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 المستخمص
استيدفت الدراسة بصفة أساسية النيوض بزراعة محصوؿ الكتاف مف خالؿ التعرؼ عمى 

محصوؿ وأىميتيا النسبية، والتعرؼ عمى متطمبات النيوض الالمشكالت التي تواجو زراعة 
محصوؿ، وأجريت الالزراع لمنيوض بزراعة  استجاباتمحصوؿ، وتقديـ آلية نابعة مف البزراعة 
عمى عينة عشوائية منتظمة مف الزراع بمغ مركز زفتى محافظة الغربية س شبرامم بقريةالدراسة 
، وجمعت بيانات الدراسة بواسطة استبياف بالمقابمة الشخصية، واستخدـ في حائزاً  022قواميا 

وكانت أىـ النتائج التي  ،تحميؿ بيانات الدراسة: التكرارات والنسب المئوية، والدرجة المتوسطة
مجموعات مف المشكالت تواجو زراعة محصوؿ الكتاف، وأف  5توصمت إلييا الدراسة: وجود 

أكثر ىذه المجموعات أىمية وتحتؿ المرتبة األولى مف وجية نظر الزراع ىي مجموعة 
وعة ، ثـ مجموعة المشكالت المتعمقة بالتربة وزراعة المحصوؿ، ثـ مجماالقتصاديةالمشكالت 

المشكالت التسويقية، يمييا مجموعة المشكالت اإلدارية، وفي الترتيب الخامس مجموعة 
ذكرًا مف قبؿ الزراع ىى  االقتصاديةالمشكالت الفنية. كما أشارت النتائج أف أكثر المشكالت 

تكاليؼ العمالة الزراعية، وأف أكثر المشكالت المتعمقة بالتربة وزراعة المحصوؿ  ارتفاعمشكمة 
المحصوؿ إلى عمميات خدمة كثيرة ومتعددة، بينما كانت  احتياجذكرًا مف قبؿ الزراع ىى مشكمة 

أكثر المشكالت التسويقية ذكرًا مف قبؿ الزراع ىى مشكمة عدـ اإلعالف عف السعر قبؿ زراعة 
المحصوؿ، في حيف كانت أكثر المشكالت االدارية ذكرًا مف قبؿ الزراع ىى مشكمة عدـ معرفة 

ف التقاوي المنتقاه، وكانت أكثر المشكالت الفنية ذكرًا مف قبؿ الزراع مشكمة عدـ مناسبة مكا
الزراع مجموعة مف المتطمبات لمنيوض بزراعة محصوؿ  ذكروقد  ،األرض لزراعة الكتاف

 الكتاف، كما تـ تقديـ آلية لمنيوض بزراعة المحصوؿ.
 والمشكمة البحثية المقدمة

اج المحمي مف الغذاء واحدة مف أبرز المشكالت التي تواجو تعتبر مشكمة قصور اإلنت
المخططيف بجميورية مصر العربية في الوقت الراىف، بما يتطمبو مف دراسات وبرامج وخطط في 

 .واالستيالؾلتقميؿ الفجوة بيف اإلنتاج  جتماعيةالواسياسية الو  قتصاديةاالتجاىات كؿ اال
بيا مف قضايا نقص الغذاء، شاع  ارتبطبتقميص ىذه الفجوة، وما  االىتماـومع تزايد  

الذاتي، والحد مف الفقر،  االكتفاءبعض المصطمحات مثؿ التوفير، األمف الغذائي،  استخداـ

Egypt. J. of Appl. Sci., 36 (3) 2021                                                    27-42                                              



األمني الذي تواجيو  لالختالؿوأصبحت قضية مواجية نقص الغذاء واحدة مف األسباب الرئيسية 
 .العديد مف دوؿ العالـ ومنيا مصر

بيف الغذاء واألمف ليس عمى الصعيد الداخمي فحسب، ولكف أيضًا  االرتباطوىذا  
عمى عالقة الدولة  االرتباطوبصورة قد تكوف أشد خطرًا عمى الصعيد الخارجي بما يعكسو ىذا 

الذاتي لشعبيا في مجاؿ الغذاء  االكتفاءبغيرىا مف الدوؿ األخرى، فالدولة التي تعجز عف تحقيؽ 
ية الضغوط والتحديات الخارجية مف إحدى الدوؿ التي تمدىا تصبح أيضًا عاجزة عف مواج

)طنطاوي  .اجتماعيةأو  اقتصاديةمف الغذاء، سواء كانت ىذه الضغوط سياسية أو  باحتياجاتيا
 (0202وضيؼ وىميؿ والجماؿ، 

ومف المالحظ أف معدالت الزيادة في األرقاـ القياسية الحقيقية لإلنتاج الغذائي في 
وي معدالت الزيادة في أعداد السكاف، وما يترتب عمى ذلؾ مف تدىور الموقؼ مصر لـ تعد تسا
المصري مف قبؿ، حتى  االقتصادالفجوة الغذائية إلى درجة لـ يشيدىا  واتساعالغذائي المصري، 

 (0202الغذائية. )ماضي،  الحتياجاتياأصبحت مصر مف أوائؿ دوؿ العالـ المستوردة 
ية مصر العربية محؿ الصدارة، حيث تتزايد بصفة وتحتؿ قضية الغذاء في جميور 

الغذائية بدرجة أسرع مف معدالت الزيادة في اإلنتاج. )طنطاوي  االحتياجاتمستمرة معدالت 
 (0202والصعيدي، 

% مف 00ويشير تقرير البنؾ الدولي إلى أف القيمة المضافة في قطاع الزراعة تمثؿ 
(. وتعد الزراعة ىى 0202)البنؾ الدولي،  0202الناتج المحمي المصري وفؽ آخر تقرير في 

والتي تتضاعؼ أىميتيا في  واالجتماعية االقتصاديةالركيزة األساسية في عممية التنمية 
، وتزداد المجتمعات النامية، حيث يتحمؿ القطاع الزراعي العبء األكبر في برامج التنمية

ة أكثر مف نصؼ عدد السكاف سواء في أىميتيا باعتبارىا مينة ترتبط بيا وبأنشطتيا المختمف
كافة  حيث تمد الزراعة (.0202النشاط اإلنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي )فايد وحرحش، 

القطاعات األخرى بالمواد األولية إذ أف نسبة كبيرة مف إجمالي الدخؿ الصناعي تصؿ إلى 
% منو تأتي مف الصناعات التي تعتمد عمى قطاع الزراعة في إمدادىا بالمواد الخاـ 22حوالي 

 (0222الالزمة ليا، مثؿ الصناعات الغذائية وصناعة الغزؿ والنسيج. )وزارة الزراعة، 
لما تواجيو الزراعة المصرية مف تحديات وظروؼ صعبة في المرحمة الحالية  ونظراً 

لمحاربة الزيادة السكانية المضطردة التي ال تتناسب ومساحة الرقعة الزراعية، فإف األمر 
يستوجب سرعة العمؿ عمى مضاعفة اإلنتاج الزراعي بما يتالءـ وحاجة البالد الداخمية ورغبة 

 نحوؿ أبوبالعمالت الصعبة لمحاربة الفجوة في الميزاف التجاري. ) في تحقيؽ فائض لمتصدير
 (0202واسماعيؿ والصغير وسيد، 

، وىذه المعوقات غالبًا ما تكوف متنوعة ويواجو الزراع العديد مف المعوقات الزراعية
 ومتغيرة، فمنيا ما يتعمؽ بخصائص المزارعيف كاألمية ونقص المعرفة والخبرات المتوارثة وتفتت
الحيازات وعدـ االستعداد لتقبؿ المستحدثات، ومنيا ما يتعمؽ بعوامؿ فنية مثؿ نقص األسمدة 
ونقص المياه وعدـ الثقة في مصادر التقاوي وعدـ القدرة عمى التعرؼ عمى األمراض بشكؿ 
مناسب وضعؼ الرقابة عمى المبيدات وعدـ توفر الميكنة الزراعية، ومنيا ما يتعمؽ بالنواحي 
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ية مثؿ قمة عدد المرشديف ونقص خبرتيـ، ومنيا ما يتعمؽ بالنواحي التسويقية مثؿ عدـ االدار 
تعاني العديد مف الزراعات في مصر  . كما(0202وجود منافذ تسويقية مناسبة )الشرباصي، 

تكاليؼ اإلنتاج، وتارة أخرى لعدـ  الرتفاعمف عزوؼ الزراع عف زراعتيا في الفترة األخيرة؛ تارة 
عمى تسويؽ محاصيميـ، األمر الذي يدفعيـ لمبحث عف زراعة محصوؿ يدر عمييـ قدرتيـ 
 ربحًا. 

