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 الزراع مستوى إدراكالتعرف على بعض الخصائص العامة للزراع المبحوثين، و  التعرف علىالبحثستھدف ا: الملخص
بعض و ،لممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى، وامظاھر وآثار التغيرات المناخية ( منللكالمبحوثين 

والتعرف ،  وتحديد العوامل المرتبطة بكل منھاالقمح لمحصول خية والتأقلم معھات المنالمواجھة آثار التغيراالتوصيات الفنية 
 ، التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمحمستوى تنفيذ الزراع المبحوثين لبعضعلى 

ات الزراعية فى مجال زراعة محصول القمح تحديد اKھمية النسبية لمصادر المعلوم، وأيضا وتحديد العوامل المرتبطة به
من وجھة نظر الزراع المبحوثين، وقياس مدى تأثير التغيرات المناخية على الكفاءة اNقتصادية لمحصول القمح، والتعرف 

ر على الخدمات اNرشادية التى يقدمھا اNرشاد الزراعى لزراع محصول القمح فى مجال ممارسات التأقلم مع أو تقليل اSثا
 وتحديد اKھمية النسبية لھا من وجھة نظر الزراع المبحوثين وتحديد المشكVت التى تواجه ،السلبية للتغيرات المناخية

تم إجراء البحث فى محافظة الشرقية و، قمح تحت تأثير التغيرات المناخيةالزراع المبحوثين فى مجال زراعة محصول ال
 تم إختيار قريتى إكياد البحرية والسماعنة من مركز فاقوس، وقريتى العزيزية وتم إختيار مركزى فاقوس ومنيا القمح حيث

من الزراع %) 39.24(أوضحت النتائج أن ،  مزارع288وسنھوت من مركز منيا القمح، وبلغ حجم العينة المختارة 
 متوسط، مستوى إدراكھم%) 31.94(المبحوثين مستوى إدراكھم لمظاھر وآثار التغيرات المناخية منخفض، و

من الزراع المبحوثين مستوى إدراكھم للممارسات %) 36.11(أن  اتضح مستوى إدراكھم مرتفع، كما%) 28.82(و
مستوى إدراكھم %) 15.97(مستوى إدراكھم متوسط، و%) 47.92(الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى منخفض، و

ثين مستوى إدراكھم لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار من الزراع المبحو%) 47.92(مرتفع، وأفادت النتائج أن 
مستوى %) 14.58(مستوى إدراكھم متوسط، و%) 37.50(التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح منخفض، و

ية مستوى تنفيذھم لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخ%) 53.12(إدراكھم مرتفع، وأظھرت النتائج أن 
منھم مستوى تنفيذھم %) 7.64(منھم مستوى تنفيذھم متوسط، و%) 39.24(والتأقلم معھا لمحصول القمح منخفض، و

المشكVت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال زراعة محصول القمح تحت تأثير أھم أوضحت النتائج أن كما ، مرتفع
عدم توفر اKصناف و يع،نخفاض سعر البى التكاليف نتيجة إالعائد من محصول القمح يغط كانتالتغيرات المناخية 

ضعف دور اNرشاد فى و ،التغيرات المناخيةالمقاومة للتغيرات المناخية، وعدم تقديم الدولة دعم للمزارعين لمواجھة تأثير 
وعدم وجود ندوات اKصناف الموجودة منخفضة اNنتاجية، و ،التوعية بالممارسات الخاطئة المسببة للتغيرات المناخية

ى معلومات المرشدين عن اKصناف الجديدة ضعيفة، والعاملين فى اNرشاد الزراعو، ھتمام إرشادى بالتغيرات المناخيةوإ
 مرشدين  يوجدو، ية التأقلم مع التغيرات المناخيةعدم تقديم المعلومات الكافية عن كيف، ويھتموا بمتابعة مشاكل الزراع

 على التقاوى صعوبة إجراءات الحصولومضمونة،  المبيدات الموجودة بالجمعية غيرو، حاصيلمتخصصين فى كل الم
إرتفاع ، و، وانخفاض منسوب المياه بالترعندرة المرشدين المتخصصين فى مجال التغيرات المناخيةو، واKسمدة والمبيدات

لوقت المناسب،، ونقص التوعية بكيفية التعامل مع عدم توفر الكمية المطلوبة من التقاوى فى ا، ولكيماويةأسعار اKسمدة ا
 .الكافية عن كيفية تحسين التربةعدم توفر المعلومات و ،فى نسبة الرطوبة النسبيةالتغير 

 . محافظة الشرقية، اNنتاج الزراعى، التغيرات المناخية،المزارعين، اNدراك: سترشاديةالكلمات ا#

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

ة اKمن الغذائى من أھم المشاكل التى تحظى تعد مشكل
باھتمام معظم دول العالم فى الوقت الراھن وخاصة الدول 
النامية ذات الدخول المنخفضة وذلك لضمان مستوى 

 ،)2000 ،السريتى( مرتفع من اKمن الغذائى لxفراد فيھا
وبالنظر إلى مشكلة اKمن الغذائى نجد أنھا لم تعد مشكلة 

سب بل أصبحت مشكلة سياسية فى المقام إقتصادية فح
اKول ذلك Kن توفير الغذاء Kفراد الشعب بالكميات 
المناسبة أصبح يتساوى مع أھمية توافر اKسلحة والمعدات 

 ).1997 ،غانم( الحربية للدفاع عن اKمن القومى

ويعتبر تحقيق اKمن الغذائى الكافى الخطوة اKولى 
الفقر والجوع وكذلك النمو والضرورية للتخفيف من حدة 

اقتصادى المستدام والذى يعرف بأنه تمتع البشر كافة فى 
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جميع اKوقات من الناحية المادية واجتماعية واقتصادية 
باKغذية الكافية والسليمة والمغذية بما يلبى حاجاتھم 

 من أجل حياة نشطة وصحيةالغذائية ويناسب أذواقھم 
 ).2014 ،وآخرون الطيب(

 لذلك إتجھت أنظار الدول إلى التنمية المستدامة باعتبارھا
التنمية التى تفى باحتياجات الحاضر دون اNخVل بقدرة 

 وعليه كان بد ،اKجيال المقبلة على مواجھة إحتياجاتھا
للتنمية الزراعية والريفية المستدامة أن تلبى احتياجات 

لxجيال التغذوية وغير ذلك من احتياجات البشرية 
 وأن توفر فرص عمل مستدامة وئقة وأن الحالية والمقبلة

تحافظ على القدرات اNنتاجية والتجديدية لقاعدة الموارد 
الطبيعية وتعزيزھا حينما يكون ذلك ممكنا والحد من 

  اKغذية وتعزيز اعتماد على الذاتالتعرض لنقص
 .)2009 ،إبراھيم(

قطاع الزراعى فقد وفى ظل التغيرات التى يشھدھا ال
اره من أھم محاصيل تم إختيار محصول القمح باعتب

 حيث يعد من المحاصيل استراتيجية ،الحبوب فى مصر
 من أھمية كبيرة فى اKمن الغذائى نظرا لكونه لهالھامة لما 

حيث تستورد مصر ما يقرب من محصول إستيرادى 
 من إستھVكھا من القمح نتيجة وجود فجوة غذائية% 47

قمحية كبيرة فى مصر حيث بلغ إجمالى الناتج المحلى من 
 تمثل 2014 مليون طن عام 8.795محصول القمح نحو 

من جملة استھVك المحلى من القمح % 53.3حوالى 
الجھاز المركزى للتعبئة ( مليون طن16.500والبالغ نحو 

 ). أعداد متفرقة،العامة وا#حصاء

والتى تعتبر من أخطر وتأتى ظاھرة التغيرات المناخية 
التحديات البيئية التى يواجھھا العالم خVل تاريخه 
المعاصر كما تعد أيضا تحديا أساسيا لعملية التنمية 
المستدامة تلك التنمية التى تھتم بتحقيق الجوانب 
اقتصادية واجتماعية للتنمية دون إغفال البعد البيئى من 

دمة أھداف التنمية لخأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
فى الوقت الحاضر وأيضا للمحافظة على الموارد الطبيعية 

  ).2011 ،السيد ومحمد( لخدمة أجيال المستقبل

ووفقا لتقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ فإنه من المتوقع أن بVيين البشر خاصة فى الدول 

 سيواجھون تغيرات النامية حول العالم خVل العقود المقبلة
فى معدت سقوط اKمطار اKمر الذى يسھم فى إنخفاض 
حاد فى المياه المتاحة للرى والشرب باNضافة إلى حدوث 

مما يترتب عليه فيضانات وارتفاع فى درجات الحرارة 
تغيرات فى مواسم زراعة المحاصيل ويؤثر سلبا على 

النقص الزراعة واNنتاج الغذائى فى كل الدول من حيث 
 الحاد فى توفير الغذاء وانتشار اKمراض واSفات التى تصيب

  ).Elshenawy et al., 2013( اNنسان والحيوان والنبات

يساھم القطاع الزراعى فى حدوث تغيرات المناخ و
الرطبة والمستنقعات واKسمدة العضوية  فاKراضى

جيجا  6والكيميائية ومخلفات المواشى تساھم سنويا بكمية 
طن من الغازات الدفيئة وھى ثانى أكسيد الكربون والميثان 

 .)2010 ،محمد( والكبريت النيتروجين وأكاسيد

ومن شأن تغير المناخ أن يزيد حدة التقلبات فى اNنتاج 
صعوبة تحقيق اKمن الغذائى المصرى الزراعى ومن ثم 

 سيما وأن مصر تعتبر مستوردا صافيا للغذاء وسوف 
غيرات المناخية على عرض الغذاء العالمى تؤثر ھذه الت

مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار الغذاء العالمية اKمر الذى 
حسن ( يؤدى إلى زيادة فاتورة ما تستورده مصر من غذاء

 .)2012 ،وزغلول

وتشير الكثير من الدراسات الدولية والمحلية إلى أن 
مصر من أكثر الدول تضررا بتداعيات التغير المناخى 

وتدھور تفاع مستوى سطح البحر والفقر المائى كار
اKنظمة البيئية والصحة العامة وانخفاض إنتاجية 

نتيجة إرتفاع درجات الحرارة ونقص المحاصيل الزراعية 
نتيجة موارد المياه إلى جانب غرق أراضى زراعية بالدلتا 

 إرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وزيادة ملوحة اKرض
 ).2017 ،انالصوالحى وعثم(

ووفق تقرير البنك الدولى فإن إرتفاع منسوب مياه 
 ألف متر 970البحر المتوسط بمقدار متر يؤدى إلى غرق 

مربع من أراضى الدلتا الزراعية وارتفاع ملوحة مخزون 
 كذلك يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة المياه الجوفية

 الحشرات واSفات واKمراض الزراعية مما يتوقع معه
فى اNنتاج الزراعى المصرى % 8إنخفاض بنسبة 

% 21وإرتفاع نسبة البطالة فى القطاع الزراعى بنسبة 
عام % 42وارتفاع تكلفة إستيراد السلع الغذائية بنحو 

 ).2017 ،الصوالحى وعثمان( 2030

ويؤكد خبراء المناخ فى مصر طبقا لسيناريوھات      
وثھا أن التغيرات التغيرات المناخية وآثارھا المتوقع حد

المناخية ستؤثر سلبا على إنتاج الغذاء فى مصر عموما 
القمح بصفة خاصة حيث أن زيادة درجة محصول وعلى 

درجة مئوية فقط يؤدى إلى  2الحرارة الجوية بمقدار 
باNضافة إلى زيادة % 15 بنسبة خفض إنتاج القمح

وأن زيادة % 2.5إحتياجات القمح إلى مياه الرى بنسبة 
درجة مئوية يؤدى إلى  4رجة الحرارة الجوية بمقدار د

 ).2014 ،صقر( %36خفض إنتاج القمح بنسبة 

المرسى أن اSثار  نقV عن )2016 (غربية وذكر
العامة لدرجات الحرارة المرتفعة على محصول القمح 
تتلخص فى ضعف نمو النباتات ونقص عدد السنابل 

تؤدى اNزھار  وفى أثناء ،وموت حواف اKوراق أحيانا
الحرارة المرتفعة إلى قتل حبوب اللقاح ونقص عدد 

 وفى أثناء نضج الحبوب تؤدى الحرارة المرتفعة ،الحبوب
 كما يؤدى إرتفاع درجات الحرارة أثناء ،إلى ضمورھا

الثVثة أو اKربعة أسابيع عقب اNزھار إلى نضج الحبوب 
كما أن محصول القمح يتأثر  ،مبكرا مع صغر حجمھا

بزيادة الرطوبة فى نھاية فبراير حيث يصاب بالصدأ 
 بين درجة حرارة الكبيراKصفر والذى يسببه أيضا الفرق 

 كما أن نقص الرطوبة يؤثر على عملية ،الليل والنھار
  .التزھير فى القمح
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على الرغم من المخاطر الكثيرة المعرضة لھا مصر و
ضع نتيجة للتغيرات المناخية لكنھا حتى اSن لم ت

إستراتيجية وطنية لمواجھة الكارثة حيث تتركز الجھود 
 آلية التنمية النظيفة التى أقرھا بروتكولالمصرية فى تطبيق 

 حول أبعاد الظاھرة وإنعكاساتھاكيوتو والقيام بتبادل المعلومات 
ورفع الوعى العام بالظاھرة وأبعادھا اقتصادية  البيئية

عيل برامج المساعدات والتعامل معھا وبناء القدرات وتف
الدولية المالية والفنية وكذلك تضع على أولوياتھا نقل 

وتسعى جاھدة إلى تفعيل برامج مشاركة التكنولوجيا 
 .)2014 ،الفران( الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

أن ھناك طرق  )2010 (المرصفاوى وأشارت
 واستراتيجيات لxقلمة أو التكيف لمواجھة اSثار السلبية

إقامة : للتغيرات المناخية فى مجال الزراعة من أمثلتھا
صناف المقاومة للحرارة  التربية لx،بنوك التقاوى

تغيير مواعيد الزراعة لسد الثغرات  ،والجفاف والملوحة
التى سوف تحدث نتيجة للتغير فى المناخ وارتفاع درجة 
الحرارة وقصر فترة إمتVء الحب وبالتالى قصر عمر 

Nعطاء أعلى  بھدف الوصول إلى أنسب موعد النباتات
محصول وبالتالى تعويض النقص فى المحصول الناتج 

 تعديل التركيب ، التغير فى المناخ جزئيا أو كلياعن
المحصولى لصالح إنتاج محاصيل ذات ربح أعلى أو 
تعديل الدورة الزراعية مع القيام بعمليات التقييم على كل 

  .راتيجيات متخذى القرارالمستويات بما فى ذلك إست

 أن ھناك بعض المبتكرات )2014 (صقر كما ذكر
الزراعية الVزمة لمواجھة آثار التغيرات المناخية على 

تعديل مواعيد الزراعة وتغيير : محصول القمح منھا
اKصناف بأخرى أكثر مVئمة وتحمل Sثار التغيرات 

ا أى  يوم14حيث إتضح أن تأخير زراعة القمح : المناخية
 ديسمبر عند زيادة 10-1 نوفمبر لتصبح من 30-15من 

 درجة مئوية تسبب ذلك فى تخفيض 1.5درجة الحرارة 
وبالتالى زيادة معدل النتح والفقد المائى للنباتات 

زيادة عدد الريات وكمية المياه الخاصة بالرية  ،المحصول
تعمل على تقليل اKثر الضار ل�جھاد الحرارى : الواحدة

/ مم600الموسم إلى /مم400ادة مقدار مياه الرى من زيفب
 3.6-1.5الموسم وتحت إرتفاع درجات الحرارة بمقدار 

درجة مئوية يحمى نباتات القمح من الجفاف وبالتالى 
 التحميل ،تقنيات التسميد ،يحميه من إنخفاض اNنتاجية

له دور ھام فى التحكم فى إنتشار اSفات : الزراعى
زيادة اNنتاجية من وحدة المساحة واKمراض وأيضا 

:  الزراعة على مصاطب،وزيادة كفاءة إستھVك مياه الرى
تؤدى إلى زيادة اNنتاجية من وحدة المساحة والتأثير 
اNيجابى فى زيادة كفاءة إستھVك مياه الرى حيث زادت 

 .بالنسبة لمحصول القمح %41كفاءة إستخدام المياه بنسبة 

أن المناخ الحالى فى  )1996 (محسوب وأوضح
طريقه للتغير بشكل واضح خVل العقود القليلة القادمة ليس 
بسبب الظروف البيئية الطبيعية فحسب ولكن بسبب 
النشاطات البشرية المتعددة وتدخVت اNنسان فى تغيير 

طبيعة النظم البيئية من خVل قطع اKشجار وتلوث مياه 
ى والتى تظھر البحار والمحيطات وتلوث الغVف الغاز

أثرھا على المدى البعيد فى تغيير أنماط المناخ السائد فى 
الوقت الحاضر ھذا إلى جانب ما ينبعث من غازات من 
السيارات والقطارات وحرق اKخشاب والفحم بأنواعه 

 .وكذلك ما ينبعث من مداخن المصانع ومعامل تكرير البترول

Kنسانى ھو السبب اNساسى وعلى ذلك فإن السلوك ا
للمشكلة وھو أيضا أحد أھم السبل للحل ويمكن أن يتم ذلك 
من خVل نقل المعلومات والمعارف التى تساعد على تكوين 

 بما رأى صائب وإتجاه موالى نحو البيئة والموارد الطبيعية
المناخية ولذا فإن ينعكس فى التخفيف من حدة التغيرات 

ة خفض التلوث المسئولية ھى مسئولية جماعية وعلى كل دول
 تجنب وتقليل اNنبعاثات لغازات الصوبة وبھذه الطريقة يمكن

 ).2012 ،عيسوى( أو تأخير حدوث التغير فى المناخ

فاNدراك ھو العملية الذھنية التى يسبقھا مثير خارجى 
والتى يستخدم اNنسان فيھا حواسه Nستقبال ھذا المثير 

يحلل ويفسر ما فيتكون فى ذھنه إنطباع عام عما يحدث ثم 
أستقبله عقله من معلومات عن الحدث للخروج بصورة 

 ).2013 ،القصاص وآخرون( معينة عنه

وتتمثل مبادئ اNدراك فى أنه نسبى وليس مطلق وأنه 
إنتقائى وأن الوسائل التعليمية تجذب إھتمام اNنسان 
وتوجھه وأن إدراك اNنسان منظم وأنه يتأثر باNستعداد 

رات والعمر وأن الموقف التعليمى ھو والميول والخب
  ).2014 ،نجم(موقف إدراكى فى حد ذاته 

 أن ھناك أربع مراحل ل�دراك )2000 (حسين وذكر
 مرحلة إستقبال وتسجيل ،مرحلة التعرض للمثيرات: ھى

وفيھا تلعب القدرات الحسية للفرد وجھازه : المعلومات
وعة وتتضمن مجم:  مرحلة التفسير،العصبى دورا ھاما

 العمليات التى يتم من خVلھا اNنتقاء بين المعلومات المستقبلة
فى الجھاز العصبى ويتم إعطائھا معنى يحدد دلة ھذه 
المعلومات بما يمكن إستيعابھا فى بناء المدركات السابقة أو 

 :مرحلة استجابات السلوكية ،تأثيرھا على ھذه المدركات
لوك ظاھر أو سلوك وھى ردود الفعل وتتخذ إما صورة س

 .ضمنى ويتحدد ھذا السلوك على أساس ما أدركه الفرد

مما سبق يمكن القول أن اKفراد يختلفون فى إدراكھم 
للشئ الواحد نتيجة للفروق فى السن والخبرة والذكاء 
والثقافة والمعتقدات واتجاھات والنمو الجسمى والمزاجى 

 .  النفسىوالتوقع والعواطف والميول والقيم والتھيؤ

ويستطيع اNرشاد الزراعى باعتباره عملية تعليمية 
تستھدف إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة فى معارف 
ومھارات واتجاھات الزراع أن يقوم بدور فعال وحيوى من 
خVل توعية الزراع بخطورة التغيرات المناخية وتأثيرھا على 

