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   مركز البحوث الزراعية– الزراعيمعهد بحوث االقتصاد 

  :  مقدمه
 حيث المصري للمجتمع واالجتماعية االقتصادية التنمية لتحقيق الهامة من القطاعات ةقطاع الزراع

اط لهذا القطاع تحقيق العديد من االهداف من اهمها توفير االحتياجات الغذائيه والكسائيه باالضافه الى ين
توفير اكبر قدر ممكن من النقد االجنبى وكذا يعتبر مصدرا هاما للمواد الخام الالزمه للنشاط الصناعى ،حيث 

فى حين بلغت قيمه الناتج الزراعى نحو مليار جنيه، ٣٥٨٨,٤حيث بلغت قيمه الناتج المحلى االجمالى نحو 
 ، تقع محافظه كفر الشيخ ٢٠١٧عام  من قيمه الناتج المحلى االجمالى % ٨,٧مليار جنيه تمثل نحو ٤١٠,٧

 كم وهى رابع محافظات الجمهوريه ٣٧٤٨بين فرغى نهر النيل فى الجزء الشمالى من الدلتا وتبلغ مساحتها 
 األرضية لما يتوافر لديها من الموارد الزراعية الهامةظات الزراعية من حيث المساحة وتعتبر من المحاف

   ٢٠١٧ الف فدان عام ٥٦٦,٤٣٦ وتبلغ المساحه المزروعه بها والراسماليهوالمائية
  :  البحثية المشكلة

 والكسائيه واهتماما من الدوله باهميه قضيه الغذائية المستمره فى احتياجات السكان للزيادةنظرا 
 المحاصيل ولكنها تواجه بالعديد من المشاكل إنتاجفانها تسعى لمواجهه هذه المشكله عن طريق زياده الغذاء 

للعديد من المشاكل  والمعوقات التي تعترضها ،كما يتعرض مزارعي هذه المحاصيل بمحافظه كفر الشيخ 
   .الموجودةوالمعوقات التي تؤدى الى اهدار وتعطل جزء كبير من الموارد الزراعية 

   :هدف البحث 
 ،ذا تم التغلب على معوقات انتاجها لمعظم المحاصيل االفدانية الغلة كبيره لزباده إمكانياتمازال هناك        

 بين مزارعي  محافظه كفر الرئيسية المحاصيل إنتاجواستهدف البحث الوقوف على اهم مشاكل ومعوقات 
 القرار وواضعى السياسات متخذي لها  امام المقترحة هذه المشاكل ووضع بعض الحلول إلبرازالشيخ وذلك 
  .للتغلب عليها 

  : ومصادر البيانات ة البحثيةالطريق
 البحث على كل اسلوب التحليل الوصفى والكمى للبيانات ،معتمدا على استخدام معادالت اعتمد

 ، البياناتلى نوعين من لمعرفه اتجاهها ، واعتمد البحث عالدراسةاالتجاه الزمنى العام للمتغيرات موضع 
  والتي نم الحصول عليها من مصادر مختلفه باالضافه الى  المنشورة وغيرالمنشورةاولهما البيانات الثانويه 

بيانات اوليه تم تجميعها باستخدام استماره استبيان بالمقابله الشخصيه من عينه عشوائيه متعدده المراحل من 
  . بمحافظه كفرالشيخ  المحاصيل الحقلية المختلفة مزارعي

  : النتائج البحثية 
) ١(باستعراض بيانات جدول  : ألهم المحاصيل الحقلية فى محافظه كفر الشيخ المزروعةالمساحة 

الكتان،  الشعير، البصل، ،الفول ،بنجر السكر، البرسيم ،  لمحاصيل القمحالمزروعة المساحةبين تطور ت
وجدول  ، )٢٠١٦- ٢٠٠٠(الشيخ خالل الفترة   كفرمحافظهمه في بطيخ جور ،الصيفياالذره ،القطن ، األرز
    :الذي يستعرض معادالت االتجاه الزمني العام للمتغيرات السابقة خالل نفس الفترة  تبين ما يلي) ٢(رقم 

  

تبين أن المساحة المزروعة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني بلغ نحو : القمح 
  وبمتوسط سنوي بلغ ٢٠٠٩الف فدان عام  ٢٦١,٨٢وحد أقصي بلغ نحو  ، ٢٠٠١ الف فدان عام١٥٧,٩٨

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متزايدا وغير ، الف فدان ٢٢٨,٢٦نحو 
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٢٠٢٤ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
من التغيرات في  % ٥وتشير قيمة معامل التحديد الي أن حوالي ، معنوي احصائيا خالل نفس الفترة 

  ).١(مساحة المزروعة ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن معادلة رقم ال
تبين أن المساحة المزروعة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني بلغ نحو : البرسيم 

  وبمتوسط سنوي بلغ ٢٠٠٢الف فدان عام ١٨٩,٢٨وحد أقصي بلغ نحو  ، ٢٠١٤الف فدان عام ٨٧,٠٦
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متناقصا ومعنوي ، لف فدان ا١٣٣,٣٦نحو 

الف ٤,٩حيث أنها تتناقص سنويا بمقدار بلغ نحو ، خالل نفس الفترة  ).٠١(احصائيا عند مستوى المعنويه 
امل التحديد الي أن وتشير قيمة مع، من متوسطها السنوي %   ٣,٦٧فدان وبمعدل تتناقص سنوي بلغ نحو 

. من التغيرات في المساحة المزروعة ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن  % ٤٩حوالي 
  ).٢(معادلة رقم 

تبين أن المساحة المزروعة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني بلغ نحو : بنجر السكر 
  وبمتوسط سنوي بلغ ٢٠١٥الف فدان عام ١٥٥,٥٢وحد أقصي بلغ نحو  ، ٢٠٠٧الف فدان عام ٥٨,٣٢

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متزايدا و معنوي ، الف فدان ٩٩,٥٥نحو 
الف ٤,٩٩حيث أنها تتزايد سنويا بمقدار بلغ نحو ، خالل نفس الفترة )٠،٠١(احصائيا عند مستوى المعنويه 

وتشير قيمة معامل التحديد الي أن حوالي ، من متوسطها السنوي %   ٥وي بلغ نحو فدان وبمعدل تزايد سن
معادلة . من التغيرات في المساحة المزروعة ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن  % ٧٠

  ).٣(رقم 
لغ نحو تبين أن المساحة المزروعة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني ب:  البلدىالفول

  وبمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠٠٧الف فدان عام ٢٦,٨٤وحد أقصي بلغ نحو  ، ٢٠١٥الف فدان عام ١٠,٩٩
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متناقصا ومعنوي ، الف فدان ٢٠,٨٨

الف .٨١٢نويا بمقدار بلغ نحو حيث أنها تتناقص س، خالل نفس الفترة )٠،٠١(احصائيا عند مستوى المعنويه 
وتشير قيمة معامل التحديد الي أن ، من متوسطها السنوي %   ٣,٨٨فدان وبمعدل تتناقص سنوي بلغ نحو 

. من التغيرات في المساحة المزروعة ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن  % ٥٦حوالي 
  ).٤(معادلة رقم 

الف ١,٣٨عة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني بلغ نحو تبين أن المساحة المزرو: البصل
الف ٢,٠٥  وبمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠٠٩الف فدان عام ٣,٦٤وحد أقصي بلغ نحو  ، ٢٠٠٢فدان عام 

معنوي احصائيا خالل  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متناقصا وغير، فدان 
من التغيرات في المساحة المزروعة ترجع % ٠,٠١٥وتشير قيمة معامل التحديد الي أن حوالي ،ةنفس الفتر

  ).٥(معادلة رقم  الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن
 تبين أن المساحة المزروعة أخذت في التذبذب خالل تلك الفترة بحد أدني بلغ نحو : الشعير

  وبمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠٠٠الف فدان عام ٥,٠٢ بلغ نحو وحد أقصي ، ٢٠١٦الف فدان عام ٠,٥٥
 إحصائياوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاها عاما متناقصا ومعنوي ، الف فدان ١,٨٨

 فدان ألف. ١٩نحو بلغ بمقدار أنها تتناقص سنويا حيث ، الفترة  نفسخالل .)٠١ (المعنويةعند مستوى 
وتشير قيمة معامل التحديد الي أن ، من متوسطها السنوي    %١٠,١١ نحو بلغ سنوي اقصوبمعدل تتن

. ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن المساحة المزروعة من التغيرات في  % ٧٢حوالي 
  ).٦(معادلة رقم 

ألف ٠,٤نحو بلغ نيأد بحد الفترة تلك خالل التذبذب في أن المساحة المزروعة أخذت تبين :الكتان
 الف١,٨٢نحو  بلغ سنوي  وبمتوسط ٢٠٠٤ عام الف فدان٦,٧٦ نحو بلغ أقصي وحد ، ٢٠١٣ عام فدان
  خالل إحصائيا وغير معنوي متناقصا عاما اتجاها أخذت أنها العام تبين الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ، فدان



٢٠٢٥ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة  المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢٠٢٦ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
ترجع الي المساحة المزروعة من التغيرات في % ١٦ي وتشير قيمة معامل التحديد الي أن حوال ، الفترة نفس

  ).٧(معادلة رقم . العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن 
نحو  بلغ أدني بحد الفترة تلك خالل التذبذب في أن المساحة المزروعة أخذت تبين  :األرز

 بلغ سنوي سط وبمتو ٢٠٠٧ عام الف فدان٣٥٨,٣ نحو بلغ أقصي وحد ، ٢٠١٥ عام الف فدان٢٤٨,٩٩
 وغير متزايدا عاما اتجاها أخذت أنها العام تبين الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ، فدان الف٢٨٠,٤٣نحو 

من التغيرات في  % ٠,٠٠٥وتشير قيمة معامل التحديد الي أن حوالي ،الفترة نفس خالل احصائيا معنوي
  ).٨( الزمن معادلة رقم  العوامل التي يعكس تأثيرها عاملإليترجع المساحة المزروعة 

 ٦٥,٤نحو  بلغ أدني بحد الفترة تلك خالل التذبذب في أن المساحة المزروعة أخذت تبين  :القطن
نحو  بلغ سنوي  ومتوسط ٢٠٠٤ عام الف فدان١٥١,٧٧ نحو بلغ أقصي وحد ، ٢٠٠٨ عام فدان

 معنوي و متزايدا عاما اتجاها أخذت أنها العام تبين الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ، فدان الف١٠٣,٤٢
 الف١,٢٤ نحو بلغ بمقدار تتزايد سنويا أنها حيث ، الفترة نفس خالل.)٠١(عند مستوى المعنويه  احصائيا

وتشير قيمة معامل التحديد الي أن ، من متوسطها السنوي    %١,٢ نحو بلغ سنوي تزايد وبمعدل فدان
. ترجع الي العوامل التي يعكس تأثيرها عامل الزمن المساحة المزروعة من التغيرات في  % ٣٢حوالي 

  ).٩(معادلة رقم 
للمساحة المزروعة ألهم المحاصيل فى  العام فى الصورة الخطية الزمني االتجاهمعادالت ) : ٢(جدول رقم 

  )٢٠١٦ -٢٠٠٠(محافظه كفر الشيخ باأللف فدان خالل الفترة 
المتوسط   النموذج  المحصول  م

  السنوي
مقدار 

  يرالتغ
معدل التغير 

 R2 F  %السنوي 

ھـص  القمح  ١

  ـ س ه٢,٢١ + ٤٢٠٩,٥-= 1

)          -٠,٨٩  ٠,٠٥  ٠,٩٦٨  ٢,٢١  ٢٢٨,٢٦  )٠,٩٥     ( )٠,٩  

ھـص  البرسيم  ٢

  ـ س ه٤,٩ - ١٠٣٢,٨= 2
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  البلدي

ھـص
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ھـص  البصل  ٥
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)          ٢,٠٥  )٩٥.- )    (٠,٥٢  -
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ھـص  الشعير  ٦

  ـ س ه٠,١٩-  ٣٨٩٤=6

)          ٣٨,٠٩(  ٠,٧٢  ١٠,١١-  ٠,١٩-  ١,٨٨  **)٦,١٧-    (**)٦,٢(**  

ھـص  الكتان  ٧

  ـ س ه٠,١٢ – ٢٤٤,٤= 7

  ٢,٧٨  ١٦و٠  ٦,٥٩-  ٠,١٢-  ١,٨٢  )١,٦٧-     ( )١,٥٨          (

ھـص  األرز  ٨

  ـ س ه٠,٣٦ +٤٤٢,٥-= 8

)          -٠,٠٧  ٠,٠٠٥  ٠,١٢٨  ٠,٣٦  ٢٨٠,٤٣  )٠,٢٦     ( )٠,١٦  

ھـص  القطن  ٩

  ـ س ه١,٢٤ + ٢٤٨٩,٤= 9

)          ٧,٠٢(  ٠,٣٢  ١,١٩٩  ١,٢٤  ١٠٣,٤٢  **)٢,٦٥    (**)٢,٦٩(**  

األذره   ١٠
  الصيفي

ھـص


  ـ س ه١,٤٩+٢٩٤٢,٦-= 10
)          -٥,٨(  ٠,٢٨  ٢,٦  ١,٤٩  ٥٧,١  **)٢,٤    (*)٢,٣٦(*  