ويعتبر محصوؿ الكتاف مف أبرز المحاصيؿ التي عرفيا المصريوف منذ عيود 
الفراعنة، ورغـ ذلؾ لـ تتطور صناعاتو في أي مف محافظات الجميورية بشكؿ أمثؿ، وىو أيضًا 

مف الزيوت النباتية  استيالكيـمف النباتات الزيتية التي تدخؿ في غذاء المصرييف، الذيف يبمغ 
 (0202الكتاف. )معيد بحوث المحاصيؿ الحقمية، % ومف بينيا زيت 00

والكتاف محصوؿ ثنائي الغرض، حيث يزرع لغرض الحصوؿ عمى الزيت أو األلياؼ 
% وىو مف الزيوت الجافة حيث 22إلى  22أو اإلثنيف معًا، وتتراوح نسبة الزيت في بذوره مف 

صناعة الصابوف وحبر  يستخدـ في صناعة األصباغ وتمميع األخشاب والورنيش، كما يدخؿ في
(. وتستخدـ أليافو الناعمة والطويمة في صناعة 0200الطباعة )شاكر والبدراني ومحمد، 

باإلضافة إلى الدوبارة وأقمشة قموع المراكب  انية واألقمشة الخاصة بالمفروشات،المنسوجات الكت
مف بذوره الزيت وخراطيـ الحريؽ، واألىـ مف ىذا كمو صناعة األوراؽ البنكية، كما يستخرج 

 واستصالحالحار، ويدخؿ أيضًا في صناعة البويات، والخشب الحبيبي. )وزارة الزراعة 
 (0202األراضي، 

كما أف بذور الكتاف تحتوي عمى مضادات األكسدة والتي تقمؿ مف خطر اإلصابة 
بالسرطاف، وليا دور في عالج أمراض الكبد ومشاكؿ السمنة، وتستعمؿ كميسر لميضـ 

، كما تضاؼ بذور الكتاف إلى عجينة المخبوزات ألنيا الحتوائيا عمى نسبة عالية مف االلياؼ
، واألمالح المعدنية 2تحتوي عمى نسبة عالية مف األحماض الدىنية وأوميجا   ( 0200. )العتـو

ومف أبرز الصناعات القائمة أيضا عمى محصوؿ الكتاف صناعة األعالؼ التي 
ويعتبر عمؼ بذرة الكتاف مف أفضؿ  ،ة الكتاف بعد استخراج الزيوت منياتعتمد عمى مخمفات بذر 

 (0200أنواع األعالؼ الحيوانية مف حيث قيمتيا الغذائية لممواشي. )البوابة نيوز، 
وعمى الرغـ مف االستخدامات المتعددة لمحصوؿ الكتاف إال أف المساحة المنزرعة 

ـ حوالي 0222مستمر حيث بمغت عاـ بالكتاف في جميورية مصر العربية في انخفاض 
ـ. )الجياز المركزي 0202فداف في  02221المساحة حتى وصمت  وانخفضتفداف،  01202

 ( 0202لمتعبئة العامة واإلحصاء، 
بحث عف المشكالت الحقيقية التي لم إجراء الدراسة الحالية مف الضروريكاف ولذا 
في مساحة زراعة المحصوؿ، والعزوؼ الشديد عف زراعتو عمى الرغـ  االنخفاضأدت إلى ىذا 
، مف أجؿ تالشي ىذه المشكالت ومحاولة معالجتيافي محاولة لالمرتفع،  االقتصاديمف مردوده 

، ووضع آلية لمنيوض بمحصوؿ الكتاف، وكاف مساعدة الزراع عمى العودة إلى زراعتو مرة أخرى
 ـ بيذه الدراسة.ىذا سببًا ودافعًا قويًا لمقيا
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وعمومًا تتبمور مشكمة الدراسة في سؤاؿ رئيسي مؤداه: كيؼ يمكف النيوض بزراعة 
 ويندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيسي تساؤليف فرعييف ىما:محصوؿ الكتاف؟ 

 ما المشكالت التي تواجو زراع محصوؿ الكتاف بمنطقة الدراسة؟ -
 ما متطمبات النيوض بزراعة محصوؿ الكتاف بمنطقة الدراسة؟  -

 أىداف الدراسة
قدمة ومشكمة الدراسة ولإلجابة عمى تساؤالتيا يتحدد ىدؼ مبناًء عمى ما تـ عرضو في 

لدراسة الرئيسي في كيفية النيوض بزراعة محصوؿ الكتاف، ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسي مف ا
 خالؿ األىداؼ الفرعية التالية:

التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو زراعة محصوؿ الكتاف وأىميتيا النسبية مف وجية نظر  -
 الزراع بمنطقة الدراسة.

لكتاف مف وجية نظر الزراع بمنطقة التعرؼ عمى متطمبات النيوض بزراعة محصوؿ ا -
 الدراسة.

 الزراع لمنيوض بزراعة محصوؿ الكتاف. استجاباتتقديـ آلية نابعة مف  -
 أىمية الدراسة

تعالج ىذه الدراسة مشكمة عمى درجة كبيرة مف األىمية والتي تؤثر عمى األمف الغذائي 
تعد ىذه الدراسة محاولة جادة يمكف حيث المصري، وليذه الدراسة أىمية تطبيقية وعممية 

تمثؿ ، كما أنيا الزراعية االجتماعيةإضافتيا لمتراث العممي خاصة في الجانب التطبيقي لمعمـو 
، قضية ىامة لمدولة في الوقت الحالي، حيث يؤثر نقص الزيوت عمى األمف الغذائي المصري

تقدـ محصوؿ الكتاف، كما  مشكالت زراعةتقدـ الدراسة الحموؿ والمقترحات لمتغمب عمى و 
 الزراع لمنيوض بزراعة محصوؿ الكتاف. استجاباتالدراسة آلية نابعة مف 

 نوع الدراسة والمنيج المستخدم
نمط الدراسات الوصفية، والتي تيدؼ إلى معرفة أكبر قدر ممكف مف  اختيارتـ 

 االجتماعيدالالتيا في سياؽ الواقع  واستخالصالمعمومات والخصائص عف الظاىرة المدروسة، 
المنيج الوصفي ألنو يتضمف محاولة منظمة  استخداـ، وقد تـ الذي تجري فيو الظاىرة المدروسة

 لمتحميؿ الكامؿ والدقيؽ وتفسير الوضع الراىف لمظاىرة المدروسة.
 شاممة وعينة الدراسة

قرية شبراممس بصفتيا تمثؿ أحد قالع صناعة الكتاف في جميورية مصر أخترت  
ألؼ نسمة يعمؿ أغمبيـ في الزراعة وتصنيع الكتاف، ويبمغ  05العربية، ويبمغ عدد سكاف القرية 

