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قبول الزراع للنخيل النسيجي بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد
أحمد عثمان بدوي و حسن محمود حسن شافعي
قسم اإلرشاد – شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  -مركز بحوث الصحراء

الملخص
استھدف ھذا البحث بصفة أساسية التعرف على مدى قبول مزارعي النخيل بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لتقنية زراعة النخيل النسيجي والتعرف على العوامل
المرتبطة بھا سلبًا أو إيجابًا ،وذلك من خالل تحقيق األھداف الفرعية التالية  (1) :التعرف على الوضع الراھن لزراعة النخيل بمنطقة البحث (2) .التعرف على مدى قبول المبحوثين
لزراعة النخيل النسيجي بمنطقة البحث (3) .دراسة العالقة االرتباطية بين درجة قبول المبحوثين لزراعة النخيل النسيجي وبين المتغيرات المستقلة المدروسة (4) .تحديد نسب اسھام كل
من المتغيرات المستقلة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكلى للتغير في درجة قبول الزراع لزراعة النخيل النسيجي بمنطقة البحث .وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من
واقع كشوف إحصائيات قسم اإلحصاء باإلدارة الزراعية بمركز الخارجة بلغ عددھا  335مبحوثا تمثل ) (12.9%من أربع قرى بمركز الخارجة وھي ) المنيرة ،بوالق ،الشركة،
بورسعيد( بواقع  ، 98و ،87و  ،82و  68مبحوثًا على الترتيب وتم جمع البيانات النھائية لھذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين خالل شھري يناير وفبراير ، 2017وأُستخدم
في تحليل بيانات ھذا البحث معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون ،كما تم إستخدام نموذج التحليل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  ، Step-wiseھذا باإلضافة إلى الحصر
العددي والعرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي ،واإلنحراف المعياري ،والمتوسط الحسابي المرجح ،لعرض النتائج التي تم التحصل عليھا  .وجاءت أھم النتائج
على النحو التالي - 1 :تبين أن  51.7%من المبحوثين ذوي مستوى تقبل عالي ،بينما بلغت نسبة المبحوثين ذوي مستوى التقبل المتوسط والمنخفض 13.4% ، 34.9%،على الترتيب
وذلك فيما يتصل بزراعة النخيل النسيجي - 2.وجود عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى ) (0.01بين درجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي كمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة
التالية :الحالة التعليمية ،وإدراك المبحوث لمشاكل زراعة فسائل النخيل ،والمعرفة بأصناف النخيل ،والتجديدية ،والقيادية داخل المجتمع ،والتعرض لمصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية،
واإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية في مجال النخيل  .ووجود عالقة إرتباطية سالبة عند مستوى ) (0.01بين درجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي كمتغير تابع وكل من المتغيرات
المستقلة التالية  :السن ،الخبرة في زراعة النخيل ،والعضوية في المنظمات االجتماعية  .ووجود عالقة إرتباطية سالبة عند مستوى ) (0.05بين درجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي
كمتغير تابع ومساحة الزراعات القديمة من النخيل كمتغير مستقل  .كما أوضحت النتائج أنه ال توجد عالقة معنوية بين درجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي كمتغير تابع واجمالي
مساحة الحيازة المزرعية ،ومساحة الزراعات الحديثة من النخيل - 3.تبين أن نسبة مساھمة كل من المتغيرات المستقلة مجتمعة كانت معنوية عند مستوى  0.01وبلغت معنوية النموذج
عند الخطوة التاسعة  73.6 %من التباين الكلى فى المتغير التابع  ،وأن  45.2 %منھا يُعزى لدرجة اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية ،وأن 14.2%تُعزى إلدراك المبحوث لمشاكل
زراعة فسائل النخيل 6.7% ،للخبرة بزراعة النخيل 2.2% ،للحالة التعليمية 1.1% ،لمعرفة المبحوث بأصناف النخيل المحلية والخارجية 1.3% ،لمساحة أشجار النخيل المنتج لدى
المزارع 1.1% ،لمصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية 0.6 % ،تُعزى للقيادية 1.2% ،ترجع لمتغير عضوية المنظمات االجتماعية.
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المقدمة
يمثل نخيل البلح عالمة مميزة للدول العربية واإلسالمية حيث يتواجد بھ~~ا
 97.8%م~~ن نخي~~ل ال~~بلح المن~~تج بالع~~الم ،وتن~~تج ق~~ارة اس~~يا  56.2%م~~ن اإلنت~~اج
العالمي من التمور وتنتج قارة أفريقيا  43.1%ثم ق~~ارتي أمريك~~ا وأوروب~~ا ، 0.5%
 0.2%عل~~ى الترتي~~ب ،وت~~أتي ال~~دول العربي~~ة واإلس~~المية ف~~ي قم~~ة العش~~رة دول
المنتجة للتم~~ور عالميً~~ا ) . (FOW, 2016ويعتب~~ر ال~~بلح م~~ن المحاص~~يل الزراعي~~ة
ذات الميزة النسبية في تلك المناطق ،والتي ال تحتاج إل~~ى مجھ~~ود ش~اق وال تتطل~~ب
نفقات عالية في الرعاية أو في عمليات الخدمة ،والنخلة من األشجار المعم~~رة الت~~ي
تتصف بالكثير من المميزات التي جعلتھا تجود بمختلف أنواع األراضي ،كم~~ا أنھ~~ا
متحمل~~ة الخ~~تالف األح~~وال المناخي~~ة م~~ن ح~~رارة مرتفع~~ة أو ب~~رودة قاس~~ية ،وتق~~اوم
الري~~اح العاتي~~ة وب~~اقى عوام~~ل التعري~~ة ،كزح~~ف الكثب~~ان الرملي~~ة ،ولھ~~ا الق~~درة عل~~ى
تحمل ندرة مياه الرى وجفاف البيئة ،وال تحتاج إلى ضرورة القيام بعمليات الخدم~~ة
بصورة دائم~~ة ،فھ~~ي ش~~جرة ظلھ~~ا دائ~~م ،وخيرھ~~ا وفي~~ر ،ومنافعھ~~ا جليل~~ة ،كم~~ا أنھ~~ا
تمتاز بأن جميع أجزائھا يمكن االستفادة منھ~~ا ف~~ي األغ~~راض االقتص~~ادية المتع~~ددة،
)عبد العال ، 2006،ص.( 13:
وتتص~~در مص~~ر قائم~~ة ال~~دول المنتج~~ة للتم~~ور بالع~~الم ،حي~~ث تق~~در أع~~داد
اإلناث المثمرة م~~ن نخي~~ل ال~~بلح بنح~~و ) (12.534.881ملي~~ون نخل~~ة ،يق~~در إنتاجھ~~ا
) (1.501.799ملي~~ون ط~~ن تقريبً~~ا ،وتمث~~ل المس~~احة المنزرع~~ة بالنخي~~ل
حاليً~~ا ) (91.673أل~~ف ف~~دان أى ح~~والى  ٪ 6.32م~~ن إجم~~الى المس~~احة الكلي~~ة
المنزرعة بالفاكھة بالجمھورية ،وھو ما يقرب من ٪ 13.91م~~ن جمل~~ة إنت~~اج ثم~~ار
الفاكھة فى مصر ،وتش~~ير اإلحص~~ائيات ك~~ذلك إل~~ى أن ال~~دخل الزراع~~ي الن~~اتج م~~ن
أص~~ناف التم~~ور المختلف~~ة يق~~در بنح~~و ) (2.73ملي~~ار جني~~ه ،باإلض~~افة إل~~ى ال~~دخل
الزراعي الناتج من جملة منتجات النخيل )اللي~~ف ،والجري~~د وال~~ذي بل~~غ نح~~و )(965
مليون جنيه ) الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.(2016 ،
ويمث~~ل إنت~~اج نخي~~ل ال~~بلح م~~ن الثم~~ار والمنتج~~ات الثانوي~~ة األخ~~رى مرتب~~ة
عالية فى األھمية لمزارعي الوادي الجديد ف~~ى االس~~تھالك األس~~رى أو ف~~ى التج~~ارة
الداخلية ويعتبر المصدر الرئيسي لدخل المزارع ب~~الوادي الجدي~~د وتش~~غل مس~~احات
نخيل البلح ) (16.115ألف فدان يتواجد بھا ) (1.159.372مليون نخلة في مرحلة
اإلنتاج بمتوسط  81.7كجم للنخل~ة ،ل~~ذا ت~~ولي الدول~~ة اھتما ًم~~ا بال ًغ~~ا بھ~~ذا المحص~~ول
وتعمل على تنميته وتطويره سواء للتسويق الداخلي أو الخارجي وذلك بالتعاون مع
الجھ~~ات البحثي~~ة) ،النوت~~ة المعلوماتي~~ة ،محافظ~~ة ال~~وادي الجدي~~د .(2016 ،إال أن
المالحظ وجود العديد من العوامل التي تح~~د م~~ن التط~~ور الكم~~ي والن~~وعي لزراع~~ة

