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مبحافظىت    عىل بعض احملاصيل احلقلية  ادلور الإرشادى للمعمل املركزى للمناخ الزراعى ىف احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية 

 كفر الش يخ البحرية و 

سامعيل  ، محمد نس مي عىل سويمل،   حسن محمود عبد امحليد   أ سامة  براهمي اإ    رضوان  ، مصطفى يوسف أ بوزيد حسن عبد للا   اإ

متع الريفىقسم   . , مص القاهرة  , جامعة الازهر, لكية الزراعة , الإرشاد الزراعى واجمل

 osamahassan2017@azhr.edu.eg الربيد الاليكرتوين للباحث الرئييس: 

 امللخص 

للتغريات املناخية عىل احملاصيل اس هتدف البحث حتديد درجة قيام املعمل املركزى للمناخ الزراعى ابل نشطة الإرشادية للحد من الآاثر السلبية 

أ جرى البحث مبحافظىت البحرية، وكفر الش يخ، ومجعت  ، وقد املبحوثني املدروسة من وهجىت نظر العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى، والزراع

  285 والبالغ عدده زراع احملاصيل احلقلية املدروسة  ، وعينة من مبحواثا  50 والبالغ عدده العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى  شامل البياانت من 

ص  م، واس تخدم يف حتليل البياانت وعرضها جداول احل2021عام  شهرى نومفرب وديسمرب مبحواثا، ابس تخدام اس امترىت اس تبيان ابملقابل الشخصية، خالل 

  الآاثر  من  احلد بتوصيات الزراع بتوعية املعمل  قيام يرون  اذلين املبحوثني نس بة وتبني من النتاجئ أ ن: العددى، والنسب املئوية، واملتوسط احلساىب، 

  من  %60 اكنت حني ىف  الزراعى، للمناخ املركزى ابملعمل  العاملني من % 54 بلغت  بدرجة متوسطة املدروسة احملاصيل عىل املناخية للتغريات السلبية

  بدرجة  املدروسة احملاصيل  عىل  املناخية للتغريات السلبية الآاثر  من  احلد  توصيات عىل  الزراع بتدريب  املعمل  قيام  يرون  اذلين  املبحوثني نس بة .الزراع

املعمل بتدريهبم عىل هذه   بعدم قيام الزراع املبحوثني من %35,8حني أ فاد  ىف الزراعى، للمناخ املركزى ابملعمل العاملني من %26 بلغت  متوسطة

املدروسة بدرجة   احملاصيل عىل املناخية للتغريات الآاثر السلبية من احلد لتوصيات تنفيذ الزراع مبتابعة املعمل قيام اذلين يرون املبحوثني نس بة .التوصيات

من املبحوثني الزراع بعدم قيام املعمل مبتابعة تنفيذه لهذه   %35,8أ فاد  الزراعى، ىف حني ابملعمل املركزى للمناخ  من العاملني  % 50متوسطة بلغت 

رشاد  املعمل  قيام  يرون  اذلين  املبحوثني نس بة  .التوصيات   % 42 بلغت بدرجة متوسطة  املدروسة احملاصيل  عىل  املناخية للتغريات الآاثر  من  للحد  الزراع ابإ

رشاده للحد من ال اثر السلبية لتكل التوصيات  من املبحوثني % 43,7أ فاد  حني ىف  الزراعى، للمناخ  املركزى  ابملعمل  العاملني  من  الزراع بقيام املعمل ابإ

 . بدرجة منخفضة

 التعامل مع التغريات املناخية. ,املعمل املركزى للمناخ الزراعى  ,الإرشادى  ادلور: الإسرتشادية   اللكامت 

 :       قدمة ومشلكة البحث امل

 الطبيعية اليت انلت اهامتمالظواهر  أ ه املناخية أ حد التغريات تعد

 من هذه الظاهرة صاحب ملا نظرا أ و النامية، املتقدمة سواء ادلول لك

طالت مجيع قطاعات التمنية ومجيع نواىح   سلبية وانعاكسات أ اثر

وأ نشطة احلياة سواءا الزراعية أ و غري الزراعية، واليت بدأ ت تظهر  

 الغازات بعض  تركي  لزايدة مبارشة مالحمها يف أ وائل هذا القرن كنتيجة

 احلراري أ و الاحتباس غازات ابمس تعرف والىت اجلوى ابلغالف

 الثورة يف املمتثل البرشية النشاطات حيث أ دت "ادلفيئة الغازات"

خالل والتكنولوجية الصناعية  للا  س هنا  اليت  البيئة بنواميس الإنسان  واإ

ل  وجل عز  ال نشطة من تنتج ال رض ملناخ كبرية  تغريات حدوث  اإ

ل  ابلإضافة اليومية، الإنسانية  اس تغالل أ شاكل  عىل  الإنساين التأ ثري اإ

واس تصالح املناطق  الغاابت عىل اجلائر  التعدى مثل ال راىض

لل رض)الراعى:   الصحراوية وغري ذكل من صور تغري البيئة الطبيعية

2010 ،2 .) 

 توافر: وىه الغذاىئ لل من ال ربعة ال بعاد  ؤثر عىل ي املناخ تغريف

 أ ن  املرحج من و  اس تخدامه،و  ،عليه صول احل وقدرة  واس تقراره، الغذاء،

نتاج يتأ ثر  ىف املناخ وخصوصاا  تغري بسبب، سلباا  والغذاىئى الزراع الإ

 اجلوع من املرتفعة واملعدلت احملدود  ادلخل  مس توايت ذات البدلان

ل لكوهنا نظراا  والفقر،  والفيضاانت اجلفاف لآاثر  كبري حد  عرضةا اإ

 . ( 6،  2009  :)صيام ورشيف  وال عاصري

 وخطورة  وقد أ درك الإنسان مؤخرا خطورة تدّخهل ىف النظام البيئ 

أ مهية اختاذ خطوات معلية للحد من   اجملمتع ادلول  تبىن، و تغري املناخ

فساد البيئة، فعقد أ ول مؤمتر لل مم املتحدة حول   تدخل الإنسان ىف اإ

جانريو عام   ىريو د البيئة والتمنية )مؤمتر مقة ال رض( اذلي أ قمي ىف

ل   ى اذلو م، 1992 اكن مبثابة نقطة حتول ىف الطريقة اليت ينظر هبا اإ

وهو   ،ل أ عامل القرن احلادي والعرشينفقد أ قر زعامء العامل جدو  ،البيئة

هذا القرن حيث يقدم برانجما   خمطط معل لتحقيق التمنية املس تدامة ىف

تنفيذاي شامال لتحقيق التمنية املس تدامة، ومعاجلة القضااي البيئية 

واحمللية  ،والقطرية ،والإمنائية بطريقة متاكمل عىل املس توايت العاملية

 . ( 216،  2000)البنا: 

م أ ن  2030التمنية الزراعية املس تدامة  ابسرتاتيجيةا ملا ورد ووفق

فهىى ختتلف   ،احمللية ولها تأ ثرياهتا  عاملية ظاهرة ظاهرة التغريات املناخية

ل أ خرى  لختالف طبيعة وحساس ية النظم البيئية ىف نظراا  من منطقة اإ

 . (5، 2010: القرار اختاذ ودع  املعلومات مركز ) ةمنطق لك

 وظهر ذكل ،املناخية لتغرياتل  ادلول من كغريها  مص توتعرض 

 أ وقات  معظم  ىف الطبيعية معدلهتا  عن  احلرارة  درجات  ارتفاع  ىف

وتعرض بعض املناطق   صقيع،ال موجات حدوثزايدة و  الس نة،



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (376-391) Abdelhamid et al 

377 
 

اجلوية، وغريها من مظاهر التغريات  الرطوبة نس بة ارتفاع و  للس يول

آاثر سلبية عىل  املناخية والىت مجيع قطاعات ادلوةل وخاصة   اكن لها أ

آخرونو  احللمي، حنان عبدى )القطاع الزراع    . (5، 2015:أ

ل ( 2، 2001ولقد أ شار عيرن وعيد) من  الزراعى القطاع  أ ن اإ

نظرا لرتباطه الشديد ابلعوامل   ،تغريات املناخيةأ ثرا ابل أ كرث القطاعات ت

نتاجية  احملاصيل سواء ابلتأ ثري املبارش  اجلوية اليت لها دور هام ىف حتديد اإ

نتاجية املزروعات كام ونوعا، حيث أ هنا البيئة   أ و غري املبارش عىل منو واإ

الىت يمنو فهيا النبات، وتتحدد معامل وخصائص البيئة من التأ ثريات  

املشرتكة لعوامل املناخ الىت أ مهها احلرارة، والرطوبة، وال مطار،  

 والرايح، والصقيع.

( أ ن درجة احلرارة،  29، 2000ذل واملرىس)كام يرى الشا

والرطوبة، ورسعة الرايح، ومعدلت تساقط ال مطار، والصقيع ختتلف 

ل   مومسيا ىف نفس املاكن وقد ختتلف من وقت ل خر، مما يؤدى اإ

تعرض بعض املزروعات للتلف، فقد يرتتب عىل الارتفاع غري العادى  

أ و الصقيع أ و هبوب الرايح  ىف درجات احلرارة أ و موجات الربد الشديد 

العاصفة وال مطار الغزيرة أ رضار ابلغة ابحملاصيل الزراعية ىف أ ى مرحل  

من مراحل منوها، وقد تصاب أ يضا ببعض ال مراض أ و احلرشات نتيجة 

هذه التقلبات، أ و تفاوت درجات حرارة الليل والهنار، والرطوبة النسبية  

 ىف أ ى وقت من اليوم.  

نتاجية حمصول القمح   ولعل من ال مثل  احلية عىل ذكل اخنفاض اإ

وفقا ملا جاء ىف بيان اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء ىف اليوم  

نتاج مص  2018العاملى للغذاء  ل تراجع اإ م أ ن التغريات املناخية أ دت اإ

مليون طن   8,3حيث بلغ  2018 -2017من القمح خالل عام 

مليون   1,3ابخنفاض  2015 -2014مليون طن عام  9,6مقابل 

طن، عىل الرمغ من ثبات املساحة )اجلهاز املركزى للتعبئة والإحصاء:  

(، وقد ظهرت كثري من املشالكت عىل القمح نتيجة التغريات 2020

نبات احلبوب، واصفرار وتقزم النبااتت، وانتشار   املناخية مهنا عدم اإ

جة زايدة رسعة  الإصاابت املرضية واحلرشية وال صداء، والرقاد نتي

 (. 2021الرايح وغريها من ال رضار الفس يولوجية )أ بو املعاطى:  

نتاجية اذلرة الشامية ىف عام  ل  2018وكذكل اخنفضت اإ م اإ

م )اجلهاز  2015أ ردب عام  25,4أ ردب للفدان مقابل  22,7

 (. 2019املركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 

ثري التغريات املناخية كام قدرت اخلسائر الاقتصادية الناش ئة عن تأ  

بنحو   2011/2012عىل حمصول الفول البدلى ىف مص ىف مومس 

مليون جنيه، وىف  17,84الف أ ردب قدرت قميهتا بنحو  24,89

الف أ ردب قدرت قميهتا بسعر   52,54حنو  2012/2013مومس 

جامل   37,67حبوال  2012/2013عام  مليون جنيه مصى ابإ

،  2016عامني )منال محمود، وعلوان:مليون جنيه ىف  55,51حوال 

225 .) 