 يقسلوكھم نحو استجابة لتطب إنتاجھم الزراعى وتغيير
ممارسات وأساليب زراعية جديدة للتكيف مع التغيرات 
المناخية أو للتقليل من حدة تأثيرھا دفعا لعجلة التنمية 
اقتصادية وزيادة معدتھا حيث أن ھذه التغيرات 
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 كما تؤدى إلى نتائج السلوكية ذات قيمة فى حد ذاتھا
إقتصادية واجتماعية أخرى ترتبط مباشرة بأھداف التنمية 

 ).2015 ،ريشه والغاوى( ستدامةالم

فاNرشاد الزراعى باعتباره حلقة الوصل بين الزراع 
 البحثية قادر على عمل التأثير المخطط والمقصود والمراكز

فى عقول المعنيين من خVل نقل المعلومات والمعارف 
عن التغيرات المناخية الحادثة والمتوقع حدوثھا خVل 

م معھا والتخفيف من حدة السنوات المقبلة وسبل التأقل
لمساعدتھم على تكوين رأى مستنير واتجاھات آثارھا 

موالية وطموحات مرتفعة بما ينعكس فى إتخاذ القرار 
الصائب بالتعامل واستخدام الحكيم للموارد الطبيعية من 

 ).2016 ،الشناوى( خVل سلوكيات واستجابات صديقة للبيئة

 البحثيةالمشكلة 

  على تغيير أنماط سقوط اKمطارىمناختغير الال ينطوى
 الزراعة وبالتالى تشكل عليھماودرجة الحرارة التى تعتمد 

 اNنتاج ليكفى  توفيرتحديات خطيرة على قدرة الزراعة على
 من أجل  وذلك السكان والمنتجات الزراعية اKخرىغذاء

نعدام إ كما أندعم سبل معيشة سكان الريف والحضر، 
رتبط بتغير المناخ يھدد بإنخفاض إنتاج اKمن المائى الم

  والتى منھا محصول القمحالمحاصيل الغذائية اKساسية
ستنفاذ المياه الجوفية تھديد خطير على النظم إكما يفرض 

 توفير نه من خVل فى حين أ،الزراعية واKمن الغذائى
من ستصل إجمالى المكاسب آمياه نظيفة وصرف صحى 

 بليون منھم فى 15ن دور تتركز  بليو38اقتصادية إلى 
 بليون 1.7 كما سيتم توفير ما يقرب من ،فريقياإمنطقة 

ً                                                  دور سنويا فى تكاليف عVج اKمراض المعدية المرتبطة 
 العVقة بين البعد اقتصادى واNجتماعى والذى يشكل بالمياه

 .)World Bank, 2016( والبيئى للتنمية المستدامة

 المناخى ظاھرة حقيقية ومن المتوقع أن تعد ظاھرة التغيرو
 تؤثر سلبا على مختلف القطاعات فى مصر ويعتبر القطاع
الزراعى اKكثر تضررا لما يواجھه من العديد من 

التى تعيقه عن مسار التنمية حيث تعتبر الزراعة التحديات 
زيادة فالمصرية ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ 

د الموجات الحارة والباردة درجة الحرارة وتغير مواعي
سوف تؤدى إلى نقص اNنتاجية الزراعية فى بعض 

ومنھا القمح كما أن زيادة درجات الحرارة المحاصيل 
سوف تؤدى إلى زيادة البخر وزيادة إستھVك المياه 
باNضافة إلى إرتفاع سطح البحر وغرق جزء من دلتا نھر 

ل اKمثل لتلك اKمر الذى يستلزم العمل على اNستغVالنيل 
فمن المتوقع لتحقيق اKمن المائى والغذائى ومن ثم الموارد 

أن يتحمل المزارعون اSثار البيئية واقتصادية 
واجتماعية الناتجة عن ھذا التغير المناخى لذلك فإن 

الريفيين لھذه الظاھرة والتكيف معھا أمر حتمى إدراك 
يل من اKثر للحفاظ على اKمن الغذائى المحلى والتقل

الضار للتقلبات المناخية لذلك بد أن يكون الريفيين 

بظاھرة التغير وبخاصة مزارعى القمح على دراية 
 ، وتأثيراتھا المختلفة على إنتاجية محصول القمحالمناخى

ومن خVل ما سبق عرضه فقد تركزت المشكلة البحثية فى 
وى مست ھو ما :محاولة اNجابة على التساؤت اSتية

 التغيرات  وآثار لمظاھرالزراع المبحوثينإدراك 
 الزراع المبحوثين إدراكھو مستوى وما  ،؟المناخية

 ،؟للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغيرات المناخية
لبعض  وتنفيذ الزراع المبحوثين إدراكوماھو مستوى 

والتأقلم  التغيرات المناخية التوصيات الفنية لمواجھة آثار
وما ھى اKھمية النسبية لمصادر  ،محصول القمح؟ا لمعھ

 من زراعة محصول القمحالمعلومات الزراعية فى مجال 
وما ھو تأثير التغيرات  ،وجھة نظر الزراع المبحوثين؟

وما  ،المناخية على الكفاءة اقتصادية لمحصول القمح؟
 اNرشاد الزراعى فى الخدمات اNرشادية التى يقدمھا ھى

رسات التأقلم مع أو تقليل اSثار السلبية للتغيرات ممامجال 
 من وجھة نظر الزراع المناخية فى محصول القمح

 وما ھى المشكVت التى تواجه الزراع ،المبحوثين؟
زراعة محصول القمح تحت تأثير المبحوثين فى مجال 

  ؟التغيرات المناخية

 �ھمية النظرية للبحثا

ء اNطار النظرى عن تتمثل فى أنه يسھم فى دعم وإثرا
ظاھرة التغيرات المناخية وتأثيرھا على اNنتاج الزراعى 

 كذلك ،بصفة عامة وعلى زراعة القمح بصفة خاصة
اNسھام بتقديم نتائج بحثية تعد إضافة إلى نتائج الدراسات 

 كما ،السابقة ومرجعا للدراسات المستقبلية فى ھذا المجال
علمى وما تضمنه من أن ھذا البحث بما إتبعه من منھج 

مفاھيم ومصطلحات وما إشتمل عليه من متغيرات 
وفروض بحثية وما تم إستخدامه من أساليب إحصائية وما 
تم التوصل إليه من نتائج بحثية قد تفيد فى إبراز اKھمية 
النسبية للمتغيرات المستقلة المدروسة من حيث تأثيرھا 

ت المناخية على مستوى إدراك الزراع المبحوثين للتغيرا
وتأثيرھا على اNنتاج الزراعى عامة وبخاصة محصول 
القمح وعليه يمكن استفادة منھا فى تقديم أبحاث حقة فى 

 .مناطق أخرى

 �ھمية التطبيقية للبحثا

تتمثل فى أنه يساھم فى توضيح الصورة أمام متخذى 
القرار الزراعى مما قد يفيد فى وضع الخطط الزراعية 

 أن النتائج والتوصيات يمكن أن يستفيد بھا مستقبV حيث
الجھاز اNرشادى فى معرفة نواحى الضعف والقصور 
ومعالجتھا عن طريق توجيه برامج إرشادية زراعية 

 تركز على ظاھرة التغيرات المناخية وتأثيرھا على للزراع
المعامVت الزراعية لمحصول القمح وذلك لتفادى اSثار 

اك المزارعين لھذه الظاھرة الضارة لھا حيث أن إدر
وتأثيراتھا وكيفية التأقلم معھا قد يساھم بدور كبير فى 

 .مواجھة اSثار السلبية لھا
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 .التعرف على بعض الخصائص العامة للزراع المبحوثين -1
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  . واKھمية النسبية لھا،والتأقلم معھا لمحصول القمح

 الزراعإدراك ( تحديد العوامل المرتبطة بكل من -6
إدراك مظاھر وآثار التغيرات المناخية، و لالمبحوثين

ممارسات الزراعية الخاطئة لل  المبحوثينالزراع
  المبحوثينالمسببة للتغير المناخى، وإدراك الزراع

بعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات ل
 تنفيذ الزراع، والمناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح

 التوصيات الفنية لمواجھة آثار  لبعضالمبحوثين
 .)التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
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الكفاءة لتغيرات المناخية على مدى تأثير اقياس   -8
 .القمحاNقتصادية لمحصول 
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ممارسات فى مجال لزراع محصول القمح الزراعى 

 ،التأقلم مع أو تقليل اSثار السلبية للتغيرات المناخية
وتحديد اKھمية النسبية لھا من وجھة نظر الزراع 
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تحديد المشكVت التى تواجه الزراع المبحوثين فى  -10
راعة محصول القمح تحت تأثير التغيرات زمجال 

 .المناخية

 ض البحث ا#حصائيةفرو

 فى الصورة اNحصائيةتم صياغة فروض البحث 
، وتم صياغة الفروض السادسالصفرية لتحقيق الھدف 

 :التالية

 :الفرض ا#حصائى الصفرى ا�ول

          ال��زراع                        رتباطي��ة معنوي��ة ب��ين إدراك إ          توج��د عVق��ة    
                            آث�����ار التغي����رات المناخي�����ة وب�����ين           لمظ�����اھر و         المبح����وثين

           الس���ن، درج���ة  (   :         التالي���ة          المدروس���ة                  المتغي���رات المس���تقلة

       اKرض      حي��ازة                                      التعل�يم، ع�دد س��نوات الخب�رة ف��ي الزراع�ة، 
                   المشاركة اNجتماعي�ة   ،  ا     قمح        المزروعة                  الزراعية، المساحة 

         ، الدرج���ة                                        غي���ر الرس���مية، المش���اركة اNجتماعي���ة الرس���مية
                الرض���ا ع���ن العائ���د        تغيي���ر،                   ، درج���ة اNس���تعداد لل        القيادي���ة

                   اتجاھ��ات ال��زراع نح��و   ،                        اNقتص��ادى م��ن محص��ول القم��ح
       التع��رض  (              التع��رض اNعVم��ى                         المرش��د الزراع��ى بالقري��ة، 

         دية الت�ى              الخدمات اNرش�ا   ، و )                         لمصادر المعلومات الزراعية
  . )                   لزراع محصول القمح                     يقدمھا اNرشاد الزراعى

 الفرض ا#حصائى الصفرى الثانى

              إدراك ال��زراع                  تباطي��ة معنوي��ة ب��ين  ر إ          توج��د عVق��ة    
                                        ممارس��ات الزراعي��ة الخاطئ��ة المس��ببة للتغي��ر   لل           المبح��وثين

      الس�ن،  ( :         التالية          المدروسة                         وبين المتغيرات المستقلة       المناخى
       حي��ازة                                           درج��ة التعل��يم، ع��دد س��نوات الخب��رة ف��ي الزراع��ة، 

         المش��اركة   ،  ا     قمح�        المزروع��ة                        اKرض الزراعي�ة، والمس�احة 
                               ، المشاركة اNجتماعية الرس�مية ،    مية                  اNجتماعية غير الرس

         الرض��ا ع��ن                                          الدرج��ة القيادي��ة ، درج��ة اNس��تعداد للتغيي��ر، 
               اتجاھ��ات ال��زراع   ،                               العائ��د اNقتص��ادى م��ن محص��ول القم��ح

              التع����رض اNعVم����ى                             نح����و المرش����د الزراع����ى بالقري����ة، 
        الخ����دمات   ،  )                                التع����رض لمص����ادر المعلوم����ات الزراعي����ة (

              ل�زراع محص�ول    اع�ى                           دية التى يق�دمھا اNرش�اد الزر     اNرشا
                        لمظ�اھر وآث�ار التغي�رات            المبحوثين      الزراع        وإدراك  ،      القمح

  . )        المناخية

 الفرض ا#حصائى الصفرى الثالث

              إدراك ال���زراع                   رتباطي���ة معنوي���ة ب���ين  إ           توج���د عVق���ة 
                                          بعض التوصيات الفنية لمواجھ�ة آث�ار التغي�رات  ل           المبحوثين

   ات               وب��ين المتغي��ر                                   المناخي��ة والت��أقلم معھ��ا لمحص��ول القم��ح
                        الس��ن، درج��ة التعل��يم، ع��دد  (   :         التالي��ة          المدروس��ة        المس��تقلة

                 اKرض الزراعي��ة،      حي��ازة                         س��نوات الخب��رة ف��ي الزراع��ة، 
                       المش���اركة اNجتماعي���ة غي���ر   ،  ا     قمح���        المزروع���ة        المس���احة 

                                                      الرسمية، المشاركة اNجتماعية الرس�مية، الدرج�ة القيادي�ة، 
                             الرضا عن العائ�د اNقتص�ادى م�ن                       درجة اNستعداد للتغيير، 

                                  اتجاھ��ات ال��زراع نح��و المرش��د الزراع��ى   ،            محص�ول القم��ح
                        التعرض لمصادر المعلوم�ات  (              التعرض اNعVمى          بالقرية، 

                                    الخ���دمات اNرش���ادية الت���ى يق���دمھا اNرش���اد   ،  )        الزراعي���ة
             المبحوثين        الزراع     إدراك                           الزراعى لزراع محصول القمح، 

                 ، وإدراك ال�����زراع                              لمظ�����اھر وآث�����ار التغي�����رات المناخي�����ة
                                       مارس��ات الزراعي��ة الخاطئ��ة المس��ببة للتغي��ر   لم ل           المبح��وثين

  . )       المناخى

 الفرض ا#حصائى الصفرى الرابع

  تنفيذ الزراعرتباطية معنوية بينإتوجد عVقة  
 لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المبحوثين

 وبين المتغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
السن، درجة التعليم، عدد (: التالية المدروسةالمستقلة

 اKرض الزراعية، حيازةسنوات الخبرة في الزراعة، 
المشاركة اNجتماعية غير ، ا قمحالمزروعةالمساحة 

، الرسمية، المشاركة اNجتماعية الرسمية، الدرجة القيادية
الرضا عن العائد اNقتصادى من درجة اNستعداد للتغيير، 

و المرشد الزراعى اتجاھات الزراع نح، محصول القمح
التعرض لمصادر المعلومات (التعرض اNعVمى بالقرية، 
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 شاد الزراعىالخدمات اNرشادية التى يقدمھا اNر، )الزراعية
 لمظاھر  المبحوثين الزراعإدراكلزراع محصول القمح، 

  المبحوثين، إدراك الزراعوآثار التغيرات المناخية
للتغير المناخى، خاطئة المسببة لممارسات الزراعية الل
 بعض التوصيات الفنية لمواجھةل  المبحوثينإدراك الزراعو

 .)آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 البحثمنطقة 

 والتى تعتبر فى محافظة الشرقية البحث اتم إجراء ھذ
، حيث من المحافظات الرئيسية في إنتاج محصول القمح

ية، ويبين تأتي في المرتبة اKولى بين محافظات الجمھور
 بمحصول القمح على المزروعة توزيع المساحة 1جدول 

 وكذلك عدد زراع المراكز المختلفة فى محافظة الشرقية
كبر مركزين أ، حيث تبين من الجدول أن القمح بكل مركز

 ھما مركزى فاقوس االمساحة المزروعة قمحمن حيث 
القمح، لذلك تم التركيز على ھذين المركزين فى منيا و

، وتم إختيار أكبر قريتين من كل مركز ھذا البحثإجراء 
عدد زراع والمزروعة بمحصول القمح من حيث المساحة 

كياد البحرية إحيث تم إختيار قريتى  ،القمح بكل قرية
والسماعنة من مركز فاقوس، وقريتى العزيزية وسنھوت 

 .محمن مركز منيا الق

           عينة البحث

      كرجس���ي                                      ت���م تحدي���د حج���م عين���ة البح���ث وفق���ا لمعادل���ة 
    وھ��ي   (Krejcie and Morgan, 1970)         ومورج��ان

   :       يلي  ا  كم
              X2NP (1-P) 

S = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                
D2 (N-1) + X2  P(1-P)   

   :     حيث 

S =  حجم العينة المطلوبة                   .  

N =   ربعة قرى        وھي عدد (            حجم الشاملةKزراع القمح في ا                           
    ).                      المختارة فى ھذا البحث

X2 =     ك�اي عن�د درج�ة حري�ة واح�دة ومس�توي     مرب�ع     قيمة                                 
      3.841  =       وھي     0.05       معنوية 

P =   ع��دد زراع    (     0.288  =                          نس��بة إحتم��ال وج��ود الظ��اھرة         
                      إجمالى عدد زراع القم�ح   /                          القمح فى المراكز المختارة

   ).                 فى محافظة الشرقية

D =  0.05  =       وح به                 نسبة الخطأ المسم       

القرى اKربعة وتم حصر إجمالي عدد زراع القمح في 
 وھم يمثلون حجم مزارع 3350 فبلغ عددھم المختارة

الشاملة وبتطبيق معادلة كريجسى ومورجان فبلغ حجم 
وتم توزيع العينة المختارة  مزارع 288العينة المختارة 

 فى كل قرية علي أساس الوزن النسبي لعدد زراع القمح
 القرى اKربعة فيالنسبة إلى إجمالى عدد زراع القمح ب

 89، وكانت العينة موزعة على النحو التالى المختارة

 مزارع من قرية 76مزارع من قرية إكياد البحرية و
 مزارع من قرية 66السماعنة من مركز فاقوس، و

 مزارع من قرية سنھوت من مركز منيا 57العزيزية و
و تم إختيار أفراد عينة ، 2ل جدو، ويتضح ذلك من القمح

 .البحث من كل قرية بطريقة عشوائية بسيطة

                   مصادر جمع البيانات

  :                                         تم اعتماد على مصدرين فى جمع البيانات ھما

              بيانات ثانوية

                                            وت��م الحص��ول عليھ��ا م��ن النش��رات اNحص��ائية ل��وزارة 
  .                            الزراعة، وھيئة اKرصاد الجوية

                         بيانات أولية لبحث ميدانى

                                  عليھ����ا باس���تخدام اNس���تبيان بالمقابل����ة            وت���م الحص���ول 
                   خ���Vل الموس���م الزراع���ى                    وت���م جم���ع البيان���ات        الشخص���ية

     2018 /    2017             لمحصول القمح 

                                                التعريفات ا#جرائية والقياس الكمي لمتغيرات البحث

     السن

                                               تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره Kقرب 
                                                   سنة وقت تجميع البيان�ات، وت�م تقس�يم المبح�وثين م�ن حي�ث 

    35       أق�ل م�ن  (          ص�غار الس�ن   :                          السن إلي ثVث فئ�ات كم�ا يل�ي
     أكث�ر  (            ، كب�ار الس�ن  )     س�نة  50  –  35 (              ، متوس�طى الس�ن  )   سنة
   ).     سنة  50   من 

             درجة التعليم

    وات                                            تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث ع�ن ع�دد س�ن
                                                  ، وتم تقسيم المبحوثين من حيث الحال�ة التعليمي�ة إل�ي       تعليمه

  ،  )                   ى ل�م يلتح�ق ب�التعليم       وھ�و ال�ذ (     أم�ى   :                ثVث فئات كما يل�ي
                وھ��و ال��ذى أت��م ف��ى  (                          حاص��ل عل��ى مؤھ��ل تح��ت المتوس��ط 

    وھو  (                      ، حاصل علي مؤھل متوسط  )     سنة  12               التعليم أقل من 
               وحاص��ل عل��ى مؤھ��ل    ، )   س��نة  15-  12 (                    ال��ذى أت��م ف��ى التعل��يم 

   ).   سنة  15                               وھو الذى أتم فى التعليم أكثر من (     عالى 

                            عدد سنوات الخبرة في الزراعة

ؤال المبحوث عن عدد السنوات تم قياس ھذا المتغير بس
التي قضاھا في ممارسة الزراعة حتى وقت تجميع 
 البيانات وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر رقمي لھذا
: المقياس وتم تقسيم المبحوثين إلي ثVث فئات كما يلي

، ذوى خبرة ) سنوات5أقل من (ذوى خبرة ضعيفة 
ن أكثر م(، ذوى خبرة عالية ) سنوات10 –5(متوسطة 

 ). سنوات10

 حيازة ا�رض الزراعية

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مساحة 
حيازته الزراعية واستخدمت المساحة كمؤشر رقمى 
لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين من حيث حيازة 

حيازة صغيرة : اKرض الزراعية إلي ثVث فئات كما يلي
، ) أفدنة5 أقل من -2(، حيازة متوسطة ) فدان2أقل من (

