركيب العين 
 ة صحيحة .بصور

  على الرغم من أن ظاهرة الثمار الصغيرة تواجه المبحوثين إال أنهم جميعاً ال يعرفون طرق التغلب عليها
 تقليلها. وأيعرفونها إال أنهم غير قادرين على معرفة كيفية الحد منها  التىظاهرة المعاومة  وكذلك

 جار الزيتون ، كما تبين تدنى محدودة بأضرار زراعة بعض المحاصيل بين أش كانت معرفة الزراع
كذلك إنخفاض معرفتهم معرفتهم بأهم المحاصيل التى تتناسب فى زراعتها مع عمليات الخدمة المشتركة ، 

 بالمسافات المثلى لزراعة أشجار الزيتون بالبستان .
 ى القلة منهم أوضحت النتائج معرفة غالبية الزراع بأهمية عمليات التقليم ألشجار الزيتون ، فى حين كان رأ

تفضيل عدم إجرائه لحماية الشجر من الشمس والرياح ، وال يعرفون إال التقليم الرأسى أو الكأسى فقط ، 
 كذلك عدم معرفتهم بأهمية الرش ببعض المركبات الكيمائية بعد التقليم .
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 ، ما أن تودا ، كلنيماا أظهرت النتائج المعرفة التامة للزراع بحشرات ذبابة ثمار الزيتون ، حفار ساق التفاح
 ل منهم ،بين ك المبحوثين يعرفون أعراض اإلصابة بدودة ورق الزيتون ، وذبابة ثمار الزيتون دون التمييز

ودة دقاومة بمويعرف الزراع أيضاً طرق مقاومة حشرة الزيتون القشرية والرخوة واألشنة ، أما معرفتهم 
 تودا .النيما ، فى حين كانت معرفتهم منعدمة فى مقاومةأوراق الزيتون وذبول الفرتسيليم فكانت محدودة 

 انوا حين ك تشير النتائج إلى أن معرفة الزراع كانت جيدة بميعاد جمع ثمار الزيتون ألصناف الزيت فى
تدنية مرفتهم يبكرون فى جمع الثمار لألصناف األخرى هروباً من اإلصابة بذبابة الزيتون ، وقد كانت مع

همية مع ، وأفى جمع الثمار من حيث عدم جذب الثمار باليد ، وعدم هز الشجرة عند الجباألسلوب األمثل 
 الجمع على مراحل .

ة فى ون متمثلزراعة وإنتاج الزيتب المتعلقةالتقنيات  إستخدامأن هناك معوقات تواجههم فى  نوذكر المبحوث
ض وثين بعلمحصول ، وقد أبدى المبحجمع وتسويق اب تتعلقمعوقات تتعلق بعمليات الخدمة واإلنتاج وأخرى 

 المقترحات للتغلب على هذه المعوقات من وجهة نظرهم .
  

  المقدمـة والمشكلة البحثية
  

جتمعات مإقامة بلقد أولت الدولة إهتمامها بتوسيع الرقعة الزراعية منذ الستينات من القرن الماضى 
وب األراضى الصحراوية مثل مشاريع جنعمرانية زراعية جديدة من خالل مشروعات إستصالح وإستزراع 

ية لسكانوشمال التحرير وبنجر السكر والبستان وسهل الطينة وتوشكى ... وغيرها ، بهدف خفض الكثافة ا
تنمية ها البالوادى وإحداث تنمية زراعية فى القطاع الزراعى والذى يعتبر إحدى الركائز التى تعتمد علي

  .) ١٩٨٨،  ىلالعنتر و الف( وتضييق حجم الفجوة الغذائيةلزراعى اإلقتصادية دفعاً لزيادة اإلنتاج ا
 تهاندرمناطق اإلستصالح واألراضى الزراعية الجديدة ضعف الموارد المائية أو  يغلب علىو

ويأتى فى  ،يرها والتباين الواضح فى نوعية التربة ، مما جعلها البيئة المناسبة لزراعة بعض المحاصيل دون غ
 حاصيلمأشجار الزيتون ، ويرجع ذلك لتفوق نموها بمناطق اإلستصالح الجديدة عن باقى  مقدمتها زراعة

ً تحت ظروف الجفاف والملوحة وتباين أنواع األراضى ، ونظراً لوجود  طق مناالفاكهة األخرى خصوصا
 ةدما حدا بزيام ،إستزراع جديدة ال تصلح إال لزراعة أشجار الزيتون نتيجة إلرتفاع ملوحة مياه الرى والتربة 

أبو شنب ، (ألف فدان خالل فترة التسعينات من القرن الماضى  ١٠٠المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون إلى 
ولى ) ، ويزرع الزيتون حسب الغرض منه فهناك أصناف المائدة مثل العجيزى الشامى الد٥، ص:  ٢٠٠٢

اصة خأصناف وتزراع الجديدة وثبت نجاحها ، الكالماتا التى تجود فى مناطق اإلسو والبيكوال ، والتفاحى ،
 ريةوالنوبا شمالىبإنتاج الزيت مثل الكروناكى واألربيكوين وصنفّى المراقى والشماللى والذى يجود بالساحل ال

ين ، وأخيراً أصناف ثنائية الغرض وهى تجمع ب %٢١حوالى  احيث تتراوح نسبة الزيت المستخلص منه
وه ، احة سيالزيتية مثل المنزانيلو والبيكوال أما صنف الوطيقن فهو خاص بوصفات األصناف الزيتية وغير 

سليلوز ة والولثمار الزيتون قيمة غذائية مرتفعة من المواد الكربوهيدراتية والبروتين واألمالح المعدني
وغذائية  لزيتون فوائد صحيةا. ولزيت  %٢١- ١٥والفيتامينات المختلفة باإلضافة لمحتواها العالى من الزيت 

صاب جمة حيث أوضحت العديد من الدراسات عالقته اإليجابية بأمراض الجهاز الهضمى ونمو شبكة األع
  ) .١، ص:  ٢٠٠٤الكوليسترول الضار ... ألخ . (جرجس ، وهشاشة العظام والشيخوخة وخفض 
بأنها شجرة معمرة لها القدرة على الصمود ضد  Olea europaeaوتتميز شجرة الزيتون 

ة لرى بدرجياه امظروف الطبيعية من قلة المياه وزيادة كربونات الكالسيوم فى التربة وتحمل الجفاف وملوحة ال
طار األم ياهمخدام كبيرة مما يجعلها مالئمة لزراعتها فى مناطقنا الصحراوية والتى تقوم الزراعة فيها على إست

 وحتى حل الشمالى الغربى من اإلسكندريةمثل شمال سيناء والواحات ومناطق اإلستصالح الجديدة والسا
يمثل دان بما ف ٥٣٧٤الحدود الليبية ماراً بمناطق تجود فيها زراعتها مثل مطروح والضبعة والتى يوجد بها 

 )٦٦، ص:  ١٩٩٧فدان (معوض ،  ٧٠٢٦من إجمالى المساحة المنزرعة فى الساحل الشمالى وقدرها  %٥٨
.  