ومن منطلق مواهجة تداعيات التأ ثريات السلبية احملمتل عىل القطاع  

الزراعى بصفة عامة واحملاصيل الاسرتاتيجية بصفة خاصة بسبب ظاهرة  

التغري املنايخ فقد قامت مص ابلتوقيع عيل اتفاقية ال مم املتحدة الإطارية  

 Agrawaia et)م )1992ابلربازيل عام  “ريو"  لتغري املناخ ىف مؤمتر

al.,2004,p.17  و قامت وزارة الزراعة املصية عىل املس توى احملىل ،

نشاء املعمل   التابع ملركز البحوث الزراعية للمناخ الزراعى ىاملركز ابإ

وضع   ف د هب ،م1996لس نة  815طبقاا للقرار الوزارى رمق 

للتغريات   التأ ثري السلىب الاسرتاتيجيات املناس بة للحد من خطورة

املناخية عىل قطاع الزراعة، والاس تخدام ال مثل للموارد الطبيعية 

نتاجية للمحاصيل املزنرعة ىف مص حتت الظروف   ل أ عىل اإ للوصول اإ

لاحلالية واملتوقعة، ابلإضافة  املناخية نشاء ش بكة أ رصاد جوية تغط اإ   ى اإ

القدمية واملس تصلحة  راىض لك املساحة الزراعية ىف مص مبا ىف ذكل ال  

جراء حبوث تتعلق ابلتطبيقات اخملتلفة لبياانت ال رصاد  اإ وكذكل  ،حديثاا 

القريب   ى املد عىلاجلوية الزراعية اليومية خلدمة النشاطات الزراعية 

تباع ،والبعيد  نم التغريات املناخية، مع للتكيف وأ ساليب س بل واإ

ماكنية التنبؤ ابل رضار قبل   خالل دراسة املناخ الزراعى وتقلباته واإ

التكنولوجيا   ونقل  وتطوير  والتعامل مع هذه الآاثر بعد حدوهثا، حدوهثا

قناعهم بتطبيقها يف حقوهلمة املناس بةي الزراع  ل الزراع واإ )  ، ونقلها اإ

 . (22  ،2012:  ابواملعاطى، وعبد الرؤوف 

لمعمل املركزي للمناخ الزراعى  ادى لالإرش وانطالقا من ادلور 

ابعتباره أ حد املؤسسات البحثية املس ئوةل عن دراسة املناخ الزراعى  

رشاد   وتأ ثريه عىل الزراعة واذلي يتضمن الهيلك التنظميى هل وكيالا  لالإ

ل والتدريب وهو املس ئول عن الربامج الإرشادية والتدريبية اليت تقدم    اإ

ام هبذا البحث للتعرف عىل ادلور  دفع الباحث للقي ماالزراع، 

للحد من   املركزى للمناخ الزراعى  املعمل قوم به ياذلى  الفعىل الإرشادى

الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل حماصيل القمح واذلرة الشامية  

 والفول البدلى. 

 أ هداف البحث: 

ل  واستنادا   أ هدافه  حتديد أ مكن البحث  ملشلكة السابق العرض اإ

 : ييل فامي

  الزراعى بتوعية الزراع للمناخ  املركزى  املعمل  قيام  درجة حتديد

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات السلبية بتوصيات احلد من الآاثر 

 . ابملعمل، والزراع من املبحوثني العاملني  لك نظر  وهجة من  املدروسة

  الزراعى بتدريب الزراع للمناخ  املركزى  املعمل  قيام  درجة حتديد

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات السلبية عىل توصيات احلد من الآاثر 

 ، والزراع.  ابملعمل  نظر املبحوثني من العاملني   وهجىت من  املدروسة

الزراعى مبتابعة تنفيذ  للمناخ املركزى املعمل قيام  درجة حتديد

  عىل  املناخية للتغريات السلبية الزراع لتوصيات احلد من الآاثر 

ابملعمل،   نظر املبحوثني من العاملني وهجىت  من  املدروسة احملاصيل

 والزراع.

بدوره  الزراعى معوقات قيام املعمل املركزى للمناخ التعرف عىل 

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية  من وهجة ىف اإ

 نظر املبحوثني العاملني ابملعمل ومقرتحات التغلب علهيا. 
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 : البحث   ىف   املس تخدمة   املصطلحات   لبعض   الإجرائية   التعاريف 

التذبذب ىف ال حوال اجلوية وأ حوال الطقس  التغريات املناخية: ىه

املعتادة من حرارة، ورطوبة، وأ مطار، ورايح والىت تؤثر تأ ثرياا سلبيا  

 املدروسة.  احلقلية عىل احملاصيل 

  اإجراءات صد هباالتغريات املناخية: يق السلبيةاحلد من الآاثر 

للتغريات املناخية للمحاصيل   من الآاثر السلبية لالس يطرة أ و التقلي 

 . احلقلية املدروسة

ما يتوقع أ ن يقوم به املعمل املركزى للمناخ  هو  : ىادلور الإرشاد

رشادية فامي يىل:    الزراعى من أ نشطة اإ

الزراع بتوصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية  توعية

   عىل احملاصيل احلقلية املدروسة. 

الزراع عىل توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات  وتدريب

 املناخية عىل احملاصيل احلقلية املدروسة. 

توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية  متابعة تنفيذ 

 اصيل احلقلية املدروسة. عىل احمل

العاملني ابملعمل: يقصد هبم الهيئة البحثية ابملعمل املركزى للمناخ  

 الزراعى، ومعاونهيم. 

الزراع املبحوثني: يقصد هبم زراع احملاصيل احلقلية املدروسة  

)القمح، واذلرة الشامية، والفول البدلى( مبحافظىت البحرية وكفر الش يخ  

 املركزى للمناخ الزراعى.  املقيدين بسجالت املعمل 

 الطريقة البحثية: 

  من  امابعتباره حافظىت البحرية وكفر الش يخمبأ جرى هذا البحث 

أ كرث احملافظات تأ ثراا ابلتغريات املناخية كام أ هنام من احملافظات الىت  

تنترش هبا زراعة القمح، واذلرة الشامية، والفول البدلى، حيث بلغت  

،  فداانا 184412فداانا، واذلرة الشامية  580591مساحة القمح  

م، كام بلغت  2021فداانا مبحافظة البحرية عام  12102والفول البدلى 

فداانا، والفول   89120فداانا، واذلرة الشامية 232553حة القمح مسا

جراء البحث عىل  فداانا مبحافظة كفر الش يخ 15107البدلى ، ومت اإ

  شامل العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى، وعينة من زراع 

    -وذكل عىل النحو التال: احملاصيل احلقلية املدروسة املقيدين ابملعمل،

 ىف املعمل املركزى للمناخ الزراعى:   العاملني 

تضمنت شامل البحث مجيع العاملني ابملعمل املركزى للمناخ  

  8عضو هيئة حبثية ومعاونهيم، مت استبعاد  58الزراعى والبالغ عدده 

مهنم لإجراء الاختبار املبدىئ لس امترة الاس تبيان علهيم، لتصبح شامل  

 . مبحواثا   50البحث من العاملني ابملعمل 

 الزراع: 

جاميل عدد زراع احملاصيل   البحث شامل  تضمنت من الزراع اإ

احلقلية املدروسة مبحافظىت ادلراسة املقيدين يف جسالت املعمل املركزى  

مزارعاا من   712مزارعاا بواقع  1100للمناخ الزراعى والبالغ عدده 

من اإجامل الشامل، موزعني عىل   % 64,73حمافظة البحرية بنس بة 

يتاى البارود، والرحامنية،  مخسة مراكز ىه كفر ادلوار، وادللنجات، واإ

  % 35,27مزارعاا من حمافظة كفر الش يخ، بنس بة  388وشرباخيت، و 

جامل الشامل موزعني عىل أ ربعة مراكز ىه الرايض، وقلني، و   من اإ

 بيال، ومطوبس. 

مت اختيار أ عىل ثالثة مراكز من لك حمافظة من حمافظىت ادلراسة  

يث عدد زراع احملاصيل احلقلية الثالثة املدروسة املقيدين ابملعمل  من ح

املركزى للمناخ الزراعى بلك حمافظة فاكنت مراكز كفر ادلوار،  

يتاى البارود من حمافظة البحرية، ومراكز الرايض،  وادللنجات، واإ

 وقلني، و بيال، من حمافظة كفر الش يخ. 

حمل ادلراسة مت   قليةحل اصيل ااحملولتحديد جحم عينة ممثل لزراع 

فتبني   "Krejcie & Morganن " "كرجيىس ومورجا جدول اس تخدام

مزارعاا، مت توزيعهم عىل حمافظىت   285 جحم العينة املناسب هو أ ن

ادلراسة وفقا للنس بة املئوية للزراع يف لك حمافظة، فبلغ عدد املبحوثني  

الزراع مبحافظة كفر  مبحواثا، بيامن بلغ عدد  184يف حمافظة البحرية 

 مبحواثا. 101الش يخ 

املبحوثني من لك  زراع احملاصيل احلقلية املدروسة ولتحديد عدد 

مت  يف لك حمافظة من حمافظىت ادلراسة  اخملتارة املراكز الثالثة من  مركز 

 اس تخدام معادةل النس بة والتناسب التالية: 

م العينة من  جح×  ركزابمل الزراع= اإجامل عدد ركز مل اب جحم العينة 

 من نفس احملافظةاخملتارة ابملراكز  زراعاإجامل عدد ال / احملافظة

مزارعاا،  70فاكن عدد الزراع يف مركز كفر ادلوار 

مزارعا مبحافظة البحرية، وىف  49مزارعاا، وايتاى البارود 65وادللنجات

مزارعاا مبحافظة  25مزارعاا، وبيال 37مزارعاا، وقلني39مركز الرايض 

 (. 1)جدول رمق كفر الش يخ

وقد مت حتديد الزراع املبحوثني من لك مركز بطريقة عشوائية  

ببياانت الزراع وأ رقام هواتفهم الىت مت   الاس تعانة، وقد مت بس يطة

  احلصول علهيا من املعمل، ومواقع التواصل الاجامتعي) الوتس اب(، 

   علهيم ىف املراكز املذكورة.للتعرف 

عداد اس امترىت اس تبيان أ عدات   وقد مجعت البياانت عن طريق اإ

العاملني  املبحوثني لتحقيق أ هداف البحث، ال ول مجلع البياانت من 

، والثانية مجلع البياانت من الزراع عمل املركزى للمناخ الزراعىابمل

مبحواثا،  28مت معل اختبار مبدىئ لالس امترتني عىل عدد املبحوثني، و

مزارعا من   20من العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى، و  8بواقع 

يتاي البارود مبحافظة البحرية، وذكل للتأ كد من وضوح ال س ئل   مركز اإ

العبارات وفهمها وسهوةل اس تجابة املبحوثني لها، ومن مث أ صبحت  و 

للحصول عىل البياانت احملققة ل هداف   تنيهاتني الاس امترتني صاحل 

وقد مت مجع البياانت اخلاصة ابلعاملني ابملعمل املركزى للمناخ  البحث، 
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م عن طريق املقابل الشخصية  2021الزراعى خالل شهر أ كتوبر عام 

العاملني ابملعمل يف مقر معلهم، كام مت مجع بياانت  املبحوثني للباحث مع 

الزراع املبحوثني من منطقة البحث ىف شهرى نومفرب وديسمرب من نفس  

ىف املراكز  مع املزارعني للباحث العام عن طريق املقابل الشخصية 

، ابس تخدام اس امترة الاس تبيان السابق  املذكورة أ و ىف مقر املعمل

عدادها،  لس تعانة ببعض الزمالء اذلين مت تدريهبم عىل اس امترة  واباإ

 . الاس تبيان مس بقاا 

وفامي يىل عرضاا حملتوايت لك من الاس امترتني املس تخدمتني يف مجع 

 البياانت يف صورهتام الهنائية:

   اس امترة الاس تبيان اخلاصة ابلعاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى: 

  أ ربعة أ قسام  الاس تبيان ىف صورهتا الهنائية عىلاش متلت اس امترة 

 :اكلتال

، وادلرجة  السنوىه : للمبحوثني املتغريات املس تقلالقسم ال ول: 

الوظيفية، ومدة اخلدمة ىف املعمل، واملعرفة مبفهوم الإرشاد الزراعى،  

 الاجتاه حنو العمل الإرشاد الزراعى و

يقوم به املعمل املركزى  القسم الثاىن: ال نشطة الإرشادية اذلى 

للمناخ الزراعى للحد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل  

ىه: التوعية، والتدريب، ومتابعة التنفيذ، و: احلقلية املدروسة

مقياس مكون من فئتني هام   لك مهنا عىل  عىل املبحوثنيويس تجيب 

للحد من الآاثر  وقد بلغ عدد التوصيات الإرشادية يقوم، ول يقوم، 

 توصية تتوزع كام يىل:  34السلبية للمحاصيل احلقلية املدروسة

توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف درجات احلرارة:  

 توصية.  16وتتضمن 

توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف معدلت الرطوبة:  

 توصيات.  7 وتتضمن

معدلت ال مطار:   توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف

 توصيات.   7 وتتضمن

  4 توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف الرايح: وتتضمن

 توصيات.  