 ). أفدنة فأكثر5(حيازة كبيرة 
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 بمحافظة الشرقية  وعدد الزراع بكل مركز القمح على المراكز المختلفةالمساحة المزروعة بمحصولتوزيع  .1جدول 
 2017/2018خ�ل الموسم الزراعي 

 عدد زراع القمح مساحة القمح بالفدان المراكز 

 28788 46348 فاقوس
 21463 34556 منيا القمح
 15653 34436 الزقازيق

 15632 33608 بلبيس
 14749 33481 صان الحجر

 14505 31765 الحسينية
 12606 27608 الصالحية
 11702 25511 ديرب نجم

 10877 24148 أبوحماد
 11607 25071 أبوكبير

 10564 23843 كفر صقر
 6414 13982 ھھيا

 174560 354357 ا#جمالى
 .2017، مديرية الزراعة بالشرقية، اNدارة العامة للشئون الزراعية، إدارة اNحصاء، عت وحسبت من  جم:المصدر

                                            توزيع عينة البحث بالمراكز والقري المختارة . 2     جدول 
 العينة لنسبياالوزن  عدد زراع القمح بالقرية ةالقري المركز

 89 30.93 1036 إكياد البحرية
 فاقوس

 76 26.36 883 السماعنة

 66 23.07 773 العزيزية
 منيا القمح

 57 19.64 658 سنھوت

 288 100.00 3350 ا#جمالي

  .    2017    ،           المختارة                                                                 سجVت الحيازة الزراعية باNدارات والجمعيات الزراعية بالمراكز والقري   :      المصدر

  قمحالمزروعةالمساحة 

المساحة التى تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
، وتم تقسيم المبحوثين من حيث بمحصول القمحيزرعھا 

 إلي ثVث فئات كما المساحة المزروعة بمحصول القمح
 متوسطة مساحة، ) فدان1أقل من ( صغيرة مساحة: يلي 

 .) فدان فأكثر2( كبيرة مساحة، )فدان 2 أقل من -1(

                               المشاركة ا#جتماعية غير الرسمية

   ات                                        يقص��د بھ��ا درج��ة مس��اھمة المبح��وث ف��ي المش��روع
                         اجتماعي��ة غي��ر الرس��مية                           واKنش��طة التنموي��ة والمناس��بات

                                                    داخل المجتمع، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث ع�ن 
                                                درجة مشاركته في مجموعة من اKنشطة والمناسبات غي�ر 

                      أنش�����طة، وأعطي�����ت درج�����ات 9                  الرس�����مية بل�����غ ع�����ددھا 
   ى  عل���  )                        دائم���ا، أحيان���ا، ن���ادرا،  (           Nس���تجابات  ) 1 ،     2،3،4 (

                                      ث��م ت��م تجمي��ع درج��ات ك��ل مبح��وث للتعبي��ر ع��ن          الترتي��ب، 
                                                  درجة مشاركته اNجتماعية غير الرسمية ، وت�راوح الم�دي 

        الرس�مية                                              النظري للدرجة الكلية للمشاركة اNجتماعي�ة غي�ر

                                   ، وتم تقسيم المبحوثين إل�ي ث�Vث فئ�ات   )       درجة  36- 9 (    بين 
  ،   )       درج�ة  17  - 9 (                        مشاركة غير رسمية منخفضة   :       يلي    كما

          ، مش�اركة )      درج�ة  26-  18 (         متوس�طة    مية        غي�ر رس�      مشاركة
   ).      درجة  36-  27 (         مرتفعة          غير رسمية

                           المشاركة ا#جتماعية الرسمية

                                          يقصد بھا م�دى مش�اركة المبح�وث م�ن حي�ث عض�ويته 
                                وق�د ت�م قي�اس ھ�ذا المتغي�ر بس�ؤال  ،            منظمات ريفي�ة  )  7 (   في 

                                             المبح��وث ع��ن م��دى مش��اركته ف��ي ھ��ذه المنظم��ات، وذل��ك 
    غي���ر  (              س���تجابات اSتي���ة        وذل���ك لV  )  4  ،  3  ،  2  ،  1 (       ب���درجات 
       رئ���يس –                 عض���و مجل���س إدارة -          عض���و ع���ادى-     مش���ترك

       س�تجابة  إ                               وت�م إعط�اء ال�درجات المقابل�ة لك�ل   )            مجلس إدارة 
         ، وت�راوح                                تيب، ثم تم تجمي�ع درج�ات ك�ل مبح�وث        على التر

       تماعي����ة                                        الم����دي النظ����ري للدرج����ة الكلي����ة للمش����اركة اNج
                           ، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي )      درج��ة  28  - 7 (            الرس��مية ب��ين 

    13  - 7 (         منخفض��ة        رس��مية      مش��اركة  :      يل��ي            ث��Vث فئ��ات كم��ا
  ،  )      درج����ة  20-  14 (         متوس����طة        رس����مية        ، مش����اركة )    درج����ة
   ).      درجة  28-  21 (         مرتفعة        رسمية      مشاركة
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                الدرجة القيادية

                                                 يقصد بھا تأثير المبحوث علي أقرانه من الزراع ومدى 
                      ح والمش���ورة ف���ي المج���ات                       قدرت���ه عل���ي إعط���ائھم النص���

                        لمتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن                 ، وت��م قي��اس ھ��ذا ا        المختلف��ة
                              الزراع اKخرين Nعط�ائھم النص�ح     إليه                  المجات التي يلجأ 

               وبل�غ ع�دد ھ�ذه                                     والمشوره فيھا وم�ا ھ�ي درج�ة ھ�ذا اللج�وء
   ) 1 ،     2،3،4 (                ، وأعطي��ت درج��ات     مج��ات  )   10 (        المج��ات 

                  عل��ي الترتي�ب ، وت��م   )                        دائم�ا، أحيان��ا، ن�ادرا،  (         Nس�تجابات 
               القيادي�ة ل�ه،       الدرجة     عن                             تجميع درجات كل مبحوث للتعبير

    40-  10 (                                      وت����راوح الم����دي النظ����ري للدرج����ة الكلي����ة ب����ين 
            درجة قيادي�ة   :                   حوثين إلي ثVث فئات ب               ، وتم تقسيم الم )    درجة

-  20 (       متوس�طة             درج�ة قيادي�ة   ،  )       درج�ة   19  -  10 (       منخفضة 
   ).      درجة  40  -  30 (       مرتفعة             درجة قيادية   ،  )      درجة  29

                      درجة ا#ستعداد للتغيير

                       المبح���وث لتطبي���ق أى فك���رة             م���دى إس���تعداد         يقص���د ب���ه 
                                              زراعية جديدة من المرشد الزراع�ي ف�ي زراع�ة محص�ول 

                                                ، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه ف�ي      القمح
  Likert Method                                  بعض العبارات بإستخدام مقياس ليكرت 

       يجابي����ة  إ       عب����ارات   )  4 (       م����نھم       عب����ارات  )  8 (          المك����ون م����ن 
      درج�ات   )  ق ف�                     موافق، محايد، غير موا (                  وأعطيت إستجاباتھا 

                    عب��ارات س��لبية وأعطي��ت   )  4 (            الترتي��ب، و ى  عل��  )  1   ، 2   ، 3 (
  )  3 ،   1،2 (      درج�ات   )                   ق، محاي�د، غيرمواف�ق    مواف (           إستجاباتھا 

                                                 علي الترتيب، وتم تجميع درجات كل مبح�وث للتعبي�ر ع�ن 
                                               إستعداده للتغيير واستخدامه للمستحدثات ف�ى زراع�ة      درجة 

    بين                                       ، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية            محصول القمح
                                       ، وتم تقسيم المبحوثين إلي ث�Vث فئ�ات كم�ا   )       درجة  24- 8 (

        متوس��ط       س��تعداد   إ ، )      درج��ة  12  - 8 (       ض��عيف       س��تعداد إ  :    يل��ي
    ).       درجة  24-    19 (      قوى       ستعداد إ  ،  )      درجة  18  -  13 (

                                        الرضا عن العائد ا#قتصادى من محصول القمح

                                            يقصد ب�ه م�دى رض�ا ال�زراع ع�ن العائ�د ال�ذى يحص�ل
                       ، وت�م قي�اس ھ�ذا المتغي�ر                            عليه المزارع من محصول القم�ح

                                              بس��ؤال المبح��وث ع��ن مجموع��ة م��ن العب��ارات بل��غ ع��ددھا 
    م�ا،                 راضى، راضى لح�د (                       عبارات وأعطيت إستجابات  ) 9 (

                     على الترتيب، ث�م جمع�ت   )  1  ،  2  ،  3 (      درجات   )         غير راضى
     ع�ن                                              درجات كل مبحوث للتعبير عن الدرجة الكلي�ة للرض�ا

                ، وت��راوح الم��دى                              العائ��د اقتص��ادى م��ن محص��ول القم��ح
                            ، وت��م تقس��يم ھ��ذا المتغي��ر إل��ي  )      درج��ة  27- 9 (           النظ��رى ب��ين 

      ، رض��ا  )      درج��ة  14- 9 (          رض��ا م��نخفض   :            ث��Vث فئ��ات ھ��ى
  . )      درجة  27-    21 (            ، رضا مرتفع  )      درجة  20  -  15 (      متوسط 

                                         تجاھات الزراع نحو المرشد الزراعى بالقرية إ

                                          يعب���ر ھ���ذا المقي���اس ع���ن آراء ال���زراع ف���ى المرش����د 
                  ھ�ذا المتغي�ر بس�ؤال                                   الزراعى الموجود بالقري�ة، وت�م قي�اس 

                                               المبح��وث ع��ن رأي��ه ف��ي بع��ض العب��ارات بإس��تخدام مقي��اس 
       م�نھم   ات    عب�ار  )  8 (            المك�ون م�ن Likert Method      ليكرت 

              مواف�ق، محاي�د،  (                         يجابية وأعطيت إس�تجاباتھا  إ       عبارات   )  4 (
  )  4 (            الترتي���ب، و ى  عل���  )  1   ، 2   ، 3 (      درج���ات   )          غي���ر مواف���ق

              مواف���ق، محاي���د،  (                               عب���ارات س���لبية وأعطي���ت إس���تجاباتھا 

                       عل�ي الترتي�ب، وت�م تجمي�ع   )  3   ، 2   ، 1 (      درجات   )       رموافق  غي
                 تجاھه نحو المرش�د  إ                               درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة 

- 8 (                                                الزراعى ، وتراوح المدى النظرى للدرج�ة الكلي�ة ب�ين 
  :                                           ، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثVث فئات كما يلي  )       درجة  24

    18  -  13   (     محاي����د     تج����اه  إ ، )       درج����ة   12  - 8 (      س����لبى     تج����اه  إ
   ).      درجة  24-    19 (      إيجابى   اه   تج إ  ،  )    درجة

                      تع���رض لمص���ادر المعلوم���ات   ال (              التع���رض ا#ع�م���ى 
  )        الزراعية

                                            يقصد بھا درجة تعرض المبحوث لمص�ادر المعلوم�ات 
          ف���ى مج���ال                                     الت���ي يحص���ل منھ���ا عل���ي معلومات���ه الزراعي���ة

                             ، وت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال                  زراع��ة محص��ول القم��ح
                                                المبح�وث ع��ن المص�ادر الت��ي يحص�ل منھ��ا عل�ي معلومات��ه

                        ودرج��ة تعرض��ه لك��ل مص��در               ف��ى ھ��ذا المج��ال        الزراعي��ة
                    مص����ادر، وأعطي����ت درج����ات   )   10 (            بل����غ ع����ددھا      والت����ى

    عل��ي   )                          دائم��ا، أحيان��ا ، ن��ادرا ،  (         Nس��تجابات   )        1،2،3،4 (
                                                الترتيب، ثم جمعت درجات كل مبحوث للتعبير ع�ن درج�ة 
                                            تعرض���ه لمص���ادر المعلوم���ات، وت���راوح الم���دى النظ���رى 

                      ، وت�م تقس�يم المبح�وثين   )    رج�ة   د  40-  10 (                 للدرجة الكلية ب�ين
    19  -  10 (               ذوى تع�رض م�نخفض   :                      إلي ثVث فئات كما يلي 

      ، ذوى  )      درج����ة  29-  20 (                 ، ذوى تع����رض متوس����ط  )    درج����ة
   ).      درجة  40-  30 (           تعرض مرتفع 

              آث���ار التغي���رات         لمظ���اھر و             المبح���وثين            إدراك ال���زراع
         المناخية

        وآث��ار       بمظ��اھر                              يقص��د ب��ه م��دى وع��ى ومعرف��ة ال��زراع 
                      رتف��اع درج��ة الح��رارة أو  إ         حي��ث                    التغي��رات المناخي��ة م��ن

            وغيرھ��ا م��ن       اKمط��ار                              إرتف��اع نس��بة الرطوب��ة ونق��ص كمي��ة 
                                                 مظ��اھر التغي��ر المن��اخى، وت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال 
                                        المبح����وث ع����ن مجموع����ة م����ن العب����ارات بل����غ ع����ددھا 

    م�ا،                 ي�درك، ي�درك لح�د (                       عبارات وأعطيت إس�تجابات  )  10 (
  ت                    عل���ى الترتي���ب، ث���م جمع���  )  1  ،  2  ،  3 (      درج���ات   )      ي���درك

                                                درج�ات ك�ل مبح�وث للتعبي�ر ع�ن الدرج�ة الكلي�ة ل���دراك، 
            ، وت��م تقس��يم  )      درج��ة  30-  10 (                        وت��راوح الم��دى النظ��رى ب��ين 

    16-  10 (            إدراك م�نخفض   :                            ھذا المتغير إلي ثVث فئ�ات ھ�ى
              ، إدراك مرتف���ع  )      درج��ة  23  -  17 (              ، إدراك متوس���ط  )    درج��ة

    . )      درجة  30-    24 (

                  لممارس�����ات الزراعي�����ة  ل             المبح�����وثين      ال�����زراع       إدراك
                           طئة المسببة للتغير المناخى    الخا

          ال�زراع     معرف�ة     وع�ى و       درج�ة      البح�ث   ا              يقصد بھا في ھذ
                                         لممارس��ات الزراعي��ة الخاطئ��ة المس��ببة للتغي��ر  ل          المبح��وثين 

             ة واNس���راف ف���ى  ي���                         مث���ل ع���دم إتب���اع دورة زراع       المن���اخى
                         ، وت���م قي���اس ھ���ذا المتغي���ر    ...                      س���تخدام المبي���دات وغيرھ���ا إ

      أعطي����ت  و  ،       عب����ارات  )  7 (                       بإس����تخدام مقي����اس مك����ون م����ن 
  ،  2  ،  3 (      درج�ات   )          ما، يدرك                يدرك، يدرك لحد (         إستجابات 

                                            على الترتي�ب، ث�م جمع�ت درج�ات ك�ل مبح�وث للتعبي�ر   )  1
                                                 ع�ن الدرج�ة الكلي�ة ل��دراك، وت�راوح الم�دى النظ�رى ب�ين 

  :                                        ، وتم تقسيم ھذا المتغير إلي ثVث فئات ھى )      درجة  21- 7 (
    16  -  12 (              ، إدراك متوس��ط  )      درج��ة  11- 7 (            إدراك م��نخفض 

  . )      درجة  21-    17 (              ، إدراك مرتفع  )    درجة
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                    بعض التوص���يات الفني���ة  ل���             المبح���وثين      ال���زراع       إدراك
                                             لمواجھ����ة آث����ار التغي����رات المناخي����ة والت����أقلم معھ����ا 

             لمحصول القمح

         الفني�ة          بالتوص�يات                              يقصد به مدى وعى ومعرفة الزراع 
                                                    لمواجھ��ة آث��ار التغي��رات المناخي��ة والت��أقلم معھ��ا لمحص��ول 

                    ي���ر بس���ؤال المبح���وث ع���ن                       ، وت���م قي���اس ھ���ذا المتغ     القم���ح
         وأعطي��ت  ة    عب��ار )  28 (                             مجموع��ة م��ن العب��ارات بل��غ ع��ددھا 

  ،  3 (      درج��ات   )     ي��درك       م��ا،                 ي��درك، ي��درك لح��د (         إس��تجابات 
                                    عل���ى الترتي���ب، ث���م جمع���ت درج���ات ك���ل مبح���وث   )  1  ،  2

                                                     للتعبير عن الدرجة الكلية ل�دراك، وتراوح المدى النظرى 
  ث                               ، وت��م تقس��يم ھ��ذا المتغي��ر إل��ي ث��V )      درج��ة  84-  28 (    ب��ين 

       إدراك  ،  )      درج�����ة  45-  28 (        م�����نخفض      إدراك  :        فئ�����ات ھ�����ى
      . )      درجة  84-    65 (        مرتفع      إدراك  ،  )      درجة  64  -  46 (      متوسط 

                       ل���بعض التوص���يات الفني���ة            المبح���وثين            تنفي���ذ ال���زراع
                                             لمواجھ����ة آث����ار التغي����رات المناخي����ة والت����أقلم معھ����ا 

             لمحصول القمح

         الفني�ة              ل�بعض التوص�يات                         يقصد به مدى تطبي�ق ال�زراع 
                                      لتغي��رات المناخي��ة والت��أقلم معھ��ا لمحص��ول               لمواجھ��ة آث��ار ا

                                          ، وت���م قي���اس ھ���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث ع���ن      القم���ح
       وأعطي��ت    ،     عب��ارة )  28 (                             مجموع�ة م��ن العب�ارات بل��غ ع�ددھا 

                      دائم��ا، أحيان��ا، ن��ادرا،  (         Nس��تجابات   )  1  ،  2  ،  3  ،  4 (     درج��ات
                                 ، ث�م جمع�ت درج�ات ك�ل مبح�وث للتعبي�ر            علي الترتي�ب  )  

                        وت��راوح الم��دى النظ��رى ب��ين   ،        للتنفي��ذ                 ع��ن الدرج��ة الكلي��ة 
                                     ، وتم تقسيم ھذا المتغي�ر إل�ي ث�Vث فئ�ات  )      درجة   112-  28 (

  -  56 (              ، تنفي��ذ متوس��ط  )      درج��ة  55-  28 (            تنفي��ذ م��نخفض   :   ھ��ى
    . )      درجة   112-    84 (              ، تنفيذ مرتفع  )      درجة  83

                                            الخ���دمات ا#رش���ادية الت���ى يق���دمھا ا#رش���اد الزراع���ى 
                             فى مج�ال ممارس�ات الت�أقلم م�ع                  لزراع محصول القمح

                                     قليل ا�ثار السلبية للتغيرات المناخية    أو ت

                                                وھي عبارة عن الجھ�ود والخ�دمات الت�ي تق�دمھا الدول�ة 
                                                واNرشاد الزراعي لزراع محصول القم�ح، وت�م قي�اس ھ�ذا 
                                               المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن مجموع��ة م��ن الخ��دمات بل��غ 

  )  1  ،  2  ،  3  ،  4 (                  خدم����ة، وأعطي����ت درج����ات  )   15 (      ع����ددھا 
                عل��ي الترتي��ب، ث��م   )                         دائم��ا، أحيان��ا، ن��ادرا، (         Nس��تجابات 

                                             جمعت درجات كل مبح�وث للتعبي�ر ع�ن مس�توى الخ�دمات 
                                                      المقدمة له، وتراوح المدى النظرى للدرجة الكلية للخ�دمات 

                            ، وتم تقسيم ھذا المتغير إلي  )      درجة  60-  15   (            اNرشادية بين
      خ��دمات   ،  )      درج��ة  29-  15 (            خ��دمات قليل��ة   :            ث��Vث فئ��ات ھ��ى

    . )      درجة  60-   5 4 (              ، خدمات كثيرة  )      درجة  44  -  30 (        متوسطة

                                            المش��ك�ت الت��ى تواج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ى مج��ال 
                                              زراعة محصول القمح تحت تأثير التغيرات المناخية

                                                تم التعرف عليھا بسؤال المبحوثين عن المشكVت الت�ى 
                                     زراعة محص�ول القم�ح تح�ت ت�أثير التغي�رات    فى         تواجھھم 
                            ت�م حس�اب التك�رارات لك�ل مش�كلة  و        مفت�وح      بسؤال         المناخية 