بطيخ   ١١
  جورمه

ھـص


  ـس ه٠,٨٧ + ١٧٠٣,٠١= 11
)          ١,١٤  ٠,٠٧  ٢١,٤  ٠,٨٧  ٤٠,٦٥  **)١,٠٧)    (١,٠٤  

ھـصحيث 
 =القيمة التقديرية للمساحة المزروعة بالمحصول في السنة هـ  

  .١٧، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،٢ ،١= متغير الزمن في السنة هـ ، هـ = هـ س  
  .)١(جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات جدول رقم  :المصدر



٢٠٢٧ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
  :الشيخ بمحافظة كفرة  لمزارعي عينة الدراسةماعي واالجتةالخصائص االقتصادي

اعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية تم تجميعها من خالل استمارة استبيان وذلك بالمقابلة الشخصية 
الشيخ لعينه عشوائية متعدده المراحل حيث تم اختبار  لمزارعي المحاصيل الحقلية بمراكز محافظة كفر

ختيار قريتى العجوزين وابطو من مركز دسوق وقريتى عقله البحريه وكوم مركزى دسوق وسيدى سالم  وا
 فدان موزعة بين ٣١٨ مزارعاً بمساحة  بلغت ٢٢٠ مزارعا من كل قريه  باجمالى ٥٥الدهب واختيار 

 فدان لكل منهم على التوالى وذلك للوقوف على ١٤ ،٢٦ ، ٢٧٨الحيازة الملك واإليجار والمشاركة بواقع  
يتناول هذا الجزء من الدراسة استعراض للخصائص  ات انتاج المحاصيل الرئيسية للمحافظة ،وأهم معوق

الفئة ، االقتصادية واالجتماعية لمزارعي العينة البحثية والتي اشتملت على كل من الحالة التعليمية للمزارعين
الحالة التعليمية ، سر المزارعين األفرادالمهنة الرئيسية ، المهنة الرئيسية للمزارعين، العمرية للمزارعين

   .التركيب المحصولى للمزارعين، التصنيف الحيازى للمزارعين،  اسر المزارعينألفراد
انة  امكن تقسيم العينة وفقا للمستوى ) ٣(تشير بيانات  الجدول رقم : الحالة التعليمية للمزارعين

حيث بلغ عدد  مؤهل  عالى،  مؤهل متوسط ،يقرأ ويكتب  ، التعليمى للمزارعين الى اربع مستويات امي 
تمثل نحو ،   علي الترتيب السابقة التعليمية مزارعا للمستويات ٣٥ ، ٥٤ ، ٥٠ ، ٨١مزارعي العينة 

 عدد مزارعي العينة والبالغه إجماليعلي التوالي من  % ١٥,٩، % ٢٤,٥،  % ٢٢,٧، % ٣٦,٨
 وذلك يدل علي ارتفاع الدراسة المرتبة االولي لعينه مما سبق نجد ان الزراع االميين يمثلون، مزارع ٢٢٠

 المحاصيل إنتاجالفنيه في وصيات تتبنيهم للنسبه االميه بين مزارعي محافظه كفر الشيخ مما يعوق 
 .الزراعية

  كفر الشيخ بمحافظة الدراسة لعينه  للمزارعينالتعليمية الحالة) ٣(جدول رقم 
  االجمالى  اليعمؤهل   متوسط  يقرأ ويكتب  امي  البيان
  ٢٢٠  ٣٥  ٥٤  ٥٠  ٨١  العدد
%  ١٠٠  ١٥,٩  ٢٤,٥٥  ٢٢,٧٣  ٣٦,٨٢  

  .)٢٠١٦/٢٠١٧( جمعت وحسبت من استماره استبيان العينة البحثية  للموسم الزراعي  : المصدر   
  

 من حيث عمر الدراسةانه امكن تقسيم عينه ) ٤( تشير بيانات جدول رقم : للمزارعين العمرية الفئة -١
،  سنه٦٠ القل من ٥٠من ،  سنه٥٠  القل من٣٠من ،  سنه ٣٠اربع فئات عمريه اقل من البحوث الي 

 . سنه فاكثر ٦٠
،  علي الترتيبالسابقةئات العمريه  مزارعا للف٤٢، ٦٧، ١٠٠، ١١عدد مزارعي العينة حيث بلغ 

سبق مما ، عدد مزارعي العينة إجماليعلي التوالي من % ١٩,١، %٣٠,٤٥، %٤٥,٤٥، %٥تمثل نحو 
 سنه تحتل المرتبة االولي حيث انها الفئه العمريه القادره علي ٥٠ القل من ٣٠يتضح  ان الفئه العمريه من 

  .العمل تحت ظروف صعبه وتتحمل العمل الزراعي الشاق 
  الشيخ  بمحافظة كفرالدراسةلعينه  للمزارعين العمرية الفئة) ٤(جدول رقم 

 ٣٠اقل من   البيان
  سنه

 القل من ٣٠من 
   سنه٥٠

 القل من ٥٠من 
  جمالياإل   سنه فاكثر٦٠   سنه٦٠

  ٢٢٠  ٤٢  ٦٧  ١٠٠  ١١  العدد
%  ١٠٠  ١٩,١٠  ٣٠,٤٥  ٤٥,٤٥  ٥  

  )٢٠١٧/ ٢٠١٦(جمعت وحسبت من استماره استبيان العينة البحثية  للموسم الزراعي  : المصدر  
  

مهنه المزارعين الي  فئتين انه امكن تقسيم ) ٥(تشير بيانات جدول رقم :  للمزارعين الرئيسية المهنة -٢
 . باالضافه الي مهنه اخري الزراعةومن يعمل ب،  فقط الزراعة الرئيسةالذين مهنتهم 
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٢٠٢٨ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
علي  % ١٠،  % ٩٠ مزارعا للمهنتين السابقتين تمثل نحو ٢٢ ، ١٩٨حيث بلغ عدد المزارعين 

 فقط الزراعة الرئيسيةهنتهم تضح  ان المزارعين الذين ميما سبق  ، عدد مزارعي العينةإجماليالتوالي من 
 لمزارعي العينة وقد يعزي ذلك  النخفاض المستوي التعليمي وارتفاع نسبه االميه األولييمثلون المرتبة 

  . كحرفه رئيسيه الزراعةيتفرغون للعمل الزراعي ويمتهنون لذالك 
  بمحافظة كفرالشيخ الدراسة لعينه  للمزارعينالرئيسية المهنة) ٥(جدول رقم 

  جمالياإل  أخريمهنه    فقطبالزراعةيعمل   يانالب
  ٢٢٠  ٢٢  ١٩٨  العدد
%  ١٠٠  ١٠  ٩٠  

  .)٢٠١٧/ ٢٠١٦(  للموسم الزراعي البحثية العينة استبيان استمارةجمعت وحسبت من  : المصدر
  

 الرئيسية المهنةانه امكن تقسيم ) ٦( تشير بيانات جدول رقم :  اسر المزارعين ألفراد ة الرئيسيالمهنة -٣
  .الزراعة وال يعملون بالزراعة اسر المزارعين الي فئتين يعملون بفرادأل

، %٥٥,٥٥ فردا  للمهنتين السابقتين  علي التوالي تمثل نحو ١٧٦ ، ٢٢٠ ألفراداحيث بلغ عدد 
 االعلي للمهنه النسبة مما سبق يتضح ان ، اسر المزارعينأفراد عدد إجماليعلي التوالي من  % ٤٤,٤٥
   .الزراعة ابائهم في األبناء وهذا يبين مدى معاونة الزراعة اسر المزارعين من هم يعملون برادألف الرئيسية

 الشيخ  بمحافظة كفرالدراسة لعينه  اسر المزارعينفرادأل الرئيسية المهنة) ٦(جدول رقم 
  جمالياإل  الزراعةال يعمل ب  بالزراعةيعمل   البيان
  ٣٩٦  ١٧٦  ٢٢٠  العدد
%  ١٠٠  ٤٤,٤٥  ٥٥,٥٥  

  .)٢٠١٧/ ٢٠١٦(  للموسم الزراعي البحثية العينة استبيان استمارةجمعت وحسبت من  :  المصدر
  

 التعليمية الحالةان امكن تقسيم ) ٧(تشير بيانات الجدول رقم :  اسر المزارعينألفراد التعليمية الحالة
  .مؤهل عالي، طمؤهل متوس، يقرأ ويكتب، أمي تعليمية مستويات أربع إلي اسر المزارعين ألفراد

 علي السابقة التعليمية فردا للمستويات ٤٥ ، ١٧٠ ، ٨٥ ، ٩٦ اسر المزارعين أفرادحيث بلغ عدد 
 اسر أفراد عدد إجماليعلي التوالي من % ١١,٤، % ٤٢,٩، % ٢١,٥، % ٢٤,٢الترتيب تمثل نحو 

ون علي مؤهل متوسط   اسر المزارعين الذين يحصلأفراد مما سبق نجد ان  ،الدراسة بعينه المزارعين
 اسر المزارعين وهذا يدل علي عدم االهتمام الكافي من قبل المزارعين أفراد االعلي بين النسبةيحتلون 
  . اسرهم ألفراد التعليميةبالعمليه 

   بمحافظة كفرالشيخالدراسةفى عينه  اسر المزارعين فرادأل التعليمية الحالة) ٧(جدول رقم 
  جمالياإل  مؤهل عالي  وسطمت  يقرأ ويكتب  امي  البيان
  ٣٩٦  ٤٥  ١٧٠  ٨٥  ٩٦  العدد
%  ١٠٠  ١١,٣٧  ٤٢,٩٣  ٢١,٤٦  ٢٤,٢٤  

  )٢٠١٧/ ٢٠١٦(جمعت وحسبت من استماره استبيان العينة البحثية  للموسم الزراعي  : المصدر  
  

وفقا  الدراسةانه امكن تقسيم الزراع بعينه ) ٨(تشير بيانات الجدول رقم : يازي للمزارعين الحالتصنيف  -٤
 .مشاركه  ، إيجار، لنوع الحيازه الزراعية الي ثالث فئات ملك 

 مساحة حيازات مزارعي إجماليمن % ٨٧,٤ فدانا تمثل نحو ٢٧٨حيث بلغت مساحة الحيازه الملك 
  مساحة حيازات إجماليمن %  ٨,٢ فدانا تمثل نحو ٢٦العينة البحثية في حين بلغت مساحة الحيازه االيجار 

 إجماليمن % ٤,٤تمثل نحو  نا فد١٤في حين بلغت مساحة الحيازه المشاركه ، نة البحثية مزارعي العي
ويالحظ ان الحيازات الملك تحتل المرتبة االولي مقارنه بالحيازات  ، مساحة حيازات مزارعي العينة البحثية



٢٠٢٩ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
ظة كفر الشيخ تميل الى اف البحثية بمحللعينة الزراعية الحيازة وهذا يدل على ان غالبية والمشاركةااليجار  
  .االستقرار

   بمحافظة كفرالشيخالدراسة بعينه التصنيف الحيازي للمزارعين) ٨(جدول رقم 
  جمالياإل  مشاركه  ايجار  ملك  البيان

  ٣١٨  ١٤  ٢٦  ٢٧٨  المساحه بالفدان
%  ١٠٠  ٤,٤٠  ٨,١٨  ٨٧,٤٢  

  .)٢٠١٧/ ٢٠١٦(الزراعي   للموسم البحثية العينة استبيان استمارةجمعت وحسبت من  : المصدر
  

مساحات المحاصيل الشتويه  ) ٩(نوضح بيانات الجدول  رقم  : التركيب المحصولي للمزارعين -٧
   . النسبية وفقا لمساحات حيازات مزارعي العينة البحثية واهميتها والصيفية

بنجر السكر ، الفول البلدي، البرسيم، الشتويه اشتملت علي محاصيل القمححيث تبين ان المحاصيل 
، %٣٤,٣ علي الترتيب تمثل نحو السابقةلمحاصيل ل فدانا ٦٨، ٥٠، ٩١، ١٠٩حيث بلغت مساحتها 

  الدراسة فى عينه  مساحات المزارعينإجماليمن % ٢١,٤، %١٥,٧، %٢٨,٦
  بمحافظة كفرالشيخالدراسة لعينه التركيب المحصولي للمزارعين) ٩(دول رقم ج

 الصيفيةحاصيل الم المحاصيل الشتويه
فول  األرز القطن السكر بنجر فول بلدي برسيم قمح البيان

