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 دور الإرشاد الزراعي يف التوعية بأ مناط التعاقب احملصويل املثىل مبحافظة الوادي اجلديد 

 محمد عبد امحليد الس يد محمود   ، أ محد محمد الس يد سالم  *،   حنان سعد ادلين حامد 

 القاهرة، مرص، قسم الارشاد الزراعى شعبة ادلراسات الاقتصادية والاجامتعية مركز حبوث الصحراء

 hanansaad2009@gmail.com: الربيد الإليكرتوين للباحث الرئييس* 

 امللخص 

حتديد مس توى  ، و التعرف عىل أ مناط التعاقب احملصويل السائدة بني الزراع املبحوثني خالل ثالث س نوات زراعية متتاليةبصفة رئيس ية الًك من:  البحث اس هتدف 

حتديد مصادر املعلومات الزراعية اليت يس تقى مهنا املبحوثني معلوماهتم ىف  ، و أ مناط التعاقب احملصويل السائد دلهيم، وأ مه املتغريات املرتبطة به رضا الزراع املبحوثني عن 

 وضع مؤرشات   .ب احملصويل املالمئةالتعرف عىل مدى قيام اجلهاز الارشادي الزراعي بتنفيذ بعض ال نشطة الإرشادية يف جمال توعية الزراع بأ مناط التعاق، و هذا اجملال

 أ كرب   مت اختيار، حيث أُجري هذا البحث مبحافظة الوادي اجلديدوقد    لتفعيل دور الإرشاد الزراعي يف جمال التوعية بأ مناط التعاقب احملصويل املثىل ابل رايض الصحراوية. 

اختيار أ كرب قرية بلك مركز وفقا ملعيار  مركزين ابحملافظة من حيث عدد احلائزين هبام وهام قرية    ،عدد احلائزين  لل رايض الزراعية وهام مركزي اخلارجة، وادلاخةل، كام مت 

الزراع يف لك قرية بواقع   ادلاخةل، ومت اختيار عينة عشوائية بس يطة من  اخلارجة، وقرية موط مبركز  نتاج مبركز  الزراع بلك  5اخلارجة اإ عدد  جاميل  والبالغ    قرية% من اإ

نتاج  ،  (1864(، )2460عددمه ) من خالل الاس تبيان ابملقابةل الشخصية مجع البياانت  . قد مت  مبحوثً  94وقرية موط    ،مبحوثً   123حيث بلغ عدد الزراع بقرية اخلارجة اإ

وقد    . سايب، الاحنراف املعياري، ومعامل الارتباط الرتب لس بريمانالعرض اجلدويل ابلتكرار والنسب املئوية، املتوسط احلحتليل البياانت ابس تخدام: مت  . وقد للمبحوثني

النتاجئ يف   ح متثلت أ مه  زراعية املتتالية متثلت يف: )برس مي  الش توي للثالث س نوات  املومس  ال كرث ش يوعا دلي الزراع املبحوثني يف  احملصويل  ازي +  أ ن أ مناط التعاقب 

أ ن أ مناط التعاقب احملصويل ال كرث ش يوعا دلي الزراع املبحوثني يف املومس الصيفي للثالث س نوات زراعية املتتالية  حني  ، يف مقح(، و)برس مي حازي+ مقح + فول بدلي(

حازي +أ عالف خرضاء(، و) برس مي حازي+   ىل    .ره شامية( ذره  رفيعة +  ذمتثلت يف)برس مي  النتاجئ اإ جاميل العينة  11.5أ ن حنو  عالوة عىل ذكل فقد أ شارت  اإ % من 

املرتفعة  ي  الفئة  يف  دلهيم.قعون  السائد  احملصويل  التعاقب  أ مناط  عن  الرضا  درجة  ب   من  عن ونويص  واملعلومات  املعارف  باكفة  الزراع  لإمداد  الإرشادية  اجلهود  تكثيف 

حتياجات ال سواق ادلاخلية واخلارجية وأ ذواق املس هتلكني  . احلاصالت الزراعية واإ

 مصادر املعلومات الزراعية.  ،التعاقب احملصويل ، الزراعي الإرشاد : ية فتاحامل اللكامت  