بدوره  الزراعى معوقات قيام املعمل املركزى للمناخ  :القسم الثالث

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية  من وهجة ىف اإ

 نظر العاملني ابملعمل: 

ويشمل أ ه معوقات قيام املعمل املركزى للمناخ الزراعى بدوره يف  

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل  اإ

قياس من فئتني هام "موافق  املدروسة، ويس تجيب لها املبحوث عىل م

،  ابملعمل الإماكنياتعدم توافر أ و غري موافق" وىه عىل النحو التال: 

عدم وجود تنس يق  ، و الزراعى  ىف التغيري الإرشاد برساةل  الإميان عدم و 

قناعصعوبة ، و واملعمل الإرشاديبني اجلهاز  ضعف  ، و الزراع اإ

ى،  ابلعمل الإرشادضعف القدرات الفنية للقامئني، و اخملصصات املالية

صعوبة  ، و تداخل املعلومات وتضارهبا، و عدم كفاية املعلومات الفنيةو 

عدم الرتكي عىل العمل  ، و حصول املزارع عىل املعلومات املطلوبة 

ضعف  ، و متسك املزارعني ابلقدمي وعدم تقبلهم اجلديد، و حاليا ى الإرشاد

ماكنيات   الزراع. اإ

التغلب عىل معوقات قيام املعمل املركزى   مقرتحاتالقسم الرابع: 

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية  للمناخ الزراعى بدوره يف اإ

 للتغريات املناخية:

ويتضمن مقرتحات التغلب عىل معوقات قيام املعمل بدوره يف  

رشاد الزراع للحد من ال اثر السلبية للتغريات املناخية، ويس تجيب لها  اإ

من فئتني هام "موافق أ و غري موافق" وىه عىل   املبحوث عىل مقياس

التنس يق ، و زايدة اخملصصات املاليةالإماكنيات، و توفري  النحو التال:

  ى الاس تفادة من الزراع ذو ، والاكمل مع خمتلف اجلهات ذات الصل

 . امحلالت الإرشادية املشاركة ىف، و اخلربة ىف توعية زمالءه الزراع

   ابلزراع:   اس امترة الاس تبيان اخلاصة 

وقد اش متلت اس امترة الاس تبيان اخلاصة جبمع بياانت الزراع يف  

 : امه قسمنيعىل  صورهتا الهنائية

، واملس توي التعلميى،  السن وىه: قلاملتغريات املس: ال ول القسم

 .العضوية ابملنظامت الريفية، و مساحة احليازة الزراعيةو 

الىت يقوم هبا املعمل املركزى   ل نشطة الإرشاديةا :القسم الثاىن

الآاثر السلبية للتغريات من  بتوصيات احلد  للمناخ الزراعى املتعلقة

املناخية عىل احملاصيل املدروسة: وىه: التوعية، والتدريب، ومتابعة  

عىل مقياس مكون من   عىل لك مهنا التنفيذ، ويس تجيب املبحوثون

احلد من الآاثر السلبية فئتني هام يقوم، ول يقوم، وتتضمن توصيات 

توصية تتوزع   34 للتغريات املناخية عىل احملاصيل املدروسة وعددها

 كام يىل: 

توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف درجات احلرارة:  

 توصية.  16وتتضمن 

لتغري ىف معدلت الرطوبة:  توصيات احلد من الآاثر السلبية ل 

 توصيات.  7 وتتضمن

توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف معدلت ال مطار:  

 توصيات.   7 وتتضمن

  4توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغري ىف الرايح: وتتضمن

 توصيات.  

بلك من   املعمل املركزى للمناخ الزراعى قيام  وحلساب مس توى

احلد من الآاثر السلبية توصيات متابعة تنفيذ التوعية، والتدريب، و 

، أ عطيت ادلرجات  العاملني ابملعملنظر  ة من وهج للتغريات املناخية

، ومت مجع  " ملن يقوم، "صفر" ملن ل يقوم، عىل التوال للك توصية1"

ادلرجات احلاصل علهيا لك مبحوث ىف لك من التوعية، والتدريب،  

 قيام املعمل املركزى للمناخ الزراعى  واملتابعة للحصول عىل درجة توض 

مت توزيع املبحوثني   هوبناء علي االعاملني ابملعمل، نظر  ةمن وهجبلك مهنم 

 :عىل الفئات التالية
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  منخفض  فئة، و (درجة صفر)  يقوم  ل اكنت فئة لتوعيةابلنس بة ل 

  فئة ، و (درجة26 -22)القيام متوسـط  فئـة، و (درجة21 -17) القيام

 (. درجة32 -27: ) القيام مرتفع

  فئة ، و (درجة صفر: ) يقوم ل  فئةاكنت  لتدريبابلنس بة ل و

  -18)القيام  متوسـط فئـة، و (درجة 17 -13)القيام  منخفض

 (.درجة26 -23)  القيام  مرتفع فئة، و (درجة22

فئة منخفض  (، و صفر )اكنت فئة ليقوم  التنفيذ تابعةابلنس بة مل و

، وفئة  (درجة16 -13)، وفئة متوسط القيام (درجة12 -9)القيام 

 . (درجة20 -17) مرتفع القيام

ال نشطة الإرشادية الىت يقوم هبا املعمل للحد من   ابلنس بة لإجاملو

، وفئة  (صفر) الآاثر السلبية للتغريات املناخية فاكنت فئة ليقوم 

،  (درجة63 -54) ، وفئة متوسط القيام(درجة53 -44) منخفض القيام

 . ( درجة73 -64)مرتفع القيام وفئة 

املعمل املركزى  قيام  وبنفس الطريقة السابقة مت حساب مس توى

توصيات للك من التوعية، والتدريب، ومتابعة التنفيذ ل  للمناخ الزراعى

نظر الزراع   ةمن وهج احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية

ملن ل  " ملن يقوم، "صفر" 1أ عطيت ادلرجات "حيث املبحوثني، 

، ومت مجع ادلرجات احلاصل علهيا لك  يقوم، عىل التوال للك توصية

مبحوث ىف لك من التوعية، والتدريب، واملتابعة للحصول عىل درجة  

نظر   ةمن وهجتوض قيام املعمل املركزى للمناخ الزراعى بلك مهنم 

 :مت توزيع املبحوثني عىل الفئات التالية هوبناء علي ، املبحوثني الزراع

  منخفض  ، وفئة(درجة صفر) يقوم  ل ابلنس بة للتوعية اكنت فئة

  ، وفئة (درجة21 -12)القيام متوسـط  ، وفئـة (درجة11 -2)القيام

 (. درجة32  -22)  القيام مرتفع

  ، وفئة (درجة صفر: ) يقوم ل  وابلنس بة للتدريب اكنت فئة

،  (درجة16 -9) القيام متوسـط  ، وفئـة(درجة 8 -1)القيام  منخفض

 (. درجة24 -17)القيام   مرتفع وفئة

فئة منخفض  صفر(، و )التنفيذ اكنت فئة ليقوم  وابلنس بة ملتابعة

، وفئة مرتفع  (درجة9 -6)، وفئة متوسط القيام (درجة5 -1)القيام

 . (درجة14  -10)القيام

ال نشطة الإرشادية الىت يقوم هبا املعمل للحد من   وابلنس بة لإجامل

، وفئة  (صفر) ت املناخية فاكنت فئة ليقوم الآاثر السلبية للتغريا

،  (درجة45 -24)، وفئة متوسط القيام (درجة23 -2) منخفض القيام

 . ( درجة68 -46)وفئة مرتفع القيام 

   ومناقش هتا   النتاجئ 

 املركزى للمناخ الزراعى:   ابملعمل   وصف العاملني 

ابملعمل املركزى للمناخ   العاملني ( أ ن2النتاجئ )جدول رمق  أ وحضت 

ما يزيد  أ ن  كام يىل:  يتوزعون وفقاا ملتغرياهتم املس تقل املدروسة الزراعى 

س نة، وأ ن ما  43و  26يقع س هنم بني ( %54)  املبحوثنيعن نصف 

( العاملني ابملعمل يشغلون درجة وظيفية %28يزيد عىل من ربع ) 

خدمهتم ىف   ( اكنت مدة %64ابحث مساعد، وأ ن ما يقرب من ثلثهيم )

ل  10املعمل من  س نة، وأ ن ما يقرب من ثالثة أ خامس العاملني   17اإ

( معرفهتم متوسطة مبفهوم الإرشاد الزراعى، وأ ن مايزيد  %56ابملعمل ) 

( دلهيم اجتاهات حمايدة حنو العمل  %52عن نصف املبحوثني العاملني)

 الإرشادى. 

