
*Corresponding author: drmanalfahmy2017@gmail.com  
DOI : 10.21608/jsas.2020.19690.1186
Received:17/11/2019;Accepted:11/02/2020
©2020 National Information and Documentation Center (NIDOC)

     مجلة العلوم الزراعية المستدامة م46 ، ع2، ص ص 101-91 (2020)8

اإلحتياجات المعرفية والتنفيذية لمزارعى قصب السكر  بمحافظة المنيا 
محمد حمودة الجزار، منال فهمى إبراهيم علي، محمد عبدهللا امبارك و محمد عثمان صادق
قسم االقتصاد الزراعى - فرع االرشاد الزراعى - كلية الزراعة  - جامعة كفر الشيخ- مصر 

معهد بحوث االرشاد الزراعى والتنمية الريفية - مصر

استهدف البحث  بصفة رئيسية تحديد االحتياجات المعرفية والتنفيذية للزراع المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة 
بانتاج وتسويق محصول قصب السكر، وتم تحديد شاملة البحث عن طريق اختيار اكبر ثالثة مراكز ادارية فى 
اختيار قرية من حيث  تم  السكر ومن كل مركز  المنزرعة بمحصول قصب  المساحة  المنيا من حيث  محافظة 
المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر، وبالتالى اصبحت شاملة البحث هى 3500 مزارعا بالقرى المختارة  
ولتحديد عينة البحث تم استخدام معادلة كريجسى ومورجان فتبين ان حجم العينة هو 346مبحوثا موزعة على 
القرى كما يلى، قرية المحرص مركز ملوى 154مبحوثا ، وقرية بنى حرام مركز ديرمواس150 مبحوثا، وقرية 
المبحوثين بطريقة عشوائية منتظمة من واقع  ابو قرقاص 42 مبحوثا وتم اختيار الزراع  ساقية موسى مركز 
كشوف حصر زراع محصول قصب السكر لعام 2019 بالجمعيات التعاونية الزراعية وتم جمع بيانات البحث 
بواسطة استمارة استبيان عن طريق المقابلة الشخصية، وتم استخدام عدة أساليب وأدوات إحصائية وهى : النسبة 
المئوية ، والتكرارات، والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى وكانت اهم النتائج ما يلى: 1-يتضح من  النتائج 
ان حوالى 94% من المبحوثين مثلوا فئة االحتياج المعرفى المتوسط والمرتفع وهذا يبين مدى احتياجهم للتذويد 
وفقا  المبحوثين  توزيع  ان  النتائج  هذة  ويتضح من  السكر، 2-  بزراعة قصب  الخاصة  والمعلومات  بالمعارف 
الحتياجاتهم التنفيذية يشير ان 94%منهم مثلوا فئة االحتياج المتوسط والمرتفع 4- بينت النتائج ان اهم المشكالت 
االنتاجية التى ذكرها المبحوثين هى مشكلة سوء الصرف بالحقول واالصابه بالفئران جاءوا فى الترتيب االول ، 
بنسبة 3%.92,48- اظهرت النتائج أن اهم المشكالت التسويقية  التى ذكرها المبحوثين هى مشكلة  زيادة تكاليف 

شحن اللورى وعربات السكك الحديدية جاءت فى الترتيب االول بنسبة مقدارها % 92,48

المقدمة والمشكلة البحثية                                                            

برامج  عليها  ترتكز  التي  القطاعات  أهم  أحد  الزراعة  قطاع  يعد 
إذ  العربية,  العالم وال سيما جمهورية مصر  التنمية مختلف دول 
يعتبر  للسكان  الالزمة  الغذائية  باالحتياجات  الوفاء من خالله  أن 
أحد أهداف عملية التنمية, كما أنه من أهم مصادر الدخل القومي 
ويعد مصدراً للنقد األجنبي, المجتمعية في حيث أن الوصول إلي 
من  الكثير  يوفر  الرئيسية  المحاصيل  من  الذاتي  اإلكتفاء  درجة 
النقد األجنبي, كما أنه يستوعب نسبة كبيرة من العمالة، )وزارة 

الزراعة واستصالح األراضي، 2004).                 

ويعد اإلرشاد الزراعي من األجهزة الضرورية لتحقيق التنمية 
الريف  أهل  إلى  التعليمية  وأنشطته  بعملياته  يتوجه  الذي  الريفية 
ثم  الزراعي ومن  إنتاجهم  عامة والمزارعين خاصة ألجل زيادة 
تحسين حالتهم المعيشية وصوالً إلى حياة أفضل )علي،2002).                 

مناحى  باختالف  الحاجة  مفهوم  الى  الباحثين  نظرة  وتختلف 
فجوة  بأنها   )1968( الخولي  عرفها  حيث  والتخصص  االهتمام 
بين الوضع الحقيقي الحالي وبين الوضع المرغوب، وعرفها عمر 
(1971( بأنها نقص في إحدي متطلبات الحياة، وعرفها بركات 
(1975( علي أنها رغبة طبيعية يهدف الكائن الحي إلي تحقيقها 
عبد  ويري  الحياة،  في  واالنتظام  النفسي  التوازن  إلي  يؤدي  بما 
الغفار )1975( أن الحاجة هي فجوة بين وضع أو مستوي نرغب 

فيه ووضع أو مستوي نحن عليه اآلن, أي الفرق بين ما نأمـل أن 
نكـون عليه وما نحن عليه اآلن، ويعرف ليجانز(1961)  الحاجة 
بأنها فجوة أو ثغرة ما بين وضعين أحدهما الوضع الحالي واألخر 
الوضع المرغوب الوصول إليه وعرفها صالح)1972( بأنها حالة 
البيئية عن  الشروط  حيد  أو  انحراف  تنشأ عن  الحي  الكائن  لدي 
الكائن  وبقاء  لحفظ  الالزمة  المثلي  الحيوية  البيولوجية  الشروط 
الكائن  بين  إتزان  الحاجة حالة عدم  وتنشأ عن وجود هذه  الحي, 
ليحقق  نشاطه  الحي  الكائن  يهيئ  ثم  ومن  الخارجية  وبيئته  الحي 
حالة اإلتزان«. كما يري راجح )1976( أن الحاجة هي كل حالة 
من النقص أو االفتقار واالضطراب الجسمي أو النفسي إن لم تلق 
إشباعاً أثارت لدي الفرد نوعاً من التوتر والضيق ال يلبث أن يزول 
واستعاد  النقص واالضطراب  زال  متي  أو  الحاجـة  متي قضيت 

الفرد توازنه.

رغبة  بأنها  النفسية  الحاجات   )1992( أحمد  يعرف  كما 
التوازن  إلي  يؤدي  بما  تحقيقها  إلي  الحي  الكائن  يهدف  طبيعية 

النفسي واالنتظام في الحياة.

العوامل  كل  هي  الحاجة  أن   )1999( وسعد  السيد  ويري 
والمالبسات التي تنشأ من بيئة الكائن الحي ثم ترتبط به ارتباطاً 
يساعده علي االحتفاظ بحياته وصحته الجسمية وتسير في طريق 

التكامل السوي.
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فمنهم  اإلنسانية,  الحاجات  تصنيف  العلماء  من  الكثير  حاول 
من صنفها حسب أوجه النشاط اإلنساني أو التخصص أو مجاالت 

إهتمام الفرد, وفيما يلي بعض تصنيفات العلماء للحاجات:

وهي  متعلمة:  حاجـات  إلي:1–  العال)1975(  عبد  صنفها 
الحاجات التي تنشأ نتيجة عوامل بيئية وظروف موضوعية تحيط 
بالفرد في البيئة التي يعيش فيها, 2– حاجـات غير متعلمة : وهي 

محركات عضوية مثل التنفس, والجوع, والنوم, والعطش.

ويري عبد الغفار)1975( أن هناك نوعين من الحاجات وهما 
أو  المحسوسة  غير  والحاجات  المدَركة,  أو  المحسوسة  الحاجات 
غير المدَركة، وصنفها أحمد)1992(, وعلي )2002( كما يلي: 
إلي  الحاجة  الحب, 3–  إلي  الحاجة  األمان, 2–  إلي  الحاجة   –1
النجـاح, 4– الحاجـة إلي التقـديـر, 5– الحاجة إلي اإلنتماء, 6– 

الحاجة إلي الضبط والتوجيه, 7– الحاجة إلي الحرية.

يذكرBhatnagar  (1987) ,عدة طرق لتحديد االحتياجات 
وهي:

1– المالحظـة : ويمكن أن تأخذ طابعاً فنياً ونفسياً وقد تكون غير 
ما  بين  للتمييز  معياري  بشكل  تستخدم  أن  يمكن  كما  محددة 
أو  تنظيمية  هياكل  أو  سلوكيـات  مـن  فعـال  وغير  فعال  هو 

عمليات.