 مقدمة  

بصفة   الزراعة  قطاع  واملائية  يعمتد  ال رضية  املوارد  عىل  رئيس ية 

يف   التوسع  فاإن  ذلا  الزراعي،  للمنو  أ ساس ية  حمددات  ابعتبارها  والبرشية 

جدوى  ذات  فنية  بأ ساليب  املتاحة  واملائية  ال رضية  املوارد  اس تخدام 

اقتصادية، واحملافظة عىل البيئة الزراعية يُعد من أ مه أ ولوايت اسرتاتيجية  

يف   الاقتصادية  التمنية الزراعية  مجيع الس ياسات  تعمتد  اكنت  مرص. وقد 

ىل منتصف الامثنينات عىل التدخل من قبل  منذ الس تينات والس بعينات اإ

ادلوةل يف معظم ال نشطة الاقتصادية بداية من حتديد املساحات املزروعة  

والتسويق   واملنتجات  للمدخالت  الإجباري  والتسعري  اخملتلفة  ابحملاصيل 

الاسرتا اذلايت  للمحاصيل  الاكتفاء  من  عالية  نس بة  حتقيق  هبدف  تيجية 

اخلام   املواد  وتوفري  منخفضة  بأ سعار  للمس هتلكني  الغذائية  احملاصيل  من 

 (. 1: 2012للمصانع )اخلواجة، 

ل   وعىل الرمغ من أ مهية قطاع الزراعة يف مرص كنشاط اقتصادي، اإ

والاقتصادية  والبيولوجية  الطبيعية  العوامل  من  ابلعديد  يتأ ثر   أ نه 

دخل    والاجامتعية اس تقرار  عىل  ينعكس  مما  فهيا  التحمك  يصعب  اليت 

املزارع، كام أ نه يواجه ابلعديد من املشالكت واليت من أ مهها: املشالكت  

أ سعار  الاقتص واخنفاض  الإنتاج،  مس تلزمات  أ سعار  اكرتفاع  ادية 

وكذكل   احلديثة،  الزراعية  الآلت  اس تخدام  وصعوبة  احملاصيل، 

املشالكت الاجامتعية واليت تمتثل يف:  حدوث خالفات عىل احلدود بني 

 (. 1:  2010اجلريان، ومياه الري، وضعف التعاون بني الزراع )الشاذيل،  

تباعويُعترب   مال  اإ يف منط  الهامة  العنارص  من  احملصويل  للتعاقب  مئ 

برامج الإنتاج الزراعي بشلك   ذكل من وضع  زايدة الإنتاج حيث يُمكن 

فروع الإنتاج   وتنظمي  يساعد عىل زايدة الإنتاج وحتسني خصوبة الرتبة، 

نتاج البذور، وربط الزراعة   الزراعي واحليواين اخملتلفة، هذا جبانب تأ مني اإ

عها اخملتلفة حيث تتوزع احملاصيل الاسرتاتيجية يف منط  خبطة ادلوةل بفرو

منط   مراجعة  احلال  بطبيعة  ذكل  ويس توجب  املتبع،  احملصويل  التعاقب 

الرتكيب احملصوىل احلايل، واقرتاح منط أ خر للرتكيب احملصويل ال مثل )عبد  

 (. 1139: 2014املنعم، 

ية اجملمتع الريفي  ويعترب الإرشاد الزراعي أ حد ال هجزة اليت تعمل عىل تمن

مبختلف   وأ رسمه  الزراع  جامهري  توعية  من  به  يقوم  ملا  أ فراده،  وحتديث 

الطرق   من  العديد  خالل  من  الزراعية  واملس تحدثت  التوصيات 

ال فاكر   نرش  فاإن  ذلا  هلم،  املالمئة  والإعالمية  الإرشادية  واملعينات 

م سلوكية  تغريات  حداث  واإ املرصية  القرية  وحتديث  يف املس تحدثة  رغوبة 

التنظمي   دلى  الإرشادية  ال هداف  أ مه  من  يعد  الريفي  اجملمتع  أ فراد  سلوك 

 الإرشادي.

لو  الهامة  ال دوار  بني  بأ مناط    الإرشاديلجهاز  من  الزراع  توعية 

نتاجية احلاصالت الزراعية يف   التعاقب احملصويل املثىل، مبا يضمن تعظمي اإ

الصح احملافظات  ويف  عامة،  بصفة  املرصي  وجه الريف  عىل  راوية 

هذا اجلهاز هممة ختطيط وتنفيذ تعاقب  اخلصوص، حيث يقع عىل عاتق 

الفنية  واملعارف  املعلومات  من  قدر  وتوفري  حصيح،  بشلك  حمصويل 

الزراع  دلى  اتحهتا  واإ والاجامتعية،  والاقتصادية  والتسويقية  الزراعية 
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لإجراء ادلراسة هو املنطلق الرئييس  هذا  احلالية    لالس تفادة مهنا، ويُعد 

