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 ممخص بحث

 خالل العصر الممكي  إلى الخارج البعثات الزراعية المصرية

من جيود إبان العصر الممكي مصر  الجوانب الميمة فيما كانت ُيبذل فيبحث الضوء عمى أحد يسمط ال   
من قبل وزارة الزراعة، أو  كانت  إلى الخارج، سواء البعثات الزراعيةوالمتمثل في  لترقية الزراعة المصرية،

بمصر،  ج لزراعات غير معروفة، أو نماذالوقوف عمى ما ىو جديد من تجاربالجمعية الزراعية الممكية، بيدف 
 خدمة الزراعة المصرية والنيوض بيا. كل ما من شأنو االستفادة من وبصفة عامة

في بحث واحد، فقد اقتصرنا ىنا عمى نماذج ونظًرا لعدم إمكانية تناول جميع ما ُأرسل من بعثات بالدراسة    
الي التنوع فيما ىو منيا، مع مراعاة توزيعيا مكانًيا وزمنًيا كي تكون الفائدة أشمل، بحكم اختالف البمدان، وبالت

 ومتوافر من خبرات. من تجارب بكل منياقائم 

التي سُيعنى بيا البحث في بعثة وزارة الزراعة إلى جاوه وسنغافورة وسيالن )سيريالنكا( عام  وتتمثل النماذج   
سبانيا 3311، وبعثة الجمعية الزراعية الممكية إلى فمسطين عام 3311 ، وبعثة الجمعية ذاتيا إلى شمال أفريقيا وا 
 .3391عام 

مروًرا ببعض  ،3311سبتمبر  9ركيا من بورسعيد في تم تناول خط سيرىا منذ تح ألولى، فقدوبالنسبة لمبعثة ا   
عشرين من عاصمة جاوة في الحادي وال Bataviaيا ڤحتى وصوليا إلى باتاو  ما نزلت بو من أماكن بشكل سريع،

 توجييا إلى ، ثمBuitenzorgالنباتية الشييرة في بويتنزرج  في أعقاب ذلك لمحديقة وزيارتياالشير ذاتو، 
 بجاوة وغير ذلك من أماكن أخرى ،محطة تجارب الفواكو الموجودة ىناك حيث Pasarminghoبسارمنجو 

 ،بالنسبة لسنغافورة، ثم سيالن التي كانت بمثابة المحطة األخيرة لمبعثة األمر وكذلك يعرض البحث لتفاصيميا.
 لتغادر بعدىا عائدة إلى البالد بعد رحمة استغرقت ثالثة أشير ونصف الشير تقريًبا.

، فيعرض البحث لتفاصيل 3311التي ُأوفدت من ِقبل الجمعية الزراعية إلى فمسطين عام أما البعثة الثانية،    
مايو  62لعشرة أيام ابتداء من  لفنية، خالل برنامج لمبعثة امتدلكثير من البساتين ومحطات التجارب ا زياراتيا
 .3311يونية  9إلى مصر في  لتعود بعدىا 3311

سبانيا في إبريل من عام شمال أفريقيا التي كانت إلى بحث عمى تفاصيل البعثة األخيرة، ، يوقفنا الوأخيًرا    وا 
تي بعد ذلك إسبانيا الوىي التفاصيل المتعمقة بزياراتيا المختمفة بكل من تونس والجزائر والمغرب، ثم ، 3391

 الدراسة. سيتبين من خالل كان بيا النشاط األكبر لمبعثة كما

 

    


