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 ص الملخ
�طرق التداول  الم�حوثین �التوص�ات الفن�ة المتعلقة  للزراع  االحت�اج المعرفى  استهدف هذا ال�حث التعرف على مستوى  

لمحصول   معلوما  الطماطم،األمثل  مصادر  على  المجالوالتعرف  هذا  فى  الخدوالتعرف    ،تهم  التي  على  اإلرشاد�ة  مات 
�ة النسب�ة للمشكالت التي  ، وأخیرًا تحدید األهمالطماطمالتداول األمثل لمحصول  �  الم�حوثین ف�ما یتعلق  �حتاجها الزراع  

 من وجهة نظرهم.  فى هذا المجالالزراع الم�حوثین  تواجه
  ثم   ،الطماطمحافظة زراعة لمحصول  بر مراكز الم�اعت�اره أك  �فر الش�خ�محافظة    البرلس  تم إجراء هذا ال�حث في مر�ز

م�حوثا بواقع    ١٥٦تلي ذلك اخت�ار عینة عشوائ�ة منتظمة بلغ قوامها    ،الشهاب�ة، والر�ع، و�لط�م عشوائ�اً تم اخت�ار قرى  
المختارة.  الطماطمع  من شاملة زرا  ٪١٠ الشخص�  �القرى  �المقابلة  استب�ان  �استخدام استمارة  الب�انات  تم  و   ،ةوتم جمع 

المئو�ة  استخدام النس�ة  في:  تمثلت  ال�حث  ب�انات  لمعالجة  إحصائ�ة  أسالیب  الحسابي  ،عدة  واالنحراف    ،والمتوسط 
 وتلخصت أهم النتائج ف�ما یلي:والمتوسط الحسابي المرجح, فضال عن استخدام التكرارات.  ،المع�اري 

طرق  التوص�ات الفن�ة المتعلقة �فع � المتوسط والمرت  معرفي تراوح بینم�حوثین ذوى مستوى احت�اج  % من ال٩٢٬٣أن    -
 .فقط  ٪٧٬٧المعرفي المنخفض منهم حوالي  بلغت نس�ة ذوى االحت�اج  ، بینماالطماطمالتداول األمثل لمحصول 

 و��ار الزراع، هي: األهل واألقارب،    الطماطمالتداول األمثل لمحصول  �ف�ما یتعلق  أن أهم مصادر معلومات الم�حوثین    -
الجملة،   تجار  التل�فز�ون�ةثم  الزراع�ة  اإلرشاد�ة،  والبرامج  فالمطبوعات  الزراعى،  ،  وأخیرا  والمرشد  التصدیر،  وشر�ات 

 . ش�كة اإلنترنت
احت�اج الم�حوثین لها عال�ًا وهى: عقد ندوات واجتماعات إرشاد�ة تتعلق �طرق التداول األمثل   توجد �عض الخدمات �ان -

والعالطماطملمحصول   ت  مل على،  ��ف�ة  الزراع على  وتدر�ب  التصدیر,  وشر�ات  الزراع  بین  طالر�ط  التداول  نفیذ  رق 
 اكهة.األمثل لمحصول الطماطم، والتنسیق بین الزراع وجمع�ة تسو�ق الخضر والف

في:  من وجهة نظر الم�حوثین والمرت�ة وفقا ألهمیتها النسب�ة  الطماطمتر�زت أهم مشكالت التداول األمثل لمحصول  -
ضعف ، الطماطموتدنى الدور اإلرشادي لخدمات ما �عد الحصاد لمحصول انخفاض سعر ب�ع محصول الطماطم، 

 ، وعدم تواجد شر�ات لتصدیر المحصول �المنطقة. الطماطمالمنافسة واحتكار �عض التجار لشراء وتسعیر محصول 

 إلرشاد، والخدمات اإلرشاد�ة اإلحت�اج المعرفى، طرق التداول، الطماطم، ا الكلمات اإلسترشاد�ة:

                                               

 المقدمة والمشكلة ال�حث�ة 

الطماطم   أهم  تعد  اإلمن  الخضر  سترات�ج�ة محاصیل 
فى مصر، وهو محصول تنتشر زراعته فى �ل والغذائ�ة  

المحافظات، وعلى مدار العروات الزراع�ة الثالث. وترجع  

الطماط المعدن�ة    مأهم�ة  األمالح  على  احتوائها  إلى 
، Cتتمیز �أنها مصدر جید لفیتامین  والفیتامینات، حیث  

و  والحدید،  والفوسفور  من  �ها  والكالسیوم  �بیرة  نس�ة 
�ار   Aفیتامین   وفیتامین  (بیتا  (الث�امین)،    B1وتین)، 
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وفیتامین    B2وفیتامین   (حمض    B3(الر�بوفالفین)، 
ا  عمل  وتعزز  وتلالبنتوثون�ك)،  الهضمى،  حمى جهاز 

ال  �اإلمساك  اإلصا�ة  من  األل�اف  الجسم  على  حتوائها 
األن�م�ا   مرضى  وتفید  األمعاء  حر�ة  وتنشط  والماء، 

الزراع تحسین  المزا(مشروع  لصغار  الموجهة  رعین، ة 
والحصوا )٢٠١٩ �الروماتیزم،  للمصابین  وتوصف  ت  . 

والمثانة والكلى،  المفاصل    البول�ة،  (حنفى،   والتهاب 
وتعتبـر صـ�غة الل�كـو�ین فـى الطماطم من أهم   ).٢٠٢٠

مضادات األكسدة الطب�ع�ة وتدخل فى تر�یب أدو�ة عالج  
 ). ٢٠١٣(وزارة الزراعة،  البروستاتا

وتأتى مصر فى المرت�ة الخامسة على مستوى العالم 
المنتجة سنو�اً  المساحة والكم�ة  إنتاج�ة وحدة    من حیث 

الطماطم محصول  �ل    من  الصین،  م�عد  والوال�ات  ن 
(حامد،   وتر��ا  والهند،  األمر�ك�ة،  ). ٢٠١٨المتحدة 

محاص  بین  األولى  المرت�ة  الطماطم  فى  وتحتل  الخضر  یل 
المنتجة   والكم�ة  المزروعة  المساحة  حیث  من  مصر 
المزارعین،  لصغار  الموجهة  الزراعة  تحسین  (مشروع 

  ٢٠١٨عام    بلغت المساحة المزروعة منها   . حیث )٢٠١٩
ف   ٤١٦مصر    فى  أ ألف  ق دان،  طن،    ٧را�ة  نتجت  مالیین 

،  أ   طن/ فدان (وزارة الزراعة   ١٦٬٣ة قرا�ة   نتاج� �متوسط إ 
الم     . ) ٢٠٢٠ بهذا  اإلهتمام  من  الرغم  حصول  وعلى 

األون  فى  هام  تصدیري  ة  الكم� أن    ال ا   األخیرة   ة كمحصول 
تمثل نس�ة ضئیلة من حجم   منه   المصدرة  صادرات    ما زالت 

الزراع�ة  المصدرة  ،  فى مصر   السلع  الكم�ة  بلغت  منه   حیث 
طن أ   ١٠٩حوالى    ٢٠١٨عام   ب،    لف  الزراعة  (وزارة 

أن)٢٠٢٠ أى  أكبر  .  الرغم من أن مصر خامس  ه على 
الكم�ة المصدرة   منتج للطماطم على مستوى العالم إال أن 

نتاج عام   من �م�ة اإل   ٪ ٢ال تتجاوز    من هذا المحصول
٢٠١٨ .   

  مصر   في   الطماطم  محصول   أهم�ة  من  الرغم  وعلى
  الحصاد   عمل�ات  خالل  منه  الفاقد  أن  إال  وغذائ�ا  اقتصاد�ا

الحصاد �عد    ما   أى   طن،  ملیون   ٢  حوالى  بلغ   قد     وما 
  من جملة اإلنتاج السنوى من المحصول     ٪٢٨٬٦  �عادل

الزراعة(   من   العدید  �سبب  وذلك).  ٢٠٢٠  ،ب  وزارة 

  وأ�ضاً   ،المحصول  وتداول   تسو�ق  في  الخاطئة  الممارسات
  هذه   إلجراء  الزراع  لدى   المتوفرة  اإلمكان�ات  ضعف

من  ألنها  ).  ٢٠١٤  الرقمي،  األهرام(  المعامالت تعد 
التلف إلحتوائها على نس�ة عال�ة من  المحاصیل سر�ع ة 

المجید   عبد   ) ضع�فة  تكون  للتخز�ن  وقابلیتها  الماء، 
یر السل�م لمعامالت  غ �ؤدى التطبیق ). و ٢٠١٧وآخرون، 
�عد   للعا ما  الطماطم  فقدان  إلى  الغذائ�ة  لحصاد  ناصر 

الفیتام وال�كتر�ا  وخاصة  السموم  �عض  و�نتاج  ینات، 
  للفاقد   الرئ�س�ة  األس�اب  منو   ).٢٠١٥(ز�ى،  الضارة  

  حصاد   فى  الت�كیر  الطماطم   محصول  تداول  أثناء
الثمار،   اكتمال  عدم   إلى  یؤدى  الذى  المحصول تلون 

لألكل صالحة  غیر  تكون  تحسین  شر م(  و�التالى  وع 
المزارعین،    الزراعة لصغار  و(حسن،  ٢٠١٩الموجهة   ،(
أن  ).٢٠١٨ إلى  الثمار    إضافة  مكتملة  خضراء  حصاد 

الحصاد،  �جعلها    النمو جزئ�اً  �عد  تتلون �صورة جیدة  ال 
التأخیر فى   �ما أنوال تكتسب الخصائص الجیدة  لألكل،  

الحصاد   الثمار فى  یؤدى  عمل�ة  النضج  إلى دخول  طور 
حتز ال للحصاد  ولوائد  تصلح   ى  ال  فإنها  التصن�ع  بهدف 
العصیرح منها  و�خرج  تنفلق  أنها  لح   یث  دوث  وتؤدى 

و  التداول  أثناء  �ثیرة  م�كرو�ى مشاكل  تلوث  حدوث 
إصا�ة الثمار �التشقق العمودى    و�ذلك.  )٢٠١٨(حسن،  

األنسجة   إلى  لتصل  الثمرة  جلد  خالل  التشققات  (نفاذ 
ا  الداخل�ة) یزداد  المحصولل و�ذلك  من  حین و   ،فاقد  فى 

م�كان�ك�ة    یؤدى أضرار  حدوث  إلى  �الجمع  العنا�ة  عدم 
و�التالى   وتشققها  �األمراض  للثمار  اإلصا�ة  سهولة 

ولیزا،  (الفطر�ة   القادر  حیث  ٢٠٠٢عبد  سبب  ت ت). 
فى   الجمع  عمل�ة  أثناء  تحدث  التى  الم�كان�ك�ة  الجروح 

الثما  داخل  إلى  األعفان  مسب�ات  دخول  والتى    ،رتسهیل 
  جمع   وعدم   السل�م،  الجمععدم ات�اع طرق  �سبب    تحدث

الثمار فى طور النضج المناسب سواء للسوق المحلى أو  
تؤدى   للتصدیر، الجر�د  األقفاص  من  عبوات  واستخدام 

لي حدوث فاقد نت�جة  إمما یؤدى    الي حدوث جروح للثمار
قد �صل   المحلى  التسو�ق  أثناء  العفن  �فطر�ات  اإلصا�ة 

(منتد�ات ستارتا�مز،  و    ،)٢٠٠٩(بوا�ة أراضینا،    %٢٥
٢٠٠٩  .( 
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انتشار   إلى  للثمار  الجید  التنظ�ف  عدم  و�ؤدى 
. أما  )٢٠٠٢  ولیزا،  عبدالقادر(األمراض وتزاید الجراث�م   

الثمار   فرز  فى  عدم  الفطر�ة  فیتسبب  �األمراض  إصابتها 
لصغار   الموجهة  الزراعة  تحسین  (مشروع  التخز�ن  أثناء 

أن  .)٢٠١٩ن،  یالمزارع حین  فى    فى  إجراء  التأخیر 
السر�ع   المبدئى  التبر�د  معدل عمل�ة  ز�ادة  إلى    یؤدى 
و  الماء  فقد  وز�ادة  الثمار  تدهورهاتنفس  وز�ادة  سرعة   ،

(بوا�ة  ، و)٢٠٠٢  ولیزا،  عبدالقادر(الفاقد فى المحصول  
غیر  و�ؤدى  هذا    .)٢٠٠٩أراضینا،   عبوات  استخدام 

عم�قة   أو  انفمناس�ة  الثماال إلى  ثقل  ق  تحت  السفل�ة  ر 
الضغط من الثمار األعلى (جهاز أبوظبى للرقا�ة الغذائ�ة، 

٢٠١١ .( 

أتخز�ن    و�تسبب لمدة  درجة الثمار  على  سبوعین 
من  حرارة   مئو�ة    ١٥أكثر  للتحلل،  درجة  تعرضها  فى 

خاصة عفن  �األعفان    واإلصا�ة �شكل جید،    وعدم التلون 
التخز�ن عل الترنار�ا،   أن  أقل من  درجة حرارة    ىفى حین 

القدرة على    ٨  -٦درجة مئو�ة لمدة    ٧ الثمار  أ�ام �فقد 
وا  �األالنضج  اإلصا�ة  وز�ادة  الجید  وخاصة  لتلو�ن  عفان 

، ولیونة الثمار قبل موعدها، وتنقر السطح العفن األسود
بنى بلون  البذور  تعرضوتلون  وعند  لت  ،  جمید  الثمار 

إ یزداد  فإنه  �األعفان  خف�ف  و�هجت،  ینسح(صابتها   ،
تار�خ الثمار  ٢٠١٨و(حسن،    ،)بدون  ذبول  ).و�عتبر 

ن جزء من  و�رمشتها وفقدان اللمعان وتدهور اللون وفقدا
النكهة الممیزة للثمار فقد نوعى، لذا �جب المحافظة على  
�عد   التدهور  �عوامل  واإللمام  ممكنة،  فترة  أطول  جودتها 

فی  التحكم  وتقن�ات  ووسائل  طرق  ومعرفة  ا  ه الحصاد، 
في حیث أن التحكم    ).٢٠٠٤(السعدون،    والس�طرة عل�ه

التخط�ط  مرحلة  من  یبدأ  الزراع�ة  الحاصالت  جودة 
الحصاد،   �عد  وما  الحصاد  مرحلة  إلى  و�ستمر  لإلنتاج 
وتوع�ة الزراع �الممارسات الزراع�ة الصح�حة مع العمل  

ات الزراع�ة المتعلقة �عمل�ات التداول  على تقد�م االستشار 
 ، ومساعدتهم على تحو�لها إلى تطب�قات عمل�ة  ةالصح�ح

)Abbot,1970( . 