إلى  ٩٠/١٩٩١ألف فدان عام  ٤٨٫٤فى مصر من حوالى ولقد تطورت مساحة زراعة الزيتون 
) حيث تعزى هذه الزيادة إلى اإلهتمام ٢٠٠٢(وزارة الزراعة ، تعداد  ٢٠٠١ألف فدان عام  ٧٧٫٣٤حوالى 

د الماضى ، ومن المالحظ أن أهم ـة الزيتون خالل العقـراوية المالئمة لزراعـبإستصالح األراضى الصح
ً فى إمتدادتها الصحراوية ، وتستحوذ  ا صحراوية أو محافظات تتوسعمحافظات إنتاج الزيتون إم زراعيا

من إجمالى مساحات الزيتون فى مصر ،  %٩٠محافظات الفيوم ومطروح وشمال سيناء واإلسماعيلية على 
(وزارة الزراعة  %٣٢٫٦الزيتون فى مصر  ويأتى فى مقدمتها النوبارية التى تستحوذ على حوالى ثلث مساحة

) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تالحظ أنه قد حدث تطور كبير فى مساحات الزيتون خالل ٢٠٠٣داد ، تع
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، فيما عدا منطقة النوبارية التى إنخفضت فيها المساحة فى الفترة  ٢٠٠١عقد التسعينات وحتى بداية عام 
فدان كل عام ألف فدان بمعدل إنخفاض قدره أكثر من ألف  ٢١٫٨٤٠إلى  ٢٧٫٥٦٦) من ٢٠٠٣- ١٩٩٥(

. وذلك على الرغم من أن مؤشرات العائد على ) ٣٤- ٣٢، ص ص:  ٢٠٠٤سنوياً (أبو المجد ،  %٣٫٧بمعدل 
اإلستثمارات الزراعية تدل على أن محصول الزيتون يحقق ربحية عالية ومقبولة تسمح بإمكانيات التوسع فى 

شأنه أن يتطلب تهيئة الظروف المثلى من  زراعته خاصة للحيازات ذات المساحات الكبيرة ، وهذا األمر من
المصرية المعنية الزراعية  زراعة وإنتاج الزيتون ، حيث أن السياسة الناحية اإلنتاجية والتسويقية للتوسع فى

بالتوسع األفقى فى األراضى الصحراوية التى يتالئم معها بدرجة عالية محصول الزيتون لم يتوازى معها 
تاجية وتسويقية تساهم فى حل المشكالت التى يواجهها التوسع فى نشر زراعة وإنتاج إهتمام كاٍف بدراسات إن

وصناعة مستقرة تشجع المستثمرين والمزارعين على اإلستمرار فى الزيتون للوصول إلى معدل كفاءة مقبولة 
ت النباتية والتى تقدر الفجوة الغذائية من الزيو زيادة المساحة المنزرعة ، باإلضافة إلمكانية المساهمة فى تقليل

  ).١١٥، ص:  ٢٠٠٢ألف طن (الخشن،  ٥١٨بحوالى 
ا ولقد تناولت الدراسات التى أجريت على محصول الزيتون كالً من إقتصاديات وتسويق هذ

ام إلهتماالمحصول وتطور إنتاجيته ، وكذلك التقدير اإلحصائى لدوال اإلنتاج فى النظم الصحراوية دون 
سع فى والتو الزراع المتعلقة بالتوصيات الفنية لزراعة الزيتوناول معارف وممارسات بالموضوعات التى تتن

نه رعة مزراعته فى األراضى الصحراوية والمستصلحة وكذلك طرح الحلول المناسبة لزيادة المساحة المنز
إنتاجية  من التغيرات الحادثة فى %٧٢) إلى أن ١٩٩٨فى المناطق الصحراوية . حيث تشير دراسة (مرسى ، 

من  %٤٣ن الزيتون ترجع إلى توافر مياه الرى والعمالة الزراعية ومستوى اإلدارة المزرعية ، فى حين أ
كما  اوى ،المتغيرات فى إنتاجية نفس المحصول من وحدة األراضى القديمة يرجع إلى عوامل التسميد الكيم

  .) ٢٠٠٢شجار الزيتون (حنفى ، إحتل عامل كمية التسميد العضوى المرتبة األولى على إنتاجية أ
كان ، مية بممعرفة الزراع بأهم التوصيات الفنية المتعلقة بزراعة وإنتاج الزيتون من األه عدوت

 ١٩٧٣عمر ، كار (فالمعرفة هى تذكر األشياء والحقائق والمفاهيم أو هى القدرة على إدراك األشياء وتذكر األف
دة وكذا جدي ارات ومعارفـراعية فتتمثل فى إستنباط أصناف ونظم مه) ، أما المعرفة التكنولوجية الز٦، ص: 

آلالت ، عة (االوصول إلى صيغ أكثر مالئمة للتوليف بين منتجات التكنولوجيا الصناعية المستخدمة فى الزرا
 فى) ، و٢٥ص:  ، ١٩٨٩العبيد ، واألسمدة ، والمبيدات ... ألخ) إعتماداً على التفاعل بين اإلنسان واألرض (

الهم لزراعة ) إلى أنه من األسباب التى يسوقها الزراع لتفسير إقب٢، ص:  ١٩٨٣هذا الصدد يشير (زهران ، 
و لتسعير أانظام محصول ما أو ممارسة معينة قد تعود ألسباب إقتصادية مثل العائد النقدى أو ألسباب مرتبطة ب

  نية مثل مشكالت الرى والعمالة .إلنخفاض التكلفة الزراعية أو ألسباب إجتماعية مزرعية أو ف
توسع مية الومن هذا المنطلق وفى ضوء ما سبق ونظراً لندرة الدراسات اإلرشادية التى تناولت أه

 ابةلإلج فى زراعة وإنتاج الزيتون بصفة عامة وفى األراضى المستصلحة بصفة خاصة . أجريت هذه الدراسة
األراضى تون بتوصيات الفنية المتبعة فى زراعة وإنتاج الزيعلى عدة تساؤالت تتعلق بمعارف الزراع بأهم ال

ما هى ة ، والجديدة بالنوبارية ، وما هى المعوقات التى تواجههم فى زراعة وإنتاج الزيتون بهذه المنطق
     مقترحاتهم للتغلب عليها وتشجيعهم على زراعة وإنتاج الزيتون بمنطقة النوبارية ؟ 

  
  : يةثـهـداف البحاأل

  :  وء العرض السابق أمكن صياغة األهداف التاليةفى ض
ن ملزيتون معرفة الزراع المبحوثين بأهم التوصيات الفنية المتعلقة بزراعة وإنتاج االتعرف على  - 1

 حيث:
 . األصناف والغرض من زراعتها 
 . معدالت التسميد ومواعيدها 
 . طرق إنتاج الشتالت 
 . آفات وأمراض أشجار الزيتون وطرق مكافحتها 
 . طرق التطعيم والغرض منها 
 . طرق جمع المحصول وتداوله 
 . طرق التقليم وأهميتها 
و - ٢ اج الزيت ة وإنت ى زراع وثين ف زراع المبح ه ال ى تواج ات الت م المعوق ى أه رف عل ة التع ن بمنطق

 الدراسة .
 التعرف على مقترحات الزراع المبحوثين لمواجهة هذه المعوقات والتغلب عليها . - ٣
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ع ت - ٤ موض ن ث اراتهم وم ون ومه ارف زراع الزيت ة مع ق بتنمي ادى المتعل دور اإلرش ور لل ين  ص تحس
 إنتاجيتهم .