حدى احملافظات الصحراوية الهامة مبرص، ويه حمافظة الوادي اجلديد.   ابإ

السائدة    احملصويلالتعاقب    أ مناطالتعرف عىل  وهتدف ادلراسة اىل  

س نوات  ثالث  خالل  املبحوثني  الزراع  متتالية  بني  حتديد ,.زراعية 

عن    مس توى املبحوثني  الزراع  السائد    احملصويلالتعاقب    أ مناطرضا 

بني  ,. دلهيم العالقة  عن    مس توىحتديد  املبحوثني  الزراع    أ مناط رضا 

املدروسة.حتديد    احملصويلالتعاقب   املس تقةل  واملتغريات  دلهيم  السائد 

يس تقى مهنا املبحوثني معلوماهتم ىف هذا   اليتمصادر املعلومات الزراعية 

ب التعرف عىل  ,  اجملال. الارشادي الزراعي  بعض مدى قيام اجلهاز  تنفيذ 

  بأ مناط توعية الزراع  يف جمال    االإرشادية ودرجة اس تفادهتم مهن  ال نشطة

 الزراعي الإرشادلتفعيل دور  وضع مؤرشات,  .ةاملالمئ احملصويلالتعاقب 

 الصحراوية.  ابل رايضاملثىل  احملصويلالتعاقب  بأ مناطجمال التوعية  يف

 الاس تعراض املرجعي 

يعترب الرتكيب احملصويل ال مثل مفهوم نس ىب نظرا لصعوبة حتديد ما  

بعض ال هداف، واليت قد   هو المنط احملصويل ال فضل، بسبب تعارض 

وهجة  من  املرتفعة  املزية  ذات  احملاصيل  نتاج  اإ يف  الرغبة  بيهنا:  من  يكون 

ة نظر لك من الزراع وادلوةل، وأ يضاً امليل لتحقيق الرحبية اخلاصة من وهج

نظر   وهجة  من  الاجامتعية  الاعتبارات  بعض  عن  فضاًل  الزراع،  نظر 

هو   ال مثل  احملصويل  الرتكيب  فاإن  الاقتصادية  النظر  وهجة  ومن  ادلوةل. 

العائد   صاىف  يعظم  الفنية    الاقتصادي اذلي  الإماكنيات  خمتلف  ظل  ىف 

مساحة   توزيع  نظام  بأ نه  كذكل  يُعرف  كام  عىل    ال رايضاملتاحة،  املتاحة 

الزراعية ملدة عام واحد    ال رايضتتعاقب ىف    اليتتلف الزروع النباتية  خم

 (. 252: 2015)عبد الرمحن، 

حماور  أ مه  ميثل  احملصويل  التعاقب  مبوضوع  الاهامتم  أ ن  ولشك 

سرتاتيجية احملاور    اإ من  ابلعديد  املبارشة  لعالقته  الزراعية  التمنية 

تركيب  الإسرتاتيجية عىل  احملافظة  مثل:  ومنع   ال خرى،  الرتبة  وخصوبة 

و   وال مراض،  احلشائش  ملقاومة  الطبيعية  الطرق  واس تخدام  تدهورها، 

يف   الكفاءة  وحتقيق  الكاميوية،  واملبيدات  ال مسدة  اس تخدام  من  احلد 

 (.2: 2007 اس تخدام مياه الري )ميخائيل:

وميكن تعريف التعاقب احملصويل بأ نه ترتيب الزروع أ و احملاصيل يف 

قطعة ال رض خالل ثالثة س نوات زراعية متتالية وعىل   نفس رشحية أ و

بأ نه   ميكن تعريف منط التعاقب احملصويل  س تة موامس زراعية، كام  مدار 

به   بدأ   اذلي  الرئييس  للمحصول  وفقاً  احملاصيل  ترتيب  نظام  عن  عبارة 

أ و   مبكراً  الرئييس  احملصول  هذا  اكن  سواء  الصيفي،  املومس  يف  الرتتيب 

منفرداً أ و مس بوقاً مبحصول أ خر يف نفس املومس )رشعان،   متأ خراً )نييل(،

2015 :103 .) 

وعىل   وادلوةل  الزراع  عىل  ابلنفع  تعود  الفوائد  من  العديد  وهناك 

حيث  احملصويل،  للتعاقب  مالمئ  منط  لتطبيق  نتيجة  الزراعية،  ال رض 

( رشعان  ال يت:122:  2015يلخص  يف  الفوائد  هذه  أ مه  عىل   (  يساعد 

ا يف  واحلرشات  التحمك  اكحلشائش  الزراعية،  ال فات  نتشار 

يف ,وال مراض. وال زوت  العضوية  املادة  وجود  اس مترار  عىل  احملافظة 

تنظمي اس تعامل واس هتالك العنارص الغذائية يف الرتبة وحفظ توازهنا، ,الرتبة.