  للتداول   المحصول  وتجهیز  �إعداد  اإلهتمام  عدم  �عدو 
  مطا�قتها  وعدم والتخز�ن، والتعبئة والفرز الجمع حیث من

  المستهلك،   �طلبها  التي  والجودة  الق�اس�ة  للمواصفات
  تي لا   المعوقات  أهم  من  اإلنتاج   في  الفاقد  نس�ة  عن  فضالً 
  المجلة (  الزراع�ة  المحاصیل  وتداول  تسو�ق  في  تؤثر

  الزراع   معرفة  عدم  إلى  إضافة).  ٢٠٠٠  الزراع�ة،
,  الزراع�ة  المحاصیل  وتداول   إلنتاج  المناس�ة  �األسالیب
  البدء   قبل  ونوعاً   �ماً   المحاصیل   هذه  تتطل�ه  �ما  وجهلهم

  في   منها  المطلوب  من  أقل  تكون   فر�ما,  إنتاجها  في
  المشاكل   هذه  و�ن,  السوق   �طل�ه  مما   ثرك أ  أو  السوق 
  خارجة  طب�ع�ة أو قتصاد�ةا لظروف نت�جة تكون  ما غال�اً 
  اإلنتاج   �مشاكل  تماماً   مهمة  وهي,  المزرعة  تحكم  عن

  طرق   إلت�اع  نت�جة  مرتفع  سعر  علي  الحصول  ألن   وذلك
  في   شأنه,  المرتفع  الر�ح  معناه  الصح�حة  األمثل  التداول

  ر�حاً   �عطي   الذي  التكال�ف  ض منخف  اإلنتاج  شأن  ذلك 
 ضرورة،   أكثر  األمثل  التداول   مشاكل  عالج  و�ن,  كثیراً 
  في   فعل�ة  �صورة  البدء  قبل  عالجها  �جب  ألنه  وذلك

   .)٢٠١٣,  �سیوني( اإلنتاج

المنطلق هذا    األمثل   التداول  طرق   إت�اع  �جب  ومن 
  ذو   محصول  على  الحصول  لضمان  ،الطماطم  لمحصول

 لتصدیر   وفرصة  مرتفع،  ئدا ع  �حقق  مما  عال�ة،  جودة
  تزو�د   خالل  من  وذلك  .الخارج�ة  األسواق  في  المنتج
 الخاصة   اإلرشاد�ة  �التوص�ات  المتعلقة  �المعارف  الزراع
  تعرف   وحیث  المحصول،  لهذا  األمثل  التداول  �طرق 

  الفرد،   �حوزها  التي  المعلومات  من  القدر"  �أنها  المعرفة
  ی�سر   مما  فة،ختلمال  الظواهر  بین  الر�ط  من  تمكنه  والتي

  ألن   ).١٩٧٣  محرم، , (واست�عابها  إدراكها  وسرعة  سهولة
  غایته   تحقیق  في  اإلرشادي  العمل  وسیلةتعتبر    المعرفة
  تدر�ب�ة   برامج  خالل  من   الزراع  سلوك  وتعدیل  بتوج�ه
  لهؤالء   الفعل�ة  الحاجات  أساس  على  ومخططة  هادفة

  فجوة   �أنها  تعرف  الحاجة  و).  ٢٠١٣  قشطه،(  الزراع،
  أي   فعًال،  قائم  ووضع  ف�ه   مرغوب  مستوى   أو   وضع   بین

,  اآلن  عل�ه  نحن  وماعل�ه    نكون   أن  نأمل  ما  بین  الفرق 
  المعرف�ة   الفرد  حاجات  تعرف   �ما).  ٢٠٠٠  الخالق،  عبد(
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  المعرفى   المستوى   أحدهما  مستو�ین  بین  فجوة"    أنها  على
  المحتوى   إعطاء  قبل  الفرد   عل�ه  یوجد  الذى  الواقعى

  أو   المتوقع  المستوى   هو  الثانى  لمستوى ا و   التعل�مى،
 و�مكن  ،)٢٠٠٣  وآخرون،  حوطر" (  إل�ه  الوصول  المراد

  تحدید   طر�ق  عن  المعرف�ة  الفرد  حاجات  على  اإلستدالل
  ما،   مجال  فى  الحال�ة  المعرف�ة  الفرد   حالة  بین  الفرق 

  بها   یلم   أن   یلزم  والتى  المجال   هذا   فى  المثلى  والمعارف
  هذا   فى  إل�ه  ستناداال  تم   ما  وهو  ،المجال  ذات  فى  الفرد

 .  ال�حث

  �مثا�ة   للزراع  المعرف�ة  اإلرشاد�ة  االحت�اجات  وتعد
 ,Boydell(  اإلرشاد�ة،  البرامج  بناء  في  األولى  الخطوة
 البرامج   توجه  أن  الضروري   فمن  ولذلك).  1990

(الحاجات  بهذه  الوفاء  نحو  اإلرشاد�ة  ,Peterson, 
  الناجح   اإلرشادى  جمالبرنا   یتضمن  أن  والبد).  1992
  التنم�ة،   موضع  المنطقة  فى  الحالى  للموقف  صورة

  تواجههم   والتى  إلحاحاً   الحاجات   أكثر  على  للوقوف
 برامج   خالل  من  وذلك  لها،  الحلول  إ�جاد  ومحاولة
 من   ومنبثقة  وواضحة  محددة  أهداف  لها  فعالة  إرشاد�ة

  بها   المعنیین  األفراد  تجاوب  لضمان  وذلك  الحاجات،  تلك
  یتعرف   أن  والبد)  ١٩٧٣  العادلى،(  ألهدافها  لهمو وقب

  والرغ�ات   والدوافع  الحاجات   على  الزراعى  المرشد
 معه   �عملون   الذین  المسترشدین   لجمهور  الحق�ق�ة
  هذه   إش�اع  تحقیق  وطرق  وسائل  إلى  وتوجیههم  وتعل�مهم
  اإلرشاد�ة   األنشطة  مختلف  نجاح  لضمان  وذلك  الرغ�ات
  دراسة  تقتصر  أن  �جب وال  .)٢٠٠١  غزالن،(  بهم  المعن�ة

 ولكن   فقط،  المحسوس  الجانب  على  اإلرشاد�ة  االحت�اجات
 أنفسهم،   الزراع  یدر�ه  ال   محسوس  غیر  جانب  أ�ضاً   هناك
  وهامة   أساس�ة  المحسوسة  غیر  الحاجات  هذه   �انت  ور�ما
  انت�اه   إثارة  �جب  لذا,  ح�اتهم  في  الكبرى   فاعلیتها  ولها

  إل�جاد   لدیهم  سةحسو م ال  غیر  الحاجات  هذه  نحو  الزراع
  واج�ة   حاجات  إلى  تتحول  حتى  بها  والشعور  الوعي
  التي   القوة  بنفس  الزراعي  اإلرشاد  یتناولها  وحینئذ  البلوغ،
 ، وآخرون   عمر،(  المحسوسة،  الحاجات  بها  یتناول
  تحدید   في   المساهمة  �مكنها   مصادر  عدة وهناك).  ١٩٧٣

  ء و�ال لوا   فسهم،أن  فراداأل:  منها  رشاد�ةاإل   االحت�اجات
  الدراسات   ونتائج  رشادیون،اإل   خصائیون واأل  رشادیین،اإل 
  المقای�س،   او  سئلةواأل  المحلیین،  والقادة  رشاد�ة،اإل 

  حصائ�ة إلا   والب�انات  الزراع�ة،   المستلزمات  وتجار
,  ستب�انواإل,  المقابلـة:  إلى  إضافة).  ٢٠٠٥  محمد،(

 ، لالعـم   وتحلیل,  الجماعـة  مشـكالت  وتحلیل,  خت�اراتواإل
  �س، (  والتقـار�ر  السجالت  ودراسـة,  األداء  ومراجـعة
١٩٩٣  .( 

  الخدمات   تقد�م  على  الزراعي  اإلرشاد  جهود  وترتكز
  والمستحدثات   التقن�ات  مجال  في  للزراع  اإلرشاد�ة
  على   المزارع  حصل  قلما  ولكن  اإلنتاج،  �معامالت  الخاصة
  أو   الحصاد  �عد  ما  عمل�ات  أداء  في  إرشاد�ة  خدمات
   ولذلك ).  ٢٠٠٨  وعادل،  القحطاني(  حصول ملا   تداول
  التسو�ق�ة   مقدرتهم  وضعفت   المنتجین  عوائد  تدنت

  العمل   یتوقف  أال  �جب  لذلك).  ٢٠١١  الغزالي،(  التنافس�ة
 الزراع�ة،   اإلنتاج�ة  للمشكالت  حلول  إ�جاد  عند  اإلرشادي

  األمثل،   التداول  أو  الحصاد  �عد  ما  إلى  �متد  أن  �جب  بل
  مهارات   و�كسابهم  وخبرات  �معارف   نیالمسترشد  تزو�د  أي

  والفرز   المحصول   نضج  وعالمات   الحصاد   �مواعید  تتعلق
 العادلي، (  الفاقد،  لتقلیل  المثلى  التخز�ن  وظروف  والتدر�ج
  إلى   تهدف  الزراعي  اإلرشاد  رسالة  أن  وحیث).  ١٩٩٦
  یتمكن   لكي  الزراعي  المنتج  مواصفات  في  نهضة  إحداث

  �عتبر   لذا   والعالم�ة،  �ةلالمح  األسواق  في  المنافسة  من
  اإلنتاج   مرحلتي  �شمل  الذي  المتكامل   اإلرشادي  البرنامج

  أهم   أحد  معاً   الزراع�ة  للمنتجات  التداول  أو  والتسو�ق
  الر�ف�ة   الزراع�ة  للتنم�ة  الهامة  اإلرشاد�ة  األسالیب
 ).Adams, 1982( ،الحدیثة

  إال   ین�ع  ال  السل�م  اإلرشادي  العمل  أن  من  وانطالقاً 
  یوجد   الذي  المستوى   من   أي  القائمة  الظروف   قعاو   من

 التي   هي  الناجحة  اإلرشاد�ة  البرامج  وأن  الناس،  عل�ه
  وحاجاتهم   الناس  مشكالت   أساس  على  توضع

 �أهم�ة   ینال�احث  إ�مان  ضوء  وفي  ،الواقع�ة  واهتماماتهم
  التنم�ة   برامج  إنجاح  في   أساسي   �عامل  ال�شري   العنصر 
  التداول   طرق   �أهم�ة  الزراع   ةتوع�  إلى  الهادفة  الزراع�ة

  من   العنصر  هذا  تنم�ة یتم  وأن  ،الطماطم  لمحصول األمثل
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  واالتجاهات   والمهارات  المعارف  �مختلف  تزو�ده  خالل
  في   جدید  هو  ما  �كل  األخذ  على  تشجعه  التي  السل�مة

 عامة،   �صفة  الزراع�ة  للمحاصیل  األمثل  التداول  مجال
م  ،خاصة   �صفة  الطماطم  ومحصول فإ   او�زاء  ن تقدم 

مشكلة ال�حث تنحصر فى اإلجا�ة على التساؤالت التال�ة: 
الم�حوثین    للزراع  المعرفي  االحت�اج  مستوى   ما
�� المتعلقة  الفن�ة    األمثل   التداول  طرق التوص�ات 

یتعلق  ؟الطماطم  لمحصول ف�ما  معلوماتهم  وما مصادر   ،
الخدمات  � وما  الطماطم؟،  لمحصول  األمثل  التداول 

ااإلر  �حتاجل شاد�ة  یتعلق تي  ف�ما  الم�حوثین  الزراع    ها 
، وما األهم�ة النسب�ة  ؟ الطماطم   لمحصول  األمثل  التداول�

التداول   �طرق  یتعلق  ف�ما  تواجههم  التي  للمشكالت 
 .من وجهة نظرهم؟ الطماطملمحصول 

 

 األهداف ال�حثیـة 
تحدید       امكن  للمشكلة  السابق  العرض  ضوء  في 

 :ف�ما یلي ال�حث هذا أهداف
مست -١ على  االحت�اج التعرف  للزراع    المعرفى  وى 

��الم�حوثین   المتعلقة  الفن�ة  طرق  التوص�ات 
 . الطماطمالتداول األمثل لمحصول 

الزراال -٢ معلومات  مصادر  على  الم�حوثین تعرف    ع 
   الطماطم.التداول األمثل لمحصول � ف�ما یتعلق 

�حتاجها   -٣ التي  اإلرشاد�ة  الخدمات  على  التعرف 
ف�و الم�حالزراع   یتعلق  ثین  األمثل    التداول�ما 

 الطماطم. لمحصول 
تحدید األهم�ة النسب�ة للمشكالت التي تواجه الزراع   -٤

یتعلق  الم�حوثین   لمحصول �ف�ما  األمثل  التداول 
  من وجهة نظرهم.  الطماطم

 

 األهم�ة التطب�ق�ة: 

أحد    تكمن �ونه  في  ال�حث  لهذا  التطب�ق�ة  األهم�ة 
مجا  في  العلم�ة  لمحصول    لاإلسهامات  األمثل  التداول 

فى الحصول على مؤشرات  ه  تساعد نتائج  حیث  الطماطم،
إرشاد�ة   برامج  وتنفیذ  تخط�ط  فى  بها  اإلهتداء  �مكن 
التداول   �طرق  للزراع  الفعل�ة  اإلحت�اجات  على  مبن�ة 

�منطقة ال�حث، وهذا من شأنه    الطماطماألمثل لمحصول  
زراع لدى  المعرفى  اإلحت�اج  نواحى   ماطم لطا  مجابهة 
المعلومات  �الم�حوثین فى هذا المجال، و�التالى تزو�دهم  

ألداء  والمعارف   تؤهلهم  لهذا طرق  التى  األمثل  التداول 
الفاقد  المحصول   تقلیل  إلى  یؤدى  مما  صح�ح،  �شكل 

الحصاد �عد  وما  الحصاد  عمل�ة  و�الأثناء  تحقیق  ،  تالى 
 فى منطقة ال�حث.  الطماطمعائد مجزى لزراع 

  

 ال�حثـي     األسلوب

 :  اإلجرائ�ة  التعر�فات   �عض:  والً أ
الطماطم  األمثل  التداول  طرق  -١   بها   �قصد:  لمحصول 

  بها   �مر  التي  المختلفة  المراحل  ال�حث  هذا  في
المحصول   من  بدا�ة  الطماطم  محصول  حتى   جمع 
 جیدة  �حالة للمستهلك وصوله

 لمحصول   األمثل  التداول   �طرق المعرفي    اإلحت�اج -٢
  أو   النقص  مقدار  ال�حث   هذا  في  ابه  �قصد :  الطماطم
  �المعارف   الم�حوثینالزراع    إلمام  في  القصور
 التداول   �طرق   الخاصة  الفن�ة  �التوص�ات  المتعلقة

فى  الطماطم  لمحصول  األمثل  جمع  :  والمتمثلة 
و المحصول للمحصول،  السر�ع  المبدئى  ، التبر�د 

المحصولو  المحصول،  تنظ�ف  وتدر�ج  ،  وفرز 
لل الصناعى  وتشم�ع   حصول،مواإلنضاج  وتلم�ع 

وتخز�ن   ونقل  المحصول،  وتعبئة  المحصول، 
  التوص�ات  على الحصول  في  االعتماد  . وتم المحصول

  على   لطماطما  لمحصول  مثلاأل  التداول  لطرق   الفن�ة
  )، و ٢٠١١(جهاز أبوظبى للرقا�ة الغذائ�ة،    من:  كل

حسن، (و  ،)٢٠١٥  ،ز�ى(و)،  ٢٠١٣(وزارة الزراعة،  
  المختصین   �عض  أبداه   ما  ىلإ  �اإلضافة)  ٢٠١٨