  
  البحـثية الطـريقة

  
ألنسب األدوات  من المسلم به أن نجاح البحث فى تحقيق أهدافه يتوقف على اإلختيار الرشيد

إستخدام  انراسة تبين للباحث) . وفى هذه الد٣١٩، ص:  ١٩٨٠المالئمة للحصول على البيانات (محمد ، 
لجمع بيانات هذه الدراسة وذلك لعدة  Focus group discussionsطريقة المناقشة الجماعية المركزة 

إعتبارات منها طبيعة منطقة البحث حيث تتناثر مساحات الزيتون بإقليم النوبارية المترامى األطراف والذى 
ث على حدة ، عالوة على إمكانية توافر ميزة التجانس فى يشق على الفريق البحثى فيه الوصول لكل مبحو

والتى تعد أفراد المجموعة الواحدة من حيث العمر والمستوى التعليمى وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الزيتون 
من أهم إشتراطات تكوين مجموعات المناقشة المركزة حيث أن منطقة البحث بها مناطق خاصة بالخريجين 

سهولة فى إختيار المبحوثين المتماثلين فى الصفات  انن وثالثة للمستثمرين مما أعطى للباحثوأخرى للمنتفعي
أضف إلى ذلك ما يتميز به هذا األسلوب من توفير الوقت والجهد وحرية السابقة فى المجموعة الواحدة . 

تمد فيها على التفاعل كما يع صف الذهنى والحصول على النتائج فى زمن قصير ،عالمشاركة باآلراء وتوافر ال
فرداً للمجموعة الواحدة ، كما تعطى بعض  ١٥- ٧الحر بين األفراد المشاركين حيث يتراوح عددهم ما بين 

 Iowa Stateمع المساعدة فى كشف إتجاهات المبحوثين  انالنتائج التى قد ال تكون معلومة للباحث
University: Extension to Communities (Focus Group Approach to Needs 

Assessment) .  
) أن هذا األسلوب يتطلب من الباحث خلق جو ودى مع ٤٠٦- ٤٠٢، ص ص:  ١٩٩٠(فان دالين ،  ويؤكد

وإثارة دوافعه لتقديم الحقائق المفيدة حيث يتطلب ذلك درجة عالية من تشجيع المبحوثين على كشف المعلومات 
كما يجب أن  ستمعاً يقظاً يكتشف اإلجابات الغامضة والمخادعة ،المهارة والكفاءة الفنية ، كما يجب أن يكون م

يتدرج فى طرح األسئلة من العام إلى الخاص أو األكثر تركيزاً ، وتسجيل كلمات المبحوث دون أن يعيد 
صياغتها وقت صدورها . كما يجب أن يلجأ الباحث إلى المرونة وعدم التوجيه أو التركيز على المشاعر 

تجنب الغموض وعدم إستخدام األمثلة اإليمائية وتتابعها ويجب أن يكون للمقابلة بداية وفترة واإلتجاهات و
 Interviewingتم وضع دليل مقابلة ) . وبناء على ما تقدم ٤٦٨، ص:  ١٩٨٨حوار ونهاية (محمد ، 

guide ٥يتراوح ما بين  روعى فيه التسلسل المنطقى لألسئلة، واإلعتماد على األسئلة المفتوحة وعدد األسئلة -
ً  (ISUE)أسئلة متدرجة من العام إلى الخاص وعدم التحيز فيها  ١٠ أهم المحاور األساسية التى تدور  متضمنا

: المعرفة باألصناف المنزرعة  حولها هذه الدراسة وتحقق الهدف الرئيسى لها . وفيما يلى عرض لهذه المحاور
  ار البكرية) ، ـطرق التطعيم ، وظاهرة الثمرة الصغيرة (الثموالغرض من كل منها ، وطرق إنتاج الشتالت ، و

عزيق ، رث والالحوطرق التقليم ، وأنواع المبيدات المستخدمة ومعدالتها وتوقيت إضافتها ، وأهمية 
 بمواعيد لمعرفةوطرق مقاومتها ، ثم اوأخيراً المعرفة باآلفات واألمراض التى تصيب أشجار الزيتون والثمار 

  المحصول وتداوله . وطرق جمع
معوقات التعرف على أهم المعوقات التى تواجه الزراع فى خدمة وإنتاج الزيتون ، والكما تم 

ن لزيتواالمتعلقة بعمليات جمع وتسويق ، باإلضافة لمقترحاتهم لمواجهة معوقات ومشكالت خدمة وإنتاج 
  بمنطقة الدراسة .

  المجال الجغرافى والبشرى للدراسة 
من القرن الماضى  م النوبارية من أهم المناطق التى تم إستصالحها فى العقدين األخيرينيعتبر إقلي

ً بمساحات  نظراً لما يتميز به من إمتداد مساحته من محافظة اإلسكندرية شماالً حتى محافظة الجيزة جنوبا
تان وغرب شاسعة من األراضى القابلة لإلستزراع وتشمل قطاعات جنوب التحرير وبنجر السكر والبس

النوبارية والنهضة ومريوط ، كما أنه يأتى فى مقدمة مناطق زراعة الزيتون فى مصر حيث يستحوذ على 
ألف فدان من إجمالى مساحة  ٢١٫٨٤من إجمالى المساحة المنزرعة حيث تبلغ حوالى  %٣٢٫٦حوالى 

ا فى منطقتّى جنوب التحرير ) ترتكز معظمه٢٠٠٥ألف فدان (وزارة الزراعة ، تعداد  ١١٣٫٨الزيتون البالغة 
فدان  ٦٣١٢ووادى النطرون ، فى حين تبلغ مساحة الزيتون فى باقى القطاعات األربعة األخرى حوالى 

إلى إختيار ثالثة قطاعات منها هى بنجر السكر ،  ان) . مما حدا بالباحث٢٠٠٥(مديرية الزراعة بالنوبارية ، 
فدان على الترتيب ، ويوجد بها  ٣٦٨٢، و  ١٠٧١،  ١٣٩٤در بـ بمساحات زيتون تقالبستان ، غرب النوبارية 

مراكز إرشادية يمكن أن تسهم فى تسهيل إجراء المقابالت الجماعية المركزة مع المبحوثين لما تتمتع به من 
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توافر المتطلبات الرئيسية لعقد هذه المقابالت من حيث توافر المقاعد المريحة والضوء المناسب والهدوء 
  المشاركين حول مائدة كل منهم فى وجه اآلخر .وجلوس 

من مزارعى الزيتون موزعين على قطاعات بنجر السكر  ٢٤٣هذا وقد بلغت شاملة البحث 
مزارعاً  ٤٥ مزارع زيتون على الترتيب ، وقد تم إختيار ١٠٥، و  ٤٥،  ٩٣والبستان وغرب النوبارية بواقع 

مستوى ية والماثل فى العمر والخبرة والجنس والحالة اإلقتصادروعى فيها التمنهم كعينة عشوائية للدراسة 
ً فى ذلك بمسئول المركز اإلرشادى بكل قطاع مع مراعاة أن يكونوا ممن لديه برة فى م الخالتعليمى مستعينا

تاج الزيتون يات خدمة وإنـسنوات فأكثر حتى يكونوا ملمين بجميع عمل ١٠زراعة أشجار الزيتون تقدر بحوالى 
ثالث  م إلىلة اإلنتاج اإلقتصادى . وقد تم تقسيمهـات الزيتون لديهم قد وصلت إلى مرحـن تكون زراع، وأ

ن أبى بمزارع لكل مجموعة فى قرى المركزية ببنجر السكر ، على  ١٥مجموعات متساوية بكل قطاع بواقع 
 راير عامهر فبلدراسة خالل شطالب بالبستان ، أبو بكر الصديق بقطاع غرب النوبارية . وقد تم جمع بيانات ا