، وتبمغ مساحة األرض % مف إنتاج الجميورية22 % إلى22بيف جممة إنتاج القرية مف الكتاف 
)مديرية الزراعة  حائزًا. 0222ف، كما يبمغ عدد الحيازات بالقرية فدا 0322المنزرعة بالقرية 
عشوائية منتظمة مف واقع سجؿ الحيازات بالجمعية عينة . وتـ أخذ (0202بمحافظة الغربية، 
 % مف إجمالي الحائزيف بالقرية.02بنسبة  حائزاً  022بمغ قواميا  قريةالب التعاونية الزراعية

 أدوات وطريقة جمع البيانات
بوزارة  االقتصاديةتـ الحصوؿ عمى بيانات الدراسة الثانوية مف تقارير قطاع الشؤوف 

 األراضي وكذلؾ مديرية الزراعة بمحافظة الغربية. واستصالحالزراعة 
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دراسة ولإلجابة عمى تساؤالتيا تـ عمؿ استبياف بالمقابمة الشخصية ولتحقيؽ أىداؼ ال
والتأكد مف صالحيتيا،  اختبارىاألفراد العينة لجمع بيانات الدراسة األولية منيـ، وذلؾ بعد 

االستمارة عمى خمس مجموعات مف المشكالت ىى: مجموعة المشكالت المتعمقة  واشتممت
 2وتشمؿ  االقتصاديةشكالت، ومجموعة المشكالت م 1بالتربة وزراعة المحصوؿ وتشمؿ 

مشكالت، ومجموعة المشكالت الفنية وتشمؿ  2مشكالت، ومجموعة المشكالت اإلدارية وتشمؿ 
مشكالت، وتـ وضع أربع إجابات أماـ  1مشكالت، ومجموعة المشكالت التسويقية وتشمؿ  2

وموجودة بدرجة قميمة، وغير  كؿ مشكمة وىى: موجودة بدرجة كبيرة، وموجودة بدرجة متوسطة،
موجودة، وعمى كؿ مبحوث أف يختار ما يراه مناسبًا، ثـ وجو سؤاؿ مفتوح إلى المبحوثيف مؤداه 

شير  فيالبيانات  وجمعت ،أف يحدد متطمبات النيوض بزراعة محصوؿ الكتاف مف وجية نظره
 % مف العينة المستيدفة.022ـ، وقد تـ استيفاء البيانات بنسبة 0200لعاـ  يناير

 األساليب االحصائية المستخدمة
استخدمت في نسختو الخامسة والعشريف و  SPSSتـ االستعانة بالبرنامج االحصائي  

: مناسبة لطبيعة البيانات ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة شممت عدة مقاييس وأساليب احصائية
 .التكرارات، والنسب المئوية، والدرجة المتوسطة

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
أواًل: المشكالت التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية من وجية نظر الزراع 

 بمنطقة الدراسة
 مجموعة المشكالت المتعمقة بالتربة وزراعة المحصول وأىميتيا النسبية  -1

( اسػػػػػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػكالت 0يسػػػػػػػػػػػتعرض جػػػػػػػػػػػدوؿ )
مشػػػػػػػػػػػكالت  1المتعمقػػػػػػػػػػػة بالتربػػػػػػػػػػػة وزراعػػػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػػػوؿ، وقػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػزراع أنػػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػػد 

يتضػػػػػػػػػػػػح أف أقػػػػػػػػػػػػوى المشػػػػػػػػػػػػكالت  ، ومػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػدوؿتتعمػػػػػػػػػػػػؽ بالتربػػػػػػػػػػػػة وزراعػػػػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػػػػوؿ
المحصػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػػات خدمػػػػػػػػػة  احتيػػػػػػػػػاجالمتعمقػػػػػػػػػة بالتربػػػػػػػػػة وزراعػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػى 

% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع أف 20أفػػػػػػػػػػػاد  وقػػػػػػػػػػػد، درجػػػػػػػػػػػة 0.12بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطة  كثيػػػػػػػػػػػرة ومتعػػػػػػػػػػػددة
مشػػػػػػػػػكمة طػػػػػػػػػوؿ فتػػػػػػػػػرة المحصػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػي  وجػػػػػػػػػاءت، موجػػػػػػػػػودة بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرةىػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػكمة 

 درجػػػػػػػػػة 0.10بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة  األرض أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػتة شػػػػػػػػػيور فػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػاني
، فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف جػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػرة أنيػػػػػػػػا موجػػػػػػػػودة بدرجػػػػػػػػة% مػػػػػػػػف الػػػػػػػػزراع 12حيػػػػػػػػث ذكػػػػػػػػر 

 0.22بدرجػػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػػطة  الترتيػػػػػػػػػػػػػػب الثالػػػػػػػػػػػػػػث مشػػػػػػػػػػػػػػكمة أف المحصػػػػػػػػػػػػػػوؿ مجيػػػػػػػػػػػػػػد لمتربػػػػػػػػػػػػػػة
، تالىػػػػػػػػػػػػا بوجػػػػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػرة% مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػزراع 32وأشػػػػػػػػػػػػار  درجػػػػػػػػػػػػة،

درجػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػاد  0.00مشػػػػػػػػػػكمة أف الكتػػػػػػػػػػاف يقمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف خصػػػػػػػػػػوبة التربػػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
شػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػدـ زراعػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػاف إال % مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع بأنيػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، ثػػػػػػػػػـ م50

درجػػػػػػػػػػة وبنسػػػػػػػػػػبة موافقػػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػػة  0.22بعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػرور ثػػػػػػػػػػالث سػػػػػػػػػػنوات بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
%، وجػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػادس مشػػػػػػػػػػػكمة صػػػػػػػػػػػعوبة مقاومػػػػػػػػػػػة الحشػػػػػػػػػػػائش 21كبيػػػػػػػػػػػرة 

درجػػػػػػػػػة وأقػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػذه  0.50نظػػػػػػػػػرًا لكثافػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػوؿ وضػػػػػػػػػعؼ سػػػػػػػػػيقانو بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة 
مشػػػػػػػػػػػػػػكمة ضػػػػػػػػػػػػػػعؼ إنتاجيػػػػػػػػػػػػػػة  ، تالىػػػػػػػػػػػػػػا% مػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػزراع20بدرجػػػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػػػرة  المشػػػػػػػػػػػػػػكمة

% مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػزراع 05وقػػػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػػار  0.05طة المحصػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػذي يميػػػػػػػػػػػػو بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػ
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، وفػػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػػػامف واألخيػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػػػكمة تعػػػػػػػػػػػػدد بوجودىػػػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػرة
درجػػػػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػػػػاد  0.01العمميػػػػػػػػػػػػػات عقػػػػػػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػػػػػاد وذلػػػػػػػػػػػػػؾ بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة 

ائج إلػػػػػػػػػػػى أف كمػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػػ بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة.بوجػػػػػػػػػػػود المشػػػػػػػػػػػكمة % مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع 02
المتوسػػػػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػػػػاـ لمجموعػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػكالت المتعمقػػػػػػػػػػػػة بالتربػػػػػػػػػػػػة وزراعػػػػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػػػػوؿ بمػػػػػػػػػػػػغ 

 درجة. 0.200
المشكالت المتعمقة بالتربة وزراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية من وجية ( 1جدول )

