جامعة دمنهور
كلية الزراعة
قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية

الخطة البحثية لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية
أوال :الخطة البحثية لشعبة االقتصاد الزراعى
تنقسم الخطة البحثية لشعبة االقتصاد الزراعى بالقسم إلى اربعة مجاالت على النحو التالى:
 .1مجال اقتصاديات البيئة :
حيث يتم حاليا االنتهاء من بعض الدراسات الخاصة بالتقييم االقتصادى الَثار التغيرات المناخية على بعض
مجاالت االنتاج النباتى فى الزراعة المصرية
 .2مجال اقتصاديات الموارد الزراعية:
وتجرى الدراسات التالية فى هذا المجال
 دراسات خاصة بكفاءة استخدام الموارد المائية من خالل التقييم االقتصاي لمشروعات تطوير الري
والجارى تنفيذها ببعض مراكز محافظة البحيرة
 دراسات خاصة بكفاءة استخدام مورد العمل البشرى فى كل من األراضى القديمة واالراضى الجديدة
بمحافظة البحيرة باعتبار أن مشكلة العمالة الزراعية هي احدى القضايا الرئيسية التى تواجة الزراعة
المصرية فى الوقت الراهن
 .3مجال اقتصاديات االنتاج الزراعى :
وتجرى الدراسات التالية فى هذا المجال
 دراسات خاصة بكيفية النهوض بالكفاءة االنتاجية ألهم محاصيل الخضر والفاكهة التصديرية خاصة
محصولى البطاطس والبرتقال
 دراسات عن مشكالت انتاج اللحوم الحمراء فى مصر وكيفية تحقيق الكفاءة االقتصادية فى انتاجها
 دراسات عن اقتصاديات االنتاج السمكى من مختلف مصادره
 دراسات عن كيفية تحقيق الكفاءة االقتصادية فى انتاج األلبان
 .4مجال تسويق المنتجات الزراعية
 دراسات السياسة السعرية للمحاصيل االستراتيجية فى مصر
 كيفية النهوض بتسويق المحاصيل االستراتيجية وبصفة خاصة محصول القطن وبعض محاصيل
الخضر والفاكهة على مستوى االسواق المحلية والخارجية.

ثانيا :الخطة البحثية لشعبة االرشاد الزراعى:
ت نقسم الخطة البحثية لشعبة االرشاد الزراعى بالقسم إلى اربعة مجاالت:
 .1مجال تنمية والنهوض بالمرأة الريفية
حيث يجرى حاليا بعض الدراسات الخاصة بترشيد المرأة الريفية وتمكينها االقتصادي عن طريق
المشروعات الصغيرة
 .2مجال األمن الغذائي:
حيث يجرى دراسات عن دور المرأة فى تحقيق االمن الغذائي
 .3تبنى المستحدثات والمبتكرات الزراعية:
حيث تتم بعض الدراسات فى مجال تبنى المستحدثات الزراعية فى بعض المحاصيل الهامة
 .4مجال البرامج االرشادية الزراعية:
حيث تجرى بعض الدراسات حول تنفيذ وتخطيط البرامج االرشادية الزراعي
ثالثا :الخطة البحثية لشعبة التنمية الريفية
تنقسم الخطة البحثية لشعبة التنمية الريفية بالقسم إلى عدة مجاالت على النحو التالى:
 .1مجال المرأة الريفية:
من خالل دراسة مشكالت المرأة الريفية الخاصة ببعض الموضوعات المرتبطة بها من قبيل قضاء أوقات
الفراغ ،وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتربية األبناء والحضانات الموجودة في القرية.
 .2مجال الشباب الريفي
من خالل دراسة عن الهجرة غير الشرعية ومدي تكيف الشباب مع األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية
 .3مجال ترشيد إستهالك الموارد
حيث تجرى دراسات عن الطاقة-مياه الشرب-مياه الري وروابط المياه
 .4مجال المنظمات اإلجتماعية
بدراسة مشكالت الوحدة المحلية الريفية-التنسيق بين المنظمات الريفية المختلفة ومشكالت هذا التنسيق.
 .5مجال الطلبة الجامعيين الريفيين
من خالل دراسة رؤيتهم للعمل في مجال الزراعية-مستقبل الزراعة في مصر في الفترة القادمة.
 .6التنمية البيئية
من خالل دراسة مدى وعي المزارعين بأهمية نظافة البيئة ودورها في تحسين الوضع الصحي للمزارعين
ونظافة المنتجات الزراعية بهدف الوصول إلى قرية مصرية نظيفة خالية من الملوثات
قائم بعمل رئيس القسم
أد /ألفت على ملوك