 الصويا
الذره 
 الشامية

  جمالياإل

المساحه 
 ٣١٨ ٦٨ ٢ ١٥١ ٩٧ ٦٨ ٥٠ ٩١ ١٠٩ بالفدان

% ١٠٠ ٢١,٣٨ ٠,٦٢ ٤٧,٤٨ ٣٠,٥٠ ٢١,٣٨ ١٥,٧٢ ٢٨,٦٢ ٣٤,٢٨ 
  .)٢٠١٧/ ٢٠١٦(الزراعي   للموسم البحثية العينة استبيان استمارةجمعت وحسبت من  : المصدر

  

 من بين المحاصيل الشتويه التي تزرع األوليمما سبق يتضح ان محصول القمح يحتل المرتبة 
 باالضافه الي اهميته االستراتيجيه واستنباط اصناف المحصوليبمحافظه كفر الشيخ نظرا لزياده صافي عائده 

  ٠ منهنتاجيةعاليه اإل
 الذره الشامية، فول الصويا ، األرز ، ي محاصيل القطن بينما اشتملت المحاصيل الصيفيه عل

، % ٠,٦، % ٤٧,٥، % ٣٠,٥ فدانا لكل منهم علي التوالي تمثل نحو ٦٨ ، ٢ ، ١٥١، ٩٧بمساحه بلغت 
مما سبق نجد ان مساحات األرز تمثل المرتبة  ،  مساحات حيازات مزارعي العينةإجماليمن % ٢١,٤

الشيخ حيث انه المحصول الصيفي الرئيسي للمحافظه نظرا الن محافظه االولي بين مزارعي محافظه كفر 
كفر الشيخ تقع علي البحر االبيض  المتوسط واألرز يعمل علي تقليل ملوحه الماء االرض وغسيل االراضي 

،باالضافه الى صافى عائده المربح بالمقارنه حتي ال تنعرض اراضي المحافظه لزياده ملوحه الماء االرض 
   .المحاصيل الصيفيه االخرىببغض 

  :مشاكل ومعوقات إنتاج المحاصيل الرئيسية لمزارعي محافظة كفرالشيخ
 خاصة بمياه الري ، العمل توجد العديد من المشاكل  ذكرها مزاعى العينة البحثية تمثلت فى مشاكل

وتوزعت عينه المزارعين ، مستلزمات اإلنتاج ومياه الري  والتربة ، البشري، العمل االلى، السياسة السعرية
 مزارعا لكل من محاصيل القمح،الفول ٣٥،٣٠،٣٠،٣٠،٣٠،٣٥،٣٠على المحاصيل الحقلية المختلفة بواقع 

 . مزارعا٢٢٠ على التوالى باجمالى الذرة الشاميةالبلدى،البرسيم ،بنجر السكر،االرز،القطن،
كفر لبحثية بمحافظة اعي العينة باخذ آراء مزار: المشاكل والمعوقات المتعلقة بمياه الري:أوال 

؛ لشيخ لمشاكل انتاج محاصيل القمح، الفول البلدى، البرسيم، بنجر السكر، األرز، القطن، الذرة الشاميةا
 مخلوطة بمياه مشاكل رئسية هى عدم توافر المياه العذبة والري  مشاكل ومعوقات مياه الري فى ستةتمثلت

ل الموسم اإلنتاجي للمحصول ، إنخفاض كمية المياه التي تصل إلى  خالتوافر المياهأوصرف زراعى ، عدم 
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٢٠٣٠ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
، اه بسبب طول المروى وعدم تبطينها، زيادة الفاقد الميع بين المزارعين على أسبقية الريالترع ، وجود نزا

؛ وسنوالى إستعراض المشاكل المتعلقة بمياه الري بب ارتفاع أسعار الوقود والصيانةارتفاع تكلفة الري بس
  :تبين االتي ) ١٠(ومن بيانات جدول رقم  ،ة المشكلة من وجهة نظر المزارعينلكل محصول حسب أهمي
  احتلت مشكلة  ارتفاع تكلفة  الري بسبب ارتفاع أسعار الوقود والصيانة المرتبة  - :محصول القمح

 عدم توافر المياه العذبة  من أراء مزارعي العينة البحثية  ، يليها مشكلتي %٩٧,١٤األولي بنسبة  تمثل حوالي
والري بمياه مخلوطة و صرف صحى  ، ومشكلة إنخفاض كمية المياه التي تصل الى الترع بنسبة  تمثل 

من أراء المزارعين لكل منهما ، ثم مشكلة عدم توافر المياه خالل الموسم اإلنتاجي % ٤٥,٧١حوالي 
شكلة زيادة  فاقد المياه بسبب طول المروى من أراء المزارعين ، ثم م% ٤٢,٨٦للمحصول بنسبة  حوالي

من أراء المزارعين ، وأخيراً مشكلة وجود نزاع بين %٣١,٤٣وعدم تبطينها بنسبة  تمثل حوالي حوالي 
  .من أراء المزارعين%٢٢,٨٦المزارعين على أسبقية الري بنسبة  تمثل حوالي 

 طول المروى وعدم تبطينها المرتبة  احتلت مشكلة  زيادة  فاقد المياه بسبب :محصول الفول البلدى
 العزبة  توافر المياه، يليها مشاكل عدم من أراء مزارعي العينة  البحثية%٥٦,٦٧األولي بنسبة  تمثل حوالي
 خالل الموسم اإلنتاجي للمحصول ، وارتفاع توافر المياهالصرف الصحى ، وعدم  والري بمياة مخلوطة  أو

لكل منهما ، ثم مشكلة  %  ٢٦,٦٧والصيانة  بنسبة  تمثل حوالي   الوقودتكلفة  الري بسبب ارتفاع أسعار
من أراء المزارعين ، واخيراً مشكلة %٢٠إنخفاض كمية المياه التي تصل إلى الترع بنسبة  تمثل حوالي 
  .من أراء المزارعين%١٦,٦٧وجود نزاع بين المزارعين على أسبقية الري بنسبة  تمثل حوالي 

المرتبة   الوقود والصيانة  أسعار ارتفاع بسبب الريتكلفة  مشكلة  ارتفاع   احتلت:محصول البرسيم
 المياه كمية إنخفاض يليها مشكلة ، من أراء مزارعي العينة  البحثية%٨٣,٣٣حوالي  تمثل األولي بنسبة 

 العزبة هالميا توافر ثم مشكلتي عدم ،المزارعين أراء  من%٣٠حوالي  تمثل بنسبة الترع إلى تصل التي
تمثل للمحصول بنسبة  اإلنتاجي الموسم خالل المياه توافر وعدم، صحى صرف أو مخلوطة بمياه والري

 أسبقية  على المزارعين بين نزاع المزارعين لكل منهما وأخيراً مشكلة وجود أراء من %٢٦,٦٧حوالي 
 .المزارعين من أراء%١٦,٦٧حوالي  تمثل بنسبة الري

  بمحافظة كفرالشيخالدراسة بعينه ل المتعلقة  بمياه الريالمشاك) ١٠( جدول رقم

 المشكلة
عدم توافر المياه 
العزبة  والري 
بمياه مخلوطة  

 الصحي والصرف

 المياهعدم توافر 
خالل الموسم 

 اإلنتاجي
 للمحصول

انخفاض 
كمية  المياه 

 تصل التي
  الترعةإلى

وجود نزاع بين 
المزارعين على 

 الري  أسبقية

قد زيادة  فا
 بسبب المياه

طول المروى 
 وعدم تبطينها

ارتفاع تكلفة  
 بسب الري
 أسعار ارتفاع

 الوقود والصيانة
 ٩٧,١٤ ٣١,٤٣ ٢٢,٨٦ ٤٥,٧١ ٤٢,٨٦ ٤٥,٧١ % القمح ٣٤ ١١ ٨ ١٦ ١٥ ١٦ التكرار
الفول  ٨ ١٧ ٥ ٦ ٨ ٨ التكرار

 ٢٦,٦٧ ٥٦,٦٧ ١٦,٦٧ ٢٠ ٢٦,٦٧ ٢٦,٦٧ % البلدي
 ٨٣,٣٣ ٢٣,٣٣ ١٦,٦٧ ٣٠ ٢٦,٦٧ ٢٦,٦٧ % البرسيم ٢٥ ٧ ٥ ٩ ٨ ٨ التكرار
بنجر  ٢٧ ١٣ ٥ ١٥ ١٠ ١٠ التكرار

 ٩٠ ٤٣,٣٣ ١٦,٦٦ ٥٠ ٣٣,٣٣ ٣٣,٣٣ % السكر
 ٩٣,٣٣ ٧٣,٣٣ ٧٠ ٩٠ ٨٣,٣٣ ٦٦,٦٧ % األرز ٢٨ ٢٢ ٢١ ٢٧ ٢٥ ٢٠ التكرار
 ٦٥,٧١ ٣١,٤٣ ١٧,١٤ ٢٥,٧١ ١٧,١٤ ٢٢,٨٦ % القطن ٢٣ ١١ ٦ ٩ ٦ ٨ التكرار
 ذرةال ٢٧ ١٣ ١٠ ١٨ ١٥ ١٥ التكرار

 ٩٠ ٤٣,٣٣ ٣٣,٣٣ ٦٠ ٥٠ ٥٠ % الشامية

   .)٢٠١٧ / ٢٠١٦(للموسم الزراعي الشيخ   جمعت وحسبت من استمارة استبيان العينة  البحثية بمحافظة كفر : المصدر



٢٠٣١ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
 والصيانة  الوقود أسعار ارتفاع بسبب الري تكلفة مشكلة ارتفاع  احتلت:محصول بنجر السكر

 كمية انخفاض يليها مشكلة ، البحثية العينة  مزارعي أراء من%٩٠حوالي  تمثل بنسبة  األولي المرتبة 
 بسبب المياه فاقد زيادة  مشكلة ثمالمزارعين،  من أراء% ٥٠حوالي  تمثل بنسبة  الترع الى تصل التي المياه
 المياه توافر ، ثم مشكلتي عدمارعينالمز أراء من% ٤٣,٣٣ حوالي تمثل بنسبة  تبطينها وعدم المروى طول

تمثل  بنسبة  اإلنتاجي الموسم خالل المياه توافر وعدم، الصحي الصرف أو مخلوطة  بمياه العذبة والري
 أسبقية على المزارعين بين نزاع وجود المزارعين لكل منهما، وأخيراً مشكلة  أراء من %٣٣,٣٣حوالي 

  .المزارعين ءأرا من% ١٦,٦٦حوالي  تمثل بنسبة  الري
 األولي المرتبة والصيانة الوقود أسعار ارتفاع بسبب الري تكلفة ارتفاع مشكلة  احتلت:محصول األرز

 تصل التي المياه كمية انخفاض يليها مشكلة، البحثية العينة مزارعي أراء من% ٩٣,٣٣حوالي  تمثل بنسبة
ثم مشكلة عدم توافر المياه خالل ، حثيةمزارعي العينة الب أراء من% ٩٠حوالي  تمثل بنسبة الترع إلى

 زيادة مشكلة  ثممن أراء مزارعي العينة البحثية،%٨٣,٣٣الموسم اإلنتاجي للمحصول بنسبة تمثل حوالي 
، البحثية  العينة مزارعي أراء من %٧٣,٣٣ حوالي تمثل بنسبة تبطينها وعدم المروى طول بسبب المياه فاقد

، أراء المزارعين  من%٧٠ حوالي تمثل بنسبة الري أسبقية على عينالمزار بين نزاع وجود ثم مشكلة
  تمثل حوالي بنسبة الصحى الصرف او مخلوطة بمياه والري العذبة المياه توافر وأخيراً مشكلة عدم

  .المزارعين أراء من%  ٦٦,٦٧
سبة تمثل والصيانة بن الوقود أسعار ارتفاع بسبب الري تكلفة ارتفاع مشكلة احتلت :محصول القطن

 وعدم المروى طول بسبب المياه فاقد ، ثم مشكلة زيادةمن أراء مزارعي العينة البحثية%٦٥,٧١حوالي 
 الترع الى تصل التي المياه كمية مشكلة انخفاض  ثممزارعي، أراء من%٣١,٤٣ تمثل حوالي بنسبة تبطينها
 او مخلوطة بمياه المياه العزبة والريالمزارعين ، ثم مشكلة عدم توافر  أراء من%٢٥,٧١ حوالي تمثل بنسبة

اه خالل ، واخيراً مشكلتي عدم توافر الميالمزارعين أراء من%٢٢,٨٦  حوالي تمثل بنسبة الصحي الصرف
من % ١٧,١٤، وجود نزاع بين المزارعين على أسبقية الري بنسبة تمثل حوالي الموسم اإلنتاجي للمحصول
  .آراء المزارعين لكل منهما

 احتلت مشكلة ارتفاع تكلفة الري بسبب ارتفاع أسعار الوقود والصيانة بنسبة تمثل  :ميةالذرة الشا
 تصل الى الترع بنسبة  ثم مشكلة انخفاض كمية المياه التي من آراء مزارعي العينة البحثية،%٩٠حوالي 

لوطة او الصرف ري بمياه مخثم مشكلتي عدم توافر المياه العزبة والء المزارعين، من آرا% ٦٠تمثل حوالي
  من آراء المزارعين لكل منهما،%٥٠وعدم توافر المياه خالل الموسم اإلنتاجي بنسبة تمثل حوالي الصحى، 