 عينة الزراع املبحوثني:   وصف 

( أ ن الزراع املبحوثني يتوزعون وفقاا  3مقأ وحضت النتاجئ )جدول ر 

الزراع  ما يزيد عىل نصف أ ن  ملتغرياهتم املس تقل املدروسة كام يىل:

ما يقرب من  أ ن س نة، و 49و  36تقع أ عامره بني ( %52,3املبحوثني)

مؤهل متوسط،  ( حاصلون عىل %37,9)مخىس الزراع املبحوثني

الزراعية  ال رضحيوزون مساحة من  من الزراع املبحوثني %27,4أ نو 

ل   66من  قرياطا.  109اإ

أ ظهرت   احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية:  توصيات ب التوعية 

املعمل املركزى للمناخ   قيام  يف املبحوثني رأ ى أ ن( 4النتاجئ )جدول رمق 

    -: التال النحو عىل  اكنت ،الزراعى

   التغري يف درجات احلرارة: 

املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  جاء ىف 

  ال صناف  املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل ابلتوعية ابلتوصية "زراعة

  لل صداء  واملقاومة املناخية التغريات حتمل عىل العالية القدرة ذات

، ىف حني جاءت الاس تجابة لهذه التوصية ىف  %100بنس بة  والتفحم"

 . %84,9املرتبة ال ول من وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بةنفس 

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

ضافة   املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل ابلتوعية ابلتوصية "اإ

،  %94الصقيع" بنس بة  حتمل عىل  يساعد البدلى للفول البواتىس السامد

س تجابة لهذه التوصية ىف املرتبة السادسة من وهجة  ىف حني جاءت الا 

 . % 44,9نظر املبحوثني من الزراع بنس بة 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني املرتبتني ال خريتني  مث جاء ىف

  الفول بذور  "معامل عىل التوعية ابلتوصيتنياملركزى للمناخ الزراعى 

ضافة سلفات البواتس ي و"، ابخملصبات" البدلى وم لذلرة الشامية قبل  اإ

بنس بة  " كجم/فدان 100احلرث أ و رسس بة ىف ابطن اخلط مبعدل 

 التوصيتنيعىل نفس  الاس تجابة، وجاءت عىل الرتتيب%70، و 72%

عىل   % 45,6، و %33,3الزراع  بنس بة املبحوثني من من وهجة نظر 

 . الرتتيب

 ىف معدلت الرطوبة:   التغري 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

  أ صناف  "زراعةقيام املعمل ابلتوعية ابلتوصيتنياملركزى للمناخ الزراعى 

  ل مراض  واملقاومة  اجلوية  الظروف  تتحمل واليت  النضج مبكرة  الفول

  احلديد  مثل  الصغرى  العناص  رش والصدأ "، و"رضورة  البين التبقع

للك مهنام، ىف حني جاءت الاس تجابة   % 94املنجني" بنس بة و  والزنك
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لهذين التوصيتني ىف املرتبة الثالثة واخلامسة من وهجة نظر الزراع  

 عىل الرتتيب.  %45,3، و%54املبحوثني بنس بة

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

 الفول لتوعية ابلتوصية "رشاملركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل اب

، ىف حني جاءت  %90بالنتفاكس" بنس بة  مببيد وقايئ البدلى

الاس تجابة لهذه التوصية ىف املرتبة الرابعة من وهجة نظر املبحوثني من  

 . %35,8الزراع بنس بة 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني  ىف املرتبتني ال خريتنيوجاء 

  و ، احلايم" عىل عىل التوعية ابلتوصيتني "الرياملركزى للمناخ الزراعى 

صابة حاةل  ىف"   لرت % 6 كب  دل  مبيد يس تخدم ابلتبقع البدلى الفول اإ

عىل   الاس تجابة ، وجاءت عىل الرتتيب%66، و%72للفدان" بنس بة 

،  %61,4الزراع  بنس بة املبحوثني من من وهجة نظر  التوصيتنينفس 

 . عىل الرتتيب % 63,5و

 التغري يف معدلت ال مطار: 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

  أ ي  املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل ابلتوعية ابلتوصية "تأ جيل

، ىف حني جاءت %92زراعية وقت نزول ال مطار" بنس بة  معليات

املرتبة الثالثة من وهجة نظر الزراع  الاس تجابة لهذه التوصية ىف 

 . % 47املبحوثني بنس بة

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

  املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل ابلتوعية ابلتوصية "جتنب

، ىف حني  %90أ مطار" بنس بة  سقوط فيه يتوقع اذلي اليوم ىف الرش

التوصية ىف املرتبة اخلامسة من وهجة نظر   جاءت الاس تجابة لهذه

 . %40,7املبحوثني من الزراع بنس بة 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني  ىف املرتبتني ال خريتنيوجاء 

  أ عفان  مبيدات عىل التوعية ابلتوصيتني "حقناملركزى للمناخ الزراعى 

جراء اجلذور    هطول  توقف عقب ال مراض هذه  ضد  وقائية رشات  واإ

عىل  %68، و%74الزائدة" بنس بة  املطر مياه و"تصيف، ال مطار"

من وهجة نظر   التوصيتنيعىل نفس  الاس تجابة، وجاءت الرتتيب

 . عىل الرتتيب  %46,3، و %48,4الزراع  بنس بة املبحوثني من 

 التغري يف الرايح: 

  ابملعمل  املبحوثني العاملني نظر  وهجة من املرتبة ال ول ىف جاء

  ال جشار "زراعة ابلتوصية ابلتوعية املعمل قيام الزراعى للمناخ املركزى

  جاءت  حني  ىف ،%86 بنس بة الرايح" من  احملاصيل محلاية نبات  كس ياج

  الزراع  نظر وهجة من  ال خرية املرتبة ىف التوصية لهذه  الاس تجابة

 . % 44,2بنس بة املبحوثني

  العاملني  املبحوثني اس تجابةوال خرية  الثانية املرتبة مث جاء يف

 ابلتوصيات ابلتوعية املعمل  قيام عىل الزراعى  للمناخ  املركزى ابملعمل

  هبوب عند املبيدات رش  وعدم الشديدة، الرايح حاةل ىف الري "منع

 مهنم، للك  % 78 بنس بة الشامية اذلرة  نبااتت تعطيش  عدم  و  الرايح،

  ال ول  الثالثة راتب امل ىف التوصيات لهذه  الاس تجابة جاءت حني ىف

  ، %65,6و , %73,3 بنس بة الزراع من املبحوثني نظر  وهجة  من

 . الرتتيب عىل  % 55,1و

ابلتوعية  الزراعى للمناخ املركزى  املعمل قيام مبس توى يتعلق وفامي

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات السلبية الآاثر  من احلد بتوصيات

  من املبحوثني %28أ ن ( 5رمق جدول) النتاجئ أ تضحت املدروسة،

قيام املعمل ابلتوعية   يرون  ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى العاملني

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات السلبية الآاثر  من احلد بتوصيات

  الزراع  من  املبحوثني  نس بة اخنفضت حني ىف  مرتفعة، بدرجة املدروسة

  القيام  مس توى ةفئ وىف املرتفع، القيام مس توى فئة نفس ىف  (% 18.9)

املبحوثني العاملني ابملعمل املركزى للمناخ   نس بة  بلغت  املتوسط

  نفس  ىف الزراع من املبحوثني نس بة عهنا ارتفعت بيامن ،%54الزراعى 

وىف فئة القيام   ، %60 بلغت  حيث املتوسط القيام مس توى فئة

للمناخ  ابملعمل املركزى  العاملني بلغت نس بة املبحوثني املنخفض

يف نفس فئة   الزراع من  املبحوثني نس بة اكنت  حني ىف  ، %18الزراعى 

سواء   املبحوثني ول يوجد من بني ،%21.1 مس توى القيام املنخفض

 العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى، أ و الزراع ىف فئة عدم القيام. 

ل أ ن    بتوعية  املعمل  قيام  يرون اذلين  املبحوثني نس بة مما يشري اإ

  عىل  املناخية للتغريات السلبية الآاثر  من  احلد  بتوصيات  الزراع

  ابملعمل  العاملني  من %54 بلغت بدرجة متوسطة املدروسة احملاصيل

 . الزراع من %60  اكنت حني ىف  الزراعى، للمناخ  املركزى

   التدريب عىل توصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية: 

املعمل   قيام  يف املبحوثني رأ ى أ ن ( 6النتاجئ )جدول رمقأ ظهرت 

    -:التال النحو عىل  اكنت  ،املركزى للمناخ الزراعى

 التغري يف درجات احلرارة: 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل ابلتدريب عىل تنفيذ التوصية 

 املناخية التغريات حتمل  عىل العالية القدرة ذات ال صناف "زراعة

، ىف حني جاءت الاس تجابة  % 88بنس بة  والتفحم" لل صداء  واملقاومة

لهذه التوصية  ىف نفس املرتبة ال ول من وهجة نظر الزراع املبحوثني  

 . % 41,4بنس بة

العاملني ابملعمل  وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني 

املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل ابلتدريب عىل تنفيذ التوصية 

الصقيع  ملوجات حتمهل عىل يساعد البدلى للفول الصحيح "التسميد

، ىف حني جاءت الاس تجابة لهذه  %82املرتفعة" بنس بة  واحلرارة

نس بة  التوصية ىف املرتبة السادسة من وهجة نظر الزراع املبحوثني ب 

25,6 % . 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني ىف املرتبتني ال خريتني مث جاء 

 عىل قيام املعمل ابلتدريب عىل تنفيذ التوصيتنياملركزى للمناخ الزراعى 

و"زايدة عدد  ، الغروب" قبل أ و  الباكر الصباح  ىف  الشامية اذلرة "ري

،  %60بنس بة  املعتاد"  عن احلرارة  درجات  ارتفاع الرايت عند
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من وهجة   التوصيتانعىل نفس  الاس تجابة، وجاءت عىل الرتتيب%56و

 . عىل الرتتيب  %4,6، و%6نظر الزراع املبحوثني بنس بة 

 التغري يف معدلت الرطوبة: 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

ريب عىل تنفيذ التوصية املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل ابلتد

  اجلوية  الظروف  تتحمل  واليت النضج مبكرة  الفول  أ صناف "زراعة

، ىف حني جاءت  %86بنس بة  والصدأ " البين التبقع ل مراض واملقاومة

من وهجة نظر الزراع   نيةالاس تجابة لهذه التوصية  ىف املرتبة الثا

 . % 32,3املبحوثني بنس بة

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل ابلتدريب عىل تنفيذ التوصية 

واملنجني" بنس بة   والزنك،  احلديد، مثل  الصغرى العناص  رش  "رضورة

من  لهذه التوصية ىف املرتبة الثالثة تجابة، ىف حني جاءت الاس  78%

 . % 27وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بة  

  جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ىف املرتبتني ال خريتني مث جاء 

عىل تدريب الزراع عىل تنفيذ ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى 

احلايم"   عىل  يوم"، و"الري 15 ب احلصاد  قبل  الري  "منع التوصيتني

عىل نفس   الاس تجابة، وجاءت عىل الرتتيب%38، و %52س بة بن 

  % 19,6، و %15,4من وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بة  التوصيتان

 . عىل الرتتيب

 التغري يف معدلت ال مطار: 

  ابملعمل  املبحوثني العاملني نظر  وهجة من املرتبة ال ول ىف جاء

  "حقن  التوصية تنفيذ عىل  ابلتدريب املعمل  قيام  الزراعى  للمناخ  املركزى 

جراء اجلذور أ عفان مبيدات   عقب  ال مراض هذه ضد وقائية رشات واإ

 جاءت حني ىف ،%62 بنس بة مبارشة" ال مطار هطول توقف

  الزراع نظر  وهجة من  ال ول  املرتبة  نفس ىف  التوصية لهذه الاس تجابة

 . % 33بنس بة املبحوثني

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة  جاءت  الثانية املرتبة وىف

 التوصية تنفيذ عىل  ابلتدريب املعمل  قيام  عىل الزراعى  للمناخ  املركزى

  جاءت حني ىف ،%48 بنس بة فورا"  الزائدة املطر مياه "تصيف

  الزراع نظر  وهجة من الثالثة املرتبة ىف التوصية لهذه  الاس تجابة

 . %22,1 بنس بة املبحوثني

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة ال خريتني املرتبتني  وجاء ىف 

التوصيتني  تنفيذ عىل الزراع تدريب عىل الزراعى  للمناخ املركزى

  عن  التوقف ال مطار سقوط حاةل و"ىف زراعية"، معليات أ ي "تأ جيل 

  الرتتيب،  عىل %34و ،%38 بنس بة, اجلو"  اس تقرار حلني متام  الري

  الزراع  نظر وهجة من  التوصيتان نفس عىل الاس تجابة وجاءت

 . الرتتيب عىل %27,4و  ،%19,3 بنس بة املبحوثني

 

 

 : التغري يف الرايح 

  ابملعمل  املبحوثني العاملني نظر  وهجة من املرتبة ال ول ىف جاء

 التوصية تنفيذ عىل ابلتدريب املعمل قيام  الزراعى للمناخ املركزى

  ، %68 بنس بة الرايح"  من  احملاصيل محلاية نبات كس ياج  ال جشار  "زراعة

  وهجة  من  الثانية املرتبة ىف   التوصية لهذه  الاس تجابة جاءت حني ىف

 . % 23,2بنس بة  املبحوثني الزراع نظر

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة  جاءت  الثانية املرتبة وىف

