
J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 33 (5): 3841 - 3853, 2008 

 

THE ROLE OF AGRICULTURAL EXTENSION IN THE 
PRODUCTION AND EXPORTING OF ORNAMENTAL 
PLANTS IN GIZA GOVERNORATE 
El-Shafie, E.M.*; Zeinab H.H. Magd*; S.A. Gomaa** and  
S. M. Ragae** 
*  Agric. Extension and Rural Sociology Dept., Fac. of Agric., Cairo Univ. 
** Horticulture Res. Inst., Agriculture Research Center. 

 

 في محافظة الجيزة  دور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتصدير نباتات الزينة
 و صاااعب عباااد ال زياااز جم اااة  ، زيناااس ححااام ححااام مجاااد   ،عمااااد مرتاااار الشااااف ي  

   حامح محمد رجائي
 جام ة القاهرة. –كلية الزراعة  – قحم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي 

 وزارة الزراعة واحتصعب األراضي. –وث الزراعية مركز البح –   م هد بحوث البحاتيم 
 

 الملرص

 

دور اإلرشاد الزراعي في إنتاج وتصدير نباتات الزينة بمحافظة الجيزة  التعرف علىالبحث  استهدف

يتم إنتاجها داخل مشاتل نباتات الزينة بمحافظة الجيزة  التيأهم أنواع نباتات الزينة  حديدوذلك من خالل ت

عن المشاتل خالل مراحل اإلنتاج المختلفة وكيفية التغلب على تلك  ئولينتواجه المس التيمشاكل ال ستكشاف وا

نباتات  مصدري تواجه التيالتعرف على المشاكل أو العقبات  إلىباإلضافة هم، المشكالت من وجهة نظر

لين ئولدى المس تشارةاالسوكذلك التعرف على مصدر  همالزينة وكيفية التغلب على تلك العقبات من وجهة نظر

متخصص  زراعيوجود مرشد  في تهممشكلة والتعرف على رغب ألي مواجهتهمعن مشاتل نباتات الزينة عند 

يمكن أن  الذيالدور  واستكشاف ، لك المرشدذيجب أن تتوافر فى  التيوالمواصفات ، فى إنتاج نباتات الزينة

 نباتات الزينة . ومصدري منتجيمشاكل حل  في الزراعييقوم به اإلرشاد 

من  %4071تمثل ، وهي بطريقة عشوائية ااختيارهمشتل تم  07وقد تكونت عينة البحث من  

 استمارةوجمعت البيانات بإستخدام  .مشتل 174اعدد المشاتل الموجودة بمحافظة الجيزة وعدده إجمالي

المئوية النسب  استخدام لين عن المشاتل . وقد تمئوعن طريق مقابالت شخصية متعمقة مع المس استبيان

 . عرض النتائجتحليل البيانات و في المعياري واالنحراف الحسابيوالتكرارات والمتوسط 

 -وتتلرص أهم النتائج فيما يلى :

 : أهم أنواع نباتات الزينة التى يتم إنتاجها دارل مشاتل نباتات الزينة   -

 السيكاس ( -الجهنمية -ثرو الليمون -الجارونيا -الفيكس -) الهيبسكس -نباتات الشمس: النباتات الخارجية أو -4

 الدراسينا ( -اليوكا -الكروتون -الشفليرا -السنجونيوم -) البوتس -نباتات الظل : النباتات الداخلية أو -4

 أهم مشاكل إنتاج نباتات الزينة التى تواجه المحؤليم عم المشاتل  -

 موت الكثير من أشجار الفيكس بعد إقتالعها من األرض -4أسعار مستلزمات اإلنتاج     ارتفاع -4

 ضعف نسبة إنبات بذور نخيل السيكاس  -3

 : ، مم وجهة نظر المحئوليم عم المشاتلفى حل تلك المشكعت الزراعيدور اإلرشاد 

 توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة   -4

 س من األرضإعداد نشرات فنية عن طرق ومواعيد تقليع أشجار الفيك -4

 إعداد نشرات فنية عن طرق ومواعيد إكثار بذور نخيل السيكاس -3

 م :ويواجهها المصدر التيمشاكل تصدير نباتات الزينة 

 نباتات الزينة بالمعلومات عن األسواق الخارجية مصدريعدم وجود جهة فى مصر تمد  -4

 إيجار الثالجات ارتفاع -3تكاليف الشحن       ارتفاع -4

 رة التعقيدات اإلدارية وصعوبة الحصول على التصاريح المختلفةكث -1

 

 



El-Shafie, E. M. et al. 

 

 3842 

 : ، مم وجهة نظر المصدريمفى حل تلك المشكعت الزراعيدور اإلرشاد 

 بتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية الزراعيأن يقوم اإلرشاد  -4

 مع الجهات المختصة بتخفيض تكاليف الشحن  االتفاقمحاولة  المساعدة في -4

 تسهيل عملية الحصول على تصاريح تصدير النباتاتالمساعدة في  -3

 ، مم وجهة نظر المحئوليم عم المشاتللنباتات الزينة الزراعييجس أم تتوافر فى المرشد  التيالشروط   -

: 

 على مؤهل زراعي عالي    أن يكون حاصالا  -4

 إنتاج نباتات الزينةالقدرة على التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه  تتوفر لديهأن   -4

 طرق عالج األمراض التى تصيب نباتات الزينة   فيخبرة  تتوفر لديهأن  -3

 أن يكون على دراية بما هو جديد فى مجال إنتاج نباتات الزينة   -1

الدخول على شبكة ب األلى وذلك حتى يتمكن من التعامل مع الحاس علىالقدرة  تتوفر لديهأن    -5     

لين ئومجال نباتات وزهور الزينة ونقلها إلى المس فيما توصل له العلم  آخرعرفة وذلك لمالمعلومات الدولية 

 عن مشاتل نباتات الزينة

 

 مقدمةال

 

للعمررل علررى زيررادة صررادراتنا مررن قطرراع  تضررافرا لجهررودهامررة تسررتلزم  اقتصرراديةتمررر مصررر بمرحلررة 

من ميزة نسبية  وذلك لما تتمتع به مصر فوأزهارا لقطمجال تصدير نباتات الزينة  فيالزراعة خاصة التوسع 

يكسروها  الرذيهذا المجال نظراا لجوها المعتدل خالل أشهر الشرتا  علرى عكرس الحرال بالنسربة لردول أوروبرا  في

يلجئون للزراعة فى الصوب المكيفة العالية التكاليف لذلك يجب علينا  شأنهمن  الذيالجليد فى ذلك الوقت األمر 

  .ق الخارجية بنباتات وزهور الزينةالسو القتحام األشهر هذهوجودة عندنا خالل الميزة الم استغالل

تعتبرر مرن أهرم فرروع العلروم  والتريعلى أهمية زراعة وإنتاج نباتات الزينرة  (4774ويركز أبو زيد )

التكنولوجيرة على أحدث األساليب الفنيرة مرن الوسرائل  العتمادهاالزراعية والفنون الفالحية من الناحية التطبيقية 

علرى المسرتوى المحلرى  القروميوزيادة الردخل  الماديتعمل على رفع المردود  التيللتطورات العلمية العصرية 

ا بالعمليررات  المتصررلةحيررث يوجررد العديررد مررن القواعررد الضرررورية والكثيررر مررن اإلشررارات الفنيررة   والرردولي أساسررا

ا  ا  والمستوردةالزراعية لنباتات الزينة المتوفرة محليا وأنواعهرا  األراضريمعظم  فيتصلح زراعتها  التيخارجيا

المختلفة تحرت جميرع الظرروف الجويرة وبيئاتهرا المتباينرة  ونخرص بالرذكر البيئرة المصررية الزراعيرة النموذجيرة 

 إلنتاج مثل هذه النباتات .