 التى تم لومات، وقد أتبع فى تحليل البيانات األسلوب الكيفى الذى يعتمد على المراجعة اليومية للمع ٢٠٠٧
نتائج وإستنباط حصيلتها للوصول إلى األفكار األساسية ومن ثم الالحصول عليها وتلخيصها وتصنيفها 

    ) .٧٩- ٧٨، ص ص:  ١٩٨٢ن الجوهرى ، نقالً ع ١٠، ص:  ١٩٩٩وتطبيقاتها (مرسى ، 
  محـددات البحـث :

ع فى جم على الرغم من أن أسلوب المقابلة المتعمقة تعتبر أحد األدوات الهامة التى أستخدمت
اح والذى أت )Focus group discussionsبيانات هذا البحث (عن طريق المناقشات الجماعية المركزة 

 ون قيود تفرضها أشكال أخرى من طرق جمع البيانات ، حيث عبرالفرصة للحديث الحر والمناقشة د
 ن كل فردعل ألمن معرفة آراء الجماعة وهى فى حالة تفا انالمبحوثون عما يدور بأذهانهم ، كما تمكن الباحث

بة طء إستجاية بفى البدا اواجه انفى الجماعة أصبح أكثر غنى بالمعلومات عما لو كان بمفرده ، إال أن الباحث
سلوب فى ا األجماعة صغار زراع الزيتون بقرية أبو بكر الصديق بالنوبارية وذلك لعدم شيوع إستخدام مثل هذ

 بين قرى سافاتمشقة وعناء المواصالت وذلك لتباعد الم انجمع بيانات البحوث الزراعية ، وكذلك واجه الباحث
  . تهماإقاممنطقة بنجر السكر وبين وأبو بكر الصديق ، وعلى بن أبى طالب ، 

  
  البحـثيةالنتائج 

  
 لحرارةرجة ادمما ال شك فيه أن إنتاجية محصول ما يتوقف على عدة عوامل منها ما ال يمكن التحكم فيه مثل 

م فيها كن التحكتى يموطبيعة التربة ، أما العوامل ال ومنها ما يمكن التحكم فيه بقدر محدود مثل كمية مياه الرى
عزيز ، بد الأو الساللة المناسبة وكذلك خصوبة التربة والخدمة المثلى (عاطف ع كلية فهى إختيار المحصول

جيته ، إنتا ) ، حيث يؤدى تطبيق برامج الخدمة الجيدة والمتكاملة ألشجار الزيتون إلى رفع٢٠٢، ص:  ٢٠٠٦
  وفيما يلى نستعرض أهم معارف الزراع فى خدمة وزراعة وإنتاج الزيتون .

  
  : ونفى زراعة وإنتاج الزيت معارف الزراع المبحوثين بالتقنيات المستخدمة التعرف على –أوالً 

  : المعرفة باألصناف - ١
امى زى الشتتميز منطقة الدراسة بتنوع وتعدد أصناف الزيتون بها ما بين أصناف التفاحى والعجي

 بيرة يقوموذلك فى أراضى صغار الزراع حيث تزرع بغرض التخليل األخضر فى حين أن المساحات الك
ما غرض أالزراع فيها بزراعة أصناف العزيزى والشماللى إلستخراج الزيت ، والمنزانيلو كصنف ثنائى ال

ر أشجا صنف الكالماتا فيزرع بغرض التخليل األسود ، وقد أوضح أغلبية المبحوثين أن الغرض من زراعة
ظراً نلغير ض من اإلعتداء عليها من االزيتون تتراوح ما بين عمل حزام أخضر حول أراضيهم أو حماية األر

دير و التصتفرغهم الكامل لزراعتها أو إلنتاج الزيتون بغرض التصنيع وعرضه فى األسواق المحلية ألعدم 
   وذلك فى المساحات الكبيرة لدى كبار الزراع .

  : المعرفة بإنتاج الشتالت - ٢
قومون يأغلبيتهم شتالت تبين أن وبإستقصاء آراء الزراع المبحوثين عن مصادر الحصول على ال

 ون علىفهم يتعاقدالقلة بشراء الشتالت من سوق القرية أو من مشتل قطاع خاص موجود بالمنطقة ، أما 
ن شتل عشرائها من مركز البحوث الزراعية ولكن تواجههم مشكالت إرتفاع سعر الشتلة ، وبعد مسافة الم

ر لهم ما تواف ت إذاكما أبدى المبحوثين إستعدادهم إلنتاج الشتال المزرعة مما يرتفع معها تكلفة نقل الشتالت ،
  التدريب المناسب إلكسابهم الخبرة فى إنتاج الشتالت .

  المعرفة بالتطـعيم : - ٣
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، ٢٠٠٢،  (محمد وآخرونتتعدد طرق التطعيم فى أشجار الزيتون بالعين وباللصق وبالقلم وبالشق 
 وثين إلى أن التطعيم األكثر شيوعاً حيث تشير إستجابات المبحوذلك إلنتاج الشتالت ، ) ٣٣- ٢٨ص ص: 

ى اجتها إلعدم حوالمتبع هو التطعيم بالقلم نظراً لسهولة إجرائه ألنها أقل الطرق إصابة باألمراض وتتميز ب
 وجود مهارة خاصة وذلك وفقاً آلرائهم كما أنه تواجههم بعض المشاكل منها عدم سالمة األصل ، وعدم

فش ابيعرنع نمو أو ظهور العين ، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تركيب العين بصورة صحيحة (معصارة تم
  يركب العين زى الناس) أو (يأتى حد شاطر فى إجراء الطعومات من المشاتل الكبيرة ويفهمنا) .

  ومة :المعرفة بظاهرة المعا - ٤
وا ال هم كانة (ثمار بكرية) إال أنوبالرغم من أن المبحوثين كانت تواجههم ظاهرة الثمرة الصغير

ة كان معاوميعرفون كيفية التغلب عليها إال أن البعض أرجع هذه الظاهرة إلى الصنف نفسه ، أما ظاهرة ال
زيرة السنة غ ية فىالزراع يعرفونها جيداً إال أن القليل منهم أرجع ذلك ألسباب ترجع للصنف نفسه ، وقلة التغذ

حيث أنه من  .ئياً انوا غير قادرين على معرفة كيفية التغلب على هذه الظاهرة ولو جزالحمل ، وأما الغالبية فك
ب ، كما لمناساالمعروف أن ظاهرة المعاومة أساسية فى إنتاج الزيتون ويمكن التغلب عليها بالتقليم السنوى 

رش لهرمونات وال ات النموأشار أحد المبحوثين ، وكان اإلعتقاد السائد لدى أغلبية المبحوثين أن إستخدام منظم
  األشجار تساعد على تقليل هذه الظاهرة .