  ال�حوث   مر�ز  ال�ساتین،  �حوث  معهد  ،الخضر  �قسم
 . المجال هذا في الزراع�ة

الزراع   -٣ معلومات  یتعلق  الم�حوثین  مصادر  ف�ما 
لمحصول  � األمثل  في  الطماطمالتداول  بها  �قصد   :

الم�حوث  إلیها  یلجأ  قد  التي  المصادر  ال�حث  هذا 
ال والمعارف  المعلومات  على  �طرق مللحصول  تعلقة 

لمحصول   األمثل  األهل    الطماطمالتداول  ومنها: 
  ، الزراع�ة  محطة ال�حوث  ،والمرشد الزراعي  ،واألقارب
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التل�فز�ون�ة الزراع�ة  الزراع�ة  و   ،والبرامج  البرامج 
الجملة  ،التصدیروشر�ات    ،اإلذاع�ة وش�كة   ،وتجار 

اإل   ،نترنتاإل  تسو�ق  و   ، رشاد�ةوالمطبوعات  جمع�ة 
 . ��ار الزراع، و كهةالخضر والفا

الم�حوثین    الزراع   �حتاجها   التي   اإلرشاد�ة  الخدمات  -٤
 األمثل  التداول�ف�ما یتعلق  الزراعي اإلرشاد جهاز من

  درجة   ال�حث  هذا  في   بها   �قصد  :الطماطم  لمحصول
  سواء   إرشاد�ة  وخدمات  أنشطة  إلى  الم�حوث   احت�اج
  لمحصول   األمثل  التداول  مجال  في  تدر�ب�ة  أو  تعل�م�ة

 .  طماطملا
من وجهة    الطماطم  لمحصول  األمثل  التداول  مشكالت -٥

  ال�حث   هذا  في  بها  و�قصد  :الم�حوثینالزراع  نظر  
  مجال   في   الزراع  تواجه  التي  والعراقیل  الصعاب
 .من وجهة نظرهم الطماطم لمحصول األمثل التداول

التسو�ق�ة    -٦ والتسهیالت  الخدمات  في  توافر  بها  �قصد   :
الخدمات, والتسهیالت التسو�ق�ة  هذا ال�حث مدى تواجد  

 . نطقة من عدمه �الم 
الفاقد من   -٧ التداولكم�ة  أثناء  بها  المحصول  �قصد   :

محصول   من  والمهدر  التالف  �م�ة  ال�حث  هذا  في 
أثناء مراحل التداول المختلفة إلجمالي إنتاج    الطماطم
 الفدان. 

محصول   -٨ تسو�ق  الطر�قة  الطماطمك�ف�ة  �ه  �قصد   :
الم�ح یت�عها  من  التي  وذلك  محصوله  ب�ع  في  وث 

أو    ع للتجارالب�  ألسواق الجملة أو  بنفسه  خالل الب�ع
  لشر�ات التصدیر.

 

 ثان�ًا: منطقة ال�حث:  

، والتي تبلغ  �فر الش�ختم إجراء هذا ال�حث �محافظة  
�محصول   المزروعة    ١١٣٥٤بها    الطماطمالمساحة 

بلغ   إنتاج  �متوسط  (وزارة   طن/ فدان  ١٦.٣قرا�ة  فدان، 
من    .)٢٠١٩  الزراعة، إداري  مر�ز  أكبر  اخت�ار  تم  وقد 

�محصول   المزروعة  المساحة  مر�ز   الطماطمحیث  فكان 
�ه   البرلس یزرع  حیث  الزراعة    ٧١٦٤،  (مدیر�ة  فدان 

الش�خ منشورة �كفر  غیر  ب�انات  ذلك  تلى  ).  ٢٠٢٠  ،، 
اخت�ار ثالث قرى عشوائ�ًا من مر�ز البرلس فكانت قرى:  

 و�لط�م.الشهاب�ة، الر�ع، 
 

 ثالثًا: شاملة ال�حث وعینته: 

في    الطماطمتمثلت شاملة هذا ال�حث في جم�ع زراع  
عددهم   وال�الغ  إلیها،  اإلشارة  السابق  الثالث  القرى 

) مزارع ط�قًا لكشوف الحصر �الجمع�ة الزراع�ة،  ١٥٦٠(
  من إجمالي   ٪١٠وتم أخذ عینة عشوائ�ة منتظمة بنس�ة  

القرى  من  قر�ة  �كل  بلغت    الشاملة  والتي    ١٥٦الثالث 
 .)١�ما فى جدول ( مزارع

 

 وتحلیلها  الب�انات  جمع أسلوب: را�عاً 

ال�حث   أهداف  لتحقیق  المیدان�ة  الب�انات  است�فاء  تم 
ألفراد   الشخص�ة  �المقابلة  استب�ان  استمارة  �استخدام 

ال�حث اإلج  عینة  �افة  مراعاة  االحتراز�ة  مع  راءات 
فیروس المستج  لمواجهة  (كوفید�ورونا  اثناء  )  ١٩  -د 

الب�ا مبدئ�اً ناتتجم�ع  اخت�ارها  �عد  وذلك   ،  Pretest  
الب�انات   تفر�غ  الب�انات، وتم  لجمع  للتأكد من صالحیتها 
ومعالجتها �م�ًا وتبو�بها، �ما استخدم في تحلیل الب�انات  
والمتوسط   المئو�ة،  النس�ة  من  �ل  النتائج  وعرض 

والمتو  المع�اري  واالنحراف  الحسابي  الحسابي،  سط 
 ات.استخدام التكرار مرجح، فضًال عن ال

 

 . ال�حث موضع القرى  على وعینته ال�حث شاملة توز�ع): ١( جدول
 العینة  الشاملة  القر�ة 

 ٨٠ ٨٠٠ الشهاب�ة 
 ٤٠ ٤٠٠ الر�ع 
 ٣٦ ٣٦٠ بلط�م 

 ١٥٦ ١٥٦٠ اإلجمالى
 . ٢٠٢٠ منشورة، غیر رسم�ة   ب�انات  �كفر الش�خ،  الزراعة  مدیر�ة :  المصدر 
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   ل�حث�ة:المتغیرات ا  خامسًا: ق�اس 
المتغیر �عدد سنوات  سن الم�حوث:   -١ تم ق�اس هذا 

الم�حوث مقر�ًا ألقرب سنة میالد�ة حتى وقت  سن  
 إجراء ال�حث.

الم�حوث  -٢ المتغیر  تعل�م  هذا  ق�اس  تم  �إعطاء  : 
  ٤"  ، ولمن �قرأ و�كتب"درجة واحدة " األمى الم�حوث 

واإلبتدائى  درجات  واإلع درجات   ٦" "،   ،" "   ٩دادى 
�عادله  در  وما  والثانوى  درجة"،    ١٢"جات"، 

 درجة".   ١٦والجامعى " 
: تم ق�اس هذا المتغیر من  الح�ازة المزرع�ة الكل�ة -٣

الح إجمالى  عن  الم�حوث  إجا�ة  التى خالل  �ازة 
)، ومشار�ةأ  و��جارأ  (ملكسواء  �حوزها من أرض  

الزراعى نشاطه  فیها  ال�حث    و�مارس  إجراء  وقت 
 عنها �القیراط. معبراً 

�محصول  م  حج -٤ المزروعة  تم :  الطماطمالح�ازة 
عن   الم�حوث  إجا�ة  من خالل  المتغیر  هذا  ق�اس 

  (ملك سواء  إجمالى الح�ازة التى �حوزها من أرض  
  الطماطم ومشار�ة)، والمزروعة �محصول  أ  و��جارأ

ال إلجراء  السابق  الموسم  عنها  �حثفى  معبرًا   ،
 �القیراط. 

فدا  -٥ إنتاج�ة  ق�ا:    الطماطمن  متوسط  هذا تم  س 
متوسط   عن  الم�حوث  إجا�ة  خالل  من  المتغیر 

محصول   من  الفدان  الموسم   الطماطمإنتاج�ة  في 
   ، معبرًا عنها �الطن.�حثالسابق إلجراء ال

زراعة -٦ في  ال:  الطماطم  الخبرة  هذا  ق�اس  متغیر  تم 
التى   الزمن�ة  المدة  عن  الم�حوث  إجا�ة  من خالل 

إجراء  حتى وقت  الطماطمعة قام فیها الم�حوث بزرا 
 .ل�حث معبرًا عنها �عدد السنواتا

والت  -٧ الخدمات  التسو�ق�ةتوافر  ق�ا :  سهیالت  س  تم 
المتغیر   أولهما:  هذا  محور�ن  خالل  �سؤال  من 

عن   والتسهیالت  الم�حوث  الخدمات  توافر  درجة 
وهى:   �المنطقة  التصدیر,  (التسو�ق�ة  شر�ات 

والث الفرز،  ومحطات  الجملة,  الجات,  وأسواق 
تسو� تصن�ع  وجمع�ة  والفاكهة، مصانع  الخضر  ق 

)، وتم  لالطماطم، ومستلزمات نقل وتعبئة المحصو 
) درجات  الم�حوث  وفقًا ١،  ٢،  ٣،  ٤اعطاء   ،(

متو  (كبیرة،  منعدمة)، سطالستجابته  قلیلة،  ة، 
الم�حوث عن     درجة اإلستفادة من وثانیهما �سؤال 

إ  تم  فقد  الخدمات والتسهیالت  التلك  م�حوث  عطاء 
 ) وفقاً ١،  ٢  ،٣،  ٤درجات  (كبیرة،  )،  الستجابته   

م جمعت الدرجات التى ث  متوسطة، قلیلة، منعدمة)،
لتعبر عن  فى �ال المحور�ن  حصل علیها الم�حوث  

 هذا المتغیر. 
الذهن�ةال -٨ المتغیر من خالل  :  مرونة  هذا  ق�اس  تم 

الذهن�ة وطلب من   س�ع ع�ارات تعبر عن مرونته 
مدى   ب�ان  م�حوث  ع�اكل  �ل  على  رة  موافقته 

اخت�ارات هي (موافق, وس�ان,   ة�االخت�ار بین ثالث
) درجات  الم�حوث  أعطي  وقد  موافق)    ، ٣وغیر 

 ،)١) على الترتیب للع�ارة اإل�جاب�ة رقم ( ١و  ،٢و
 ، ٦  ،  ٥  ،  ٤  ،  ٣  ،  ٢أما الع�ارات السلبیـة أرقـام ( 

٧) عكسیـة  درجـات  أعطیت  فقـد  و ١)  و ٢،   ،٣ (
الترتیب،   اعلى  درجات هذه  لتعبر  وجمعت  لع�ارات 

 لمتغیر هذا ا عن 
التداول -٩ أثناء  الطماطم  فدان  من  الفاقد  تم :  كم�ة 

عن   الم�حوث  �سؤال  المتغیر  هذا  �م�ة  ق�اس 
من محصول الطماطم أثناء  والفاقد  التالف والمهدر  

   .معبرًا عنها �الكیلوجرام الحصاد وما �عد الحصاد
الطماطم  -١٠ محصول  تسو�ق  هذا ق�اتم    :��ف�ة  س 

عن  المتغیر   الم�حوث  یت�عها  �سؤال  التي  الطر�قة 
الب�ع   خالل  من  وذلك  محصوله  ب�ع  في  الم�حوث 

للتجار الب�ع  أو  الجملة  ألسواق  أوالب�ع    بنفسه 
، وتم إعطاء الم�حوث درجة عن  لشر�ات التصدیر
  .كل طر�قة یذ�رها

المعر درجة   -١١ ا  فىاالحت�اج  لم�حوثین  للزراع 
ا� الفن�ة  �التوص�ات  التدلمتعلقة  األمطرق  ثل  اول 

سؤال  الطماطم  لمحصول خالل  من  ق�اسه  تم   :
التوص�ات   من  توص�ة  �كل  معرفته  عن  الم�حوث 
لمحصول   األمثل  التداول  �طرق  الخاصة  الفن�ة 

عددها    الطماطم،ا تم    ٨٤وال�الغ  حیث  توص�ة، 



 
 
 
 
 
Ebtesam B. El- Melegi and N. Y. EL-Etreby 

130 

الم�حوث   واحدة"إعطاء  استجا�ة  "  درجة  �ل  عن 
  ستجا�ة صح�حة، درجة عن �ل ا  "  فرص"و ،  خاطئة

جمع  طرق هي:    ثمان ه التوص�ات موزعة على  وهذ
التبر�د المبدئى السر�ع  )، و ةتوص�  ٢٧(  المحصول

و اتتوص�  ٧(للمحصول   المحصول)،    ٤(   تنظ�ف 
توص�ات)،    ٧(  وفرز وتدر�ج المحصول توص�ات)،  

وتلم�ع  توص�ات)  ٧(  واإلنضاج الصناعى للمحصول
حصول ، وتعبئة المص�اتتو   ٧(  وتشم�ع المحصول

و توص  ١٢( ( �ة)،  المحصول  وتخز�ن    ١٣نقل 
لدرجة توص�ة) النظري  األقصى  الحد  بلغ  وقد   .

المعرف�ة   اإلرشاد�ة  موزعة   ٨٤االحت�اجات  درجة 
درجة   تراوحت  وقد  السا�قة,  الطرق  على 
للم�حوثین   الفعل�ة  المعرف�ة  اإلرشاد�ة  االحت�اجات 

التداول ال  �طرق  لمحصول  بین    اطمطماألمثل 
الدرجا   درجة.)  ٧٠-٣٧( حصل  و�جمع  التي  ت 
التداول  ع طرق  من  طر�قة  �ل  في  الم�حوث  لیها 

وقسمتها على عدد أفراد   الطماطم األمثل لمحصول  
لكل   االحت�اج  درجة  متوسط  على  نحصل  العینة 
لمتوسط   المئو�ة  النس�ة  معرفة  ذلك  و�لي  طر�قة، 
درجة االحت�اج المعرفي وذلك �قسمة متوسط درجة 

المعر  ااالحت�اج  على  طر�قة  لكل  األقصى  في  لحد 
لها   المعرفي  االحت�اج  أنلدرجة  النس�ة   حیث 

 = الحت�اج المعرفيالمئو�ة لمتوسط درجة ا

الزراع -١٢ معلومات  یتعلق   الم�حوثین  مصادر  ف�ما 
لمحصو � األمثل  ق�اسها  :  الطماطمل  التداول  تم 

من  �عرض   تتكون  على  قائمة  مصدًرا  عشر  أحد 
واحدة (درجة  وأعطى  �ل  الم�حوث  عن  مصدر  ) 

 . یذ�ره
الم�حوثین  الخدمات اإلرشاد�ة التي �حتاجها الزراع   -١٣

الزراعي   اإلرشاد  جهاز  یتعلق  من  التداول  �ف�ما 
تم ق�اسها �عرض قائمة :  الطماطماألمثل لمحصول  

إر  خدمات  تسع  وسؤاله  من  الم�حوث  على  شاد�ة 
وأعطى  عدمه،  من  خدمة  لكل  احت�اجه  عن 

 ، استجابته �حتاجالة  ) في حدرجة واحدة(  الم�حوث
 و(صفر) درجة الستجابته ال �حتاج.