ا  استخدام فيلذلك فقد أخذت الدول النامية   نباترات الزينرة الوسائل الحديثة لحل مشاكل الزراعرة خاصرا

ا  إلىتصل  كي ا حيث أصبح تصدير نباتات الزينة سوا  المسرتخدم منهرا خارجيرا  فريالمستوى المطلوب تصديريا

الترزيين  فريالمسرتخدم  الحدائق والشوارع مثل ) الفيكس ـ البوانسيانا ـ الجكرنردا ـ والنخيرل بأنواعرـه . . .  ( أو

لزيادة دخول هذه  األساسيةسينا ـ الديفنبخيا ـ اليوكا  . .  ( من العوامل مثل ) البوتس ـ ـ الشفليرا ـ الدرا الداخلي

 االعتمراد فريجيرد . ومرن هنرا بردأت الردول الناميرة  سرعريالدول حيث تعتبر هذه األنواع من النباتات ذات عائرد 

شرمال  فية سوا  ـ األمريكتين ـ جميع الدول العربي األوروبيكل من اإلتحاد  إلىعلى تصدير مثل هذه النباتات 

 . العربيمنطقة الخليج  فيأفريقيا أو 

 متميررز إلنترراج جغرافرري( أن مصررر تتمتررع بمنررا  مالئررم وموقررع 4993و آخرررون ) يويرررى المليجرر    

ا مما يؤهلها للدخول  انخفاضوتصدير نباتات الزينة هذا بجانب  منافسة قويرة مرع الردول  فيتكاليف اإلنتاج نسبيا

أحرردث وسررائل  اسررتيعابمررع  المصررريإمكانيررات المررزارع  اسررتغاللهررذا المنطلررق يجررب رة ومررن الكبيرررة المصررد  

للحاصرالت  التصديريالمجال  فيمصر للتوسع  فيالتكنولوجيا الحديثة وكذلك الظروف الجوية المثالية السائدة 

 البستانية غير التقليدية كأزهار القطف .

مرن مشراتل نباترات  اا ترات الزينرة إال أن كثيررعلرى الررغم مرن أهميرة نبا( أنره 4991عاصم ) واستنتج  

بعرض  اسرتمرارالزينة لرم تصرل بعرد إلرى كامرل كفا تهرا اإلنتاجيرة مرن حيرث النوعيرة والكميرة وهرذا واضرح مرن 

وأوضرح  منهرا لرم ترزل فرى طرور اإلنشرا  . اا عمليات اإلنتراج بجانرب أن كثيرر فيالمشاتل فى إتباع طرق تقليدية 

ا نباتات الزينة فى مصرر يعتبرر ميردان( أن إنتاج 4994المليجى ) ا فسريح ا  الزراعري اإلرشراديمكرن أن يعمرل فيره  ا

 . وتنوعه إنتاجهبفاعلية نظراا لضخامة 
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عن طريرق توعيرة  الزراعيتدخل اإلرشاد  ،بل حتمية ،ضرورةأوضح  (4774وفى دراسة لجمعة ) 

التري يجرب أن ن خرالل البررامج التعليميرة األساليب والوسائل الزراعية الحديثة مر استخدامالمزارعين عن أهمية 

 .ام األساليب التكنولوجية الحديثةيقوم بها أخصائيون قادرون على نشر المعرفة القابلة للتغيير بإستخد

وعلى ذلك البد أن نعمل على دوام الصلة بين األماكن البحثية ومصرادر المعلومرات لتسرهيل نقلهرا إلرى 

 على المنافسة فى األسواق الخارجية.   اا سين نوعيته حتى يصبح قادريادة اإلنتاج وتحزالمزارعين بغرض 

 -مشكلة البحث :

زيادة صادراتنا من قطاع  فييمكن أن يكون لها إسهام كبير  التيتعتبر نباتات الزينة من المحاصيل      

يررة ووضررعت لهررا ألن العمليررة التصررديرية تعتمررد علررى أسررس علمنظررراا و القرروميزيررادة الرردخل  وبالترراليالزراعررة 

ا لكل دولة ،مواصفات خاصة عردم قبرول  إلرىعدم دراية أصحاب المشاتل بتلك المواصفات يؤدي و ،تختلف طبقا

ا هذا بجانب عدم توفر الخبرة الالزمة إلنتاج نباتات ذات مواصفات تصديرية مما يع ق عملية والنباتات تصديريا

فر وسررائل اإلنترراج الحديثررة مررن صرروب مجهررزة و ثالجررات كمررا أن عرردم ترروا .عمليررة  التصرردير بالتررالياإلنترراج و 

إعاقرة  إلرىيرؤدى  ، كرل ذلركالمواعيرد المناسربة فريوكذلك وسائل النقل المكيفة هذا بجانب عردم تروفر الطرائرات 

 .المطلوبة وبالمواصفاتفى المواعيد المحددة إلى المستهلك النهائي عملية التصدير وعدم وصول المنتج 

يعمررل علررى إمررداد المنتجررين بالمواصررفات التصررديرية  إرشرراديهميررة وجررود جهرراز ومررن هنررا يتضررح أ    

الخاصة باألسواق الخارجية وكذلك إمدادهم بأحدث أساليب وطرق اإلنتاج للوصول برالمنتج الرى أفضرل صرورة 

 .مراحل اإلنتاج والتصدير فيتواجههم  التيومساعدتهم على حل المشاكل 

يرتم إنتاجهرا داخرل مشراتل نباترات  التريالنباترات  ة فرى التعررف علرىلذلك تتلخص مشكلة هذه الدراسر    

لردى  االستشرارةوالتعرف علرى مصردر  نباتات الزينة ومصدري منتجيتواجه  التيالمشاكل  الزينة والعقبات أو

عررن مشرراتل  المسررئولينمشرركلة و التعرررف علررى رغبررة  ألي مرروجهتهمعررن مشرراتل نباتررات الزينررة عنررد  ينلئوالمسرر

يجرب أن  التريالمواصرفات  هريإنتراج نباترات الزينرة ومرا  فريمتخصرص  زراعيوجود مرشد  فيلزينة نباتات ا

الذي يمكن أن يقوم به اإلرشاد الزراعي في حرل كرل مرن مشراكل الدور استكشافوكذلك  لك المرشدذ فيتتوافر 

 اإلنتاج والتصدير الخاصة بنباتات الزينة

 -أهداف البحث :

 اد عينة البحث .التعرف على خصائص أفر  -1

 . بمحافظة الجيزة يتم إنتاجها داخل مشاتل نباتات الزينة التيالتعرف على أهم أنواع النباتات  -4

حرل  فرينباترات الزينرة  مصردريو  منتجري واقتراحراتر نباترات الزينرة التعرف على مشاكل إنتاج وتصدي   -3

 تلك المشكالت .