مسحية,  بحوث  فمنها  أشكال  عدة  وتأخذ  االستقصاء:  قوائم   –2
المفتوحة  األسئلة  من خالل  أفراد  من  وعينة  واستطالعات, 
أو المغلقة أو متعددة االختيارات, وقد يتولي المبحوث وحده 

اإلجابة علي األسئلة أو يحتاج إلي المساعدة في تفسيرها. 

المعلومات من  الحصول علي  : وتضمن  اإلداريـة  الطـلبات   –3
األشخاص الذين تؤهلهم مناصبهم وأوضاعهم الرسمية وغير 

الرسمية معرفة احتياجات مجموعة معينة.

4– المقابالت الشخصـية: وقد تكون رسمية أو غير رسمية, محددة 
أو غير محددة أو خليط منهما ومن الممكن أن تتم علي عينة 
من مجتمع ما أو من خالل مقابلة كل شخص, وتتم إمـا وجهاً 

لوجـه أو بالتليفـون أو فـي مواقـع العمـل أو بعيداً عنه.

5– المناقشات الجماعية : وتقوم علي تسليط الضوء علي موضوع 
ما يهم مجموعة من األفراد أو عينة من المجتمع, ويتم فيها 

تحليل مشكلة ما ووضع الحلول لها.

6– االختبارات أو االمتحانات : وهي طريقة مستنبطة من قائمة 
االستقصاء وقد تكون ذات توجه وظيفي.

7– السـجالت والتقـاريـر: وتشمل الخرائط التنظيمية ومستندات 
وتقارير  العاملين  وسجالت  المراجعة  وتقارير  التخطيط 

التقييم.

8– تحلـيل الوظيفـة أو النشـاط. 

9– الخـطة التنظـيمية طويلـة المدي  

لتحديد  العامة  الطرق  نولز  نقالً عن  كما ذكر يس )1993( 
واالختـبارات,  واالسـتبيان,  المقابلـة,  في:  التعليمية  االحتياجات 
األداء,  ومراجـعة  العـمل  وتحليل  الجماعـة,  مشـكالت  وتحليل 

ودراسـة السجالت والتقـارير.  

البرامج  أنجح  أن  علي   )1963( وهيرن  كلسي  ويؤكد  هذا 
الحقيقي من خالل  الموقف  تبني علي أساس  التي  اإلرشادية هي 

المزرعة  أو  النـاس  ومشـاكل  وحاجـات  رغبـات  علي  التعرف 
أو العائلة أو المنطقة قبل بدء العمل وهي األهداف القريبة والتي 

بدونها ال يمكن للتعليم اإلرشادي أن يكون فعاالً وناجحاً.

العمل  في  الحاجات  أهمية  علي   )1975( العادلي  يؤكد  كما 
إال  هو  ما  الناجح  اإلرشادي  البرنامج  أن  يري  حيث  اإلرشادي, 
التنمية  موضع  المنطقة  في  الحالي  الموقف  يتضمن صورة  بيان 
ومشاكل الريفيين الملحة واألهداف والمقترحات الالزمة لحل هذه 

المشكالت ومقابلة تلك الحاجات من خالل العملية التعليمية.

تقوم  اإلرشادي  العمل  فلسفة  أن   )1992( عمر  ويذكر 
والمهارات  المعارف  في  مرغوبة  سلوكية  تغييرات  إحداث  علي 
لهم  أفضل  حياة  لبناء  وذلك  المسترشدين  لجمهور  واإلتجاهات 
ويبني  الريفية,  المناطق  في  الحياة  نوعية  وتحسين  ولمجتمعاتهم 
المنطقة موضع  العمل اإلرشادي علي أساس تحديد المواقف في 
البحثللوقوف علي أكثر الحاجات إلحاحاً ومحاولة إيجاد الحلول لها 
وذلك من خالل برامج إرشادية فعالة لها أهداف محددة وواضحة 
األفراد  تجاوب  لضمان  وذلك  الحاجات,  تلك  من  ومنبثقة  المعالم 

المعنيين وقبولهم ألهدافها.

ويشير الرافعي )1993( إلي أن دراسة االحتياجات المعرفية 
ليس فقط للتعرف عليها وتحديدها وإنما للتعرف علي االحتياجات 
باإلضافة  الزراع,  لجمهور  بالنسبة  المحسوسة  المحسوسة وغير 
جميع  وحشد  ألولوياتها  وفقاً  وترتيبها  تنظيمها  وجوب  إلي 

اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية إلشباع تلك الحاجات.

ويري غزالن )2001( أن نجاح برامج األنشطة اإلرشادية 
الموجهة للزراع متوقف علي ضرورة التعرف علي االحتياجات 
اإلرشادية وتحديدها بدقة قبل البدء في أي عمل إرشادي زراعي 
بتلك  المرتبطة  الزراعية  اإلرشادية  التوصيات  تنفيذ  إلي  يهدف 
تعد  وإهتماماتهم  الزراع  حاجات  فإن  ذلك  وعلي  االحتياجات, 
اإلرشادية  األنشطة  مختلف  وتنفيذ  تخطيط  عند  أساسية  ركيزة 

المعنية به.

هذا وتعددت الدراسات التي تناولت االحتياجات االرشادية في 
ودراسة   )2019( وآخرون  عبدهللا،  كدراسة  المختلفة  المجاالت 
التي  الدراسات  مازالت  أنه  إال   )2019( وآخرون  الحامولي، 
تناولت  االحتياجات االرشادية التي تناولت قصب السكر محدودة  

االستراتيجية  المحاصيل  من  السكر  قصب  ويعتبر  هذا 
األهمية  فى  القمح  بعد  يأتى  حيث  العالم  أنحاء  جميع  فى  الهامة 
االستراتيجية فهو مصدر هام من مصادر إنتاج السكر، وإلى جانب 
صناعة السكر فأنه يستخدم فى صناعة العسل األسود، الذى يعتبر 
غذاء شعبياً غنياً بالمواد الغذائية والمعدنية، وبخالف ما يساهم به 
محصول قصب السكر فى إنتاج السكر والعسل األسود، فإن بقايا 
المحصول تستخدم فى ما يزيد عن 25 منتج صناعى ثانوى مثل: 
العصير  من  السكر  استخالص  بعد  المتبقى  الجزء  هو  الموالس 
وتقوم عليه صناعة الكحول والخل وخميرة البيرة والخميرة الجافة، 
وسلفات بوتاسيوم واألستون.المصاص: ويستخدم فى صناعة لب 
الورق والخشب الحبيبى وشمع القصب. طينة المرشحات: يمكن 
اضافتها لألراضى الجديدة لزيادة خصوبتها الحتوائها على العديد 
القالوح واألوراق  الحقل: يستخدم  المغذية. مخلفات  العناصر  من 
حرق  أن  إلى  باإلضافة  الماشية  لتغذية  أخضر  كعلف  الخضراء 
المتخلفة من عملية الحصاد وتنظيف  الجافة (  السفير ) االوراق 
على  المتطفلة  الحشرات  غالبية  من  التخلص  عنه  ينتج  القصب 
الحشائش المصاحبه لنمو القصب كما يمكن إستخدام تلك لمخلفات 
فى عمل سماد عضوى صناعى ) خدمة وزراعة قصب السكر، 

نشرة إرشادية رقم 1278، 2012 ).
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وتقع محافظة المنيا فى المرتبة الثالثه بين محافظات جمهورية 
قصب  بمحصول  المنزرعة  المساحة  حيث  من  العربية  مصر 
فى  لوحظ  وقد  وأسوان   – قنا  محافظتى  ذلك  فى  يسبقها  السكر، 
الفترة االخيرة انخفاض فى كل من المساحة المنزرعة بالمحصول، 
وكذلك متوسط انتاج الفدان منه، فبعد أن كانت جمله مساحة القصب 
إلى  انخفضت  ثم  عام 2015  المنيا   32556فدان  محافظة  فى 
321828عام 2016 ثم انخفضت إلى 320910عام 2017  ثم 
انخفضت الى320905  عام 2018 أم بالنسبة إلنتاج فدان القصب 
بمحافظة المنيا فبعد أن كان متوسط  إنتاج الفدان 36,7 طن للفدان 
عام 2015  ثم انخفض عاما 2016 إلى36,2 طن ثم انخفض الى 
34, عام 2017 ثم استمر فى االنخفاض الى 33,8 طن للفدان عام 

2018 )تقرير مجلس المحاصيل السكرية يناير، 2018 ) .