من آراء % ٤٣,٣٣ثم مشكلة زيادة فاقد المياه بسبب طول المروى وعدم تبطينها بنسبة تمثل حوالي 
من % ٣٣,٣٣ الري بنسبة تمثل حوالي ، واخيرآ مشكلة وجود نزاع بين المزارعين على أسبقيةالمزارعين

 .   آراء المزارعين 
باخذ أراء  مزارعي العينة البحثية بمحافظه  : المشاكل والمعوقات التي تتعلق بالعمل البشرى: ثانياَ
 بنجر ، البرسيم ،  الفول البلدى ،مشاكل والمعوقات التي تتعلق بالعمل البشرى لمحاصيل القمح لكفر الشيخ ل

ارتفاع   ،اإلنتاجسم االذره الشامية وتمثلت تلك المشاكل فى عدم توافر العمالة فى مو ، القطن ،رزاأل ،السكر
 عدم مقدره العمال على القيام بنفس المهام التي كان يقوم بها ،اليوميةنقص عدد ساعات العمل ،العامل  أجر

لكل بالعمل البشرى  الخاصة المشاكل استعراضوالى نوس ، العاملإنتاجية  ضعف اى السابقفي العمال
   :األتيتبين ) ١١(ومن بيانات جدول رقم .  من وجهه نظر المزارعينالمشكلةمحصول حسب أهميه 

تمثل   بنسبة احتلت مشكله عدم توفر العمالة فى مواسم اإلنتاج والمرتبة األولي: محصول القمح
 %٨٠اع أجر العامل بنسبة تمثل حوالي يليها مشكله ارتف، من أراء مزارع العينة البحثية %٨٢,٨٦حوالي 
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٢٠٣٢ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
من أراء  %٧٧,١٤ثم  مشكله نقص عدد ساعات العمل اليومية بنسبة  تمثل حوالي ،من أراء  المزارعين

   السايقالعمال فىوأخيراً مشكله عدم مقدره العمال على القيام بنفس المهام التي كان يقوم بها  ،المزارعين
   من أراء المزارعين ٥٧,١٤مثل حوالي  بنسبة  ت العاملإنتاجية  ضعفاى

العمالة فى مواسم اإلنتاج المرتبة األولي بنسبة     احتلت مشكله عدم توافر :محصول الفول البلدى
من أراء   مزارعي العينة البحثية يليها مشكله نقص عدد ساعات العمل بنسبة  تمثل %٦٣,٣٣تمثل  حوالي 

 بنفس  القيام عدم مقدره العمال على،العامل كلتي ارتفاع أجرثم مش،من أراء  المزارعين%٥٣,٣٣حوالي 
من أراء  % ٥٠ بنسبة  تمثل حوالي العاملإنتاجية  ضعف اىفى  السابقالعمال المهام التي كان يقوم بها 

  .المزارعين  لكل منهما
 م بها احتلت  مشكله عدم مقدره العمال على القيام بنفس المهام  التي كان  يقو:حصول البرسيمم

من أراء  مزارعي  %٤٣,٣٣ األولي بنسبة  تمثل حواليالمرتبة  العاملإنتاجية  ضعف اىالسابقفى العمال 
 من أراء% ٣٦,٦٧ بنسبة  تمثل حوالي اليوميةيليها مشكله نقص عدد ساعات العمل  ،العينة البحثية

  أجر العامل بنسبة  تمثل حواليارتفاع ،مشكلتي عدم توافر العمالة فى مواسم اإلنتاج وأخيرا ،المزارعين
  .من أراء  المزارعين لكل منهما   %٢٦,٦٧

 ،الدراسةبإستعراض المشاكل والمعوقات التي  تتعلق بالعمل البشرى بعينه : حصول بنجر السكرم
  األولي بنسبة  تمثل المرتبةارتفاع  اجر العامل ،حيث احتلت مشكلتي عدم توافر العمالة  فى مواسم  اإلنتاج

ا  مشكله نقص عدد ساعات العمل اليومية ميليه،من أراء  مزارعي العينة البحثية لكل منهما%٧٦,٦٧حوالي
مشكله عدم مقدره العمال على القيام بنفس المهام التي  واخيراً ،من أراء  المزارعين%٦٠بنسبة  تمثل حوالي 

  .من أراء  المزارعين%٥٠ل حوالي  بنسبة  تمث العاملإنتاجية  ضعف اى فى السابق العمالكان يقوم بها
 احتلت مشكله عدم توافر العمالة فى مواسم اإلنتاج المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي محصول األرز

 %٨٣,٣٣تمثل حوالي نسبة يليها مشكله ارتفاع اجر العامل ب ،من أراء  مزارعي العينة البحثية %٩٣,٣٣
من أراء   %٧٦,٦٧ات العمل اليومية بنسبة  تمثل حوالي ثم مشكله نقص عدد ساع ،من أراء  المزارعين

  اىفى السابقالعمال مشكله عدم مقدره العمال على القيام بنفس المهام التي كان يقوم بها  واخيراً ،المزارعين
    .راءاألمن  %٧٣,٣٣ تمثل حوالي بنسبه  العاملإنتاجية ضعف

 .الشيخ  بمحافظة كفرالدراسة بعينه عمل  البشرىالمشاكل  والمعوقات التي تتعلق بال)١١(جدول رقم 
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  المشكلة  م  الذرة الشامية  القطن  األرز  بنجر السكر  البرسيم  الفول البلدى  القمح

العمالة  عدم توافر  ١
  ٦٦,٦٧  ٢٠  ٧١,٤٣  ٢٥  ٩٣,٣٣  ٢٨  ٧٦,٦٧  ٢٣  ٢٦,٦٧  ٨  ٦٣,٣٣  ١٩  ٨٢,٨٦  ٢٩  فى مواسم اإلنتاج

  ٨٣,٣٣  ٢٥  ٦٧,٥٧  ٢٤  ٨٣,٣٣  ٢٥  ٧٦,٦٧  ٢٣  ٢٦,٦٧  ٨  ٥٠  ١٥ ٨٠  ٢٨  العامل ارتفاع اجر  ٢

نفص عدد ساعات   ٣
  ٥٣,٣٣  ١٦  ٤٢,٨٦  ١٥  ٧٦,٦٣  ٢٣  ٦٠  ١٨  ٣٦,٦٧  ١١  ٥٣,٣٣  ١٦  ٧٧,١٤  ٢٧  العمل  اليومية

٤  

عدم مقدره  
العمال على القبام 
بنفس المهام  

 ونالتي  كان يقوم
 فى السابق بها

 إنتاجية ضعف(
  )العامل

٣٠  ٩  ٥٤,٢٨  ١٩  ٧٣,٣٣  ٢٢  ٥٠  ١٥  ٤٣,٣٣  ١٣  ٥٠  ١٥  ٥٧,١٤  ٢٠  

  . )٢٠١٧ / ٢٠١٦( جمعت وحسبت من استمارة استبيان العينة البحثية للموسم الزراعي  : المصدر
  

الشيخ  باخذ أراء  مزارعي العينة البحثية بمحافظه كفر :اآللي بالعمل المتعلقةالمشاكل : ثالثاً
وتمثلت  الذره الشامية ،األرز ،البنجر ،البرسيم ،الفول البلدى ،للمشاكل المتعلقه بالعمل االلى لمحاصيل القمح

االزدحام  ،ارتفاع أسعار الوقود ،ارتفاع تكلفه اآلالت الزراعية  ،تلك المشاكل فى عدم توفر اآلالت الزراعية



٢٠٣٣ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
المشاكل الخاصه بكل محصول حسب أهميه المشكله من على اآلالت الزراعبه وستوالى استعراض  الشديد

  -:تبين االتي ) ١٢(ومن بيانات جدول رقم . وجهة نظر المزارعين 
من %٧٧,١٤ احتلت مشكله ارتفاع أسعار الوقود المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي :محصول القمح

من %٧١,٢٥زراعية بنسبة  تمثل حوالي يليها  مشكله ارتفاع تكلفه اآلالت ال ،أراء مزارعي العينة البحثية
من أراء % ٤٨,٥ ٧ثم مشكله االزدحام الشديد على اآلالت  الزراعية بنسبة  تمثل حوالي ،أراء المزارعين

  .من أراء  المزارعين%١٧,١٤وأخيراً مشكله  عدم  توفر اآلالت الزراعية بنسيه تمثل حوالي  ،المزارعين 
المرتبة  األولي بنسبة تمثل  تكلفه االالت الزراعية له ارتفاع احتلت مشك : محصول  الفول البلدى

 حوالي بلغتبنسيه أسعار الوقود يليها مشكله ارتفاع  ، مزارعي العينة البحثيةمن أراء% ٧٣,٣٣حوالي 
ثم مشكله  االزدحام الشديد على اآلالت الزراعية بنسبة  تمثل حوالي   ،من أراء المزارعين %٥٦,٦٦
من % ١٦,٦٦ عدم توفر اآلالت الزراعية بنسيه تمثل حواليواخيراً مشكله ، اء المزارعينمن أر %٢٣,٣٣

  .أراء  المزارعين
ارتفاع أسعارالوقود  المرتبة ،احتلت مشكلتي ارتفاع تكلفه  اآلالت الزراعية: محصول  البرسيم

ا مشكله ارتفاع تكلفه مهيلي، من أراء   مزارعي  العينة البحثية% ٤٦,٦٧األولي  بنسبة   تمثل  حوالي 
واخيراً مشكله  االزدحام الشديد على ، من  أراء  المزارعين  % ٢٦,٦٧٥اآلالت الزراعية  بنسبة   حوالي 

  . من أراء   مزارعين % ٦,٦٧االالت  الزراعية بنسبة   تمثل حوالي 
ولي  بنسبة   تمثل  المرتبة األ، احتلت مشكله ارتفاع تكلفه  اآلالت الزراعية : السكر حصول  بنجرم
% ٧٠ حوالي الوقود بنسبة تمثل يليها مشكله ارتفاع أسعار،  مزارعي  العينة البحثيةمن أراء  %٨٠حوالي  

من %٢٦,٦٧  الزراعية بنسبة   تمثل حوالي اآلالتثم مشكله  االزدحام الشديد على  ،من  أراء  المزارعين
  . المزارعينأراء من %١٦,٦٧تمثل حوالي الزراعيه بنسبة مشكله عدم توفر اآلالت واخيرا  ،أراء مزارعين

ثل  حوالي   تمالمرتبة األولي  بنسبة، لزراعيةاحتلت مشكله ارتفاع تكلفه  اآلالت ا: حصول  األرزم
من  % ٨٣,٣٣الي الوقود بنسبة  تمثل حو يليها مشكله ارتفاع أسعار، العينة البحثيةمن أراء مزارعي  %٩٠

من أراء  %٥٦,٦٧تمثل  حوالي  الزراعية بنسبة   اآلالتثم مشكله  االزدحام الشديد على  ،أراء المزارعين
  .المزارعينأراء  من  %٣٠واخيرا مشكله عدم توفر اآلالت الزراعية  بنسبة  تمثل حوالي  ،المزارعين

  .الشيخ  بمحافظة كفرالدراسة بعينه  بالعمل االلىالمتعلقةالمشاكل  )١٢(م قجدول ر
كلةالمش م الذرة الشامية القطن األرز بنجر السكر البرسيم الفول البلدى القمح  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

١ 
عدم 
توفر 
اآلالت 

 الزراعية
١٦,٦٧ ٥ ٨,٥٧ ٣ ٣٠ ٩ ١٦,٦٧ ٥ ٢٦,٦٧ ٨ ١٦,٦٦ ٥ ١٧,١٤ ٦ 

٢ 
أرتفاع 
تكلفه 
اآلالت 

 الزراعية
٨٦,٦٧ ٢٦ ٤٢,٨٦ ١٥ ٩٠ ٢٧ ٨٠ ٢٤ ٤٦,٦٧ ١٤ ٧٣,٣٣ ٢٢ ٧١,٤٣ ٢٥ 

٣ 
أرتفاع 
 أسعار
 الوقود

٦٦,٦٧ ٢٠ ٤٥,٧١ ١٦ ٨٣,٣٣ ٢٥ ٧٠ ٢١ ٤٦,٦٧ ١٤ ٥٦,٦٦ ١٧ ٧٧,١٤ ٢٧ 

٤ 

اإلزدحام 
الشديد 
على 
االالت 

 الزراعية

١٠ ٣ ٢٠ ٧ ٥٦,٦٧ ١٧ ٢٦,٦٧ ٨ ٦,٦٧ ٢ ٢٣,٣٣ ٧ ٤٨,٥٧ ١٧ 

   ) .٢٠١٧ / ٢٠١٦(  للموسم الزراعي ة البحثيةرة استبيان العينجمعت وحسبت من استما : المصدر
  