 نظر الزراع
الدرجة  التواجد % المشكالت م

 المتوسطة
 الترتيب

 ال قميمة متوسطة كبيرة
 4 2.22 13 9 33 51 الكتان يقمل من خصوبة التربة. 1
 1 2.84 3 2 3 92 يحتاج المحصول إلى عمميات خدمة كثيرة ومتعددة. 2
 7 1.25 39 22 14 25 ضعف إنتاجية المحصول الذي يميو. 3
عدم زراعة االرض بمحصول الكتان قبل ثالث  4

 سنوات.
48 12 25 25 1.93 5 

 2 2.81 3 4 6 87 شيور. 6طول فترة المحصول في األرض أكثر من  5
 8 1.18 43 16 33 14 تعدد العمميات عقب عممية الحصاد. 6
 3 2.44 13 3 23 67 المحصول مجيد لمتربة. 7
 6 1.51 33 21 17 32 صعوبة مقاومة الحشائش لكثافة المحصول  8

 233حجم العينة =       2.322المتوسط العام = 
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 التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية االقتصاديةمجموعة المشكالت  -2
( اسػػػػػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػكالت 0يسػػػػػػػػػػػتعرض جػػػػػػػػػػػدوؿ )

التػػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػاف وأىميتيػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػبية، وقػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػاد  االقتصػػػػػػػػػػػادية
ومػػػػػػػػػػػػػف ، تواجػػػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػػػاف اقتصػػػػػػػػػػػػػاديةمشػػػػػػػػػػػػػكالت  2 بوجػػػػػػػػػػػػػودالػػػػػػػػػػػػػزراع 

ىػػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػػػكمة ارتفػػػػػػػػػػػػػاع تكػػػػػػػػػػػػػاليؼ  االقتصػػػػػػػػػػػػػاديةالجػػػػػػػػػػػػػدوؿ يتضػػػػػػػػػػػػػح أف أىػػػػػػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػػػػػػكالت 
درجػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػث  2وجػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػى بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة العمالػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػة 

فػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػب  تأفػػػػػػػػاد جميػػػػػػػػع أفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة بوجػػػػػػػػود تمػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة، وجػػػػػػػػاء
درجػػػػػػػػػػػة  0.21ة وجػػػػػػػػػػػود نسػػػػػػػػػػػبة فاقػػػػػػػػػػػد مزرعػػػػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػػػػرة بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطمشػػػػػػػػػػػكمة الثػػػػػػػػػػػاني 

% مػػػػػػػػػػف المبحػػػػػػػػػػوثيف أف ىػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة، وجػػػػػػػػػػاءت 25حيػػػػػػػػػػث أقػػػػػػػػػػر 
إيجػػػػػػػػػار األرض الزراعيػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػدرىا  ارتفػػػػػػػػػاعفػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػكمة 

% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػػػوثيف أنيػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة، 12درجػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػاد نحػػػػػػػػػػو  0.25
سػػػػػػػػػػعر المحصػػػػػػػػػوؿ بدرجػػػػػػػػػػة  ضانخفػػػػػػػػػافػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب الرابػػػػػػػػػع مشػػػػػػػػػػكمة 

 المشػػػػػػػػػػػكمة% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع أف ىػػػػػػػػػػػذه 15درجػػػػػػػػػػػة واشػػػػػػػػػػػار نحػػػػػػػػػػػو  0.22متوسػػػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػػػدرىا 
أسػػػػػػػػػػػػعار األسػػػػػػػػػػػػمدة  ارتفػػػػػػػػػػػػاعتوجػػػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػػػػامس مشػػػػػػػػػػػػكمة 

% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع 10درجػػػػػػػػػػػة وذكرىػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػو  0.32الكيماويػػػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػػػدرىا 
 ارتفػػػػػػػػػػػاعجػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػكمة عمػػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػادس 

% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع 25وقػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػاد  0.52أسػػػػػػػػػػػعار المبيػػػػػػػػػػػدات الزراعيػػػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطة  
التػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػة  االقتصػػػػػػػػػػاديةبوجودىػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة، وكانػػػػػػػػػػت آخػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػكالت 

محصػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػاف مشػػػػػػػػػػكمة تفضػػػػػػػػػيؿ زراعػػػػػػػػػػة المحاصػػػػػػػػػػيؿ الشػػػػػػػػػتوية األخػػػػػػػػػػرى عنػػػػػػػػػػو ألنيػػػػػػػػػػا 
% مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع بوجػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػؾ 35درجػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث أشػػػػػػػػػار  0.02مربحػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة 
كمػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػػػائج إلػػػػػػػػػػػى أف المتوسػػػػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػػػاـ لمجموعػػػػػػػػػػػػة  المشػػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة.

 درجة. 0.31التي تواجو زراعة محصوؿ الكتاف بمغ  المشكالت االقتصادية
 التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية االقتصادية( المشكالت 2جدول )

الدرجة  التواجد % المشكالت م
 المتوسطة

 الترتيب
 ال قميمة متوسطة كبيرة

 1 3 - - - 133 تكمفة العمالة الزراعية. ارتفاع 1
 7 2.23 23 5 13 65 تفضيل زراعة المحاصيل الشتوية األخرى عنو لربحيتيا. 2
 2 2.98 2 2 1 95 وجود نسبة فاقد مزرعي كبيرة. 3
 3 2.75 3 6 4 87 إيجار االرض الزراعية. ارتفاع 4
 6 2.53 13 5 13 75 أسعار المبيدات الزراعية. ارتفاع 5
 4 2.73 5 5 5 85 سعر المحصول. انخفاض 6
 5 2.64 7 3 9 81 أسعار األسمدة الكيماوية. ارتفاع 7

 233حجم العينة =       2.68المتوسط العام = 
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مشػػػػػػػػػػػػكالت إداريػػػػػػػػػػػػة  2( إلػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػود 2تشػػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػػػائج المعروضػػػػػػػػػػػة بجػػػػػػػػػػػػدوؿ )
وبػػػػػػػػػػػػػػالنظر فػػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػدوؿ يتضػػػػػػػػػػػػػػح أف ، رئيسػػػػػػػػػػػػػػية تواجػػػػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػػػػاف

المشػػػػػػػػػػػكالت جػػػػػػػػػػػاءت مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث أىميتيػػػػػػػػػػػا وترتيبيػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػا ذكرىػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػػػػوثيف 
كالتػػػػػػػػػػالي: جػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػدـ معرفػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػاف التقػػػػػػػػػػاوي المنتقػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب األوؿ 

% 12درجػػػػػػػػػػػة، وأقػػػػػػػػػػػر بوجػػػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة  0.21متوسػػػػػػػػػػػطة بدرجػػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع، وفػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػاني جػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود خبػػػػػػػػػػراء لمفحػػػػػػػػػػص 

درجػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػاد بوجػػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػة  0.21وتقػػػػػػػػػدير الزيػػػػػػػػػػوت بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع، بينمػػػػػػػػػػا احتمػػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػػكمة صػػػػػػػػػػعوبة الحصػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػى التقػػػػػػػػػػاوي 20كبيػػػػػػػػػػرة 
% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع 32درجػػػػػػػػػػة وأشػػػػػػػػػػار  0.22اه الترتيػػػػػػػػػػب الثالػػػػػػػػػػث بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة المنتقػػػػػػػػػػ

بأنيػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػب الرابػػػػػػػػػع جػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػوفر ميػػػػػػػػػاه 
% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع بوجػػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػػؾ 32درجػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػث ذكػػػػػػػػػػر  0.01الػػػػػػػػػػري بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 