وإنتاج نخيل البلح وھي مرتبطة بص~~ورة أو أخ~~رى بط~~رق التك~~اثر التقليدي~~ة المتبع~~ة
مث~~ل كث~~رة أع~~داد النخي~~ل المس~~ن وع~~دم تجدي~~ده ،ووج~~ود ع~~دد كبي~~ر م~~ن األص~~ناف
الرديئة وغي~~ر المرغوب~~ة لإلس~~تھالك ،وع~~دم ت~~وفر الفس~~ائل الجي~~دة وبكمي~~ات تس~~مح
بإنشاء مزارع نخيل جدي~~دة أو حت~~ى تجدي~~د الم~~زارع القديم~~ة بش~~كل كبي~~ر ،وارتف~~اع
أسعار الفسائل لألصناف الجيدة.
وينتظر الخبراء في مجال النخيل زيادة أعداد النخيل في المناطق المالئمة
لزراعته وبخاصة المناطق الصحراوية ،بعد التط~~ور الكبي~~ر ف~~ي األبح~~اث الخاص~~ة
به في مجاالت زراعته وإنتاجه وتسويقه وزيادة القيم~~ة المض~~افة لھ~~ذا المن~~تج ،ولم~~ا
يمثله من قيمة تص~~ديرية عالي~~ة لھ~~ا مس~~تقبل كبي~~ر) ،الشرباص~~ي ، 2000،ص.(9 :
وفي إطار التوجھات المستقبلية لتطوير زراعة وإنتاجية نخيل البلح ولمقابلة الطل~~ب
المتزاي~~د عل~~ى زراع~~ات النخي~~ل وخاص~~ة م~~ن األص~~ناف الممت~~ازة ف~~ي اإلنتاجي~~ة
والمواصفات ورتبة الثم~~ار والمالئم~~ة للظ~~روف المناخي~~ة ف~~ي من~~اطق االستص~~الح
الحديث~~ة والمش~~روعات القومي~~ة العمالق~~ة ف~~ي توش~~كى وش~~رق العوين~~ات وس~~يناء،
يوص~~ى بتض~~مين الب~~رامج التنموي~~ة للمض~~ي ف~~ي إتج~~اھين ب~~التوازي يش~~مل اح~~دھما
الشق البحثي متضمنًا تط~~وير المعام~~ل الخاص~~ة بالزراع~~ات النس~~يجية لنخي~~ل ال~~بلح،
ويتض~~من اآلخ~~ر نش~~ر وتطبي~~ق فك~~رة زراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي) ،عثم~~ان، 2014،
ص.(32 :
وانطالقًا من ھذه التوجھات تم إنشاء المعمل المركزي لألبحاث وتط~~وير
نخيل البلح ب~~القرار ال~~وزاري رق~~م  1228لس~~نة  1993واس~~تراتيجيته ھ~~و النھ~~وض
بالنخي~~ل عل~~ى المس~~توى المحل~~ي واإلقليم~~ي ،وتمثل~~ت أھ~~م أھ~~داف ھ~~ذا المعم~~ل ف~~ي :
اج~~راء الدراس~~ات لحف~~ظ األجن~~ة الخض~~رية لنخي~~ل ال~~بلح باس~~تخدام تكني~~ك زراع~~ة
األنس~~جة ،إدخ~~ال أص~~ناف جدي~~دة ن~~اتج زراع~~ة األنس~~جة وتقييمھ~~ا وزراعتھ~~ا ف~~ي
األماكن المالئم~~ة لھ~~ا وذل~~ك تفاديً~~ا لنق~~ل األم~~راض ،عم~~ل البص~~مة الوراثي~~ة ل~~بعض
األص~~ناف واس~~تخدام الط~~رق التكنولوجي~~ة لمعرف~~ة درج~~ة القراب~~ة ب~~ين األص~~ناف،
انشاء مشاتل ) أمھات ( في بعض محطات البحوث المختلفة حسب أماكن أصناف
النخيل ،إنتاج شتالت ألصناف النخيل عالية الجودة وذل~~ك باس~~تخدام تكني~~ك زراع~~ة
األنس~~جة للحص~~ول عل~~ى نبات~~ات مطابق~~ة ل~~ألم ،وذل~~ك لعم~~ل إح~~الل وتجدي~~د النخي~~ل
المتقدم في العمر وزراعة مناطق التوسع في المشاريع الكبرى )،المعمل المرك~~زي
لألبح~~~~اث وتط~~~~وير نخي~~~~ل ال~~~~بلح ،مرك~~~~ز البح~~~~وث الزراعي~~~~ة(
http://www.arc.sci.eg/InstsLabs/Default.asp
وبينم~~ا تخ~~دم أس~~اليب الزراع~~ة الحديث~~ة غاي~~ات وأھ~~داف اقتص~~ادية إال أن~~ه
يجب توجيه االھتمام إلى أن السلوك االقتصادي ال يمكن فھمه فھ ًم~~ا حقيقيً~~ا بمع~~زل
عن العوامل غير االقتصادية ،فالقرارات التي يتخذھا المزارع ف~~ي عمليات~~ه اليومي~~ة
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إنم~~ا ھ~~ي مت~~أثرة ب~~درجات متفاوت~~ة بعالقات~~ه االجتماعي~~ة ،وبنس~~ق االفك~~ار والق~~يم
والمشاعر التي ينتمي إليھا وينفعل بھا ،وأن~~ه يل~~زم دراس~~ة تقب~~ل األس~~اليب الزراعي~~ة
الحديثة من وجھة نظر اجتماعية نفسية ،وتركز وجھة النظر ھذه على عملية التقبل
بوص~~فھا نتيج~~ة للعالق~~ات االجتماعي~~ة وللنس~~ق األي~~دولوجي )األفك~~ار والمش~~اعر(
الخاصة بالمزارع) ،عودة ،1981،ص.(189:
ول~~ذا تب~~رز أھمي~~ة ھ~~ذا البح~~ث ف~~ي التع~~رف عل~~ى م~~دى قب~~ول مزارع~~ي
النخي~~ل بمنطق~~ة البح~~ث لتقني~~ة زراع~~ة األنس~~جة ف~~ي نخي~~ل ال~~بلح والتع~~رف عل~~ى
العوامل المرتبطة بھا سلبًا وإيجابًا.
أھداف البحث:
في ضوء العرض السابق أمكن بلورة األھداف البحثية التالية:
• التعرف على الوضع الراھن لزراعة النخيل بمنطقة البحث.
• التعرف على مدى قبول المبحوثين لزراعة النخيل النسيجي بمنطقة البحث.
• دراسة العالق~~ة االرتباطي~~ة ب~~ين درج~~ة قب~~ول المبح~~وثين لزراع~~ة النخي~~ل
النسيجي وبين المتغيرات المستقلة المدروسة.
• تحديد نسب إسھام كل من المتغيرات المس~~تقلة ذات العالق~~ة االرتباطي~~ة المعنوي~~ة
ف~~ي تفس~~ير التب~~اين الكل~~ى للتغي~~ر ف~~ي درج~~ة قب~~ول المبح~~وثين لزراع~~ة النخي~~ل
النسيجي بمنطقة البحث.
اإلطار النظري:
مفھوم التقبل وقياسه:
التقبل :موض~~وع تقب~~ل األس~~اليب الزراعي~~ة الحديث~~ة ھ~~و أح~~د مج~~االت الدراس~~ة ف~~ي
المي~~دان األكث~~ر رحاب~~ة أال وھ~~و التغي~~ر التكنول~~وجي ،ويع~~د ھ~~ذا المج~~ال م~~ن أب~~رز
المج~~االت الت~~ي تنش~~د اھتم~~ام المتخصص~~ين ف~~ي العل~~وم االجتماعي~~ة .وي~~رى ع~~ودة،
) ،1981ص صً ،(190-189:
نقال ع~~ن )ويلكني~~نج( أن التقب~~ل نم~~وذج م~~ن نم~~اذج
التغير التكنولوجي المتأثر إلى حد كبير بالعالق~~ات االجتماعي~~ة ،وب~~المحتوى الثق~~افي
للحياة الريفية ،ويحدد ثالثة إتجاھات تناولت التقبل على النحو التالي:
• يمك~~ن اعتب~~ار تقب~~ل االس~~اليب والتقني~~ات الزراعي~~ة الحديث~~ة مش~~كلة م~~ن مش~~اكل
التغير التكنولوجي وذلك بالتركيز على السياق الزمني لعملية التقبل.
• االتج~~اه الث~~اني ق~~ائم عل~~ى نظري~~ة ال~~تعلم ،وھ~~و ي~~رى أن تقب~~ل الوس~~ائل والتقني~~ات
الزراعي~~ة الحديث~~ة ج~~زء ينتم~~ي إل~~ى عملي~~ة تعل~~يم الكب~~ار ،وم~~ن ث~~م ف~~إن مث~~ل ھ~~ذا
االتج~~اه يرك~~ز عل~~ى وس~~ائل بعينھ~~ا كاھتم~~ام الم~~زارعين ،ومس~~تويات ذك~~ائھم
وأساليب التعلم.
• أما اإلتج~~اه الثال~~ث فھ~~و يرك~~ز عل~~ى الجوان~~ب االقتص~~ادية -االجتماعي~~ة والنفس~~ية
.
لعملية التقبل
وقد أشار سالم ،1982)،ص-ص (85 -84:إلى أن التقب~~ل يعن~~ي االقتن~~اع
بفائدة التكنولوجيا الزراعية المستحدثة والرضا عنھ~~ا واالس~~تعداد لتطبيقھ~~ا ،غي~~ر أن
ھذا ال يستلزم بالضرورة تبنيھا بمعنى االستخدام الكامل لھ~~ا ،فأحيانً~~ا يقب~~ل الم~~زارع
التكنولوجيا وال توجد لديه إمكانيات لتنفيذھا ،ومن ھذا يتضح أن التقبل يعني التبني،
كما يعني عدم القدرة على التبني مع االقتناع بفائدة التكنولوجي~~ا والرض~~ا عنھ~~ا .وق~~د
فس~~ر ذل~~ك ف~~ي ض~~وء م~~ا أش~~ارت إلي~~ه )رش~~تي ،( 1978،فيم~~ا يتعل~~ق باالس~~تجابة
للتكنولوجي~~ا المس~~تخدمة ق~ ً
~ائال " إن االس~~تجابة تتمث~~ل ف~~ي أح~~د مواق~~ف ث~~الث ھ~~ي :
التقبل :ومن ھذا يتضح أن التقبل يعني الموافقة على التكنولوجيا م~~ع إمكاني~~ة التبن~~ي،
كما يعني الموافقة على التكنولوجيا مع عدم القدرة عل~~ى التبن~~ي .ال~~رفض :ويتض~~من
كل أشكال االعتراض التي يبديھا الم~~زارع تج~~اه التكنولوجي~~ا الزراعي~~ة والت~~ي تن~~تج
ع~~ن ع~~دم االقتن~~اع بفائ~~دة التكنولوجي~~ا أو تعارض~~ھا م~~ع م~~ا ي~~دين ب~~ه الم~~زارع م~~ن
اتجاھات وقيم بصفة خاصة أو عدم توافقھا م~~ع نظام~~ه االجتم~~اعي والثق~~افي بص~~فة
عامة.عدم االلتزام :ويتضمن كل أنواع السلوك الحي~~ادي الت~~ي يب~~ديھا الم~~زارع تج~~اه
التكنولوجيا الزراعية ،وغالبًا ما يظھر ھذا الموقف ممن ليس لديھم معلومات كافي~~ة
عنھا أو غي~~ر المعني~~ين بھ~~ا ف~~ي قلي~~ل أو كثي~~ر .حي~~ث يقص~~د بالتقب~~ل :درج~~ة الش~~عور
اإليجابي لدى الفرد نحو موضوعات معينة فيجعله يھتم بھا ويس~~عى لتنمي~~ة معارف~~ه
بشأنھا ،وھذه الموضوعات قد تكون أشخاص أو أشياء أو جماعة أو أفكار ومبادئ
وأنظمة اجتماعية .ولقد أورد )عمار ، 2006ص ،( 126،أن قي~~اس التقب~~ل ي~~تم م~~ن
خالل أربعة أبعاد ھي :أ -درجة االھتمام .ب -درجة التفضيل .ج -درجة المعرف~~ة .
د -السرعة النسبية في المبادرة بالتجريب .
نخيل البلح:
يمثل النخيل شجرة الحياة لإلنس~~ان ألنھ~~ا توج~~د ف~~ي الص~~حاري واألم~~اكن
الحارة والقاحلة ،واألن أمكن لإلنس~~ان اس~~تخدام ك~~ل أج~~زاء النخي~~ل واالس~~تفادة منھ~~ا
حت~~ى أص~~بح النخي~~ل ي~~زرع لع~~دة أھ~~داف ھ~~ي (1) :إنت~~اج م~~ادة غذائي~~ة عالي~~ة القيم~~ة
وذات طاق~~ة عالي~~ة (2).مص~~در يعم~~ل عل~~ى ص~~د الري~~اح وخاص~~ة ف~~ي الص~~حراء
ض~~ا للظ~~ل (3) .اس~~تخدامھا ف~~ي تص~~نيع بع~~ض المنتج~~ات الالزم~~ة لإلنت~~اج
واي ً
الزراع~~ي (4) .اس~~تخدامھا ف~~ي تص~~نيع بع~~ض المنتج~~ات المنزلي~~ة والخش~~بية،
)الشرباصي ،2000،ص .(9:

أصناف نخيل البلح تحت الظروف المناخية لجمھورية مصر العربية :
لمصر ميزة نسبية تتمتع بھا حيث تتميز بوجود المجموع~~ات الثالث~~ة م~~ن
أصناف نخيل البلح وھي :
األصناف الرطبة )الطرية( :وأھم أصنافھا ھي) الزغلول  -الس~~ماني – رش~~يدي (
وتنتشر بمنطقة إدكو ورش~~يد) ،بن~~ت عيش~~ة  -الحيّ~~اني – رمل~~ي( وتكث~~ر بمحافظ~~ات
اإلس~~كندرية ودمي~~اط والق~~اھرة والقليوبي~~ة والش~~رقية )واألمھ~~ات( وأھ~~م من~~اطق
إنتشارھا محافظة الجيزة والفيوم) ،طقطقت( ي~~زرع ب~~وفرة بواح~~ة س~~يوة) ،البرح~~ي(
ص~~نف عراق~~ي ومتوس~~ع ف~~ي زراعت~~ه بالمن~~اطق الح~ديث .وھن~~اك بع~~ض أص~~ناف
النخيل رطبة محدودة اإلنتشار مثل أم الفراخ ،والعرابي ،والحالوي ،والسرجي.
االصناف النصف جافة :وم~~ن أھ~~م أص~~نافھا) الس~~يوي– الص~~عيدي( -وأھ~~م من~~اطق
إنتش~~اره محافظ~~ة الجي~~زة والواح~~ات ،وص~نفي) العم~~ري والعجالن~~ي( وتش~~تھر بھ~~ا
مح~~افظتي الش~~رقية واالس~~ماعيلية) ،والحج~~ازي االب~~يض( يوج~~د باع~~داد قليل~~ة
بواحتي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد.
األصناف الجافة :ومن أھم اصنافھا) ،السكوتى – اإلبريم~~ي -والبرتم~~ودا والجنديل~~ة
والملكابي والدجنة والجرجودا والشامية والبلدي( وأھم مناطق إنتاجھا ف~~ي محافظ~~ة
أس~~وان )والغ~~زال( تنتش~~ر زراعت~~ه بواح~~ة س~~يوة) ،عثم~~ان ، 2014،ص-ص-22 :
.(31
طرق إكثzzار نخيzzل الzzبلح :ذك~~ر الشرباص~~ي  ،2000)،ص -ص،(10-22:
أن النخيل يتكاثر بطريقتين – تكاثر جنسي وتكاثر خضري:
ً
أوال :التكاثر الجنسي )البذرة( :
ويعتمد على زراعة البذرة )النواة( ،وھ~~ذه الطريق~~ة ال تس~~تخدم إال ن~~ادرًا
ألسباب وراثية وتكون بادرات النخي~~ل الناتج~~ة م~~ن الب~~ذور ال تتش~~ابه فيم~~ا بينھ~~ا وال
تشبه األم واألب ويكون  50%منھا تقريبًا ذك~~ورًا ومعظ~~م أن~~واع ھ~~ذا النخي~~ل ذات
مواصفات رديئة.
ثانيًا :التكاثر الخضري :
وھ~~ي الطريق~~ة الش~~ائعة ف~~ي إكث~~ار النخي~~ل عل~~ى النط~~اق التج~~اري ،وذل~~ك
لتط~~ابق أش~~جار النخي~~ل الناتج~~ة م~~ن النبات~~ات األم ف~~ي جمي~~ع ص~~فاتھا وخصائص~~ھا
الوراثية ولذلك يفضل عن اإلكثار الجنسي ،والمقص~~ود م~~ن اإلكث~~ار الخض~~ري ھ~~و
زراع~~ة أعض~~اء ناتج~~ة م~~ن أج~~زاء خض~~رية لھ~~ا الق~~درة عل~~ى االنقس~~ام والنم~~و دون
حدوث عملية التلقيح .وھناك أكثر من طريقة تستخدم في التكاثر الخضري منھا:
 -١التكاثر عن طريق الفسائل :وتعرف الفس~~ائل بأنھ~~ا عب~~ارة ع~~ن األف~~رخ الجانبي~~ة
الموج~~ودة ف~~ي آب~~اط األوراق الناتج~~ة م~~ن الب~~راعم اإلبطي~~ة ف~~ي قواع~~د األُم
والقريبة م~~ن س~~طح االرض ،وتن~~تج النخل~~ة االم ف~~ي حياتھ~~ا م~~ا ب~~ين ) (6- 30
فسيلة.
 -٢التكاثر باسzzتخدام الرواكيzzب )الطzzواعين(  :وھ~~ي عب~~ارة ع~~ن نم~~وات خض~~رية
ناتجة عن نشاط الب~~راعم اإلبطي~~ة الس~~اكنة ف~~ي الج~~زء العل~~وي م~~ن النخل~~ة الت~~ي
تنشط في قواعد أوراق النخيل المركبة تحت منطقة التاج وھ~~ي تتك~~ون بأع~~داد
قليلة ولذلك فھي غير منتشرة في اإلكثار وأيضًا لعدم تكون ج~~ذور لھ~~ا ،ولك~~ن
تس~~تخدم إلكث~~ار األص~~ناف الن~~ادرة والجي~~دة خاص~~ة إذا كان~~ت تعط~~ي خلف~~ات
قليلة.
ويعتب~~ر اإلكث~~ار بالفس~~ائل ھ~~و الطريق~~ة المثل~~ى لك~~ن األع~~داد الت~~ي يمك~~ن
الحص~~ول عليھ~~ا م~~ن الفس~~ائل قليل~~ة ،وخاص~~ة ف~~ي األص~~ناف المرغوب~~ة والن~~ادرة،
ولذلك تم اللجوء إلى استخدام تقان~~ة زراع~~ة األنس~~جة النباتي~~ة ف~~ي اإلكث~~ار الخض~~ري
للنخيل لغرض توفير أعداد كبيرة من الفسائل وبمدة قص~~ير نس~~بيًا .وتس~~تعمل معظ~~م
أج~~زاء النخل~~ه ف~~ي زراع~~ة األنس~~جة ،فق~~د تس~~تعمل الن~~واة والس~~ويقة المنفص~~لة م~~ن
النب~~ات ،واألج~~زاء الزھري~~ة والورق~~ة والج~~ذور ،وك~~ذلك الب~~راعم اإلبطي~~ه والقم~~ه
النامي~~ة ،إال أن الج~~زء النب~~اتي المس~~تعمل ف~~ي اإلكث~~ار ھ~~و قل~~ب الفس~~يلة أو م~~ا يلق~~ب
بالقوثه المريستيميه.
 -٣اإلكثzzار باسzzتخدام طريقzzة زراعzzة االنسzzجة  : Tissue Cultureزراع~~ة
األنس~~جة ھ~~و مص~~طلح ع~~ام لزراع~~ة االج~~زاء النباتي~~ة س~~واء خالي~~ا أو أنس~~جة أو
ض~~ا
أعضاء نباتية تحت الظ~~روف المعقم~~ة ف~~ي بيئ~~ة ص~~ناعية داخ~~ل األنابي~~ب وأي ً
تعني أنھا طريقة لتكاثر النباتات خضريًا ،وھي التقنيات التي تعتمد عل~~ى زراع~~ة
أجزاء نباتي~~ة معين~~ة تح~~ت ظ~~روف معقم~~ة ولفت~~رة مح~~ددة حت~~ى ي~~تم اس~~تجابة ھ~~ذا
النسيج أو الجزء النباتي) ،عثمان ، 2014،ص.(40 :
وت~~تلخص مزاي~~ا زراع~~ة نخي~~ل التم~~ر نس~~يجيًا مقارن~ةً بزراعت~~ه
بالطرق التقليدية فيما يلي:
• الحصول على فسائل خالية من األمراض الفطرية واألصابات الحشرية
وخاصة الخطيرة منھا مثل مرض البيوض ،وسوسة النخيل.
• الفسائل المنتجة عن طريق زراعة األنسجة تكون متجانسة النمو وتثم~~ر
عادة بعد أربعة سنوات فقط من الزراعة في االرض المستديمة.
• مضمون النوعية حيث الحصول على فسائل ذات صفات مشابھة لألم.
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• النخيل النسيجي يعطي ثمارًا عالية الجودة ،قوي في النمو.
• النخي~~ل النس~~يجي ي~~زرع ف~~ي جمي~~ع األوق~~ات وين~~تج م~~ن أمھ~~ات عالي~~ة الج~~ودة
وبكميات كبيرة.
• ھ~~ذه الطريق~~ة تقل~~ل م~~ن األس~~عار العالي~~ة للنخي~~ل حت~~ى تص~~بح اقتص~~ادية للمن~~تج
والمزارع معًا.

• حفظ التراكيب الوراثية للنخيل ذات الصفات الممتازة.
• الحص~~ول عل~~ى نبات~~ات م~~ن االص~~ناف الت~~ي ين~~در فيھ~~ا الفس~~ائل بأع~~داد كبي~~رة .
)عثمان ، 2014،ص) ،(39 :الشرباصي ،2000،ص -ص.(10-2 :

الجزء المستخدم من النبات
قمة نامية أو برعم أبطي أو خضري

تكوين األعضاء

تكوين الجنين الجسمي
كالوس جنيني

كالوس
قاعدة البراعم

تكوين األجنة جسدية

تكوين األفرع من البراعم العرضية

نمو االجنة

تضاعف االفرع
التجذير

النبات الكامل

النبات الكامل
األقلمة

الزراعة في المكان الدائم
إختبار التماثل الوراثي
شكل  .1الطرق الرئيسية إلكثار النخيل بزراعة األنسجة )علي ، 2002،ص( 27:

الطريقة البحثية
يش~~تمل األُس~~لوب البحث~~ي عل~~ى منطق~~ة البح~~ث ،وش~~املة وعين~~ة البح~~ث،
والتعريف~~ات االجرائي~~ة والمعالج~~ة الكمي~~ة لمتغي~~رات البح~~ث ،والف~~روض البحثي~~ة،
وجمع البيانات ،وأدوات التحليل اإلحصائي.
• منطقة البحث:
تم إجراء ھذا البحث في محافظة الوادي الجديد ،وتبل~~غ مس~~احة المحافظ~~ة
 440098كم  2تمثل  44%من اجمالي مساحة الجمھوري~~ة ،ويبل~~غ ع~~دد الس~~كان
 225416نس~~مة  49.6%ف~~ي القط~~اع الريف~~ي و  50.4%ف~~ي القط~~اع الحض~~رى
والكثاف~~ة الس~~كانية  1ف~~رد لك~~ل  2/ك~~م  2ف~~ي المس~~احة الكلي~~ة ،وف~~ى المسـ~~ـاحة
المأھـ~~ـولة  184نس~~مة لك~~ل 1ك~~م  2.ويمث~~ل قط~~اع الزراع~~ة الركي~~زة األساس~~ية ف~~ي
البنيان االقتصادي لمحافظة الوادي الجديد لم~~ا ل~~ه م~~ن دور ب~~ارز ف~~ي تحقي~~ق األم~~ن
الغذائي ،لذا يستحوذ ھذا القطاع على مساحة كبيرة من اھتمام~~ات الدول~~ة لم~~ا ي~~ذخر
ب~~ه م~~ن امكاني~~ات وم~~وارد أرض~~ية ومي~~اه جوفي~~ة تت~~يح زراع~~ة مس~~احات كبي~~رة
وبخاصة ف~~ي من~~اطق التنمي~~ة الجدي~~دة ف~~ي درب األربع~~ين وش~~رق العوين~~ات وس~~ھل
جن~~وب ب~~اريس حي~~ث تق~~ع ترع~~ة الش~~يخ زاي~~د )النوت~~ة المعلوماتي~~ة ،محافظ~ة ال~~وادي
الجديد.( 2016،
ويمث~~ل نخي~~ل ال~~بلح المحص~~ول الرئيس~~ي ب~~الوادي الجدي~~د والمص~~در
الرئيسي لدخل المزارع وتش~~غل مس~~احات نخي~~ل ال~~بلح ) (16.115أل~~ف ف~~دان منھ~~ا
) (1.159.372مليون نخلة مثمرة في مرحلة اإلنت~~اج بمتوس~~ط  5ط~~ن للف~~دان ،ل~~ذا
تولي الدولة اھتما ًما بال ًغا بالمحصول وتعم~~ل عل~~ى تنميت~~ه وتط~~ويره س~~واء للتس~~ويق
ال~~داخلي أو التص~~دير وذل~~ك بالتع~~اون م~~ع الجھ~~ات البحثي~~ة ونتيج~~ة ھ~~ذه الجھ~~ود
المس~~تمرة زادت إنتاجي~~ة النخل~~ة م~~ن 22كج~~م ع~~ام  1981إل~~ى  35كيلوجرا ًم~~ا ع~~ام
 ،1995إلى  50كيلوجراما ع~~ام ، 2008ث~~م  81.7كيل~~و ج~~رام  2015األم~~ر ال~~ذي
أدى إلى زيادة متوسط دخل المزارع من المحصول ورف~~ع مس~~توى معيش~~ته نس~~بيًا .
وتن~~تج محافظ~~ة ال~~وادي الجدي~~د ) (94.801أل~~ف ط~~ن م~~ن ال~~بلح س~~نويًا ي~~تم تص~~دير
نح~~و عش~~رة أالف ط~~ن س~~نويًا ل~~بعض ال~~دول اآلس~~يوية واألوروبي~~ة) ،النوت~~ة
المعلوماتية ،محافظة الوادي الجديد.( 2016،
ويعتبر مركز الخارجة من أھم مراك~~ز إنت~~اج ال~~بلح ب~~الوادي الجدي~~د حي~~ث
تت~~راوح أع~~داد النخي~~ل ب~~ه ) (919.173أل~~ف نخل~~ة ،يمث~~ل النخي~~ل المن~~تج منھ~~ا
 77.9%نخيل مثمر بعدد ) (716.300ألف نخل~~ة 2.9% ،منھ~~ا ذك~~ور19.2% ،
منھا نخيل غير منتج ،ويعتب~~ر الص~~نف الس~~يوي ھ~~و الص~~نف الغال~~ب ف~~ي زراع~~ات