  .                     يد اKھمية النسبية لھا    لتحد

 المناقشةالنتائج و

  للزراع المبحوثينالعامةالخصائص 

             أن الخص����ائص  3                            أوض���حت النت����ائج ال����واردة بج����دول         
  :              كانت كما يلى                للزراع المبحوثين       العامة 

     السن

                  من المبحوثين ص�غار    %)      25.35 (      ئج أن  ا          أوضحت النت
            متوس��طى الس��ن    %)      35.07 (    ، و  )     س��نة  35       أق��ل م��ن  (     الس��ن 

        أكث�ر م�ن  (               منھم كبار السن    %)      39.58 (     ،  و  )     سنة 0 5-  35 (
   ).     سنة  50

             درجة التعليم

            المبح��وثين         ال��زراع  م��ن   %)      57.64 (             النت��ائج أن      أف��ادت
      عل��ى    لون   حاص�   %)     1.88 2 (   ، و )          ب��التعليم   ق�وا       ل��م يلتح (      أمي�ين 

           على مؤھ�ل    لون   حاص   %)      12.15 ( و   ،                مؤھل تحت المتوسط
  .               على مؤھل عالى   لون   حاص   %)     8.33 (        متوسط، و

        الزراعة    فى      خبرة            عدد سنوات ال

            المبحوثين         الزراع  من   %)      18.40 (                 أوضحت النتائج أن 
   5       أق���ل م���ن  (                                  ع��دد س���نوات خب���رتھم ف���ى الزراع���ة ض���عيفة 

   ، )   وات    س���ن  10- 5 (              خب���رتھم متوس���طة    %)      33.68 (   و  ،  )     س���نوات
  . )   وات    سن  10        أكثر من  (             خبرتھم عالية    %)      47.92 ( و

         الزراعية       ا�رض     حيازة

          ال�����زراع  م�����ن   %)      45.49 (     أن      إل�����ى         النت�����ائج     أش����ارت
       أقل م�ن  (                               حيازتھم من اKرض الزراعية صغيرة           المبحوثين 

      أق��ل - 2 (                    م��نھم حي��ازتھم متوس��طة    %)      39.93 (    ،  و )      ف��دان 2
    دن���ة     أف 5  (                حي���ازتھم  كبي���رة    %)      14.58 (    ، و  )       أفدن���ة 5   م���ن 
  . )     فأكثر

      قمح        المزروعة        المساحة 

            المبحوثين         الزراع  من   %)      36.81 (                 أوضحت النتائج أن 
   ،   )      ف�دان 1       أق�ل م�ن  (        ص�غيرة        لديھم        المزروعة            مساحة القمح 

         أق�ل م�ن - 1 (         متوسطة             يزرعون مساحة     منھم    %)      52.43 ( و
   2  (         كبي�رة                  منھم يزرع�ون مس�احة   %)      10.76 (    ، و  )    فدان   2

  . )       فأكثر    فدان

                               المشاركة ا#جتماعية غير الرسمية

          م�����ن ال�����زراع    %)      19.79 (                     أش����ارت النت�����ائج إل�����ى أن 
                               مش�������اركتھم غي�������ر الرس�������مية منخفض�������ة،          المبح�������وثين

         متوسط���ـة،               غي���ر الرس���مية    تھم          م���نھم مش���ارك   %)      37.85 ( و
  .          مرتفعة             غير الرسمية             منھم مشاركتھم   %)      42.36 ( و

                           المشاركة ا#جتماعية الرسمية

           المبح�وثين          م�ن ال�زراع    %)      64.24 (             النتائج أن      أظھرت
     م������نھم    %)      22.57 (                          مش������اركتھم الرس������مية منخفض������ة، و

     م������نھم    %)      13.19 (            متوسط������ـة، و         الرس������مية        مش������اركتھم
  .        مرتفعة         الرسمية        مشاركتھم
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           القيادية      الدرجة

           المبح�وثين          م�ن ال�زراع    %)      20.83 (                 أظھرت النتائج أن 
            م���نھم درج���تھم    %)      30.21 (                         درج���تھم القيادي���ة منخفض���ة، و

  .                      درجتھم القيادية مرتفعة   %)      48.96 (                  القيادية متوسطة، و

                      درجة ا#ستعداد للتغيير

           المبح��وثين          م��ن ال��زراع    %)      18.06 (                     أش��ارت النت��ائج إل��ى أن 
         س�تعدادھم  إ     م�نھم    %)  4    51.0 (   ، و                      إستعدادھم للتغيير ض�عيف

  .                         نھم إستعدادھم للتغيير قوى م   %)      30.90 (   ، و             للتغيير متوسط

                                        الرضا عن العائد ا#قتصادى من محصول القمح

          م�����ن ال�����زراع    %)      47.92 (                     أش����ارت النت�����ائج إل�����ى أن 
                                      رضاھم عن العائ�د اNقتص�ادى لمحص�ول القم�ح            المبحوثين
    %)     16.67 (          متوس��ط، و     رض��اھم     م��نھم    %)      35.42 (   ، و     م��نخفض

  .       م مرتفع        نھم رضاھ م

                                         تجاھات الزراع نحو المرشد الزراعى بالقرية إ

           المبحوثين          من الزراع    %)      30.21 (             النتائج أن      أوضحت
  ،      س�����لبية                                    تجاھ�����اتھم نح�����و المرش�����د الزراع�����ى بالقري�����ة  إ
     م�نھم    %)      22.92 (   ، و      محاي�دة          تجاھ�اتھم إ     منھم    %)      46.88 ( و
  .         إيجابية        تجاھاتھم إ

                        التع���رض لمص���ادر المعلوم���ات  (               التع���رض ا#ع�م���ى
  ) ة       الزراعي

      مس�توى           المبح�وثين     من   %)      20.83 (             النتائج أن      أظھرت
   ) %     45.83 (                                تعرض���ھم لمص���ادر المعلوم���ات م���نخفض، و

  .            تعرضھم مرتفع   ) %     33.33 ( و              تعرضھم متوسط، 

مستوى إدراك الزراع المبحوثين لمظاھر وآثار 
 التغيرات المناخية

   م�ن    %)      39.24 (     أن  4     ج�دول                        أوضحت النتائج الواردة ب
                             دراكھم لمظاھر وآثار التغيرات                         الزراع المبحوثين مستوى إ

                   م��نھم مس��توى إدراكھ��م    %)      31.94 (                 المناخي��ة م��نخفض، و
                          م���نھم مس���توى إدراكھ���م مرتف���ع،    %)      28.82 (        متوس���ط، و

                                             ويتض����ح أن أكث����ر م����ن ثلث����ى ال����زراع المبح����وثين بنس����بة 
                                    مس���توى إدراكھ���م لمظ���اھر وآث���ار التغي���رات    %)      71.18 (

                                             المناخي��ة م��نخفض ومتوس��ط وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى حداث��ة 
                                                   ة التغير المناخى وقلة المعلومات المقدمة لھم عن ھذه     ظاھر

                                            لذلك يجب بذل الكثير م�ن الجھ�ود اNرش�ادية ف�ى  ،       الظاھرة
                                                     ھذا المجال وذلك Kن إدراك الزراع وإلمامھم Kبعاد مشكلة 
                                                      التغيرات المناخية تؤثر على نشاطھم الزراعى وعلى البيئة 

      لزراع                                            المحيطة بھم وذلك Kنھا تعطى مؤشرا عن معارف ا
  .                                                    بكيفية مواجھة آثار التغيرات المناخية أو التأقلم معھا

                              مظاھر وآثار التغيرات المناخية                ا�ھمية النسبية ل

                    أن اKھمي�ة النس�بية  5     ج�دول                        أوضحت النت�ائج ال�واردة ب
                                                      لمظاھر وآثار التغيرات المناخية كانت مرتبة تنازليا حس�ب 

      متوس�ط    ب                   إرتفاع نس�بة الرطوب�ة   :       كما يلى                المتوسط الحسابى 
                                   ث��م زي��ادة تك��رار نوب��ات الجف��اف بمتوس��ط       درج��ة،   )    2.3 (
                                       درج���ة، ث���م ك���V م���ن إرتف���اع ف���ى درج���ة الح���رارة  )    2.2 (

                                         انخفض���ت اNنتاجي���ة بس���ب ھ���ذا اNرتف���اع ف���ى درج���ات  و
                           درجة، ث�م إخ�تVف إتج�اه وس�رعة   )    2.1 (                الحرارة بمتوسط

                        درج���ة، ث���م ك���V م���ن قل���ة س���قوط   )    2.0 (              الري���اح بمتوس���ط 
Nمطار يؤثر على اKنت�اج خاص�ة ف�ى ظ�ل ت�أخر مناوب�ات                   ا                             

                                           زي��ادة تركي��ز غ��از ث��انى أكس��يد الكرب��ون بمتوس��ط   ، و    ال��رى
                                  التغي��ر ف��ى مواعي��د زراع��ة القم��ح بس��بب      ، ث��م     درج��ة  )    1.9 (

         درج�ة، ث�م   )    1.8 (                                   إرتفاع درج�ات الح�رارة س�نويا بمتوس�ط
                                                   كV من تغيير أصناف القمح المعتادين عل�ى زراعتھ�ا Kنھ�ا 

                     وتغي��ر ف��ى مواعي��د س��قوط                            ل��ن ت��تVئم م��ع الظ��روف الجوي��ة
  .    درجة  )    1.7 (         بمتوسط                            اKمطار وكمياتھا من سنة Kخرى

مستوى إدراك الزراع المبحوثين للممارسات 
 الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى

   م�ن    %)      36.11 (     أن  6                            أظھرت النت�ائج ال�واردة بج�دول 
                                                  ال�زراع المبح�وثين مس�توى إدراكھ�م للممارس�ات الزراعي�ة 

   %)      47.92 (                           ببة للتغي��ر المن��اخى م��نخفض، و            الخاطئ��ة المس��
           منھم مس�توى    %)      15.97 (                           منھم مستوى إدراكھم متوسط، و

                                                  إدراكھ��م مرتف��ع، ويتض��ح أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن ال��زراع 
                        مستوى إدراكھ�م للممارس�ات    %)      84.03 (                المبحوثين بنسبة 

                                              الزراعي����ة الخاطئ����ة المس����ببة للتغي����ر المن����اخى م����نخفض 
                وع��ى ال��زراع بھ��ذا                             ومتوس��ط وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى نق��ص 

  .                                               الظاھرة الجديدة وعدم توفر التوعية المناسبة عنھا

                           للممارس����ات الزراعي����ة الخاطئ����ة                ا�ھمي����ة النس����بية 
                       المسببة للتغير المناخى

                    أن اKھمي�ة النس�بية  7     ج�دول                        أوضحت النت�ائج ال�واردة ب
                                                        للممارس��ات الزراعي��ة الخاطئ��ة المس��ببة للتغي��ر المن��اخى كان��ت

  :                              توس�ط الحس�ابى عل�ى النح�و الت�الى                     مرتبة تنازليا حسب الم
            درج��ة، ث��م ك��V   )    2.3 (                             ح��رق المخلف��ات الزراعي��ة بمتوس��ط 

                          واNس�راف ف�ى إس�تخدام مي�اه  ،                        من عدم إتباع دورة زراعية
                     درج���ة، ث���م ع���دم اNھتم���ام   )    2.2 (                    ال���رى وتلوثھ���ا بمتوس���ط 
             ث��م اNس��راف ف��ى        درج��ة،  )    2.1 (                       بعملي��ة التش��جير بمتوس��ط

  )    2.0 (             ماوي����ة بمتوس����ط                              إس���تخدام اKس����مدة والمبي����دات الكي
  )    1.8 (                                   ، ث���م تب���وير اKراض���ى الزراعي���ة بمتوس���ط    درج���ة

                                                  درج�ة، ث��م ممارس��ات الم��زارع الحالي��ة تزي��د م��ن التغي��رات 
  .    درجة  )    1.7 (              الجوية بمتوسط 

مستوى إدراك الزراع المبحوثين لبعض التوصيات 
الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا 

 لمحصول القمح

   م��ن    %)      47.92 (     أن  8                    نت��ائج ال��واردة بج��دول         أف��ادت ال
                                                    الزراع المبحوثين مستوى إدراكھم لبعض التوصيات الفنية 
                                                    لمواجھ��ة آث��ار التغي��رات المناخي��ة والت��أقلم معھ��ا لمحص��ول 

                   م����نھم مس����توى إدراكھ����م    %)      37.50 (              القم����ح م����نخفض، و
                          م���نھم مس���توى إدراكھ���م مرتف���ع،    %)      14.58 (        متوس���ط، و
      مس��توى    %)      85.42 (   ة                المبح��وثين بنس��ب      غالبي��ة         ويتض��ح أن 

                                                   إدراكھ��م ل��بعض التوص��يات الفني��ة لمواجھ��ة آث��ار التغي��رات 
                                                 المناخية والت�أقلم معھ�ا لمحص�ول القم�ح م�نخفض ومتوس�ط 
                                            وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى ض��عف ال��دور اNرش��ادى ف��ى تق��ديم 

  .                                                  التوعية بالتوصيات الفنية لمواجھة التغيرات المناخية
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  للزراع المبحوثينالعامةالخصائص  .3جدول 

 )%( عدد ص العامة للزراع المبحوثينلخصائا
 السن

 25.35 73  )     سنة  35       أقل من   (           صغار السن 
 35.07 101  )     سنة  50-  35 (            متوسطى السن 

 39.58 114  )     سنة  50        أكثر من  (          كبار السن 
  التعليم درجة

 57.64 166  )                 لم يلتحق بالتعليم   (   أمى
 21.88 63  )     سنة 2 1         أقل من             فى التعليم   أتم   (             تحت المتوسط             حاصل على مؤھل

 12.15 35  )     سنة  15-  12              فى التعليم   أتم (                    حاصل علي مؤھل متوسط 
 8.33 24  )     سنة  15          أكثر من             فى التعليم   أتم (                   حاصل علي مؤھل عالي 

 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة
 18.40 53  )       سنوات 5      قل من  أ (           خبرة ضعيفة 

 33.68 97  )       سنوات  10  – 5 (            خبرة متوسطة 
 47.92 138  )       سنوات  10         أكثر من (           خبرة عالية 

 الزراعية  ا�رضحيازة
 45.49 131  )      فدان 2       أقل من  (            حيازة صغيرة 

 39.93 115  )     أفدنة   5      أقل من- 2 (             حيازة متوسطة 
 14.58 42  )             أفدنة فأكثر 5 (            حيازة كبيرة 

      قمح        المزروعة        المساحة 
 36.81 106  )      فدان 1       أقل من  (        صغيرة      مساحة
 52.43 151  )      فدان 2       أقل من - 1 (         متوسطة      مساحة
 10.76 31  )            فدان فأكثر 2 (        كبيرة      مساحة

                                المشاركة ا#جتماعية غير الرسمية 
 19.79 57  )      درجة  17- 9 (         منخفضة            غير رسمية      مشاركة
 37.85 109  )      درجة  26-  18 (         متوسطة            غير رسمية      مشاركة
 42.36 122  )      درجة  36-  27 (         مرتفعة            غير رسمية      مشاركة

 المشاركة ا#جتماعية الرسمية 
 64.24 185  )      درجة  13- 7 (         منخفضة        رسمية   ركة   مشا

 22.57 65  )      درجة  20-  14 (         متوسطة        رسمية      مشاركة
 13.19 38  )      درجة  28-  21 (         مرتفعة        رسمية      مشاركة

 الدرجة القيادية
 20.83 60  )      درجة  19-  10 (                   درجة قيادية منخفضة 
 30.21 87  )      درجة  29-  20 (                   درجة قيادية متوسطة 
 48.96 141   )  ة     درج  40-  30 (                   درجة قيادية مرتفعة 

 درجة ا#ستعداد للتغيير
 18.06 52  )      درجة  12- 8 (             إستعداد ضعيف 
 51.04 147  )      درجة  18-  13 (              إستعداد متوسط 

 30.90 89  )      درجة  24-  19 (            إستعداد قوى 
 الرضا عن العائد ا#قتصادى من محصول القمح

 47.92 138 ) درجة14-9(رضا منخفض 
 35.42 102 ) درجة20 -15(رضا متوسط 
 16.67 48 ) درجة27- 21(رضا مرتفع 

 تجاھات الزراع نحو المرشد الزراعى بالقريةإ
 30.21 87 ) درجة 12 -8 (سلبىتجاه إ
 46.88 135 ) درجة18 -13 (محايدتجاه إ
 22.92 66 ) درجة24- 19 (إيجابىتجاه إ

 ) الزراعيةالتعرض لمصادر المعلومات(التعرض ا#ع�مى 
 20.83 60  )      درجة  19-  10 (           تعرض منخفض 
 45.83 132  )      درجة  29-  20 (           تعرض متوسط 
 33.33 96  )      درجة  40-  30 (           تعرض مرتفع 

 100.00 288 اNجمالى
  .    2018 /    2017                         بمحافظة الشرقية فى عام            الميدانية     البحث                       جمعت وحسبت من بيانات  :      المصدر
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  لمظاھر وآثار التغيرات المناخية المبحوثين الزراعمستوى إدراك. 4جدول 

 )%( عدد ستوى ا#دراكم

 39.24 113 ) درجة16-10(إدراك منخفض 

 31.94 92 ) درجة23-17(إدراك متوسط 

 28.82 83 ) درجة30 -24(إدراك مرتفع 

 100.00 288 ا#جمالى

 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
 

 

                                     حوثين لمظاھر وآثار التغيرات المناخية      المب        الزراع       إدراك . 5     جدول 

 العبارة £ يدرك لحد ما يدرك

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 الحسابى

 الترتيب

 3 2.1 23.26 67 39.58 114 37.15 107 إرتفاع  فى درجة الحرارة

 3 2.1 24.31 70 36.46 105 39.24 113 إنخفضت ا#نتاجية بسب ھذا ا#رتفاع فى درجات الحرارة

التغير فى مواعيد زراعة القمح بسبب إرتفاع درجات 
 الحرارة سنويا

71 24.65 89 30.90 128 44.44 1.8 6 

تغيير أصناف القمح المعتادين على زراعتھا �نھا لن 
 تت�ئم مع الظروف الجوية

59 20.49 97 33.68 132 45.83 1.7 7 

 5 1.9 39.58 114 33.68 97 26.74 77 زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون

 2 2.2 24.31 70 33.68 97 42.01 121 زيادة تكرار نوبات الجفاف

 7 1.7 50.00 144 29.86 86 20.14 58 تغير فى مواعيد سقوط ا�مطار وكمياتھا من سنة �خرى

 1 2.3 21.53 62 30.21 87 48.26 139 إرتفاع نسبة الرطوبة

نتاج خاصة فى ظل تأخر قلة سقوط ا�مطار يؤثر على ا#
 مناوبات الرى

79 27.43 108 37.50 101 35.07 1.9 5 

 4 2.0 29.17 84 37.15 107 33.68 97 إخت�ف إتجاه وسرعة الرياح

 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر

 

 

 ات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخىلممارسل  المبحوثينإدراك الزراع مستوى .6جدول 

 )%( عدد مستوى ا#دراك

 36.11 104 ) درجة11-7(إدراك منخفض 

 47.92 138 ) درجة16-12(إدراك متوسط 

 15.97 46 ) درجة21 -17(إدراك مرتفع 

 100.00 288 ا#جمالى

 .2017/2018ى عام جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية ف :المصدر
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                                                  للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى            المبحوثين         الزراع     إدراك  .  7     جدول 

 العبارة £ يدرك لحد ما يدرك

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 الحسابى

 الترتيب

 1 2.3 20.14 58 30.56 88 49.31 142                      حرق المخلفات الزراعية

 2 2.2 21.18 61 33.33 96 45.49 131   ية                   عدم إتباع دورة زراع

 4 2.0 29.86 86 42.01 121 28.13 81                                             ا#سراف فى إستخدام ا�سمدة والمبيدات الكيماوية

 2 2.2 24.31 70 34.38 99 41.32 119                                    ا#سراف فى إستخدام مياه الرى وتلوثھا

 5 1.8 43.06 124 29.86 86 27.08 78                      تبوير ا�راضى الزراعية

 3 2.1 30.56 88 31.60 91 37.85 109                     ھتمام بعملية التشجير      عدم ا#

 6 1.7 51.04 147 28.82 83 20.14 58                                                 ممارسات المزارع الحالية تزيد من التغيرات الجوية 