  الم�حوثین ف�ما یتعلق المشكالت التي تواجه الزراع   -١٤
لمحصول  � األمثل  ق�اسها  :  الطماطمالتداول  تم 

مشكلة من المشكالت  استناًدا لألهم�ة النسب�ة لكل  
خال  (بدرجة  من  المشكلة  تواجد  على  التعرف  ل 

صغ بدرجة  متوسطة،  بدرجة  توجد)  یر كبیرة،  ال  ة، 
) الم�حوث  و ٤وأعطى  و ٣،  و٢،  على  ١،   (

  مشكلة وتم حساب المتوسط المرجح لكل    الترتیب.
الم�حوث  درجات  �ل    ین�جمع  وضر�ها    مشكلةفي 

ثم أوزانها،  عدد    في  على  وقسمتها  جمعها 
 ین لم�حوثا

 

 نة ال�حث: سادساً: وصف عی

) �جدول  النتائج   الزراع   من   ٪٥٠ن  أ)  ٢أوضحت 
قرا�ة  سنة، وأن    ٥٤-٣٨الم�حوثین تتراوح أعمارهم بین  

وأن  الزراع  من    ٪٢١ أمیین،   ٪ ٤٢حوالى  الم�حوثین 
النتائج    بینت، في حین  ثانوى منهم حاصلین على مؤهل  

صغیرة،   �ة�لذوي ح�ازة مزرع�ة    منهم    ٪٦٢  حوالى  أن
�محصول    زروعةمنهم حجم الح�ازة الم  ٪٦٩حوالى  وأن  

صغیرة.    الطماطم   متوسط منهم    ٪٨٥  حوالىوأن  لدیهم 
فدان   ,    الطماطمإنتاج  النتائج  لدیهم منخفض  بینت  �ما 

الم�حوثین خبرتهم في زراعة  الزراع  من    ٪٤٦  حوالى    أن
تتوافر لدیهم الخدمات    منهم   ٪٥٩أن و ،  متوسطة  الطماطم

بدرجة  وال التسو�ق�ة  بینت   منخفضة،تسهیالت  حین  فى 
حوالى   أن  الفئة   ٪٧٣النتائج  فى  جاءوا  قد  منهم 

منهم تتراوح    ٪٧٨  قرا�ة  نأو   المتوسطة للمرونة الذهن�ة،
من   الفاقد  من    الطماطمفدان  كم�ة    -كجم ١٨٦٧لدیهم 

منهم  �قومون بتصر�ف    ٪٦٢حوالى  �جم، وأن    ٣٤٣٣
التجار. خالل  من  هناك  تضی  ،محصولهم  أن  ذلك  من  ح 

�النس�ة ألكثر  طن للفدان    ٣أكثر من  �بیر �صل إلى  فاقد  
بیرة للمزارع والدولة  وهو خسارة �من ثالثة أر�اع العینة،  

 اء.على حد سو 

 

  للتوص�ة  متوسط درجة االحت�اج المعرفي  

  ×١٠٠ 
 ق�اس الحد األقصى لدرجة ال         
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 الم�حوثین وفقًا ل�عض الخصائص الممیزة لهم.الزراع ): توز�ع ٢ول (جد
 ع�ارى اف الماإلنحر  المتوسط الحسابى  %  العدد  الخصائص           م
 ث سن الم�حو  ١

 ) سة.٣٧-٢٢صغیر ( 
 ) سنة.٥٤-٣٨متوسط ( 

 ) سنة.٧٠-٥٥كبیر ( 

 
٤٣ 
٧٨ 
٣٥ 

 
٢٧.٦ 
٥٠.٠ 
٢٢.٤ 

١٣.١ ٤٤.٤ 

 تعل�م الم�حوث:  ٢
 أمى 
 و�كتب �قرأ

 إبتدائى
 إعدادى
 ثانوى 

 جامعى 

 
٣٢ 
١٩ 
١٤ 
١٦ 
٦٦ 
٩ 

 
٢٠.٥ 
١٢.٢ 
٨.٩ 
١٠.١ 
٤٢.٣ 
٦.٠ 

٥.٢ ٧.٩ 

 :�ة المزرع�ة الكل الح�ازة ٣
 .قیراط )  ٩٥-٢٤(  صغیرة

 .قیراط) ١٦٨-٩٦(   متوسطة
 قیراط ) ٢٤٠-١٦٩( كبیرة 

 
٩٧ 
٤٦ 
١٣ 

 
٦٢.٢ 
٢٩.٥ 
٨.٣ 

٥٥.٩ ٩٣.٩ 

 :الطماطم �محصول المزروعة  الح�ازة  حجم  ٤
 ) قیراط.٨٥-٩صغیرة ( 

 ) قیراط.١٦٣-٨٦متوسطة ( 
 ) قیراط.٢٤٠-٦٤(  كبیرة

 
١٠٨ 
٤٢ 
٦ 

 
٦٩٬٢ 
٢٦.٩ 
٣.٩ 

٤٠.٢ ٦٨.٨ 

 :الطماطم فدان  تاج�ة متوسط إن ٥
 ) طن.١٦-١٢(  منخفض 
 ) طن ٢٠-١٧( متوسط 

 ) طن ٢٥-٢١(   عالى

 
١٣٣ 
١٥ 
٨ 

 
٨٥.٣ 
٩.٦ 
٥.١ 

٣.٩ ١٦.٢ 

 :الطماطم زراعة  في  الخبرة  ٦
 ) سنة.١٩-٥(   قلیلة

 ) سنة.٣٥-٢٠متوسطة ( 
 ) سنة.٥٠-٣٦كبیرة ( 

 
٣٣ 
٧٢ 
٥١ 

 
٢١.٢ 
٤٦.١ 
٣٢.٧ 

١٣.٥ ٢٩.٥ 

 . ة سو�ق� ت سهیالت ال توافر الخدمات والت    ٧
 ) درجة ٢٠-١٦منخفضة ( 
 ) درجة.٢٥-٢١متوسطة ( 
 .) درجة ٣٠-٢٦مرتفعة ( 

 
٩٢ 
٥٤ 
١٠ 

 
٥٩.٠ 
٣٤.٦ 
٦.٤ 

٢.٠ ١٩.٢ 

 :المرونة الذهن�ة   ٨
 ) درجة.١٠-٧منخفض ( 
 ) درجة.١٣-١١متوسط ( 
 .) درجة١٧-١٤مرتفع ( 

 
٢٢ 
١١٤ 
٢٠ 

 
١٤.١ 
٧٣.١ 
١٢.٨ 

٢.٥ ١٢.٤ 

 .التداولء أثنا طمالطما كم�ة الفاقد من فدان  ٩
 ) �جم ١٨٦٦ -٣٠٠صغیرة ( 

 ) �جم ٣٤٣٣ -١٨٦٧متوسطة ( 
   ) �جم ٥٠٠٠ -٣٤٣٤كبیـرة ( 

 
٢٥ 
١٢١ 
١٠ 

 
١٦٬٠ 
٧٧٬٦ 
٦٬٤ 

٧٣٣٬٤ ٣٤١٠٬٦ 

 الطماطم ك�ف�ة تسو�ق محصول  ١٠
 للتجـار 

 �معرفة الم�حوث الشخص�ة 

 
٩٧ 
٥٩ 

 
٦٢٬٢ 
٣٧٬٨ 

٠.٥ ١.٥ 

 .١٥٦=  ن                                             االستب�ان  استمارة من  حسبت   : المصدر 
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 النتائج ال�حث�ة 
للزراع    المعرف�ة   اإلرشاد�ة  اإلحت�اجات:  أوالً 

الفن�ة    م�حوثینال ��التوص�ات  طرق  المتعلقة 
 :الطماطمالتداول األمثل لمحصول 

ال   المعرف�ة  حت�اجاتاإل  مستوى  -١   لم�حوثین لزراع 
�  الفن�ة  �التوص�ات   ثل ماأل  التداول  ق طر المتعلقة 
 :الطماطم لمحصول
  من   ٪٣٩  قرا�ة  أن   )٣(  �جدول  النتائج  اوضحت

 �التوص�ات   مرتفع  معرفي  احت�اج  ذوي   الم�حوثینالزراع  
 ، الطماطم  لمحصول  األمثل  التداول  طرق المتعلقة �  الفن�ة

 في  متوسط،   معرفي   احت�اج   ذوي   منهم  ٪٥٤  قرا�ة  وأن
  .منخفض رفيعم  احت�اج ذوي   منهم ٪٨  قرا�ة أن حین

حوالى   أن  یتضح  سبق  الزراع    من  ٪٩٢مما 
  المعرفي   اإلرشادي   حت�اجاإل  فئة   في  قد جاءوا   الم�حوثین 
  جهود   ز�زعت  �ستلزم  الذي   األمر  ،والمرتفع  المتوسط
  لهذا   األمثل  التداول  طرق   نشر   في   الزراعي  اإلرشاد 

  األنشطة   في  الثقة   و�عادة  بها   الزراع  و�قناع  المحصول،
  برامج   وتنفیذ  تخط�ط  خالل  من  المبذولة  اإلرشاد�ة
 . بهذه الطرق  الزراع تعل�م تستهدف إرشاد�ة

 

  لم�حوثین الزراع  ل  المعرفي   اإلرشادي  االحت�اج  مستوى  -٢
  لمحصول   األمثل  التداول   طرق   من  طر�قة  لكل

 :الطماطم
  االحت�اج   مستوى   ت�این )  ٤(  �جدول  النتائج  أظهرت

ا   المعرفي الثم  التداول  طرق �  لم�حوثینللزراع    انى األمثل 
التبر�د  �  مرتفعمعرفى      حت�اجإ  مستوى   فكان طرق: 

) السر�ع  الصناعى ٪٩٧٬١المبدئى  واإلنضاج   ،(
) المحصو   )،٪٩٥٬٩للمحصول  وتشم�ع  ل  وتلم�ع 

  �ان   معرفيال  حت�اجاإل  مستوى   أن  حین  في)،  ٪٩٤٬٩(
(طرق:  �  متوسطاً  المحصول  تعبئة و   )،٪٧٢٬٨تنظ�ف 

)، ٪٦٢(  ونقل وتخز�ن المحصول)،  ٪٦١٬٣(  المحصول  
) المحصول  �ان  )،  ٪٥٢٬٨وجمع    لطر�قة   منخفضاً بینما 

 ).٪٤٧٬٦(  المحصولوتدر�ج فرز  واحدة فقط
 

) توز�ع٣جدول  �  الفن�ة  �التوص�ات  المعرفي  حت�اجهمإ  لمستوى   وفقاً   الم�حوثینالزراع    ):   األمثل   التداول  طرق المتعلقة 
 الطماطم.  لمحصول

 المع�ارى نحراف اال  المتوسط الحسابى  %  العدد  الفئات      
 ٧٬٧ ١٢ ) درجة. ٤٧  -٣٧منخفض (

 ٥٣٬٨ ٨٤ ) درجة.٥٩ -٤٨متوسط ( ٤٬٥٧ ٥٦٬٠٥
 ٣٨٬٥ ٦٠ ) درجة.٧٠  -٦٠مرتفع ( 

 .١٥٦=  ن                                            االستب�ان  استمارة من  حسبت   : المصدر 
 

 .الطماطم لمحصول األمثل التداول طرق  منطر�قة  لكل  المعرفي ت�اجاالح لدرجات ةالمئو� والنسب ): المتوسطات٤( جدول

 طرق التداول األمثل 
  لدرجات النظري  األقصى  الحد

 المعرفي  اإلرشادي االحت�اج 
  االحت�اج 

 المعرفي  اإلرشادي 
 للمتوسط %  

  االحت�اجات  مستوى 
 المعرفي  اإلرشادي 

 متوسط  ٥٢٬٨ ١٤٬٢٥ ٢٧ المحصول  جمع 
 مرتفع ٩٧٬١ ٦٬٨٠ ٧ للمحصول   �عالسر المبدئى التبر�د 
 متوسط  ٧٢٬٨ ٢٬٩١ ٤ المحصول  تنظ�ف

 منخفض  ٤٧٬٦ ٣٬٣٣ ٧ المحصول  فرز وتدر�ج 

 مرتفع ٩٥٬٩ ٦٬٧١ ٧ اإلنضاج الصناعى للمحصول 
 مرتفع ٩٤٬٩ ٦٬٦٤ ٧ المحصول  تلم�ع وتشم�ع

 متوسط  ٦١٬٣ ٧٬٣٥ ١٢ المحصول  تعبئة
 متوسط  ٦٢٬٠ ٨٬٠٦ ١٣ نقل وتخز�ن المحصول 

 .١٥٦=  ن                                            االستب�ان  استمارة من  : حسبت المصدر 
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االحت�اج   تم تصن�ف مستو�ات  �ما  المعرفى  هذا وقد 
مستوى    ، ٪)٥٠  من  أقل(  منخفض  معرفي  احت�اج  یلي: 

 ،٪)٧٥  -٪٥٠(  متوسط  معرفي  احت�اج  ومستوى 
 د اتضح قو ،  )فأكثر٪  ٧٥(  مرتفع  معرفي  احت�اج  ومستوى 

  �المعارف   للتزود  الشدیدة  الم�حوثین  حاجة  مدى  ذلك  من
  طرق   من  العظمى  للغالب�ة  الفن�ة  �التوص�ات  الخاصة
 مراعاته   �جب  ما  وهو  ، الطماطم  لمحصول  األمثل   التداول

  تستهدف   مستقبل�ة  إرشاد�ة  برامج  وتنفیذ  تخط�ط  عند
 . ال�حث �منطقةالطماطم  �محصول النهوض

 

لم�حوثین �كل من  للزراع اعرفي الم شاديت�اج اإلر حاال -٣
الفن�ة   �التوص�ات  األمثل  المتعلقة  التداول  طرق 

 طماطم لمحصول ال

 المحصول:  جمع -أ
،  ٪٧٩٬٥و  ،٪٩١٬٧  أن)  ٥(   �جدول  النتائج  بینت 

الم�حوثین    ٪٧٦٬٩و الزراع  معرفى من  احت�اج  لدیهم 
بتوص�ات:  مرتفع یتعلق  یتم     ف�ما  التصدیر  حالة  فى 

فى   الثمار  ناضجةمرحلة  حصاد  خضراء   ) )، النجمة 
  -٨٠الجمع �عد    ، و�فضل استخدام مقص لجمع الثمارو 

فى حین أشارت النتائج إلى  ،  یوم من زراعة الشتالت  ٩٠
و ٪٦٧٬٣و أن   و ٪٦٣٬٥،  و ٪٦١٬٥،   ،٥٩٬٦٪ ،

و ٪٥٨٬٣و و٪٥٦٬٤،   ، ٪٥٥٬٨و،  ٪٥٥٬٨،  ٪٥٦٬٤، 
و٪٥٣٬٢و و٪٥٢٬٦و  ،٪٥٢٬٦،  ،  ٪٥١٬٩و  ،٪٥٢٬٦، 
الم�حوثین لدیهم احت�اج  الزراع  من      ٪٥٠٬٠، و ٪٥٠٬٦و

  ١٠  -٧الجمع �ل   بتوص�ات:  یتعلق  ف�مامتوسط  معرفى  
،  أ�ام فى الجو الحار   ٤الجمع �ل    ، وأ�ام فى الجو ال�ارد

تقل�م األظافر قبل عمل�ة الجمع فى حالة عدم استخدام  و 
اثناء  و   ،قفازات الجمع  المتقل�ةعدم  الجو�ة  ،  الظروف 