المشاتل أن العراملين فرى مجرال إنتراج نباترات الزينرة بحاجرة  ن عنولالتي يرى المسئوالتعرف على األعمال  -1

 إلى التدريب عليها .

 مشكلة ألي موجهتهمعن مشاتل نباتات الزينة عند  ئولينلدى المس االستشارةالتعرف على مصدر  -5

رف عن المشاتل أنهم بحاجة إلى مرن يمردهم بهرا وكرذلك التعرلون ئويرى المس التيالتعرف على المعلومات   -6

 على مصادر معلوماتهم عن األسواق الخارجية .

إنترراج  فرريمتخصررص  زراعرريوجررود مرشررد  فرريلين عررن مشرراتل نباتررات الزينررة سررئوالتعرررف علررى رغبررة الم  -0

 تلك المرشد . فييجب أن تتوافر  التيالمواصفات  هينباتات الزينة وما 

اكل اإلنترراج والتصرردير الخاصررة حررل  مشرر فرري الزراعررييمكررن أن يقرروم برره اإلرشرراد  الررذيالرردور  استكشرراف  -9

 بنباتات الزينة .

 -منطقة الدراحة :

تعررد  ،(4775)ووفقررا لتقريررر التنميررة البشرررية لمحافظررة الجيررزة . تررم إجرررا  هررذه الدراسررة بمحافظررة الجيررزة   

مرن  % 673ألف فردان تمثرل نحرو  496 نحو يشغل مساحة قدرهاهو قطاع و ،الزراعة القطاع األول للمحافظة

ا معررض  التريومحافظة الجيزة من المحافظات  .المحافظةمساحة  تشرتهر بإنتراج نباترات الزينرة ويقرام بهرا سرنويا

 مختلف أنحا  الجمهورية . فييشترك فيه العديد من مشاتل نباتات الزينة الموجودة  والذيزهور الربيع 

 -: البحث عينةو الشاملة

ا )إلحصرائيات مديريرة الزراعرة بمحافظرة الجيرز    فريمشرتل متخصرص  174( يوجرد بالمحافظرة 4779) ةوفقا

 –وسريم أ –الجيرزة  –مراكرز) كرداسرة  يمراكز من مراكز المحافظة وهر 6ن على يإنتاج نباتات الزينة موزع

 %4071مشرتل بطريقرة عشروائية تمثرل  07عينرة قردرها  اختيرارالصف ( ولتحقيق أهداف الدراسة تم  –إمبابة 

 : كما يليودة بالمحافظة وكانت عدد المشاتل الموج إجماليمن 
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 .%4973بنسبة  أي ،مشتل 455 إجماليمن  مشتالا  37 اختيارتم ، حيث مركز كرداسة -1

 .%4979بنسبة   أي ،مشتل444 إجماليمن  مشتالا  41  اختيارمركز الجيزة وتم  -2

 .%44بنسبة  أي ،مشتل477 إجماليمن  مشتالا  44 اختيارمركز أوسيم وتم  -3

 .%4375أى بنسبة  ،مشتل40 إجماليمشاتل من  1 تياراخمركز إمبابة وتم  -4

 -طريقة جمع البيانات وتحليلها :

لين عرن مشراتل نباترات ئومرع المسرة الشخصرية مقابلربال اسرتبيان اسرتمارةجمع البيانات من خرالل اسرتخدام تم     

 النتائج. عرض  في يوالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار النسب المئوية والتكرارات استخداموتم . الزينة

 

 النتائج و مناقشتها
 

 أوالً : رصائص أفراد عينة البحث : أ

 : كما يلي خصائص أفراد عينة البحث هي أهم (إلى أن4تشير بيانات الجدول رقم )

 

 ( 07( رصائص أفراد عينة البحث ) م = 1جدول رقم )

 % التكرار الراصية

 الحم -أوالً 

 (ةسن37)حتى   صغيرسن 

 

45 

 

4471 

 0471 57 (ةسن57-34)من سن متوسط

 074 5 سنه(57)أكثر من  سن كبير

 الحلة اإلجتماعية -ثانياً:

 متزوج

 

51 

 

0977 

 4175 47 أعزب

 677 1 أرمل

 475 4 مطلق

 475 4 ال يوجد إجابة

 المحتوى الت ليمي  -ثالثاً :

 أمي

 

41 

 

4777 

 4777 41 يقرا ويكتب

 173 3 إبتدائى

 976 6 إعدادي

 976 6 مؤهل متوسط زراعي 

 4777 0 مؤهل متوسط غير زراعي

 4479 46 مؤهل عالي زراعي 

 570 1 مؤهل عالي غير زراعي 

 عدد حنوات ال مل في مجال نباتات الزينة -راب اً :

 سنوات 5أقل من 

 (47-5من )

 (45-44من )

 (47-46من )

 (45-44من )

 (45)أكثر من سنه

 

5 

44 

49 

49 

44 

6 

 

074 

4570 

4074 

4579 

4570 

976 
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 -الحم: -1

  سرنه كحرد أقصرى، بمتوسرط حسرابي قردره 56سنه كحرد أدنرى  و 49تراوح مدى سن المبحوثين بين 

( يقعرون %04أغلرب المبحروثين نحرو) (. وتوضرح بيانرات  الجردول  أن975وانحراف معياري قردره ) (3974)

فقررط فرري فئررة السررن الصررغيرة )حتررى  %44حررو ( سررنه، وذلررك بالمقارنررة بن57-34فرري فئررة السررن المتوسررطة )

 سنة (.    57فقط في فئة السن الكبير )  أكثر من  %0سنة(، ونحو  37

 -الحالة االجتماعية : -2

( %41( من المسرؤلين عرن المشراتل متزوجرون مقابرل نحرو ) %09تشير نتائج الجدول إلى أن نحو )

 ( فقط مطلق. %4( أرامل ونحو ) %6عزاب ونحو )

 - ليم :الت -3

من المسئولين عن المشاتل حاصلون على مؤهالت عليا، وأن  %49تشير بيانات الجدول إلى أن نحو 

أميين، ونحو  %47منهم حاصلون على الشهادة االبتدائية، فى مقابل  %1يقرأون ويكتبون، كم أن  %41نحو 

 فقط حاصلون على شهادة إعدادية.  %9حاصلون على مؤهالت متوسطة، ونحو  49%

ومن هنا يتضح أن الحاصلون على مؤهالت زراعية سوا  كانت مؤهالت )عليا أو دبلومات فنية( يصل نسبتهم 

( وتشير هذه النتائج الى إمكانية تزويد هؤال  المسؤلين عن المشاتل بالمعلومات و المعارف  %34نحو )

 رات فنية أو مطويات.المتعلقة برعاية وتربية وإنتاج نباتات الزينة فى صور مكتوبة فى شكل نش