الفدانية  واإلنتاجية  المساحة  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
المستهدف،  دون  القصب  من  الفدان  انتاجية  زالت  فال  المستمر، 
ألنة يوجد فجوة ما بين اإلنتاج واالستهالك وقد  يرجع ذلك  إلى 
بالتوصيات  والتنفيذية  المعرفية  االرشادية  االحتياجات  زيادة 
وان  خاصة  السكر،  قصب  محصول  بزراع  الخاصة  الفنية 
الدافع  هو  ذلك  كان  ولقد  معدومة  تكون  تكاد  االرشادية  الجهود 
االحتياجات  معرفة  على  الوقوف  يتطلب  مما  البحث  الجراءهذا 
االرشادية المعرفية والتنفيذية لمعرفة وتنفيذ زراع قصب السكر 
لهذه التوصيات الفنية وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه 
محافظة  فى  السكر  قصب  محصول  وتسويق  إنتاج  عند  الزراع 
المنيا، مما يفيد عند تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية، وكذلك عند 
ورغبات  احتياجات  فى ضوء  مستقبلية  إستراتيجية  وضع خطط 
الزراع للتعرف على معرفتهم وتنفيذهم للتوصيات الفنية المتعلقة 

بهذا المحصول االستراتيجي الهام وهو قصب السكر

أهداف البحث                                                                            

1- تحديد مستوى االحتياجات المعرفية للزراع المبحوثين المتعلقة 
بالتوصيات الفنية النتاج وتسويق محصول قصب السكر.

2- تحديد مستوى االحتياجات التنفيذية للزراع المبحوثين المتعلقة 
بالتوصيات الفنية النتاج  محصول قصب السكر.

المبحوثين عند  الزراع  التى تواجة  المشكالت  التعرف على    -3
انتاج وتسويق محصول قصب السكر. 

األسلوب البحثي                                                                     

أوالً: التعاريف اإلجرائية
اإلرشادية  بالتوصيات  المبحوثين  الزراع  معرفة  درجة    -1

للعمليات اإلنتاجية لمحصول قصب السكر: 
اإلرشادية  بالتوصيات  المبحوث  إلمام  درجة  بها  ويقصد 
التالية:   السكر   قصب  لمحصول  اإلنتاجية  بالعمليات  المتعلقة 
 ,) توصية   1( الزراعية  الدورة  توصية(   2( الزراعة  ميعاد 
التربة   ) بعدة )1 توصية  القصب  يمكن زراعة  أفضل محصول 
تجهيز  وعملية  توصية(    2( التقاوى  توصية(   2( المناسبة 
االرض )6توصيات( طريقة الزراعة )2 توصية( عملية الترقيع 
(1توصية( عملية الرى )4توصيات( عملية التسميد ) 7توصيات(  
عملية العزيق )2توصية( وعملية مكافحة الحشائش)2 توصيات(, 
حشرات  مكافحة  عملية  توصية(   2( القصب  امراض  عملية 
وعملية  توصية(   1( الفئران  مكافحة  عملية  )4توصية(  القصب 
فى  والكسر  الحصاد  وعملية  2توصية(   ( القصب  فى  الرقاد 
القصب )1توصية( وعملية تنظيف العيدان )3 توصيات(  وقيس 
بالتوصية  معرفة  حالة  فى  درجتين  المبحوث  إعطاء  خالل  من 
الصحيحة ودرجة واحدة فى حالة معرفة بالتوصية الصحيحة  وتم 

المشاهدة  الدرجات  محصلة  طرح  خالل  من  االحتياجات  تحديد 
االستفسارات  على  اجابة  خالل  من  المبحوث  عليها  التى حصل 
االقصى  الحد  البحثمن  محل  الفرعية  البنود  من  بند  بل  المتعلقة 
للدراجات النظرية التى تعبر عن المستوى المعرفى االمثل المراد 
االجابة  حالة  فى  المبحوث  عليها  يحصل  ان  يمكن  والتى  تحقيقة 

الصحيحة على جميع االسئلة المتعلقة بذلك 

 2- درجة تنفيذ الزراع المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية للعمليات 
اإلنتاجية التسويقية لمحصول قصب السكر:

ويقصد بها درجة إلمام المبحوث بالتوصيات اإلرشادية المتعلقة 
بالعمليات اإلنتاجية لمحصول قصب السكر  التالية:  عملية ميعاد 
الزراعة )2توصية( عملية الدورة الزراعية )2 توصية( , وعملية 
زراعة  وعملية  توصيات(,    6( للزراعة  التربة  وإعداد  اختيار 
القصب )2 توصية(, وعملية التحميل على القصب   )5 توصيات( 
آفات  مكافحة  وعملية  توصيات(,   3( القصب  عزيق  وعملية    ,
توصيات(,   2( الحشائش  مكافحة  توصية(, وعملية  القصب )10 
توصيات(,   4( الري  توصية( وعملية   3 ( الخلف  وعملية خدمة 
توصيات(,   6( والصغرى  الكبرى  بالعناصر  التسميد  وعملية 
وعملية ترقيع الخلف )1 توصيات(, وعملية نشر األصناف الحديثة  
وعملية  توصيات(   2( القصب  فى  الرقاد  وعملية  (4توصيات(. 
لعيدان ) 3توصيات(  تنظيف  الحصاد والكسر)1توصية( وعملية 
المبحوث  إعطاء  خالل  من  وقيس  زراعية  دورة  بأتباع  االلتزام 
“درجتين” في حالة تنفيذ التوصية، و”درجة واحدة” في حالة ال ينفذ 
هذا وتراوح ألمدي النظري لهذا المتغير من )44 إلي 88 ( درجة.

لزراع  اإلنتاجية  والتنفيذية  المعرفية  اإلرشادية  االحتياجات   -3
قصب السكر المبحوثين:

المبحوث  لدي  والتنفيذى  المعرفي  النقص  بها درجة  ويقصد 
اإلنتاجية  بالعمليات  المتعلقة  اإلرشادية  بالتوصيات  يتعلق  فيما 
قياس   خالل  من  المتغير  هذا  وقيس  السكر,  قصب  لمحصول 
المبحوث  تنفيذ  ودرجة  معرفة  درجة  وهما:  السابقين  المحورين 
بجميع  المتعلقة  الفنية  اإلرشادية  التوصيات  من  توصية  لكل 

العمليات اإلنتاجية من عدمه وعددها )44 توصية( 

ثانياً: منطقة وشاملة وعينة البحث 
تم اجراء هذه البحث فى محافظة المنيا وهى من المحافظات 
الرائدة فى زراعة قصب السكر باقليم شمال الصعيد باالضافة إلى 
أنها محل إقامة الباحث مما ييسر له مالحظة وفهم بعض جوانب 

الظاهرة موضوع البحث، وكذالك سهولة عملية جمع البيانات .

العدوة،  إدارية  مراكز  تسعة  من  المنيا  محافظة  وتتكون 
مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط ، المنيا ،ابوقرقاص، ملوى، 
ديرمواس، وشملت منطقة البحثأكبر ثالثة مراكز إدارية بمحافظة 
المنيا في إنتاج محصول قصب السكر من حيث المساحة المنزرعة 
بالمحصول وعدد زراع قصب السكر، وكانت هذه المراكز مركز 

ملوي ، مركز ديرمواس، مركز أبوقرقاص.  

أكبر ثالثة مراكز  اختيار  البحث عن طريق  تحديد شاملة  تم 
المنزرعة بمحصول  المساحة  المنيا من حيث  إدارية فى محافظة 
قصب السكر جدول )1( ومن كل مركز تم اختيار قرية من حيث 
القرى  هذة  فكانت  السكر  قصب  بمحصول  المنزرعة  المساحة 
هى بالترتيب قرية المحرص بمركز ملوى وكان عدد الزراع بها 
 1550مزارعاً لمحصول قصب السكر، وقرية بنى حرام بمركز 
ساقية  وقرية  بها  1500 مزارعا،  الزراع  وكان عدد  ديرمواس 
موسى بمركز ابوقرقاص وكان عدد زراع محصول قصب السكر 
450 مزارعا ، وبالتالى اصبحت شاملة البحث هى 3500 مزارعاً 
بالقرى المختارة )االدارات الزراعية، اقسام االحصاء، بيانات غير 

منشورة ، 2018).
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ولتحديد عينة البحث تم استخدام معادلة (كريجسى ومورجان  
1970، ص ص607-610( وهي: 

S = X2NP(1-P)/D2(N-1)+X2P(1-P)

للعينة  اإلحصائي  المجتمع   = Nو العينة  حجم   =S حيث 
p=0.5 0.05 و =D23.84   و =X2الشاملة(  و(

العينة  حجم  ان  البحثتبين  شاملة  على  المعادلة  وبتطبيق 
المطلوب هو  346مبحوثا بنسبة 9,8% موزعة على القرى كما 
بنى  وقرية  ملوى  154 مزارعا،  مركز  المحرص  قرية  يلى، 
موسى  ساقية  وقرية  مواس  150 مزارعا،  دير  مركز  حرام 
المبحوثين  الزراع  اختيار  وتم  مزارعا،   42 قرقاص  ابو  مركز 
بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوف حصر زراع محصول 
قصب السكر لعام 2019 بالجمعيات التعاونية الزراعية فى القرى 

المختارة. 