النخي~~ل حي~~ث يمث~~ل  89%م~~ن إجم~~الي النخي~~ل الموج~~ود بمرك~~ز الخارج~~ة )قس~~م
اإلحصاء ،اإلدارة الزراعية بالخارجة.( 2016،
• شاملة وعينة البحث :
ت~~م إختي~~ار مرك~~ز الخارج~~ة بإعتب~~اره م~~ن أھ~~م مراك~~ز محافظ~~ة ال~~وادي
الجدي~~د ف~~ي إنت~~اج التم~~ور ولم~~ا يتمت~~ع ب~~ه م~~ن وج~~ود وح~~دة لزراع~~ة االنس~~جة تابع~~ة
ل~~وزارة الزراع~~ة ،وك~~ذلك لس~~ابق زراع~~ة الفس~~ائل النس~~يجية ع~~ام  2010بواس~~طة
مديرية الزراعة بالوادي الجديد ،ولما يمكن أن يتم تقديمه في مج~~ال زراع~~ة النخي~~ل
النسيجي للمزارعين ،حيث بلغ عدد المزارعين الح~~ائزين للنخي~~ل بمرك~~ز الخارج~~ة
) (7049مزارع ،وتم إجراء البح~~ث عل~~ى أكب~~ر أرب~~ع ق~~رى ف~~ي زراع~~ات النخي~~ل
بمركز الخارج~~ة وھ~~ي  :المني~~رة  761م~~زارع ،والش~~ركة  638م~~زارع ،وب~~والق
 675مزارع وبورسعيد  526مزارع بإجمالي  2600مزارع.
وت~~م اختي~~ار عين~~ة عش~~وائية بس~~يطة م~~ن واق~~ع كش~~وف إحص~~ائيات قس~~م
اإلحص~~اء ب~~اإلدارة الزراعي~~ة بمرك~~ز الخارج~~ة بل~~غ ع~~ددھا  335مبحوث~~ا تمث~~ل
) (12.9%م~~ن ال~~زراع المبح~~وثين ب~~أكبر ق~~رى مرك~~ز الخارج~~ة م~~ن حي~~ث ع~~دد
الزراع وھي ) المنيرة ،ب~~والق ،الش~~ركة ،بورس~~عيد( ،طبق~~ا لمعادل~~ة(Krejcie& :
 Morgan,1970,pp 607-610).يتوزع~~ون عل~~ى الق~~رى األرب~~ع المخت~~ارة
بواقع ، 98و ،87و  ،82و  68مبحوثًا على الترتيب ،جدول رقم ). (1
جدول  .1شاملة وعينة المبحوثين بالوحدات الزراعية المختارة للدراسzzة
بمركز الخارجة
العينة
الشاملة
الوحدات
م
%
عدد
%
عدد
الزراعية
29.2
98
29.3
761
المنيرة
125.8
87
26.0
675
بوالق
224.6
82
24.5
638
الشركة
320.4
68
20.2
526
بورسعيد
4100
335
100
2600
اإلجمالي
• التعريفات االجرائية والمعالجة الكمية لمتغيرات البحث :وتتضمن ما يلي:
• ً
أوال :المتغيرات المستقلة:
• السن :يقصد به سن المبحوث حتى أقرب سنة ميالدية وقت إجراء البحث.
• المستوى التعليمzzي للمبحzzوث :يقص~~د ب~~ه حال~~ة المبح~~وث التعليمي~~ة وق~~ت إج~~راء
البحث ،وخصصت درجات وفقًا لكل حالة ،من حيث كونه أميً~~ا )درج~~ة( ،يق~~رأ
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ويكتب ) أربعة درجات( ،حاص~~ل عل~~ى االبتدائي~~ة )  6درج~~ات( ،االعدادي~~ة ) 9
درجات(  ،دبلوم )  12درجة( ،مؤھل عالي )  16درجة(.
• المھنzzة الرئيسzzية :يقص~~د بھ~~ا حال~~ة المبح~~وث المھني~~ة وق~~ت إج~~راء البح~~ث :م~~ن
حيث كونھا الزراعة وأعطي الدرج~ة ) ، (2مھن~~ة غي~~ر زراعي~~ة وأعط~~ي الدرج~~ة
).(1
• حجzzم الحيzzازة الزراعيzzة :وت~~م التعبي~~ر عنھ~~ا بع~~دد األفدن~~ة الت~~ي يق~~وم المبح~~وث
بزراعتھا وقت إجراء البحث.
• عدد أشجار النخيل لدي المبحوث :وتم التعبير عنھا بعدد أش~~جار النخي~~ل المثم~~ر
وأيضا عدد أشجار النخيل المزروعة حديثًا كرقم خام.
• عzzدد سzzنوات الخبzzرة بزراعzzة النخيzzل :وت~~م التعبي~~ر عن~~ه بع~~دد الس~~نوات الت~~ي
قضاھا المبحوث في زراعة النخيل ألقرب سنة وقت جمع البيانات.
• مصzzدر حصzzول المبحzzوث علzzى فسzzائل النخيzzل :وت~~م التعبي~~ر عن~~ه كالت~~الي :
مزرعتي ،الجيران ،قطاع خاص ،أو مصدر حكومي.
• إدراك المبحوثين لمشzzاكل الزراعzzة التقليديzzة لفسzzائل النخيzzل :يقص~~د ب~~ه معرف~~ة
الم~~زارع بالمش~~اكل الناتج~~ة ع~~ن إكث~~ار النخي~~ل ب~~الطرق التقليدي~~ة وت~~م قي~~اس ھ~~ذا
المتغير عن طريق سؤال المبحوث عن عدد ) 13عبارة( تمث~~ل تل~~ك المش~~كالت
معبرًا عنھا باستجابات( نعم ،أحيانًا ،ال )تم معالجتھا بقيم رقمية .( 1،2 ، 3
• أصناف النخيل التي يعرفھا المبحوث :وتم التعبير عنه بس~~ؤال المبح~~وث س~~ؤال
مفتوح ليذكر أصناف النخيل التي يعرفھا.
• أصzzناف النخيzzل التzzي يرغzzب المبحzzوث فzzي زراعتھzzا :وت~~م التعبي~~ر عن~~ه بس~~ؤال
المبحوث عن أصناف النخيل التي يرغب بزراعتھا في مزرعته.
• التجديديzzة :يقص~~د ب~~ه الموق~~ف الس~~لوكي ال~~ذي يمك~~ن أن يتخ~~ذه المبح~~وث عن~~د
سماعه عن فكرة عصرية زراعية أو مبتكر جدي~~د يتعل~~ق بالزراع~~ة ،وت~~م قي~~اس
درج~~ة التجديدي~~ة م~~ن خ~~الل )7عب~~ارات( ،متنوع~~ة معب~رًا عنھ~~ا باس~~تجابات
)موافق ،سيان ،غير موافق( تم معالجتھا بقيم رقمية) .( 1،2 ،3
• قيادة الرأي :رؤية المبحوث لنفسه كم~~الذ للم~~زارعين األخ~~رين لح~~ل مش~~كالتھم
االجتماعية واالقتصادية ومصدر للمعلومات الزراعية ،وت~~م قي~~اس ھ~~ذا المتغي~~ر
بسؤال المبحوث بعدد)  6عبارات( متنوعة معب~رًا عنھ~~ا باس~~تجابات )نع~~م ،لح~~د
ما ،ال( تم معالجتھا بقيم رقمية ) ( 1، 2،3على الترتيب.
• التعzzرض لمصzzادر المعلومzzات الزراعيzzة :يقص~~د ب~~ه م~~دى تع~~رض المبح~~وث
لمصادر المعلومات التي يس~~تقي منھ~~ا معلومات~~ه الزراعي~~ة ،وق~~د ت~~م الس~~ؤال ع~~ن
مدى االستفادة من ) (12مصدر تتمث~~ل ف~~ي جھ~~ات أو أف~~راد )الب~~رامج الزراعي~~ة
باإلذاعة والتليفزيون ،والص~~حف والمج~~الت الزراعي~~ة ،والنش~~رات اإلرش~~ادية،
والع~~املون بمش~~روعات التنمي~~ة الزراعي~~ة ،ومراك~~ز بح~~وث الص~~حراء،
والمھن~~دس الزراع~~ي بالجمعي~~ة التعاوني~~ة الزراعي~~ة ،وقس~~م اإلرش~~اد الزراع~~ي
باإلدارة الزراعية ،وإدارة اإلرشاد الزراعي بمديرية الزراع~~ة ،وتج~~ار األس~~مدة
والتق~~اوي والمبي~~دات ،وتج~~ار المحاص~~يل ،واألھ~~ل والجي~~ران ،واإلنترن~~ت(
وكانت اإلجابة درجة استفادة )كبيرة ،متوس~~طة ،ض~~عيفة ،منعدم~~ة( معب~رًا عنھ~~ا
بقيمة رقمية ) ( 1، 2، 3،4على الترتيب.
• العضوية في المنظمات االجتماعية :ويقصد بھا ف~~ي ھ~~ذا البح~~ث م~~دى مش~~اركة
المبح~~وث ف~~ي المنظم~~ات االجتماعي~~ة القائم~~ة بمنطق~~ة البح~~ث ،وت~~م قياس~~ھا م~~ن
خالل سؤال المبحوث عن العضوية ف~~ي ) 7منظم~~ات رس~~مية( بالمنطق~~ة معب~رًا
عنھ~~ا باس~~تجابات )غي~~ر عض~~و ،عض~~و( ،ت~~م معالجتھ~~ا بق~~يم رقمي~~ة )( 2) ، (1
على الترتيب.
• اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية فzzي مجzzال النخيzzل :يقص~~د ب~~ه م~~دى اس~~تجابة
المبحوثين لعدد من العبارات تعك~~س إتجاھ~~اتھم نح~~و المس~~تحدثات الزراعي~~ة ف~~ي
مجال النخيل ،وقد تم استخدام مقياس ليك~~رت المع~~دل وال~~ذي يتض~~من االس~~تجابة
نحو تلك العبارات المكونة للمقي~~اس ،وقيس~~ت ك~~ل عب~~ارة م~~ن العب~~ارات بمت~~درج
ألنم~~اط اإلس~~تجابة وھ~~ي ) :مواف~~ق ،محاي~~د ،غي~~ر مواف~~ق( ،وق~~د أعطي~~ت ھ~~ذه
اإلستجابات درجات ) (1, 2, 3بالترتيب ف~~ي حال~~ة )خمس~~ة عب~~ارات( إيجابي~~ة،
وأعطيت ھذه االستجابات درج~~ات تنحص~~ر ب~~ين ) (3, 2, 1بالترتي~~ب ف~~ي حال~~ة
)أربعة عب~~ارات( س~~لبية ،وت~~م حس~~اب درج~~ة إتج~~اه المبح~~وث نح~~و المس~~تحدثات
الزراعية في مجال النخيل بجمع الدرجات المقابلة لھذه العبارات بعد معايرتھا.
ثانيًا :المتغير التابع:
مدى تقبل المبحوثين لزراعة النخيل النسيجي:
مدى تقبل المبحوثين لزراعة النخيل النسيجي :ويقصد به ف~~ي ھ~~ذا البح~~ث
درجة الش~~عور اإليج~~ابي للمبح~~وثين نح~~و االھتم~~ام بتقني~~ة النخي~~ل النس~~يجي وس~~عيھم
لتنمي~~ة مع~~ارفھم بش~~أن التوص~~يات المس~~تخدمة ف~~ي ھ~~ذه التقني~~ة ومب~~ادرتھم ب~~التطبيق
العقل~~ي لھ~~ذه التقني~~ة تح~~ت ظ~~روفھم الخاص~~ة وخب~~راتھم الس~~ابقة وتوقع~~اتھم للعائ~~د
االقتصادي الناتج عن تطبيق ھذه التقني~~ة وق~~د ت~~م قي~~اس ھ~~ذا التقب~~ل م~~ن خ~~الل ثالث~~ة
أبعاد ھي:

أ -درجة معرفة المبحوث بzzالميزة النسzzبية لتقنيzzة النخيzzل النسzzيجي :يقص~~د ب~~ه ف~~ي
ھذا البحث مدى استجابة المبحوثين لخمس عبارات تعكس معرفت~~ه ب~~الميزة النس~~بية
لتقنية النخيل النسيجي ،وقيست كل عبارة من العب~~ارات بمت~~درج ألنم~~اط اإلس~~تجابة
وھي ):يعرف ،لحد ما ،ال يع~~رف( ،وق~~د أعطي~~ت ھ~~ذه اإلس~~تجابات درج~~ات ) ،3
 ( 1،2على الترتيب.
ب -درجzzة اھتمzzام المبحzzوثين بتقنيzzة النخيzzل النسzzيجي :يقص~~د ب~~ه م~~دى اس~~تجابة
المبح~~وثين لس~~ت عب~~ارات تعك~~س اھتم~~امھم بتقني~~ة النخي~~ل النس~~يجي ،وقيس~~ت ك~~ل
عبارة من العبارات بمت~~درج ألنم~~اط اإلس~~تجابة وھ~~ي) :مھ~~تم ،محاي~~د ،غي~~ر مھ~~تم(،
وقد أعطيت ھذه اإلستجابات درجات )  ( 1، 2،3على الترتيب.
ج -درجzzة تفضzzيل المبحzzوث لتطبيzzق ھzzذه التقنيzzة بً z
zدال مzzن البzzدائل المزرعيzzة
التقليدية :يقصد به في ھذا البحث م~~دى اس~~تجابة المبح~~وثين لس~~ت عب~~ارات تعك~~س
تفضيلھم لتقنية النخيل النسيجي عل~~ى زراع~~ة االفس~~ائل التقليدي~~ة ،وقيس~~ت ك~~ل عب~~ارة
من العبارات بمتدرج ألنماط اإلس~~تجابة وھ~~ي  ) :يفض~~ل ،محاي~~د ،ال يفض~~ل( ،وق~~د
أعطيت ھذه اإلستجابات درجات )  ( 1، 2،3على الترتيب.
وتم تجميع درجات المبحوث في كل م~~ن البن~~ود الثالث~~ة ) درج~~ة المعرف~~ة
+درجة االھتمام  +درج~~ة التفض~~يل( وذل~~ك لحس~~اب درج~~ة م~~دى تقب~~ل المبح~~وثين
لزراعة النخيل النسيجي.
الفروض البحثية:
لتحقيق ھدفي البحث الثاني والثالث تم صياغة الفرضين البحثيين التاليين :-
 - 1توجد عالقة معنوية بين درجة قبول ال~~زراع لزراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي بمنطق~~ة
البحث وبين المتغيرات المستقلة التالية :السن ،والمس~~توى التعليم~~ي للمبح~~وث،
والمھنة الرئيسية ،والمھنة الفرعي~~ة ،إجم~~الي مس~~احة الحي~~ازة المزرعي~~ة ،ع~~دد
أشجار النخيل المنتج ،عدد أشجار النخيل زراعات حديث~~ة ،مص~~در الحص~~ول
على فسائل النخيل ،وإدراك المبح~~وث لمش~~اكل زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل ،وع~~دد
س~~نوات الخب~~رة بزراع~~ة النخي~~ل ،والمعرف~~ة بأص~~ناف النخي~~ل ،الرغب~~ة ف~~ي
زراع~~ة أص~~ناف جدي~~دة ،والتجديدي~~ة ،وقي~~ادة ال~~رأي ،والتع~~رض لمص~~ادر
المعلوم~~ات اإلرش~~ادية الزراعي~~ة ،والعض~~وية ف~~ي المنظم~~ات االجتماعي~~ة،
اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية في مجال النخيل.
 -2تسھم ك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة ذات العالق~~ة اإلرتباطي~~ة المعنوي~~ة مجتمع~~ة
ف~~ي تفس~~ير التب~~اين الكل~~ى للتغي~~ر ف~~ي درج~~ة قب~~ول ال~~زراع لزراع~~ة النخي~~ل
النسيجي بمنطقة البحث.
• جمع البيانات :
جمع~~ت البيان~~ات النھائي~~ة لھ~~ذا البح~~ث ع~~ن طري~~ق المقابل~~ة الشخص~~ية
للمبح~~وثين بواس~~طة اس~~تمارة إس~~تبيان خ~~الل ش~~ھري ين~~اير وفبراي~~ر ، 2017وبع~~د
االنتھاء من جمع البيانات تم تفريغھا وجدولتھا.
• أدوات التحليل االحصائي:
أُستخدم في تحلي~~ل بيان~~ات ھ~~ذا البح~~ث معام~~ل اإلرتب~~اط البس~~يط لبيرس~~ون
إلختبار العالقة بين مدى قبول المبحوثين لزراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي بمنطق~~ة البح~~ث
) كمتغير تابع( وبين متغيراتھم المستقلة المدروسة ،كما تم إستخدام نم~~وذج التحلي~~ل
اإلرتب~~اطي واإلنح~~داري المتع~~دد المت~~درج الص~~اعد  Step-wiseلتحدي~~د نس~~ب
مساھمة ك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة ذات العالق~~ة اإلرتباطي~~ة المعنوي~~ة ف~~ي تفس~~ير
التب~~اين الكل~~ى للتغي~~ر ف~~ي درج~~ة قب~~ول ال~~زراع لزراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي بمنطق~~ة
البحث ،ھذا باإلض~~افة إل~~ي الحص~~ر الع~~ددي والع~~رض الج~~دولي ب~~التكرار والنس~~ب
المئوي~~ة ،والمتوس~~ط الحس~~ابي ،واإلنح~~راف المعي~~اري ،والمتوس~~ط الحس~~ابي
المرجح ،لعرض بعض النتائج الت~~ي ت~~م التحص~ل عليھ~~ا ،وذل~~ك بإس~~تخدام الحاس~~ب
اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية . SPSS

النتائج والمناقشات
ً
أوال :وصف عينة البحث:
أظھ~~رت النت~~ائج بالج~~دول رق~~م ) (2والخ~~اص بوص~~ف الخص~~ائص
المدروسة للمبحوثين بمنطقة البحث:
• السن  :تبين أن  45.4%يقعون فى المرحلة العمري~~ة  40إل~~ى أق~~ل م~~ن 60
س~~نة ) مرحل~~ة وس~~ط العم~~ر( ،و  22.1 %م~~نھم يقع~~ون ف~~ى المرحل~~ة العمري~~ة
أقل م~~ن  40س~~نة )مرحل~~ة الرش~~د المبك~~ر( ،و  32.5%ف~~ى المرحل~~ة العمري~~ة
 60سنة فاكثر ) مرحلة الشيخوخة(.
• المسzzتوى التعليمzzي للمبحzzوث :إتض~~ح أن  49.0%حاص~~لون عل~~ى مؤھ~~ل
متوسط  ، 5.4%حاصلون على مؤھل عالي ،وتشير ھذه النت~~ائج ال~~ى ارتف~~اع
نسبة التعليم ،لدى المبحوثين وبالت~~الى تق~~بلھم لالفك~~ار الزراعي~~ة الجدي~~دة ومنھ~~ا
زراعة الفسائل النخل النسيجية.
• عzzدد زراعzzات النخيzzل المنzzتج :تب~~ين أن  35.2 %م~~ن المبح~~وثين يح~~وزون
أق~~ل م~~ن  50نخل~~ة ،بينم~~ا  46.9 %يح~~وزون ) 50نخل~~ة –أق~~ل م~~ن 100
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•

•

•

•

نخل~~ة( منتج~~ة  17.9% ،م~~ن المبح~~وثين يح~~وزون  100نخل~~ة منتج~~ة ف~~أكثر،
مما يساھم بدور مرتفع فى المشاركة فى االنشطة الزراعية والتنموية.
عzzدد زراعzzات النخيzzل الحzzديث :تب~~ين أن  59.4 %م~~ن المبح~~وثين يح~~وزون
أق~~ل م~~ن  50نخل~~ة حديث~~ة الزراع~~ة ،بينم~~ا  29.9 %يح~~وزون ) 50نخل~~ة –
أقل من 100نخلة( حديثة الزراعة  ،10.7%من المبح~~وثين يح~~وزون 100
نخلة فأكثر حديثة الزراعي ل~~م تن~~تج بع~~د ،وھ~~ذا مؤش~~ر إل~~ى س~~عي الم~~زارعين
الدائم إلى تجديد مزارعھم من النخيل.
حجzzم الحيzzازة المزرعيzzة  :إتض~~ح أن  21.5 %م~~ن المبح~~وثين تنحص~~ر
حي~~ازتھم المزرعي~~ة م~~ا ب~~ين ) 1ف~~دان إل~~ى أق~~ل م~~ن 5أفدن~~ة( ،وأن 46.0%
منھم لديھم حي~~ازة م~~ن )  5ف~~دان إل~~ى أق~~ل م~~ن 10أفدن~~ة( ،وأن  32.5%م~~نھم
ل~~~ديھم ) 10أفدن~~~ة ف~~~أكثر( ،وتش~~~ير ھ~~~ذه النت~~~ائج ال~~~ى ارتف~~~اع حج~~~م الحي~~~ازة
الزراعية لدى المبحوثين .
عzzدد سzzنوات الخبzzرة بزراعzzة النخيzzل :اتض~~ح أن  80.9%م~~ن المبح~~وثين
لديھم خبرة بالعمل الزراعى  20سنة فأكثر وتش~~ير ھ~~ذه النت~~ائج ال~~ى اإلرتف~~اع
النسبي للخبرة فى العمل الزراعي.
قيzzادة الzzراي :تب~~ين أن  89.3%م~~ن المبح~~وثين يقع~~ون ف~~ي فئت~~ى مرتف~~ع
ومتوسط درج~~ة قي~~ادة ال~~راي داخ~~ل المجتم~~ع بينم~~ا  10.7%م~~نھم يقع~~ون ف~~ي
فئ~~ة درج~~ة قي~~ادة ال~رأي المنخفض~~ة داخ~~ل المجتم~~ع وھ~~و مؤش~~ر جي~~د إلمكاني~~ة
تطبيق الحديث في الزراعات المختلفة بمنطقة البحث.

• التجديديzzzة :اتض~~~ح أن  70.4%م~~~ن المبح~~~وثين يقع~~~ون ف~~~ي فئ~~~ة مرتف~~~ع
ومتوس~~~ط درج~~~ة التجديدي~~~ة وھ~~~و مؤش~~~ر جي~~~د ع~~~ن وج~~~ود اس~~~تعداد ل~~~دى
المزارعين المبحوثين لألفكار الجديدة واألساليب الزراعية الحديث~~ة وم~~ا يتبع~~ه
م~~ن إمكاني~~ة تطبي~~ق زراع~~ات النخي~~ل النس~~يجي عل~~ى نط~~اق واس~~ع بمنطق~~ة
البحث.
• التعرض لمصادر المعلومzzات االرشzzادية الزراعيzzة :اتض~~ح أن  42.1%م~~ن
المبحوثين كان~~ت درج~~ة تعرض~~ھم لمص~~ادر المعلوم~~ات الزراعي~~ة منخفض~~ة،
بينم~~ا  25.4% ، 32.5%م~~ن المبح~~وثين كان~~ت درج~ة تعرض~~ھم لمص~~ادر
المعلومات اإلرشادية الزراعية متوسطة ومرتفعة على الترتيب.
• عضzzوية المنظمzzات االجتماعيzzة :أتض~~ح أن  10.7%م~~ن المبح~~وثين كان~~ت
عضويتھم في المنظمات االجتماعية منخفضة ،بينما 16.4% ، 72.9%م~~ن
المبح~~وثين كان~~ت عض~~ويتھم ف~~ي المنظم~~ات االجتماعي~~ة منخفض~~ة متوس~~طة
ومرتفع~~ة عل~~ى الترتي~~ب ،وھ~~ذا مؤش~~ر إل~~ى تواج~~د المبح~~وثين ف~~ي منظم~~ات
اجتماعية بطبيعة الحال في مجتمع الوادي الجديد حيث يكون االنض~~مام لھ~~ذه
المنظمات بھدف المنفع~~ة الخاص~~ة وي~~أتي ف~~ي قم~~ة ھ~~ذه المنظم~~ات الجمعي~~ات
التعاونية الزراعية.

جدول  . 2توصيف الخصائص المدروسة للمبحوثين بمنطقة البحث
المتغير
السن
أقل من  40سنة
)  - 40أقل من  ( 50سنة
)  - 50أقل من  ( 60سنة
)  - 60أقل من  ( 70سنة
70سنه فأكثر
عدد زراعات النخيل القديم
أقل من  50نخلة
 - 50أقل من  100نخلة
100نخلة فأكثر
حجم الحيازة المزرعية
أقل من  5أفدنة
 - 5أقل من 10فدان
10فدان فأكثر
قيادة الرأي
ضعيف )أقل من  8درجات (
متوسط )  - 8أقل من  13درجة(
مرتفع )  13درجة فأكثر(
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية
منخفض )أقل من  21درجة(
متوسط ) - 21أقل من  28درجة(
مرتفع )  28درجة فأكثر(
اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية
سلبي )أقل من  21درجة(
محايد ) - 21أقل من  28درجة(
إيجابي )  28درجة فأكثر(
االجمالي

التكرارات ن = 335

%

74
54
98
37
72

22.1
16.1
29.3
11.0
21.5

118
157
60

35.2
46.9
17.9

72
154
109

21.5
46.0
32.5

36
173
126

10.7
51.7
37.6

141
109
85

42.1
32.5
25.4

27
135
173
335

8.1
40.3
51.6
100

اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية في مجال النخيل :
اتضح من النتائج م~~ا يزي~~د عل~~ى نص~~ف المبح~~وثين  51.6%ك~~ان
إتجاھھم نح~~و المس~~تحدثات الزراعي~~ة ايجابيً~~ا ،بينم~~ا  8.1% ، 40.3%م~~ن
المبحوثين كان إتجاھھم محايدًا وسلبيًا على الترتيب.
جzzدول  .3توزيzzع المبحzzوثين وفقًzzا إلدراكھzzم لمشzzاكل الزراعzzة التقليديzzة
لفسائل النخيل
%
التكرار
إدراك مشاكل الزراعة التقليدية لفسائل النخيل
56.4
189
أقل من  19درجة ) منخفض (
24.5
82
أقل من  25درجة ) متوسط (19-
19.1
64
 25درجة فأكثر) مرتفع (
100
335
االجمالي
• إدراك المبحوثين لمشاكل الزراعة التقليدية لفسائل النخيل:
أتضح أن  56.4%من المبحوثين كان~~ت درج~~ة إدراكھ~~م لمش~~اكل
الزراعة لفسائل النخيل منخفضة ،بينم~~ا 19.1% ، 42.5%م~~ن المبح~~وثين
كانت درجة إدراكھم لمشاكل الزراعة لفسائل النخيل متوسطة ومرتفعة .