 -عدد حنوات ال مل فى مجال نباتات الزينه : -4

سنه كحد أقصى 37سنوات كحد أدنى و3تراوح مدى عدد سنوات عمل المسؤلين عن المشاتل بين 

( %53وتشير نتائج الجدول أن نحو )  0749وانحراف معياري  قدره  %45757وبمتوسط حسابي قدره 

سنه ونحو  44( لديهم خبره طويلة أكثر من %41سنه( مقابل نحو )47-44لديهم خبره متوسطه من )

 سنوات 47( لديهم خبره قليله نسبيا حتى 43%)

 

 ً  يتم إنتاجها دارل مشاتل نباتات الزينة التي: أهم أنواع النباتات  ثانيا

نرروع مررن أنررواع يوجررد الكثيررر مررن أنررواع النباتررات يررتم إنتاجهررا داخررل مشرراتل نباتررات الزينررة ويتعرردد اسررتخدام كررل 

  ،نبراتي ياجومنهرا مرا يرزرع بهردف عمرل سرور أو سر ،النباتات فمنها األشجار الكبيرة التي تزرع بهردف التظليرل

ومنها ما يزرع بهدف التمتع برائحتها والحصرول  ،ومنها ما يزرع بهدف تحديد األماكن والمسطحات الخضرا 

 ع داخل المباني لتضفى الجمال والبهجة داخل المكان .ومنها أيضا النباتات الداخلية التي توض ،على أزهارها

تم تقسيم أنواع النباتات داخل المشاتل إلى فئتين رئيسيتين هما نباتات الشمس )النباتات الخارجية( ونباترات و    

مرن ( إلى أن الغالبية العظمى مرن المشراتل تنرتج النروعين 4وتشير نتائج الجدول رقم ) .الظل )النباتات الداخلية(

 ( تنتج نباتات الشمس فقط.%43( مقابل )%90الظل( حيث بلغت النسبة نحو )و النباتات )الشمس

 أنواع النباتات التى يتم إنتاجها    :(2جدول رقم )

 % التكرار نوع النبات

 9074 64 شمس و ظل

 4479 9 شمس فقط

 477 07 المجموع

 

 -نباتات الشمس )النباتات الرارجية( :  -1

داخرل المشراتل هرو نبرات الهيبسركس وبلر  نسربة  انتشراراإلى أن أكثر النباتات  (3شير نتائج  الجدول رقم )ت     

( ثم الجارونيرا وكانرت النسربة %07( داخل المشاتل ثم أشجار الفيكس وبلغت النسبة نحو )%04نحو ) زراعته

( %14والسريكاس نحرو ) (%13( والجهنميرة نحرو)%64( ثرم ثررو الليمرون وبلغرت النسربة نحرو )%66نحو )

 .( %40( والشيح نحو )%37( والفل نحو )%34والتيكوما نحو )
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 -نباتات الظل )النباتات الدارلية( :  -2

( %97( إلرى أن معظرم المشراتل تقروم بإنتراج البروتس حيرث بلغرت النسربة نحرو )1تشير نتائج  الجردول رقرم )   

ا حيرث بلغرت  ( وكانت نسبة إنتاج%01وكذلك السنجونيوم وبلغت نسبته نحو ) ا أيضرا نبات الشرفليرا كبيررة نسربيا

( %19( ثم الكروتون وبلغت النسربة نحرو )%57أما نبات الدراسينا فبلغت نسبة إنتاجه ) .(%69النسبة نحو )

( ثررم األجلونيمررا وبلغررت النسرربة نحررو %14وتسرراوت نسرربة االررديفنباخيا واليوكررا حيررث بلغررت نسرربة إنترراجهم نحررو )

والبوشرررتاردا  (%43( ثرررم األنتررروريم وبلغرررت النسررربة نحرررو )%34النسررربة نحرررو ) ( ثرررم القشرررطة وبلغرررت31%)

وكررذلك  همرراسررهولة إكثار إلررىالسرربب فررى إرتفرراع نسرربة زراعررة البرروتس والسررنجونيوم . وقررد يرجررع (%46نحررو)

يمكرن أن  التريمرن أكثرر النباترات  نيعتبررا اإنهمر إلرى باإلضرافةنروع مرن أنرواع الصروب  أي فيإمكانية نموهما 

 .المبانيش لفترات طويلة داخل تعي

 

 (07)م=    ةأصناف نباتات الظل الدارلية المنتج: (4جدول رقم )
 % التكرار النبات % التكرار النبات

 1479 46 ديفنباخيا 9773 56 بوتس
 1479 46 يوكا 0174 16 سنجونيم
 3379 44 أجلونيما 6070 14 شفليرا
 3776 49 قشطه 5777 34 دراسينا
 4476 41 أنتوريم 1971 37 كروتون

 

 -:ثالثا

 -رعل مرحلة  اإلنتاج : الزينةتواجه المحئوليم عم مشاتل نباتات  التيالمشاكل   -1

 ، من وجهة نظرهم،لين عن المشاتلأن أهم المشكالت التي تواجه المسئو( إلى 5تشير نتائج الجدول رقم )     

  -:هي

أجمع األسمدة ( حيث  –المبيدات  –العبوات  – لبيت موسا)  ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج مثل -4

 .( %477 نسبةعليها كل المبحوثين )ب

ا )بنسبة  و ، ارتفاع أجور العمال -4  .( %477أجمع عليها كل المبحوثين أيضا

 . %49وبلغت النسبة نحو  ،من األرض اقتالعهاموت الكثير من أشجار الفيكس بعد    -3

 .%44وبلغت النسبة نحو  ،ضعف إنبات بذور نخيل السيكاس  -1

 . %9وبلغت النسبة نحو  ،إصابة الديفنباخيا والكروتون بالفطريات والحشرات   -5

 .%3وبلغت النسبة نحو  ،موت بعض شجيرات ثرو الليمون  -6

 .%471وبلغت النسبة نحو  ،إصابة الورد البلدى بالحمرة   -0

 .%471وبلغت النسبه نحو  ،يمونثرو اللوالدراسينا و زيادة نسبة الملوحة تؤثر على الكروتون  -9

 .%471وبلغت النسبة نحو  ،قلب النبات فيبمرض  الملوكيإصابة النخيل  -9

 .%471وبلغت النسبة نحو  ،من األرض تقلعهاضعف نسبة إنبات نخيل األريكا والسفورسيا بعد  -47

 .%471سبة نحو وبلغت الن ،حالة تالمس جذور نخيل البسماركيا للمياه الجوفية فييموت النبات  -44

 -اقتراحات المحؤليم عم المشاتل للتغلس على مشاكل اإلنتاج : -

 .أن يتم توفيرها بسعر مناسب : أح ار محتلزمات اإلنتاج ارتفاعالحلول المقترحة للتغلس على مشكلة  -

 .رش النباتات بالمبيد المناسب كل شهرة: بالحمر البلديإصابة الورد  -

 (07)ن=  ةأصناف نباتات الشمس الرارجية المنتج :(3جدول رقم )

 % التكرار النبات % التكرار النبات

 1471 49 سيكاس 0471 57 هيبسكس

 3479 43 تيكوما 0777 19 فيكس

 3777 44 فل 6570 16 جارونيا

 4074 49 شيح 6471 13 ثرو ليمون

 4570 49 بوشتاردا 1479 37 جهنمية
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اقتالع س على مشكلة موت الكثير مم أشجار الفيكس ب د اقتععها مم األرض: الحلول المقترحة للتغل -

األشجار فى الميعاد المناسب، وعدم تقطيع كمية من كبيرة من الجذور أثنا  عملية التقليع، وعمل صندقة 

 لألشجار قبل عملية التقليع بثالث شهور، وتقليع األشجار بكمية كبيرة من الصاليا.