یتم الجمع قبل الرى �فترة    ، ورات محددةعلى فتالجمع  و 
جمع األصناف التى تستخدم فى ، و لسهولة عمل�ة الجمع

مسك الفرع بید والثمرة  و ،  التصن�ع فى مرحلة النضج التام
الثمرة وثنى عنق  ولف  األخرى  و �الید  األیدى فى ،  نظافة 

جمع الثمار في  و   ،الجمع  حالة عدم استخدام قفازات اثناء
ا  جفاف  ل�االص�اح  عند  زواكر  �عد  الندىالجو  و ل  عدم  ، 

الحقل عبوات  فى  الثمار  و قذف  التى  ،  األصناف  جمع 

جمع الثمار �جزء من ، و تستهلك  طازجة فى بدا�ة التلو�ن
الجمعو   ،العنق عمل�ة  أثناء  قفازات  ترك  و   ،استخدام  عدم 

ج الزائد ألنها  الثمار بدون جمع حتى تدخل فى طور النض
منها و�خرج  و العصیر  تنفلق  ا،  �سهل    لثمارجمع  عندما 

 على الترتیب.  انفصال الثمرة من العناقید الثمر�ة
 

 للمحصول: التبر�د المبدئى السر�ع -ب
،  ٪٩٧.٤، و٪١٠٠) أن  ٦أوضحت النتائج �جدول (

من    ٪٩٥٬٥،  ٪٩٥٬٥، و ٪٩٦٬٨، و ٪٩٧٬٤، و ٪٩٧٬٤و
احت لدیهم  بتوص�ات:  الم�حوثین  معرفى  التبر�د  �اج  �عمل 

ا تقلیل  على  السر�ع  �األمراضالمبدئى  الثمار  ، صا�ة 
ساعات    ٣  -١�فضل اجراء التبر�د المبدئى السر�ع  �عدو 

الثمار السر�ع بواسطة  جر ، وامن جمع  المبدئي  التبر�د  اء 
�جراء التبر�د المبدئي السر�ع  ، و الثلج او الماء او الهواء

�عمل التبر�د المبدئى السر�ع على  و   ،بواسطة م�اه نظ�فة
،  مار و�التالى تقلیل ذبول الثمارتقلیل فقدان الماء من الث

الثمار    و المبدئى السر�ع على تقلیل تنفس  التبر�د  �عمل 
و العطبوتقلیل   �فضل  ،  �الماء  الثمار  رش  حالة  فى 

 على الترتیب. استخدام �خاخ
 

 تنظ�ف المحصول:  -ج

) �جدول  النتائج  أن  ٧أشارت  إلى   (٩٧٬٤٪  ،
معر الزراع  من     ٪٩٦٬٨و احت�اج  لدیهم  فى  الم�حوثین 

یتعلقفمرتفع   �غسل بتوصیتى:    �ما  التنظ�ف  عمل�ة  تتم 
الثمار  تجف�ف    �تم ، و الثمار �الماء في أحواض مخصصة

 على الترتیب.  �عد عمل�ة الغسیل
 

 فرز وتدر�ج المحصول:   -د

) �جدول  الواردة  النتائج  أن  ٨أوضحت   (٩٨٬١٪ ،
الم�حوثین لدیهم احت�اج    الزراعمن    ٪٨٥٬٩، و ٪٨٩٬١و

تدر�ج الثمار الى درجات اولى  بتوص�ات :  مرتفع  معرفى  
وثالثة و وثان�ة  معینة  ،  الثمار على حسب مواصفات  فرز 

والطول والوزن  والحجم  واللون  الشكل  و مثل  است�عاد  ، 
 .ظمة الشكلالثمار غیر منت
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 .المحصول  جمعالمتعلقة � الفن�ة �التوص�ات المعرفي الحت�اجهم  وفقاً  الم�حوثینالزراع  توز�ع): ٥( جدول

             
 التوص�ات الفن�ة                                       

متوسط درجة  
 ى حت�اج المعرفاإل

  %
 للمتوسط 

 ٩١٬٧ ٠٬٩١٧ ) فى حالة التصدیر یتم حصاد الثمار فى مرحلة النجمة ( خضراء ناضجة – ١
 ٧٩٬٥ ٠٬٧٩٥ �فضل استخدام مقص لجمع الثمار  -٢
 ٧٦٬٩ ٠٬٧٦٩ الشتالت یوم من زراعة  ٩٠ -٨٠الجمع �عد   -٣
 ٦٧٬٣ ٠٬٦٧٣ أ�ام فى الجو ال�ارد  ١٠ -٧الجمع �ل   -٤
 ٦٣٬٥ ٠٬٦٣٥ أ�ام فى الجو الحار ٤الجمع �ل   -٥
 ٦١٬٥ ٠٬٦١٥ تقل�م األظافر قبل عمل�ة الجمع فى حالة عدم استخدام قفازات  -٦
 ٥٩٬٦ ٠٬٥٩٦ عدم الجمع اثناء الظروف الجو�ة المتقل�ة  -٧
 ٥٨٬٣ ٠٬٥٨٣ على فترات محددة الجمع   -٨
 ٥٦٬٤ ٠٬٥٦٤ یتم الجمع قبل الرى �فترة لسهولة عمل�ة الجمع   -٩

 ٥٦٬٤ ٠٬٥٦٤ فى مرحلة النضج التام  جمع األصناف التى تستخدم فى التصن�ع -١٠
 ٥٥٬٨ ٠٬٥٥٨ مسك الفرع بید والثمرة �الید األخرى ولف وثنى عنق الثمرة  -١١
 ٥٥٬٨ ٠٬٥٥٨ دى فى حالة عدم استخدام قفازات اثناء الجمع نظافة األی  .-١٢
 ٥٣٬٢ ٠٬٥٣٢   وال الندىالص�اح ال�اكر عند جفاف الجو �عد ز  جمع الثمار في -١٣
 ٥٢٬٦ ٠٬٥٢٦ عدم قذف الثمار فى عبوات الحقل  -١٤
 ٥٢٬٦ ٠٬٥٢٦ فى بدا�ة التلو�ن  التى تستهلك  طازجةصناف جمع األ -١٥
 ٥٢٬٦ ٠٬٥٢٦ ء من العنق.جمع الثمار �جز  -١٦
 ٥١٬٩ ٠٬٥١٩ استخدام قفازات أثناء عمل�ة الجمع  -١٧
عدم ترك الثمار بدون جمع حتى تدخل فى طور النضج الزائد ألنها تنفلق   -١٨

 و�خرج منها العصیر 
٥٠٬٦ ٠٬٥٠٦ 

 ٥٠٬٠ ٠٬٥٠ جمع الثمار عندما �سهل انفصال الثمرة من العناقید الثمر�ة  -١٩
 ٤٧.٤ ٠٬٤٧٤ ر �عنا�ة حتى ال تتعرض االفرع للكسر الثما جمع -٢٠
 ٤٤٬٢ ٠٬٤٤٢ ظلل �عد الجمع. وضع الثمار في مكان م -٢١
 ٤١.٠ ٠٬٤١٠ الثمار غیر مكتملة النضج  جمععدم  -٢٢
 ٣٩٬١ ٠٬٣٩١ عدم وضع أى مخلفات ن�ات�ة مع الثمار  -٢٣
 ٣٧٬٢ ٠٬٣٧٢ وصنادیق بالست�ك ملساء. جمع الثمار في جرادل  -٢٤
 ٣٣٬٣ ٠٬٣٣٣ عدم ملئ الیدین �الثمار وعدم الضغط علیها.  -٢٥
 ٣١.٤ ٠٬٣١٤ �عنا�ة للحد من االضرار الم�كان�ك�ة  الثمار جمع -٢٦
 ٥٬١ ٠٬٠٥١ جمع الثمار عند وصولها للحجم والشكل المناسب للصنف  -٢٧

 ٥٢٬٨ ١٤٬٢٥ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                            االستب�ان استمارة  من   حسبت  المصدر:    



 
 
 
 
 
Extension knowledge needs of farmers on optimal handling methods of ………….  

135 

) توز�ع  ٦جدول  الحتالزراع  ):  وفقًا  الفن�ةالم�حوثین  �التوص�ات  المعرفي  �ا   �اجهم  السر�ع المتعلقة  المبدئى    لتبر�د 
 .لمحصولل

متوسط درجة   الفن�ة  التوص�ات    
 للمتوسط  % اإلحت�اج المعرفى 

 ١٠٠ ١ �ة الثمار �األمراض �عمل التبر�د المبدئى السر�ع على تقلیل اصا -١
 ٩٧٬٤ ٠٬٩٧٤ ساعات من جمع الثمار  ٣ -١�عد �فضل اجراء التبر�د المبدئى السر�ع  -٢
 ٩٧٬٤ ٠٬٩٧٤ إجراء التبر�د المبدئي السر�ع بواسطة الثلج او الماء او الهواء. - -٣
 ٩٧٬٤ ٠٬٩٧٤ السر�ع بواسطة م�اه نظ�فة. بدئي إجراء التبر�د الم -٤
 ٩٦٬٨ ٠٬٩٦٨ بر�د المبدئى السر�ع على تقلیل فقدان الماء من الثمار و�التالى تقلیل ذبول الثمار�عمل الت  -٥
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ �عمل التبر�د المبدئى السر�ع على تقلیل تنفس الثمار وتقلیل العطب -٦
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ .استخدام �خاخل فى حالة رش الثمار �الماء �فض -٧

 ٩٧٬١ ٦٬٨ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                           االستب�ان استمارة  من  لمصدر: حسبتا        
 

 المحصول.تنظ�ف المتعلقة ب الم�حوثین وفقًا الحت�اجهم المعرفي �التوص�ات الفن�ةالزراع  ): توز�ع ٧جدول (

متوسط درجة   الفن�ة  توص�اتال                               
 لمتوسط ل  % فى اإلحت�اج المعر 

 ٩٧٬٤ ٠٬٩٧٤ �الماء في أحواض مخصصة.  الثمارغسل تتم عمل�ة التنظ�ف �-١
 ٩٦٬٨ ٠٬٩٥٨ الثمار �عد عمل�ة الغسیل.  یتم تجف�ف -٢
 ٤٨٬٧ ٠٬٤٨٧ �استعمال فرش ناعمة او فوط ناعمة. الثمارمسح یتم -٣
 ٤٨٬٧ ٠٬٤٨٧   التر�ة والغ�ار و�قا�ا مواد الرشواازالة االوساخ -٤

 ٧٢٬٨ ٢٬٩١ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                           االستب�ان استمارة من  المصدر: حسبت   
 

 المحصول.لفرز وتدر�ج   �التوص�ات الفن�ة ): توز�ع الم�حوثین وفقًا الحت�اجهم اإلرشادي المعرفي٨جدول (

توسط درجة  م الفن�ة  التوص�ات                                 
 اإلحت�اج المعرفى 

 % للمتوسط 

 ٩٨٬١ ٠٬٩٨١ تدر�ج الثمار الى درجات اولى وثان�ة وثالثة . -١
 ٨٩٬١ ٠٬٨٩١ ل فرز الثمار على حسب مواصفات معینة مثل الشكل واللون والحجم والوزن والطو-٢
 ٨٥٬٩ ٠٬٨٥٩ است�عاد الثمار غیر منتظمة الشكل -٣
 ٢٦٬٩ ٠٬٢٦٩ فرز الثمار في مكان ظلیل -٤
 ٢٢٬٤ ٠٬٢٢٤ عدم تكو�م الثمار في اكوام �بیرة حتى �سهل فرزها. -٥
 ٦٬٤ ٠٬٠٦٤ الثمار المعطو�ةاست�عاد -٦
 ٤٬٥ ٠٬٠٤٥ اجراء الفرز المبدئي الست�عاد الثمار المصا�ة والملوثة -٧

 ٤٧٬٦ ٣٬٣٣ اإلجمالى
 .١٥٦ن =                     حسبت من استمارة االستب�ان                        المصدر:      
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 االنضاج الصناعى للمحصول:   -ه
) �جدول  النتائج  أن  ٩بینت   (٩٦٬٢،  ٪٩٦٬٨٪ ،

و٪٩٥٬٥،  ٪٩٦٬٢و و ٪٩٥٬٥،  من    ٪٩٥٬٥،  ٪٩٥٬٥، 
 بتوص�ات:مرتفع  حت�اج معرفى  الم�حوثین لدیهم االزراع  

الثمار   بتر�یز  تعر�ض  فى   ١٥٠  -١٠٠للغاز  جزء 
و الملیون  الرطو�ة  ،  جدًا  نس�ة  عال�ة  الغرفة    -٪ ٩٠فى 

الصناعى فى غرفة محكمة ، و ٪٩٥ االنضاج  تتم عمل�ة 
و الغل ثمار ق،  نضج  فى  لالسراع  االیثلین  غاز  استخدام 

و الطماطم من  ،  لمدة  للغاز  الثمار  ، امأ�   ٣-٢تعر�ض 
من  و  الغرفة  حرارة  مئ  ٢٥  -٢٠درجة  و و�ةدرجة  تتم ، 

ال تلو�ن  �طء  حالة  فى  الصناعى  االنضاج    ثمار عمل�ة 
 على الترتیب. 