  اعة :المعرفة بمسافات الزر - ٥
ة متمثل كانت معرفة الزراع محدودة بأضرار زراعة بعض المحاصيل بين أشجار الزيتون بالبستان

جة اض نتيفى عدم وصول أشعة الشمس بين األشجار دون المعرفة بأضرار اإلصابة ببعض اآلفات واألمر
يهم ست لدزراعة بعض محاصيل العائلة القرعية (نباتات حساسة لإلصابة بذبول الفرتسيليم) ، كما أنه لي
يل لمحاصالمعرفة بالمحاصيل التى تتناسب فى زراعتها عمليات الخدمة المشتركة (رى وتسميد) بين هذه ا

زراعة اسبة لعدم معرفتهم للمسافات المنوأشجار الزيتون ، كما لوحظ أنه فى جميع المجموعات دون إستثناء 
ضوء ور الأشجار الزيتون والتى تؤدى إلى إعاقة عمليات التقليم لفتح طاقات بالمجموع الخضرى تسمح بمر

ض باألمرا صابةوالهواء وأشعة الشمس ولتقليل نسبة الرطوبة الجوية المرتفعة والتى تعمل على زيادة نسبة اإل
رى بعدد متر بين كل شجرة وأخ ٤لمبحوثين أن مسافات الزراعة فى بساتينهم هى الفطرية حيث ذكر جميع ا

اإلستصالح حسب  شجرة/ فدان) فى حين أن عدد األشجار المناسب فى مناطق ٣٠٠- ٢٦٠يصل إلى (
ن وذلك فى شجرة/فدا ١٢٠- ١٠٠التوصيات الفنية لمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث البساتين) هى حوالى 

  شجرة/فدان . ٤٢لمروية أما فى المناطق المطرية فيفضل زراعة المناطق ا
  
  

  المعرفة بالتقلـيم : - ٦
نموات  مل علىيعتبر التقليم من أهم عمليات الخدمة المؤثرة على اإلنتاج حيث أن ثمار الزيتون تح

يم لتقلا العام السابق المعرضة للضوء والموجودة فى الجو المحيط الخارجى للمجموع الخضرى لذلك يوجه
ً نحو تنشيط نمو أغصان جديدة من أجل الحمل والحد من ظاهرة المعاومة باإلضافة إلنتاج ذات  ثمار دائما

  ) .٣٧١، ص:  ٢٠٠٢مواصفات جيدة (محمد وآخرون ، 
ض الة بعوقد أوضحت المقابالت المتعمقة تفهم الزراع المبحوثين ألهمية عملية التقليم من إز

شعة أدخول ديد البراعم والتخلص من األفرع المصابة وفتح قلب الشجرة للتهوية واألفرع والسرطانات ولتج
دة (بنشط نموات جديناير ي –الشمس ، كما أجمعوا على أنهم يعرفون الموعد المناسب للتقليم من ديسمبر 

) ، نواتس ٥علشان ننتج أصناف جديدة ، ولما الشجر يعجز ويكبر بنجدده يعنى ما تعليش عمر الشجرة عن 
لتقليم اعدم  (والتقليم بنقوم بيه علشان السوس اللى بيصيب األشجار) . فى حين كان رأى القليل منهم يفضل

دم شجار لعين األلحماية الشجر من الشمس والثمار من الرياح ، وال يعرفون إال التقليم الرأسى لفتح مسافات ب
محافظة بيتهم لله غالبإلضافة للتقليم الخفيف الذى يقوم م كأسى لفتح قلب الشجرة وتهويتها ، بايلقالتزاحم ، أو ت

ه تواج على الساق (ويجعل الشجرة على شكل كورة) ، ولقلة تكاليف إجرائه . أما عن أهم المشاكل التى
 وفيه ناس(رتفع مالمبحوثين فكانت عدم معرفتهم بالمركبات التى ترش بعد التقليم ، كما أن سعر هذه المركبات 

لعل وربة ، من الشمس) باإلضافة إلرتفاع أجور العمالة ، كما أنها غير مدعلشان نحمى الشجر  بتقول بالش
الفرع لتقليم (فى ا من أهم المشاكل التى تواجه زراع الزيتون المبحوثين وجود أفرع يراد تقليمها مع قلة الخبرة

  كبير) . الذى به حمل يقابله فرع طراح الزم نشيله) ، (وعلشان كده نزيل الفرع المجاور للفرع
  المعرفة بالتسـميد : - ٧

تعتمد اإلنتاجية المثلى للمحاصيل على اإلمداد الكافى بالعناصر الغذائية وعندما تكون التربة غير 
،  ٢٠٠٦قادرة على توفير هذه العناصر بالكميات والمعدالت الالزمة فيلزم تعويض هذا النقص (عاطف ، 
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 وية والكيماوية ألشجار الزيتون بالصورة المفضلة فى الموعد المناسب) فبإضافة األسمدة العض٢٠٤ص: 
وبالطريقة المثلى والكمية المقررة يجعل األشجار أكثر قوة وأكثر إنتاجية مع إنتظام نضج الثمار وتحسين 

على صفاتها خصوصاً نسبة الزيت ، ويعرف الزراع جيداً أثر التسميد بالمعدالت المقررة والمواعيد المنتظمة 
نمو وإنتاجية أشجار الزيتون إال أنهم أجمعوا على أهمية التسميد العضوى عند الزراعة ألول مرة ، كما أنهم ال 
يعرفون أهمية إضافة الدفعات السمادية من السوبرفوسفات على فترات خالل إثمار الشجرة ، إال أنهم أجمعوا 

فى الموسم ، أما بالنسبة لألسمدة البوتاسية فإنهم يكتفون  على أهمية إستخدام األسمدة األزوتية عند بداية الخدمة
بإضافة القليل منها نظراً إلرتفاع أسعارها . كما أنهم يعرفون جيداً أهمية زيادة معدل التسميد فى السنة غزيرة 

أكلهم كثير) أو (علشان عيالها كثير) . ويكاد يعرف البعض منهم أعراض نقص فعيال كثير الحمل (علشان 
عناصر الصغرى إال أنهم ال يعرفون بالتحديد أى المركب يمكنهم إستخدامه (نقص العناصر نعرفها عند جفاف ال

األوراق وإصفـرارها) . وأما بالنسـبة للبوتاسيوم فعلى الرغـم من أنه عنصر أسـاسى للمحاصيل إال أن إرتفاع 
  إلى عدم إتزان تغذية النبات .سعره أدى إلى النقص الشديد فى الكميات المستخدمة منه مما أدى 

  المعرفة بالـرى : - ٨
ا ر ، كميعرف الزراع جيداً أهمية رى الزيتون بإنتظام خاصةً فى مواعيد التزهير وعقد الثما

ن تضاف أ يجب يعرفون جيداً أهمية الرى بالتنقيط ، وكانت معرفتهم تكاد تكون منعدمة بكميات األسمدة التى
ناء لمياه أثنسوب المياه الرى بالتنقيط إال أن طول الفترة بين المناوبات وإنخفاض ممن النيتريك والفوسفوريك 

  ين .المبحوث لزراعالمناوبة وأثناء الطرح مما يؤثر على كمية اإلنتاج والتى تعتبر أهم المشكالت التى تواجه ا
  : المعرفة بالحرث والعزيق - ٩

ً والتى تيعرف الزراع  وى ئش بتحسبب نقل األمراض لألشجار (الحشاأهمية إزالة الحشائش يدويا
 مصارفأمراض وحشرات تعدى أشجار الزيتون) ، كما أنهم يقومون بالتخلص منها على الجسور والترع وال

ً يعرف القليل منهم أهمية إستخدام المبيدات فى  من  لتخلصاأو تركها فى أكوام ما بين األشجار ، وأيضا
ام إستخدت ن معدالعزوا ذلك لقلة العمالة وإرتفاع أجورها إال أنهم ال يعرفوالحشائش الحولية والمعمرة ، وقد 

السلب ، بها علي المبيدات ، ويعانون من إرتفاع أسعارها ، وتخوفهم من مالمستها ألوراق األشجار مما يؤثر
رث ن حكوكما يعرفون جميعاً أهمية خربشة األرض بالمحراث بعد جمع المحصول فى بداية الربيع على أن ي