ساعة، ونقع البذور في  41نقع البذور في الما   قبل الزراعة لمدة ر نريل الحيكاس: ض ف إنبات بذو -

ساعة، وتغطية البذور بالبالستيك بعد الزراعة لرفع درجة  41حمض الجبريللك أسد قبل الزراعة لمدة 

 الحرارة.

ا بالمبيداتإصابة الديفنباريا والكروتوم بالفطريات والحشرات:  - عند مالحظة المرض،  رش النباتات سريعا

 وإتباع برنامج للرش، وعدم زيادة مياه الري.

 عدم زيادة مياه الري، واالهتمام بعمليات التدوير.موت ب ض شجيرات ثرو الليموم:  -

 

 

 المشاكل التى تواجه المحؤليم عم مشاتل نباتات الزينة رعل مرحلة اإلنتاج :(5جدول رقم )

 % ارالتكر الحلول % التكرار المشكلة

 -المبيردات  - البيت مروسأسعار )  ارتفاع

 العبوات ( - األسمدة

07 

 

477 

 

 توفيرهم بسعر مناسب

 

07 

 

477 

 

الفررريكس بعرررد  أشرررجارمررروت الكثيرررر مرررن 

 من األرض اقتالعها

 

 

 

 

43 

 

4975 

 

 4174 47 الميعاد المناسب فياألشجار  اقتالع

عدم تقطيع كمية كبيره من الجذور أثنا  

 لتقليععملية ا

9 

 

4471 

عمل صندقة للفريكس الكبيرر قبرل التقليرع 

 بثالث شهور

4 

 

479 

 4 التقليع بكمية كبيرة من الصاليا 

 

479 

 9 ضعف نسبة إنبات نخيل السيكاس

 

4471 

 

الما   قبل الزراعة لمدة  في نقع البذور

 ساعة 41

5  

حمض الجبريللك أسد  فينقع البذور 

 ساعة 41لمدة  الزراعةقبل 

4 479 

تغطيررة البررذور بالبالسررتيك بعررد الزراعررة 

 لرفع درجة الحرارة

4 479 

إصابة الديفنباخيا و الكروترون بالفطريرات 

 و الحشرات

رش النباترررات بالمبيررردات عنرررد مالحظرررة  975 6

ا   المرض سريعا

1 570 

ا   479 4 إتباع برنامج للرش شهريا

 479 4 الريمياه  زيادةعدم 

 4 موت بعض شجيرات ثرو الليمون

 

 471 4 الريعدم زيادة مياه  479

 471 4 اإلهتمام بعمليات التدوير

 471 4 رش النباتات بالمبيد المناسب كل شهر 471 4 بالحمرة البلديإصابة الورد 

زيادة نسبة الملوحة تؤثر على الكروتون  

 ثرو الليمون  –الدراسينا  -

 

4 

 

471 

 

 جابةال يوجد إ

 

4 

 

471 

إصابة النخيل الملوكى بمرض فى قلب 

 النبات

 

4 

 

471 

 - - ال يوجد إجابة

ضعف نسبة إنبات نخيل  األريكا 

 والسفورسيا

 - - ال يوجد إجابة 471 4

موت نخيل البسماركيا فى حالة تالمس 

 ةجذوره للمياه الجوفي

 - - ال يوجد إجابة 471 4
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 -مشاكل تصدير نباتات الزينة :

 –يواجرره مصرردري نباتررات الزينررة العديررد مررن المشرركالت سرروا  كانررت النباتررات المصرردرة ) أشررجار 

( إلرى 6أبصال (  وتشير بيانات الجردول رقرم ) –شتالت  –أزهار قطف –نباتات مزهرة  –نخيل  –شجيرات 

ت اإلداريرة أن جميع المصدرين يواجهون مشاكل في الحصول على التصراريح وكرذلك كثررة الرروتين والتعقيردا

التي يواجهونها مثل لجان فحص النباتات فكل هذه اإلجرا ات تستغرق وقرت طويرل وتزيرد مرن جملرة التكراليف 

( يواجهون مشكلة عدم انتظام مواعيد الطائرات األمر الذي قرد يرؤدى %97النهائية لعملية التصدير وأن نحو )

( يواجهررون مشرركلة %97تفررق عليرره وأن نحررو )إلررى عرردم وصررول النباتررات إلررى جهررات التصرردير فرري الميعرراد الم

( يرون أن شرط زراعة النباتات المصدرة في بيت موس غيرر مناسرب %17ارتفاع تكاليف الشحن وأن نحو )

( يررون أن شررط التصردير فري %37ويسبب لهم مشكلة بالنسبة للنباترات أو األشرجار كبيررة الحجرم وأن نحرو )

يكون هذا الشرط مقتصرر علرى النباترات التري تترأثر بردرجات الحررارة المبردات يزيد من التكلفة حيث يجب أن 

( من المصدرين يرون أن إيجار الثالجات يكون مرتفع ويؤدى إلرى زيرادة تكراليف %47العالية فقط وأن نحو )

يجب أن نشرير هنرا أن عردم انتظرام مواعيرد الطرائرات يسربب مشركالت كبيررة للمصردرين نتيجرة عردم  التصدير.

اتات في المواعيد المتفق عليها خاصة أزهار القطف فقرد يرؤدى ترأخر وصرولها إلرى عردم قبرول هرذه وصول النب

األزهررار ممررا يتسرربب ذلررك فررى خسررائر فادحررة للمصرردر يمكررن أن تررؤدى برره فرري النهايررة إلررى عدولرره عررن عمليررة 

 التصدير .