 

 تلم�ع وتشم�ع المحصول:  -و
، ٪١٠٠، و ٪١٠٠) أن  ١٠أوضحت النتائج �جدول (

و ٪٩٣٬٠و و٪٩٣٬٠،  و٪٩٣٬٠،  و٪٩٣٬٠،   ،  ٩٢٬٣ ٪  
معرفىالزراع  من   احت�اج  لدیهم   مرتفع  الم�حوثین 

البتوص�ات: من  الثمار  �حمي  ،  م�كرو�ات التشم�ع 
التشمو  عمل�ة  أثناء  مناسب  فطرى  مبید  ،  �عاستخدام 
الثمرةو  رطو�ة  على  �حافظ  و التشم�ع   �طیل  ،  التشم�ع 

لمعانا و�ر�قا الثمار و�عطیها  و�تم  عمر  التشم�ع بوضع  ، 
وضع الشمع �الرش  ، و ط�قة رق�قة من الشمع على الثمار

�فرشاة و او  العسل  استخد،  شمع  أو  البرافین  شمع  ام 
 على الترتیب. ء عمل�ة التشم�عإلجرا

 . لمحصولنضاج الصناعى ل لمتعلقة �اإل ا  المعرفي �التوص�ات الفن�ة الم�حوثین وفقًا الحت�اجهم  الزراع): توز�ع ٩جدول (

 للمتوسط  % المعرفى متوسط درجة اإلحت�اج  الفن�ة التوص�ات                           

 ٩٦٬٨ ٠٬٩٦٨ جزء فى الملیون  ١٥٠ -١٠٠تعر�ض الثمار للغاز بتر�یز   -١
 ٩٦٬٢ ٠٬٩٦٢ ٪ ٩٥ -٪٩٠غرفة عال�ة جدًا نس�ة الرطو�ة فى ال -٢
 ٩٦٬٢ ٠٬٩٦٢ تتم عمل�ة االنضاج الصناعى فى غرفة محكمة الغلق  -٣
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ السراع فى نضج ثمار الطماطم استخدام غاز االیثلین ل  -٤
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ أ�ام  ٣-٢تعر�ض الثمار للغاز لمدة من   -٥
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ درجة مئو�ة ٢٥ -٢٠درجة حرارة الغرفة من    -٦
 ٩٥٬٥ ٠٬٩٥٥ تتم عمل�ة االنضاج الصناعى فى حالة �طء تلو�ن الثمار -٧

 ٩٥٬٩ ٦٬٧١ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                            االستب�ان رة استما  من  : حسبتالمصدر       
 

 لمحصول. تلم�ع وتشم�ع االمتعلقة ب الفن�ة المعرفي �التوص�ات  م�حوثین وفقًا الحت�اجهمالالزراع ): توز�ع ١٠جدول (

 للمتوسط  % متوسط درجة االحت�اج المعرفى  التوص�ات                  

 ١٠٠ ١ التشم�ع �حمي الثمار من الم�كرو�ات -١
 ١٠٠ ١ ام مبید فطرى مناسب أثناء عمل�ة التشم�ع استخد -٢
 ٩٣.٠ ٠٬٩٣ حافظ على رطو�ة الثمرة� التشم�ع  -٣
 ٩٣٬٠ ٠٬٩٣ �ع �طیل عمر الثمار و�عطیها لمعانا و�ر�قا التشم -٤
 ٩٣٬٠ ٠٬٩٣ ثمار المن الشمع على رق�قة وضع ط�قة یتم التشم�ع ب -٥
 ٩٣٬٠ ٠٬٩٣ وضع الشمع �الرش او �فرشاة  -٦
 ٩٢٬٣ ٠٬٩٢٣ استخدام شمع البرافین أو شمع العسل إلجراء عمل�ة التشم�ع  -٧

 ٩٤٬٩ ٦٬٦٤ اإلجمالى
 .١٥٦=  ن                                           االستب�ان استمارة من  : حسبتر المصد       
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 تعبئة المحصول:  -و

النتائج �جدول ( أن  ١١بینت  ، ٪٩٦.٨، و٪٩٧.٤) 
و ٪٨٧.٨و و ٪٨٧.٢،  و٪٨١.٤،  الزراع  من    ٪٧٩.٥، 

تجهیز    بتوص�ات:مرتفع  الم�حوثین لدیهم احت�اج معرفى  
ال نظر  تجذب  �حیث  رغبته  العبوة  من  وتز�د  في  مستهلك 

و الشراء حالة  ،  فى  بالست�ك�ة  أط�اق  فى  الثمار  وضع 
التصدیر و أصناف  الصنادیق،  داخل  الثمار  و رص  عدم  ، 

للصنادیق التوش�ش  و اجراء  ا،  قبل  ازالة  الثمار  عناق 
عدم استعمال أقفاص جر�د  فى ، و تعبئتها فى الصنادیق

الثمار الترتیب.  تعبئة  أن    على  حین  من    ٪٦٢٬٢فى 
بتوص�ة:  احت�اح معرفى متوسط  لدیهم  الم�حوثین  الزراع 

 . عدم ملء الصنادیق حتى  حافتها
 

 : نقل وتخز�ن المحصول -ى
 ،  ٪٩٩.٤  ى أنــ ) إل١٢دول (ــج �جـــارت النتائـــأش

و ٪٩٨.٧و و٪٨١.٤،  الم�حوثین  الزراع  من    ٪٨٠.٣، 
معرفى   احت�اج  النسب�ة   بتوص�ات:مرتفع  لدیهم  الرطو�ة 

تكون  أثنا التخز�ن  من    ٪٩٥  -٪٩٠ء  الماء  فقد  لمنع 
و الثمار حرارة  ،  درجة  على  الثمار  درجة   ١٥  -٧تخز�ن 

ترك مسافة بین العبوات والغطاء للتهو�ة ، و لحین تسو�قه
 . ،نقل المحصول في عر�ات مجهزة ومبردة، و أثناء النقل

، ٪٥٨.٣، و ٪٦٢.٨، و٪٦٣.٤، و ٪٧١.٢فى حین �ان  
الم�ح  ٪٥٠.٦و الزراع  معرفى من  احت�اج  لدیهم  وثین 

النقل �غطاء من  متوسط بتوص�ات:   العبوات أثناء  تغط�ة 
االب�ض و القماش  لتالفى ،  النقل  اثناء  الثمار  تغط�ة 

،  نقل المحصول لألسواق ذات االحت�اج ، و العوامل الجو�ة
عدم التحمیل  ، و تقلیل الحر�ة واالحتكاك للثمار في العبوةو 

 .  لى الترتیبع فوق سعة وسیلة النقلالزائد 

 

 لمحصول. ا لتعبئةت الفن�ة  المعرفي �التوص�ا م�حوثین وفقًا الحت�اجهمالالزراع ): توز�ع ١١جدول (

متوسط درجة   الفن�ة  التوص�ات                             
 االحت�اج المعرفى 

 للمتوسط  %

 ٩٧.٤ ٠٬٩٧٤ تجهیز العبوة �حیث تجذب نظر المستهلك وتز�د من رغبته في الشراء -١

 ٩٦.٨ ٠٬٩٦٨ وضع الثمار فى أط�اق بالست�ك�ة فى حالة أصناف التصدیر  -٢

 ٨٧.٨ ٠٬٨٧٨ الصنادیق رص الثمار داخل  -٣

 ٨٧.٢ ٠٬٨٧٢ عدم اجراء التوش�ش للصنادیق  -٤

 ٨١٬٤ ٠٬٨١٤ ازالة اعناق الثمار قبل تعبئتها فى الصنادیق  -٥

 ٧٩.٥ ٠٬٧٩٥ ار عدم استعمال أقفاص جر�د  فى تعبئة الثم -٦

 ٦٢.٢ ٠٬٦٢٢ حافتها  ملء الصنادیق حتى عدم  -٧

 ٤٨.٧ ٠٬٤٨٧ جافة قبل تعبئتها فى الصنادیق الثمار تكون  -٨

 ٤٦.٢ ٠٬٤٦٢ العبوات عدم ��س الثمار داخل   - -٩

 ٣١.٤ ٠٬٣١٤ تعبئة الثمار فى مكان مظلل  .-١٠

 ١٦.٠ ٠٬١٦ عدم الضغط على الثمار أثناء التعبئة  -١١

 ١.٣ ٠٬٠١٣ للتسو�ق المحلي  �جم ٢٠ -١٨�ة سعة الثمار في صنادیق بالست�ك ئةتعب -١٢

 ٦١٬٣ ٧٬٣٥ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                           االستب�ان استمارة من حسبت  المصدر:      
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 لمحصول.نقل وتخز�ن امتعلقة بال): توز�ع الم�حوثین وفقًا الحت�اجهم المعرفي �التوص�ات الفن�ة ١٢جدول (

متوسط درجة   الفن�ة  التوص�ات                                  
 اإلحت�اج المعرفى 

 للمتوسط % 

 ٩٩.٤ ٠٬٩٩٤ الثمار لمنع فقد الماء من   ٪٩٥  -٪٩٠ن تكون  لرطو�ة النسب�ة أثناء التخز�ا  -١
 ٩٨.٧ ٠٬٩٨٧ درجة لحین تسو�قها  ١٥ -٧تخز�ن الثمار على درجة حرارة   -٢
 ٨١.٤ ٠٬٨١٤ ترك مسافة بین العبوات والغطاء للتهو�ة أثناء النقل  -٣
 ٨٠.٣ ٠٬٨٠٣ نقل المحصول في عر�ات مجهزة ومبردة  -٤
 ٧١.٢ ٠٬٧١٢ االب�ض النقل �غطاء من القماش  تغط�ة العبوات أثناء -٥
 ٦٣.٤ ٠٬٦٣٤ تغط�ة الثمار اثناء النقل لتالفى العوامل الجو�ة -٦
 ٦٢.٨ ٠٬٦٢٨ قل المحصول لألسواق ذات االحت�اج ن -٧
 ٥٨.٣ ٠٬٥٨٣ تقلیل الحر�ة واالحتكاك للثمار في العبوة  -٨
 ٥٠.٦ ٠٬٥٠٦ عدم التحمیل الزائد فوق سعة وسیلة النقل  -٩

 ٤٦.٢ ٠٬٤٦٢ تحمیل وتفر�غ العبوات �سرعة وعنا�ة.  -١٠
 ٤٠.٤ ٠٬٤٠٤ نقل المحصول یوم الجمع م�اشرة  -١١
 ٣٤.٦ ٠٬٣٤٦ المساء. المحصول في الص�اح ال�اكر أو  نقل -١٢
 ١٨.٦ ٠٬١٨٦ للتصدیر �سرعه.قل المحصول سواء للسوق المحلى او ن - -١٣

 ٦٢ ٨٬٠٦ اإلجمالى

 .١٥٦=  ن                                            االستب�ان استمارة  من  : حسبت المصدر   
 

الز  معلومات  مصادر  على  التعرف  راع  ثان�ًا: 
یتعلقالم�حوثین   األمثل    التداول�   ف�ما 

 :  لمحصول الطماطم

نشاط   تشكل أي  في  أساس�ًا  عنصرًا  المعلومات 
للجم�ع  متاحة  تكون  عندما  إال  مفیدة  تكون  وال  تنموي، 
المناسبین،  واللغة  �الشكل  إلیها  الوصول  و�مكن 

التي    .و�ساهم)٢٠٠٤(الخالدي،   المصادر  على  التعرف 
الزرا  منها  معلوماتهم  �ستقى  هذه    فى  ع  أهم  تحدید 

األوأكثرها  المصادر   نشر  في  والمعارف  فاعل�ة  فكار 
العصر�ة،   مصادر    ولذلكالزراع�ة  على  التعرف  فإن 

التد مجال  في  الزراع  األمثل  معلومات  لمحصول  اول 
من شأنه أن ینعكس على النهوض �المستو�ات  الطماطم  

هذ في  للزراع  والمهار�ة  واالتجاه�ة  المجال,  المعرف�ة  ا 
و�ساعد المرشدین الزراعیین في اخت�ار وتدع�م المصادر  

الفن�ة ا التوص�ات  نشر  عمل�ة  من  وتسرع  تناسب  لتي 
الوقت    الخاصة �طرق التداول األمثل لهذا المحصول في

 المناسب. 

  منها   �ستقى  التي  المصادر   نوع�ة  على  وللتعرف
یتعلق  معلوماتهم   الم�حوثین    األمثل   �التداول  ف�ما 

 ) إلى ١٣فقد أشارت النتائج �جدول ( ،  الطماطم  حصوللم
  واألقارب   األهل  على  �عتمدون   الم�حوثین  من%  ٧٩.٥أن  

  لمحصول   األمثل  التداول  مجال  في  لمعلوماتهم  كمصدر
��ار    ،ماطمالط الجملة    ٪٦٠.٩  الزراعثم  تجار  یل�ه 

التل�فز�ون�ة    ،٪٣٨.٥ الزراع�ة  ،  ٪٢٥.٠فالبرامج 
اإلرشاد�ةو  ف٪ ٢٢.٤  المطبوعات    الزراعي   المرشد، 

وأخیراً     ،٪١٠.٩  التصدیر  شر�ات  یل�ه  ،٪١٢.٢  ثم 
 .٪٩.٦ االنترنت ش�كة
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 .الطماطم لمحصول األمثل  التداول�ما یتعلق �ف معلوماتهم لمصادر  وفقاً  الم�حوثینالزراع  ): توز�ع١٣( جدول
 %  العدد  المصدر      م
 ٧٩.٥ ١٢٤ األهل واألقارب  ١
 ٦٠.٩ ٩٥ ك�ار الزراع  ٢
 ٣٨.٥ ٦٠ تجار الجملة  ٣
 ٢٥.٠ ٣٩ التل�فز�ون�ة  الزراع�ة البرامج ٤
 ٢٢.٤ ٣٥ المطبوعات اإلرشاد�ة  ٥
 ١٢.٢ ١٩ المرشد الزراعى  ٦
 ١٠.٩ ١٧ شر�ات التصدیر  ٧
 ٩.٦ ١٥ ش�كة اإلنترنت  ٨

 ١٥٦=  ن                                      االستب�ان  استمارة من  حسبت :  المصدر 
 

منو  الم�حوثین  �تضح  اعتماد  السا�قة  على    النتائج 
الزراع    األهل و��ار   في   لمعلوماتهم  �مصدر  واألقارب، 
  في   جاء  بینما  ،  الطماطم  لمحصول  األمثل  التداول  مجال
والمطبوعات   الزراعي،  المرشد  من  �الً   متأخر  ترتیب

  هذا   في  الزراع�ة  المعلومات  على  الحصول   في  اإلرشاد�ة
  اإلرشاد   �قدمه  الذي  الدور   ضعف  �ظهر  وهذا  المجال،
مجال  الزراعي فى  لمحصول    للم�حوثین  األمثل  التداول 
  من   المز�د  بذل  معه  �ستلزم   الذي  األمر,    ،الطماطم
  �ما   الزراعي فى هذا المجال،  شاداإلر   دور  لتفعیل  الجهود

  والعمل   لهم،  تدر�ب�ة  دورات  وعمل  المرشدین   تدر�ب   �جب
  الموجهة   اإلرشاد�ة  األنشطة  يف  الثقة  الزراع  إكساب  على
هام،    معلوماتي  �مصدر  منها  استفادتهم  أجل  من  إلیهم
  بهذا   الزراعي  اإلرشاد  مجلة  اهتمام  ضرورة  عن  فضال

  الزراعیین   للمرشدین  أعدادها   وتوفیر  الهام  المحصول
  المنتجة   األخرى   والقرى   ال�حث   �منطقة  المحلیین  والقادة

الم�حو   بینما،  المحصول  لهذا �شر  إلى  لم  محطة  ثین 
الزراع�ة، الزراع�ة    ال�حوث  وجمع�ة ،  اإلذاع�ةوالبرامج 

لمعلوماتهم  �مصادر  والفاكهة  الخضر  هذا    تسو�ق  فى 
اإلرشاد  المجال جهاز  �قوم  أن  �ستدعى  مما  الزراعي  , 

وجمع�ة   الم�حوثین  بین  والتنسیق  �الر�ط  ال�حث  �منطقة 
من لالستفادة  والفاكهة  الخضر  التي    تسو�ق  الخدمات 

تقدمها للزراع, و�ذا ضرورة االستفادة من وسائل اإلعالم  

في   الزراع  على  اإلرشاد�ة  التوص�ات  بث  في  المسموعة 
 هذا المجال 

 

  �حتاجها  تيال  اإلرشاد�ة  الخدمات  على   التعرف:  ثالثاً 
 في  اإلرشادي  الجهاز  من  الم�حوثینالزراع  
 : نظرهم وجهة من ال�حث منطقة

  وسیلة لتعل�مهم   للزراع  مةالمقد  اإلرشاد�ة  الخدمةتعد  
  واألفكار   والطرق   والتقن�ات  المعرفة  نشر  طر�ق  عن

  وأ�ضاً   اإلرشادي،  النظام  خالل  من  المفیدة  الزراع�ة
  على   التعل�م�ة  اإلرشاد�ة  ل�ةالعم  بواسطة  الزراع  تساعد
  وز�ادة   الزراعي،  اإلنتاج  وأسالیب  وطرق   مزارعهم  تحسین
وترتكز  ),  Nasir- Udden, 2008(   المع�شة  مستوى 
  تغییر   علیها  یترتب  التي  البرامج  على  اإلرشاد�ة  الخدمة
  الزراع   واتجاهات  ومهارات  معارف  تنم�ة  أي  الزراع  سلوك