المتغير
المستوى التعليمي للمبحوث
أمي
يقرأويكتب
االبتدائية
االعدادية
دبلوم متوسط
جامعي
عدد زراعات النخيل الحديث
أقل من  50نخلة
 - 50أقل من  100نخلة
100نخلة فأكثر
عدد سنوات الخبرة بزراعة النخيل
أقل من  20سنة
 - 20أقل من40
 40سنة فأكثر
التجديدية
ضعيف )أقل من  14درجة(
متوسط )  - 14أقل من( 18
مرتفع ) 18درجة فأكثر (
عضوية المنظمات االجتماعية
منخفض )أقل من  6درجة(
متوسط )-6أقل من  10درجة(
مرتفع )  10درجة فأكثر(

االجمالي

التكرارات ن = 335

%

36
63
36
18
164
18

10.7
18.8
10.7
5.4
49.0
5.4

199
100
36

59.4
29.9
10.7

64
118
153

19.1
35.2
45.7

99
118
118

29.6
35.2
35.2

36
244
55

10.7
72.8
16.4

335

100

وھذا مؤشر على قناعة ما يزي~~د عل~~ى نص~~ف المبح~~وثين بأن~~ه ال توج~~د مش~~اكل ف~~ي
الزراعة التقليدية للفسائل حيث يعتم~~د المبح~~وثين عل~~ى الفس~~ائل الموج~~ودة ل~~ديھم ف~~ي
التوس~~ع ف~~ي زراع~~ة النخي~~ل وم~~ورد االرض موج~~ود ل~~ديھم وبمس~~احات كبي~~رة
وبالتالي ھناك حالة من األتزان والرضا عن الوضع الح~~الي وال ي~~رى الكثي~~ر م~~نھم
مشكلة في أنخفاض نسبة نجاح الفسائل أو سعر الفسيلة ،كم~~ا يتض~~ح م~~ن النت~~ائج أن
19.1%م~~ن المبح~~وثين مرتفع~~ي درج~~ة إدراك مش~~اكل الزراع~~ة التقليدي~~ة للفس~~ائل
لديھم حالة من عدم الرضا بوج~~ود مش~~اكل ناجم~~ة ع~~ن االس~~تمرار ف~~ي الممارس~~ات
التقليدية وإنتھاج نفس النھج ف~~ي زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل بص~~ورة تقليدي~~ة ،وھ~~ذه الفئ~~ة
تحت~~اج إل~~ى التوجي~~ه واإلرش~~اد لك~~ي تتبن~~ى موق~~ف جدي~~د ي~~ؤدي بھ~~ا إل~~ى اإلت~~زان
والسكون ،وھنا يأتي دور اإلرشاد الزراعي في تعديل ھذه المع~~ارف والممارس~~ات
نحو التوجھات الحديثة ،جدول ). (3
ترتيب االھمية النسبية للمشاكل التي تواجه المبحzzوثين فzzي إكثzzار النخيzzل
بإستخدام الخلفات :
ت~~م اس~~تخدم المتوس~~ط الحس~~ابي الم~~رجح ) م~~ج س و /م~~ج و( حي~~ث )س(
تمثل التكرار ) ،و( تمثل األوزان المختلف~~ة الت~~ي أج~~اب بھ~~ا المبح~~وثين عل~~ى وج~~ود
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ك~~ل مش~~كلة م~~ن المش~~كالت ،و نتيج~~ة المتوس~~ط الحس~~ابي الم~~رجح لك~~ل مش~~كلة م~~ن
المش~~كالت فق~~د ت~~م ترتيبھ~~ا تنازليً~~ا ،حي~~ث يتض~~ح كم~~ا ھ~~و مب~~ين ف~~ي ج~~دول ) (4أن
انتشار األمراض واآلف~~ات الت~~ي تص~~يب فس~~ائل النخي~~ل كان~~ت ف~~ي مقدم~~ة مش~~كالت
زراعة الفسائل بالصورة التقليدية بمتوسط م~~رجح  115.0درج~~ة وي~~أتي بع~~دھا ف~~ي
الدرج~~ة الثاني~~ة م~~ن األھمي~~ة أرتف~~اع أس~~عار الفس~~ائل  114.5درج~~ة ،وأتض~~ح ع~~دم
رضا المبحوثين ع~~ن الخدم~~ة اإلرش~~ادية المقدم~~ة بع~~دم ت~~وفر المعلوم~~ات االرش~~ادية
المناس~~بة ف~~ي الزراع~~ة  114.5درج~~ة ،ث~~م ت~~أتي مش~~كلة تأخ~~ذ الفس~~ائل فت~~رة طويل~~ة
لإلنت~~اج  8س~~نوات ،ث~~م مش~~كلة ع~~دم ت~~وفر فس~~ائل اص~~ناف معين~~ة م~~ن التم~~ور ،ف~~ي
الترتيب الرابع والخامس  95.8درجة 87.6 ،درجة على الترتيب ،واتض~~ح م~~رة
أخرى بأن المبحوثين لديھم حساسية نحو نقص المعارف المتوفرة لديھم م~~ن خ~~الل
ذكر المشكلة السادسة والسابعة والثامنة :ع~~دم وج~~ود برن~~امج رعاي~~ة وتس~~ميد مع~~ين
للفسائل فق~~ط ،مھاجم~~ة الحش~~رات للفس~~ائل بع~~د النق~~ل يس~~بب موتھ~~ا ،درج~~ة الح~~رارة
المرتفعة تسبب موت الفسائل  82.2درجة 80.6 ،درج~~ة 79.6 ،درج~~ة ،كم~~ا تب~~ين
وج~~ود ع~~دد م~~ن المش~~اكل مت~~أخرة الترتي~~ب وھ~~ي خاص~~ة بالمواص~~فات الش~~كلية

والفسيولوجية للفسائل وتمث~~ل ذل~~ك ف~~ي  :فس~~ائل ذات مواص~~فات ش~~كلية غي~~ر جي~~دة،
فس~~ائل ال ت~~نجح ف~~ي األراض~~ي ب~~الوادي الجدي~~د ،فس~~ائل مغشوش~~ة غي~~ر الص~~نف
المطل~~وب للزراع~~ة ،فس~~ائل ذات مواص~~فات وراثي~~ة غي~~ر جي~~دة ،فس~~ائل ذات نس~~بة
أحج~~ام ص~~غيرة  74.3درج~~ة 71.1 ،درج~~ة 69.3 ،درج~~ة 66.3 ،درج~~ة64.8 ،
درجة على الترتيب.
ثانيًا :الوضع الراھن لزراعة النخيل بمنطقة البحث:
تتميز محافظة الوادي الجديد بإنتاجھ~~ا م~~ن التم~~ور الص~~عيدي حي~~ث يعتب~~ر
ھ~~ذا الص~~نف ھ~~و الرئيس~~ي ف~~ي الزراع~~ات ل~~دى مزارع~~ي النخي~~ل ب~~الوادي الجدي~~د
ويك~~اد المزارعي~~ون ال يقبل~~ون عل~~ى األص~~ناف األخ~~رى بخالف~~ة لقن~~اعتھم ب~~تحكم
السوق وضمان وسھولة تسويقه والظروف الجوي~~ة وش~~ھرة ھ~~ذا الص~~نف وتفض~~يل
وإقبال المستھلك من المحافظات االخ~~رى وقابليت~~ه للتص~~دير الخ~~ارجي .وك~~ان م~~ن
الض~~روري قي~~اس مع~~ارف الم~~زارعين باالص~~ناف االخ~~رى المحلي~~ة الموج~~ودة
وكذلك معارف المبحوثين باألصناف األخرى الخارجية.

جدول  .4ترتيب مشاكل الزراعة التقليدية تنازليًا وفقًا لمدى إدراك المبحوثين لھا
ال
أحيا ًنا
نعم
المتوسط الحسابي
المشاكل
المرجح
%
تكرار
%
تكرار
%
تكرار
115.0
40.3 135 13.4
45
46.3
155
انتشار األمراض واآلفات التي تصيب فسائل النخيل.
1114.5
35.2 118 24.5
82
40.3
135
إرتفاع أسعار الفسائل.
2103.0
51.5 171 13.4
45
35.5
119
عدم توفر المعلومات االرشادية المناسبة في الزراعة.
395.8
55.2 185 17.9
60
26.9
90
تأخذ الفسائل فترة طويلة لإلنتاج  (8سنوات).
487.6
67.5 226
8.1
27
24.5
82
عدم توفر فسائل اصناف معينة من التمور.
582.2
71.9 241
9.0
30
19.1
64
عدم وجود برنامج رعاية وتسميد معين للفسائل فقط.
680.6
71.9 241 11.7
39
16.4
55
مھاجمة الحشرات للفسائل بعد النقل يسبب موتھا.
779.6
72.2 242 12.9
43
14.9
50
درجة الحرارة المرتفعة تسبب موت الفسائل.
874.3
80.0 261 11.0
37
11.0
37
فسائل ذات مواصفات شكلية غير جيدة.
971.1
86.3 289
0.0
0
13.7
46
 10فسائل ال تنجح في األراضي بالوادي الجديد.69.3
86.6 290
2.7
9
10.7
36
 11فسائل مغشوشة غير الصنف المطلوب للزراعة.66.3
89.3 299
2.7
9
8.1
27
 12فسائل ذات مواصفات وراثية غير جيدة.64.8
91.9 308
0.0
0
8.1
27
 13فسائل ذات نسبة أحجام صغيرة.ثالثًا :مستوى قبول المبحوثين لزراعة النخيل النسيجي بمنطقة البحث:
معرفة المبحوثين ألصناف النخيل المحلية والخارجية:
أظھرت النتائج البحثية الم~~دى الفعل~~ي المش~~اھد للق~~يم الرقمي~~ة المعب~~رة ع~~ن
أتض~~ح م~~ن النت~~ائج أن  8.4%م~~ن المبح~~وثين عرف~~وا س~~تة أص~~ناف م~~ن
مستوى قب~~ول المبح~~وثين لزراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي حي~~ث ت~~راوح ب~~ين )(51 – 17
النخيل منھا المنتشر محليًا ومنھا غير المنتشر محليًا ،بينم~~ا أحص~~ى بعض~~ھم خمس~~ة
درج~~ة ،بم~~دى ق~~دره ) (34درج~~ة ،وبمتوس~~ط حس~~ابي  39.3درج~~ة وانح~~راف
اصناف ، 16.1%وأحصى بعضھم أربعة أصناف م~~ن النخي~~ل ، 32.2%بينم~~ا ل~~م
معي~~اري  10.2درج~~ة ،ت~~م ف~~ي ض~~وئھا تص~~نيف المبح~~وثين إل~~ى ث~~الث فئ~~ات عل~~ى
يس~~تطع 21.8% ، 21.5%م~~ن المبح~~وثين س~~وى حص~~ر ثالث~~ة أص~~ناف وص~~نفين
النح~~و المب~~ين بالج~~دول) . (8حي~~ث تب~~ين أن  51.7%م~~ن المبح~~وثين ذوي مس~~توى
من النخيل على الترتيب ،جدول ). (5
تقبل ع~~الي ،بينم~~ا بلغ~~ت نس~~بة المبح~~وثين ذوي مس~~توى تقب~~ل متوس~~ط ،وم~~نخفض،
جدول  .5توزيع المبحوثين وفقًا لمعرفتھم باصناف النخيل
 13.4% ،34.9%على الترتي~~ب .وھ~~ذا المؤش~~ر ي~~وحي إل~~ى ارتف~~اع مس~~توى تقب~~ل
عzzدد الفوائzzد
عzzدد أصzzناف
المبح~~وثين لزراع~~ة فس~~ائل ناتج~~ة ع~~ن زراع~~ة االنس~~جة ،ويؤك~~د عل~~ى أن~~ه يج~~ب
التكرار %
التكرار  %المذكورة
النخيل
التركيز في البداية على فئ~~ة المبح~~وثين ذوي مس~~توى التقب~~ل الع~~الي ) (51.7%م~~ن
16.1
54
مسةأصناف
خ
21.8
73
صنفين
األفراد ألنھم األكثر احتماالً لتبني ھذه التقنية بحسب اإلمكانيات المتاحة لديھم.
8.4
28
 21.5ستة أصناف
72
ثالثةأصناف
100
335
 32.2 108االجمالي
أربعةأصناف
جدول  .7أصناف النخيل المرغوبة كفسائل نسيجية
أصناف النخيل المرغوبة كفسائل نسيجية
جدول  .6أصناف النخيل المعروفة لzzدى المzzزارعين والمرغوبzzة كفسzzائل
%
الصنف
م
%
الصنف
م
نسيجية بالوادي الجديد
م
12345-