 التوصية تنفيذ عىل  ابلتدريب املعمل  قيام  عىل الزراعى  للمناخ  املركزى

  جاءت  حني ىف ،%56 بنس بة الرايح" هبوب عند املبيدات رش  "عدم

  الزراع نظر  وهجة من الثالثة املرتبة ىف التوصية لهذه  الاس تجابة

 . %14,4 بنس بة املبحوثني

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة ال خريتني املرتبتني  مث جاء ىف

  "عدم  التوصيتني يذتنف عىل التدريب عىل  الزراعى  للمناخ  املركزى

,  الشديدة" الرايح حاةل ىف الري "منع الشامية"، اذلرة  نبااتت تعطيش

  نفس  عىل  الاس تجابة وجاءت الرتتيب، عىل%38و  ،%54 بنس بة

  % 38,6و  ، %11,6 بنس بة املبحوثني الزراع نظر  وهجة من التوصيتان

 . الرتتيب عىل

بتدريب   الزراعى  للمناخ  املركزى  املعمل  قيام مبس توى  يتعلق  وفامي

 عىل املناخية للتغريات السلبية الآاثر من  احلد الزراع عىل توصيات

من   %26 أ ن( 7 رمق جدول) النتاجئ أ وحضت  املدروسة، فقد احملاصيل

بتدريب   املعمل  قيام يرون ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى العاملني

 املناخية للتغريات السلبية الآاثر من  احلد  الزراع عىل تنفيذ توصيات 

  املبحوثني نس بة عهنا  واخنفضت مرتفعة، بدرجة املدروسة احملاصيل عىل

  وىف  ،%8,7  بلغت حيث املرتفع القيام مس توى فئة نفس ىف الزراع من

املبحوثني العاملني ابملعمل   نس بة بلغت  املتوسط القيام  مس توى فئة

  من  املبحوثني نس بة عهنا اخنفضت بيامن ،%52 املركزى للمناخ الزراعى 

  ، %31.9 بلغت  حيث  املتوسط القيام مس توى فئة نفس ىف الزراع

  ابملعمل  املبحوثني العاملني وىف فئة مس توى القيام املنخفض بلغت نس بة

ول يوجد   ،%23.6 الزراع من املبحوثني نس بة اكنت حني ىف ،22%

من يقع ىف فئة   ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى بني املبحوثني العاملني

 ىف الزراع من املبحوثني نس بة اكنت حني ىف املس توى عدم القيام،

 . %35,8 عدم القيام  املس توى فئة نفس

ل أ ن   بتدريب  املعمل  قيام  يرون اذلين  املبحوثني  نس بة مما يشري اإ

 عىل املناخية للتغريات السلبية الآاثر من  احلد توصيات عىل الزراع

  ابملعمل  العاملني  من %52 بلغت متوسطة بدرجة املدروسة احملاصيل

  الزراع  املبحوثني من  %35.8حني أ فاد  ىف  الزراعى،  للمناخ  املركزى

   املعمل بتدريهبم عىل هذه التوصيات بعدم قيام 

   احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية: متابعة تنفيذ توصيات  

املعمل   قيام  يف املبحوثني رأ ى أ ن ( 8أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق

    -:التال النحو عىل  اكنت  ،املركزى للمناخ الزراعى
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   التغري يف درجات احلرارة: 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

للمناخ الزراعى قيام املعمل مبتابعة تنفيذ الزراع للتوصية املركزى 

 الصقيع موجات  حتمل  عىل  يعمل  البدلى للفول  الصحيح "التسميد

، ىف حني جاءت الاس تجابة لهذه  %74املرتفعة" بنس بة  احلرارة وحتمل

التوصية ىف املرتبة الرابعة من وهجة نظر الزراع املبحوثني 

 . % 16,5بنس بة

ثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  وىف املرتبة ال 

املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل مبتابعة تنفيذ الزراع للتوصية  

 املناخية التغريات حتمل  عىل العالية القدرة ذات "زراعة ال صناف

، ىف حني جاءت الاس تجابة  % 66والتفحم" بنس بة  لل صداء  واملقاومة

بة ال ول من وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بة  لهذه التوصية ىف املرت 

32,6 % . 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني ىف املرتبتني ال خريتني مث جاء 

عىل قيام املعمل مبتابعة تنفيذ الزراع للتوصيتني املركزى للمناخ الزراعى 

  حاةل  ىف "والرايت"،  عدد  زايدة يمت املعتاد  عن  احلرارة  درجات  "ارتفاع

جراء جيب  صقيع نزول   الفول  ري انتظام"و  ،%32 بنس بة" خفيفة رية اإ

  بنس بة " الصقيع لتجنب  والإمثار الإزهار فرتت خالل احلايم عيل البدلى

  الزراع نظر  وهجة من  التوصيات نفس  عىل  الاس تجابة  وجاءت ،30%

 الرتتيب  عىل  %4,9و  ،%17,2و ، %3,2 بنس بة املبحوثني

 الرطوبة: التغري يف معدلت  .

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

 املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل مبتابعة تنفيذ التوصية "زراعة

  واملقاومة  اجلوية الظروف تتحمل واليت النضج مبكرة الفول أ صناف

الاس تجابة ، ىف حني جاءت %52بنس بة  والصدأ " البين التبقع ل مراض

 . %21,4لهذه التوصية من وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بة

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعمل مبتابعة تنفيذ التوصيتني "منع 

صابة الفول البدلى ابلتبقع يوم"، و" 15الرى قبل احلصاد ب ىف حاةل اإ

، ىف حني جاءت  %46" بنس بة لرت للفدان  %6س تخدم مبيد دل كب ي 

الاس تجابة لهذين التوصيتني ىف املرتبتني الرابعة واخلامسة من وهجة  

 عىل الرتتيب. %11,9، و %12,6نظر الزراع املبحوثني بنس بة 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني  ىف املرتبتني ال خريتنيجاء و 

رش العناص  عىل متابعة تنفيذ التوصيات "ى املركزى للمناخ الزراع 

الاعتدال ىف  ، و"%38" بنس بة الصغرى مثل  احلديد والزنك واملنجني

رش   " "، والري عىل احلايم "، و"التسميد ال زوىت ابلنس بة للفول

، وجاءت  للك مهنم %26" بنس بة الفول البدلى وقايئ مببيد بالنتفاكس

ة نظر الزراع املبحوثني بنس بة  من وهج  التوصياتعىل نفس  الاس تجابة

 . عىل الرتتيب  % 8,8، %14، و%20، و 8,4%

 

   التغري يف معدلت ال مطار: 

جاء ىف املرتبة ال ول من وهجة نظر املبحوثني العاملني ابملعمل  

 املركزى للمناخ الزراعى قيام املعمل مبتابعة تنفيذ التوصية "حقن

جراء اجلذور أ عفان مبيدات   عقب  ال مراض هذه ضد وقائية رشات واإ

، ىف حني جاءت %62مبارشة" بنس بة  ال مطار هطول توقف

الاس تجابة لهذه التوصية ىف نفس املرتبة ال ول من وهجة نظر الزراع  

 . % 33املبحوثني بنس بة

وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني العاملني ابملعمل  

  ل مبتابعة تنفيذ التوصية "تصيف املركزى للمناخ الزراعى عىل قيام املعم 

، ىف حني جاءت الاس تجابة لهذه  %48فورا" بنس بة  الزائدة املطر  مياه

التوصية ىف املرتبة الثالثة من وهجة نظر الزراع املبحوثني بنس بة 

22,1 % . 

ابملعمل   اس تجابة املبحوثني العاملني  ىف املرتبتني ال خريتنيجاء و 

تأ جيل أ ي  عىل متابعة تنفيذ ابلتوصيتني"املركزى للمناخ الزراعى 

  حلني  متام  الري  عن التوقف ال مطار  سقوط  حاةل  ، وىف "معليات زراعية

  الاس تجابة ، وجاءت عىل الرتتيب % 34، و %38اجلو" بنس بة  اس تقرار

الزراع بنس بة  املبحوثني من من وهجة نظر  التوصيتني عىل نفس

 . عىل الرتتيب %27,4و،  19,3%

   التغري يف الرايح: 

  ابملعمل  املبحوثني العاملني نظر  وهجة من املرتبة ال ول ىف جاء

  رش  "عدم التوصية تنفيذ مبتابعة املعمل  قيام الزراعى للمناخ املركزى

  الاس تجابة جاءت حني ىف ،%54 بنس بة الرايح هبوب عند املبيدات

  بنس بة املبحوثني الزراع نظر وهجة من الثالثة املرتبة ىف التوصية لهذه

8,1% . 

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة  جاءت  الثانية املرتبة وىف

  "زراعة  التوصية تنفيذ مبتابعة املعمل  قيام  عىل الزراعى للمناخ  املركزى

  ىف  ، %44 بنس بة  الرايح"  من احملاصيل  محلاية  نبات كس ياج  ال جشار 

  نظر  وهجة من الثانية املرتبة ىف التوصية لهذه جاءت الاس تجابة حني

 . % 14,1بنس بة املبحوثني الزراع

  ابملعمل  املبحوثني العاملني  اس تجابة ال خريتني املرتبتني  مث جاء ىف

  "عدم  للتوصيتني الزراع تنفيذ متابعة  عىل  الزراعى  للمناخ  املركزى

  الشديدة"  الرايح حاةل ىف الري و"منع الشامية"، اذلرة نبااتت تعطيش

  نفس  عىل  الاس تجابة وجاءت الرتتيب، عىل%18و  ،%24 بنس بة

  عىل  %20و ،%4,2 بنس بة املبحوثني الزراع نظر وهجة من التوصيتان

 . الرتتيب 

مبتابعة   الزراعى  للمناخ  املركزى املعمل  قيام  مبس توى  وفامي يتعلق

  احملاصيل  عىل للتغريات املناخية السلبية الآاثر من  احلد تنفيذ توصيات

املبحوثني   نس بة أ ن( 9 رمق جدول ) النتاجئ أ شارت فقد املدروسة،

مبتابعة   املعمل قيام ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى اذلين يرون العاملني

  احملاصيل  عىل للتغريات املناخية السلبية الآاثر من  احلد تنفيذ توصيات

  % 13,7، بيامن اكنت هذه النس بة %20مرتفعة اكنت بدرجة املدروسة

  بلغت  املتوسط القيام مس توى فئة ابلنس بة للزراع املبحوثني، وىف
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  بيامن  ، %50 املبحوثني العاملني ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى  نس بة

  القيام  مس توى فئة نفس ىف  الزراع من  املبحوثني  نس بة عهنا  اخنفضت

  املبحوثني العاملني  واكنت نس بة ،%25,6 بلغت  حيث املتوسط

  نس بة اكنت حني ىف ،%30املنخفض  القيام  مس توى فئة  ىف  ابملعمل

ل يوجد من بني املبحوثني العاملني   و  ،%24,9 الزراع من  املبحوثني

 نس بة اكنت  حني ىف  ىف فئة عدم القيام، ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى

  تنفيذ  عىل بتدريهبم املعمل قيام عدم يرون اذلين زراعال من املبحوثني

 . %35,8 التوصيات هذه

ل أ ن   مبتابعة  املعمل قيام اذلين يرون املبحوثني نس بة مما يشري اإ

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات الآاثر من  احلد لتوصيات تنفيذ الزراع