 
 (47)ن= ر نباتات الزينةيصدتمشاكل التصدير التى تواجة  :(6جدول رقم )

 % التكرار شاكلالم

 47777 47 الحصول على التصاريح فيالتعقيدات 

 9777 9 مواعيد الطائرات انتظامعدم 

 9777 9 تكاليف الشحن ارتفاع

 1777 1 بيت موس فيأن تكون النباتات منزرعة 

 3777 3 المبردات فيالتصدير 

 4777 4 إيجار الثالجات ارتفاع

 

 -المصدريم : حلول مشاكل التصدير مم وجهة نظر -

( يرررون أنرره ال بررد مررن تقليررل %477( إلررى أن جميررع المصرردرين )0تشررير بيانررات  الجرردول رقررم )    

( يرون ضررورة انتظرام مواعيرد الطرائرات، ونحرو %97الروتين في استخراج التصاريح المختلفة، وأن نحو )

ا  شرررط أن تكررون ( يرررون أنرره يجررب إلغرر%17( يرررون ضرررورة تخفرريض تكرراليف الشررحن، وأن نحررو )97%)

(، النخيرل كبيرر الحجرم –ل ) األشجار النباتات المصدرة منزرعة في بيت موس على إحجام النباتات الكبيرة مث

( يرون أن شرط التصدير في مبردات يجب أن يقتصرر فقرط علرى النباترات التري تترأثر بردرجات  %37ونحو )

( أنره يجرب أن يكرون إيجرار الثالجرات %47نحرو ) الحرارة العالية حتى يتم تقليرل تكراليف التصردير، كمرا يررى

 .مناسب

 

 (47)ن= حلول مشاكل التصدير مم وجهة نظر المصدريم :(0جدول رقم )

 % التكرار الحل

 477 47 المختلفةالتصاريح  استخراج فيتقليل الروتين 

 9777 9 مواعيد الطائرات انتظام

 9777 9 تخفيض تكاليف الشحن

 1777 1 النباتات الكبيرة إحجامعلى  بيت موس فيلنباتات المصدرة منزرعة إلغا  شرط أن تكون ا

 3777 3 تتأثر بدرجات الحرارة العالية التيمبردات يجب أن يكون فقط للنباتات  فيشرط التصدير 

 4777 4 أن يكون إيجار الثالجات مناسب
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 ً ى مجااال إنتاااج نباتااات الزينااة بحاجااة إلااى عاام المشاااتل أم ال ااامليم فاا لومئواألعمااال التااى ياارى المحاا :راب ااا

 .التدريس عليها

نتاج نباتات أن العمال بحاجه إلى تدريب على بعض األعمال المتعلقة بإ لين عن المشاتل جميع المسئوذكر    

لين ئو( إلى أن أغلب المس9الصندقة (  وتشير نتائج الجدول رقم )، والتسميد، واإلكثارالزينة )مثل التقليع، و

النخيل  األشجار أوذكروا أن عمال المشاتل بحاجه إلى تدريب على أعمال تقليع   (%96نحو  )المشاتل  عن 

من األرض خاصة أشجار  اقتالعهاكثير من األحيان تموت بعض النباتات بعد  فيمن األرض حيث أنه 

أن العمال    %37 نحوذكر . كما أن العمال بحاجه إلى تدريب على أعمال اإلكثار %57وذكر نحو    .الفيكس

 .اجه إلى تدريب على أعمال الصندقةأن العمال بح %0بحاجه إلى تدريب على أعمال التسميد ونحو 

وتشير هذه النتائج إلى أهمية دور اإلرشاد الزراعي في توفير التدريب لهؤال  العمال وذلك عن طريق تنظيم    

التقليع واإلكثار والتسميد والصندقة وهذه الدورات دورات تدريبية يشرف عليها خبرا  متخصصون  في مجال 

ن ويجب أال تكون في إطار نظري فقط بل يجب أن يتم التركيز على الجانب العملي وذلك حتى يتمكن المتدرب

 .الحصول على أكبر قدر من االستفادة من

  

 (07)م=   فيه ال مال إلى التدريسنوع ال مل الذي يحتاج : (8جدول رقم )

 % التكرار ملنوع ال 

 9570 67 التقليع

 5777 35 اإلكثار

 3777 44 التسميد

 074 5 الصندقة

 

 بيم المحئوليم عم مشاتل نباتات الزينة عند مواجهتهم للمشاكل: اآلراءوتبادل  االحتشارةاً: رامح

 -التشاور مع أصحاس المشاتل األررى :

لين عن المشاتل حيرث ئوجداا من التشاور بين المس ( إلى وجود درجة عالية9يشير نتائج الجدول رقم )    

ال يرتم بيرنهم  %9مقابرل نحرو  اآلرا يقومرون بالتشراور وتبرادل  (%94)نحرو  يتضح أن أغلرب المبحروثين

 . اآلرا تشاور أو تبادل 

 

 ليم عم المشاتلئوبيم المح اآلراءاإلحتشاره وتبادل  :(9جدول رقم )

 % رالتكرا اآلراءأو تبادل  االحتشارة

 9473 63 نعم

 970 6 ال

 477 07 اإلجمالي

 

 -مشكلة : أيعند مواجهة  االحتشارةمصادر 

 مواجهتهملين عن المشاتل عند ئولدى المس االستشارة( إلى أن مصادر 47تشير نتائج الجدول رقم )   

سبة و مراكز البحوث وبلغت الن  %67أصحاب المشاتل األخرى وبلغت النسبة  نحو هيمشكلة  ألي

 . %36نحو 

 

 مشكلة أيعند مواجهة  االحتشارةمصادر  : (17جدول رقم )

 % التكرار االحتشارة مصدر

 6777 14 أصحاب المشاتل

 3570 45 مراكز البحوث

 173 3 عدم وجود إجابة

 477 07 اإلجمالي
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  -حاً :حاد

  :إلى مم يمدهم بها جةبحا أنهم م في مجال إنتاج نباتات الزينةوال امل يري التيالم لومات  

لين عن المشاتل بحاجة إلى معرفة كيفيرة تمييرز ئومن المس %57( إلى أن نحو 44الجدول رقم ) توضح بيانات

بحاجرة إلرى مزيرد مرن المعلومرات عرن أفضرل  %36أعراض أو مظاهر اإلصابة باألمراض المختلفة وأن نحو 

ب نباترات الزينرة ونسرب وطريقرة إضرافتها كمرا أن نحرو تصري التيلألمراض  استخدامهايتم  التيأنواع المبيدات 

يد مرن المعلومرات عرن أفضرل أنرواع األسرمدة وطررق وكميرات زلين عن المشاتل بحاجة إلى مئومن المس 49%

أنهم ينقصهم معلومات عن كيفية إكثرار بعرض أنرواع النخيرل مثرل السريكاس والزاميرا  %47إضافتها وذكر نحو 

ا إذا كان سيتم إكثاره أنهرم ينقصرهم معلومرات عرن عالمرات  %6حرين ذكرر نحرو  فريعرن طريرق البرذور  اخاصا

 البذرة . فينمو الجنين  اكتمال

 

 (07)م=مجال إنتاج نباتات الزينة فيم وال امليحتاجها  التيالم لومات  :(11جدول رقم)

 % التكرار نوع الم لومة

 5777 35 كيفية تمييز أعراض أو مظاهر اإلصابة باألمراض المختلفة

 3570 45 تصيب نباتات الزينة التيتستخدم  لألمراض  التيأفضل أنواع المبيدات 

 4976 47 أفضل أنواع األسمدة وطرق وكميات إضافتها 

 4777 0 كيفية إكثار بعض أنواع النخيل مثل السيكاس والزاميا 

 677 1 نمو الجنين بالبذرة اكتمالعالمات 

 

 الذيتوفير تلك المعلومات ويكون هو المصدر  في الزراعيإلرشاد ومن هنا يجب أن يبرز دور ا  