 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر

 
التوصيات  لبعض  المبحوثينإدراك الزراعمستوى 

الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا 
 لمحصول القمح

 من%) 47.92( أن 8 النتائج الواردة بجدول أفادت
إدراكھم لبعض التوصيات الفنية  المبحوثين مستوى الزراع

لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول 
 إدراكھم منھم مستوى%) 37.50( منخفض، والقمح

منھم مستوى إدراكھم مرتفع، %) 14.58(متوسط، و
  بنسبة المبحوثين الزراعويتضح أن الغالبية العظمى من

لبعض التوصيات الفنية إدراكھم مستوى %) 85.42(
لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول 

الدور  فضعمنخفض ومتوسط وقد يرجع ذلك إلى القمح 
 لمواجھة  الفنية تقديم التوعية بالتوصيات فىاNرشادى

 .التغيرات المناخية

ا�ھمية النسبية #دراك الزراع المبحوثين لبعض 
التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية 

 والتأقلم معھا لمحصول القمح

 أن اKھمية النسبية 9أوضحت النتائج الواردة بجدول 
لفنية لمواجھة آثار لبعض التوصيات اNدراك الزراع 

 كانت التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
: مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابى على النحو التالى

زراعة اKصناف المتحملة للحرارة والجفاف كV من 
إضافة محسنات ، و)1 وسدس 1 ومصر 168جيزة (

 ...).... سماد الكتكوت، كومبست، ،السماد البلدى(التربة 
إضافة الكبريت درجة، ثم كV من ) 2.4(بمتوسط 

تطبيق الدورة الزراعية ، والزراعى عند زراعة القمح
درجة، ثم كV من ) 2.3(بمتوسط) قمح ثم محصول بقولى(

عدم رش المبيدات ، وتحميل بعض المحاصيل على القمح

عند ھبوب الرياح، وزيادة عدد الريات عند قلة سقوط 
درجة، ثم كV من ضرورة إضافة ) 2.2(اKمطار بمتوسط

سلفات البوتاسيوم خاصة عند توقع قلة اKمطار أو تأخر 
ضرورة رش العناصر ،و) كجم50(مناوبات الرى 

إضافة ، و)مركبات الحديد والزنك والمنجنيز(الصغرى 
) كجم300(ونترات نشادر ) كجم150(سوبر فوسفات 
ياج زراعة اKشجار كس، و) كجم480(أوسلفات نشادر 

نباتى لحماية المحاصيل المزروعة وخاصة القمح من 
زراعة القمح فى النصف الثانى ، والرياح وبالتالى الرقاد
درجة، ثم كV من يجب منع ) 2.0(من نوفمبر بمتوسط 

وتجنب الرى وقت ،  يوم15الرى قبل الحصاد بحوالى 
 مراعاة الرى فى ،الظھيرة عند إشتداد درجة الحرارة

ناسبة وبالكمية المناسبة فى كل رية بمتوسط المواعيد الم
، ً                                   درجة، ثم كV من يجب تسوية اKرض جيدا) 1.9(

 ،وإضافة حمض الفوليك وحمض الھيوميك للتربة
 والتبكير فى ميعاد الزراعة ،واستخدام محراث تحت التربة

درجة، ثم ) 1.8(لمقاومة المن والصدأ اKصفر بمتوسط 
الرى على الحامى للتغلب كV من زيادة عدد الريات مع 

على إرتفاع درجات الحرارة، ويجب الحرث وتقليب 
التربة جيدا قبل الزراعة إضافة أسمدة عضوية مصنعة 

 تجنب غرق محصول القمح ،متر مكعب للفدان20بمعدل 
) 1.7(عند الرى مع ضرورة صرف الماء الزائد بمتوسط 

درجة، ثم كV من يجب التنسيق مع مزارعى الجوار 
إضافة اKسمدة الحيوية ، وزراعة فى نفس الوقتلل
زراعة القمح على ، و........)الميكروبية، الفوسفورية، (

مصاطب، ويجب رى القمح فى الصباح الباكر أو قبل 
 زيادة عدد مرات درجة، ثم) 1.6(بمتوسط الغروب 

 .درجة) 1.5(مقاومة اSفات وتنقية الحشائش بمتوسط 
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بعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا ل  المبحوثينلزراعإدراك امستوى  .8جدول 
 لمحصول القمح

 )%( عدد مستوى ا#دراك

 47.92 138  )      درجة  45-  28 (            إدراك منخفض 

 37.50 108  )      درجة  64-  46 (            إدراك متوسط 

 14.58 42  )      درجة  84  -  65 (            إدراك مرتفع 

 100.00 288 ا#جمالى

 .2017/2018معت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام ج :المصدر

                                                                  لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا             المبحوثين         الزراع    دراك                ا�ھمية النسبية #   . 9     جدول 
  .            لمحصول القمح

 التوصية £ يدرك لحد ما يدرك
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط
 الحسابى

 الترتيب

       ومص�ر    168     جي�زة  (                                      زراعة ا�صناف المتحملة للحرارة والجفاف 
  ) 1       وسدس  1

153 53.13 94 32.64 41 14.24 2.4 1 

 4 2.0 30.90 89 40.28 116 28.82 83                                      زراعة القمح فى النصف الثانى من نوفمبر
 6 1.8 48.26 139 27.08 78 24.65 71 ً                    ًيجب تسوية ا�رض جيدا

 7 1.7 48.96 141 28.47 82 22.57 65                                     الحرث وتقليب التربة جيدا قبل الزراعة    يجب 
 8 1.6 51.04 147 39.58 114 9.38 27                                                  يجب التنسيق مع مزارعى الجوار للزراعة فى نفس الوقت

 2 2.3 23.26 67 39.58 114 42.01 121  )                  قمح ثم محصول بقولى (                      تطبيق الدورة الزراعية 
 8 1.6 48.26 139 38.89 112 12.85 37                      زراعة القمح على مصاطب
                             الس����ماد البل����دى، س����ماد الكتك����وت،  (                    إض����افة محس����نات الترب����ة 

                ..............)        كومبست، 
153 53.13 94 32.64 41 14.24 2.4 1 

 6 1.8 45.49 131 29.17 84 25.35 73                                       إضافة حمض الفوليك وحمض الھيوميك للتربة
 2 2.3 16.67 48 31.94 92 51.39 148                       لزراعى عند زراعة القمح               إضافة الكبريت ا

 8 1.6 44.79 129 41.32 119 11.81 34        ......)                        الميكروبية، الفوسفورية،   (                      إضافة ا�سمدة الحيوية 
                                                      ضرورة إضافة سلفات البوتاسيوم خاصة عن�د توق�ع قل�ة ا�مط�ار 

  )     كجم  50 (                     أو تأخر مناوبات الرى 
94 32.70 114 39.58 67 23.26 2.0 4 

                     مركب����ات الحدي����د والزن����ك  (                        ض����رورة رش العناص����ر الص����غرى 
  )         والمنجنيز

95 32.82 114 39.58 67 23.26 2.0 4 

 3 2.2 23.96 69 36.11 104 39.93 115                                عدم رش المبيدات عند ھبوب الرياح
  )    كج��م   300 (             ونت��رات نش��ادر   )    كج��م   150 (                  إض��افة س��وبر فوس��فات 

  )     كجم   480 (              أوسلفات نشادر 
95 33.04 114 39.58 67 23.26 2.0 4 

 3 2.2 18.75 54 42.71 123 38.54 111                             تحميل بعض المحاصيل على القمح
                                                      زي��ادة ع��دد الري��ات م��ع ال��رى عل��ى الح��امى للتغل��ب عل��ى إرتف��اع 

              درجات الحرارة
63 21.88 88 30.56 137 47.57 1.7 7 

 5 1.9 34.38 99 37.15 107 28.47 82                                              تجنب الرى وقت الظھيرة عند إشتداد درجة الحرارة
 3 2.2 17.01 49 47.92 138 35.07 101                                     زيادة عدد الريات عند قلة سقوط ا�مطار

 8 1.6 52.78 152 39.24 113 7.99 23                                            يجب رى القمح فى الصباح الباكر أو قبل الغروب
 5 1.9 38.54 111 32.64 94 28.82 83      يوم  15                               يجب منع الرى قبل الحصاد بحوالى 

                                        ار كس���ياج نب���اتى لحماي���ة المحاص���يل المزروع���ة           زراع���ة ا�ش���ج
                                      وخاصة القمح من الرياح وبالتالى الرقاد

97 33.82 114 39.58 67 23.26 2.0 4 

 6 1.8 45.49 131 32.99 95 21.53 62                         إستخدام محراث تحت التربة
 7 1.7 46.53 134 33.33 96 20.14 58                  متر مكعب للفدان  20                              إضافة أسمدة عضوية مصنعة بمعدل 

                                                         مراع��اة ال��رى ف��ى المواعي��د المناس��بة وبالكمي��ة المناس��بة ف��ى ك��ل 
    رية

77 26.74 94 32.64 117 40.63 1.9 5 

 6 1.8 41.32 119 32.64 94 26.04 75                                                   التبكير فى ميعاد الزراعة لمقاومة المن والصدأ ا�صفر
                                                 تجنب غرق محصول القمح عند ال�رى م�ع ض�رورة ص�رف الم�اء 

       الزائد
50 17.36 94 32.64 144 50.00 1.7 7 

 9 1.5 53.82 155 39.58 114 6.60 19                                           زيادة عدد مرات مقاومة ا�فات وتنقية الحشائش
 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
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مستوى تنفيذ الزراع المبحوثين لبعض التوصيات 
ية والتأقلم معھا الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخ

 لمحصول القمح

 من%) 53.12( أن 10جدول لنتائج الواردة ب اأظھرت
 المبحوثين مستوى تنفيذھم لبعض التوصيات الفنية الزراع

لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول 
 تنفيذھممنھم مستوى %) 39.24(القمح منخفض، و

 مرتفع، ويتضح منھم مستوى تنفيذھم%) 7.64(متوسط، و
  بنسبة المبحوثين الزراعأن الغالبية العظمى من

تنفيذھم لبعض التوصيات الفنية مستوى %) 92.36(
لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول 

نخفاض إ وقد يرجع ذلك إلى ،القمح منخفض ومتوسط
 مواجھة مثل ھذه الظروف نظرا  كيفيةخبرة الزراع فى

عليھم وكذلك قلة التوصيات المقدمة من اNرشاد لحداثتھا 
 .الزراعى فى ھذا المجال

                                            ا�ھمي���ة النس���بية لتنفي���ذ ال���زراع المبح���وثين ل���بعض 
                                               التوص��يات الفني���ة لمواجھ���ة آث��ار التغي���رات المناخي���ة 

                         لتأقلم معھا لمحصول القمح  وا

 أن اKھمية النسبية 11جدول أوضحت النتائج الواردة ب
لتوصيات الفنية لمواجھة آثار بعض التنفيذ الزراع ل

 كانت التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
: مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابى على النحو التالى

زراعة اKصناف المتحملة للحرارة والجفاف كV من 
 التربة إضافة محسنات، و)1 وسدس 1 ومصر 168جيزة (
 ، وإضافة .......)بست، السماد البلدى، سماد الكتكوت، كوم(

درجة ) 3.1(الكبريت الزراعى عند زراعة القمح بمتوسط 
، لكل منھا، ثم كV من تحميل بعض المحاصيل على القمح

عدم ، و)قمح ثم محصول بقولى(تطبيق الدورة الزراعية و
زيادة عدد الريات عند  ورش المبيدات عند ھبوب الرياح،

جة لكل منھا، ثم كV در) 3.0( بمتوسط قلة سقوط اKمطار
من ضرورة إضافة سلفات البوتاسيوم خاصة عند توقع قلة 

ضرورة رش  ،)كجم50(اKمطار أو تأخر مناوبات الرى 
، )مركبات الحديد والزنك والمنجنيز(العناصر الصغرى 

 300(ونترات نشادر ) كجم150(إضافة سوبر فوسفات و
 زراعة اKشجار، و) كجم480(أوسلفات نشادر ) كجم

كسياج نباتى لحماية المحاصيل المزروعة وخاصة القمح 
درجة، ثم كV ) 2.9( بمتوسط من الرياح وبالتالى الرقاد

زراعة القمح فى النصف الثانى من نوفمبر، وتجنب من 
الرى وقت الظھيرة عند اشتداد درجة الحرارة، ويجب منع 

درجة، ) 2.8(يوم بمتوسط   15الرى قبل الحصاد بحوالى 
Vإضافة حمض الفوليك وحمض الھيوميك للتربة من ثم ك ،

مراعاة الرى فى المواعيد المناسبة وبالكمية المناسبة فى و
التبكير فى ميعاد الزراعة لمقاومة المن والصدأ ، وكل رية

) 2.7(بمتوسط وإستخدام محراث تحت التربة اKصفر 
يجب ، وً                    يجب تسوية اKرض جيدا، ثم كV من درجة

 التربة جيدا قبل الزراعة، وإضافة أسمدة الحرث وتقليب
زيادة عدد ، و متر مكعب للفدان20عضوية مصنعة بمعدل 

الريات مع الرى على الحامى للتغلب على إرتفاع درجات 
الحرارة، وتجنب غرق محصول القمح عند الرى مع 

ة وإضافة اKسمدة الحيوي ضرورة صرف الماء الزائد
ويجب التنسيق مع مزارعى ، .).الميكروبية، الفوسفورية،(

 زراعة القمح على ،الجوار للزراعة فى نفس الوقت
يجب رى القمح ثم كV من  درجة،) 2.6(بمتوسط  مصاطب

زيادة عدد مرات ، وفى الصباح الباكر أو قبل الغروب
 .درجة) 2.5(بمتوسط  مقاومة اSفات وتنقية الحشائش

ين إدراك الزراع المبحوث(العوامل المرتبطة بكل من
لمظاھر وآثار التغيرات المناخية، وإدراك الزراع 
المبحوثين للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة 
للتغير المناخى، وإدراك الزراع المبحوثين لبعض 
التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية 

تنفيذ الزراع ، ووالتأقلم معھا لمحصول القمح
ية لمواجھة آثار المبحوثين لبعض التوصيات الفن

 )التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح

 :يلى  ما12جدول  النتائج الواردة بأفادت

بالنسبة للعوامل المرتبطة بإدراك الزراع المبحوثين 
 لمظاھر وآثار التغيرات المناخية

وجود عVقة إرتباطية معنوية بين إدراك الزراع  تبين
 غيرات المناخية وبين المتغيراتالمبحوثين لمظاھر وآثار الت
درجة التعليم، عدد سنوات ( :المستقلة المدروسة التالية

الخبرة في الزراعة، حيازة اKرض الزراعية، المساحة 
 المشاركة اNجتماعية غير الرسمية، الدرجةالمزروعة قمح، 

التعرض اNعVمى  والقيادية، درجة اNستعداد للتغيير،
 ).ومات الزراعية لمصادر المعلالتعرض(

وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اNحصائى اKول فى 
 .بعض أجزائه، بينما لم نتمكن من رفضه فى اKجزاء اKخرى

إدراك الزراع المبحوثين  بالنسبة للعوامل المرتبطة ب
 للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى

راك الزراع إدعVقة إرتباطية معنوية بين  تبين وجود
المبحوثين للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير 

درجة :( وبين المتغيرات المستقلة المدروسة التاليةالمناخى
التعليم، عدد سنوات الخبرة في الزراعة، حيازة اKرض 

، الدرجة القياديةالزراعية، المساحة المزروعة قمح، 
 اNقتصادى من الرضا عن العائددرجة اNستعداد للتغيير، 

التعرض لمصادر ( ، التعرض اNعVمىمحصول القمح
دية التى يقدمھا الخدمات اNرشا، )المعلومات الزراعية

وإدراك الزراع  لزراع محصول القمح، اNرشاد الزراعى
 ).المبحوثين لمظاھر وآثار التغيرات المناخية

وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اNحصائى الثانى 
 بينما لم نتمكن من رفضه فى اKجزاء ،زائهفى بعض أج

 .اKخرى
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بعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا ل  المبحوثينتنفيذ الزراعمستوى  .10جدول 
 لمحصول القمح

 )%( عدد مستوى التنفيذ
 53.12 153  )      درجة  55-  28 (        منخفض      تنفيذ
 39.24 113  )      درجة  83-  56 (        متوسط      تنفيذ
 7.64 22  )      درجة   112  -  84 (        مرتفع      تنفيذ

 100.00 288 ا#جمالى
 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر

 

                                                                   ل��بعض التوص��يات الفني��ة لمواجھ��ة آث��ار التغي��رات المناخي��ة والت��أقلم معھ��ا            المبح��وثين         ال��زراع     تنفي��ذ ل                ا�ھمي��ة النس��بية  .  11     جدول 
             لمحصول القمح

 التوصية £ نادرا أحيانا دائما
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط
 الحسابى

 الترتيب

     168     جي�زة  (                                      زراعة ا�صناف المتحملة للحرارة والجف�اف 
  ) 1       وسدس  1     ومصر 

128 44.41 97 33.68 44 15.28 17 5.77 3.1 1 

 4 2.8 3.02 9 31.94 92 41.32 119 23.26 67                                      زراعة القمح فى النصف الثانى من نوفمبر
 6 2.6 2.55 7 49.31 142 28.13 81 19.64 57 ً                    ًيجب تسوية ا�رض جيدا

 6 2.6 2.32 7 50.00 144 29.51 85 17.82 51                                         يجب الحرث وتقليب التربة جيدا قبل الزراعة
                                            يج��ب التنس��يق م��ع مزارع��ى الج��وار للزراع��ة ف��ى نف��س 

      الوقت
18 6.34 117 40.63 150 52.08 2 0.82 2.5 7 

 2 3.0 4.52 13 19.44 56 40.63 117 34.74 100  )                  قمح ثم محصول بقولى (                      تطبيق الدورة الزراعية 
 6 2.6 1.22 4 49.31 142 39.93 115 9.36 27                      زراعة القمح على مصاطب

                             الس�ماد البل�دى، س�ماد الكتك�وت،  (                    إضافة محسنات الترب�ة 
                ..............)        كومبست، 

128 44.41 97 33.68 44 15.28 17 5.77 3.1 1 

 5 2.7 2.63 8 46.53 134 30.21 87 20.24 58                                       إضافة حمض الفوليك وحمض الھيوميك للتربة
 1 3.1 5.58 16 17.71 51 32.99 95 42.90 124                                      إضافة الكبريت الزراعى عند زراعة القمح

                        الميكروبي���ة، الفوس���فورية،   (                      إض���افة ا�س���مدة الحيوي���ة 
...............               (.....       