ابملعمل املركزى   من العاملني % 50املدروسة بدرجة متوسطة بلغت 

من املبحوثني الزراع بعدم قيام   %35,8أ فاد  للمناخ الزراعى، ىف حني

 .املعمل مبتابعة تنفيذه لهذه التوصيات

جامل مس توى وفامي يتعلق    الزراعى  للمناخ  املركزى املعمل  قيام  ابإ

رشاد الزراع بتوصيات  عىل للتغريات املناخية السلبية الآاثر من احلد ابإ

جامل،  احملاصيل   أ ن ( 10رمق جدول ) النتاجئ أ شارت فقد  املدروسة اإ

  ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى اذلين يرون  املبحوثني العاملني نس بة

رشاد الزراع بتوصيات للحد املعمل  قيام  للتغريات  السلبية الآاثر  من  ابإ

، بيامن اكنت  %32مرتفعة اكنت بدرجة املدروسة احملاصيل عىل املناخية

  مس توى فئة ابلنس بة للزراع املبحوثني، وىف  %15,5هذه النس بة 

املبحوثني العاملني ابملعمل املركزى للمناخ   نس بة بلغت  املتوسط  القيام

  نفس  ىف  الزراع من  املبحوثني نس بة عهنا  اخنفضت بيامن ، %42 الزراعى

  واكنت نس بة  ، %40,8 بلغت حيث  املتوسط القيام  مس توى فئة

  ىف  ، %26املنخفض القيام  مس توى فئة ىف ابملعمل  املبحوثني العاملني 

 . %43,7 الزراع من  املبحوثني نس بة  اكنت حني

ل أ ن رشاد   املعمل قيام يرون اذلين املبحوثني نس بة مما يشري اإ ابإ

  احملاصيل  عىل املناخية للتغريات الآاثر من احلد الزراع بتوصيات

  املركزى  ابملعمل  العاملني من % 42 بلغت بدرجة متوسطة املدروسة

الزراع بقيام املعمل   من املبحوثني %43,7أ فاد حني ىف الزراعى، للمناخ

رشاده للحد من ال اثر السلبية لتكل التوصيات بدرجة منخفضة  . ابإ

رشاد الزراع للحد من   معوقات قيام املعمل املركزى للمناخ بدوره ىف اإ

 وهجة نظر العاملني ابملعمل: من  الآاثر السلبية للتغريات املناخية  

( أ ن معوقات قيام املعمل املركزى  11أ وحضت النتاجئ )جدول رمق

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية الزراعى للمناخ  بدوره ىف اإ

كحد   % 2للتغريات املناخية عىل احملاصيل املدروسة تراوحت نسبهتا بني 

نس بة  هذه ال تنازليا عىل حسب  كحد أ قىص، وترتبت % 100وأ دىن، 

 عىل النحو التال:  

ضعف  "، و"ابملعمل الإماكنياتعدم توافر "احتل معوىق 

املرتبة ال ول، حيث أ جاب بذكل مجيع املبحوثني  "اخملصصات املالية

 . % 100العاملني ابملعمل بنس بة 

املني ابملعمل عىل  وىف املرتبة الثانية جاءت اس تجابة املبحوثني الع

والىت أ قر هبا   "عدم وجود تنس يق بني اجلهاز الإرشادي واملعمل وق "املع

 . من املبحوثني % 94بنس بة  مبحواث   47

املني  تني ال خريتني جاءت اس تجابة املبحوثني الع و ىف املرتب  

مبحواث   3، والىت ذكره "وتضارهبا املعلوماتتداخل ابملعمل عىل املعوق "

جامل املبحوثني % 6بنس بة   .  من اإ

رشاد  ىف  بدوره  املعمل  معوقات قيام  عىل  مقرتحات التغلب    الزراع  اإ

 املناخية   للتغريات   السلبية   الآاثر   من   للحد 

ل( 12رمق جدول) النتاجئ تشري   عىل  التغلب مقرتحات أ ن  اإ

رشاد ىف بدوره املعمل قيام معوقات  السلبية الآاثر من للحد الزراع اإ

  بني  نسبهتا  تراوحت العاملني ابملعملاملناخية من وهجة نظر  للتغريات

عىل حسب   تنازليا وترتبت أ قىص، كحد %100و  أ دىن، كحد  70%

 هذه النس بة اكلتال: 

  زايدة "و  ، "الإماكنيات بتوفري "املقرتحني ال ول  املرتبة ىف  جاء

  ابملعمل  املبحوثني العاملني مجيع بذكل  وأ جاب ،"املالية اخملصصات

 . % 100 بنس بة

  عىل ابملعمل املبحوثني العاملني اس تجابة جاءت الثانية املرتبة وىف

  ، "الصل ذات اجلهات خمتلف مع الاكمل التنس يق" املقرتحني

  ، "الزراع زمالءه  توعية ىف اخلربة  ذوى  الزراع  من الاس تفادة "و

 املبحوثني.  العاملني من%  80 بنس بة  مبحواث 40 بذكل  وأ جاب

  املبحوثني العاملني  اس تجابة جاءت وال خرية الثالثة املرتبة وىف

  بذكل  وأ جاب  ،"الإرشادية امحلالت يف  املشاركة" املقرتح عىل  ابملعمل

 املبحوثني.  العاملني من% 70 بنس بة مبحواث   35

 توصيات البحث: 

دورات تدريبية   عقد أ ن يقوم املركز القوىم للبحوث الزراعية ب 

للباحثني لتوضيح مفهوم الإرشاد الزراعى دلهيم، ولتوضيح أ مهيته ىف 

معلية التمنية بشلك عام والتمنية الزراعية بشلك خاص، وتمنية اجتاههم  

 حنو العمل الإرشادى الزراعى. 

أ ن يعمل املعمل املركزى للمناخ الزراعى وال هجزة املعنية عىل  

حلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية توصيات ا عىل تدريب الزراع 

 عىل اكفة احملاصيل وخاصة احملاصيل احلقلية.

توصيات للحد  ل  الزراع قيام املعمل املركزى حبمالت ملتابعة تنفيذ

من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل اكفة احملاصيل وخاصة احملاصيل  

 احلقلية.

شادى للمعمل املركزى للمناخ  قيام وزارة الزراعة مبد النشاط  الإر 

ل مجيع احملافظات وذكل من خالل أ نشاء كياانت اتبعة هل ىف   الزراعى اإ

لك حمافظة، والعمل عىل الربط بني املعمل واجلهاز الإرشادى واملعاهد  

 البحثية.
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 القاهرة. دار الفكر العريب، 

(، الكتاب الإحصاىئ  2019اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء)

 الس نوى.

  ن دور املرشدي (، 2015، كامل، وسلامين، وحسر هيلك، )احللميحنان عبد 

الزراعيني ىف احلد من أ اثر ظاهرة التغريات املناخية ىف بعض حمافظات  

(  6ورة، اجملدل)مجهورية مص العربية، جمل العلوم الزراعية، املنص

 (. 12العدد) 

(، التغريات املناخية ىف مص، املركز 2010الراعى، محمد عز ادلين، ) 

 . الإسكندريةالعرىب للحد من خماطر الكوارث، جامعة  الإقلميي 

(، عمل البيئة العام والتنوع 2000، محمد محمد، وعىل عىل املرىس،)الشاذل

 .  ال ولالبيولويج، دار الفكر العريب الطبعة 

(، أ ثر التغريات 2009صيام، جامل محمد، فياض، رشيف محمد مسري، ) 

املناخية عىل وضع الزراعة والغذاء ىف مص، مؤمتر التغريات املناخية 

آاثرها عىل مص، مركز حبوث الصحراء، القاهرة.   وأ

(، النرشة الشهرية لل رصاد  2001محمد عيد، )  وحلمي عنري، نص مجيل، 

رشاد الزراعي، مركز البحوث   اجلوية الزراعية، الإدارة املركزية لالإ

 م. 2001، ديسمرب60الزراعية، وزارة الزراعة، الس نة اخلامسة، العدد

(، اسرتاتيجية قطاع الزراعة  2010املعلومات ودع اختاذ القرار، ) مركز 

اخية املس تقبلية، جملس الوزراء املصي، للتكيف مع التغريات املن 

 القاهرة.  

براهمي، علوان، صالح  محمود،  منال   التغريات  أ ثر(2016)  محمد،  الس يد اإ

نتاجية عىل ادلاخلية املناخية   اجملل  مص،  يف الش توية احلاصالت بعض  اإ

 (. 3)  العدد  ، (25)  اجملدل الزراعي، لالقتصاد  املصية

Agrawaia, S., Mchner, A., El Raey, M., Comvay, 

D., Van Aaist, M., Hagenstad, M., Smith, J. 2004:  

Deveicpment and Climate Change in Egyp 

Coastal Resources and the Nile, Organzation 

for Economic Co-operation and Deveicpment 

uo snao OECD Paris, Franc. 

وعدد زراع العينة وتوزيعها عىل   بسجالت املعمل موزعني عىل حمافظىت البحرية وكفر الش يخ، بيان بعدد زراع احملاصيل املدروسة املقيدين  : 1جدول 

 املراكز اخملتارة  

عدد زراع احملاصيل احلقلية  املراكز احملافظة
 عدد الزراع املبحوثني  املراكز اخملتارة  املدروسة

 )العينة(

 حمافظة 
 البحرية

 

 70 كفر ادلوار  202 كفر ادلوار 
 65 ادللنجات 189 ادللنجات

 49 ايتاى البارود 140 ايتاى البارود
   116 الرحامنية

   65 شرباخيت
 184  712 اجملموع

 حمافظة كفر الش يخ

 39 الرايض 126 الرايض
 37 قلني 120 قلني
 25 بيال  80 بيال 

   62 مطوبس
 101  388 اجملموع

 285  1100 الإجامل

 وفقاا ملتغرياهتم املس تقل املدروسة  ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني العاملني  : 2جدول  
 % العدد  املتغري % العدد  املتغري

   التدرج الوظيفى -2   السن -1
 4 2 حبوث متفرغ   أ س تاذ - 54 27 س نة  43  -  26 -
 8 4 حبوث  أ س تاذ - 42 21 س نة61  -  44 -
 22 11 أ ول  ابحث - 4 2 س نة فأ كرث  62 -

 24 12 ابحث  - 100 50 اجملموع
 28 14 مساعد  ابحث -   ـمدة اخلدمة ىف املعمل -3

 14 7 مساعد ابحث  - 10 5 . س نة 9  - 3 -
 100 50 اجملموع 64 32 . س نة 17   -  10 -
   الزراعى املعرفة مبفهوم الإرشاد -4 26 13 . س نة24 -18 -

 0 0 ل يعرف  - 100 50 اجملموع
 24 12 درجة( 5  -3منخفضة )  - الاجتاه حنو العمل الإرشادى الزراعى  -1

 56 28 درجة(  7  -6متوسطة )  - 24 12 (. درجة 14  -11سليب ) -
 20 10 درجة( 10  -8)   عالية  - 52 26 (. درجة  18 -15حمايد )   -
جيايب -  100 50 اجملموع 24 12 (. درجة21   -19)  اإ

 100 50 اجملموع
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 وفقاا ملتغرياهتم املس تقل املدروسة  من الزراعتوزيع املبحوثني    : 3جدول  
 % العدد  املتغري % العدد  املتغري

   املس توى التعلميى -2   السن -1
 1,8 5 أ ىم - % 34,4 98 س نة  35  -  22 -
 2,5 7 يقرأ  ويكتب  - % 52,3 149 س نة49  -  36 -
 6 17 الابتدائيةحاصل عىل  - % 13,3 38 فأ كرث  س نة 50 -