ثالثاً:  أسلوب جمع وتحليل البيانات 
1- جمع البيانات

استبيان عن طريق  استمارة  بواسطة  البحث  بيانات  تم جمع 
المقابلة الشخصية حيث تم إعداد االستبيان بما يحتوى من أسئلة 
وتم  فروضه،  واختبار  البحث  أهداف  تحقيق  تكفل  وعبارات 
تصميم استمارة االستبيان بعد استطالع الدراسات السابقة المتعلقة 
بموضوع االحتياجات اإلرشادية فيما يتعلق بزراعة قصب السكر 

، وتضمنت االستمارة ما يلى :

الجزءاألول:
االرشادية  االحتياجات  لتقدير  والتنفيذى  المعرفى  االختبار 
على  ،ويشمل  المبحوثين  للزراع  التسويقية  االنتاجية  المعرفية 
االنتاجية  بالعمليات  المتعلقة  االرشادية  التوصيات  من  مجموعة 
التسويقية ، مقسمة على سبعة وثالثون توصية على النحو التالى 
)1توصية(,  الزراعية  الدورة  توصية(   2( الزراعة  ميعاد    :
التربة   ) بعدة )1 توصية  القصب  يمكن زراعة  افضل محصول 
المناسبة )2 توصية ( التقاوى )2 توصية(  وعملية تجهيز االرض 
الترقيع )1  ( عملية  توصية   2( الزراعة  ( طريقة  توصيات   6)

توصية(  عملية الرى )4 توصيات ( عملية التسميد ) 7 توصيات(  
عملية العزيق )2 توصية( وعملية مكافحة الحشائش)2 توصيات(, 
حشرات  مكافحة  عملية  توصية(   2( القصب  امراض  عملية 
الفئران )1 توصية( وعملية  القصب )4 توصية( عملية مكافحة 
الرقاد فى القصب 2توصية ( وعملية الحصاد والكسر فى القصب 

(1 توصية( وعملية تنظيف العيدان )3 توصيات(  

بمعهد  متخصصين  اساتذه  على  التوصيات  تلك  وتم عرض 
البحوث الزراعية بملوى من  بحوث المحاصيل السكرية بمحطة 

اجل تحقق اهداف البحث. 

الجزء الثانى: 
اهم  عن  المبحوثين  الزراع  سؤال  الجزء  هذا  ويتضمن 
المشكالت التى تواجههم فى انتاج وتسويق محصول قصب السكر.

سواء  العبارات  بعض  على  التعديالت  بعض  اجراء  وبعد 
بأالضافة او الحذف للوصول الى المستوى المطلوب من الوضوح 
والفهم لعبارات واسئلة االستمارة ، ومن ثم اصبحت االستمارة فى 

صورتها النهائية صالحة لجمع البيانات الميدانية .

2- جمع البيانات
في  المبحوثين  مع  للباحث  الشخصية  المقابالت  طريق  عن 
الحقول ، والمنازل ، ومقار الجمعيات التعاونية الزراعية ،ومقار 
بقرى  المصرية  والتقطير  السكر  شركة  ومكاتب   ، القرى  بنوك 
زراع العينة وكان ذلك خالل شهرى يناير ، وفبراير 2019 وقد 
بلغت عدد االستمارات المستوفاه )346 ( بنسبة 100% من عينة 

البحث.

3- تحليل البيانات:  
تم  التي  االستبيان  استمارات  ومراجعة  البيانات  جمع  بعد 
البيانات  استيفاء جميع  التأكد من  اجل  ميدانيا ومكتبيا من  جمعها 
وجدولتها  وتبويبها  البيانات  تفريغ  جداول  إعداد  ثم  بها  الواردة 
البيانات  وتحليل  إدخال  وتم  البحث،  لمتطلبات  وفقا  وتصنيفها 
وتم      ،SPSS, Version 16 االحصائى  البرنامج  باستخدام 
 ، المئوية  النسبة   : وهى  إحصائية  وأدوات  أساليب  عدة  استخدام 

والتكرارات، والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى. 

جدول 1. المساحات المنزرعة بمحصول قصب السكر بمراكز محافظة المنيا 2019/2018م

المساحات المنزرعة بقصب السكر بالفدانالمركز
40,9العدوة
,11105مغاغه

84بنى مزار

45,19مطاى

137,10سمالوط

691المنيا

5494,20أبوقرقاص

20096ملوى

12157,12ديرمواس

38852,9اإلجمالى
المصدر: مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، قسم اإلحصاء، بيانات غير منشورة.
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 النتائج ومناقشتها                                                                    

السكر  قصب  لمزارعى  المعرفية  االرشادية  االحتياجات   أوالً: 
بزراعة   الخاصة  االرشادية  بالتوصيات  يتعلق  فيما  المبحوثين 

قصب السكر:
أوضحت النتائج أن االحتياجات اإلرشادية المعرفية الخاصة 
بزراعة قصب السكر للزراع المبحوثين تراوحت بين )74-37) 
درجة بمتوسط حسابى قدرة  72,1درجة وانحراف معيارى قدرة 

 3,9درجة .

وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين إلى ثالث فئات وفقا إلحتياجاتهم 
الزراع  اجمالى  6% من  قرابة  أن  وتبين   ،)2( جدول  المعرفية 
المبحوثين مثلوا فئة اإلحتياج اإلرشادى المعرفى المنخفض، فى 
حين ان حوالى 43% منهم مثلوا فئة االحتياج المعرفى المتوسط، 
كما تبين أن 51% من اجمالى الزراع المبحوثين مثلوا فئة االحتياج 

المعرفى المرتفع، )شكل 1).

ويتضح من هذه النتائج أن حوالى 94% من المبحوثين مثلوا 
فئة االحتياج المعرفى المتوسط والمرتفع وهذا يبين مدى احتياجهم 

للتذويد بالمعارف والمعلومات الخاصة بزراعة قصب السكر .

التى  االرشادية  البرامج  تكثيف  يستدعى  الذى  األمر  وهو 
بالمعارف  المبحوثين  السكر  قصب  مزارعى  تزويد  تستهدف 
هذا  فى  لديهم  المعرفى  النقص  لسد  الالزمة  الحديثة  والتوصيات 
معرفى  احتياج  بها  تبين  التى  التوصيات  على  والتركيز  المجال 
المبحوثين  السكر  قصب  مزارعى  تذويد  على  والعمل  اكثر 
بالمعارف المتعلقة بها والالزمة للقيام بدورهم الريادى فى مجال 

زراعة قصب السكر على الوجة االكمل .

السكر  قصب  لمزارعى  التنفيذية  االرشادية  االحتياجات  ثانياً: 
المبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات االرشادية الخاصة بزراعة 

قصب السكر 

التنفيذية  االحتياجات  بدراسة  الخاصة  النتائج  أوضحت 
للزراع  السكر  قصب  بزراعة  الخاصة  االرشادية  بالتوصيات 
المبحوثين انه قد تراوحت من )43-62( درجة بمتوسط حسابى 

قدرة 51,3 درجة ، وانحراف معيارى قدرة 3,19 درجة .

الحتياجاتهم  وفقا  فئات  ثالثة  الى  المبحوثين  تقسيم  تم  وقد 
التنفيذية الى شكل )2(، أوضحت النتائج  أن 6 % من المبحوثين 
مثلوا فئة االحتياج التنفيذى المنخفض، فى حين أن حوالى %74 
منهم مثلوا فئة االحتياج التنفيذى المتوسط، وأن قرابة 20% مثلوا 

فئة االحتياج التنفيذى المرتفع.

شكل 1. االحتياجات االرشادية المعرفية لمزارعى قصب السكر المبحوثين 

شكل 2. االحتياجات االرشادية التنفيذية لمزارعى قصب السكر المبحوثين 
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ويتضح من هذه النتائج أن توزيع المبحوثين وفقاً الحتياجاتهم 
المتوسط  االحتياج  فئة  مثلوا  94%منهم  أن  إلي  يشير  التنفيذية 
بالمعارف  للتزويد  احتياجهم  مدى  يتبين  وهذا  والمرتفع، 
النقص  لسد  وذلك  السكر  قصب  بزراعة  الخاصة  والمعلومات 

التنفيذي لديهم فى هذا المجال .