عىل اعتبار أ ن زراعة نوع واحد من احملاصيل يف نفس قطعة ال رض لك  

عنرص   يفقد  سوف  أ ثناء عام،  احملصول  هذا  يس هتلكه  أ كرث  أ و  معني 

شغلها  ,منوه. ابس مترار  وذكل  التعرية،  من  الرتبة  سطح  حامية 

أ ن  ,ابحملاصيل. شأ نه  من  مالمئ  منط  يف  اخملتلفة  احملاصيل  زراعة  تعاقب 

نتاجيهتا أ يضاً، وكذكل يعمل عىل حسن  حيفظ عىل الرتبة خصوبهتا، ويرفع اإ

هب العامةل  وتوزيع  املزرعة  دارة  اقتصادية.اإ بطريقة  احملصول  ,ا  مكية  زايدة 

وحتسني جودة صفاته، حيث أ ثبتت نتاجئ البحوث اخملتلفة أ ن مكية الناجت 

ذا مت زراعته عقب حماصيل أ خرى، عام لو ُزرع بعد  من احملصول تزداد اإ

 نفسه أ و بعد حماصيل ُمجهدة للرتبة. 

ادية  ولقد تنوعت وتعددت أ بعاد وحماور البحوث وادلراسات الإرش

ففي   احلالية.  ادلراسة  مبوضوع  عالقة  لها  واليت  علهيا،  الإطالع  أُتيح  اليت 

( هواري  التعاقب  511:  2017دراسة  أ مناط  عن  الزراع  رضا  عن   )

هذه ادلراسة   بينت نتاجئ  بقريتني مبحافظة الفيوم، فقد  احملصويل السائدة 

دلى الزراع املبحوثني ش يوعا   مبنطقة أ ن أ مناط التعاقب احملصوىل ال كرث 

  + برس مي   + و)مقح  برس مي(،   + )مقح  يه:  الش توي  املومس  يف  ادلراسة 

ال مناط  أ كرث  أ ن  النتاجئ  أ وحضت  فقد  الصيفي  املومس  ابلنس بة  أ ما  بنجر( 

ش يوعا متثلت يف: )ذرة صيفي + ذرة شامية(، و)ذرة شامية + قطن(، 

وثني  كام أ وحضت نتاجئ ادلراسة بشلك عام اخنفاض درجة رضا الزراع املبح

عن أ مناط التعاقب احملصوىل السائدة دلهيم، حيث اكنت الغالبية العظمى 

درجة رضامه عن أ مناط التعاقب احملصوىل اإما متوسطة 96.6مهنم )  )%

%(. وأ ظهرت النتاجئ أ ن متغريات مدى  45.2%(، أ و منخفضة )51.4)

ومدى   الزراعية،  احليازة  ومساحة  الزراعي،  الإنتاج  مس تلزمات  توافر 

من مسامه الاس تفادة  ومدى  املشالكت،  حل  يف  الزراعي  الإرشاد  ة 

ىل متغري الرضا عن العمل   مصادر املعلومات، والقدرة التسويقية ابلإضافة اإ

% من التباين يف درجة رضا الزراع    39.7مبهنة الزراعة تفرس جممتعة حنو  

 عن أ مناط التعاقب احملصويل السائدة دلهيم.

(، عن اجتاه الزراع حنو العودة  1:  2017أ ما دراسة حامد وأ خرون )

ىل نظام ادلورة الزراعية ببعض قرى مركز أ مشون مبحافظة املنوفية، فقد   اإ

ىل أ ن ما يزيد عىل نصف الزراع املبحوثني ) %( مس توى  54توصلت اإ

أ رابعهم   ثالثة  من  يقرب  ما  وأ ن  مرتفع،  الزراعية  ادلورة  بنظام  معرفهتم 

ام ادلورة الزراعية مرتفع، يف حني اكن مس توى شعورمه حنو العودة لنظ

اكن ثلثهيم مس توى قبوهلم لتنفيذ نظام ادلورة الزراعية مرتفع، وأ يضا ارتفع  

مس توى اجتاهاهتم حنو العودة لنظام ادلورة الزراعية، كام بينت ادلراسة  

أ ن أ كرث املتغريات املس تقةل تأ ثريا عىل اجتاه الزراع حنو العودة لنظام ادلورة  

مت املنظامت الزراعية  يف  والعضوية  ال رسة،  أ فراد  وعدد  السن،  يف:  ثلت 

الاجامتعية، واملس توى التعلميي، واملهنة ال ساس ية. أ ما عن أ مه املعوقات 

يف:   أ مهها  متثل  فقد  الزراعية  ادلورة  لنظام  العودة  من  الزراع  متنع  اليت 

 ضعف املس توى املعريف ملعظم الزراع مبمزيات ادلورة الزراعية، وصعوبة

احليازة   حم  وصغر  الزراعة،  موعد  لتوحيد  جرياهنم  مع  الزراع  تنس يق 

 الزراعية. 