رع المشػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، واحتمػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػدـ احتػػػػػػػػػراـ الشػػػػػػػػػركة لمعقػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػزا
درجػػػػػػػػػة وأقػػػػػػػػػر بوجػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػة  0.23الترتيػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػامس بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة 

% مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػزراع، فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػيف احتمػػػػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػػػػكمة صػػػػػػػػػػػػعوبة الحصػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػى 55كبيػػػػػػػػػػػػرة 
درجػػػػػػػػػػػػػة وأقػػػػػػػػػػػػػر بوجػػػػػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػػػػػؾ  0.12األسػػػػػػػػػػػػػمدة الترتيػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػادس بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة 

% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع، أمػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػكمة بعػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػافة بػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػركة 52المشػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة 
 0.22كتػػػػػػػػػػػػاف والمػػػػػػػػػػػػزارع فقػػػػػػػػػػػػد احتمػػػػػػػػػػػػت الترتيػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػابع واألخيػػػػػػػػػػػػر بدرجػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػطة ال

كمػػػػػػػا تشػػػػػػػير % مػػػػػػػف الػػػػػػػزراع، 25مشػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة درجػػػػػػػة وأشػػػػػػػار إلػػػػػػػى وجػػػػػػػود تمػػػػػػػؾ ال
التػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػة  النتػػػػػػػػػائج إلػػػػػػػػػى أف المتوسػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػاـ لمجموعػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػكالت اإلداريػػػػػػػػػة

 درجة. 0.22محصوؿ الكتاف بمغ 
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 ( المشكالت اإلدارية التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية 3جدول )
 الترتيب الدرجة المتوسطة التواجد % المشكالت م

 ال قميمة متوسطة كبيرة
 7 1.73 33 15 13 45 والمزارعبعد المسافة بين شركة الكتان  1
 1 2.78 - 5 12 83 عدم معرفة مكان التقاوي المنتقاه. 2
 2 2.48 13 3 16 71 عدم وجود خبراء لمفحص وتقدير الزيوت. 3
 6 1.89 24 13 13 53 صعوبة الحصول عمى األسمدة. 4
 3 2.39 9 12 13 69 صعوبة الحصول عمى التقاوي المنتقاه. 5
 4 2.28 13 3 9 69 مياه الري.عدم توفر  6
 5 1.96 17 7 12 55 الشركة لمعقود مع المزارع. احترامعدم  7

 233حجم العينة =       1.93المتوسط العام = 
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مشػػػػػػػػػػػػػكالت فنيػػػػػػػػػػػػػة  2( إلػػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػػود 2تشػػػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػػػػائج المعروضػػػػػػػػػػػػة بجػػػػػػػػػػػػػدوؿ )
رئيسػػػػػػػػػػػػػية تواجػػػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػزراع، وجػػػػػػػػػػػػػاءت 

مػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػث أىميتيػػػػػػػػػػػػا مرتبػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػالي: حيػػػػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػػػػت أىػػػػػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػػػػػكالت  المشػػػػػػػػػػػػكالت
درجػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػدـ مناسػػػػػػػػػػبة  0.15وجػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػى بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 

بدرجػػػػػػػػػػػة % مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع أف ىػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػػػد 52األرض لزراعػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػاف وأفػػػػػػػػػػػاد 
الميكنػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  اسػػػػػػػػتخداـكبيػػػػػػػػرة، وجػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة مشػػػػػػػػكمة صػػػػػػػػعوبة 

% مػػػػػػػػػػف المبحػػػػػػػػػػوثيف 20درجػػػػػػػػػػة وذكػػػػػػػػػػر  0.22مراحػػػػػػػػػػؿ إنتػػػػػػػػػػاج الكتػػػػػػػػػػاف بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
أنيػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػكمة ضػػػػػػػػػػعؼ الجيػػػػػػػػػػود 

درجػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػاد  0.22 اإلرشػػػػػػػػػادية فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ محصػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػاف بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػدرىا
% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػػػػوثيف أف ىػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػػػػي 22نحػػػػػػػػػػػو 
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حػػػػػػػػيف جػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػب الرابػػػػػػػػع مشػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػوفر العمالػػػػػػػػة المدربػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى زراعػػػػػػػػة 
نتػػػػػػػػػػػػػاج الكتػػػػػػػػػػػػػاف بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػػػػػدرىا  % مػػػػػػػػػػػػػف 02درجػػػػػػػػػػػػػة وأشػػػػػػػػػػػػػار نحػػػػػػػػػػػػػو  0.23وا 

الترتيػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػامس مشػػػػػػػػػكمة  الػػػػػػػػػزراع أف ىػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، وأتػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي
نقػػػػػػػػػػص المعرفػػػػػػػػػػة بالتوصػػػػػػػػػػيات الفنيػػػػػػػػػػة لمراحػػػػػػػػػػؿ إنتػػػػػػػػػػاج الكتػػػػػػػػػػاف بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة قػػػػػػػػػػدرىا 

% مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػزراع أف ىػػػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػػػػة 00درجػػػػػػػػػػػػػة وذكػػػػػػػػػػػػػر نحػػػػػػػػػػػػػو  0.25
كبيػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػادس جػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػكمة تعػػػػػػػػػػرض الكتػػػػػػػػػػاف ل فػػػػػػػػػػات واألمػػػػػػػػػػراض 

الػػػػػػػػػػػػػزراع بأنيػػػػػػػػػػػػػا موجػػػػػػػػػػػػػودة % مػػػػػػػػػػػػػف 02درجػػػػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػػػػاد  2.22بكثػػػػػػػػػػػػػرة بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة 
بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة، وكانػػػػػػػػت آخػػػػػػػػر المشػػػػػػػػكالت الفنيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػة محصػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػاف 

 2.12ىػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود أصػػػػػػػػػػناؼ جديػػػػػػػػػػدة غزيػػػػػػػػػػرة اإلنتػػػػػػػػػػاج بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػػػوثيف أف تمػػػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػػػكمة توجػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػة 02درجػػػػػػػػػػة وأشػػػػػػػػػػار نحػػػػػػػػػػو 

 لعػػػػػػػػػػػاـ لمجموعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػكالت الفنيػػػػػػػػػػػةكمػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػػائج إلػػػػػػػػػػػى أف المتوسػػػػػػػػػػػط ا، كبيػػػػػػػػػػػرة
 درجة. 0.23التي تواجو زراعة محصوؿ الكتاف بمغ 

 ( المشكالت الفنية التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية 4جدول )
 الترتيب الدرجة المتوسطة التواجد % المشكالت م

 ال قميمة متوسطة كبيرة
 3 1.37 36 21 13 33 ضعف الجيود اإلرشادية في مجال محصول الكتان. 1
 1 1.85 25 15 13 53 عدم مناسبة االرض لزراعة الكتان. 2
 6 3.94 56 14 13 23 تعرض الكتان لآلفات واالمراض بكثرة. 3
 2 1.39 53 2 7 41 الميكنة الزراعية في مراحل اإلنتاج. استخدامصعوبة  4
 7 3.89 58 12 13 17 ال توجد أصناف جديدة غزيرة اإلنتاج. 5
نتاج الكتان. 6  4 1.36 56 9 8 27 عدم توفر العمالة المدربة عمى زراعة وا 
 5 1.35 51 15 12 22 نقص المعرفة بالتوصيات الفنية لمراحل إنتاج الكتان. 7