  سم) إلزالة الحشائش وتهوية التربة خاصة فى المزارع التى تروى بالغمر .١٥- ١٠سطحى (
  

  األمراض :والمعرفة باآلفات  - ١٠
شرة ة ، وحتتعرض أشجار الزيتون لإلصابة بالعديد من اآلفات مثل اإلصابة بحشرة الزيتون الرخو

ن) ة الزيتون (عثق الزيتون الخضراء ، وثاقبة الزيتوالزيتون القشرية ، وحشرة الزيتون القطنية ، ودودة أورا
ى ، ن الهبابالعفة ون، واألش ، وذبابة ثمار الزيتون ، وحفار ساق التفاح ، وخنافس القلف ، وذبول الفرتسيليم

  ) .٧٠- ٥٩، ص ص:  ٢٠٠٢وتيفعات األوراق ، والنيماتودا (محمد وآخرون ، 
فاح ، ق التلجيدة لحشرات مثل ذبابة ثمار الزيتون ، وحفار ساوقد أجمع الزراع المبحوثين على المعرفة ا

د كان ون فقوالنيماتودا . وفيما يتعلق بأعراض اإلصابة بدودة ورق الزيتون الخضراء وذبابة ثمـار الزيت
كذلك بين  الزراع المبحوثين يعرفون األعراض بدون تمييز بين إصابة كل منهم (بنالقى ثقوب فى الحبة) ،

تخلى  اتوداصابة بحفار ساق التفاح وخنافس القلف حيث أجمعوا على وجود ثقوب على الساق (النيمأعراض اإل
  الورق كسالن ومرخم) .

خوة ة والرالقشريتجابات الزراع المبحوثين إلى المعرفة الجيدة بمقاومة حشرة الزيتون وتشير إس
ا ، مقاومته ئد فىبحوثين أهمية إستخدام المصاواألشنة وحفار ساق التفاح وذبابة ثمار الزيتون ، وذكر أحد الم
م ودة ألنها محدفكانت معرفتهم بطرق مقاومته أما فيما يتعلق بمقاومة دودة أوراق الزيتون وذبول الفرتسيليم

 ى حينفيجهلون أسباب حدوثه فهم يعزون ذلك إلرتفاع منسوب الماء األرضى أو إرتفاع نسبة الرطوبة ، 
ا لنيماتودومة ان منعدمة فى مقاومة النيماتودا (نزرع الفلفل الحريف والدمسيسة لمقاكانت معرفتهم تكاد تكو

  وحشرة الزيتون القطنية) .
  (قطف) المحصول : المعرفة بجمع - ١١

يعرف الزراع جيداً مواعيد جمع ثمار الزيتون وعالمات نضج كل صنف إال أنهم يلجأون لقطف 
وهى خضراء قبل أن يكتمل اللون للهروب من إصابة الثمار بذبابة (لجمع) ثمار الزيتون فى معظم البساتين 

ً ظاهرة الزيتون والتى تهاجم الثمار الملونة وحدها دون الخضراء فى  آخر الموسم ، كما أنها تقلل نسبيا
المعاومة فى بعض األصناف طبقاً آلراء الزراع المبحوثين ، أما بالنسبة ألصناف الزيت فيعرفون جيداً ميعاد 

لنضج بالضغط على الثمرة (لما بنضغط على الثمرة باألصابع بنحس بالزيت) ، كما أنهم يعرفون جيداً أهم ا
طرق جمع الثمار إال أنهم تنقصهم المعرفة بأهمية الجمع على مراحل وأن يبدأ القطف من األفرع السفلية أوالً ، 
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هز األشجار عند الجمع لتقليل األوراق  كما كانت معارفهم متدنية بأهمية عدم جذب الثمرة باليد ، وعدم
المتساقطة . كذلك تشير إستجابات الزراع المبحوثين إلى المعرفة الجيدة بأهمية إستخدام عبوات من الخيش أو 

  كيلوجرام للعبوة الواحدة . ٥٠البالستيك بها فتحات للتهوية وأال تزيد سعتها عن 
  

  خدمة وإنتاج الزيتون : هم المعوقات التى تواجه الزراع فىأ –ثانياً 
نتاج تبين من إستطالع رأى المبحوثين وجود العديد من المعوقات التى تواجههم فى خدمة وإ

  محصول الزيتون بأنواعه المختلفة وفيما يلى عرض لها :
  أهم معوقات خدمة وإنتاج الزيتون :  –أ 

ً لرأى المبحوالنسبية طبتمثلت أهم معوقات خدمة وإنتاج الزيتون وفقاً ألهميتها  النحو  ثين علىقا
العمالة الزراعية المدربة والمتخصصة فى زراعة الزيتون مع ندرتها فى بعض  إرتفاع أجور - ١التالى : 

 - ٣ ،مع لعمالة ذات الخبرة والكفاءة فى عمليات التطعيم والتقليم والجعدم توافر ا - ٢ ،األوقات (خالل المواسم) 
شجار أمراض الزيتون بأهم العمليات الزراعية والتشخيص الدقيق آلفات وأ عدم توافر الخبرة الفنية لزراع

الت عدم توافر آ - ٥ ،رتفاع أسعار المبيدات واألسمدة الكيماوية إ - ٤ ،الزيتون وتحديد طرق العالج المناسبة 
مناطق صارات (طرد مركزى) فى عدم توافر ع - ٦ ،بديالً عن القطف اليدوى ذو التكلفة المرتفعة اد ـالحص

لثمار المجروحة كثرة كمية ا - ٧ ،زراعة الزيتون ، حيث توجد بعض العصارات لدى بعض المستثمرين فقط 
راضى ياه الرى بالمنسوب الذى يساعد على الرى األمثل لبساتين الزيتون فى األعدم توافر م - ٨ ،أثناء الجمع 

لشتالت من األصناف ذات عدم توافر ا - ١٠ ،تل دم وجود الخبرة الكافية إلنشاء المشاع - ٩ ،التى تروى بالغمر 
صغيرة راع بأهم الطرق المتبعة للتقلـيل من ظاهـرتّى المعاومة والثمار العدم وعى الز - ١١ ،األصول الجيدة 

اعد لزراع بأضرار بعض المحاصيل التى يقومون بتحميلها بين أشجار الزيتون والتى تسعدم إدراك ا - ١٢ ،
  رتسيليم .على نقل مرض ذبول الف

  الزيتون : جمع وتسويقأهم معوقات   –ب
عدم وجود  - ٢د اآللى ، عدم توافر الحصا - ١ى : فالزيتون  عمليات جمعتمثلت أهم معوقات وقد 
 - ٤لزراع بعالمات نضج ثمار الزيتون على حسب الغرض من زراعته ، اتدنى معارف  - ٣عمالة مدربة ، 

المجروحة مما يعرضها  كثرة الثمار - ٥لعبوات من األلياف الطبيعية ، عدم إلتزام الزراع المبحوثين بتوفير ا
 ثيرة من الثمار للتساقط على األرض نتيجة هز األشجار أو ضربها بالعصىتعرض نسبة ك - ٦للتلف السريع ، 

 زراعتدنى وعى ال - ٨د من األفرع وتساقط األوراق أثناء العمليات التقليدية فى الجمع ، تكسير العدي - ٧، 
عدم توافر  – ١٠بة وإرتفاع تكلفتها ، ـدم توافر وسائل النقل المناسع - ٩بأهمية عمليات الفرز والتدريج ، 