ولمزيد من االيضاح تم تناول االحتياجات االرشادية المعرفية 
حدة  على  منها  بكل  ارشادية  توصية  لكل  السكر  قصب  لزراع 
حتى يتسنى لإلرشاد الزراعى نشرها بين مزارعى قصب السكر 
وفقاً  تنازليا  التوصيات  هذة  ترتيب  وتم   ،)2( جدول  المبحوث  
فقد   : يلى  كما  لها  المبحوثين  القصب  مزارعى  احتياج  لنسب 
القصب  لزراعة  زراعية  دورة  بأنسب  المتعلقة  التوصية  جاءت 
)الخماسية ( جاءت فى الترتيب األول، ثم أفضل محصول يمكن 
مثل  الرابعة  الخلفة  بعد  صيفى   )محصول  القصب  بعد  زراعة 
الفول السودانى أو الذرة أو السمسم أو فول الصويا، ثم مواصفات 
أو  األولى  الدرجة  تكون من  أن  القصب  لزراعة  المناسبة  التربة 
الثانية ذات خصوبة عالية جيدة الصرف، ثم توصية انسب كمية 
ثم  ونصف  بصف  للزراعة  )5طن  القصب  فدان  لزراعة  تقاوى 
توصية  6طن للزراعة بصفين(، ، ثم توصية  الطرق المتبعة فى 
زراعة القصب )التكفين (، ثم توصية )الترديم ( ،ثم توصية افضل 
العمليات لتجهيز االرض لزراعة القصب )الخطوة االولى الحرث 
السطحى ،ثم توصية الحرث العميق ثم توصية تكسير القالقيل ،ثم 
توصية التخطيط ، ثم توصية  الطرق المتبعة فى زراعة القصب 
)التكفين (، ثم توصية )الترديم (، ثم توصية افضل الطرق لعملية 
الترقيع غمر المنطقة الغائبة بالماء وغرس العقل بها  ،ثم توصية 
على  نيتروجين  كجم   200:230 بأضافة  الخلف  بتسميد  ينصح 
مع  بو2أ/تضاف  كجم  بشهر 24:48  ذلك  وبعد  الفج  بعد  دفعتين 
الدفعة االولى للسمادالنيتروجينى ، ثم توصية تتم المقاومة بالطرق 
الكميائية ومعاملة التقاوى بالماء الساخن قبل الزراعة على درجة 
ثم  مقاومة،  اصناف  -زراعة  دقيقة   20 لمدة  مئوية  50درجة 
مقاومتها  يتم  الجعال  القصب  تصيب  التى  الحشرات  من  توصية 
ديازينونمحبب10%بمعدل  مثل  الكيماوية  والمبيدات  بالحرث 
30كجم للفدان ،ثم توصية حشرة البق الدقيقى تتم مقاومتها بغمس 
العقل فى محلول زيت معدن لمدة 34ثالث دقائق ،ثم توصية كيفية 
االزوتية  االسمدة  فى  االسراف  عدم  الفصب  فى  الرقاد  مقاومة 
فج  توصية  ثم  عزقات  ثالث  القصب  ياخذ  توصية   ثم  والتربيط 
بالنسبة للخلف ، ثم توصية انسب ميعاد لزراعة القصب الخريفى 
)شهر سبتمبر واكتوبر (، ثم توصية يتم التسميد البوتاسى بأضافة 
مع  تضاف  بوتاسيوم  سلفات  بو2أ/)100- 50كجم  2:48كجم 
الدفعة  مع  الربيعى  للقصب  النيتروجينى  للسماد  االولى  الدفعة 
الثانية للقصب الخريفى، ثم توصية اهمية التعرف على الغناصر 
)الحديد-الزنك-المنجنيز- مثل  للقصب  تضاف  التى  الصغرى 
توصية  ،ثم   ) الماغنسيوم-النحاس-البورن-الكالسيوم-الكبريت 
يفضل اضافة 150 - 250 جم من العناصر الصغرى /فدان رشا 
 50:60 من  النبات  طول  يصل  عندما  الخضرى  المجموع  على 
كجم   200:230 بأضافة  الخلف  بتسميد  ينصح  توصية  ،ثم  سم 
كجم   24:48 بشهر  ذلك  وبعد  الفج  بعد  دفعتين  على  نيتروجين 
توصية  ،ثم  للسمادالنيتروجينى  االولى  الدفعة  مع  بو2أ/تضاف 
ينصح بمنع الرى قبل الحصاد والكسر ب 25:30 يوم ثم توصية 
افضل طرق لتنظيف العيدان تنظيف العيدان من االوراق الجافة 
،ثم توصية -التخلص من الزعازيع -،ثم توصية التنظيف من بقايا 
الجذور ثم توصية انسب ميعاد لزراعة القصب الصيفى الربيعى 
) شهر فبراير ومارس ( ،ثم توصية يفضل الرى كل ثالث اسابيع 
القصب  تصيب  التى  االمراض  توصية  ،ثم  الشتاء  فصل  خالل 
)التفحم -التقزم -الصفرار المخطط- تبرقش االوراق )الموزيك ( 

االصفرار واالبيضاض،  ثم توصية  من الحشرات التى تصيب 
مثل  الكيماوية  والمبيدات  بالحرث  مقاومتها  يتم  الجعال  القصب 
نوعية  توصية  ،ثم  للفدان   30كجم  محبب10%بمعدل  ديازينون 
الحشائش التى تطهر فى القصب )العليق -السعد -الرجلة -الخبيزة 
دودة  توصية  حشرة  ثم   ، -العدار(  -الحلفا  الداتورا  الشيطانى – 
التريكو  باستخدام طفيل  مكافحتها  يتم  والصغيرة  الكبيرة  القصب 
كل  الرى  يفضل  توصية   ،ثم  للفدان  بمعدل 20الف طفيل  جرام 
التى  الحشرات  من  توصية  ،ثم  الصيف  فصل  خالل  ايام   7:10
تصيب القصب الجعال يتم مقاومتها بالحرث والمبيدات الكيماوية 
توصية   ،ثم  للفدان  30كجم  محبب10%بمعدل  ديازينون  مثل 
الترقيع  لعملية  الطرق  افضل  توصية  ،ثم  الزراعى  الجبس  نسر 
العقل بها ،ثم توصية افضل  بالماء وغرس  الغائبة  المنطقة  غمر 
برنامج لرى القصب على مدار السنة، ثم توصية الحشرة القشرية 
الرخوة تتم المقاومة بالمالثيون 250 مل لكل 100 لتر ماء ،ثم 
،ثم  الربيع  فصل  نهاية  حت  اسبوعين  كل  الرى  يفضل  توصية 
توصية يفضل اضافة السماد االزوتى للقصب الربيعى 180كجم 
:210كجم للفدان فى القصب الربيعى ،ثم توصية افضل برنامج 
للتسميد تسميد فوسفاتى 30 كجم فو2أه/ فدان  200 كجم سوبر 
فوسفات كالسيوم 15%فو2أه ،ثم توصية الفئران تتم مقاومتها بمبيد 
فوسفيد الزنك بنسبة 3%مع الذرة او لب البطيخ من1:2كجم للفدان 

يضاف وقت الغروب .

 ومما سبق يتبين مدى احتياجهم للتزويد بالمعارف والمعلومات 
لديهم  المعرفى  النقص  لسد  السكر وذلك  بزراعة قصب  الخاصة 
خاصة فى التوصيات التى اظهرت النتائج احتياج الزراع  بنسب 

عالية فى النواحى المعرفية.

ولمزيد من االيضاح تم تناول االحتياجات االرشادية التنفيذية  
لزراع قصب السكر لكل توصية ارشادية بكل منها على حدة من 
عدمة حتى يتسنى لالرشاد الزراعى نشرها بين مزارعى قصب 
تنازلياً  التوصيات  المبحوثين جدول )3(، وتم ترتيب هذه  السكر 
وفقاً لنسب احتياج مزارعى القصب المبحوثين لها كما يلى : فقد 
الخريفى  القصب  لزراعة  ميعاد  بأنسب  المتعلقة  التوصية  جاءت 
لنسب  وفقا  االولى  المرتبة   فى  جاءت  واكتوبر(  سبتمبر  )شهر 
االحتياج التنفيذى ، ثم توصية يفضل الرى كل 7:10 ايام خالل 
فص الصيف، ثم توصية تتم المقاومة بالطرق الكميائية ومعاملة 
الزراعة على درجة 50درجة مئوية  الساخن قبل  بالماء  التقاوى 
لمدة 20 دقيقة -زراعة اصناف مقاومة،  ثم توصية كيفية مقاومة 
الرقاد فى القصب بعدم االسراف فى األسمدة االزوتية، ثم توصية 
بتسميد  ينصح  توصية  ثم  القالقيل،  تكسير  توصية  ثم  التربيط، 
الخلف بأضافة 200:230 كجم نيتروجين على دفعتين بعد الفج 
االولى  الدفعة  مع  بو2أ/تضاف  كجم   24:48 بشهر  ذلك  وبعد 
تتم مقاومتها  الدقيقى  البق  للسمادالنيتروجينى ، ثم توصية حشرة 
بغمس العقل فى محلول زيت معدن لمدة ثالث دقائق، ثم افضل 
بعد  المحاياه  رية  يفضل  السنة  مدار  على  القصب  لرى  برنامج 
غمر  الترقيع  لعملية  الطرق  افضل  ثم    ، الزراعة  من  3:5ايام 
المنطقة الغائبة بالماء وغرس الحقل بها الطرق المتبعة فى زراعة 
القصب )التكفين (، ثم توصية )الترديم (، ثم  دودة القصب الكبيرة 
بمعدل  جرام  التريكو  طفيل  باستخدام  مكافحتها  يتم  والصغيرة 
20الف طفيل للفدان ، ثم انسب كمية تقاوى لزراعة فدان القصب 
للزراعة  و6طن  توصية  ،ثم  ونصف  بصف  للزراعة  (5طن 
بصفين(، ثم توصية يتم التسميد البوتاسى بأضافة 2:48كجم بو2أ/
(50-100كجم سلفات بوتاسيوم تضاف مع الدفعة االولى للسماد 
النيتروجينى للقصب الربيعى مع الدفعة الثانية للقصب الخريفى، 
-الصفرار  -التقزم  )التفحم  القصب  تصيب  التى  األمراض  ثم 
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جدول 2.  توزيع زراع قصب السكر المبحوثين وفقا الحتياجاتهم المعرفية للتوصيات االرشادية الخاصة بزراعة قصب السكر كل على حدة.