من % ٤٥,٧١بنسبة تمثل حوالي الوقود المرتبة األولي   احتلت مشكله ارتفاع أسعار:محصول القطن
من  % ٤٢,٨٦تمثل حوالي فه اآلالت الزراعية بنسبة يليها مشكله ارتفاع تكل، العينة البحثيةأراء مزارعي 
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٢٠٣٤ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
من أراء  %٢٠حوالي ثم مشكله االزدحام الشديد على االالت الزراعية بنسبة تمثل  .ينأراء المزارع

  .من أراء  المزارعين%٨,٥٧واخيرا مشكله عدم توفر اآلالت الزراعية بنسبة  تمثل حوالي ،المزارعين
ثل  بنسبة تمالمرتبة األولي ، آلالت الزراعيةاحتلت مشكله ارتفاع تكلفه  ا: الشامية الذرةمحصول 

الوقود بنسبة تمثل حوالي  يليها مشكله ارتفاع أسعار، من أراء مزارعي العينة البحثية %٨٦,٦٧حوالي 
من أراء  %١٦,٦٧ اآلالت الزراعية بنسبة تمثل حوالي ثم مشكله عدم توفر ،المزارعينمن أراء % ٦٦,٦٧

  .المزارعين أراء من ١٠تمثل حوالي  االزدحام الشديد على اآلالت الزراعية بنسبةةوأخيراً مشكل ،المزارعين
 مزارعي العينة البحثية بمحافظه  أراءبأخذ: ة السعريةبالسياسة المشاكل والمعوقات  المتعلق:رابعاً 

 بنجر ،البرسيم ،البلديالفول  ، لمحاصيل القمحالسعرية بالسياسةكفر الشيخ لمشاكل والمعوقات المتعلقه 
 احتكار ،محصولفى شراء ال الدولةتدخل وتمثلت تلك المشاكل فى عدم  الذره الشامية ،القطن ،األرز ،السكر
 السعرية السياسةوالى استعراض لمشاكل نوس ،انخفاض السعر ،ريف المنتج صصعوبه ت ،للمحصول التجار

تبين ) ١٣(ومن بيانات جدول رقم ، .خاصه بكل محصول حسب أهميه المشكله من وجهه نظر المزارعين
  :االتي 

من %٨٢,٨٦احتلت مشكله انخفاض سعر المنتج المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي : قمحمحصول ال
من أراء %٥٤,٢٨يليها  مشكله صعوبه تصريف المنتج بنسيه تمثل حوالي ،أراء  مزارعي العينة البحثية 

من أراء % ٥١,٤٣ بنسبه تمثل حوالي محصولفى شراء الالدوله  ،ثم مشكله عدم تدخل المزارعين
  .من أراء المزارعين% ٣٧,١٤ للمحصول بنسبه تمثل حوالي التجار مشكله احتكار ،واخيرا ارعينالمز

 تتمثل حوالي ار للمحصول المرتبة األولي بنسبةالتج احتلت مشكله احتكار:  محصول الفول البلدى
من %٥٦,٦٦تمثل حوالي  المنتج بنسبة يليها مشكله انخفاض سعر ،من أراء  مزارعي العينة البحثية %٧٠
من ارء %٤٦,٦٦محصول بنسبة  تمثل حوالي فى شراء الالدوله تدخل ثم مشكله عدم  ، المزارعينأراء

  .نالمزارعي من  أراء %٤٣,٣٣ي  تصريف المنتج  بنسبة  تمثل حوالصعوبةمشكله  المزارعين وأخيراً
  . بمحافظة كفرالشيخالدراسةنه  بعيالرئيسيةة للمحاصيل السعرية  بالسياسةالمشكالت المتعلق )١٣( جدول رقم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % التكرار المشكلة م الذرة الشامية القطن األرز بنجر السكر البرسيم الفول البلدى القمح
 فىالدوله  تدخل عدم ١

محصولال شراء  ٤٦,٦٦. ١٤ ٥١,٤٣ ١٨  - - ٤٠ ١٢ ٤٢,٨٦ ١٥ ٦٠ ١٨ ٩٣,٣٣ ٢٨ 

احتكار التجار   ٢
 ٦٦,٦٧ ٢٠ ٤٨,٥٧ ١٧ ٨٣,٣٣ ٢٥ ٤٦,٦٧ ١٤ ٣٦,٦٧ ١١ ٧٠ ٢١ ٣٧,١٤ ١٣ للمحصول

صعوبه تصريف   ٣
 ٤٠ ١٢ ٥١,٤٣ ١٨ ٦٣,٣٣ ١٩ - - ٤٠ ١٢ ٤٣,٣٣ ١٣ ٥٤,٢٨ ١٩ المنتج

 السعر انخفاض ٤
لمنتجل المزرعى  ٦٦,٦٧ ٢٠ ٥٤,١٤ ١٩ ٦٣,٣٣ ١٩ ٥٣,٣٣ ١٦ ٤٣,٣٣ ١٣ ٥٦,٦٦ ١٧ ٨٢,٨٦ ٢٩ 

   ).٢٠١٧ / ٢٠١٦( رة استبيان العينة البحثية للموسم الزراعي جمعت وحسبت من استما: المصدر 
  

 انخفاض سعر المنتج المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي  مشكله احتلت:محصول البرسيم
 آراءمن %٤٠يليها مشكله صعوبه تصريف المنتج  بنسبة تمثل ،مزارعي العينة البحثية  من أراء%٤٣,٣٣

  من أراء المزارعين%٣٦,٦٧ تمثل حوالي بنسبهلتجار للمحصول ا احتكار ثم مشكله ،المزارعين
 المرتبة األولي بنسبة لمحصوفى شراء الالدوله  تدخل عدم مشكله احتلت : محصول بنجر السكر

 بنسبه لمنتجل  السعر المزرعىانخفاضيليها  مشكله ،من أراء  مزارعي العينة البحثية %٩٣,٣٣تمثل حوالي 
 بنسبة تمثل حوالي احتكار التجار للمحصولمشكله  واخيراً، أراء المزارعينمن  %٥٣,٣٣تمثل حوالي 

  .من أراء  المزارعين %٤٦,٦٧



٢٠٣٥ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
 التجار للمحصول المرتبة األولي بنسبة  تتمثل حوالي احتلت مشكله احتكار :حصول األرزم
لكل  %٦٣,٣٣لي يليها مشكله انخفاض سعره بنسبة  تمثل حوا ،من أراء  مزارعي العينة البحثية %٨٣,٣٣

 بنسبة  تمثل حوالي لمحصوفى شراء الالدوله تدخل مشكله عدم  واخيرا ،من أراء المزارعين منهما
  .من ارء المزارعين %٦٠

من أراء  %٥٤,١٤ احتلت انخفاض سعر المنتج المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي :حصول القطنم
من أراء   %٥١,٤٣لمنتج بنسيه تمثل حوالي يليها مشكله صعوبه تصريف ا،مزارعي العينة البحثية 

 ةمشكل خيراًأمن المزارعين و%٤٨,٥٧ثم مشكله احتكار التجار للمحصول بنسبة  تمثل حوالي  ، المزارعين
  .من أراء المزارعين%٤٢,٨٦ تمثل حوالي ة بنسبلمحصوفى شراء الالدوله  تدخل عدم

انخفاض سعر المنتج المرتبة  ،لمحصول التجار ل احتلت مشكلتي احتكار: ةمحصول الذره الشامي
 تدخل عدم  مشكلتي ثم،لكل منهما من أراء  مزارعي العينة البحثية%٦٦,٦٧األولي بنسبة  تتمثل حوالي

  .لكل منهما من أراء المزارعين%٤٠صعوبه تصريف المنتج بنسبة تمثل ل و محصوفى شراء الالدوله 
بأخذ أراء  مزارعي العينة البحثية بمحافظة كفر الشيخ  : بمستلزمات اإلنتاجالمتعلقةالمشاكل خامساً 

، القطن ، األرز، بنجر السكر، البرسيم ، الفول البلدي ، للمشاكل المتعلقه بمستلزمات إنتاج محاصيل القمح 
 وثالثه متعلقه الكيماوية باألسمدة   متعلقة وأخري، تمثلت في مشكالت متعلقه بالتقاوي  الذره الشامية

  -:تبين االتي ) ١٤(ومن بيانات جدول رقم ،ت بالمبيدا
تعتبر التقاوي من مدخالت اإلنتاج الهامه التي تؤثر في انتاجية   :المشاكل المتعلقه بالتقاوي

  . عاليه للمحصول إنتاجيةالمحصول فالصنف الجيد والتقاوي المحسنه تعطي 
 ، الميدانيهالدراسةمح بعينه  بمحصول القالمتعلقة المشاكل والمعوقات باستعراض: محصول القمح

 ،األسمدة   الكيماويه ،التقاويورغم تعدد صور مستلزمات اإلنتاج الزراعى اال انه يمكن حصرها فى 
 بين مزارعي محصول القمح بالعينة يتضح أنها تنحصر فى ارتفاع التقاويوبدراسه مشاكل  .المبيدات

كافيه وتمثل  متاحه أو  أن كميتها غيريليها مشكله،من األراء %٨٥,٧١األسعار وتمثل حوالي 
 ،من األراء%٢٥,٧١لتي تمثل حوالي   غير مناسب واالتقاوي مشكله ميعاد صرف هذه ثم،%  ٣١,٤٣حوالي

 حوالي  هذه المشكلهتمثلحيث  غير جيده التقاويكما تزداد االمورتعقيداً اذا ما تبين ان نوعيه هذه 
  من األراء%٢٢,٨٦

 الخاصه بمحصول الفول البلدى المرتبة التقاويحتلت مشكله ارتفاع أسعار ا: محصول الفول البلدى
بنسبة   كافيه أو غير متاحه مشكله أنها يليها ،من أراء  مزارعي العينة%٧٦,٦٧األولي بنسبة  تمثل حوالي 

من %٣٠ غير جيده بنسبة  تمثل حوالي التقاويمن أراء  المزارعي ثم مشكله نوعيه %٣٦,٦٧تمثل حوالي 
من أراء  %١٣,٣ غير مناسب والتي تمثل حوالي التقاويوأخيراً مشكله ميعاد صرف ،أراء  المزارعين

  . المزارعين
 الخاصه بمحصول البرسيم المرتبة األولي التقاوي احتلت مشكله ارتفاع أسعار :محصول البرسيم

 التقاويونوعيه ،كافيه  أو هيليها مشكلتي أنها غير متاح،من أراء  مزارعي العينة%٦٠بنسبة  تمثل حوالي 
وأخيراً مشكله ميعاد الحصول ،لكل منهما من أراء  المزارعي % ١٧,١١٤غير جيده  بنسبة  تمثل حوالي 

  . من أراء  المزارعين%١٠ غير مناسب والذى يمثل حوالي التقاويعلى هذه 
جر المرتبة األولي  الخاصه بمحصول البنالتقاوياحتلت مشكله ارتفاع أسعار  : السكر محصول بنجر

كافيه بنسبة  تمثل حوالي أو متاحه  غير يليها مشكلة انها،من أراء  مزارعي العينة %٩٠بنسبة  تمثل حوالي 
من أراء  %١٧,١٤جيده بنسبة  تمثل حوالي   غيرالتقاويثم مشكله نوعيه هذه ،من أراء  المزارعين%٣٣,٣٣

من %١٦,٦٧ غير مناسب والتي تمثل حوالي التقاوي واخيراً مشكله ميعاد الحصول على هذه ،المزارعين
  .أراء  المزارعين
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٢٠٣٦ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
 الخاصه بمحصول األرز المرتبة األولي بنسبة  التقاوي احتلت مشكله ارتفاع أسعار: محصول األرز

  غير جيده بنسبة  تمثل حواليالتقاوييليها مشكله نوعيه هذه ،مزارعي العينة من أراء%٩٠تمثل حوالي
 غير التقاويوميعاد الحصول على هذه  ،التقاويواخيراً مشكلتي كميه هذه  ،  المزارعينمن أراء %٢٦,٦٧

  .لكل منهما من أراء  المزارعين %١٦,٦٧مناسب والتي تمثل حوالي 
 الخاصه بمحصول القطن المرتبة األولي بنسبة  التقاوي  احتلت مشكله ارتفاع أسعار:محصول القطن

من %٢٠فيه بنسبة  تمثل حواليكاأو يليها مشكله أنها غير متاحه ،العينةمن أراء مزارعي %٦٠تمثل حوالي
 ،من أراء  المزارعين ١٤,٢٨ غير جيده بنسبة  تمثل حوالي التقاويثم مشكله نوعيه هذه  ،المزارعين أراء

 لكل منهما من أراء  %٨,٥٦ غير مناسب والتي تمثل حوالي التقاويمشكله ميعاد الحصول على هذه  وأخيراً
  .المزارعين

  الشيخ  بمستلزمات اإلنتاج بمحافظة كفرةالمشاكل المتعلق أهم )١٤(جدول رقم
  المحصول ة الشاميالذرة القطن األرز بنجر السكر البرسيم  الفول البلدي  القمح