قسم  وحدة أو إدارة أو ن عن المشاتل معلوماتهم ويمكن أن يتم ذلك عن طريق وجودولئومنه المس قييست

وكذلك يمكن إعداد نشرات فنية عن  .ن بنباتات الزينة وإليه المهتم أيلجخاص بنباتات الزينة  الزراعيلإلرشاد 

األمراض وبعضها وذلك حتى يتمكن  التمييز بينتصيب نباتات الزينة وكيفية  التياض ومظاهر اإلصابة أعر

وإعداد نشرات فنية عن أفضل طرق ومواعيد إكثار . أفضل طرق الوقاية استخدامعن المشاتل من  ونلئوالمس

داد نشرات فنية عن أفضل أنواع وكذلك إع ،إكثارها فيمنتجي نباتات الزينة صعوبة  هواجي التينباتات الزينة 

نضج أو عقد  اكتمالإرشادية عن عالمات  تنشرا إعداد، واألسمدة وكمياتها وطرق إضافتها للنباتات المختلفة

 .البذور حتى تكون صالحة للزراعة

 

 -عم األحواق الرارجية : مصدري نباتات الزينة مصادر م لومات  

مصرر تقروم بإمردادهم  فريجهرة  أيهور الزينرة أنره ال يوجرد ذكر جميع القائمين بتصدير نباتات وز    

نباترات  مصردري(  إلرى أن مصرادر  44بالمعلومات عن األسواق الخارجية حيث تشير بيانرات الجردول رقرم ) 

ترتم بيرنهم وبرين الشرركات  التيتنحصر فى الفاكسات  الخارجيالحصول على المعلومات عن السوق  فيالزينة 

أو عرن طريرق شربكة المعلومرات الدوليرة   ،لين عن عمليرة التصرديرئومن المس %97حو وذكر ذلك ن الخارجية

 %47مختلرف الردول وذكرر ذلرك نحرو  فريتقرام  التريأو عن طريق المعرارض  ، %07)النت( وذكر ذلك نحو 

 من القائمين على عملية تصدير نباتات الزينة .

 

 (17)م=  الرارجيةهم عم األحواق توزيع المبحوثيم وفقاً لمصادر م لومات :(12جدول رقم )

 % التكرار مصادر الم لومات

 الخارجيةالفاكسات مع الشركات 

 شبكة المعلومات الدولية )النت( 

 الخارجيةالمعارض 

9 

0 

4 

97 

07 

47 

    

ات نباتات الزينرة بالمعلومر مصدريفعال فى إمداد يمكنه القيام بدور   الزراعياإلرشاد ا يمكن القول بأن لذ     

كرل سروق ومواسرم الطلرب  فريالكافية عن األسرواق الخارجيرة مرن حيرث أنرواع ومواصرفات  النباترات المطلوبرة 

 .عليها
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 .نباتات الزينة  مترصص فى زراعي وجود مرشد فيرغبة المحؤليم عم مشاتل نباتات الزينة  اً:حاب 

متخصرص  زراعريمرشرد ضرورة أن يكرون هنراك على جميع المسؤلين عن مشاتل نباتات الزينة أكد 

 ألي مواجهتهمللمسؤلين عن مشاتل نباتات الزينة عند  اتاالستشاراا للمعلومات ونباتات الزينة يكون مصدرفي 

حيث أن عدم وجود مرشد متخصص فى نباترات  ألى معلومة متعلقة بنباتات الزينة احتياجهمحالة  فيمشكلة أو 

ا مررا يلجئررون إلررى  لين عررن المشرراتلئومعظررم المسرر. فالزينررة قررد يررؤدى إلررى الحصررول علررى معلومررات خاطئررة غالبررا

 .عندما يواجهون أى مشكلة أو عندما يكونوا بحاجرة إلرى معرفرة معلومرة معينرة المسؤلين عن المشاتل األخرى،

  زراعريلذا يجب إعداد مرشرد  . معلومات خاطئة بين المسؤلين عن المشاتل أو تداول يمكن أن يتم نقل وبالتالي

كافيرة تروفر المعلومرات وتردرب المرشردين دورات تدريبيرة  مرن خرالل مجال إنتاج نباتات الزينرة متخصص فى 

 فى مجاالت إنتاج نباتات الزينة .المتخصصين على المهارات المختلفة 

 

عم  ئوليملمحلنباتات الزينة مم وجهة نظر ا الزراعيالتى يجس أم تتوافر فى المرشد  المواصفات -2     

  -الزينة : مشاتل نباتات

عن مشاتل نباتات الزينة أن تتوفر فى ئولون ( إلى المواصفات التى يرى المس43تشير بيانات الجدول رقم )   

 وهى :، المرشد الزراعى لنباتات الزينة

من المسؤلين عن  مشاتل نباتات  %97وذكر ذلك نحو  ،عالي زراعيعلى مؤهل  أن يكون حاصالا  -4

 .الزينة

 ، من وجهة نظر إنتاج نباتات الزينة تواجه التيمشاكل التوصل إلى  حلول لل رة علىالقد تتوفر لديهأن  -4

  . %67نحو 

من  %57وذكر ذلك نحو ، خبرة فى طرق عالج األمراض التى تصيب نباتات الزينةال تتوفر لديهأن  -3

 .عن المشاتلئولين المس

من المسئولين  %47ذكر ذلك نحو و ،أن يكون على دراية بما هو جديد فى مجال إنتاج نباتات الزينة -1

 عن المشاتل.

التعامل مع الحاسب األلى وذلك حتى يتمكن من الدخول على شبكة المعلومات على القدرة تتوفر لديه أن  -5

من نقلها إلى ، ومن ثم العلم فى مجال نباتات وزهور الزينة إليه الدولية وذلك لمعرفة أفضل ما توصل 

 عن المشاتل(  ئولينمن المس %6نحو  ذلك وذكريحتاج إليها، 

 

 (07)م= الشروط التى يجس أم تتوافر فى مرشد نباتات الزينة  :(13جدول رقم )

 

ً ثامن ليم عام مشااتل ئوالمحا تواجاه التايحال المشااكل  فاي الزراعايالدور الاذي يمكام أم يقاوم باه اإلرشااد  :ا

 -نباتات الزينة :

لين عن المشراتل سروا  كانرت مشراكل إرتفراع أسرعار مسرتلزمات ئوالمس تواجههناك مشاكل عديدة      

وبسررؤال  تقرروم داخررل المشرراتل ( الترريالفنيررة ) العمليررات الزراعيررة المختلفررة  بررالنواحياإلنترراج أو مشرراكل متعلقررة 

تلخصت أهم  هذه المشكالت حل في الزراعييمكن أن يقوم به اإلرشاد  الذيلين عن المشاتل عن الدور ئوالمس

 :  ، فيما يلي(41الجدول رقم )هذه األدوار، كما هو موضح في 

توفير  فيوجود دور لإلرشاد الزراعى ضرورة يرون (  %477بنسبة )لين عن المشاتل ئوجميع المس -4

عن  تحقيق ذلك المطلب الزراعيويمكن لإلرشاد  .كافة مستلزمات إنتاج نباتات الزينة بأسعار مناسبة