التوصيات اإلرشادية الخاصة بزراعة قصب السكر
يحتاجال يحتاج

%العدد%العدد

4111,8430588,15انسب ميعاد لزراعة القصب الخريفى )شهر سبتمبر واكتوبر  ( 1

16347,118352,89انسب ميعاد لزراعة القصب الصيفى الربيع ) شهرفبراير ومارس ( 2

00346100انسب دورة زراعية لزراعة القصب )الخماسية (3

00346100افضل محصول  يمكن زراعة بعد القصب الفول السودانى او الصويا اوالذرة السمسم 4

00346100مواصفات التربة المناسبة لزراعة القصب ان تكون من الدرجة االولى او الثانية ذات خصوبة عالية جيدة الصرف 5

00346100 كمية تقاوى الالزمة  لزراعة فدان القصب 5طن للزراعة بصف ونصف 6

00346100كمية التقاوى الالزمة لفدان القصب  6 طن للزراعة بصفين7

00346100افضل العمليات لتجهيز االرض لزراعة القصب )الخطوة االولى الحرث السطحى 8

00346100الخطوة الثانية الحرث العميق 9

00346100الخطوة الثالثة تكسير القالقيل10

20458,614241,40الخطوة الرابعة التسوية بالليزر 11

20659,614040,4\\ الخامسة نسر الجبس الزراعى 12

00346100الخطوة السادسة التخطيط 13

34610000الطرق المتبعة فى زراعة القصب )التكفين )14

34610000الطريقة الثانية لزراعة الفصب )الترديم (15

20559,2346100افضل الطرق لعملية الترقيع غمر المنطقة الغائبة بالماء وغرس العقل بها 16

20659,914040,1افضل برنامج لرى القصب يفضل رية المحاياه بعد 3:5ايام من الزراعة 17

20759,913940,1يفضل الرى كل اسبوعين حت نهاية فصل الربيع 18

16848,517851,5يفضل الرى كل 7:10 ايام خالل فص الصيف 19

16748,317951,7يفضل الرى كل ثالث اسابيع خالل فصل الشتاء 20

29986,57413,5ا تسميد فوسفاتى 30 كجم فو2أه /فدان 200كجم سوبر فوسفات كالسيوم 15%فو2أه21

24871,69828,4 اضافة السماد االزوتى للقصب الخريفى 180كجم :210كجم للفدان 22

4312,530387,5أضافة سماد ازوتى للقصب الربيعى بمعدل 200كجم :230كجم للفدان سماد يوريا 23

يتم التسميد البوتاسى بأضافة 2:48كجم بو2أ/)100- 50كجم سلفات بوتاسيوم تضاف مع الدفعة االولى للسماد النيتروجينى 24
للقصب الربيعى مع الدفعة الثانية للقصب الخريفى 

4212,230487,8

4212,230487,8تعرف الغناصر الصغرى التى تضاف للقصب مثل )الحديد-الزنك-المنجنيز-الماغنسيوم-النحاس-البورن-الكالسيوم-الكبريت (25

4212,230487,8يفضل اضافة 150- 250جم من العناصر الصغرى /فدان رشا على المجموع الخضرى عندما يصل طول النبات من 50:60 سم26

ينصح بتسميد الخلف بأضافة 200:230 كجم نيتروجين على دفعتين بعد الفج وبعد ذلك بشهر 24:48 كجم بو2أ/تضاف مع 27
الدفعة االولى للسماد النيتروجينى 

4212,2346100

1034599,7ياخذ القصب ثالث عزقات )فج بالنسبة للخلف (28

41,13429,98يتم  عزيق الخلف بالفج29

18152,416547,6نوعية الحشائش التى تطهر فى القصب )العليق -السعد -الرجلة -الخبيزة الشيطانى – الداتورا -الحلفا -العدار(30

18152,416548,6المقاومة بالعزيق وبالمبيدات مثل ستارين 4,5%او الجارلون31%20

18052,116647,9االمراض التى تصيب القصب )التفحم -التقزم -الصفرار المخطط- تبرقش االوراق )الموزيك ( االصفرار واالبيضاض32

00346100تتم  المقاومة  بالطرق  الكميائية  ومعاملة  التقاوى  بالماء الساخن  قبل الزراعة على درجة 50درجة  مئوية  لمدة 20 دقيقة -زراعة اصناف مقاومة   33

18052,116647,9من الحشرات التى تصيب القصب الجعال يتم مقاومتها بالحرث والمبيدات الكيماوية مثل ديازينونمحبب10%بمعدل 30كجم للفدان 34

18152,316547,7حشرة دودة القصب الكبيرة والصغيرة يتم مكافحتها باستخدام طفيل التريكو جرام بمعدل 20الف طفيل للفدان 35

20659,514040,5الحشرة القشرية الرخوة تتم المقاومة بالمالثيون 250 مل لكل 100 لتر ماء 36

00346100حشرة البق الدقيقى تتم مقاومتها بغمس العقل فى محلول زيت معدنى لمدة 34ثالث دقائق 37

34610000الفئران تتم مقاومتها بمبيد فوسفيد الزنك بنسبة 3%مع الذرة او لب البطيخ من1:2كجم للفدان يضاف وقت الغروب 38

00346100كيفية مقاومة الرقاد فى الفصب عدم االسراف فى االسمدة االزوتية 39

00346100مقاومة الرقاد بالتربيط 40

4813,829886,2ينصح بمنع الرى قبل الحصاد والكسر ب 25:30 يوم 41

4813,829886,2افضل طرق لتنظيف العيدان  تنظيف العيدان من االوراق الجافة 42

4813,829886,2التخلص من الزعازيع43

4813,829886,2التنظيف من بقايا الجذور44
المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان  ن=346
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جدول 3. توزيع زراع قصب السكر المبحوثين وفقا الحتياجاتهم التنفيذية للتوصيات االرشادية الخاصة بزراعة قصب السكر كل على حدة .

التوصيات اإلرشادية الخاصة بزراعة قصب السكر
يحتاجال يحتاج

%العدد%العدد

00346100انسب ميعاد لزراعة القصب الخريفى )شهر سبتمبر واكتوبر (1

34610000انسب ميعاد لزراعة القصب الصيفى الربيعى ) شهرفبراير ومارس(2

8825,4325874,56انسب دورة زراعية لزراعة القصب )الخماسية (3

11031,7923668,2افضل محصول  يمكن زراعة بعد القصب هو الفول السودانى او الصويا او الذرة 4

10831,223868,8مواصفات التربة المناسبة لزراعة القصب ان تكون من الدرجة االولى او الثانية ذات خصوبة عالية جيدة الصرف5

8413,326275,7كمية تقاوى لزراعة فدان القصب )5طن للزراعة بصف ونصف (6

8424,326275,7كمية التقاوى الالزمة لزراعة فدان القصب   ) 6  طن للزراعة بصفين(7

11031,823668,2افضل العمليات لتجهيز االرض لزراعة القصب )الخطوة االولى الحرث السطحى8

10430,124269,9الخطوة الثانية الحرث العميق9

226,3532493,64الخطوة الثالثة تكسير القالقيل10

8925,7225774,27الخطوة الرابعة التسوية بالليزر11

9928,6124771,38الخطوة الخامسة نسر الجبس الزراعى12

34610000الخطوة السادسة التخطيط13

27278,67421,4الطرق المتبعة فى زراعة القصب )التكفين (14

34610010,2الطريقة الثانية لزراعة القصب ) الترديم (15

13238,221461,8افضل الطرق لعملية الترقيع غمر المنطقة الغائبة بالماء وغرس العقل بها16

246,932293,1افضل برنامج لرى القصب على مدار السنة يفضل رية المحاياه بعد 3:5ايام من الزراعة17

25473,419226,58يفضل الرى كل اسبوعين حتى نهاية فصل الربيع18

00346100يفضل الرى كل 7:10 ايام خالل فصل الصيف19

15544,7919155,2يفضل الرى كل ثالث اسابيع خالل فصل الشتاء20

8825,425874,5افضل برنامج للتسميد تسميد فوسفاتى 30 كجم فو2أه /فدان 200كجم سوبر فوسفات كالسيوم 15%فو2أه21

11132,123567,9يفضل اضافة السماد االزوتى للقصب الربيعى 180كجم :210كجم للفدان فى القصب الربيعى22