  
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار المشكلة

ارتفاع 
 ٩٦,٦٧ ٢٩ ٦٠ ٢١ ٩٠ ٢٧ ٩٠ ٢٧ ٦٠ ٢١ ٧٦,٦٧ ٢٣ ٨٥,٧١ ٣٠ سعاراأل

متاحه  غير
 ١٦,٦٧ ٥ ٢٠ ٧ ١٦,٦٧ ٥ ٣٣,٣٣ ١٠ ١٧,١٤ ٦ ٣٦,٦٧ ١١ ٣١,٤٣ ١١ اوكافيه

 النوعيه
وي ٢٦,٦٧ ٨ ١٤,٢٨ ٥ ٢٦,٦٧ ٨ ١٧,١٤ ٦ ١٧,١٤ ٦ ٣٠ ٩ ٢٢,٨٦ ٨ جيده غير

لتقا
ا

 

 غير الميعاد
 ١٠ ٣ ٨,٥٧ ٣ ١٦,٦٧ ٥ ١٦,٦٧ ٥ ١٠ ٣ ١٣,٣ ٤ ٢٥,٧١ ٩ مناسب

ارتفاع 
 ٩٦,٦٧ ٢٩ ٥٤,٢٨ ١٩ ٩٣,٣٣ ٢٨ ٨٣,٣٣ ٢٥ ٩٠ ٢٧ ٩٣,٣٣ ٢٨ ٧١,٤٣ ٢٥ األسعار

متاحه  غير
 ١٦,٦٧ ٥ ٢٠ ١٤ ٣٦,٦٧ ١١ ٣٦,٦٧ ١١ ٣٣,٣٣ ١٠ ٢٠ ٦ ٢٢,٨٦ ٨ اوكافيه

 النوعيه
 ١٠ ٣ ١٧,١٤ ٦ ١٣,٣٣ ٤ ٧,١٤١ ٦ ١٠ ٣ ٢٦,٦٦ ٨ ١٧,١٤ ٦ جيده غير

ويه
يما

 الك
ة  

سمد
األ

 غير الميعاد 
 ١٠ ٣ ٨,٥٧ ٣ ١٦,٦٧ ٥ ٦,٦٧ ٢ ٥٦,٦٧ ١٧ ١٣,٣ ٤ ٤٧,٥٧ ١٧ مناسب

ارتفاع 
 ٧٦,٦٧ ٢٣ ٥٧,١٤ ٢٠ ٨٦,٦٧ ٢٦ ٩٦,٦٧ ٢٩ ٢٦,٦٧ ٨ ٨٦,٦٦ ٢٦ ٤٠ ١٤ األسعار

متاحه  غير
 ١٦,٦٧ ٥ ٣٧,١٤ ١٣ ١٧,١٤ ٦ ١٧,١٤ ٦ ١٣,٣٣ ٤ ٢٦,٣١ ٨ ٣٧,١٤ ١٣ كافيه او

 النوعيه
 ١٧,١٤ ٦ ٢٨,٥٧ ١٠ ٣٦,٦٧ ١١ ٢٦,٦٧ ٨ ١٧,١٤ ٦ ١٦,٦٦ ٥ ٢٢,٨٦ ٨ جيده غير

ات
بيد

الم
 

 ١٠ ٣ ٢٨,٥٧ ١٠ ١٦,٦٧ ٥ ١٦,٦٧ ٥ ١٠ ٣ ١٠ ٣ ٢٥,٧١ ٩ الميعاد

   ) .٢٠١٧ / ٢٠١٦(  للموسم الزراعي  بمحافظة كفرالشيخجمعت وحسبت من استمارة استبيان العينة البحثية: لمصدر ا
  

  الخاصه بمحصول الذره الشاميةالتقاوي تفاع أسعاراحتلت مشكله ار : :الذرة الشاميةمحصول 
 غير التقاوييليها مشكله أن هذه  ،من أراء  مزارعي العينة%٩٦,٦٧المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي

 غير جيده التقاويثم مشكله نوعيه هذه ،من أراء  المزارعين%٢٦,٦٧كافيه بنسبة  تمثل حواليأو متاحه 
 غير التقاويوأخيراً مشكله ميعاد الحصول على هذه ،من أراء  المزارعين%١٦,٦٧بنسبة  تمثل حوالي 

  .لكل منهما من أراء  المزارعين%١٠مناسب والتي تمثل حوالي 
تعتبر األسمدة الكيماويه من مستلزمات اإلنتاج الهامه التي  : المشاكل المتعلقه باألسمدة الكيماويه

اد الكيماوي في الميعاد المناسب والكميه المناسبه لكل محصول  المحصول فوضع السمإنتاجيةفى تؤثر ايضاً 
  . عاليه للمحصول إنتاجيةتعطي 

من أراء  %٧١,٤٣المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي  احتلت مشكله ارتفاع األسعار: محصول القمح
من %٤٨,٥٧الييليها مشكله ميعاد صرف هذه األسمدة الكيماويه غير مناسب والتي تمثل حو،مزارعي العينة



٢٠٣٧ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
من أراء  %٢٢,٨٦كافيه بنسبة  تمثل حوالي  أو ثم مشكله أن هذه االسمدة غير متاحه،المزارعين أراء

لكل منهما من أراء   %١٧,١٤وأخيراً مشكله نوعيه هذه األسمدة غير جيده بنسبة تمثل حوالي  ،المزارعين
  .المزارعين

 %٩٣,٣٣  المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي احتلت مشكله ارتفاع األسعار: محصول الفول البلدى
من أراء  %٢٦,٦٦يليها مشكله نوعيه هذه األسمدة غير جيده بنسبة  تمثل حوالي،من أراء  مزارعي العينة

من أراء  %٢٠كافيه بنسبة  تمثل حوالي أو ثم مشكله أن هذه االسمدة غير متاحه ،المزارعين
من أراء  % ١٣,٣ألسمدة   غير مناسب والتي تمثل حوالي وأخيرا مشكله ميعاد صرف هذه ا،المزارعين
  .المزارعين

من أراء  %٩٠المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي  احتلت مشكله ارتفاع األسعار: محصول البرسيم
أراء   من %٥٦,٦٧ يليها مشكله ميعاد صرف هذه األسمدة غير مناسب والتي تمثل حوالي ،مزارعين

من أراء   %٣٣,٣٣تمثل حوالي  كافيه بنسبةأو ن هذه االسمدة غير متاحه ثم مشكله أ ،المزارعين
لكل منهما من أراء   %١٠وأخيراً مشكله نوعيه هذه األسمدة غير جيده بنسبة  تمثل حوالي  ،المزارعين
  .المزارعين

 ءمن أرا%٨٣,٣٣المرتبة األولي بنسبة  تمثل حوالي  احتلت مشكله ارتفاع األسعار: محصول البنجر
من أراء %٣٦,٦٧كافيه بنسبة  تمثل حواليأو يليها مشكله أن هذه األسمدة غير متاحه ،مزارعي العينة 

 ،من أراء المزارعين%١٧,١٤ثم مشكله أن نوعيه هذه األسمدة غير جيده بنسبة  تمثل حوالي ،المزارعين
  .أراء  المزارعينلكل منهما من %٦,٦٧وأخيراً مشكله ميعاد صرف هذه األسمدة التي تمثل حوالي 

الخاصه بمحصول األرز المرتبة  االسمده الكيماويه سعار ااحتلت مشكله ارتفاع: محصول األرز
تمثل   بنسبةمتاحه اوكافيهثم مشكله ان األسمدة غير،من أراء  مزارعين%٩٣,٣٣األولي بنسبة  تمثل حوالي 

 غير جيده بنسبة  تمثل حوالي ثم مشكله أن نوعيه هذه االسمده،من أراء  المزارعين%٣٦,٦٧حوالي
وأخيراً مشكله ميعاد الحصول على هذه األسمدة   غير مناسب والتي تمثل ،من أراء  المزارعين%١٣,٣٣
  .من أراء  المزارعين% ١٦,٦٧حوالي 

الخاصه بمحصول القطن المرتبة الكيماويه  احتلت مشكله ارتفاع أسعار األسمدة :محصول القطن
كافيه بنسبة   أو يليها مشكله انها غيرمتاحه،من أراء  مزارعي العينة%٥٤,٢٨والي األولي بنسبة  تمثل ح

ثم مشكله أن نوعيه هذه األسمدة غير جيده بنسبة  تمثل حوالي ،من أراء  المزارعين%٢٠تمثل حوالي
وأخيراً مشكله ميعاد الحصول على هذه األسمدة غير مناسب والتي تمثل ،من أراء  المزارعين%١٧,١٤

  .من أراء  المزارعين% ٨,٥٧الي حو
 تلعب المبيدات دوراً هاماً في إنتاجية المحاصيل حيث رش المبيد :المشاكل المتعلقه بالمبيدات

  .ي تصيب النباتات وتمنع إنتشاراهاالمناسب في الوقت المناسب يؤدي الي القضاء علي االفات واالمراض الت
  مزارعي محصول القمح يرون انها تنحصربين  مشاكل معوقات المبيداتبدراسة :محصول القمح

كافيه بنسبة   أو متاحه يليها مشكله انها غير،من أراء  المزارعين%٤٠تمثل حوالي حيث  فى ارتفاع األسعار
ً  مشكله ميعاد الحصول على هذه المبيدات غير مناسب والتي ثم،.من أراء  المزارعين%٣٧,١٣تمثل حوالي 
من أراء  %٢٢,٨٦ مشكله نوعيه هذه المبيدات غير جيده بنسبة  تمثل حوالي ا ،واخير%٢٥,٧١تمثل حوالي 

  .المزارعين
احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات الخاصه بمحصول الفول البلدى المرتبة : محصول الفول البلدى

تمثل ه كافييليها مشكله المبيدات غير متاحه أو ،من أراء  المزارعين%٨٦,٦٦األولي بنسبة  تمثل حوالي
من %١٦,٦٦ غير جيدة بنسبة  تمثل حوالي التقاوي ةم مشكله نوعي من اراء المزارعين ، ث%٢٦,٦٦حوالي 
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٢٠٣٨ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
من أراء  %١٠ ميعاد صرف هذه المبيدات غير مناسب والتي تمثل حوالي ةوأخيراً مشكل ، زارعين المراء أ

  .المزارعين
خاصه بمحصول البرسيم المرتبة األولي احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات ال : محصول البرسيم

يليها مشكله ان نوعيه هذه المبيدات غير جيدة بنسبة  ،من أراء  مزارعي العينة%٢٦,٦٧بنسبة  تمثل حوالي
 %١٣,٣٣ تمثل حوالي كافيهمشكله المبيدات غير متاحه أو   ،ثممن ا راء المزارعين%١٧,١٤تمثل حوالي 

من %١٠ ميعاد صرف هذه المبيدات غير مناسب والتي تمثل حوالي وأخيراً مشكلهمن اراء المزارعين ، 
  . أراء  المزارعين

 احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات الخاصه بمحصول بنجر السكر المرتبة :محصول بنجر السكر
 جيدهيليها مشكله نوعيه هذه المبيدات غير،من أراء  مزارعي العينة%٩٦,٦٧األولي بنسبة  تمثل حوالي

 تمثل حوالي كافيهمشكله المبيدات غير متاحه أو  ،ثممن أراء  مزارعي العينة %٢٦,٦٧ة  تمثل حوالي بنسب
واخيرا مشكله ان ميعاد صرف هذه المبيدات غير مناسب والتي تمثل حوالي ، من اراء المزارعين%١٧,١٤
  من أراء  المزارعين%١٦,٦٧

لخاصه بمحصول األرزالمرتبة األولي بنسبة  احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات ا: محصول األرز
يليها مشكله ان نوعيه هذه المبيدات غيرجيده بنسبة  تمثل ،من أراء  مزارعي العينة%٨٦,٦٧تمثل حوالي

ثم مشكله ان هذه المبيدات غيرمتاحه بنسبة  تمثل حوالي ،من أراء  مزارعي العينة %٣٦,٦٧حوالي 
كافيه مناسب والتي أو  مشكله ان ميعاد صرف هذه المبيدات غير واخيرا،من أراء  مزارعي العينة%١٧,١٤

  .من أراء  المزارعين %١٦,٦٧تمثل حوالي 
احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات الخاصه بمحصول القطن المرتبة األولي بنسبة  : محصول القطن

فيه  بنسبة  تمثل حوالي كا أو يليها مشكله انها غير متاحه،من أراء  مزارعي العينة%٥٧,١٤تمثل حوالي
غير عليهاوميعاد الحصول ،مشكلتي نوعيه هذه المبيدات غير جيده  واخيرا،من ا راء مزارعين%٣٧,١٤

  ٠ لكل منهما من أراء  المزارعين%٢٨,٥٧مناسب بنسبة  تمثل حوالي 
احتلت مشكله ارتفاع أسعار المبيدات المرتبة األولي بنسبة  تمثل : الذرة الشاميةمحصول 