أصناف النخيل المعروفة لدى المزارعين
الصنف
م
%
الصنف
األصناف الخارجية:
األصناف المحلية:
سكوتة
655.8
الصعيدي
البارحي
751.7
الحجازي
التمر الغزالي
846.3
المنتور
جنديلة
941.6
الفالق
الزغلول
1029.8
التمر
برتمودا
11السكري
12المجدول
13-

1
2
3

%
26.1
12.5
12.5
10.0
8.3
4.1
2.0
2.0

وت~~م حص~~ر أص~~ناف النخي~ل الت~~ي ذكرھ~~ا المبحوث~~ون والت~~ي تتمث~~ل ف~~ي
األص~~ناف المحلي~~ة :الص~~عيدي ،الحج~~ازي ،المنت~~ور ،الف~~الق ،التم~~ر  .واألص~~ناف
الخارجية وھي :السكوته ،البارحي ،التمر الغزالي ،الجنديل~~ة ،الزغل~~ول ،البرتم~~ودا،
السكري المجدول.وھناك أصناف محلية يرغب المبحوث~~ون ف~~ي زراعتھ~~ا بواس~~طة
زراع~~ة األنس~~جة وھ~~ي :الص~~عيدي ،الحج~~ازي ،التم~~ر .بينم~~ا األص~~ناف الخارجي~~ة
التي يرغبون في اكثارھا بواسطة زراعة االنسجة ھ~~ي :الب~~ارحي ،التم~~ر الغزال~~ي،
المجدول ،جدول ). (7

االصناف المحلية:
الصعيدي 37.5
الحجازي 29.2
16.6
التمر

4
5
6

االصناف الخارجية:
12.5
البارحي
4.1
التمر الغزالي
4.1
المجدول

جدول  .8توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى تقبلھم للنخيل النسيجي
مستوى التقبل
)أقل من( 28
منخفض
)(28-39
متوسط
)  39فأكثر(
عالي
اإلجمالــــــي

العدد
45
117
173
335

%
13.4
34.9
51.7
100

ولمزي~~د م~~ن التوض~~يح يس~~تعرض الباح~~ث األبع~~اد الثالث~~ة لقي~~اس مس~~توى
تقب~~ل المبح~~وثين لزراع~~ة النخي~~ل النس~~يجي والت~~ي تتمث~~ل ف~~ي ً :
أوال :درج~~ة اھتم~~ام
المبح~~وث لزراع~~ة فس~~ائل ناتج~~ة ع~~ن زراع~~ة االنس~~جة  ،ثانيً~~ا :درج~~ة تفض~يل
المبحوث لتطبيق زراعة فسائل ناتج~~ة ع~~ن زراع~~ة االنس~~جة  ،ثالثً~~ا :درج~~ة معرف~~ة
المبحوث بالميزة النسبية لزراعة فسائل ناتجة عن زراع~~ة االنس~~جة .ھ~~ذا باإلض~~افة
إلى التعرف على أراء المبحوثين في الموانع التي يمكن أن تعوق تنفيذ ھذه التقنية.
مستوى معرفة المبحوث بالميزة النسبية للنخيل النسيجي :
أظھرت النتائج البحثية الم~~دى الفعل~~ي المش~~اھد للق~~يم الرقمي~~ة المعب~~رة ع~~ن
مس~~توى معرف~~ة المبح~~وثين ب~~الميزة النس~~بية لزراع~~ة فس~~ائل ناتج~~ة ع~~ن زراع~~ة
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المزرعي~~ة ،ع~~دد أش~~جار النخي~~ل المن~~تج ،ع~~دد أش~~جار النخي~~ل زراع~~ات حديث~~ة،
مص~~در الحص~~ول عل~~ى فس~~ائل النخي~~ل ،وإدراك المبح~~وث لمش~~اكل زراع~~ة فس~~ائل
النخيل ،وعدد سنوات الخبرة بزراعة النخي~~ل ،والمعرف~~ة بأص~~ناف النخي~~ل ،الرغب~~ة
ف~~ي زراع~~ة أص~~ناف جدي~~دة ،والتجديدي~~ة ،وقي~~ادة ال~~رأي ،والتع~~رض لمص~~ادر
المعلوم~~ات اإلرش~~ادية الزراعي~~ة ،والعض~~وية ف~~ي المنظم~~ات االجتماعي~~ة ،اإلتج~~اه
نحو المستحدثات الزراعية في مجال النخيل.
وقد تبين م~~ن النت~~ائج بالج~~دول رق~~م ) (10وج~~ود عالق~~ة إرتباطي~~ة موجب~~ة
عند مستوى ) (0.01بين درج~~ة قب~~ول ال~~زراع للنخي~~ل النس~~يجي كمتغي~~ر ت~~ابع وك~~ل
م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة :المس~~توى التعليم~~ي للمبح~~وث ،وإدراك المبح~~وث
لمش~~اكل زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل ،والمعرف~~ة بأص~~ناف النخي~~ل ،والتجديدي~~ة ،وقي~~ادة
ال~~~رأي ،والتع~~~رض لمص~~~ادر المعلوم~~~ات اإلرش~~~ادية الزراعي~~~ة ،واإلتج~~~اه نح~~~و
المستحدثات الزراعية في مجال النخيل.
كما أوضحت النت~~ائج ال~~واردة وج~~ود عالق~~ة إرتباطي~~ة س~~البة عن~~د مس~~توى
) (0.01ب~~ين درج~~ة قب~~ول ال~~زراع لفس~~ائل النخي~~ل النس~~يجي كمتغي~~ر ت~~ابع وك~~ل م~~ن
المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة :الس~~ن ،الخب~~رة ف~~ي زراع~~ة النخي~~ل ،والعض~~وية ف~~ي
المنظمات االجتماعية .وتب~~ين وج~~ود عالق~~ة إرتباطي~~ة س~~البة عن~~د مس~~توى )(0.05
بين درجة قب~~ول ال~~زراع لفس~~ائل النخي~~ل النس~~يجي كمتغي~~ر ت~~ابع ومس~~احة الزراع~~ات
القديمة من النخيل كمتغير مستقل.كم~~ا أوض~~حت النت~~ائج أن~~ه ال توج~~د عالق~ة معنوي~~ة
ب~~ين درج~~ة قب~~ول ال~~زراع لفس~~ائل النخي~~ل النس~~يجي كمتغي~~ر ت~~ابع وإجم~~الي مس~~احة
الحيازة المزرعية ،ومساحة الزراعات الحديثة من النخيل كمتغيران مستقالن .
جzzدول  .10عالقzzة المتغيzzرات المسzzتقلة بدرجzzة قبzzول الzzزراع لفسzzائل
النخيل النسيجي

االنسجة حيت تراوح بين ) (15 – 5درج~~ة ،بم~~دى ق~~دره ) (10درج~~ة ،وبمتوس~~ط
حس~~ابي  9.5درج~~ة وانح~~راف معي~~اري  3.9درج~~ة ،ت~~م ف~~ي ض~~وئھا تص~~نيف
المبحوثين إلى ثالث فئات ،حيث أظھ~~رت النت~~ائج أن غالبي~~ة المبح~~وثين )(57.0%
مع~~رفتھم عالي~~ة ومتوس~~طة ب~~الميزة النس~~بية لزراع~~ة فس~~ائل ناتج~~ة ع~~ن زراع~~ة
االنس~~جة وق~~د ت~~راوح مس~~تويات المعرف~~ة ل~~دى المبح~~وثين ب~~ين م~~نخفض بنس~~بة
) (43.0%ومتوسط بنسبة ) (16.3%وعالي بنسبة ) ، (43.7%جدول). (9
مستوى اھتمام المبحوثين بزراعة فسائل ناتجة عن زراعة األنسجة :
أظھرت النتائج البحثية الم~~دى الفعل~~ي المش~~اھد للق~~يم الرقمي~~ة المعب~~رة ع~~ن
مستوى أھتمام المبحوثين بزراعة فسائل ناتجة ع~~ن زراع~~ة االنس~~جة حي~~ت ت~~راوح
بين ) (18 – 6درجة ،بمدى ق~~دره ) (12درج~~ة ،وبمتوس~~ط حس~~ابي  15.7درج~~ة
وانحراف معياري  3.5درجة ،تم في ضوئھا تصنيف المبحوثين إلى ث~~الث فئ~~ات،
حي~~ث أظھ~~رت النت~~ائج البحثي~~ة أن غالبي~~ة المبح~~وثين ) (83.8%ق~~د اھتم~~وا بھ~~ذه
التقني~~ة الحديث~~ة المتمثل~~ة ف~~ي زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل النس~~يجية ،مقاب~~ل )(16.2%
أوضحوا عدم االھتمام بھذه التقنية وقد تراوح~~ت درج~~ات االھتم~~ام ل~~دى المبح~~وثين
ب~~ين مس~~توى اھتم~~ام م~~نخفض بنس~~بة ) (83.8%ومس~~توى اھتم~~ام متوس~~ط بنس~~بة
)(8.1%ومستوى اھتمام عالي بنسبة ) ، (8.1%جدول ). (9
جدول  .9توزيع المبحوثين وفقًا ألبعاد مقياس تقبلھم للنخيل النسيجي
أبعاد المقياس

المعرف~~ة ب~~الميزة
النسبية
االھتمام
التفضيل

المستوى
منخفض )أقل من( 8
متوسط )(8-11
عالي ) 11فأكثر(
منخفض أقل من)(10
متوسط )(10-14
عالي ) 14فأكثر(
منخفض )أقل من( 10
متوسط )(14-10
) 14فأكثر(
عالي

العدد ن= 335
144
46
145
27
27
281
53
63
219

%
43.0
13.7
43.3
8.1
8.1
83.8
15.8
18.8
65.4

12345678910111213-

مستوى تفضيل المبحوث لزراعة فسائل ناتجة عن زراعة االنسجة:
أظھرت النتائج البحثية الم~~دى الفعل~~ي المش~~اھد للق~~يم الرقمي~~ة المعب~~رة ع~~ن
مستوى تفضيل المبحوثين لزراعة فسائل ناتجة عن زراعة االنس~~جة حي~~ت ت~~راوح
بين ) (18 – 6درج~~ة ،بم~~دى ق~~دره ) (12درج~~ة ،وبمتوس~~ط حس~~ابي  13.9درج~~ة
وانحراف معياري  4.1درجة ،تم في ضوئھا تصنيف المبحوثين إلى ث~~الث فئ~~ات،
حيث أظھرت النتائج أن ) (15.8%من المبحوثين ي~~رون أن زراع~~ة فس~~ائل ناتج~~ة
ع~~ن زراع~~ة االنس~~جة ليس~~ت أفض~~ل م~~ن الزراع~~ة بالفس~~ائل التقليدي~~ة ،ف~~ي مقاب~~ل
) (65.4%ي~~رون أن إدخ~~ال واس~~تخدام زراع~~ة الفس~~ائل النس~~يجية أفض~~ل م~~ن
االس~~تمرار ف~~ي الم~~وروث والمتع~~ارف علي~~ة م~~ن زراع~~ة الفس~~ائل التقليدي~~ة ،ج~~دول
).(9
راب ًعا :العالقة االرتباطية بzzين المتغيzzرات المسzzتقلة المدروسzzة للمبحzzوثين ودرجzzة
قبولھم للنخيل النسيجي:
لدراسة العالقة بين درجة قب~~ول ال~~زراع للنخي~~ل النس~~يجي بمنطق~~ة البح~~ث
كمتغي~~ر ت~~ابع وك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة المدروس~~ة فق~~د ت~~م ص~~ياغة الف~~~رض
اإلحصائى األول التالي:
"ال توج~~د عالق~~ة معنوي~~ة ب~ي~~ن درج~~ة قب~~ول ال~~زراع لزراع~~ة النخي~~ل
النسيجي بمنطقة البحث وبين كل من المتغيرات المستقلة التالي~~ة :الس~~ن ،والمس~~توى
التعليم~~ي للمبح~~وث ،والمھن~~ة الرئيس~~ية ،والمھن~~ة الفرعي~~ة ،إجم~~الي مس~~احة الحي~~ازة