 233حجم العينة =      1.36المتوسط العام = 
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 مجموعة المشكالت التسويقية التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية   -5
( المشػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت التسػػػػػػػػػػػػػػػػويقية التػػػػػػػػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػػػػػػػة 5يسػػػػػػػػػػػػػػػػتعرض جػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ )

محصػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػاف وأىميتيػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػبية مػػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػزراع، وتكشػػػػػػػػػػػؼ النتػػػػػػػػػػػائج 
، مشػػػػػػػػػػػكالت تسػػػػػػػػػػػويقية تواجػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػػػوؿ 1المعروضػػػػػػػػػػػة بالجػػػػػػػػػػػدوؿ أنػػػػػػػػػػػو توجػػػػػػػػػػػد 

الػػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػػوثيف كمػػػػػػػػػا  اسػػػػػػػػػتجاباتترتيػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػكالت بنػػػػػػػػػاًء عمػػػػػػػػػى  وقػػػػػػػػػد أمكػػػػػػػػػف
قمػػػػػػػػػػػػة الترتيػػػػػػػػػػػػب مشػػػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػػػدـ اإلعػػػػػػػػػػػػالف عػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػعر قبػػػػػػػػػػػػؿ زراعػػػػػػػػػػػػة  احتمػػػػػػػػػػػػتيمػػػػػػػػػػػػي: 

% مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػزراع بػػػػػػػػػػػػأف ىػػػػػػػػػػػػذه 25درجػػػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػػػاد  0.55المحصػػػػػػػػػػػػوؿ بدرجػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػطة 
المشػػػػػػػػػػػكمة تتواجػػػػػػػػػػػد بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة، ثػػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػكمة تمكػػػػػػػػػػػؤ 

% 32درجػػػػػػػػػػػػػة وأشػػػػػػػػػػػػػار  0.00المحصػػػػػػػػػػػػػوؿ بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة  اسػػػػػػػػػػػػػتالـصػػػػػػػػػػػػػانع فػػػػػػػػػػػػػي الم
مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع أنيػػػػػػػػػا موجػػػػػػػػػودة بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػي المرتبػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػكمة قمػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػار 

% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع بوجػػػػػػػػػػود تمػػػػػػػػػػؾ 50درجػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػاد نحػػػػػػػػػػو  0.22الكتػػػػػػػػػػاف بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 
لبػػػػػػػػػذور المصػػػػػػػػػانع  اسػػػػػػػػػتيرادالمشػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة، وأتػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػب الرابػػػػػػػػػع مشػػػػػػػػػكمة 

% مػػػػػػػػػػػػػف 22درجػػػػػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػػػػػاد نحػػػػػػػػػػػػػو  0.20الكتػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػرخص ثمنيػػػػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػػػطة 
الػػػػػػػػػػػزراع بوجػػػػػػػػػػػود المشػػػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػػػامس جػػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػػكمة 

درجػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث أشػػػػػػػػػار  0.15صػػػػػػػػػعوبة نقػػػػػػػػػؿ المحصػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػنع بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة 
 % مػػػػػػػػف الػػػػػػػػزراع المبحػػػػػػػػوثيف بوجػػػػػػػػود تمػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة، ثػػػػػػػػـ مشػػػػػػػػكمة20نحػػػػػػػػو 

درجػػػػػػػػػػة  0.35التجػػػػػػػػػػار لممحصػػػػػػػػػػوؿ وربػػػػػػػػػػط سػػػػػػػػػػعره لصػػػػػػػػػػالحيـ بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة  احتكػػػػػػػػػػار
% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع بوجودىػػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػابع جػػػػػػػػػػػاءت 25وأفػػػػػػػػػػػاد 

 0.52مشػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود أمػػػػػػػػػاكف لتخػػػػػػػػػزيف البػػػػػػػػػذور وتشػػػػػػػػػويف القػػػػػػػػػش بدرجػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػطة 
خيػػػػػػػػػػػر % مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، وفػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػػامف واأل00درجػػػػػػػػػػػة وأقرىػػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػرة 

 0.25جػػػػػػػػػػاءت مشػػػػػػػػػػػكمة عػػػػػػػػػػػدـ تعاقػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػػنع مقػػػػػػػػػػدمًا مػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػزراع بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطة 
% مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع بوجػػػػػػػػػود المشػػػػػػػػػكمة بدرجػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة. كمػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػائج 05درجػػػػػػػػػة وأفػػػػػػػػػاد 

التػػػػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػػػػػى أف المتوسػػػػػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػػػػػاـ لمجموعػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػكالت التسػػػػػػػػػػػػػويقية
 درجة. 0.21محصوؿ الكتاف بمغ 

 التي تواجو زراعة محصول الكتان وأىميتيا النسبية  ( المشكالت التسويقية5جدول )
 الترتيب الدرجة المتوسطة التواجد % المشكالت م

 ال قميمة متوسطة كبيرة
 2 2.21 13 2 15 63 المحصول. استالمتمكؤ المصانع في  1
 3 2.34 16 16 16 52 قمة تجار الكتان. 2
 1 2.55 7 6 12 75 عدم اإلعالن عن السعر قبل زراعة المحصول.  3
 6 1.65 33 13 25 35 التجار لممحصول وربط سعره لصالحيم. احتكار 4
 8 1.45 33 13 45 15 عدم تعاقد المصنع مقدمًا مع الزراع. 5
 4 2.32 16 15 23 49 المصانع لبذور الكتان لرخص ثمنيا. استيراد 6
 7 1.53 19 33 33 21 عدم توفر أماكن لتخزين البذور وتشوين القش. 7
 5 1.85 19 15 22 42 صعوبة نقل المحصول إلى المصنع. 8

 233حجم العينة =             1.98المتوسط العام = 
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وبعػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػرض النتػػػػػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػػػػػة بالمشػػػػػػػػػػػكالت التػػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػػو زراعػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػوؿ 
الكتػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػزراع يمكػػػػػػػػػػف ترتيػػػػػػػػػػب مجموعػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػكالت وفػػػػػػػػػػؽ األىميػػػػػػػػػػة 

( كالتػػػػػػػػػالي: كػػػػػػػػػػاف أكثػػػػػػػػػر المجموعػػػػػػػػػات أىميػػػػػػػػػػة وتحتػػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػػػة 3النسػػػػػػػػػبية كمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػكؿ )
بدرجػػػػػػػػػػػػػة  قتصػػػػػػػػػػػػػاديةاالاألولػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػزراع ىػػػػػػػػػػػػػي مجموعػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػكالت 

درجػػػػػػػػػػػة، وجػػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػػاني مجموعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػكالت المتعمقػػػػػػػػػػػة  0.31متوسػػػػػػػػػػػطة 
درجػػػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػػـػ جػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػب  0.200بالتربػػػػػػػػػػة وزراعػػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػػوؿ بدرجػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػطة 

درجػػػػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػب  0.12الثالػػػػػػػػػػػث مجموعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػكالت التسػػػػػػػػػػػويقية بدرجػػػػػػػػػػػة متوسػػػػػػػػػػػطة 
درجػػػػػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػػب  0.22متوسػػػػػػػػػػػػطة الرابػػػػػػػػػػػػع مجموعػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػكالت اإلداريػػػػػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػػػػػة 