حیث ).  ٢٠١٣  قشطه،(  الزراع�ة  التنم�ة  أهداف  لتحقیق
تقد�م   ول التدا   مجال  في  للزراع  اإلرشاد�ة  الخدمة  أن 

 إرشادي   جهاز  وجودیتطلب    الطماطم  لمحصول  األمثل
  التغییرات   و�حداث  الخدمة  هذه  توصیل  على  قادر  فءك

  األمثل   التداول  طرق   نشر   خالل  من  المرغو�ة  السلو��ة
 منتج   على  الحصول  إلى   یؤدي  �ما  ،الطماطم  لمحصول

  المحل�ة   األسواق  في  المنافسة   على  قادر   الجودة،  عالي
مرورًا    من  بدا�ة  والعالم�ة، المحصول،  التبر�د  �جمع 

السر�ع المحصوللل  المبدئى  وعمل�ة  التنظ�ف،  ثم  فرز  ، 
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الصناعى واإل   ،تدر�جالو  وتشم�ع  و   ،نضاج  تلم�ع 
 .نقل وتخز�ن المحصول، وأخیرًا المحصول

  اإلرشاد   لخدمات  الم�حوثین   احت�اج  على  للتعرفو 
�  الزراعي یتعلق  , الطماطم  لمحصول  األمثل  التداولف�ما 

 خدمات   هناك  أنإلى  )  ١٤(   �جدول  النتائج  أشارت  فقد
�ًال من  :  ىوه  عال�اً   لهما  الم�حوثین  احت�اج  �ان  ة اد�إرش

التداول   �طرق  تتعلق  إرشاد�ة  واجتماعات  ندوات  عقد 
ن الزراع  العمل على الر�ط بیو   ،الطماطماألمثل لمحصول  
تدر�ب الزراع على  و   ،)٪ ٩١.٧(بنس�ة    وشر�ات التصدیر

لمحصول   األمثل  التداول  طرق  تنفیذ    الطماطم ك�ف�ة 
و ٪٩١( الخضر التنس)،  تسو�ق  وجمع�ة  الزراع  بین  یق 

و ٪٨٨.٥(  والفاكهة تقلیل  )،  ��ف�ة  على  الزراع  تدر�ب 
النهائي  الب�ع  وحتى  الجمع  أثناء  المحصول  من    الفاقد 

و ٪٨٧.٢( المعلومات  )،  الخاصة  توفیر  التسو�ق�ة 
والكم�ات و ٪٨٦.٥(  �األسعار  أصحاب  )،  مع  التنسیق 

  سعار مناس�ة الثالجات في المنطقة لتخز�ن المحصول و�أ
)٨٤٪.(  

لخدمتین    متوسطا  �ان   الم�حوثین  احت�اج  أن  حینفى  
وهما: �طرق    ارشادیتین  خاصة  إرشاد�ة  نشرات  توفیر 

لمحصو  األمثل  الطماطم التداول  تشج�ع و )،  ٪٧١.٨(  ل 
 ).٪٥٩( الزراع على االحتفاظ �سجالت تسو�ق�ة لألسعار

یتضح سبق  غالب�ة  ل  الم�حوثین  احت�اج  مدى  مما 
�طرق   اإلرشاد�ة  تلخدماا   األمثل   التداول  المتعلقة 

  اإلرشاد   جهاز  على  �جب   لذلك  ،الطماطم  لمحصول
  الخدمات   تلك  توفیر   على  العمل   ال�حث  منطقة   في الزراعي
  اإلرشاد   دور   إبراز  على  أثر   من  لها  لما,  ال�حث  �منطقة
 . بها المسترشدین ثقة و�سب �المنطقة الزراعي

 

لمشك  النسب�ة  األهم�ة  األمثل  را�عًا:  التداول  الت 
 ن وجهة نظر الم�حوثین : م الطماطملمحصول 

المشكلة   أو وضع  تعرف  أو موقف  أنها سلوك  على 
عائق  وجود  وتعني  الحدوث,  ومتكرر  ف�ه  مرغوب  غیر 
أمام الطر�قة المألوفة والمقبولة والمرغو�ة (ج�ارة والسید،  

). أو هي موقف ال نستط�ع الق�ام ف�ه �استجا�ة  ٢٠٠٣
الهمناس� تحقیق  و�ین  بیننا  تحول  عق�ة  أو  (أبو  ة  دف 

عل٢٠٠٩سعد،   الوقوف  فإن  لذا  التي  ),  المشكالت  ى 
لمحصول  األمثل  التداول  مجال  في  الم�حوثین  تواجه 

حق�ق�ة    الطماطم مرتدة  تغذ�ة  �عتبر  نظرهم،  وجهة  من 
�عد  قد  الذي  األمر  حال�ًا،  المبذولة  اإلرشاد�ة  لألنشطة 

األنشطة   لتوج�ه  تعكس دعمًا  إذ  المستقبل�ة،  اإلرشاد�ة 
ل لمحصول  لمشاكل السلب�ات في مجال التداول األمث هذه ا

هذه  الطماطم وجود  مدى  على  التعرف  و�التالي   ،
على  تنمو�ة  إرشاد�ة  برامج  وضع  �مكن  حتى  المشكالت 

 أسس علم�ة لمعالجة تلك المشاكل. 
 

 الطماطم.  لمحصول  األمثل التداول  مجال في الم�حوثین �حتاجها التي اإلرشاد�ة الخدمات ):١٤جدول (
 %  العدد   لخدمات اإلرشاد�ة ا

 ٩١.٧ ١٤٣  الطماطم مثل لمحصول عقد ندوات واجتماعات إرشاد�ة تتعلق �طرق التداول األ -١
 ٩١.٧ ١٤٣  العمل على الر�ط بین الزراع وشر�ات التصدیر  -٢
 ٩١.٠ ١٤٢  الطماطملمحصول  تدر�ب الزراع على ��ف�ة تنفیذ طرق التداول األمثل -٣
 ٨٨.٥ ١٣٨  الخضر والفاكهة التنسیق بین الزراع وجمع�ة تسو�ق  -٤
 ٨٧.٢ ١٣٦  الفاقد من المحصول أثناء الجمع وحتى الب�ع النهائي  تدر�ب الزراع على ��ف�ة تقلیل  -٥
 ٨٦.٥ ١٣٥  توفیر المعلومات التسو�ق�ة الخاصة �األسعار والكم�ات  -٦
 ٨٤.٠ ١٣١  مناس�ة مع أصحاب الثالجات في المنطقة لتخز�ن المحصول و�أسعار التنسیق  -٧
 ٧١.٨ ١١٢  الطماطممحصول توفیر نشرات إرشاد�ة خاصة �طرق التداول األمثل ل -٨
 ٥٩.٠ ٩٢  تشج�ع الزراع على االحتفاظ �سجالت تسو�ق�ة لألسعار  -٩

 .٥٦١=  ن                                      االستب�ان  استمارة من  حسبت :  المصدر 
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 ) �جدول  النتائج  أشارت  مشكالت  ١٥وقد  أن  إلى   (
لمحصول   األمثل  نظر    الطماطمالتداول  وجهة  من 

في  الم� تمثلت  ترت  ىتنإثحوثین  تم  مشكلة  یبها  عشر 
 :جاءت مشكالتاستنادًا  إلى ق�م المتوسط المرجح حیث  

محصول   ب�ع  سعر  درجة، ٣.٨٨(  الطماطمانخفاض   (
دني الدور اإلرشادي لخدمات ما �عد الحصاد لمحصول  تو 

ضعف المنافسة واحتكار �عض  و  ) درجة،٣.٨٧( الطماطم
عدم  )، و ٣.٧٤(  الطماطمالتجار لشراء وتسعیر محصول  

  ) درجة ٣.٦٧(  تواجد شر�ات لتصدیر المحصول �المنطقة
فى حین جاءت مشكالت:    ،في الترتیب األول حتى الرا�ع

إل  مصانع  وجود  (الصلصة) ن عدم  الطماطم  معجون  تاج 
المنطقة و ٣.٦١(  فى  درجة،  وجود  )  حق�قي  عدم  مع�ار 

 قصور الدورو ) درجة، ٣.٥٨( لتحدید السعر على أساسه
الطماطم محصول  ب�ع  عمل�ة  في  )  ٣.٥١(  اإلرشادي 

لز�ادة  و   درجة، یؤدي  مما  الثمار  تخز�ن  القدرة على  عدم 
درجة  ٣.٣١(  المعروض حتى )  الخامس  الترتیب   في 

أما مشكالت:الثامن المدر�ة على   ،  العمالة  ارتفاع أجور 
عم الطماطمإجراء  محصول  تداول  درجة، ٣.٢(  ل�ات   (

)  ٣.١(   تداول محصول الطماطم  ارتفاع أسعار مستلزماتو 
و  تداول  درجة،  عمل�ات  إجراء  على  المدر�ة  العمالة  قلة 

الطماطم و ٢.٨٣(   محصول  درجة،  التسو�ق  )  أماكن  ُ�عد 
التاسع    فىفي الترتیب  ) درجة  ٢.٢٨(  نتاجعن مواقع اإل 

 . رعش الثانىحتى 

سبق هناكیتضح    مما    أهم�ة   ذات  مشكالت  أن 
  وتستدعى   الم�حوثین،  قبل  من  ذ�رها  وتكرر  قصوى 
  إرشاد�ة   برامج  وتنفیذ  تخط�ط   عند  االعت�ار  في  وضعها

  على   ین�غي   و�ذا   ال�حث،  �منطقة   الطماطم   زراع  تستهدف 
  الجهود   من  المز�د  بذل  ال�حث  �منطقة  اإلرشادي  الجهاز
  �المنطقة   والتجار  التصدیر  �اتشر   مع  والمستمرة  المكثفة
  و�ذلك ,  المشكالت  تلك لحل  وأسرعها  الحلول  أنسب  إل�جاد
 وشر�ات   الطماطم  زراع  بین  والتنسیق  الر�ط  على  العمل

 . ال�حث �منطقة والتجار التصدیر
 

 .نوجهة نظر الم�حوثی  ل الفاصول�ا الخضراء مناألهم�ة النسب�ة لمشكالت تداول محصو :)١٥( جدول

 المشكـــــــالت 
 درجـة تواجد المشكلة 

المتوسط  
 المرجح 

  منعدمة  قلیلة  متوسطة  كبیرة

 ٣.٨٨ - ٢ ١٥ ١٣٩ الطماطم انخفاض سعر ب�ع محصول   

 ٣.٨٧ - ٣ ١٤ ١٣٩ تدني الدور اإلرشادي لخدمات ما �عد الحصاد لمحصول الطماطم  

 ٣.٧٤ - - ٤٠ ١١٦ الطماطم  جار لشراء وتسعیر محصولر �عض التسة واحتكاضعف المناف 

 ٣.٦٧ ٥ ١٢ ١٣ ١٢٦ عدم تواجد شر�ات لتصدیر المحصول �المنطقة  

 ٣.٦١ ٥ ١٤ ٣٢ ١١٢ عدم وجود مصانع النتاج معجون الطماطم (الصلصة) فى المنطقة  

 ٣.٥٨ ٩ ٢٤ ٤٢ ١٢١ عدم وجود مع�ار حق�قي لتحدید السعر على أساسه  

 ٣٬٥١ ٦ ٧ ٤٥ ٩٨ الطماطم الدور اإلرشادي في عمل�ة ب�ع محصول قصور  

 ٣.٣١ ٦ ١٣ ٦٤ ٧٣ عدم القدرة على تخز�ن الثمار مما یؤدي لز�ادة المعروض  

 ٣.٢٠ - ٦ ١١٣ ٣٧ الطماطم ارتفاع أجور العمالة المدر�ة على إجراء عمل�ات تداول محصول  

 ٣.١ - ١٥ ١١٠ ٣١ الطماطم ول ص رتفاع أسعار مستلزمات تداول محا 

 ٢.٨٣ ٤ ٤٩ ٧٣ ٣٠ الطماطم قلة العمالة المدر�ة على إجراء عمل�ات تداول محصول  

 ٢.٢٨ ١٦ ٨٨ ٤٦ ٦ ُ�عد أماكن التسو�ق عن مواقع اإلنتاج  

 .٥٦١=  ن                                      االستب�ان  استمارة من  حسبت   : المصدر 
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 التطب�ق�ة  الفوائد
من نتائج فإنه  بناًءا على ما توصل إل�ه هذا ال�حث  

 :جاز مجموعة من الفوائد التطب�ق�ة�مكن  إ�
أن      - من  تبین  لما  الم�حوثین  الزراع  من    ٪ ٩٢نظرا 

احت�اج  كانوا   والمرتفع    ذوى  المتوسط  بین  لذا  معرفي 
�جب على الجهاز اإلرشادي �منطقة   �أنهیوصى ال�حث 

وت تخط�ط  على  العمل  من  ال�حث  إرشاد�ة  برامج  نفیذ 
االرتق  الفجو شأنها  وسد  الم�حوثین  �معارف  ة  اء 

الحصول على  من أجل  المعرف�ة لدیهم في هذا المجال  
مواصفا  ذو  متطل�ات  منتج  تناسب  عال�ة  جودة  ت 

     األسواق المحل�ة والعالم�ة.
من الم�حوثین    الزراع    % من  ٨٤في ضوء ما ذ�ره     -

لدیهم أثناء و�عد لطماطم  اأن �م�ة الفاقد من محصول  
, فإنه  ) �یلوجرام٥٠٠٠  -١٨٧٦(  مناوح  الحصاد تتر 

�جب على الجهاز اإلرشادي �منطقة ال�حث العمل على  
تقلیل   �أسالیب  الم�حوثین  هذا  توع�ة  من  الفاقد 
وعیه ز�ادة  على  والعمل  یتم  المحصول،  حتى  بها  م 

من المحصول ومن ثم تحقیق عوائد    تقلیل نس�ة الفاقد
 ة منهكبیر 

ما     - ضوء  شدید  انوجود  من    تبینفي  لدى  خفاض 
اإلرشاد�ة الم�حوثین   المصادر  على  اعتمادهم  في 

األمثل   التداول  مجال  في  المعلومات  على  للحصول 
�جب على   لذا یوصى ال�حث �أنه  ,  ماطمالطلمحصول  

بناء  الجهاز اإلرشادي �منطقة ال�حث العمل على إعادة 
الم�حوثین  و�ین  بینه  معلومات�ًا     الثقة  مصدرًا  ل�ص�ح 

 لهم. 
اعتماد     - عدم  من  النتائج  أوضحته  ما  على  بناءا 

والفاكهة  الخضر  تسو�ق  جمع�ة  على  الم�حوثین 
التداول   مجال  في  المعلومات  على  للحصول  كمصدر 

لمحصول   األسواق    الطماطماألمثل  على  وللتعرف 
محصولهم, لتصر�ف  ال�حثالمتاحة  یوصى  ه  �أن  لذا 

الج على  الر�ط �جب  ال�حث  �منطقة  اإلرشادي    هاز 
تسو�ق  وا وجمع�ة  الم�حوثین  هؤالء  بین  لتنسیق 

والعم  والفاكهة  هذا الخضر  في  دورها  تفعیل  على  ل 

�منطقة ال�حث حتى �ستفیدوا من الخدمات التى  المجال
 تقدمها تلك الجمع�ة.