 10,2 29 الإعدادية حاصل عىل  - % 100 285 اجملموع

حاصل عىل مؤهل   -   مساحة احليازة الزراعية-3
 37,9 108 متوسط 

حاصل عىل مؤهل فوق   - 67 191 قرياطا  65 -22 -
 23,5 67 ط متوس

 18,1 52 حاصل عىل مؤهل عال  - 27,4 78 قرياطا   109 -66 -
 5,6 16 قرياطا فأ كرث  110 -

 100 285 اجملموع
 100 285 اجملموع

احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل  بتوصيات  بتوعية الزراع املعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني وفقاا لرأ هيم يف قيام  : 4 جدول 

 احملاصيل املدروسة 

 نياملبحوث م 
 التوصيات الإرشادية

املركزى للمناخ  العاملون ابملعمل 
 ( 285الزراع )ن= ( 50الزراعى )ن=

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       أ ولا: التغري يف درجات احلرارة: 

 1 84,9 242 1 100 50 زراعة ال صناف ذات القدرة العالية عىل حتمل التغريات املناخية واملقاومة لل صداء والتفحم .  1
 11 44,9 128 2 94 47 للفول البدلى يساعد عىل حتمل الصقيع. البواتىسالتسميد  2
 3 56,5 161 3 92 46 ىف حاةل توقع ارتفاع درجات احلرارة ينصح ابلتبكري بزراعة اذلرة الشامية.  3
 7 48,4 138 3 92 46 ينصح ابخلف عىل مرتني وخاصة ىف حاةل الإصابة بدودة ورق القطن.  4
 2 58,9 168 4 90 45 املوعد اذلي يتناسب مع التغريات املناخيةالزراعة ىف  5

ضافية من   قبلعند حدوث الصقيع ىف فرته   6 عطاء دفعة اإ طرد الس نابل ىف القمح لبد من اإ
 14 37,9 108 4 90 45 كجم/فدان.  50سامد اليوراي أ و النرتات مبعدل 

جراءىف حاةل نزول صقيع جيب  7  9 46,0 131 4 90 45 رية خفيفة. اإ
 12 44,2 126 4 90 45 الصقيع.انتظام ري الفول البدلى عيل احلايم خالل فرتت الإزهار والإمثار لتجنب  8
 8 47,0 134 5 86 43 ىف الصباح الباكر أ و قبل الغروب.  جيب ري اذلرة الشامية 9

ضافة السوبر فوسفات والكربيت الزراعى عند اخلدمة.  10  4 56,1 160 5 86 43 التسميد اجليد للفول ابإ
 5 53,0 151 6 82 41 الصقيع وحتمل احلرارة املرتفعة. التسميد الصحيح للفول البدلى يعمل عىل حتمل موجات  11
 15 34,7 99 7 78 39 عند ارتفاع درجات احلرارة عن املعتاد يمت زايدة عدد الرايت.  12

13 
جرام زنك خملىب ،    0.5اخمللىب لعناص الزنك واحلديد واملنجني مبعدل  الورىق الرش ابلسامد 

يوم( من   50  -40جرام منجني خملىب للك لرت ماء بعد )   0.5جرام حديد، و  0.5و
 الزراعة لذلرة الشامية.

38 76 8 115 40,4 13 

ذا ارتفعت احلرارة أ ثناء مرحل التفريع ىف القمح لبد من  14 ضافة   الرىاإ أ و   2/3عىل احلاىم واإ
 6 51,9 148 9 72 36 مكية السامد النيرتوجيىن املقررة 2/5

 16 33,3 95 9 72 36 معامل بذور الفول البدلى ابخملصبات. 15

ضافة سلفات البواتس يوم لذلرة الشامية قبل احلرث أ و   16   100رسس بة ىف ابطن اخلط مبعدل اإ
 10 45,6 130 10 70 35 كجم/فدان. 
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بتوصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل   زى للمناخ الزراعى بتوعية الزراعتوزيع املبحوثني وفقاا لرأ هيم يف قيام املعمل املرك اتبع: 

 املدروسة

 نياملبحوث
 التوصيات

العاملون ابملعمل املركزى للمناخ  
 ( 285الزراع )ن= ( 50الزراعى )ن=

 ترتيب  % عدد  ترتيب  % عدد 
       اثنياا: التغري يف معدلت الرطوبة: 

النضج واليت تتحمل الظروف اجلوية واملقاومة ل مراض التبقع زراعة أ صناف الفول مبكرة  1
 5 54 154 1 94 47 البين والصدأ  . 

 6 45,3 129 1 94 47 رضورة رش العناص الصغرى مثل  احلديد والزنك واملنجني.  2
 7 35,8 102 2 90 45 رش  الفول البدلى وقايئ مببيد بالنتفاكس.  3
 1 66 188 3 88 44 ال زوىت ابلنس بة للفولالاعتدال ىف التسميد  4
 3 63,2 180 4 82 41 يوم.  15منع الري قبل احلصاد ب   5
 4 61,4 175 5 72 36 الري عىل احلايم.  6
 2 63,5 181 6 66 33 لرت للفدان.  % 6ىف حاةل اإصابة الفول البدلى ابلتبقع يس تخدم مبيد دل كب  7

       ال مطار: اثلثاا: التغري يف معدلت 
 3 47 134 1 92 46 . تأ جيل أ ي معليات زراعية 1
 5 40,7 116 2 90 45 . جتنب الرش ىف اليوم اذلي يتوقع فيه سقوط أ مطار  2
 1 54,7 156 3 86 43 ىف حاةل سقوط ال مطار التوقف عن الري متام حلني اس تقرار اجلو,  3

جراء رشات  4 وقائية ضد هذه ال مراض عقب توقف هطول  حقن مبيدات أ عفان اجلذور واإ
 2 84,4 138 4 74 37 . ال مطار مبارشة

 4 46,3 132 5 68 34 . تصيف مياه املطر الزائدة فورا 5
       رابعا :التغري يف الرايح: 

 4 44,2 126 1 86 43 .  زراعة ال جشار كس ياج نبات محلاية  احملاصيل من الرايح 1
 2 65,6 187 2 78 39 . املبيدات عند هبوب الرايحعدم رش  2
 1 73,3 209 2 78 39 . منع الري ىف حاةل الرايح الشديدة 3
 3 55,1 157 2 78 39 . عدم تعطيش نبااتت اذلرة الشامية 4

 
 

 

بتوصيات احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل  توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام املعمل املركزى للمناخ الزراعى بتوعية الزراع  : 5جدول 

   احملاصيل املدروسة 

 وثنياملبح
 مس توى القيام

العاملني يف املعمل املركزى للمناخ  
 ( 50الزراعى)ن= 

 الزراع
 ( 285)ن=

 % العدد  % العدد 
 0 0 0 0 ليقوم 

 21.1 60 18 9 منخفض 
 60 171 54 27 متوسط 

 18.9 54 28 14 مرتفع
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احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل توصيات عىل الزراع   دريببت  املعمل املركزى للمناخ الزراعىتوزيع املبحوثني وفقاا  لرأ هيم يف قيام  : 6 جدول 

 احملاصيل املدروسة 

 نياملبحوث م 
 التوصيات الإرشادية

العاملون ابملعمل املركزى للمناخ  
 ( 285الزراع )ن= ( 50الزراعى )ن=

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       أ ولا: التغري يف درجات احلرارة: 

 1 41,4 118 1 88 44 زراعة ال صناف ذات القدرة العالية عىل حتمل التغريات املناخية واملقاومة لل صداء والتفحم .  1
 6 25,6 73 2 82 41 موجات الصقيع وحتمل احلرارة املرتفعة. التسميد الصحيح للفول البدلى يعمل عىل حتمل   2

ضافة سلفات البواتس يوم لذلرة الشامية قبل احلرث أ و رسس بة ىف ابطن اخلط مبعدل  3   100اإ
 7 24,2 69 3 80 40 كجم/فدان. 

ضافة السوبر فوسفات والكربيت الزراعى عند اخلدمة.  4  2 31,9 91 3 80 40 التسميد اجليد للفول ابإ
 13 7,4 21 4 78 39 الزراعة ىف املوعد اذلي يتناسب مع التغريات املناخية 5

6 
جرام زنك خملىب ،    0.5اخمللىب لعناص الزنك واحلديد واملنجني مبعدل  الورىق الرش ابلسامد 

يوم( من   50  -40جرام منجني خملىب للك لرت ماء بعد )   0.5جرام حديد، و  0.5و
 الزراعة لذلرة الشامية.

39 78 4 88 30,9 3 

 8 23,2 66 5 76 38 التسميد البواتىس  للفول البدلى يساعد عىل حتمل الصقيع. 7

ذا ارتفعت احلرارة أ ثناء مرحل التفريع ىف القمح لبد من  8 ضافة   الرىاإ أ و   2/3عىل احلاىم واإ
 4 29,8 85 6 72 36 مكية السامد النيرتوجيىن املقررة 2/5

جراءىف حاةل نزول صقيع جيب  9  5 28,4 81 6 72 36 رية خفيفة. اإ
 11 15,1 43 7 66 33 ابلتبكري بزراعة اذلرة الشامية. ىف حاةل توقع ارتفاع درجات احلرارة ينصح  10
 9 22,5 64 7 66 33 ينصح ابخلف عىل مرتني وخاصة ىف حاةل الإصابة بدودة ورق القطن.  11
 10 22,1 63 7 66 33 معامل بذور الفول البدلى ابخملصبات. 12

ضافية من   قبلعند حدوث الصقيع ىف فرته   13 عطاء دفعة اإ طرد الس نابل ىف القمح لبد من اإ
 9 22,5 64 8 64 32 كجم/فدان.  50سامد اليوراي أ و النرتات مبعدل 

 12 12,6 36 9 62 31 انتظام ري الفول البدلى عيل احلايم خالل فرتت الإزهار والإمثار لتجنب الصقيع. 14
 14 6,0 17 10 60 30 الباكر أ و قبل الغروب. جيب ري اذلرة الشامية  ىف الصباح  15
 15 4,6 13 11 56 28 عند ارتفاع درجات احلرارة عن املعتاد يمت زايدة عدد الرايت.  16

 
للتغريات املناخية عىل  احلد من الآاثر السلبية توصيات عىل  الزراع  دريببت  املعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني وفقاا  لرأ هيم يف قيام  جدول  اتبع

 احملاصيل املدروسة 

 املبحوثني
 التوصيات

العاملون ابملعمل املركزى للمناخ  
 ( 285الزراع )ن= ( 50)ن= الزراعى

 ترتيب  % عدد  ترتيب  % عدد  
       : التغري يف معدلت الرطوبةاثنياا: 

واملقاومة ل مراض التبقع زراعة أ صناف الفول مبكرة النضج واليت تتحمل الظروف اجلوية  1
 2 32,3 92 1 86 43 البين والصدأ  . 