24 8.46 122 42.36 138 47.92 3 1.10 2.6 6 

                                               ضرورة إضافة سلفات البوتاس�يوم خاص�ة عن�د توق�ع قل�ة 
  )     كجم  50 (                            ا�مطار أو تأخر مناوبات الرى 

77 26.58 117 40.63 83 28.82 11 3.82 2.9 3 

                     مركب�ات الحدي�د والزن�ك  (                        ضرورة رش العناصر الص�غرى 
  )         والمنجنيز

77 26.89 117 40.63 82 28.47 10 3.50 2.9 3 

 2 3.0 4.28 12 25.00 72 37.15 107 32.93 95                                عدم رش المبيدات عند ھبوب الرياح
             ونت����رات نش����ادر   )    كج����م   150 (                  إض����افة س����وبر فوس����فات 

  )     كجم   480 (              أوسلفات نشادر   )    كجم   300 (
77 26.89 117 40.63 82 28.47 12 4.17 2.9 3 

 2 3.0 4.12 12 19.79 57 43.75 126 31.72 91                             تحميل بعض المحاصيل على القمح
                                               زي��ادة ع��دد الري��ات م��ع ال��رى عل��ى الح��امى للتغل��ب عل��ى 

                     إرتفاع درجات الحرارة
50 17.22 91 31.60 140 48.61 6 2.24 2.6 8 

 4 2.8 2.98 9 35.42 102 38.19 110 22.96 66                                              تجنب الرى وقت الظھيرة عند إشتداد درجة الحرارة
 2 3.0 3.73 11 18.06 52 48.96 141 28.70 83         ا�مطار                             زيادة عدد الريات عند قلة سقوط

 7 2.5 0.67 2 53.82 155 40.28 116 5.14 15                                            يجب رى القمح فى الصباح الباكر أو قبل الغروب
 4 2.8 3.02 9 39.58 114 33.68 97 23.26 67      يوم  15                               يجب منع الرى قبل الحصاد بحوالى 

    ص�����يل                                      زراع�����ة ا�ش�����جار كس�����ياج نب�����اتى لحماي�����ة المحا
                                               المزروعة وخاصة القمح من الرياح وبالتالى الرقاد

79 27.49 117 40.63 80 27.78 10 3.57 2.9 3 

 5 2.7 2.20 6 46.53 134 34.03 98 16.92 49                         إستخدام محراث تحت التربة
 6 2.6 2.04 6 47.57 137 34.38 99 15.71 45                  متر مكعب للفدان  20                              إضافة أسمدة عضوية مصنعة بمعدل 

                                               اة ال��رى ف��ى المواعي��د المناس��بة وبالكمي��ة المناس��بة     مراع��
          فى كل رية

62 21.45 97 33.68 120 41.67 8 2.79 2.7 5 

 5 2.7 3.13 9 42.36 122 33.68 97 20.84 60                                                   التبكير فى ميعاد الزراعة لمقاومة المن والصدأ ا�صفر
                                           تجنب غرق محصول القمح عند الرى مع ضرورة ص�رف 

             الماء الزائد
38 13.29 97 33.68 147 51.04 5 1.73 2.6 6 

 7 2.5 0.69 2 54.86 158 40.63 117 3.93 11                                           زيادة عدد مرات مقاومة ا�فات وتنقية الحشائش
 .2017/2018جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (6A) 2018   2231 

 تابعة والمتغيرات المستقلة المدروسة نتائج تقدير الع�قة ا#رتباطية بين المتغيرات ال.12جدول 

 المتغيرات المستقلة المتغيرات التابعة
إدراك الزراع 
المبحوثين 

لمظاھر وآثار 
التغيرات 
 المناخية

إدراك الزراع 
المبحوثين 

للممارسات الزراعية 
الخاطئة المسببة 

 للتغير المناخى

إدراك الزراع المبحوثين 
لبعض التوصيات الفنية 

ر التغيرات لمواجھة آثا
المناخية والتأقلم معھا 

 لمحصول القمح

تنفيذ الزراع المبحوثين 
لبعض التوصيات الفنية 
لمواجھة آثار التغيرات 
المناخية والتأقلم معھا 

 لمحصول القمح
 0.101- 0.121 0.093 0.107 السن

 **0.702 **0.651 **0.395 **0.465 درجة التعليم

 **0.583 *0.291 **0.392 **0.501 عدد سنوات الخبرة في الزراعة

 **0.379 **0.436 **0.402 **0.391 حيازة ا�رض الزراعية

 **0.594 **0.689 **0.722 **0.688 المساحة المزروعة قمح

 0.133 0.088 0.121 **0.309 المشاركة ا#جتماعية غير الرسمية 

 0.135 0.131 0.117 0.151 المشاركة ا#جتماعية الرسمية 

 **0.367 **0.501 **0.422 **0.633 رجة القيادية الد

 **0.368 *0.297 **0.431 **0.395 درجة ا#ستعداد للتغيير 

 *0.221 *0.254 **0.352 0.142 الرضا عن العائد ا#قتصادى من محصول القمح

 0.155 0.104 0.138 0.067 إتجاھات الزراع نحو المرشد الزراعى بالقرية

 0.095 **0.334 **0.301 *0.295 ) التعرض لمصادر المعلومات الزراعية(التعرض ا#ع�مى 

الخدمات ا#رشادية التى يقدمھا ا#رشاد الزراعى  لزراع 

 محصول القمح
0.077 0.225* 0.287* 0.107 

 *0.288 **0.425 **0.396 - إدراك الزراع المبحوثين لمظاھر وآثار التغيرات المناخية

وثين للممارسات الزراعية الخاطئة إدراك الزراع المبح

 المسببة للتغير المناخى
- - 0.442** 0.496** 

إدراك الزراع المبحوثين لبعض التوصيات الفنية لمواجھة 

 آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
- - - 0.535** 

تنفيذ الزراع المبحوثين لبعض التوصيات الفنية لمواجھة 

 ات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمحآثار التغير
- - - - 

 )0.5(معنوية عند مستوى       *)0.1( معنوية عند مستوى **
 .2017/2018 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر

 
بإدراك الزراع المبحوثين بالنسبة للعوامل المرتبطة 

واجھة آثار التغيرات لبعض التوصيات الفنية لم
 المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح

إدراك الزراع  وجود عVقة إرتباطية معنوية بين تبين
المبحوثين لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات 

 وبين المتغيرات المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
نوات درجة التعليم، عدد س( :المستقلة المدروسة التالية

الخبرة في الزراعة، حيازة اKرض الزراعية، المساحة 
، درجة اNستعداد للتغيير، الدرجة القياديةالمزروعة قمح، 

، التعرض الرضا عن العائد اNقتصادى من محصول القمح
، )التعرض لمصادر المعلومات الزراعية( اNعVمى

 لزراع دية التى يقدمھا اNرشاد الزراعىالخدمات اNرشا
إدراك الزراع المبحوثين لمظاھر وآثار حصول القمح، م

، وإدراك الزراع المبحوثين للممارسات التغيرات المناخية
 ).الزراعية الخاطئة المسببة للتغير المناخى

وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اNحصائى الثالث 
 بينما لم نتمكن من رفضه فى اKجزاء ،فى بعض أجزائه

 .اKخرى

 بتنفيذ الزراع المبحوثين عوامل المرتبطةبالنسبة لل
لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات 

 المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح

 تنفيذ الزراع عVقة إرتباطية معنوية بين تبين وجود
المبحوثين لبعض التوصيات الفنية لمواجھة آثار التغيرات 

وبين المتغيرات  المناخية والتأقلم معھا لمحصول القمح
درجة التعليم، عدد سنوات :(المستقلة المدروسة التالية

الخبرة في الزراعة، حيازة اKرض الزراعية، المساحة 
، درجة اNستعداد للتغيير، الدرجة القياديةالمزروعة قمح، 

، إدراك الرضا عن العائد اNقتصادى من محصول القمح
، إدراك  المناخيةالزراع المبحوثين لمظاھر وآثار التغيرات
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الزراع للممارسات الزراعية الخاطئة المسببة للتغير 
المناخى، وإدراك الزراع المبحوثين لبعض التوصيات 
الفنية لمواجھة آثار التغيرات المناخية والتأقلم معھا 

 ).لمحصول القمح

                                             وبناءا على ذلك يمكن رفض الفرض اNحصائى الرابع 
                  م�ن رفض�ه ف�ى اKج�زاء                  بينما ل�م ن�تمكن  ،             فى بعض أجزائه

  .     اKخرى

ا�ھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية فى 
مجال زراعة محصول القمح من وجھة نظر الزراع 

 المبحوثين

                  أن المص�ادر الت�ى   13                            أوضحت النتائج الواردة بج�دول 
         الزراعي�ة           معلوم�اتھم       عل�ى            المبح�وثين                يحصل منھ�ا ال�زراع

       كان�ت     ظ�رھم ن                                  فى مجال زراعة محصول القم�ح م�ن وجھ�ة 
       الحم�Vت   : ً                                         ًمرتبة تنازليا حسب المتوس�ط الحس�ابى كم�ا يل�ى

                الخب����رة الشخص����ية         درج����ة، ث����م   )    3.3 (         بمتوس����ط        القومي����ة
  )    3.1 (         بمتوس�ط              الزراع اSخرين         درجة، ثم   )    3.2 (       بمتوسط 

     مش��رف          درج��ة، ث��م   )    3.0 (         بمتوس��ط            ي��وم الحق��ل        درج��ة، ث��م
         درج���ة، ث���م   )    2.9 (         بمتوس���ط                           الجمعي���ة التعاوني���ة الزراعي���ة

         المج��Vت و          درج��ة، ث��م   )    2.8 (         بمتوس��ط           ش��د الزراع��ي    المر
       اKھ��ل و          درج��ة، ث��م   )    2.6 (         بمتوس��ط                 النش��رات اNرش��ادية
        الن��دوات          درج��ة، ث��م   )    2.5 (         بمتوس��ط                اKق��ارب واKص��دقاء

        الب�رامج          درجة، ثم   )    2.3 (         بمتوسط                    واNجتماعات اNرشادية
  .    درجة  )    2.2 (         بمتوسط            التلفزيونية

       المج�Vت    ل�ى                                   ويتضح من ذلك إنخفاض إقبال ال�زراع ع
                                           والنش�����رات اNرش�����ادية، ومش�����رف الجمعي�����ة التعاوني�����ة 

                       كمص��ادر للمعلوم��ات وق��د                  والمرش��د الزراع��ى  ،         الزراعي��ة
                                     ضعف دور اNرشاد الزراعى فى مجال توعي�ة  ل         يرجع ذلك 

           ل�ذلك يج�ب                                              الزراع بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب عليھا
                                                 اھتم��ام بت��دريب المرش��دين ال��زراعيين بص��فة دائم��ة حت��ى 
                                                   يتسنى لھ�م تزوي�د ال�زراع بالمعلوم�ات والمھ�ارات الVزم�ة 

     ، ف�ى                                              لمواجھة آث�ار التغي�رات المناخي�ة ف�ى محص�ول القم�ح
                                            ح����ين يزي����د اNقب����ال عل����ى الحم����Vت القومي����ة، والخب����رة 

  .                                   الشخصية، والزراع اSخرين، ويوم الحقل

قياس مدى تأثير التغيرات المناخية على الكفاءة  
 ا#قتصادية لمحصول القمح

 التغيرات المناخية فى مصر

الساحل (يمكن تقسيم مصر إلى ثVث مناطق ھى 
بھدف قياس ) الشمالى، والوجه البحرى والقاھرة، والصعيد

التطور فى درجات الحرارة فى ھذه المناطق وبالنظر إلى 
) 2015-2000(تطور درجات الحرارة خVل الفترة من 

ارة العظمى يتبين أن ھناك إرتفاعا طفيفا فى درجات الحر
والصغرى فى جميع المناطق خVل فصلى الشتاء 

 ).2017نصار وعسكر، ( والصيف

 التغير فى درجات الحرارة

 التغير فى درجات 14جدول أوضحت النتائج الواردة ب
الحرارة العظمى والصغرى فى الثVث مناطق السابق 

 ، الوجه البحرى والقاھرة،الساحل الشمالى( ذكرھا وھى
 : ا يلىكم) الصعيد

بالنسبة للتغير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى 
الساحل (فى الشتاء والصيف فى المنطقة ا�ولى

 )2015-2000( خ�ل الفترة من) الشمالى

) 19.3( فى الشتاء إرتفعت درجة الحرارة العظمى من
درجة مئوية عام ) 25.3(  إلى2000درجة مئوية عام 

وكذلك إرتفعت درجة  ،%)31(  بنسبة زيادة قدرھا2015
 إلى 2000درجة مئوية عام ) 9.7( الحرارة الصغرى من

  بنسبة زيادة قدرھا2015درجة مئوية عام ) 13.6(
)40.2.(% 

 فى الصيف إرتفعت درجة الحرارة العظمى من
درجة مئوية ) 33.7( إلى2000درجة مئوية عام ) 29.6(

 وكذلك إرتفعت ،%)13.9(  بنسبة زيادة قدرھا2015عام 
درجة مئوية عام ) 21.6(درجة الحرارة الصغرى من

 بنسبة زيادة 2015درجة مئوية عام ) 24.5( إلى2000
 %). 13.4( قدرھا

بالنسبة للتغير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى 
الوجه ( فى الشتاء والصيف فى المنطقة الثانية

 )2015-2000( خ�ل الفترة من) البحرى والقاھرة

) 19.7( ت درجة الحرارة العظمى منفى الشتاء إرتفع
درجة مئوية عام ) 25.9(  إلى2000درجة مئوية عام 

 وكذلك إرتفعت ،%)31.4( بنسبة زيادة قدرھا2015
درجة مئوية عام ) 8.3(درجة الحرارة الصغرى من

 بنسبة زيادة 2015درجة مئوية عام ) 10.5(  إلى2000
 %).26.5( قدرھا

  العظمى منالصيف إرتفعت درجة الحرارة فى
درجة مئوية ) 36.2(  إلى2000درجة مئوية عام ) 33.7(

 وكذلك إرتفعت ،%)7.4( بنسبة زيادة قدرھا2015عام 
درجة مئوية عام ) 20.3(درجة الحرارة الصغرى من

 بنسبة زيادة 2015درجة مئوية عام ) 23.5(  إلى2000
 %).15.8(قدرھا

غرى بالنسبة للتغير فى درجات الحرارة العظمى والص
) الصعيد( فى الشتاء والصيف فى المنطقة الثالثة

 )2015-2000( خ�ل الفترة من

) 22.6( فى الشتاء إرتفعت درجة الحرارة العظمى من
درجة مئوية عام ) 27.4( إلى2000درجة مئوية عام 

 وكذلك إرتفعت ،%)21.2(  بنسبة زيادة قدرھا2015
درجة مئوية عام ) 8.3(درجة الحرارة الصغرى من

 بنسبة زيادة 2015درجة مئوية عام ) 14.2(  إلى2000
 %).71( قدرھا

) 39( فى الصيف إرتفعت درجة الحرارة العظمى من
درجة مئوية عام ) 41.3(  إلى2000درجة مئوية عام 

 وكذلك إرتفعت درجة ،%)5.9 ( بنسبة زيادة قدرھا2015
 2000درجة مئوية عام ) 23.8( الحرارة الصغرى من

  بنسبة زيادة قدرھا2015درجة مئوية عام ) 25.6( إلى
)7.7.(% 
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                                                      الزراعي��ة ف��ى مج��ال زراع��ة محص��ول القم��ح م��ن وجھ��ة نظ��ر ال��زراع                                 ا�ھمي��ة النس��بية لمص��ادر المعلوم��ات    .  13     ج��دول 
          المبحوثين

 المصادر £ نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 5 2.9 13.89 40 15.28 44 37.15 107 33.68 97  التعاونية الزراعيةمشرف الجمعية
 1 3.3 6.94 20 4.86 14 37.85 109 50.35 145 الحم�ت القومية

 7 2.6 21.53 62 13.89 40 44.44 128 20.14 58 النشرات ا#رشاديةالمج�ت و
 6 2.8 17.01 49 13.89 40 43.40 125 25.69 74 المرشد الزراعي

 3 3.1 10.42 30 6.94 20 40.63 117 42.01 121 راع ا�خرينالز
 8 2.5 22.92 66 20.83 60 42.01 121 14.24 41 ا�قارب وا�صدقاءا�ھل و

 2 3.2 6.94 20 10.07 29 37.50 108 45.49 131 الخبرة الشخصية
 9 2.3 29.17 84 20.83 60 37.85 109 12.15 35 الندوات وا#جتماعات ا#رشادية

 10 2.2 32.64 94 24.31 70 32.99 95 10.07 29 البرامج التلفزيونية
 4 3.0 12.50 36 13.89 40 33.33 96 40.28 116 يوم الحقل

 .2017/2018 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر
 

 )2015-2000(رى فى مصر خ�ل الفترة  تطور المتوسط الشھرى لدرجات الحرارة العظمى والصغ.14جدول 

 الصعيد الوجه البحرى والقاھرة الساحل الشمالى
 الصيف الشتاء الصيف الشتاء الصيف الشتاء

 الفترة

 صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى
2000 19.3 9.7 29.6 21.6 19.7 8.3 33.7 20.3 22.6 8.3 39.0 23.8 
2005 19.3 11.2 29.6 22.2 19.6 8.4 33.7 20.5 22.6 8.4 39.1 23.9 
2010 23.6 12.4 31.2 23.6 24.6 9.6 35.4 22.1 26.5 13.4 40.6 24.1 
2015 25.3 13.6 33.7 24.5 25.9 10.5 36.2 23.5 27.4 14.2 41.3 25.6 
 .ت مختلفة سنوا فى العامة لxرصاد الجويةالھيئة جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 

 التغير فى كمية سقوط ا�مطار

نخفاض كمية إ 15جدول بالواردة   النتائجأظھرت
 من نخفضتإسقوط اKمطار على الساحل الشمالى حيث 

 لتصل إلى 2000شتاء عام شھر فى فصل ال/ مم44.7
، %13.9  قدرھانخفاضإ بنسبة 2015شھر عام / مم38.5

لوجه البحرى نخفضت كمية سقوط اKمطار على اإوكذلك 
/  مم5.9 لتصل إلى 2000شھر عام / مم7.8والقاھرة من 

، كما %24.4 بنسبة إنخفاض قدرھا 2015شھر عام 
 0.2نخفضت كمية سقوط اKمطار على الصعيد من إ

 بنسبة إنخفاض 2015 عام 0.07 إلى 2000شھر عام /مم
 %.65قدرھا 

 ا�ثار ا#قتصادية للتغيرات المناخية على محصول القمح

تناولت العديد من الدراسات التغيرات المناخية على 
، بينما 2007 ظھر فى مصر بداية من عامأنھا بدأت ت

ذكرت دراسات أخرى أنھا بدأت تظھر بداية من عام 

 التغيرات التى حدثت فى 16، ويوضح جدول 2012
المساحة المزروعة بالقمح واNنتاجية الفدانية واNنتاج 

-2000ھورية خVل الفترة من الكلي على مستوى الجم
، وتم تقسيم ھذه الفترة إلى ثVث فترات ھى الفترة 2017

-2007( ، الفترة الثانية من)2006-2000( اKولى من
وذلك للمقارنة ) 2017-2012(، الفترة الثالثة من )2011

بين تأثير التغيرات المناخية خVل الثVث فترات على كل 
جية للقمح، وأوضحت النتائج من المساحة واNنتاج واNنتا

 : ما يلى16جدول  بالواردة

 التغير فى المساحة المزروعة

يتضح أن التغيرات المناخية ظھر تأثيرھا على 
 2012المساحة المزروعة بمحصول القمح بداية من عام 

 بإنحراف 2148.13حيث إرتفعت المساحة المزروعة من 
  2000(ن  ألف فدان خVل الفترة م257.78معيارى قدره 
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 )2015-2000(فى مصر خ�ل الفترة ) شھر/مم( تطور المتوسط الشھرى لكمية ا�مطار .15جدول 

 الصعيد  الوجه البحرى والقاھرة الساحل الشمالى الفترة
2000 44.7 7.8 0.2 

2005 45.7 7.9 0.1 

2010 41.6 7.3 0.09 

2015 38.5 5.9 0.07 

 . سنوات مختلفة فى العامة لxرصاد الجويةھيئةال جمعت وحسبت من بيانات :المصدر
 

 في مصر خ�ل الفترة  المناخية على المساحة وا#نتاج الكلى وا#نتاجية الفدانية لمحصول القمحالتغيرات تأثير .16جدول 
2000-2017 

 ا#نحراف المعيارى المتوسط السنوي الفترة المتغـــير

2000-2006 2148.13 257.78 

 )ألف فدان(مساحة القمح  372.63 3105.24 2007-2011

2012-2017 2699.57 323.95 

2000-2006 5001.38 600.17 

 )ألف طن(ا#نتاج الكلى  1014.02 8450.14 2007-2011

2012-2017 6991.31 838.96 

2000-2006 16.27 1.95 

 )فدان/ أردب(ا#نتاجية  2.45 20.45 2007-2011

2012-2017 18.70 2.24 

 .نشرة اNحصاءات الزراعية، سنوات متفرقة" وزارة الزراعة واستصVح اKراضي، قطاع الشئون اقتصادية، :المصدر

 

 بإنحراف معيارى قدره 3105.24ليصل إلى ) 2006 -
، )2011-2007(  ألف فدان خVل الفترة من372.63

لتصل ) 2017-2012( ولكنھا إنخفضت خVل الفترة من
 . ألف فدان323.95 بإنحراف معيارى قدره 2699.57إلى 

 ا#نتاج الكلي

تبين أيضا أن التغيرات المناخية ظھر تأثيرھا على 
 حيث 2012 من عام بداية القمح اNنتاج الكلى لمحصول