المتغيرات
السن
المستوى التعليمي للمبحوث
إجمالي مساحة الحيازة المزرعية
عدد أشجار النخيل المنتج
عدد أشجار النخيل الحديث
الخبرة بزراعة النخيل
إدراك مشاكل زراعة فسائل النخيل
معرفة أصناف النخيل
التجديدية
قيادة الرأي
مصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية
عضوية المنظمات االجتماعية
اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية

قيم معامل االرتباط
**0.423**0.426
0.064
*0.1100.019**0.610**0.541
**0.231
**0.594
**0.180
**0.473
**0.160**0.673

وبنا ًءا عليه أمكن رف~~ض أج~~زاء م~~ن الف~~رض اإلحص~~ائي األول وقب~ول
الفرض النظري البديل بعد تعديله ليص~~ير عل~~ى الص~~ورة التالي~~ة " :توج~~د عالق~~ة
معنوية بين درجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي بمنطقة البحث وب~~ين ك~~ل
م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة :الس~~ن ،والمس~~توى التعليم~~ي للمبح~~وث ،ع~~دد
أش~~جار النخي~~ل المن~~تج ،وإدراك مش~~اكل زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل ،وع~~دد س~~نوات
الخبرة بزراعة النخيل ،والمعرف~~ة بأص~~ناف النخي~~ل ،والتجديدي~~ة ،وقي~~ادة ال~~رأي،
والتعرض لمصادر المعلومات اإلرشادية الزراعي~~ة ،والعض~~وية ف~~ي المنظم~~ات
االجتماعي~~ة ،االتج~~اه نح~~و المس~~تحدثات الزراعي~~ة ف~~ي مج~~ال النخي~~ل" ،كم~~ا ل~~م
نتمكن من رف~~ض أج~~زاء م~~ن الف~~رض اإلحص~~ائي األول ف~~ي المتغي~~رات التالي~~ة :
"حجم الحيازة المزرعية ،مساحة الزراعات الحديثة من النخيل ".
جدول  .11نسبة مساھمة المتغيرات المستقلة ذات العالقة في التباين الكلي المفسر لدرجة قبول الزراع لفسائل النخيل النسيجي بمنطقة البحث
خطzzzzzوات
التحليل
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

المتغير المستقل الداخل في التحليل
اإلتجاه نحو المستحدثات الزراعية
إدراك مشاكل زراعة فسائل النخيل
الخبرة بزراعة النخيل
المستوى التعليمي للمبحوث
معرفة أصناف النخيل
عدد أشجار النخيل المنتج
مصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية
قيادة الرأي
عضوية المنظمات االجتماعية

معامل االرتباط
المتعدد)(R
0.673
0.772
0.815
0.829
0.836
0.844
0.851
0.855
0.862

خامسا :تحديد درجة مسzzاھمة المتغيzzرات المسzzتقلة ذات العالقzzة فzzي التبzzاين الكلzzي
المفسر ودرجة قبول الزراع للنخيل النسيجي بمنطقة البحث :
إلختب~~ار الف~~رض اإلحص~~ائي المتعل~~ق ببي~~ان أث~~ر المتغي~~رات المس~~تقلة
مجتمعة على درجة قبول الزراع لفسائل النخي~~ل النس~~يجي كمتغي~~ر ت~~ابع ،أوض~~حت
نت~~ائج الدراس~~ة بالج~~دول رق~~م ) (11بإس~~تخدام أُس~~لوب اإلنح~~دار المتع~~دد
التدريجي ) (step-wiseأن نس~~بة مس~~اھمة ك~~ل م~~ن المتغي~~رات المس~~تقلة مجتمع~~ة
كان~~ت معنوي~~ة عن~~د مس~~توى  0.01وبلغ~~ت معنوي~~ة النم~~وذج عن~~د الخط~~وة التاس~~عة
73.6 %من التباين الكل~~ى ف~~ى المتغي~~ر الت~~ابع  ،وأن  45.2 %منھ~~ا يُع~~زى لدرج~~ة

معامل التحديد
التجميعى
0.452
0.594
0.661
0.683
0.694
0.707
0.718
0.724
0.736

معامل التحديد
الجزئى
0.452
0.142
0.067
0.022
0.011
0.013
0.011
0.006
0.012

F
محسوبة
276.39
245.38
217.84
181.17
152.68
135.21
122.33
110.63
104.71

معنوية
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

اإلتج~~اه نح~~و المس~~تحدثات الزراعي~~ة ،وأن  14.2%تُع~~زى إلدراك المبح~~وث
لمشاكل زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل 6.7% ،للخب~~رة بزراع~~ة النخي~~ل 2.2% ،للمس~~توى
التعليمي للمبحوث 1.1% ،لمعرفة المزارع باص~~ناف النخي~~ل المحلي~~ة والخارجي~~ة،
1.3%لمساحة أشجار النخيل المنتج ل~~دى الم~~زارع 1.1% ،لمص~~ادر المعلوم~~ات
اإلرش~~ادية الزراعي~~ة 0.6 % ،تُع~~زى للقيادي~~ة 1.2% ،ترج~ع لمتغي~~ر عض~~وية
المنظمات االجتماعية .
وطبقًا للنتائج السابقة أمكن رفض أج~~زاء م~~ن الف~~رض اإلحص~~ائي الث~~اني
وقبول الفرض النظري البديل بعد تعديله ليصير على الص~~ورة التالي~~ة " :تس~~ھم ك~~ل
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 ع~~دد أش~~جار النخي~~ل،المس~~توى التعليم~~ي للمبح~~وث: من المتغي~~رات المس~~تقلة التالي~~ة
 وع~~دد س~~نوات الخب~~رة بزراع~~ة، وإدراك مش~~اكل زراع~~ة فس~~ائل النخي~~ل،المن~~تج
 والتع~~رض لمص~~ادر المعلوم~~ات، وقيادة ال~~راي، والمعرفة بأصناف النخيل،النخيل
 االتج~~اه نح~~و، والعض~~وية ف~~ي المنظم~~ات االجتماعي~~ة،اإلرش~~ادية الزراعي~~ة
المس~~تحدثات الزراعي~~ة ف~~ي مج~~ال النخي~~ل "ذات العالق~~ة اإلرتباطي~~ة المعنوي~~ة ف~~ي
."تفسير التباين الكلي للتغير في قبول الزراع للنخيل النسيجي بمنطقة البحث
:التوصيات
 بن~~ا ًءا عل~~ى م~~ا أس~~فرت عن~~ه النت~~ائج م~~ن إرتف~~اع مس~~توى تقب~~ل ال~~زراع لزراع~~ة- 1
 مما يؤكد على أن~~ه يج~~ب التركي~~ز ف~~ي البداي~~ة عل~~ى فئ~~ة المبح~~وثين،النخيل النسيجي
( من األف~~راد ألنھ~~م األكث~~ر احتم~~االً لتبن~~ي ھ~~ذه51.7%) ذوي مستوى التقبل العالي
.التقنية بحسب اإلمكانيات المتاحة لديھم
 أن يأخذ المخططون لتنفيذ زراع~~ات النخي~~ل النس~~يجي ف~~ي االعتب~~ار عن~~د اختي~~ار- 2
ال~~زراع المش~~تركين ف~~ي المراح~~ل األول~~ى بع~~ض المتغي~~رات المس~~تقلة مث~~ل اإلتج~~اه
 وإدراك المبح~~وث لمش~~اكل زراع~~ة،نح~~و المس~~تحدثات الزراعي~~ة ف~~ي مج~~ال النخي~~ل
 والمعرف~~ة، المس~~توى التعليم~~ي للمبح~~وث، الخبرة ف~~ي زراع~~ة النخي~~ل،فسائل النخيل
 والتع~~~رض لمص~~~ادر المعلوم~~~ات، وقي~~~ادة ال~~~رأي، والتجديدي~~~ة،بأص~~~ناف النخي~~~ل
. عضوية المنظمات االجتماعية،اإلرشادية الزراعية
 يوجد بعض األصناف المحلية التي يرغ~~ب زراع النخي~~ل ف~~ي إكثارھ~~ا بواس~~طة-3
بينم~~ا األص~~ناف الخارجي~~ة.  التم~~ر، الحج~~ازي،الص~~عيدي: زراع~~ة األنس~~جة وھ~~ي
 حتى يحدث تكام~~ل ب~~ين، المجدول، التمر الغزالي،البارحي: التي يرغبون فيھا ھي
. رغبات الزراع وواضعي السياسات الزراعية بالوادي الجديد
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Farmers' Acceptance of Date Palm Tissue Culture -El Kharga District, New Valley Governorate
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Desert Research Center

ABSTRACT
This study aimed to identify farmers' acceptance of Date Palm Tissue Culture in El Kharga district - New Valley Governorate, by
achieving the following objectives: Identify the level of acceptance of Date Palm Tissue Culture among farmers in the studied area. Explore
the relationship between farmers' acceptance level with the independent variables. Determine the percentage of contribution of the
significant independent variables in explaining the variation in the degree of change in farmers' acceptance of Date Palm Tissue Culture. A
simple random sample was selected from the files of agricultural directorate in El Kharga district. The sample was 335 farmers representing
(12.9%) from some villages of El Kharga district, namely (Elmounira, Elsherka, Bulaq, Port Said). Respondents were chosen from the four
selected villages ( 98, 87, 82 and 68 farmers) respectively. Data were collected through the personal interviews with the respondents during
January and February 2017. Pearson correlation coefficient, and Multiple Regression gradual, in addition to the numerical and tabular
presentation of repetitive and percentages, the average mean and standard deviation were used for data presentation and analysis. The most
important results were: * It was found that about 51.7% of respondents have a high level of acceptance of Date Palm Tissue Culture, while
respondents with an average level and lower level of acceptance were 34.9%, 13.4% respectively. * Were found Positive correlation
relationship at the level (0.01) between the degree of respondents' acceptance of date palm Tissue Culture as a dependent variable and each
of the independent variables: educational status, awareness of respondents to the problems of Date Palm breeding, knowledge of date palm
species, Opinion leadership , Renovation, exposure to sources of agricultural extension information, and the attitude towards agriculture
innovations in date palm sector. The existence of a negative correlation relationship at the level of (0.01) between the degree of respondents'
acceptance of date palm Tissue Culture as a dependent variable and each of the independent variables: Age, date palm production
Experience, membership in social organizations. The existence of a positive correlation relationship at the level (0.05) between the degree of
respondents' Acceptance of date palm Tissue Culture as a dependent variable and the area of ancient date palm cultivation as an independent
variable. The results showed no correlation between the acceptability of respondents towards date palm Tissue Culture to the following
variables: the area of agriculture tenure, and the new areas of date palm agriculture as independent variables. * The study revealed that the
percentage of contribution of the independent variables collectively were significant at 0.01 and the significance of the model reached 73.6%
on the ninth step of the total variance in the dependent variable, and 45.2% of it was a result of the attitude level towards agriculture
innovations in date palm sector. Also around 14.2% was due to the perceptions of respondents of the problems of Date Palm breeding, 6.7%
of the date palm cultivating experience, 2.2% due to the educational status, 1.1% due to the knowledge of date palm species, 1.3% due to the
area of producing date palm, 1.1% due to the degree of exposure to sources of agricultural extension information, 0.6% the opinion
leadership, and 01.2% due to the membership of social organizations.
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