 درجة.  0.23الخامس مجموعة المشكالت الفنية بدرجة متوسطة 
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 ثانياً: متطمبات النيوض بزراعة محصول الكتان من وجية نظر الزراع 
( متطمبػػػػػػػػػػػػات النيػػػػػػػػػػػػوض بزراعػػػػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػف 3جػػػػػػػػػػػػدوؿ )يسػػػػػػػػػػػػتعرض 

متطمبػػػػػػػػػػًا لمنيػػػػػػػػػػوض  05وجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػزراع، وتشػػػػػػػػػػير النتػػػػػػػػػػائج بالجػػػػػػػػػػدوؿ أف الػػػػػػػػػػزراع ذكػػػػػػػػػػروا 
بزراعػػػػػػػػػة محصػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػاف، وىػػػػػػػػػذه المتطمبػػػػػػػػػات مرتبػػػػػػػػػة تنازليػػػػػػػػػًا وفػػػػػػػػػؽ النسػػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػذكرىا 

اإلعػػػػػػػػػالف عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػعر بيػػػػػػػػػع المحصػػػػػػػػػوؿ قبػػػػػػػػػؿ موسػػػػػػػػـػ زراعتػػػػػػػػػو بفتػػػػػػػػػرة كافيػػػػػػػػػة وذكػػػػػػػػػره  كالتػػػػػػػػػالي:
تقػػػػػػػػػػػػاوي( وذكػػػػػػػػػػػػره  –مبيػػػػػػػػػػػػدات  –% مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػزراع، تػػػػػػػػػػػػوفير مسػػػػػػػػػػػػتمزمات اإلنتػػػػػػػػػػػػاج )أسػػػػػػػػػػػػمدة 20
% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، إعػػػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػػػػزراع بػػػػػػػػػػػاإلجراءات المختمفػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يمػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػا المحصػػػػػػػػػػػوؿ 12

% 21اع وذكػػػػػػػػػػػػره %، إلػػػػػػػػػػػػزاـ الشػػػػػػػػػػػػركة أو المصػػػػػػػػػػػػنع بالتعاقػػػػػػػػػػػػد المبكػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػزر 10وذكػػػػػػػػػػػػره 
مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، رفػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػعر محصػػػػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػػػػاف بمػػػػػػػػػػػا يتناسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػع المحاصػػػػػػػػػػػيؿ الشػػػػػػػػػػػتوية 

% مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع، زيػػػػػػػػػادة الفػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػيف أسػػػػػػػػػعار الرتػػػػػػػػػب تشػػػػػػػػػجيعًا لمػػػػػػػػػزراع 32األخػػػػػػػػػرى وذكػػػػػػػػػره 
% 30% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، تػػػػػػػػػػػوفير التقػػػػػػػػػػػاوي المنتقػػػػػػػػػػػاه باألسػػػػػػػػػػػواؽ وذكػػػػػػػػػػػره 30المتميػػػػػػػػػػػزيف وذكػػػػػػػػػػػره 

% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع، إعطػػػػػػػػػػاء 52لبػػػػػػػػػػذور وذكػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزراع، تػػػػػػػػػػوفير وسػػػػػػػػػػائؿ لنقػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػش وا
% 50المػػػػػػػػػػزارع ثمػػػػػػػػػػف المحصػػػػػػػػػػوؿ خػػػػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػػػػرة أسػػػػػػػػػػبوع عمػػػػػػػػػػى األكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػميمو وذكػػػػػػػػػػره 

مػػػػػػػػػػػع عضػػػػػػػػػػػو الجمعيػػػػػػػػػػػة  باالشػػػػػػػػػػػتراؾمػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، إشػػػػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػػػػوزارة عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػوزف والرتبػػػػػػػػػػػة 
% 22% مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع، العػػػػػػػػػودة لنظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػدورة الزراعيػػػػػػػػػة وذكػػػػػػػػػره 21كممثػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػزراع وذكػػػػػػػػػره 
% مػػػػػػػػػف 23مػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػراءات الػػػػػػػػػوزف والفػػػػػػػػػرز والتسػػػػػػػػػميـ وذكػػػػػػػػػره  االنتيػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزراع، سػػػػػػػػػرعة

% مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، 22المصػػػػػػػػػػػنع لممحصػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع وذكػػػػػػػػػػػره  اسػػػػػػػػػػػتالـالػػػػػػػػػػػزراع، سػػػػػػػػػػػرعة 
العمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػوفير أصػػػػػػػػػناؼ مقاومػػػػػػػػػة ل مػػػػػػػػػراض وغزيػػػػػػػػػرة اإلنتػػػػػػػػػاج وقصػػػػػػػػػيرة العمػػػػػػػػػر وذكػػػػػػػػػره 

اب التجػػػػػػػػػػػار وأصػػػػػػػػػػػح احتكػػػػػػػػػػػار% مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػزراع، تػػػػػػػػػػػدخؿ الحكومػػػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػزراع مػػػػػػػػػػػف 02
 % مف الزراع.02الشركات والمصانع وذكره 

 ( متطمبات النيوض بزراعة محصول الكتان من وجية نظر الزراع6جدول )
 الترتيب %  التكرار المتطمبات م
 8 54 108 توفير وسائل لنقل القش والبذور. 1
 1 92 184 اإلعالن عن سعر بيع المحصول قبل موسم زراعتو بفترة كافية. 2
 12 36 72 االنتياء من إجراءات الوزن والفرز والتسميم.سرعة  3
 2 87 174 تقاوي(. –مبيدات  –توافر مستمزمات اإلنتاج )أسمدة  4
 7 61 122 توفير التقاوي المنتقاه باألسواق. 5
 15 17 34 تدخل الحكومة لحماية الزراع من احتكار التجار وأصحاب الشركات والمصانع 6
 13 48 96 عمى الوزن والرتبة باالشتراك مع عضو الجمعية كممثل لمزراع.إشراف الوزارة  7
 4 78 156 إلزام الشركة أو المصنع بالتعاقد المبكر مع الزراع. 8
 14 23 46 العمل عمى توفير أصناف مقاومة لؤلمراض وغزيرة اإلنتاج وقصيرة العمر. 9
 5 64 128 الشتوية األخرى.رفع سعر محصول الكتان بما يتناسب مع المحاصيل  13
 6 62 124 زيادة الفروق بين أسعار الرتب تشجيعًا لمزراع المتميزين. 11
 11 44 88 العودة لنظام الدورة الزراعية. 12
 3 81 162 إعالم الزراع باإلجراءات المختمفة التي يمر بيا المحصول. 13
 13 33 60 سرعة استالم المصنع لممحصول من الزراع. 14
 9 51 102 إعطاء المزارع ثمن المحصول خالل فترة أسبوع عمى األكثر من تسميمو. 15

 233= حجم العينة 
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 آلية النيوض بزراعة محصول الكتانثالثًا: 
بناًء عمى نتائج الدراسة، وعمى متطمبات النيوض بزراعة محصوؿ الكتاف التي ذكرىا 
الزراع، يمكف وضع آلية لمنيوض بزراعة المحصوؿ يمكف أف تؤتي ثمارىا إذا تـ األخذ بيا مف 

التمويف، ووزارة التخطيط، قبؿ الجيات المختصة وىذه الجيات متمثمة في: وزارة الزراعة، ووزارة 
 ، وبعض الجيات المعنية األخرى، ويمكف عرض بنود اآللية في النقاط التالية: االقتصادووزارة 

توفير جياز إرشادي كؼء وفعاؿ وكاؼ يقـو بدوره في العمميات الفنية ومساعدة الزراع  -0
لو  عمى تسويؽ محاصيميـ ومساعدتيـ عمى الحصوؿ عمى أعمى سعر وكذلؾ أف يكوف