أن      - الم�حوثین من  ذ�ره  ما  منهم    ٪٦٢٬٢في ضوء 
ل محصولهم  بتسو�ق  تعا  ،لتجار�قومون  ملهم وعدم 

ش مع  التصدیرر�ا نهائ�ا  �أف  ،ت  ال�حث  یوصى  نه  لذا 
إ�جاد   ال�حث  �منطقة  اإلرشادي  الجهاز  على  �جب 
الزراع�ة  والتعاون�ات  الم�حوثین  بین  اتصال  قنوات 

المو  التصدیر  والمناطق  وشر�ات  �المنطقة  جودة 
الشر�ات    المجاورة تلك  أجل االستفادة من خدمات  من 

 صولهم وتحقیق عائد أكبر منه,فى تصدیر مح
احت�اج  في    - من  ال�حث�ة  النتائج  أظهرته  ما  ضوء 

الم�حوثین للخدمات اإلرشاد�ة في مجال التداول األمثل  
�أن  الطماطملمحصول   ال�حث  یوصى  على    هلذا  �جب 

الجهاز اإلرشادي �منطقة ال�حث العمل على توفیر هذه  
الق�ام   على  الم�حوثین  قدرة  لرفع  �طرق  الخدمات 

 . لخضري الهامالتداول األمثل لهذا المحصول ا
بناءا على ما أوضحته النتائج ال�حث�ة من وجود العدید   -

من المشكالت التي تواجه الم�حوثین في مجال التداول  
نه �جب  �أ  لذا یوصى ال�حث    الطماطمصول  األمثل لمح 

الجهاز   ال�حث  على  �منطقة  مع  اإلرشادي  التنسیق 
المجتمع القادة  المنظمات  والتعاون مع  الصلة،  ذات  �ة 

لر�فیین �المنطقة من أجل وضع الحلول المناس�ة لتلك  ا
 المشكالت والتغلب علیها. 

 

 المراجع
(أبو   -۱ اللط�ف  عبد  أحمد  المهارات  ٢٠٠٩سعد،   :(

والط�اعة،   والتوز�ع  للنشر  المسیرة  دار  اإلرشاد�ة، 
 عمان. 

ة ): نظم المعرف٢٠٠٤لخالدي، عبد الرحمن توفیق (ا -۲
في  المزارعین  على  دراسة  الزراع�ة،  والمعلومات 
�ل�ة  د�توراه،  رسالة  الجیزة،  محافظة  قرى  إحدى 

 الزراعة، جامعة القاهرة.
( األهرا -۳ الرقمي  فاقد    ٥):  ٢٠١٤م  جن�ه  مل�ارات 

 إبر�ل    ٢٤محاصیل الخضر والفاكهة، 
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٤- ) هللا  عبد  فواقد  ٢٠٠٤السعدون،  على  دراسات   :(
اإل  قسم  ال�ستان�ة،  الحصاد  �عد  الن�اتى،  ما  نتاج 

 والزراعة، جامعة الملك سعود كل�ة علوم األغذ�ة 
٥- ) السید  أحمد  علم  ١٩٧٣العادلى،  أساس�ات   :(

الجدیدة،  المطبوعات  دار  الزراعى،  اإلرشاد 
 اإلسكندر�ة

٦- ) السید  أحمد  العمل  ١٩٩٦العادلي،  مجاالت   :  (
مؤتمر   الجار�ة،  المتغیرات  ظل  في  اإلرشادي 

اإلرشاد العمل  ظل إسترات�ج�ة  في  التعاوني  ي 
لإلرشاد   العلم�ة  الجمع�ة  الجار�ة،  المتغیرات 

 الزراعي. 
۷-  ) محسن  ممدوح  �عض  ٢٠١١الغزالي،  أثر   :(

الخرشوف   محصول  زراع  معارف  على  المتغیرات 
عض قرى إنتاجه في �معامالت ما �عد الحصاد في �

العلوم   مجلة  ال�حیرة،  �محافظة  الدوار  �فر  مر�ز 
واالجتماع�ة، مجلد    االقتصاد�ة  المنصورة،  جامعة 

 ).٦)، العدد ( ٢(
خل�فة   -۸ محمد  وعادل  حسین،  سفر  القحطاني، 

�الفاقد  ٢٠٠٨( وعالقته  الحصاد  �عد  ما  تقن�ة   :(
ألهم   الزراع�ة  االقتصاد�ة  والموارد  التسو�قي 

ال العر��ة  محاصیل  المملكة  في  والفاكهة  خضر 
واألغذ�ة   العلوم  �ل�ة  �حوث  مر�ز  السعود�ة، 

 ).  ١٦٠معة الملك سعود، رقم (والزراعة، جا
۹-  ) الزراع�ة  الصادرات ٢٠٠٠المجلة  تنم�ة   :(

الزراع�ة  التنم�ة  إسترات�ج�ة  الزراع�ة.....ك�ف؟ 
عام   للط�ع  ٢٠١٧حتى  التعاون  دار  مؤسسة   ,

 والنشر, القاهرة 
(�سی -۱۰ أحمد  جابر  االتجاهات  ٢٠١٣وني،   :(

الجودة   و�دارة  الزراع�ة  التسو�ق  في  المعاصرة 
اإلسكندر�ة، الشاملة،   والنشر،  للط�اعة  الوفاء  دار 

 مصر 

): ٢٠٠٩بوا�ة أراضینا للزراعة واإلنتاج الحیوانى ( -۱۱
 / مایو.١٣إنتاج وتداول الطماطم، 

Availabla at: 
aradina.kenanaonline.com/posts/186896(visi
ted in 12/1/2021) 

):  ٢٠٠٣ج�ارة، عط�ة ج�ارة، والسید عوض على (  -۱۲
والنشر،  المشكالت   للط�اعة  الوفاء  دار  االجتماع�ة، 
 اإلسكندر�ة

): دلیل  ٢٠١١جهاز أبو ظبى للرقا�ة الوطن�ة (  -۱۳
فى شأن زراعة الطماطم   ٢٠١١) / ٩الممارسة رقم (

 /یولیو. ٢٨فى الحقلل المكشوف، 
.www.adfca.aeAvailabla at:  

): دراسة اقتصاد�ة  ٢٠١٨(حامد، أحمد فوزى   -۱٤
�محافظة   الطماطم  محصول  من  اإلنتاجى  للفاقد 
مجلد   الزراع�ة،  لل�حوث  الزفاز�ق  مجلة  الشرق�ة، 

 . ٣، العدد  ٤٥
۱٥- ) المنعم  عبد  أحمد  تكنولوج�ا  ):  ٢٠١٨حسن، 

للطماطم المتمیز  المتمیز  سل،  اإلنتاج  اإلنتاج  سلة 
الخضر تحد�ات  ،  لمحاصیل  مع  التعامل  و��ف�ة 
 ، الط�عة األولى إنتاجها وتصدیرها

تار�خ):   -۱٦ (بدون  بهجت  وماجدة  حسین،عواد، 
) دقائق  فى  للمحافظة  الطماطمحقائق  التوص�ات   ،(

 على مواصفات الجودة �عد الحصاد.
Available at: 
http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetabl

e/tomatophot(visited in 27-1-2021 

): الغذاء والوقا�ة  ٢٠٢٠حنفى، نصر معوض ( -۱۷
 من األمراض، مجموعة النیل العر��ة، الط�عة الثان�ة.

عبد   -۱۸ صالح  توفیق  حوطر،  وهارون  المنعم، 
عبد   وص�حى  حجاج،  المغازى  وخیرى  الرشیدى، 

  ) الكافورى  العام،    ٢٠٠٣الفتاح  النفس  علم   :(
 طنطا. مط�عة جامعة 

۱۹- ) محمد  هیثم  عن  ٢٠١٥ز�ى،  مقدمة   :(
 معامالت ما �عد الحصاد 

http://www.adfca.ae/
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Availabla at: download htttp://hiatham-
zaki-jimdofree.com 

أحمد محمد ( -۲۰ الخالق،  ): أسس علم    ٢٠٠٠  عبد 
الجامع�ة المعرفة  دار  الثالثة،  الط�عة  ، النفس، 

 اإلسكندر�ة.
۲۱- ) �یتنونا  ولیزا  عادل,  القادر،  ):  ٢٠٠٢عبد 

مارسات التداول �عد الحصاد لإلمكانات المحدودة، م
نشرة المحاصیل ال�ستان�ة (الط�عة الرا�عة), ترجمة 
د/ عواد حسین، د/ ماجدة بهجت، الط�عة الرا�عة، 

الحصاد، مر  �عد  تكنولوج�ا ما  و�حوث  معلومات  �ز 
 �ال�فورن�ا. جامعة 

عبد   -۲۲ �محمد  المجید،  عبد  محمد  المجید،  عبد 
الس ومنى  (الجلیل،  میدان�ة  ٢٠١٧عید  دراسة   :(

قرى  ب�عض  الطماطم  محصول  من  الفاقد  لتدن�ة 
االقتصاد  مجلة  الدقهل�ةن  �محافظة  بلقاس  مر�ز 

جامع اإلجتماع�ة،  والعلوم  المنصورة، الزراعى  ة 
 . ٤، العدد ٨مجلد 

ووخ -۲۳ محمد،  أحمد  وطه عمر،  أبوالسعود،  یرى 
) الرافعى  وأحمد  فى  ١٩٧٣أبوشع�شع،  المرجع   :(

 د الزراعى، دار النهضة العر��ة، القاهرة اإلرشا
۲٤-   ) على  محمد  أحمد  دراسة   ٢٠٠١غزالن،   :(

�إستخدام   المرت�طة  للزراع  اإلرشاد�ة  اإلحت�اجات 
الك�م�ا ئ�ة فى مكافحة اآلفات �إحدى الوسائل غیر 

ر  ال�حیرة،  محافظة  �ل�ة  قرى  ماجستیر،  سالة 
 الزراعة، سا�ا �اشا، جامعة اإلسكندر�ة

ا -۲٥ عبد  (قشطه،  ع�اس  فلسفة  ٢٠١٣لحل�م   :(
الن الزراعي  للط�اعة، اإلرشاد  الین  جر�ن  اجح، 

  .القاهرة
): دراسة تحلیل�ة  ١٩٧٣محرم, إبراه�م سعد الدین ( -۲٦

التعاون� رسالة  للق�ادات  المصر�ة,  الزراع�ة  ة 
 الزراعة, جامعة عین شمس.د�توراه, �ل�ة 

االحت�اجات  ٢٠٠٥محمد، حمزه حامد عبد هللا ( -۲۷  :(
مر�ز  اإلرشاد  قرى  ب�عض  السكر  بنجر  لزراع  �ة 

الر�اض وسیدي سالم �محافظة �فر الش�خ، رسالة  

الش�خ،   �كفر  الزراعة  �ل�ة  منشوره،  غیر  د�توراه 
 جامعة طنطا 

ا -۲۸ الش�خلزراعة  مدیر�ة  إدارة ):  ٢٠٢٠(   �كفر 
ب�انات رسم�ة غیر   لزراع�ة واإلحصاءات،الشئون ا 
 منشورة.

لل -۲۹ الموجهة  الزراعة  تحسین  لصغار  مشروع  سوق 
اإلرشادى  ٢٠١٩(   ISMAPالزراع   الدلیل   :  (

�محافظتى  اإلقتصاد�ة  الزراع�ة  المحاصیل  ل�عض 
الزراعة   وزارة  بین  �التعاون  وأسیوط،  المن�ا 

األراضى وهیئة التعاون الدولى ال�ا�ان�ة    واستصالح
 (الجا�كا)، مارس. 

): فاقد ما �عد الحصاد ٢٠٠٩منتد�ات ستارتا�مز ( -۳۰
 / ینایر. ٤،  لثمار الطماطم

۳۱-   Availabla at: 
http://www.startmens.com/?t=19654

.7 
زراعة  ):  ٢٠١٣راضى ( وزارة الزراعة واستصالح األ  -۳۲

،  اإلدارة المر�ز�ة لإلرشاد الزراعى ،  و�نتـاج الطمـاطم
 . ١٢٩٤إرشاد�ة رقم نشرة فن�ة 

): النشرة  ٢٠١٩ستصالح األراضى (وزارة الزراعة وا -۳۳
واإلنتاج   المحصول�ة  المساحات  إلحصاء  السنو�ة 

عام   المر�زى  ٢٠١٧/  ٢٠١٦الن�اتى  الجهاز   ،
 .٢٠١٩یر  عبئة العامة واإلحصاء، فبراللت

۳٤- ) أ  األراضى  واستصالح  الزراعة  ):  ٢٠٢٠وزارة 
عشر   الحادى  اإلصدار  السنوى،  اإلحصائى  الكتاب 

 �عد المائة 
الزرا -۳٥ (وزارة  ب  األراضى  واستصالح  ): ٢٠٢٠عة 

الخارج�ة  والتجارة  اإلنتاج  لحر�ة  السنو�ة  النشرة 
عا الزراع�ة  السلع  من  لإلستهالك  م والمتاح 

عبئة العامة واإلحصاء،  ، الجهاز المر�زى للت٢٠١٨
 ینایر. 

۳٦-  ) یوسف  ممدوح  تحدید  ١٩٩٣�س،  مصادر   :(
رسالة   المصر�ین،  للزراع  اإلرشاد�ة  االحت�اجات 

�مشتهر، د�تورا الزراعة  �ل�ة  منشورة،  غیر  ه 
 جامعة الزقاز�ق، مصر.

http://www.startmens.com/?t=196547
http://www.startmens.com/?t=196547
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EXTENSION  KNOWLEDGE  NEEDS  OF  FARMERS  ON  OPTIMAL 
HANDLING  METHODS  OF  TOMATO  CROP  AT  EL BOROLOS 

DISTRICT  KAFR  EL-SHEIKH  GOVERNORATE 
 

Ebtesam B. El- Melegi and N Y. EL-Etreby 
Agric. Extension and Rural Dev. Res. Inst., Agric Res. Center 

 
ABSTRACT: This research aims to identify extension knowledge needs of respondents on 
optimal handling methods of  tomato crop, to identify the sources of respondents information 
in this field, to identify the extension services they need, finally to determine the 
problems that face them in the field of optimum handling of tomato crop. A questionnaire 
form was designed for this purpose. A systematic random sample of 156 respondents 
from three villages: EL Shabia, El Rabaa and Balteem in El Borolos district. Percentages, 
frequencies, arithmetic mean, standard division and weighted mean were used to the 
data analyses and present the data.  
The most important findings of this research were: 
- 92.3% of respondents their extension knowledge needs level of optimal handling 

methods of tomato crop was ranged between high and moderate.  
- The main sources of respondent’s information in the field of level of optimal handling  

methods of tomato crop were: family and neighbors, senior farmers, trader and 
agricultural television programs. 

- The top services respondents need from the agricultural extension system were 
regular: holding extension panels and meeting about optimum handling ways of tomato 
crop, work on the link between farmers and  training farmers on how to implement 
optimal handling methods for tomato crops.   

-The most important problems facing respondents were: reduced selling price of tomato 
crop, defect of extension role of the services after harvest green been crop and  weak 
competition and monopoly of some traders to buy and pricing tomato crop. 

Key words: Knowledge need, handling methods, tomato, extension, extension services. 
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