عن كيفية  نقص المعارف - ١٢لى مراحل ، عدم الجمع ع - ١١الكوادر الدربة من المرشـدين الزراعيـين ، 
عدم  - ١٤م كميات وفيرة منه ، نخفاض سعر المحصول نتيجة تراكإ - ١٣إجراء عمليات التخزين السليمة ، 
 بعد األسواق - ١٦لمصانع الخاصة بالتصنيع الزراعى ، عدم توافر ا - ١٥توافر مراكز لتجميع المحصول ، 

  حكم التجار فى أسعار التوريد .ت - ١٧عن مناطق اإلنتاج مما يزيد من تكاليف النقل ، 
  : نتاج الزيتون بمنطقة الدراسةقترحات الزراع المبحوثين لمواجهة معوقات خدمة وإم –ثالثاً 

ً آلراء المبحوثين من زراع الزيتون فقد أيدوا بعض المقترحات للتغلب على مشاك قات ل ومعووفقا
  خدمة وإنتاج الزيتون بمنطقة النوبارية والتى يمكن ترتيبها فيما يلى :

  : مقترحات المبحوثين للتغلب على مشاكل ومعوقات الخدمة والزراعة  –أ 
تون للتوعية بعمليات عقد دورات تدريبية لمنتجى ومزارعى الزي - ١:  هذه المقترحات فىتمثلت 
وإنتاج  ل داخل حقول الزراع لتدريبهم على عمليات التقليم والتطعيم واإلكثارعمل أيام حق - ٢الخدمة المختلفة ، 

ث ة من قبل مراكز البحووفير شتالت من األصناف المختلفة مدعمة ومقاومة لظاهرة المعاومت - ٣الشتالت ، 
 إنشاء إتحاد - ٥خالل تضييق الفترة بين المناوبات ورفع منسوبها ، من  توفير المياه - ٤ووزارة الزراعة ، 

اسبة ، المن لمنتجى ومزارعى الزيتون ذوى الحيازات الصغيرة لتساهم فى توفير مستلزمات اإلنتاج باألسعار
حدود من إنشاء عدد م - ٧إتحاد المنتجين أو عن طريق الشركات ،  الت للحصاد تتبع التعاونيات أوتوفير آ - ٦

دريبية عقد دورات ت - ٩ات اإلرشادية ، توفير الخدم - ٨العصارات فى كل تجمع لزراعات الزيتون ، 
ق مع متوافمتخصصة يتوافر فيها أماكن تدريب متخصصة بعيداً عن العمل األكاديمى ، والوقت يكون مناسب و

 - ١٠ن ، لزيتولعية المختلـفة ، والتحضير المسـبق ، والتدريب على عمليات التصنيع الزراعى العمليات الزرا
  توفير القروض طويلة األجل بأسعار فائدة منخفضة .

  قترحات المبحوثين للتغلب على مشاكل ومعوقات الجمع وتسويق الزيتون :م  –ب
تدريب  - ١:  ب أهميتها كما يلىوقد أبدى المبحوثين بعض المقترحات والتى يمكن ترتيبها حس

الزراع على عمليات الحصاد من حيث الجمع على مراحل وبداية من أسفل الشجرة والتقليل من خدش الثمار 
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 - ٣تدريب الزراع على فرز وتدريج الثمار ،  - ٢وعدم تكسير األفرع وغيرها من التوصيات المتعلقة بها ، 
الزراع على عمليات الحصاد والفرز والتدريج والتعبئة تدريب  - ٤إنشاء جمعيات لتسويق المحصول ، 

 - ٨توفير وسائل النقل ،  - ٧تيسـير التعاقد مع المصانع ،  - ٦إقامة مراكز للتجميع ،  - ٥والتخزين والنقل ، 
 - ٩التوسع فى إنشاء مناطق للتصنيع الزراعى قريبة من أماكن الزراعة لضمان التوسع فى اإلنتاج والتسويق ، 

توفير القروض طويلة األجل من بنوك  - ١٠باألهمية الصحية واإلقتصادية لزيت وثمار الزيتون،  التوعية
إيجاد نظام تسويقى بأسواق  - ١١القرى أو مشاريع التشجير بالوزارة لتشجيع الزراع على زراعة الزيتون ، 

ج من خالل الزراعة العضوية تعريف الزراع بأهمية اإلنتا - ١٣إيجـاد منافذ للتسويق ،  - ١٢الجملة المحلية ، 
تفعيل اإلرشاد التسويقى بمناطق  - ١٥إنشاء منافذ لتسويق المحصول ،  - ١٤لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير ، 

اإلستصالح للتعامل مع صغار الزراع فى مدهم بالمعلومات التسويقية الالزمة لتسويق محاصيلهم بصفة عامة 
وين رابطة لصغار الزراع تساعد فى توفير وسائل نقل جماعية تك - ١٦ومحصول الزيتون بصفة خاصة ، 
   لمحصول الزيتون بأسعار منخفضة .

م تحسين وضع تصور للدور اإلرشادى المتعلق بتنمية معارف زراع الزيتون ومهاراتهم ومن ث –رابعاً 
  إنتاجيتهم :

 ية وما توصلفى ضوء ما تضمنه البحث من خالصة الكتابات والدراسات المرجعية وأسس نظر
 تنميةوإليه الباحثان من نتائج يمكن وضع تصور للدور اإلرشادى فى مجال تنمية معارف زراع الزيتون 

  مهاراتهم ومن ثم تحسين إنتاجيتهم وذلك من خالل :
 بالتعاون من خالل برامج إرشادية متكاملةوضع خطة مرحلية للنشر والتوسع فى زراعة أشجار الزيتون  - 

ألخذ فى ين مع اقسم زراعة الزيتون ونباتات المناطق الجافة وشبه الجافة بمعهد بحوث البساتوالتنسيق مع 
ل أيام وعم اتاإلعتبار تحديد مناطق متخصصة فى اإلنتاج سواء للثمار أو للزيوت ، باإلضافة لعقد الندو

لزيتون تاج ااعة وإنالحقل فى التوقيتات المناسبة لتدريب الزراع على إستخدام التقنيات الحديثة فى زر
   مستعيناً فى ذلك بتوفير اإلخصائيين والنشرات الفنية المتخصصة .

 د الزراعمالعمل على تشجيع وإنشاء روابط لمنتجى الزيتون تتولى بالتعاقد مع معهد بحوث البساتين  - 
ز والفر بالشتالت ذات األصناف عالية اإلنتاج وتدريبهم على عمليات التطعيم والتقليم وطرق الجمع

  والتدريج والتعبئة والنقل السليمة .
 ة وإنتاجتطوير البرامج اإلرشادية فى مجال تدريب المرشدين الزراعيين المتخصصين على عمليات خدم - 

اعة محصول الزيتون من خالل أجهزة البحث واإلرشاد بمركز البحوث الزراعية وأجهزة وزارة الزر
  المختصة بهذا الشأن .

سعار ية عن األبتوفير المعلومات التسويقر ثقافة اإلرشاد التسويقى بين الزراع ويتم ذلك العمل على نش - 
ساليب نمية أوتوقعاتها فى التوقيت المناسب ، وإنشاء مراكز لتجميع المحصول مع توفير وسائل النقل وت

  التصنيع الغذائى بالمراكز اإلرشادية لتعظيم المنافع التسويقية لمحصول الزيتون .
نتج من تشجيع المستثمرين وكبار الزراع على إنشاء المعاصر ومحطات تصنيع الزيتون إلستيعاب الم - 

  المحصول من صغار الزراع .
  