 دور في التعاقد.
عقد ندوات إرشادية بصفة دورية ومستمرة لمزراع إلمداد الزراع بكافة التوصيات الفنية قبؿ  -0

 كؿ عممية مف عمميات الزراعة والتخزيف والتسويؽ بوقت كاؼ.
زيادة مساحة االراضي المنزرعة  االعتبارتطبيؽ نظاـ الدورة الزراعية مع األخذ في  -2

 بمحصوؿ الكتاف.
الجيات البحثية المتخصصة بالعمؿ عمى إنتاج أصناؼ قصيرة العمر وغزيرة اإلنتاج قياـ  -2

 ومقاومة ل مراض لتشجيع الزراع عمى اإلقباؿ عمى زراعة المحصوؿ.
 تفعيؿ نظاـ الزراعة التعاقدية لمحصوؿ الكتاف تشجيعًا لمزراع عمى زراعة المحصوؿ. -5
التي يمر بيا المحصوؿ، مع توفير اآلالت إدخاؿ الميكنة الزراعية في العمميات المختمفة  -3

في أماكف زراعة المحصوؿ بأجر رمزي، حيث تساعد عمى خفض العمالة وسرعة اإلنجاز 
مما يقمؿ التكمفة عمى الزراع، وذلؾ يساعد عمى زيادة دخؿ المزارع وتشجيعو عمى 

 االستمرار في زراعة المحصوؿ.
وتوفير مياه نقية، مع العمؿ عمى تحسيف إعالـ الزراع بمواعيد الري حسب حالة الجو  -2

 شبكة الصرؼ المغطى.
 توفير مستمزمات اإلنتاج بدرجة عالية مف الجودة ) تقاوي، وأسمدة، ومبيدات(. -1
 إجراء التحصينات لموقاية مف األمراض بمواعيد محددة مسبقًا قبؿ حدوث المرض. -2

ف ومدة بقائو في وضع سياسة سعرية واضحة ومحددة تتناسب مع طبيعة محصوؿ الكتا -02
األرض حتى يمكف منافسة المحاصيؿ األخرى، مع ضرورة اإلعالف عف سعر بيع 

 المحصوؿ قبؿ موسـ زراعتو بفترة كافية.
تقديـ قروض بدوف فوائد لمساعدة الزراع عمى تكاليؼ الزراعة بقواعد وشروط معينة  -00

 تسدد بعد تسويؽ المحصوؿ.
ضرورة وجود نظاـ تسويقي ، مع  فيياعمؿ تجمعات تسويقية يتـ تسويؽ المحصوؿ  -00

 التجار لمزراع. احتكارمحدد مف قبؿ الجيات المسؤولة لضماف عدـ 
 المراجع

 مراجع عربية
أبو نحول، محمد عبدالوىاب؛ طمعت حافظ إسماعيل؛ جالل عبدالفتاح الصغير؛ ميا 

دراسة اقتصادية لمكفاءة االنتاجية ألىـ المحاصيؿ الغذائية  (.2317عبدالمقصود سيد )
 العدد األوؿ والثاني. 21في مصر. مجمة أسيوط لمعمـو الزراعية. مجمد 
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القيمػػة المضػػافة فػػي قطػػاع الزراعػػة )% مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي(.   (.2319البنككك الككدولي )
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locatio

ns=EG  
  https://www.albawabhnews.com. كتاف مصر. (2321البوابة نيوز )

النشرة السنوية إلحصاء المساحات  (.2323الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء )
 .0202/0201المحصولية واإلنتاج النباتي عاـ 
تقدير احتياجات ومشكالت الزراع في محافظة  (.2313الشرباصي، عمرو بياء الدين أحمد )

أسيوط باستخداـ أسموب المجموعات البؤرية. مجمة االقتصاد الزراعي والعمـو 
 (.00( العدد )2االجتماعية. جامعة المنصورة. مجمد )

 الجزء الثاني. .2322-2337المخطط االستراتيجي لمدينة زفتى 
     https://e3arabi.comنبات الكتاف.    األىمية االقتصادية ل (.2321العتوم، عال )

تأثير مستويات  (.2312شاكر، أياد طمعت؛ وحيدة عمي أحمد البدراني؛ وسعد أحمد محمد )
مختمفة مف السماد النيتروجيني ومسافات الزراعة في نمو وحاصؿ الكتاف في شماؿ 

 .0العدد  22المجمد  العراؽ. مجمة زراعة الرافديف.
أسباب عزوؼ ازراع عف زراعة  (.2314طنطاوي، عالم محمد؛ دسوقي بسيوني الصعيدي )

محصوؿ الكتاف في محافظة الدقيمية. مجمة الجمعية العممية لإلرشاد الزراعي. المجمد 
 . العدد األوؿ.01

ى طنطاوي، عالم محمد؛ محمود حسن إبراىيم ضيف؛ عبدالحميد مصطفى ىميل؛ نجو 
دراسة الستكشاؼ أسباب توقؼ الزراع عف زراعة  (.2323عبدالمنعم فيمي الجمال )

بعض المحاصيؿ الزيتية ببعض محافظات مصر وانعكاساتيا عمى إنتاج الزيوت. معيد 
بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، قسـ بحوث المجتمع الريفي، مركز البحوث 

 الزراعية.
الوضع الراىف لمزراعة  (.2319أحمد؛ ميا السيد عبد الحفيظ حرحش )فايد، أمل عبد الرسول 

التعاقدية لمحصوؿ بنجر السكر بالنوبارية والدور المرتقب لإلرشاد الزراعي فييا. مجمة 
 العدد األوؿ. 01العمـو الزراعية والبيئية. جامعة دمنيور. مجمد 

ائية في مصر خالؿ الفترة مف قياس الفجوة الغذ (.2314ماضي، عال محمد السيد إبراىيم )
( العدد األوؿ. 2(. المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية. مجمد )0202إلى  0202

 كمية التجارة باإلسماعيمية جامعة قناة السويس.
إدارة اإلحصاء. قسـ البيانات اإلحصائية. بيانات  (.2323مديرية الزراعة بمحافظة الغربية )

 رسمية غير منشورة.
قسـ بحوث األلياؼ. اإلدارة المركزية لإلرشاد  (.2317معيد بحوث المحاصيل الحقمية )

 (.203الزراعي. نشرة رقـ )
. 0202استراتيجية التنمية الزراعية حتى عاـ  (.2333وزارة الزراعة واستصالح األراضي )

 القاىرة.
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ABSTRACT 
The study aimed to promote flax cultivation by identifying the 

problems facing crop cultivation and its relative importance, identifying the 
requirements for promoting crop cultivation, and providing a mechanism to 
promote the cultivation of the crop. The study was consisted of 200 farmers 
in Shobramalas, Zefta district, Gharbia Governorate, the study data were 
collected using a personal interview questionnaire, data were analyzed 
using: frequencies, percentage, and average degree, and the most important 
results of the study were: there were 5 groups of problems facing the 
cultivation of the flax crop, and the more important of These groups was 
economic problems, then the group of problems related to soil and crop 
cultivation, then the group of marketing problems, followed by the group of 
administrative problems, and in the fifth order the group of technical 
problems. The results also indicated that economic problem mentioned by 
farmers is the problem of high agricultural labor costs, the most problems 
related to soil and crop cultivation was the crop needing many and multiple 
service operations, while the most mentioned marketing problems by 
farmers was not announcing the price before planting the crop, while the 
most common administrative problem mentioned by the farmers was the 
problem of not knowing the location of the seeds selected, and the most 
technical problems mentioned by the farmers was the problem of the 
unsuitability of the land to grow flax, the farmers mentioned a set of 
requirements to promote the cultivation of Flax crop. and a mechanism to 
promote crop cultivation has also been introduced. 
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