 بإنحراف معيارى قدره 5001.38رتفع اNنتاج من إ
ليصل ) 2006-2000(  من ألف طن خVل الفترة600.17

 ألف 1014.02راف معيارى قدره  بإنح8450.14إلى 
نخفض إ، ولكنه )2011-2007(  منطن خVل الفترة

 6991.31 ليصل إلى) 2017-2012( من خVل الفترة
 . ألف طن838.96بإنحراف معيارى قدره 

 ا#نتاجية الفدانية

تضح أن التغيرات المناخية ظھر تأثيرھا على إكما 
 2012عام  من بدايةاNنتاجية الفدانية لمحصول القمح 

 بإنحراف معيارى قدره 16.27رتفعت اNنتاجية من إحيث 

) 2006-2000(  منخVل الفترة) فدان/أردب( 1.95
 /أردب (2.45 بإنحراف معيارى قدره 20.45لتصل إلى 

ت نخفضإ، ولكنھا )2011-2007(  منخVل الفترة) فدان
 18.70 لتصل إلى) 2017-2012( خVل الفترة من

 .)فدان/أردب (2.24دره بإنحراف معيارى ق

التغير فى ھيكل التكاليف وا#نتاج وصافى العائد 
  قبل وبعد التغيرات المناخيةلمحصول القمح

زيادة كمية التقاوى  : ما يلى17جدول نتائج أوضحت 
 76.34تحت تأثير التغيرات المناخية حيث زادت من 

 كجم 86.26فدان قبل التغيرات المناخية لتصل إلى /كجم
 ،%12.99  قدرھا بعد التغيرات المناخية بنسبة تغيرفدان/

نتيجة التغيرات % 12.0وزادت قيمة التقاوى أيضا بنسبة 
المناخية، كما تبين زيادة كمية السماد البلدى حيث زادت 

قبل التغيرات المناخية لتصل  فدان/3م5  مقطورة0.38من 
 فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير/ مقطورة0.43إلى 

وزادت قيمة السماد البلدى أيضا بنسبة % 13.16 قدرھا
 .نتيجة التغيرات الناخية% 9.0
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 التغير فى ھيكل التكاليف وا#نتاج وصافى العائد لمحصول القمح قبل وبعد التغيرات المناخية .17جدول 

 الوحدة البنود (%)نسبة التغير  بعد التغيرات المناخية قبل التغيرات المناخية
سط متو
 القيمة/الكمية

 )نفدا/وحدة(

القيمة 
 /جنيه(

 )نفدا

متوسط 
 القيمة/الكمية

 )فدان/وحدة(

 القيمة
 /جنيه(

 )فدان

 القيمة الكمية

 12.00 12.99 413.83 86.26 369.49 76.34 فدان/كجم التقاوى

 السماد البلدى
 مقطورة

 )فدان/3م5(
0.38 38.19 0.43 41.63 13.16 9.00 

 16.00 13.17 87.24 1.89 75.21 1.67 فدان/شيكارة ا�سمدة الفوسفاتية

 19.00 12.78 126.62 1.50 106.4 1.33 فدان/شيكارة ا�سمدة السلفاتية

 10.00 13.07 397.65 5.45 361.5 4.82 فدان/شيكارة النيتروجينيةا�سمدة 

 15.00 13.04 624.58 8.84 543.11 7.82 فدان/شيكارة اجمالى السماد الكيماوى

 11.00 13.14 86.58 3.53 78 3.12 فدان/لتر لمبيداتا

 9.00 13.00 1168.48 18 1072.00 16 يوم/رجل العمالة البشرية

 11.00 12.98 619.66 12.62 558.25 11.17 فدان/ساعة العمل ا�لى

فدان/جنيه ....)وقود ونقل(تكاليف أخرى    105.81  125.91  19.00 

14.00 13.00 129.71 11.47 113.78 10.15 فدان/ساعة عملية الرى

17.00  7.23  6.18  فدان/جنيه المغذيات

11.70  3204.52  2884.81  فدان/جنيه التكاليف المتغيرة

26.00  3000  2400   قمحفدان/جنيه )ا#يجار(التكاليف الثابتة 

17.18  6204.52  5284.81  فدان/جنيه التكاليف الكلية

6.78-12.99- 7623 16.94 8177.4 19.47 فدان/أردب ا#نتاج الرئيسى

فدان/حمل الناتج الثانوى  8.41 841.00 7.65 841.5 -9.040.06

6.14-  8464.5  9018.4  فدان/جنيه ا#يراد الكلى

39.47-  2259.96  3733.59  فدان/جنيه صافى العائد

 .2017/2018 الشرقية فى عام جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة :المصدر

 / شيكارة1.67كما زادت كمية اKسمدة الفوسفاتية من 
فدان / شيكارة1.89ت المناخية لتصل إلى فدان قبل التغيرا

 ،%13.17بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير قدرھا 
نتيجة % 16.0وزادت قيمة اKسمدة الفوسفاتية أيضا بنسبة 

ت كمية اKسمدة السلفاتية من التغيرات المناخية، كما زاد
فدان قبل التغيرات المناخية لتصل إلى / شيكارة1.33
فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير / شيكارة 1.50

 وزادت قيمة اKسمدة السلفاتية أيضا ،%12.78قدرھا 
نتيجة التغيرات المناخية، كما زادت كمية % 19.0بنسبة 

فدان قبل التغيرات  /يكارة ش4.82اKسمدة النيتروجينية من 
فدان بعد التغيرات / شيكارة5.45المناخية لتصل إلى 

 وزادت قيمة ،%13.07المناخية بنسبة تغير قدرھا 
نتيجة التغيرات % 10.0اKسمدة النيتروجينية أيضا بنسبة 

كمية اKسمدة الكيماوية من أجمالى المناخية، كما زادت 

ناخية لتصل إلى فدان قبل التغيرات الم/ شيكارة7.82
فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير / شيكارة8.84

 وزادت قيمة اKسمدة الكيماوية أيضا ،%13.04قدرھا 
نتيجة التغيرات المناخية، كما زادت كمية % 15.0بنسبة 

فدان قبل التغيرات المناخية لتصل / لتر3.12المبيدات من 
 بنسبة تغير فدان بعد التغيرات المناخية/ لتر3.53إلى 

وزادت قيمة المبيدات أيضا بنسبة  ،%13.14قدرھا 
 .نتيجة التغيرات المناخية% 11.0

يوم قبل / رجل16كما زاد عدد العمالة البشرية من 
يوم بعد التغيرات / رجل18التغيرات المناخية لتصل إلى 

 وزادت قيمة العمالة ،%13.00 المناخية بنسبة تغير قدرھا
نتيجة التغيرات المناخية، كما % 9.0 البشرية أيضا بنسبة

فدان قبل / ساعة11.17زادت كمية العمل اSلى من 
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فدان بعد / ساعة12.62التغيرات المناخية لتصل إلى 
 وزادت ،%12.98التغيرات المناخية بنسبة تغير قدرھا 

نتيجة التغيرات % 11.0قيمة العمل اSلى أيضا بنسبة 
...) وقود ونقل( ف اKخرىالمناخية، كما زادت قيمة التكالي

فدان قبل التغيرات المناخية لتصل إلى / جنيه105.81من 
فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير / جنيه125.91
، كما زادت عدد ساعات الرى من %19.00قدرھا 
فدان قبل التغيرات المناخية لتصل إلى / ساعة10.15
 تغير فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة/ ساعة11.47
 وزادت قيمة تكاليف عملية الرى أيضا ،%13.00قدرھا 
ما زادت قيمة نتيجة التغيرات المناخية، ك% 14.0بنسبة 

فدان قبل التغيرات /جنيه 6.18 تكاليف المغذيات من
فدان بعد التغيرات المناخية / جنيه7.23المناخية لتصل إلى 
، كما زادت قيمة التكاليف %17.00بنسبة تغير قدرھا 

فدان قبل التغيرات المناخية /جنيه 3427.92لمتغيرة من ا
فدان بعد التغيرات المناخية /جنيه 3829.11لتصل إلى 

، كما زادت قيمة التكاليف %11.70بنسبة تغير قدرھا 
فدان قبل التغيرات المناخية / جنيه5827.92الكلية من 
فدان بعد التغيرات المناخية  / جنيه6829.11لتصل إلى 

 %.17.18ير قدرھا بنسبة تغ

 19.47فى حين إنخفضت كمية الناتج الرئيسى من 
 16.94فدان قبل التغيرات المناخية لتصل إلى /أردب
فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير قدرھا /أردب

، وإنخفضت قيمة الناتج الرئيسى أيضا بنسبة 12.99%
نتيجة التغيرات المناخية، كما إنخفضت كمية % 6.78
فدان قبل التغيرات المناخية / حمل8.41 الثانوى من الناتج

فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة / حمل7.65لتصل إلى 
 قيمة الناتج الثانوى بنسبة وزادت، %9.04تغير قدرھا 

 .نتيجة التغيرات المناخية% 0.06

/  جنيه9018.4كما إنخفض اNيراد الكلى للفدان من 
/  جنيه8464.5صل إلى فدان قبل التغيرات المناخية لي

، %6.14فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير قدرھا 
 / جنيه3733.59وأيضا إنخفض صافى العائد للفدان من 
 / جنيه2259.96فدان قبل التغيرات المناخية ليصل إلى 

 %.39.47فدان بعد التغيرات المناخية بنسبة تغير قدرھا 

         ا#رش���اد              الت���ى يق���دمھا          ا#رش���ادية             مس���توى الخ���دمات
                                          الزراعى ل�زراع محص�ول القم�ح ف�ى مج�ال ممارس�ات 

                               �ثار السلبية للتغيرات المناخية                     التأقلم مع أو تقليل ا

%) 57.99 ( أن18أوضحت النتائج الواردة بجدول 
قدم لھم يأفادوا بأن اNرشاد الزراعى  المبحوثين  الزراعمن

ر ممارسات التأقلم مع أو تقليل اSثاخدمات قليلة فى مجال 
 أن  منھم%)28.47(، بينما أشار السلبية للتغيرات المناخية

 %)13.54(  ذكر، فى حين متوسطة المقدمة لھمالخدمات
 من ذلك أن غالبية الزراع ويتبين أن الخدمات كثيرة، منھم

يحصلون على خدمات قليلة %) 86.46( المبحوثين بنسبة
 ضعف  علىومتوسطة من اNرشاد الزراعى وھذا يدل

عى وانخفاض دوره فى توفير ااNرشاد الزرنشاط 
ممارسات التأقلم مع أو الخدمات للمزارعين فى مجال 

 وربما يرجع ذلك ،تقليل اSثار السلبية للتغيرات المناخية

لوجود قصور فى اNمكانيات المتاحة للمرشدين الزراعيين 
سواء من ناحية الميزانية المخصصة Sداء الخدمات أو من 

لمعينات اNرشادية أو قلة عدد المطبوعات ناحية نقص ا
اNرشادية أو نتيجة لضعف المھارات اتصالية لبعض 
المرشدين مما يؤثر على قدرتھم على توصيل المعلومات 

 .والمعارف للمزارعين فى ھذا المجال

 يقدمھا ا�ھمية النسبية للخدمات ا#رشادية التى
لتأقلم ممارسات امجال  للزراع فى الزراعى ا#رشاد

 مرتبة مع أو تقليل ا�ثار السلبية للتغيرات المناخية
 19تنازليا كما يوضحھا جدول 

توفير أصناف من القمح عالية اNنتاجية، كV من 
وتوفير وتوزيع النشرات اNرشادية الخاصة بمحصول 

التوعية بطرق زراعة ، ثم ) درجة3.1(بمتوسط القمح 
، ) درجة3.0(متوسط  بالقمح لمواجھة التغيرات المناخية

 كV من المتابعة واNشراف المستمر على زراع ثم
محصول القمح، والمساعدة فى توريد وتسويق محصول 

 كV من توفير التوصيات ، ثم) درجة2.9(بمتوسط القمح 
عن اKسمدة المناسبة لمواجھة التغيرات المناخية، توفير 
 الندوات عن الممارسات الخاطئة المسببة للتغيرات

 توفير المطبوعات ، ثم) درجة2.4( بمتوسط المناخية
اNرشادية عن مظاھر تأثير التغير المناخى على محصول 

 كV من التوعية بمواعيد ، ثم) درجة2.3( بمتوسط القمح
وكميات الرى لمواجھة التغيرات المناخية، والقيام بمكافحة 

 كV ، ثم) درجة2.1(بمتوسط اSفات التى تصيب القمح 
إرشاد  المزارعين إلى الطرق السليمة لتنفيذ التوصيات من 

الفنية لمحصول القمح، وتوفير ندوات وإجتماعات إرشادية 
 بمتوسط عن تأثير التغيرات المناخية على محصول القمح

 كV من توعية الزراع بمواعيد الزراعة ، ثم) درجة2.0(
 المناسبة للقمح فى ظل التغيرات المناخية، والمساعدة فى

تعريف ، ثم ) درجة1.9( بمتوسط مقاومة الحشائش كيماويا
 بمتوسط المزارعين بطرق مواجھة التغيرات المناخية

 ). درجة1.8(

 ويتضح من ذلك أن أكثر الخدمات التى يقدمھا اNرشاد
مجال ممارسات التأقلم مع أو تقليل  للزراع فى الزراعى

صناف من اSثار السلبية للتغيرات المناخية كانت توفير أ
القمح عالية اNنتاجية، وتوفير وتوزيع النشرات اNرشادية 
الخاصة بمحصول القمح، والتوعية بطرق زراعة القمح 
لمواجھة التغيرات المناخية، فى حين ضعف دور اNرشاد 
الزراعى فى توفير ندوات وإجتماعات إرشادية عن تأثير 

اع التغيرات المناخية على محصول القمح، وتوعية الزر
بمواعيد الزراعة المناسبة للقمح فى ظل التغيرات 
المناخية، والمساعدة فى مقاومة الحشائش كيماويا، 
وتعريف المزارعين بطرق مواجھة التغيرات المناخية، 
اKمر الذى يتطلب ضرورة اھتمام بالخدمات المقدمة 
للزراع فى مجال ممارسات التأقلم مع أو تقليل اSثار 

رات المناخية فى محصول القمح، وتكثيف السلبية للتغي
الجھود لزيادة تدريب المرشدين وتحسين معلوماتھم 
وقدراتھم بھدف زيادة كفاءة وفعالية الدور الذى يقوم به 

 .اNرشاد الزراعى فى ھذا المجال
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              ارس�ات الت�أقلم                             ل�زراع محص�ول القم�ح ف�ى مج�ال مم        الزراع�ى       ا#رشاد       قدمھا ي                      الخدمات ا#رشادية التى      مستوى   .  18     جدول 
                                            مع أو تقليل ا�ثار السلبية للتغيرات المناخية

 )%( عدد مستوى الخدمات

 57.99 167 ) درجة29 -15(خدمات قليلة 

 28.47 82 ) درجة44-30(خدمات متوسطة 

 13.54 39 ) درجة60 – 45(خدمات كثيرة 

 100.00 288 اNجمالى

  . 2017/2018فى عام ة بمحافظة الشرقية جمعت وحسبت من بيانات البحث الميداني: المصدر

 

ممارسات التأقلم مع أو مجال قدمھا ا#رشاد الزراعى للزراع فى ي التى  ا#رشاديةا�ھمية النسبية للخدمات .19جدول 
 تقليل ا�ثار السلبية للتغيرات المناخية

 الخدمات £ نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 الحسابى

 الترتيب

توفير التوصيات عن ا�سمدة المناسبة 
 لمواجھة التغيرات المناخية

68 23.61 52 18.06 88 30.56 80 27.78 2.4 4 

 1 3.1 8.68 25 15.28 44 36.11 104 39.93 115 توفير أصناف من القمح عالية ا#نتاجية

توفير وتوزيع النشرات ا#رشادية الخاصة 
 بمحصول القمح

122 42.36 98 34.03 56 19.44 12 4.17 3.1 1 

التوعية بطرق زراعة القمح لمواجھة التغيرات 
 المناخية

113 39.24 95 32.99 51 17.71 29 10.07 3.0 2 

توفير الندوات عن الممارسات الخاطئة 
 المسببة للتغيرات المناخية

71 24.65 67 23.26 60 20.83 90 31.25 2.4 4 

يد وكميات الرى لمواجھة التوعية بمواع
 التغيرات المناخية

42 14.58 60 20.83 60 20.83 126 43.75 2.1 6 

إرشاد  المزارعين إلى الطرق السليمة لتنفيذ 
 التوصيات الفنية لمحصول القمح

31 10.76 48 16.67 89 30.90 120 41.67 2.0 7 

 6 2.1 39.58 114 22.92 66 23.96 69 13.54 39 القيام بمكافحة ا�فات التى تصيب القمح

توعية الزراع بمواعيد الزراعة المناسبة 
 للقمح فى ظل التغيرات المناخية

39 13.54 35 12.15 75 26.04 139 48.26 1.9 8 

تعريف المزارعين بطرق مواجھة التغيرات 
 المناخية

26 9.03 29 10.07 88 30.56 145 50.35 1.8 9 

 8 1.9 48.26 139 20.49 59 20.14 58 11.11 32 ماوياالمساعدة فى مقاومة الحشائش كي

توفير ندوات وإجتماعات إرشادية عن تأثير 
 التغيرات المناخية على محصول القمح

42 14.58 47 16.32 81 28.13 118 40.97 2.0 7 

توفير المطبوعات ا#رشادية عن مظاھر تأثير 
 التغير المناخى على محصول القمح

49 17.01 73 25.35 72 25.00 94 32.64 2.3 5 

المتابعة وا#شراف المستمر على زراع 
 محصول القمح

112 38.89 87 30.21 50 17.36 39 13.54 2.9 3 

 3 2.9 14.24 41 14.24 41 37.15 107 34.38 99 المساعدة فى توريد وتسويق محصول القمح

 .2017/2018ية فى عام  وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة الشرقجمعت: المصدر
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لمشك�ت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال ا
 زراعة محصول القمح تحت تأثير التغيرات المناخية

                  أن المشكVت الت�ى   20                            أوضحت النتائج الواردة بجدول 
                       مجال زراعة محص�ول القم�ح                           تواجه الزراع المبحوثين فى 

      النح��و                     مرتب��ة تنازلي��ا عل��ى                            تح��ت ت��أثير التغي��رات المناخي��ة
                                           العائد م�ن محص�ول القم�ح يغط�ى التك�اليف نتيج�ة   :       التالى

         عدم ت�وفر       كV من      ، ثم  %     90.97      بنسبة                  نخفاض سعر البيع إ
                  وع�دم تق�ديم الدول�ة                                    اKصناف المقاوم�ة للتغي�رات المناخي�ة، 

                                           رعين لمواجھ��ة ت��أثير التغي��رات المناخي��ة بنس��بة  ا        دع��م للم��ز
                               ، ث������م ض������عف دور اNرش������اد ف������ى التوعي������ة  %     89.93

      بنس���بة                                          مارس���ات الخاطئ���ة المس���ببة للتغي���رات المناخي���ة     بالم
                                  ، ث���م ك���V م���ن اKص���ناف الموج���ودة منخفض���ة  %     88.19

                                           ، وعدم وجود ن�دوات وإھتم�ام إرش�ادى ب�التغيرات    جية     اNنتا
                         ك�V م�ن معلوم�ات المرش�دين     ، ثم %     84.38               المناخية بنسبة 

                    والع���املين ف���ى اNرش���اد                           ع���ن اKص���ناف الجدي���دة ض���عيفة،
                          متابع�����ة مش�����اكل ال�����زراع بنس�����بة                  الزراع�����ى يھتم�����وا ب

                                          ، ث���م ع���دم تق���ديم المعلوم���ات الكافي���ة ع���ن كيفي���ة  %     80.90
 يوج�د      ، ث�م  %     79.51                                   التأقلم مع التغيرات المناخي�ة بنس�بة        

  ،  %     69.79                                    مرشدين متخصصين فى كل المحاص�يل بنس�بة 
             مض���مونة بنس���بة                                    ث���م المبي���دات الموج���ودة بالجمعي���ة غي���ر

       لتق��اوى                                ، ث��م ص��عوبة إج��راءات الحص��ول عل��ى ا %     65.63
     ن��درة       ك��V م��ن      ، ث��م  %     63.19                        واKس��مدة والمبي��دات بنس��بة 