  المراجـــع
  

  

ة رسال ،" لفيومادراسة إقتصادية إلنتاج محصول الزيتون فى محافظة : " عبير مصطفى مصطفى، المجدأبو  - 
  . ٢٠٠٤، لية الزراعة بالفيوم ، جامعة القاهرةماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، ك

 "الزيتون  وإنتاجبو شنب، إكرام سعد الدين و محمد محمد السيد (دكتوران) : " التقنيات الحديثة فى زراعة أ - 
  .٢٠٠٢) ، ١٢، معهد بحوث البساتين ، مركز البحوث الزراعية ، نشرة فنية رقم (

سالة رالزيتون فى الجمهورية العربية السورية" ،  وتسويق محصولالحسن، أحمد على : "إقتصاديات إنتاج  - 
  . ٢٠٠٥ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 

كتوراة ، لخشن، منال السيد محمد : " دراسة إقتصادية للمحاصيل الزيتية فى محافظة الغربية " ، رسالة دا - 
  . ٢٠٠٢الزراعة ، جامعة طنطا ،  قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية

راعية ، رجس، عادل يوسف (دكتور) : " إنتاج زيت الزيتون عالى الجودة " ، اإلدارة العامة للثقافة الزج - 
  . ٢٠٠٤) ، ٣وزارة الزراعة ، نشرة فنية رقم (

ئص هران، يحيى على (دكتور) : " تباين معدالت التبن تحت الظروف المحلية وعالقته ببعض خصاز - 
) ، ١٩٨٣- ٥٣عام ( ٣٠الممارسات اإلرشادية المزرعية " ، ملحق المؤتمر اإلرشادى ومنجزات 

  . ١٩٨٣نوفمبر  ٧- ٥) ، مركز البحوث الزراعية ، ١٤البحث رقم (
نية بد العزيز، عاطف (دكتور) : " خدمة وزراعة محصول الزيتون " ، مركز البحوث الزراعية ، نشرة فع - 

 ،٢٠٠٦ .  



Mamdouh, M. E.  and  A. G. A. Gomaa  
 

 4902 

رشاد المرجع فى اإل "(دكاترة) :  د محمد و حسن أبو السعود و أبو شعيشع طه و الرافعى أحمدعمر، أحم - 
  . ١٩٧٣الزراعى " ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ول تعمير نتر، إبراهيم و سامى الفاللى (دكتوران) : " تعمير الصحراء وتوفير الغذاء " ، دليل الشباب حع - 
  . ١٩٨٨جديدة ، المجلس األعلى للشباب والرياضة ، مصر ،  الصحراء وإقامة مجتمعات

لرابعة ، ان دالين، ديوبولوب : " مناهج البحث فى التربية وعلم النفس " ، ترجمة محمد نوفل ، الطبعة اف - 
  . ١٩٩٠مكتبة األنجلوالمصرية ، القاهرة ، 

ندرية ، ر المعرفة الجامعية ، اإلسك) : " علم اإلجتماع والمنهج العلمى " ، دامحمد، محمد على (دكتور - 
١٩٨٠ .  

درية ، حمد، محمد على (دكتور) : " دراسة فى طرق البحث وأساليبه " ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكنم - 
١٩٨٨ .  

نظم رسى، بهاء الدين محمد : " التقدير اإلحصائى لدوال اإلنتاج ألهم الحاصالت الزراعية فى ظل الم - 
عة ، ة فى مصر " ، رسالة دكتوراة ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزراالمزرعية الصحراوي

  . ١٩٩٨جامعة عين شمس ، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ، مارس 
رية التى رسى، محمد عبده (دكتور) : " سلوك الزراع فى إستخدام تقنيات المكافحة المتكاملة لآلفات الحشم - 

ية ، ت البحيرة والقليوبية والجيزة " ، مركز البحوث الزراعتصيب الطماطم ببعض قرى محافظا
  . ١٩٩٩) ، ٢٢٧معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية ، نشرة يحثية رقم (

ة بمطروح عوض، أحمد إبراهيم : " دراسة تحليلية لنظم وأنماط اإلنتاج المزرعية بمنطقة الجراولة القديمم - 
 ،راعة ر " ، رسالة ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزبالساحل الشمالى الغربى لمص

  . ١٩٩٧،  جامعة اإلسكندرية
نة زارة الزراعة وإستصالح األراضى ، قطاع الشئون اإلقتصادية : " نتائج التعداد الزراعى عن السو - 

  " . ١٩٩٩/٢٠٠٠الزراعية 
سنة دية : " نتائج التعداد الزراعى عن ال، قطاع الشئون اإلقتصا وزارة الزراعة وإستصالح األراضى - 

  " . ٢٠٠٢/٢٠٠٣الزراعية 
الى زارة الزراعة وإستصالح األراضى ، مديرية الزراعة لألراضى الجديدة بالنوبارية : " بيان بإجمو - 

  (بيانات غير منشورة). ٢٠٠٥ومساحة وعدد مزارعى الزيتون" ، محافظة البحيرة ، 
  

- Hayward, J.A. (1987): “Issues in Research and Extension.” A World Bank 
Symp. Washington, D.D. 
- Iowa State University: Extension to Communities (Focus Group Approach to 
Needs Assessment). 
- Roger, E.M. (1983): "Diffusion of Innovations" the Free Press, New York. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to determine farmer's knowledge concerning olive 
growing and production such as: species, seedling production, vaccination, coppicing, 
fertilization, olive pests and their control, fruit picking and handle, and identify the 
constraints facing olive growers in using knowledge concerning olive growing and 
production and their suggestions to overcome these constraints.  

Focus group discussion guide were used to collect data on February 2007 of 
Banger El-Soqar, El-Postan, and Gharb El-Nobaria, Sectors. One group of each 
sector were met in the extension center, each group amounted to 15 members similar 
in age, level of education and olive growing experiences, the whole number was 45 
respondents.  
Using qualitative approach the results of the research revealed that : 
● Respondents knowledge concerning olive species such as: El-Agezey El-Shamy, 

El-Toffahey, El-Shemlaly, and El-Menzaneilo are good, but they don't know other 
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species such as: El-Bekwal, El-Kronaky, El-Wateken, and El-Maraky. The holders 
of limited area grow olive surround their farms in order to protect it, while the 
holders of large area grow olive for oil production and export. 

● Majority of the respondents buy olive seedling from nonrecommended sources 
because the seedling prices of Agricultural Research Center is high. All the 
respondents don't know seedling production method. 

● The majority of the respondents know pen vaccination method but they don't know 
buds putting in right way, and the host is unvalid. 

● The respondents suffering from young fruits phenomena and they don't know how 
can overcome them. 

● The respondents knowledge concerning the damage due to cultivating some crops 
among olive trees, the suitable crops can be cultivated and the suitable distances 
between olive trees are limited 

● The majority of the respondents know the importance of olive trees coppicing, little 
ratio of them don’t prefer executing it to protect the trees of sun rays and wind, they 
know only vertical and cup shaped coppicing, they don't know the importance of 
spraying some chemicals after coppicing process. 

● All the respondents know olive fruit fly, apple stem insect, and nematode,           they 
know infection symptoms of olive leaves worm, olive fruit fly, without discrimination 
between them. The respondents know haw to control hard, soft olive insects and 
ashens. Their knowledge concerning olive leaves worm control, and vertisellum 
weathering are limlted, as for nematode control they don't know it. 

● Respondents knowledge concerning olive fruit picking time is good for oil species, 
as for other species they pick it earlier to avoid olive fly infection. Their knowledge 
concerning fruit picking techniques is low. 

●There are some constraints face the respondents in olive growing, production and 
marketing where they suggested how to overcome them. 