فى المناطق التى يوجد بها مجموعات كبيرة من  ،من مستلزمات اإلنتاج ،المشاتل احتياجاتطريق تحديد 

لتلك  سعر أقليتم الحصول على  وبالتاليثم شرا  تلك المستلزمات بكميات كبيرة  ،مشاتل الزينة

 .لين عن المشاتل بنفس أسعار شرائها ئوثم يعاد بيعها للمس .المستلزمات

 % التكرار الشروط

 9074 64     عالي زراعيعلى مؤهل الحصول 

 6777 14 إنتاج نباتات الزينة    تواجهالقدرة على حلول المشاكل التى  

 5777 35 تصيب نباتات الزينة     التيخبرة فى طرق عالج األمراض ال

 4777 41 مجال إنتاج نباتات الزينة    فيما هو جديد كل دراية بال

 677 1 التعامل مع الحاسب األلى على القدرة 
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تصيب نباتات  التيعن األمراض متخصصة ن عن المشاتل ضرورة إعداد نشرات إرشادية لوئوالمس يرى -4

 .%50نحومن ذكر ذلك وبلغت نسبة  ،الزينة وطرق عالجها

عن مواعيد متخصصة لين عن المشاتل  ضرورة إعداد نشرات إرشادية ئوالمس من %49نحو  يرى -3

 .وطرق تقليع األشجار والنخيل من األرض 

عن أفضل أنواع متخصصة لين عن المشاتل ضرورة إعداد نشرات إرشادية ئوالمس من %41نحو  يرى -1

 .األسمدة وطرق إضافتها وكمياتها

عيد وطرق موا متخصصة عن لين عن المشاتل ضرورة إعداد نشرات إرشاديةئوالمسمن  %0نحو  يرى -5

 .اإلكثار لنباتات الزينة

 

أم يقاوم باه اإلرشااد الزراعاي فاى حال المشااكل التاي تواجاه المحائوليم  الدور الذي يمكم :(14جدول رقم )

 (07عم مشاتل نباتات الزينة   )م=

 % التكرار دور اإلرشاد الزراعي

 477 07 توفير كافة مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة 

 5074 17 إعداد نشرات إرشادية عن األمراض التي تصيب نباتات الزينة وطرق عالجها  

 4976 47 إعداد نشرات إرشادية عن مواعيد وطرق تقليع األشجار والنخيل من األرض  

 4173 47 إعداد نشرات إرشادية عن أفضل أنواع األسمدة وطرق إضافتها وكمياتها 

 074 5 إعداد نشرات إرشادية عن مواعيد وطرق اإلكثار لنباتات الزينة

 

 -في حل مشاكل التصدير : لزراعيايمكم أم يقوم به اإلرشاد  الذيالدور   -

( يررون أنره البرد أن يقروم اإلرشراد %477أن جميع المصدرين )إلى ( 45تشير بيانات  الجدول رقم )

كرل سروق  في المطلوبةبتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية من حيث أنواع ومواصفات النباتات  الزراعي

تفرراق مررع الجهررات اليجررب أن يقرروم با الزراعرريرشرراد ( يرررون أن اإل%97وأن نحررو ) ،ومواسررم الطلررب عليهررا

عمليررة  الزراعرري(  أنرره يجررب أن يتررولى اإلرشرراد %07نحررو ) ، كمررا يرررىتخفرريض تكرراليف التصررديرلالمختصررة 

 .التصدير 

 

 في حل مشاكل التصدير الزراعييمكم أم يقوم به اإلرشاد  الذيالدور : (15جدول رقم )

 % التكرار الدور

 477 47 بتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية من كافة الوجوه الزراعي أن يقوم اإلرشاد

 97 9 يجب أن يقوم بالإلتفاق مع الجهات المختصة بتخفيض تكاليف التصدير الزراعياإلرشاد  

 07 0 عملية التصدير  الزراعيأن يتولى اإلرشاد 

 

 المراجع
 

 تات الزهور والزينه . الدار العربيه للنشر والتوزيع  .( : زراعة وإنتاج نبا4774أبو زيد ، الشحات نصر )

 ( : أبصال الزينة . إنتاج وتسويق وتصدير . مكتبة إبن سينا للنشر والتوزيع .4993الدجوى ، على )
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PRODUCTION AND EXPORTING OF ORNAMENTAL 
PLANTS IN GIZA GOVERNORATE 
El-Shafie, E.M. *; Zeinab H.H. Magd*; S. A. Gomaa** and  
S. M. Ragae** 
*  Agric. Extension and Rural Sociology Dept., Fac. of Agric., Cairo Univ. 
** Horticulture Res. Inst., Agriculture Research Center. 
 

ABSTRACT 
The main objective of this study was to investigate the role of agricultural 

extension in the production and exporting of ornamental plants in Giza Governorate 
through identifying the most important ornamental plants grown in the nurseries of 
Giza Governorate, the production and exporting problems facing their growers and the 
potential role of agricultural extension in resolving these problems. The study covered 
a random sample of 70 nurseries of growing ornamental plants in 4 Districts of Giza 
Governorate. This sample represents around 17% of the total number of ornamental 
plants’ nurseries in Giza Governorate. Data was collected, through personal 
interviews with respondents responsible for operating the nurseries, by using a 
questionnaire designed and protested for achieving the study objectives. 
Percentages, frequencies, average means and standard deviations were used for 
data presentation and analysis. 
The most important results of the study could be summarized as follows: 
1 - The most important ornamental plants grown inside the nurseries were: Outdoor 

plants: pelgaronium, Ficus, Bougainvillea, Cuperessus macrocarpa, Hbiscus-
rosa. Indoor  plants: Potus, Sangonyum, Scheffileria, Diffenbahia, Draceana, 
Yucca. 

2 – Problems facing nurseries’ operators, in growing ornamental plants were:  - High 
prices of production requirements, 

      - The death of some ficus trees after removal from the soil, 
- Low germination of cycas seeds. 

3 – The roles of agricultural extension in resolving these problems, from the 
respondents’ points of view, were as follows: 
- Providing production requirements on reasonable prices, 
- Preparing technical pamphlets about ficus trees, 
- Preparing technical pamphlets about cycas trees. 

4 - Problems facing ornamental plants’ exporters were: 
- Lack of credible sources of information concerning foreign markets, 
- High prices of transportation,  
- High prices of pre-cooling, 
- Too paper work, managerial complications, and permissions needed for 
exporting ornamental plants.  

5– The role of agricultural extension in resolving these problems, from the 
respondents’ points of view, were as follows: 
- Providing ornamental plants’ exporters with timely and credible information 

about foreign markets, 
- Trying to making deals with transportation agencies to decrease transportation 

costs, 
- Activating the role of extension in facilitating exporting permissions. 

The ornamental plants’ extension worker must have the following qualifications and 
capabilities: 
- University agricultural degree, 
- Sufficient experiences in the area of ornamental plants’ pest control, 
- Sufficient knowledge  in the area of ornamental plants’ innovations, 
- Access to computer and the internet. 