10730,923969,1ينصح بأضافة سماد ازوتى للقصب الخريفى بمعدل 200كجم :230كجم للفدان من سماد اليوريا23

يتم التسميد البوتاسى بأضافة 2:48كجم بو2أ50- 001 كجم سلفات بوتاسيوم تضاف مع الدفعة االولى للسماد النيتروجينى 24
8524,526275,5للقصب الربيعى مع الدفعة الثانية للقصب الخريفى

10831,223868,7اهمية   التعرف على الغناصر الصغرى التى  تضاف  للقصب  مثل )الحديد-الزنك-المنجنيز-الماغنسيوم-النحاس-البورن-الكالسيوم-الكبريت (25

10229,424470,5يفضل اضافة 150- 250جم من العناصر الصغرى /فدان رشا على المجموع الخضرى عندما يصل طول النبات من 50:60 سم26

226,332493,6ينصح بتسميد الخلف بأضافة 200:230 كجم نيتروجين على دفعتين بعد الفج وبعد ذلك بشهر 24:48 كجم بو2أ/تضاف مع الدفعة االولى للسمادالنيتروجينى27

34610000ياخذ القصب ثالث عزقات28

34610000فج بالنسبة للخلف29

9928,6224771,38نوعية الحشائش التى تطهر فى القصب )العليق -السعد -الرجلة -الخبيزة الشيطانى – الداتورا -الحلفا -العدار(30

9928,6224771,38مقاومة الحشائش بالعزيق والمبيدات مثل سترين 4,5%والجارلون 31%20

8524,5626175,43االمراض التى تصيب القصب )التفحم -التقزم -الصفرار المخطط- تبرقش االوراق )الموزيك ( االصفرار واالبيضاض32

00346100تتم المقاومة بالطرق الكميائية ومعاملة التقاوى بالماء الساخن قبل الزراعة على درجة 50درجة مئوية لمدة 20 دقيقة -زراعة اصناف مقاومة33

13238,1521461,84الجعال يتم مقاومتها بالحرث والمبيدات الكيماوية مثل ديازينونمحبب10%بمعدل 30كجم للفدان34

257,2232192,77حشرة دودة القصب الكبيرة والصغيرة يتم مكافحتها باستخدام طفيل التريكو جرام بمعدل 20الف طفيل للفدان35

25373,129326,87الحشرة القشرية الرخوة تتم المقاومة بالمالثيون 250 مل لكل 100 لتر ماء36

246,932293,1حشرة البق الدقيقى تتم مقاومتها بغمس العقل فى محلول زيت معدنى لمدة 3-4 ق37

25573,699126,3الفئران تتم مقاومتها بمبيد فوسفيد الزنك بنسبة 3%مع الذرة او لب البطيخ 38

00346100كيفية مقاومة الرقاد فى القصب عدم االسراف فى االسمدة االزوتية39

246,932293,1مقاومة الرقاد بالتربيط40

34610000ينصح بمنع الرى قبل الحصاد والكسر ب 25:30 يوم41

34610000افضل طرق لتنظيف العيدان تنظيف العيدان من االوراق الجافة42

34610000التخلص من الزعازيع43

34610000التنظيف من بقايا الجذور44

المصدر: حسبت من إستمارات االستبيان         ن=346
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واالبيضاض   االصفرار   ) )الموزيك  االوراق  تبرقش  المخطط- 
،ثم توصية انسب دورة زراعية لزراعة القصب )الخماسية ( ،ثم 
للتسميد تسميد فوسفاتى 30 كجم فو2أه / توصية افضل برنامج 
توصية  ثم  15%فو2أه  كالسيوم  فوسفات  سوبر  200كجم  فدان 
التسوية بالليزر ،ثم توصية نسر الجبس الزراعى ثم توصية نوعية 
الحشائش التى تطهر فى القصب )العليق -السعد -الرجلة -الخبيزة 
اضافة  يفضل  توصية  ،ثم  -العدار(  -الحلفا  الداتورا   – الشيطانى 
150- 250جم من العناصر الصغرى /فدان رشا على المجموع 
،ثم توصية    النبات من 50:60 سم  الخضرى عندما يصل طول 
الحرث العميق ،ثم توصية   ينصح بأضافة سماد ازوتى للقصب 
الخريفى بمعدل 200كجم :230كجم من سماد اليوريا للفدان  من 
القصب الخريفى ،ثم توصية  مواصفات التربة المناسبة لزراعة 
القصب ان تكون من الدرجة االولى او الثانية ذات خصوبة عالية 
جيدة الصرف ،ثم توصية اهمية التعرف على الغناصر الصغرى 
)الحديد-الزنك-المنجنيز-الماغنسيوم- مثل  للقصب  تضاف  التى 
النحاس-البورن-الكالسيوم-الكبريت ( ،ثم توصية افضل محصول  
الرابعة  الخلفة  بعد  القصب )محصول صيفى   بعد  يمكن زراعة 
مثل الفول السودانى او الذرة او السمسم او فول الصويا ثم توصية 
الحرث السطحى ،ثم توصية يفضل اضافة السماد االزوتى للقصب 
الربيعى 180كجم :210كجم للفدان فى القصب الربيعى ،ثم توصية 
يتم مقاومتها بالحرث  الجعال  التى تصيب القصب  من الحشرات 
والمبيدات الكيماوية مثل ديازينونمحبب10%بمعدل 30كجم للفدان 
،ثم  الشتاء  اسابيع خالل فصل  الرى كل ثالث  ثم توصية يفضل 
توصية الحشرة القشرية الرخوة تتم المقاومة بالمالثيون 250 مل 
لكل 100 لتر ماء ،ثم توصية يفضل الرى كل اسبوعين حت نهاية 
فصل الربيع، ثم توصية الفئران تتم مقاومتها بمبيد فوسفيد الزنك 
بنسبة 3%مع الذرة او لب البطيخ من1:2كجم للفدان يضاف وقت 
الغروب ،ثم توصية انسب ميعاد لزراعة القصب الصيفى الربيعى 
زراعة  فى  المتبعة  الطرق  توصية  )،ثم  ومارس  شهرفبراير   (
القصب )التكفين ( ثم توصية )الترديم (،ثم توصية التخطيط ،ثم 
توصية ياخذ القصب ثالث عزقات ثم توصية )فج بالنسبة للخلف( 
 25:30 ب  والكسر  الحصاد  قبل  الرى  بمنع  ينصح  توصية  ،ثم 
يوم ،ثم توصية افضل طرق لتنظيف العيدان تنظيف العيدان من 
االوراق الجافة -التخلص من الزعازيع -التنظيف من بقايا الجذو .

ومما سبق يتبين مدى احتياجهم للتذويد بالمعارف والمعلومات 
لديهم  التنفيذى   لنقص  لسد  السكر وذلك  بزراعة قصب  الخاصة 
الزراع   احتياج  فيها  النتائج  اظهرت  التى  التوصيات  فى  خاصة 

بنسب عالية فى النواحى التنفيذية   . 

ثالثا:المشكالت التى تواجة الزراع المبحوثين عند انتاج وتسويق 
محصول قصب السكر.

1- المشكالت االنتاجية التي تواجه زراع محصول قصب السكر:
 وللوقوف على نوعيه المشاكل التى تواجه مزارعى القصب 
المبحوثين فى مجال زراعة قصب السكر لكل منها أوضحت النتائج 
بجدول )6( ، أن كل من مشكلة سوء الصرف بالحقول واالصابه 
فى  وجاء  بنسبة %92,48   ، االول  الترتيب  فى  جاءوا  بالفئران 
الترتيب الثانى كالً من مشكله ارتفاع أجور االيدى العامله ، عدم 
توفير اصناف تقاوى جيدة ، االصابه بالحشرات مثل دورة القصب 
الكبيرة والصغيرة ، ارتفاع اسعار المبيدات بنسبة مقدارها 86,71 
% وجاء كالً من مشكله عدم توفير الميكنه الزراعية لخدمه محصول 
القصب ، عدم تطهير الترع والمصارف ، انخفاض معدالت السماد 
المنصرف للمحصول  فى الترتيب الثالث بنسبة مقدارها 57,80 
%،وجائت مشكله عدم توفير المقاومه الكيماويه ألمراض القصب 
قله  مشكله  مقدارها 43,64%وجائت  بنسبة  الرابع   الترتيب  فى 

 ,%  43,35 مقدارها  بنسبة  الخامس   الترتيب  فى  المياه  منسوب 
اسعار  ارتفاع   ، الحشرية  المبيدات  توفير  عدم  مشكله  وجائت 
وجائت   %  38,81 مقدارها  بنسبة  السادسة  المرتبة  فى  التقاوى 
بنسبة  السابعه  المرتبة  فى  الرى  مناوبات  انتظاب  عدم  مشكله 
انواع  لبعض  التجارى  الغش  مشكله  وجائت  مقدرها %30,63، 
فى  القصب  فى  الرقاد   ، المبيدات  فى  البوتاسه   خاصه  االسمدة 
المرتبه الثامنه بنسبة مقدارها 23,12 % ، وجائت مشكله ارتفاع 
الورقيه  االسمدة  توفير  عدم   ، بأنواعها  البوتاسيه  االسمدة  اسعاء 
الجيدة فى المرتبة التاسعه  بنسبة مقدارها 11,6 %، وجائت مشكله 
عدم توفير االسمدة الكيماويه ، والغش التجارى فى المبيدات  فى 

المرتبة العاشرة بنسبة مقدارها %10,41.