من %١٧,١٤جيده بنسبة  تمثل حوالي  نوعيه هذه المبيدات غيريليها ، من أراء المزارعين%٧٦,٦٧واليح
من ا راء %١٦,٦٧كافيه بنسبة  تمثل حوالي  أو أراء  مزارعي العينة ثم مشكله ان هذه المبيدات غير متاحه

من أراء  %١٠ي واخيرا مشكله ميعاد صرف هذه المبيدات غير مناسب التي تمثل حوال، مزارعين
   .المزارعين

 بأخذ أراء مزارعي العينة البحثية بمحافظة  :الدراسةسادساً المشاكل الخاصة بالتربةالزراعيه بعيته 
كفر الشيخ لمشاكل محاصيل القمح ، الفول البلدى ، البرسيم ، بنجرالسكر ، األرز ، القطن ، الذره الشامية 

  حجز السد العالى لطمى النيل مما أدى ذلك إلى -:مشاكل وهى تمثلت المشاكل الخاصة بالتربة فى خمسة 
إنخفاض خصوبة التربة ، ارتفاع منسوب الماء األرضى وزيادة الملوحة بها نتيجة قرب المحافظة من البحر 
المتوسط، صعوبة إمتصاص العناصر الصغرى نتيجة لزيادة ملوحة األرض ، عدم تحلل المادة العضوية 

جة حرارة الجو ، ارتفاع نسبة الملوحة االرضية نتيجة الري بمياه صرف وسنوالى نتيجة الرتفاع در
أستعراض المشاكل الخاضة لكل محصول حسب أهمية المشكلة من وجهة نظر المزارعين ،ن بيانات جدول 

   -:تبين االتي ) ١٥( رقم 
نخفاض خصوبة  احتلت مشكلة حجز السد العالى لطمى النيل مما أدى ذلك إلى إ-:محصول القمح

من أراء مزارعي العينة البحثية ، يليها مشكلة ارتفاع %٣٧,١٤التربة المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي 
من %٣٤,٢٩منسوب الماء األرضي وزيادة الملوحة لها نتيجة قرب المحافظة من البحر المتوسط بنسبة تمثل 



٢٠٣٩ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
نتيجة لزيادة ملوحة األرض بنسبة تمثل أراء المزارعين ، ثم مشكلة صعوبة أمتصاص العناصر الصغرى 

من أراء مزارعي العينة البحثية ، ثم مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة األرضية نتيجة الري بمياه %٣١,٤٣حوالي 
من أراء المزارعين ، واخيراً مشكلة عدم تحلل المادة العضوية نتيجة % ٢٢,٨٦صرف بنسبة تمثل حوالي 

  .من أراء المزارعين%٢٠تمثل حوالي الرتفاع درجة حرارة الجو بنسبة 
 الجو حرارة درجة الرتفاع نتيجة العضوية المادة مشكلة عدم تحلل  احتلت-:محصول الفول البلدى

 الماء منسوب ارتفاع  ، يليها مشكلة البحثية العينة مزارعي أراء من%٤٠ حوالي تمثل بنسبة األولي المرتبة
 أراء من%٢٣,٣٣ تمثل بنسبة المتوسط البحر من المحافظة قرب نتيجة لها الملوحة وزيادة األرضى

 حوالي تمثل بنسبة التربة خصوبة إنخفاض إلى أدى مما النيل لطمى العالى السد حجز ثم مشكلة ، المزارعين
 األرض ملوحة لزيادة نتيجة الصغرى العناصر المزارعين ، ثم مشكلة صعوبة أمتصاص أراء من%١٣,٣٣

 الري نتيجة األرضية الملوحة نسبة مشكلة ارتفاع المزارعين ،  واخيراً أراء من%١٠ حوالي تمثل بنسبة
  .المزارعين أراء من%٦,٦٦ حوالي تمثل بنسبة صرف بمياه

  الشيخ بمحافظة كفر الدراسة بعينهالمشاكل الخاصة بالتربة الزراعيه ) ١٥(جدول رقم 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار المشكلة أذره الشامية القطن األرز بنجر السكر البرسيم  الفول البلدى القمح

حجزالسد العالى 
لطمى النيل 

مماأدى ذلك آلى 
إنخفاض 

 خصوبة التربة

٦٠ ١٨ ٤٨,٥٧ ١٧ ٧٣,٣٣ ٢٢ ٥٦,٦٧ ١٧ ٥٣,٣٣ ١٦ ١٣,٢٣ ٤ ٣٧,١٤ ١٣ 

ارتفاع منسوب 
الماء األرضى 
وزيادة الملوحة 

ا نتيجة قرب به
المحافظة من 
 البحر المتوسط

٢٠ ٦ ١٤,٢٨ ٥ ٣٠ ٩ ١٣,٣٣ ٤ ٢٠ ٦ ٢٣,٣٢ ٧ ٣٤,٢٩ ١٢ 

صعوبة 
إمتصاص 

العناصرالصغرى 
نتيجة لزيادة 
 ملوحة األرض

٢٠ ٦ ١١,٤٣ ٤ ٢٠ ٦ ١٦,٦٧ ٥ ١٦,٦٧ ٥ ١٠ ٣ ٣١,٤٣ ١١ 

عدم تحلل المادة 
العضوية نتيجة 
الرتفاع درجة 
 حرارة الجو

٢٣,٣٣ ٧ ١١,٤٣ ٤ ٢٦,٦٧ ٨ ١٠ ٣ ٦,٦٧ ٢ ٤٠ ١٢ ٢٠ ٧ 

ارتفاع نسبة 
الملوحة 

األرضية نتيجة 
الري بمياة 

 صرف

١٠ ٣ ٨,٥٧ ٣ ٢٦,٦٧ ٨ ٢٠ ٦ ١٣,٣٣ ٤ ٦,٦٦ ٢ ٢٢,٨٦ ٨ 

     .)٢٠١٧ / ٢٠١٦ ( الزراعي  للموسم بمحافظة كفرالشيخالبحثية العينة استبيان استمارة من وحسبت جمعت: المصدر
  

 خصوبة إنخفاض إلى أدى ذلك مما النيل لطمى العالى السد حجز مشكلة لت احت-:محصول البرسيم
 منسوب البحثية ، يليها ارتفاع العينة مزارعي أراء من%٥٣,٣٣ حوالي تمثل بنسبة األولي المرتبة التربة
 أراء من%٢٠ تمثل بنسبة المتوسط البحر من المحافظة قرب نتيجة لها الملوحة وزيادة األرضى الماء
 حوالي تمثل بنسبة األرض ملوحة لزيادة نتيجة الصغرى العناصر أمتصاص صعوبة ثم مشكلة ، رعينالمزا

 تمثل بنسبة صرف بمياه الري نتيجة األرضية الملوحة نسبة ارتفاع ثم مشكلة ، المزارعين أراء من%١٦,٦٧
 درجة الرتفاع ةنتيج العضوية المادة تحلل مشكلة عدم المزارعين ،  واخيراً أراء من%١٣,٣٣ حوالي
  .المزارعين أراء من%٦,٦٧ حوالي تمثل بنسبة الجو حرارة
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٢٠٤٠ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
مما أدى إلى إنخفاض خصوبة النيل ؛  لطمى العالى السد حجز مشكلة  احتلت-:محصول بنجر السكر

من أراء مزارعي العينة البحثية ، يليها مشكلة ارتفاع نسبة %٥٦,٦٧التربة المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي 
من أراء المزارعين ، ثم مشكلة صعوبة % ٢٠لوحة األرضية نتيجة الري بمياة صرف بنسبة تمثل حوالي الم

من أراء المزارعين، %١٦,٦٧أمتصاص العناصر الصغرى نتيجة لزيادة ملوحة األرض بنسبة تمثل حوالي 
لبحر المتوسط بنسبة ثم مشكلة ارتفاع منسوب الماء األرضى وزيادة الملوحة بها نتيجة قرب المحافظة من ا

من أراء المزارعين  ، وأخيراً عدم تحلل المادة العضوية نتيجة الرتفاع درجة حرارة %١٣,٣٣تمثل حوالي
  .من أراء المزارعين%١٠الجو بنسبة تمثل حوالي 
 احتلت مشكلة حجز السد العالى لطمى النيل مما أدى إلى إنخفاض خصوبة التربة -:محصول األرز

 منسوب الماء ارتفاعمن أراء مزارعي العينة البحثية ، يليها %٧٣,٣٣ بنسبة تمثل حوالي المرتبة األولي
من أراء %٣٠ها نتيجة قرب المحافظة من البحر المتوسط بنسبة تمثل حوالي باألرضى وزيادة الملوحة 

نسبة الملوحة المزارعين ، ثم مشكلتي عدم تحلل المادة العضوية نتيجة الرتفاع درجة حرارة الجو ، ارتفاع 
وأخيراً  من اراء المزارعين لكل منهما ،%٢٦,٦٧األرضية نتيجة الري بمياه صرف بنسبة تمثل حوالي

من أراء %٢٠صعوبة أمتصاص العناصر الصغرى نتيجة لزيادة ملوحة األرض بنسبة تمثل حوالي 
  .المزارعين

لى إنخفاض خصوبة التربة  احتلت مشكلة حجز السد العالى لطمى النيل مما أدى إ-:محصول القطن
من أراء مزارعي العينة البحثية ، يليها مشكلة ارتفاع منسوب %٤٨,٥٧المرتبة األولي بنسبة تمثل حوالي 

من %١٤,٢٨الماء األرضى وزيادة الملوحة لها نتيجة قرب المحافظة من البحر المتوسط بنسبة تمثل حوالي 
اصر الصغرى نتيجة لزيادة ملوحة األرض ، عدم تحلل أراء المزارعين ، ثم مشكلتي صعوبة أمتصاص العن

من أراء المزارعين لكل منهما ،  % ١١,٤٣المادة العضوية نتيجة الرتفاع درجة حرارة الجو بنسبة حوالي 
من أراء % ٨,٥٧وأخيراً ارتفاع نسبة الملوحة األرضية نتيجة الري بمياة صرف بنسبة تمثل حوالي 

  .المزارعين
 التربة خصوبة إنخفاض إلى أدى مما النيل لطمى العالى السد حجز مشكلة احتلت: الذره الشامية

 المادة تحلل عدم يليها مشكلة ، البحثية العينة مزارعي أراء من%٦٠ حوالي تمثل بنسبة األولي المرتبة
 المزارعين ، ثم مشكلتي أراء من%٢٣,٣٣ حوالي تمثل بنسبة الجو حرارة درجة الرتفاع نتيجة العضوية

 المتوسط ، صعوبة البحر من المحافظة قرب نتيجة لها الملوحة وزيادة األرضى الماء منسوب ارتفاع مشكلة
 المزارعين لكل أراء من%٢٠ حوالي تمثل بنسبة األرض ملوحة زيادة نتيجة الصغرى العناصر أمتصاص

 من% ١٠ حوالي تمثل نسبةب صرف بمياه الري نتيجة األرضية الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة ، وأخيراً منهما
  .المزارعين أراء

ويوجد بعض المقترحات لحل هذه المشاكل منها االهتمام بمشاريع تطوير الرى بالمحافظه وتطهير 
الترع الرئسيه وتوصيل المياه لنهايات الترع باالضافه الى تحفيز العمل المزرعى من خالل تطبيق تامين 

ن تعمل الجمعيه المشتركه على توفير االالت ومستلزمات االنتاج صحى واجتماعى على العامل الزراعى ، وا
 بوقت كاف وان تلتزم الدوله الزراعةباالسعار المناسبه ، باالضافه الى اعالن اسعار ضمان للمحاصيل قبل 

     ٠بضمان تفعيل هذه االسعار
  : الملخص والتوصيات

سائيه واهتماما من الدوله باهميه قضيه نظرا للزيادة المستمرة فى احتياجات السكان الغذائية والك
الغذاء فانها تسعى لمواجهه هذه المشكله عن طريق زياده انتاج المحاصيل ولكنها تواجه بالعديد من المشاكل 
والمعوقات التي تعترضها ،كما يتعرض مزارعي هذه المحاصيل بمحافظه كفر الشيخ  للعديد من المشاكل 



٢٠٤١ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
 وتعطل جزء كبير من الموارد الزراعية الموجودة ،واستهدف البحث والمعوقات التي تؤدى الى اهدار

 بين مزارعي  محافظه كفر الشيخ وذلك إلبراز الرئيسيةالوقوف على اهم مشاكل ومعوقات انتاج المحاصيل 
هذه المشاكل ووضع بعض الحلول المقترحة لها  و اعتمد البحث على كل اسلوب التحليل الوصفى والكمى 

 باالضافه الى المنشورة وغيرالمنشورةا اعتمد على نوعين من البيانات ،اولهما البيانات الثانويه للبيانات كم
   ٠ مزارعا ٢٢٠بيانات اوليه تم تجميعها لعينه من المزارعين بلغت 