  ،                                    المتخصص���ين ف���ى مج���ال التغي���رات المناخي���ة          المرش���دين
     ث���م  ، %     55.90                                   وانخف���اض منس���وب المي���اه ب���الترع  بنس���بة 

   ك�V      ث�م  ،  %)     51.39 (                                   إرتفاع أسعار اKسمدة الكيماوية بنسبة
                                                م��ن ع��دم ت��وفر الكمي��ة المطلوب��ة م��ن التق��اوى ف��ى الوق��ت 

   ف��ى                                        ونق��ص التوعي��ة بكيفي��ة التعام��ل م��ع التغي��ر   ،        المناس��ب،
              ، ث���م ع���دم ت���وفر  %     45.83      بنس���بة                      نس���بة الرطوب���ة النس���بية 

                                              المعلوم����ات الكافي����ة ع����ن كيفي����ة تحس����ين الترب����ة بنس����بة 
                                      عدم قدرة المزارع علي إزالة الحش�ائش م�ن      ، ثم  %     42.01

                نق�ص الخب�رة ف�ي     ، ث�م %     40.97                     الترع والمص�ارف بنس�بة 
  . %     36.11     نسبة                         إضافة اKسمدة الكيماوية ب

 

                                                   ممارس��ات الت��أقلم م��ع أو تقلي��ل ا�ث��ار الس��لبية للتغي��رات                                             المش��ك�ت الت��ى تواج��ه ال��زراع المبح��وثين ف��ي مج��ال   .  20     جدول 
                مرتبة تنازليا        المناخية

 )%( عدد المشك�ت

 90.97 262 العائد من محصول القمح £يغطى التكاليف نتيجة انخفاض سعر البيع

 89.93 259 ومة للتغيرات المناخيةعدم توفر ا�صناف المقا

 89.93 259 عدم تقديم الدولة دعم للمزارعين لمواجھة تأثير  التغيرات المناخية

 88.19 254 ضعف دور ا#رشاد فى التوعية بالممارسات الخاطئة المسببة للتغيرات المناخية

 84.38 243 عدم وجود ندوات وإھتمام إرشادى بالتغيرات المناخية

 84.38 243 ناف الموجودة منخفضة ا#نتاجية  ا�ص

 80.90 233 معلومات المرشدين عن ا�صناف الجديدة ضعيفة

 80.90 233 العاملين فى ا#رشاد الزراعى £يھتموا بمتابعة مشاكل الزراع

 79.51 229 عدم تقديم المعلومات الكافية عن كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية

 69.79 201 متخصصين فى كل المحاصيل£ يوجد مرشدين 

 65.63 189 المبيدات الموجودة بالجمعية غير مضمونة  

 63.19 182 صعوبة إجراءات الحصول على التقاوى وا�سمدة والمبيدات

 55.90 161 ندرة المرشدين المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية

 55.90 161 انخفاض منسوب المياه بالترع 

 51.39 148 سعار ا�سمدة الكيماوية إرتفاع أ

 45.83 132 نقص التوعية بكيفية التعامل مع التغيرفى نسبة الرطوبة النسبية

 45.83 132 عدم توفر الكمية المطلوبة من التقاوى فى الوقت المناسب 

 42.01 121 عدم توفر المعلومات الكافية عن كيفية تحسين التربة

 40.97 118 ة الحشائش من الترع والمصارفعدم قدرة المزارع علي إزال

 36.11 104 نقص الخبرة في إضافة ا�سمدة الكيماوية 

  .2017/2018 بمحافظة الشرقية فى عام  جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية:المصدر
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     لبحث ل                 الفوئد التطبيقة

  :                                               بناءا على ما أسفرت عنه النتائج يوصى البحث باSتى

                                 أن أكث��ر م��ن ثلث��ى ال��زراع المبح��وثين               أظھ��رت النت��ائج  - 1
                             مس���توى إدراكھ���م لمظ���اھر وآث���ار   %)     71.18 (       بنس���بة

           وعل���ى ذل���ك  ،                              التغي���رات المناخي���ة م���نخفض ومتوس���ط
       تتن�اول                  إصدار نشرات خاص�ة           بضرورة          يوصى البحث

                                            كاف���ة التغي���رات المناخي���ة الت���ى م���ن ش���أنھا اNض���رار 
                                           بالمحاص��يل مث��ل درج��ة الح��رارة واKمط��ار والص��قيع 

                                      الضوء والرطوبة والبخ�ر ومواعي�د الزراع�ة          والرياح و
           م�ع تكثي�ف  ،       ل الع�ام ا    طو      وذلك                  وعVقة اKمراض بالجو

                                                الجھود اNرشادية لتعريف المزارعين بأنسب المواعي�د 
                                   لزراع����ة المحاص����يل وم����دى تحم����ل ك����ل محص����ول 
                                      للتغي����رات ف����ى درج����ات الح����رارة ومع����دت س����قوط 

                            تفعي���ل دور اNرش���اد الزراع���ى ف���ى                اKمط���ار وزي���ادة
                                                ة الزراع بالتغيرات المناخية وآثارھا على إنتاجي�ة     توعي

  .                               محاصيل الحبوب وخاصة محصول القمح

 أوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين -2
 مستوى إدراكھم للممارسات الزراعية%) 84.03( بنسبة

 ،الخاطئة المسببة للتغير المناخى منخفض ومتوسط
راء العمليات بالتوعية بإج وعليه يوصى البحث

الزراعية فى مواعيدھا لتجنب التغير فى درجات 
 وكذلك توعية الزراع ،الحرارة والرطوبة النسبية

بأھمية الرى فى المواعيد المناسبة وبكميات محددة فى 
 وأيضا التوسع فى تطبيق اKساليب ،كل رية

تعمل على زيادة اNنتاجية الفدانية التكنولوجية التى 
دام أساليب الرى الحديثة ة واستخالترب مثل تحسين

 التسميد وغيرھا وذلك لتعويض تأثير التغيرات ومعدت
 .المناخية على إنتاجية محصول القمح

                                                     أفادت النتائج أن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين  - 3
                            مستوى إدراكھ�م ل�بعض التوص�يات     %)     85.42 (      بنسبة 

       م معھ��ا                                              الفني��ة لمواجھ��ة آث��ار التغي��رات المناخي��ة والت��أقل
                وعلى ذلك يوص�ى  ،                         لمحصول القمح منخفض ومتوسط

                                           البح��ث بض��رورة تفعي��ل دور جھ��از اNرش��اد الزراع��ى 
                                            والحم��Vت القومي��ة للنھ��وض بإنتاجي��ة ھ��ذا المحص��ول 
                                             ودع��م مس��تلزمات اNنت��اج كاKس��مدة والتق��اوى وت��وفير 
                                            آت الخدم��ة ووس��ائل نق��ل المحص��ول لي��تمكن ال��زراع 

                   ل عل��ى إيج��اد الحل��ول            ك��ذلك العم�� ،               م��ن زي��ادة اNنت��اج
                                                   المناسبة للمشكVت اNنتاجية والتسويقية التى ق�د تواج�ه 

ت جدي�دة ذات  ،         المزارعينVوالعمل على إس�تنباط س�                                    
                                           إنتاجي���ة عالي���ة م���ن محص���ول القم���ح تتحم���ل الح���رارة 
                                             العالي����ة والملوح����ة والجف����اف لتحم����ل آث����ار التغي����رات 

  .        المناخية

    راع                                        أوض���حت النت���ائج أن الغالبي����ة العظم���ى م���ن ال����ز - 4
                   مس��توى تنفي��ذھم ل��بعض    %)      92.36 (               المبح��وثين بنس��بة

                                               التوص���يات الفني���ة لمواجھ���ة آث���ار التغي���رات المناخي���ة 
   ،                                       والت���أقلم معھ���ا لمحص���ول القم���ح م���نخفض ومتوس���ط

                                            وعل��ى ذل��ك يوص��ى البح��ث بالعم��ل عل��ى إتب��اع ال��دورة 

                                          الزراعي���ة وتش���جيع ال���زراع عل���ى ت���دوير المخلف���ات 
         ة لتقلي����ل                                    الزراعي����ة واتب����اع نظ����ام الزراع����ة العض����وي

                                                 إنبعاث�ات الغ��ازات ف�ى الغ��Vف الج�وى وبالت��الى التقلي��ل 
  .                         من آثار التغيرات المناخية

                                               أش��ارت النت��ائج إل��ى أن أكث��ر م��ن ثVث��ة أرب��اع ال��زراع  - 5
                       إتجاھ��اتھم نح��و المرش��د   %)     77.09 (               المبح��وثين بنس��بة

                                                  الزراعى بالقرية سلبية ومحايدة وھو ما يعكس عدم ثقة 
   ،             لجھ���از اNرش���ادى                           ال���زراع المبح���وثين ف���ى مع���ارف ا

                                         وبالت���الى يوص���ى البح���ث ب���أن يك���ون ھن���اك ن���وع م���ن 
                                            التدريب على اتصال اNرشادى والتعام�ل م�ع ص�غار 

              ك��ذلك ب��د م��ن  ،                              وكب��ار ال��زراع عل��ى الس��واء وج��ذبھم
                                              وضع برامج عن اKرصاد الجوية والتغي�رات المناخي�ة 
                                              وتدريب المرشدين الزراعيين عليھا وضرورة اNع�داد 

                                  ورات التدريبي��ة بحي��ث يت��وافر بھ��ا ك��ل               الجي��د لھ��ذه ال��د
                             بداي����ة م����ن المك����ان والمحاض����رين            ش����روط النج����اح

                                                  والمعينات حتى نتمكن من رفع كفاءة الع�املين بالجھ�از 
  .       اNرشادى

أظھرت النتائج أن أھم المشكVت التى تواجه الزراع  -6
المبحوثين ھى أن العائد من محصول القمح  يغطى 

  وذلك بنسبةيعالتكاليف نتيجة إنخفاض سعر الب
 كما أوضحت النتائج أيضا أن ما يقرب ،%)90.97(

%) 47.92(من نصف الزراع المبحوثين بنسبة 
عن العائد اقتصادى من محصول القمح  رضاھم
 إتباع سياسة  بضرورة وعليه يوصى البحث،منخفض

سعرية واضحة لمحصول القمح تتيح للمزارع معرفة 
 المزروعةدة المساحة ً                               السعر المزرعي مسبقا كحافز لزيا

 العمل على رفع سعر اKردب من محصول وكذلك
 مع معدل زيادة التكاليف يتماشىً                   القمح سنويا بمعدل 

اNنتاجية لھذا المحصول، وبالتالي إتباع سياسة إنتاجية 
 .تقوم على أساس ربط اKسعار بتكاليف إنتاج اKردب

 عــــــالمراج

مرتقبات العمل  ).2009( خالد السيد محمد ،إبراھيم
اNرشادى الزراعى فى مجال الزراعة المتواصلة 

رسالة  ،ببعض قرى بنجر السكر بمحافظة اKسكندرية
 .8 ،جامعة اKسكندرية ،كلية الزراعة ،دكتوراة

  كتاب اNحصاء،الجھاز المركزى للتعبئة العامة واNحصاء
 . أعداد متفرقة،السنوى

 الغذائى والتنمية اKمن). 2000( السيد محمد ،السريتى
جامعة  ،كلية التجارة ،قسم اقتصاد ،اقتصادية
 .1 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اKسكندرية

اSثار ). 2011( سناء إبراھيم، محمد،أحمد أحمد ،السيد
المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد اقتصادية 

ئة المؤتمر الدولى الثالث Nدارة الجودة والبي ،فى مصر
المجلة  ، إبريل27 -26 ،ودورھا فى التنمية المستدامة

 ،المجلد اKول ،العلمية ل�دارة والعلوم المتخصصة
 .613 ، إبريل،العدد الثانى
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وعى الباحثين والمرشدين  ).2016( ليلى حماد ،الشناوى
الزراعيين بالتغيرات المناخية كمدخل لتحقيق اKمن 

حثين بمركز البحوث  دراسة ميدانية على البا-المناخى
الزراعية والمرشدين الزراعيين ببعض محافظات 

 الجمعية العلمية ل�رشاد مجلة ،جمھورية مصر العربية
 .180 ،العدد اKول ،المجلد العشرون ،الزراعى

 التغيرات). 2017(عثمان  عفاف زكىو حمدى ،الصوالحى
مستقبل الغذاء فى ( ،المناخية ومستقبل الغذاء فى مصر

المؤتمر الخامس والعشرون  ،)لواقع والمأمولمصر ا
الجمعية المصرية ل�قتصاد  ،ل�قتصاديين الزراعيين

 . 238 ، القاھرة، نوفمبر2-1 ،الزراعى

خيرية  وإبراھيم على أحمد ، أميرة تھامى محمد،الطيب
العوامل المؤثرة على ). 2014(عبدالعزيز  عبدالفتاح

 مجلة ،لاKمن الغذائى فى مصر بمفھومه الشام
 .1346 ):6 (41 ،الزقازيق للبحوث الزراعية

تأثير التغيرات المناخية على ). 2014( محمد أحمد ،الفران
 حوليات العلوم الزراعيةمجلة  ،Kمن الغذائى المصرىا

 .380 :)3( 52 ،بمشتھر

أحمد  وأبوسعدة محمد على ،عبدالرحمنمحمد  ،القصاص
 لمشكلة إدراك الزراع). 2013(محمد  رمضان أحمد

عدم اكتفاء الذاتى من محصول القمح فى إحدى قرى 
مجلة  ،محافظات اKسكندرية والبحيرة ومطروح

 .153): 4 (17 ،الجمعية العلمية ل�رشاد الزراعى

التغيرات المناخية وأثرھا ). 2010( سامية ،المرصفاوى
مجلة  ،على قطاع الزراعة فى مصر وكيفية مواجھتھا

بحوث اNرشاد  معھد ،لتنمية الريفيةاNرشاد الزراعى وا
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 .19): 1 (1 ،وزارة الزراعة واستصVح اKراضى

 . سنوات مختلفة،الھيئة العامة لxرصاد الجوية

دراسة ). 2012(زغلول  عزت عوض وأحVم أحمد ،حسن
ريوھات إقتصادية للوضع الراھن لمحصول اKرز والسينا
المجلة  ،المتوقعة فى ظل التغيرات المناخية المحتملة

 .1121 ):4 (22 ،المصرية ل�قتصاد الزراعى

دراسة تحليلية Nدراك ). 2000( أحمد عنتر بخيت ،حسين
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سجVت الحيازة الزراعية باNدارات والجمعيات الزراعية 
 2017قري المختارة ، بالمراكز وال

تبنى الزراع لبعض ). 2014( إسVم حسن إبراھيم ،صقر
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 .22 – 20 : 4 ، جامعة اKسكندرية،باشا

معارف المرشدين  ).2012( مال إسماعيلج ،عيسوى
الزراعيين فى مجال التغير المناخى ببعض مراكز 

المجلة المصرية للبحوث  ،محافظة كفر الشيخ
 وزارة الزراعة ،مركز البحوث الزراعية ،الزراعية

 .1381 :)3 (90 ،واستصVح اKراضى

قضية اKمن الغذائى فى ). 1997(عادل محمد خليفة ،غانم
جامعة  ،كلية الزراعة ،)سة تحليليةدرا( مصر

 .5 ،منشاة المعارف باKسكندرية ،اKسكندرية

 دور الجھاز اNرشادى). 2016( ناجح فوزى محمد ،غربية
فى التقليل من أثر الظروف المناخية على اNنتاجية 

قسم  ،رسالة دكتوراة ،الزراعية بمحافظة المنوفية
 جامعة ، الزراعةكلية ،اNرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

 .45-37 : 4 ،المنوفية

 دار الفكر ،البيئة الطبيعية). 1996( محمد صبرى ،محسوب
 .260 ،العربى

تأثير تغيرات المناخ على ). 2010( نادر نور الدين ،محمد
مجلة اNرشاد  ،قطاع الزراعة واKمن الغذائى

معھد بحوث اNرشاد  ،الزراعى والتنمية الريفية
 ،مركز البحوث الزراعية ،ة الريفيةالزراعى والتنمي

 .26) : 1 (1 ،وزارة الزراعة واستصVح اKراضى

مديرية الزراعة بالشرقية، اNدارة العامة للشئون 
 .2017الزراعية، إدارة اNحصاء، ، 

 إدراك مسئولى العمل اNرشادى). 2014( عماد الحسينى ،نجم
 مجلة ،الزراعى فى بعض محافظات مصر Nدارة الوقت

 .237): 2 (18 ،الجمعية العلمية ل�رشاد الزراعى

 محمد على محمد عسكروزكى اسماعيل زكى نصار،  
اSثار اقتصادية للتغيرات المناخية على . )2017(

إنتاجية أھم الزراعات البستانية بمحافظة الوادى 
 .1 : 7الجديد، المجلة المصرية ل�قتصاد الزراعى، 

قطاع الشئون  ،Kراضىوزارة الزراعة واستصVح ا
ججنشرةج،اقتصادية  .سنوات متفرقة ،الزراعية اNحصاءات ج

Elshenawy, L.H.A., H. Salama, L.E. Habaa 
and F. Ali (2013). Farmers perceptions 
and adaptations to climate change in 
some Egyptian villages. J. Sci. Assembly 
Agric. Ext., 17  (2) : 3. 

Krejcie, R.V.  and W. Morgan (1970). 
Educational and  physiological 
measurement collegestation, Durham, 
Nothcarolina, 62. 

World Bank (2016). World development 
indicators, Wel Site. 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (6A) 2018   2241 
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CHANGES AND ITS IMPACT ON AGRICULTURAL PRODUCTION  
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ABTRACT: The aim of the research was to identify some general characteristics of the 
farmers concerned, and to identify the level of cognizance of the farmers concerned about (the 
manifestations and effects of climate change, the wrong agricultural practices causing climate 
change, and some technical recommendations to cope with the effects of climate change and 
adapt them to the wheat crop and identify the factors associated with each. The level of 
implementation of the farmers surveyed for some technical recommendations to address the 
effects of climate change and adaptation to the wheat crop, and determine the factors 
associated with it, and also determine the relative importance of agricultural information 
sources in the field of cultivation of wheat crop, and The extent of the impact of climate 
change on the economic efficiency of wheat yield, and the identification of extension services 
provided by agricultural extension of wheat crop cultivation in the field of adapting practices 
with or minimizing the negative impacts of climate change, determining their relative 
importance from the point of view of selected farmers and identifying problems The research 
was conducted in Al-Sharqia Governorate and the selected destricts of Faqus and Minya Al-
Qahm. The villages of Ikiyad Al-Bahari and Al-Samana were selected from Faqous Destrcit, 
The results showed that 39.24% of the surveyed farmers had a low level of cognizance of the 
effects and effects of climate change, 31.94% of them had an average level of cognizance and 
28.82% It was found that 36.11% of the surveyed farmers have a low level of cognizance of 
the agricultural practices that cause climate change, 47.92% have an average level of 
cognizance and 15.97% have a high level of awareness. The results indicated that 47.92% 
Technical recommendations for coping with the effects of climate change and adaptation to 
low wheat yield, and (37.50%) average level of awareness, and (14.58%). The level of their 
cognizance is high, and the results showed that 53.12% of their implementation of some 
technical recommendations for coping with the effects of climate change and adapting to the 
wheat crop is low, 39.24% of them have an average level of implementation and 7.64%. The 
results indicated that the most important problems faced by farmers in the field of wheat crop 
cultivation under the influence of climate change were the return of the wheat crop to cover 
the costs due to the low selling price, the lack of varieties that are resistant to climate change, 
the failure of the state to support farmers to cope with the effects of climate change, Guidance 
in cognizanceraising The absence of seminars and guidance attention to climate change, the 
information of the guides on new varieties are weak, and the extension workers are concerned 
with following up the problems of farmers, not providing adequate information on how to 
cope with climate change, and there are no specialized counselors in all crops, pesticides in 
the association is not guaranteed, and the difficulty of procedures for obtaining seeds, 
fertilizers and pesticides, and the scarcity of specialists specialized in the field of climate 
change, low water level and high prices of fertilizers lack of cognizanceof how to deal with 
changes in relative humidity, lack of adequate information on how to improve soil. 

Key words: Cognizance, farmers, climate changes, agricultural production, Sharkia Governorate. 
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