2- المشكالت التسويقية التى تواجة زراع محصول قصب السكر:
التى تواجه مزارعى القصب  وللوقوف على نوعيه المشاكل 
المبحوثين فى مجال زراعة قصب السكر واالهميه النسبية لكل منها 
تكاليف  أن كل من مشكلة  زيادة   ، بجدول )7(  النتائج  أوضحت 
شحن اللورى وعربات السكك الحديدية جاءت فى الترتيب االول 
بنسبة مقدارها % 92,48 وجاءت فى الترتيب الثانى مشكلة ارتفاع 
 86,71 مقدارها  بنسبة  القصب  لكسر  الالزمة  العمالة  تكاليف 
%وجاءت مشكلة عدم توافر الطرق الزراعية الممهدة ، ومشكلة 
انخفاض سعر الطن المورد لمصنع السكر بأبوقرقاص فى الترتيب 
تأخر صرف  مشكلة  وجاءت  مقدارها 57,81 %،  بنسبة  الثالث 
مستحقات من مصنع السكر بابوقرقاص فى الترتيب الرابع بنسبة 
مقدارها 43,64 %، وجاءت مشكلة زيادة نسبة االستقطاع الطبيعى 
فى الترتيب الخامس بدرجة ممقدارها 43,35 %، وجاءت مشكلة 
ارتفاع تكاليف تنظيف العيدان فى الترتيب السادس بنسبة  مقدارها 
38,81 %، وجاءت مشكلة عدم دقة وزن المحصول عند استالمة 
مقدارها  بنسبة  السابع  الترتيب  فى  قرقاص  ابو  سكر  مصنع  فى 
30,63 %، وجاءت مشكلة عدم انتظام التخصصية )نظام ترتيب 
فى  العصير  موسم  اثناء  القصب  مزارعى  على  الشحن  عربات 
الترتيب الثامن بنسبة مقدارها 23,12 %، وجاءت مشكلة تأخير 
الترتيب  فى  بأبو قرقاص  السكر  لمصنع  المكسور  القصب  توريد 
التاسع بنسبة مقدارها 11,65 % وجاءت مشكلة طول موسم التوريد 
الى مصنع السكر بابوقرقاص ،ومشكلة صعوبة التعاقد مع مصنع 
السكر بابوقرقاص فى الترتيب العاشر بنسبة مقدارها 10,40 %. 

التوصيات                                                                                               

1- اسفرت النتالئج ان حوالى 94% من المبحوثين مثلوا فئة االحتياج 
المعرفى المتوسط والمرتفع وهذا يبين مدى احتياجهم لزيادة 
معرفتهم بالمعلومات الخاصة بزراعة قصب السكر لذا يوصى 
ودورات  ارشادية  برامج  وتنفيذ  تخطيط  بضرورة  البحث 
المبحوثين  لتزويد  دورية  بصفة  ارشادية  وندوات   ، تدريبية 

بالمعارف المتعلقة بالتوصيات الفنية لزراع قصب السكر .

2- اوضحت النتائج ان توزيع المبحوثين وفقا الحتياجاتهم التنفيذية 
والمرتفع  المتوسط  االحتياج  فئة  مثلوا  منهم   %94 ان  يشير 
وهذا يظهر مدى احتياجهم لزيادة تنفيذهم للتوصيات  الخاصة 
تخطيط  بضرورة  البحث  يوصى  لذا  السكر  قصب  بزراعة 
ارشادية  وندوات   ، تدريبية  ودورات  ارشادية  برامج  وتنفيذ 
بصفة دورية لتزويد المبحوثين بالمعارف المتعلقة بالتوصيات 

الفنية لزراع قصب السكر .

من  عدد  بوجود  المبحوثين  السكر  قصب  مزارعى  اقر   -3
لذا  السكر  قصب  زراعة  مجال  فى  تقابلهم  التى  المشكالت 
ايجاد  على  العمل  وضرورة  عليها  البحثبالتعرف  توصى 

الحلول لها وتذليل تلك المشكالت .
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المراجع                                                                                                        

أوالً : مراجع باللغة العربية 
شمس,  عين  مكتبة  النفس,  علم   )1992( العال  أبو  محمد  احمد, 

القاهرة, مصر.

وهالة  اسماعيل،  علي  الخالق  وعبد  ابراهيم،  عادل  الحامولي، 
التدريبية  االحتياجات  دراسة   )2019( الفتاح  عبد  محمد 
للعامليين االرشاديين في مجال التغيرات المناخية واثرها علي 
االنتاج السمكي بمحافظة كفر الشيخ، مجلة العلوم الزراعية 

المستدامة ، مجلد)45(، عدد)1).

الخولي, حسين ذكي )1968( اإلرشاد الزراعي ودوره في تطوير 
الريف, دار المعارف, القاهرة, مصر.

وتطبيق,  علم  الزراعي  اإلرشاد   )1993( كامل  أحمد  الرافعي, 
مركز  الريفية,  والتنمية  الزراعي  اإلرشاد  بحوث  معهد 
األراضي,  وإستصالح  الزراعة  وزارة  الزراعية,  البحوث 

مصر.

النفس  علم   )1999( الرحمن  عبد  وسعد  البهي,  فؤاد  السيد, 
االجتماعي رؤية معاصرة, دار الفكر العربي, القاهرة, مصر 

.

الزراعي,  اإلرشاد  علم  أساسيات   )1975( السيد  أحمد  العادلي, 
دار المطبوعات الجديدة, اإلسكندرية, مصر.

بركات, محمد خليفة )1975( علم النفس العام, مكتبة عين شمس, 
القاهرة, مصر

راجح, أحمد عزت )1976( أصول علم النفس, الطبعة العاشرة, 
المكتب المصري الحديث, القاهرة,    مصر.

النهضة  التربوي, مكتبة  النفس  صالح, أحمد زكي )1972( علم 
المصرية, القاهرة, مصر.

عبد العال, محمد حسن )1975( دراسة تخطيط البرامج اإلرشادية 
في جمهورية مصر العربية, رسالة ماجستير, غير منشورة, 

كلية الزراعة, جامعة القاهرة, مصر.

عبد الغفار, عبد الغفار طه )1975( اإلرشاد الزراعي بين الفلسفة 
والتطبيق, دار المطبوعات الجديدة, اإلسكندرية, مصر.

زهرة  أبو  ومي  ابراهيم،  فهمي  ومنال  مصطفي،  احمد  عبدهللا، 
(2019( االحتياجات االرشادية المعرفيةلمزارعي األسماك 
بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مجلة العلوم الزراعية 

المستدامة، مجلد)45(، عدد)1).

عبد الغفار, عبد الغفار طه )1975( اإلرشاد الزراعي بين الفلسفة 
والتطبيق, دار المطبوعات الجديدة, اإلسكندرية, مصر.

للعالقات  والتطبيقية  النظرية  األسس   )2002( علي  أحمد  علي, 
القاهرة,  شمس,  عين  جامعة  مكتبة  المنشأة,  في  اإلنسانية 

مصر.

للعالقات  والتطبيقية  النظرية  األسس   )2002( علي  أحمد  علي, 
القاهرة,  شمس,  عين  جامعة  مكتبة  المنشأة,  في  اإلنسانية 

مصر.
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THE RESEARCH aimed to identify the cognitive needs of the researched farmers related 
to the technical recommendations for the production and marketing of sugarcane crop. 

Research was determined by selecting the three largest administrative centers in the governorate 
of Minya in terms of the cultivated area of sugar cane crop. In order to determine the sample 
of the research, the Krejci and Morgan equation was used and the application of the equation 
to the comprehensive research shows that the required sample size is 346 respondents by 9.8% 
distributed over the following villages: Mohurs village Malawi center 154 farmers, Bani Haram 
village Derma was center 150 farmers Sakitmose Abu Qurqas 42 farmers. The farmers surveyed 
were randomly selected from the 2019 sugarcane crop inventories in agricultural cooperatives 
in the selected villages. The research data were collected by means of a questionnaire form 
by interviewing the researcher with the respondents. This was during the months of January 
and February 2019.Several statistical methods and tools were used: percentages, frequency, 
arithmetic, mean and standard deviation. The most important findings of the research include 
about 94% of the respondents represented the category of cognitive needs medium and high, 
and this shows the need for the knowledge and information on the cultivation of sugar cane. It is 
clear from these results that the distribution of respondents according to their operational needs 
indicates that 94% of them represented the category of medium and high need.