 3 27,0 77 2 78 39 رضورة رش العناص الصغرى مثل  احلديد والزنك واملنجني.  2
 4 20,4 58 3 62 31 الاعتدال ىف التسميد ال زوىت ابلنس بة للفول 3
 1 35,8 102 4 56 28 لرت للفدان.  % 6ىف حاةل اإصابة الفول البدلى ابلتبقع يس تخدم مبيد دل كب  4
 5 19,6 56 5 54 27 رش  الفول البدلى وقايئ مببيد بالنتفاكس.  5
 6 15,4 44 6 52 26 يوم.  15منع الري قبل احلصاد ب   6
 5 19,6 56 7 38 19 الري عىل احلايم.  7

       التغري يف معدلت ال مطار: اثلثاا: 

جراء رشات وقائية ضد هذه ال مراض عقب توقف هطول  حقن مبيدات أ عفان اجلذور  1 واإ
 1 33,0 94 1 62 31 ال مطار مبارشة 

 3 22,1 63 2 48 24 تصيف مياه املطر الزائدة فورا,  2
 5 12,6 36 3 46 23 جتنب الرش ىف اليوم اذلي يتوقع فيه سقوط أ مطار  3
 4 19,3 55 4 38 19 تأ جيل أ ي معليات زراعية 4
 2 27,4 78 5 34 17 حاةل سقوط ال مطار التوقف عن الري متام حلني اس تقرار اجلو, ىف  5

       رابعا :التغري يف الرايح: 
 2 23,2 66 1 68 34 .  زراعة ال جشار كس ياج نبات محلاية  احملاصيل من الرايح 1
 3 14,4 41 2 56 28 عدم رش املبيدات عند هبوب الرايح 2
 4 11,6 33 3 54 27 نبااتت اذلرة الشامية عدم تعطيش  3
 1 38,6 110 4 38 19 منع الري ىف حاةل الرايح الشديدة  4
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احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل توصيات عىل الزراع  دريببت  املعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام  : 7جدول 

 املدروسة احملاصيل 

 ثنياملبحو 
 مس توى القيام

العاملني يف املعمل املركزى للمناخ  
 ( 50الزراعى)ن= 

 الزراع
 ( 285)ن=

 % العدد  % العدد 
 35.8 102 0 0 ليقوم 

 23.6 67 22 11 منخفض 
 31.9 91 52 26 متوسط 

 8.7 25 26 13 مرتفع

 

 

احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل  توصيات  مبتابعة تنفيذ املعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني وفقاا  لرأ هيم يف قيام  : 8 جدول 

 املدروسة

 نياملبحوث م 
 التوصيات الإرشادية

العاملني ابملعمل املركزى للمناخ  
 ( 285الزراع )ن= ( 50)ن= الزراعى

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       : التغري يف درجات احلرارة أ ولا: 

 4 16,5 47 1 74 37 التسميد الصحيح للفول البدلى يعمل عىل حتمل موجات الصقيع وحتمل احلرارة املرتفعة.  1
 1 32,6 93 2 66 33 لل صداء والتفحم . زراعة ال صناف ذات القدرة العالية عىل حتمل التغريات املناخية واملقاومة  2
 10 4,9 14 3 62 31 الزراعة ىف املوعد اذلي يتناسب مع التغريات املناخية 3
 13 2,5 7 4 54 27 جيب ري اذلرة الشامية  ىف الصباح الباكر أ و قبل الغروب.  4
 5 13,7 39 5 52 26 ينصح ابخلف عىل مرتني وخاصة ىف حاةل الإصابة بدودة ورق القطن.  5
 8 14,4 41 6 50 25 التسميد البواتىس  للفول البدلى يساعد عىل حتمل الصقيع. 6
 9 7,7 22 7 46 23 ىف حاةل توقع ارتفاع درجات احلرارة ينصح ابلتبكري بزراعة اذلرة الشامية.  7

8 
جرام زنك خملىب ،    0.5اخمللىب لعناص الزنك واحلديد واملنجني مبعدل  الورىق الرش ابلسامد 

يوم( من   50  -40جرام منجني خملىب للك لرت ماء بعد )   0.5جرام حديد، و  0.5و
 الزراعة لذلرة الشامية.

22 44 8 51 17,9 2 

ضافة السوبر فوسفات والكربيت الزراعى عند  9  3 18,6 53 9 42 21 اخلدمة. التسميد اجليد للفول ابإ

ضافة سلفات البواتس يوم لذلرة الشامية قبل احلرث أ و رسس بة ىف ابطن اخلط مبعدل  10   100اإ
 6 15,4 44 10 38 19 كجم/فدان. 

 6 15,4 44 10 38 19 معامل بذور الفول البدلى ابخملصبات. 11

ذا ارتفعت احلرارة أ ثناء مرحل التفريع ىف القمح لبد من  12 ضافة   الرىاإ أ و   2/3عىل احلاىم واإ
 8 14,4 41 11 36 18 مكية السامد النيرتوجيىن املقررة 2/5

ضافية من   قبلعند حدوث الصقيع ىف فرته   13 عطاء دفعة اإ طرد الس نابل ىف القمح لبد من اإ
 11 11,2 32 12 34 17 كجم/فدان.  50سامد اليوراي أ و النرتات مبعدل 

 14 3,2 9,0 13 32 16 عند ارتفاع درجات احلرارة عن املعتاد يمت زايدة عدد الرايت.  14
جراءىف حاةل نزول صقيع جيب  15  7 17,2 49 13 32 16 رية خفيفة. اإ
 12 4,9 14 14 30 15 انتظام ري الفول البدلى عيل احلايم خالل فرتت الإزهار والإمثار لتجنب الصقيع. 16
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املناخية عىل احملاصيل  احلد من الآاثر السلبية للتغريات توصيات  مبتابعة تنفيذ املعمل املركزى للمناخ الزراعىتوزيع املبحوثني وفقاا  لرأ هيم يف قيام  اتبع: 

 املدروسة

 املبحوثني
 التوصيات

العاملني ابملعمل املركزى للمناخ  
 ( 285الزراع )ن= ( 50)ن= الزراعى

 ترتيب  % عدد  ترتيب  % عدد  
       : التغري يف معدلت الرطوبةاثنياا: 

ل مراض التبقع زراعة أ صناف الفول مبكرة النضج واليت تتحمل الظروف اجلوية واملقاومة  1
 1 21,4 61 1 52 26 البين والصدأ  . 

 5 11,9 34 2 46 23 لرت للفدان.  % 6ىف حاةل اإصابة الفول البدلى ابلتبقع يس تخدم مبيد دل كب  2
 4 12,6 36 2 46 23 يوم.  15منع الري قبل احلصاد ب   3
 7 8,4 24 3 38 19 رضورة رش العناص الصغرى مثل  احلديد والزنك واملنجني.  4
 2 20,0 57 4 26 13 الاعتدال ىف التسميد ال زوىت ابلنس بة للفول 5
 6 8,8 25 4 26 13 رش  الفول البدلى وقايئ مببيد بالنتفاكس.  6
 3 14,0 40 4 26 13 الري عىل احلايم.  7

       التغري يف معدلت ال مطار: اثلثاا: 

جراء رشات  1 وقائية ضد هذه ال مراض عقب توقف هطول  حقن مبيدات أ عفان اجلذور واإ
 1 33,0 94 1 62 31 ال مطار مبارشة 

 3 22,1 63 2 48 24 تصيف مياه املطر الزائدة فورا,  2
 5 12,6 36 3 46 23 جتنب الرش ىف اليوم اذلي يتوقع فيه سقوط أ مطار  3
 4 19,3 55 4 38 19 تأ جيل أ ي معليات زراعية 4
 2 27,4 78 5 34 17 ال مطار التوقف عن الري متام حلني اس تقرار اجلو, ىف حاةل سقوط  5

       رابعا :التغري يف الرايح: 
 3 8.1 23 1 54 27 عدم رش املبيدات عند هبوب الرايح 1
 2 14.1 40 2 44 22 .  زراعة ال جشار كس ياج نبات محلاية  احملاصيل من الرايح 2
 4 4.2 12 3 24 12 الشامية عدم تعطيش نبااتت اذلرة  3
 1 20 57 4 18 9 منع الري ىف حاةل الرايح الشديدة  4

 
 
 

 

احلد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل  توصيات مبتابعة  املعمل املركزى للمناخ الزراعىتوزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام  : 9جدول 

 املدروسة

 نياملبحوث
 القياممس توى 

العاملني يف املعمل املركزى للمناخ  
 ( 50الزراعى)ن= 

 الزراع
 ( 285)ن=

 % العدد  % العدد 
 35.8 102 0 0 ليقوم 

 24.9 71 30 15 منخفض 
 25.6 73 50 25 متوسط 

 13.7 39 20 10 مرتفع

 

 

 

رشاد الزراع املعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام  : 10جدول  للحد من الآاثر السلبية للتغريات املناخية عىل احملاصيل   ابإ

 املدروسة

 نياملبحوث
 مس توى القيام

العاملني يف املعمل املركزى للمناخ  
 ( 50الزراعى)ن= 

 الزراع
 ( 285)ن=

 % العدد  % العدد 
 0 0 0 0 ليقوم 

 43.7 125 26 13 منخفض 
 40.8 116 42 21 متوسط 

 15.5 44 32 16 مرتفع
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رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية  وفقا لراهيم ىف ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني العاملني : 11جدول  معوقات قيام املعمل بدوره ىف اإ

 للتغريات املناخية

 الرتتيب  % العدد  املعوقات م 
 1 100 50 ابملعمل  الإماكنياتعدم توافر  1
 1 100 50 اخملصصات املاليةضعف  2
 2 94 47 واملعمل  الإرشادي عدم وجود تنس يق بني اجلهاز  3
 3 82 41 متسك املزارعني ابلقدمي وعدم تقبلهم اجلديد 4
قناعصعوبة  5  4 80 40 الزراع  اإ
ماكنيات الزراع  6  5 76 38 ضعف اإ
 6 60 30 املزارع عىل املعلومات املطلوبة حصولصعوبة  7
 7 10 5 ضعف القدرات الفنية للقامئني ابلعمل الإرشادي  8
 7 10 5 الفنية املعلوماتعدم كفاية  9

 7 10 5 عدم الرتكي عىل العمل الإرشادي حاليا  10
 8 6 3 وتضارهبا  املعلوماتتداخل  11
 9 2 1 الزراعى  ىف التغيري الإرشادبرساةل  الإميان عدم  12

رشاد الزراع للحد من الآاثر السلبية  وفقا لراهيم ىف ابملعمل املركزى للمناخ الزراعى توزيع املبحوثني العاملني : 12جدول  معوقات قيام املعمل بدوره ىف اإ
 للتغريات املناخية

 الرتتيب  % العدد  املقرتحات م 
 1 100 50 الإماكنيات توفري  1
 1 100 50 زايدة اخملصصات املالية 2
 2 80 40 التنس يق الاكمل مع خمتلف اجلهات ذات الصل 3
 2 80 40 اخلربة ىف توعية زمالءه الزراع الاس تفادة من الزراع ذوي  4
 3 70 35 املشاركة يف امحلالت الإرشادية 5
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ABSTRACT: 

The research aimed to determine performance degree of Central Laboratory for Agricultural 
Climate extension activities to reduce the negative effects of climatic changes on the studied crops 
from the perspectives of the respondents working in the Central Laboratory for Agricultural Climate 
and farmers. The research was conducted in the governorates of Beheira and Kafr El-Sheikh, data 
were collected from 50 respondents of Central Laboratory for Agricultural Climate staff, and 285 of 
farmers using questionnaire with personal interview during November and December 2021. Results 
were as follows: 54% of the workers in the central laboratory for agricultural climate, and 60% of the 
farmers believe that the laboratory educate farmers to reduce the negative effects of climate changes. 
26 % of the workers in the central laboratory for agricultural climate reported that the laboratory 
trains studied farms at average degree, and 35.8% of the farmers reported that the laboratory did not 
train them at all. 50 % of the workers in the central laboratory for agricultural climate reported that the 
laboratory follow up implementation of the recommendations to reduce the negative effects of climate 
changes on the studied crops at an average degree, and 35.8% of the farmers reported that the 
laboratory did not follow up them at all. 42% of workers believe that the laboratory is guiding the 
farmers to reduce the negative effects of climate changes on the studied crops at an average degree, 
while 43.7% of the farmers it was a low level. . 

Keywords: Extension role, The central laboratory for agricultural climate, Dealing with climatic 
changes. 