 البصل، ،الفول ،بنجر السكر، البرسيم ،المساحة المزروعة  لمحاصيل القمحوباستعراض تطور 
 ٢٠٠٠(بطيخ جورمه في مجافظه كفر الشيخ خالل الفترة   االذره الصيفى، ،القطن، زرالكتان، األ الشعير،

نحو  بلغ أدني بحد الفترة تلك خالل التذبذب في أن المساحة المزروعة بالفول أخذت تبين، ) ٢٠١٦-
نحو  بلغ سنوي  وبمتوسط ٢٠٠٧ عام الف فدان٢٦,٨٤ نحو بلغ أقصي وحد ، ٢٠١٥ عام الف فدان١٠,٩٩
 ومعنوي متناقصا عاما اتجاها أخذت أنها العام تبين الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ، فدان الف٢٠,٨٨
 الف.٨١٢ نحو بلغ بمقدار أنها تتناقص سنويا حيث، الفترة نفس خالل )٠,٠١(عند مستوى المعنويه  احصائيا

عامل التحديد الي أن وتشير قيمة م،  من متوسطها السنوي%٣,٨٨ نحو بلغ سنوي وبمعدل تتناقص فدان
 ،مل التي يعكس تأثيرها عامل الزمنترجع الي العواالمساحة المزروعة من التغيرات في % ٥٦حوالي 

 الدراسة كفرالشيخ اعتمدت بمحافظة الدراسة عينة لمزارعي واالجتماعية االقتصادية وبدراسة الخصائص
 المحاصيل لمزارعي الشخصية بالمقابلة ذلكو استبيان استمارة خالل من تجميعها تم ميدانية بيانات على

 فدان ١٥٩ بلغت  بمساحة مزارعاً ٢٢٠ عددها بلغ بسيطة عشوائية لعينه كفرالشيخ محافظة بمراكز الحقلية
 وذلك التوالى على منهم لكل فدان ٧، ١٣ ،١٣٩  بواقع والمشاركة واإليجار الملك الحيازة بين موزعة
 استعراض الدراسة وتناولت، بالمحافظة الرئيسية المحاصيل انتاج ومعوقات المشاكل أهم على للوقوف

 التعليمية الحالة من كل على اشتملت والتي البحثية العينة لمزارعي واالجتماعية االقتصادية للخصائص
، المزارعين اسر ألفراد الرئيسية المهنة، للمزارعين  الرئيسية المهنة، للمزارعين العمرية الفئة، للمزارعين

كما ، للمزارعين المحصولى التركيب، للمزارعين الحيازى التصنيف، المزارعين اسر ألفراد الحالة التعليمية
  ، القمح محاصيل كفرالشيخ لمشاكل محافظة لمزارعي الرئيسية المحاصيل إنتاج ومعوقات تناولت مشاكل

 فى الري مياه ومعوقات مشاكل مثلتت ؛ الشامية الذره القطن، األرز، السكر، بنجر البرسيم، البلدى، الفول
 توافر المياه عدم ، زراعى أو صرف مخلوطة بمياه والري العذبة المياه توافر عدم هى رئسية مشاكل  ستة

 المزارعين بين نزاع وجود ، الترع إلى تصل التي المياه كمية إنخفاض ، للمحصول اإلنتاجي الموسم خالل
 ارتفاع بسبب الري تكلفة ارتفاع ، تبطينها وعدم المروى طول بسبب ياهالم الفاقد زيادة ، الري أسبقية على

 عدم فى المشاكل تلك البشرى وتمثلت بالعمل تتعلق التي والمعوقات و المشاكل،  والصيانة الوقود أسعار
 الالعم مقدره عدم ، اليومية العمل ساعات عدد نقص ،أجرالعامل ارتفاع ، اإلنتاج الموسم فى العمالة توافر
 المشاكل تلك وتمثلت،االلى بالعمل المتعلقه  والمشاكل ،السابق فى بها يقوم كان التي المهام بنفس القيام على
 الشديد على االزدحام،الوقود أسعار ارتفاع ،الزراعية اآلالت تكلفه ارتفاع،الزراعية اآلالت توفر عدم فى

 شراء عدم فى المشاكل تلك وتمثلت، السعرية سةبالسيا المتعلقة  والمعوقات المشاكلو، الزراعية اآلالت
 المتعلقة المشاكل و،السعر  انخفاض ،المنتج تصريف صعوبة،  واحتكار التجار للمحصول،الدوله للمحصول

 متعلقه وثالثه الكيماويه باألسمدة متعلقه واخري، بالتقاوي متعلقة مشكالت في اإلنتاج تمثلت بمستلزمات
 أدى مما النيل لطمى العالى السد حجز  وهى مشاكل فى خمسة بالتربة تمثلت اصةالخ والمشاكل، بالمبيدات

 المحافظة قرب نتيجة بها الملوحة وزيادة األرضى الماء منسوب ارتفاع التربة، خصوبة إنخفاض إلى ذلك
 المادة تحلل عدم ، األرض ملوحة لزيادة نتيجة الصغرى العناصر امتصاص صعوبة المتوسط، البحر من
  .صرف  بمياه الري نتيجة األرضية الملوحة نسبة ارتفاع ، الجو حرارة درجة الرتفاع نتيجة عضويةال
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٢٠٤٢ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
   : التوصيات

مياه الري برفع كفاءه نقل وتوزيع المياه واستخدام األصناف المبكرة النضج  استخدام ترشيد .١
 ٠والمتحملة للجفاف

 ٠سعار المناسبه توفير اآلالت الزراعية بالجمعيات الزراعية باألعداد واأل .٢
اقامه مؤسسات تسويقيه لتسويق الحاصالت الزراعية من المزارعين حتى اليتحكم التجار فى شراء  .٣

  ٠الحاصالت ويقومون باحتكارها بعد ذلك
اعالن أسعار ضمان للمحاصيل قبل زراعتها بوقت كافى وان يكون هذا السعر غادل ويراعى  .٤

 ٠التكاليف المرتفعه لهذه الحاصالت
 واالسمده بالجمعيات الزراعية بالكميات واألسعار المناسبة وفى أوقات احتياج التقاوير توفي .٥

 المحاصيل لها
توفير المبيدات بمخازن مخصصه بالجمعيات الزراعية وبيعها بأسعار مناسبة وذلك لعدم تحكم  .٦

  ٠محالت المبيدات الخاصة في األسعار
  :المراجع

  ٠ ٢٠١٧- الكتاب االحصائى السنوى -صاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالح .١
 دراسه اقتصادية ألهم المشاكل -)دكتور(،عماد موريس عبد الشهيد)دكتور(طلعت رزق اهللا النفاوى  .٢

الزراعى، المجلد   المجله المصريه لالقتصاد-والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعى المصرى حاليا
  ٠ ٢٠١٣ ديسمبر الثالث والعشرون ، العدد الرابع ،

 )  ، فؤاد محمد مكى) دكتور(، جمال عبدالرازق منيسى )دكتور(عبدالحميد هارون الطراوى عبدالستار .٣
 لالقتصادالمجلة المصرية  – بمحافظة كفرالشيخ  لتفتت الحيازة الزراعيةاالقتصاديةاآلثار  -(دكتور

  ٠ ٢٠١٦ العدد االول ،مارس  ، المجلد السادس والعشرون ،الزراعي
،عالء )دكتور(،أسامه أحمد البهنساوى )دكتور(،حسام الدين شلبي )دكتور(صور عبد الفتاح محمود من .٤

 المشكالت والمعوقات التي المنتجين الزراعيين في االراضى الجديدة بمحافظة -تهامي مهران عبد اإلمام
  .٢٠١١مبرالحادى والعشرون،العدد الرابع،ديس الزراعى ،المجلد  المجلة المصرية لالقتصاد-المنيا 

 .٢٠١٧مركز المعلومات ودعم اتخاذ- بكفر الشيخالزراعةمديريه - واستصالح االراضىالزراعةوزاره  .٥
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Summary 
Due to the ongoingincrease in the food and protective needs of the population 

and the country concern with the importance of food issue it seeks to confront this 
problem by increasing the production of Crops, but they face many problems and 
obstacles that hinder, Farmers of these crops in Kafr El-sheikh governorate face many 
problems and obstacles that leads to waste and failure of a large part of the 
agricultural resources, and the research targets the most important problems and 



٢٠٤٣ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
impediments of the production of the main crops among the farmers of Kafr El-
sheikh governorate thus to clarify these problems and get some proposed solutions 
for them, this research depends mainly on the descriptive and quantitative analysis for 
data and also on two types of data, the first is the published and non-published 
secondary data in addition to primary data which have been collected using a 
questionnaire form in an interview of random multistage sample of field crop farmers 
in Kafr El-sheikh governorate. By reviewing the development of cultivated area for 
the crops of the wheat, clover, sugar beet, beans, onion, barley, flax, rice, cotton, 
summer maize and watermelon ( Nubian Melancia ) in Kafr El-sheikh governorate 
during the period (2000–2016), it has been shown that the area cultivated with beans 
started to oscillate during that period with a minimum of 10.99 thousand acres in 
2015, and a maximum of 26.84 thousand acresin 2007 and with an annual average of 
20.88 thousand acres, and by the estimation of the general time trend equation it has 
been shown that it took a statistically significant decreasing trend at a significance 
level (0.01) during the same period, where it decreases annually by 0.812 thousand 
acres at an annual decreasing rate of 3.88% of its annual average, and the value of the 
selection factor refers that it is about 56% of the changes in the cultivated area are 
due to the factors whose effect reflects time factor, and with studying the economic 
and social characteristics of the farmers of the study sample in Kafr El-sheikh 
governorate the study was based on field data which have been collected using a 
questionnaire form in an interview with field crop farmers in Kafr El-sheikh 
governorate centers for simple random sample of 220 farmers at an area of 159 acres 
distributed between the possession , rent and participation of 139, 13 and 7 acres each 
respectively so as to identify the most important problems and impediments to the 
production of the main crops in the governorate, the study examined the review of the 
economic and social characteristics of the research sample farmers, which included 
farmers' education, farmers' age group, farmers' main profession, the main occupation 
of farmers'families, the educational status of farmers' families,farmers'tenure 
classification, farmers' crop composition, as discussed the problems and impediments 
of the production of the main crops with the farmers of Kafr El-Sheikh governorate 
included problems and impediments related to the irrigation water and by taking the 
reviews of the farmers of the research sample in 

Kafr El-Sheikh governorate about the problems of wheat crops, beans, 
clover,Sugar beet, rice, cotton and maize; the problems and impediments to the 
irrigation water were six main problems are the lack of the fresh water and irrigation 
with mixed water or agricultural drainage, the lack of water during the productive 
season of the crop, lack in the water supply to the canal, there is a conflict among the 
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٢٠٤٤ الشيخ  بمحافظه كفريسيةالرئ المحاصيل إنتاج معوقات ألهم تحليليه دراسة
farmers on the Precedenceof irrigation, increaseof the water losses due to the irrigated 
length with being unlined, 

the high cost of irrigation due to high prices of fuel and maintenance, and the 
problems and impediments related to human work and by taking the reviews of the of 
farmers of the research sample in Kafr El-Sheikh governorate about the problems and 
impediments related to the human work for the crops of wheat, beans, clover, sugar 
beet, rice, cotton and maize, and these problems were the lack of workers in the 
production season, the high wage of the worker, the shortage of daily working hours, 
the inability of the worker toperform the same tasks that he had done in the past, and 
the problems related to the automation and by taking the reviews of the of farmers of 
the research sample in Kafr El-Sheikh governorate about the problems related to the 
automation for the crops of wheat, beans, clover, sugar beet, rice, cotton and maize, 
and these problems were the absence of the  agricultural machinery, the high cost of 
agricultural machinery, high prices of fuel, the high overcrowding on the agricultural 
machinery, and the problems and impediments related to the price policy and by 
taking the reviews of the of farmers of the research sample in Kafr El-Sheikh 
governorate about the problems related to the price policy for the crops of wheat, 
beans, clover, sugar beet, rice, cotton and maize, and these problems were the lack of 
state procurement for the crop,the monopoly of the traders to the crop, difficulty of 
defining the product, the low price, and the problems related tothe production 
requirements and by taking the reviews of the farmers of the research sample in Kafr 
El-Sheikh governorate about the problems related to the production requirements for 
the crops of wheat, beans, clover, sugar beet, rice, cotton and maize, and these 
problems were ones which were related to seeds, others were related to chemical 
fertilizers, and third were related to pesticides, and the problems related tothe soil and 
by taking the reviews of the farmers of the research sample in Kafr El-Sheikh 
governorate about the problems related to the soil for the problems of the crops of 
wheat, beans, clover, sugar beet, rice, cotton and maize, and the problem of the soil 
were five:- Reservation of the high dam to the silt of the Nile which led to the 
decrease in soil fertility, the rise in water level and its high salinity due to the 
nearness of the governorate from the Mediterranean, the difficulty of absorption of 
micro elements due to high salinity of the soil, non-decomposition of organic matter 
due to high temperature, high salinity as a result of irrigation with wastewater. 
 