( وحي  محمد  دراسة  أ ثر 207:  2015ويف  عن  أُجريت  واليت   ،)

هذه   نتاجئ  يف الرتكيب احملصويل، فقد أ وحضت  اخملاطرة عيل اختاذ القرار 

والشعري   القمح  حماصيل  فاإن  الش توية  للمحاصيل  ابلنس بة  أ نه  ادلراسة 
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والكتان و  والبنجر  والعدس  والرتمس  واحللبة  وامحلص  البدلي  الفول 

حماصيل   بيامن  نتاهجا،  اإ عند  اخملاطرة  مس توي  ابخنفاض  تتسم  والكسربة 

والكراوية   البدلي  النعناع  والمكون  والثوم  والبصل  املس تدمي  الربس مي 

والطامطم الش توي والبسةل الش توي تتسم ابرتفاع مس توي اخملاطرة عند 

نتاهجا اذلرة  اإ حماصيل  أ ن  يتبني  والنيلية  الصيفية  للمحاصيل  وابلنس بة   ،

وعباد  والسمسم  الصواي  وفول  الصيفية  الرفيعة  واذلرة  الصيفية  الشامية 

الشمس والقطن واذلرة الشامية النييل تتسم ابخنفاض مس توي اخملاطرة 

نتاهجا، وأ ن حماصيل ال رز الصيفي والفول السوداين وقصب السكر   عند اإ

والكنتالوب  الطام والبامية  والبطيخ  والباذجنان  والكوسة  والبطاطس  طم 

الصيفي والطامطم والبطاطس النييل تتسم ابرتفاع مس توي اخملاطرة عند 

عادة توليفة احملاصيل الزراعية يف الرتكيب   نتاهجا. ولقد أ وصت ادلراسة ابإ اإ

احلصول  احملصويل لتأ خذ اخملاطرة الاقتصادية احملمتةل يف الاعتبار من أ جل  

دخل أ كرث اس تقراراً للرتكيب احملصويل لل نشطة الإنتاجية الزراعية   عيل 

الإخالل   دون  واملائية  ال رضية  املوارد  اس تخدام  كفاءة  تعظمي  ظل  يف 

والتصنيعية   الغذائية  احملاصيل  من  للمجمتع  ال ساس ية  ابلحتياجات 

واحملا وال لياف  احلبوب  حماصيل  زراعة  يف  والتوسع  صيل  والتصديرية، 

 الزيتية ملا لها من أ مهية اقتصادية يف زايدة ادلخل الزراعي. 

( ميخائيل  دراسة  ففي  التعاقب  1:  2007وأ خرياً  امناط  عن   ،)

يف حمافظة كفر الش يخ، فقد توصلت نتاجئ  بني الزراع  احملصوىل السائد 

ىل وجود أ ربعة أ مناط رئيس ية من التعاقب احملصويل السائدة بني   ادلراسة اإ

وأ ن املبحوثني الشامية،  واذلرة  والقطن،  ال رز،  مبحاصيل  بدأ ت  واليت   

املزروعة   احملاصيل  وترتيب  اإختيار  عن  راضني  املبحوثني  من  الغالبية 

مع   والتنس يق  الرتبة،  خصوبة  عىل  احلفاظ  يف:  رضامه  أ س باب  ومتثلت 

مناسب،   نقدي  دخل  وتوفري  ابحلوض،  احملصول  زراعة  لتوحيد  اجلريان 

احتياجات   أ س باب  ومقابةل  أ مه  متثلت  حني  يف  احملاصيل،  من  ال سواق 

ابحلوض،   احملصول  لتوحيد  اجلريان  رغبة  عىل  الزنول  يف:  رضامه  عدم 

حصيحة،   زراعية  دورة  بتطبيق  يسمح  ل  مبا  الزراعية  احليازات  وتفتت 

هجاد الرتبة بفعل تكرار ترتيب زراعة حماصيل   وس يطرة كبار احلائزين، واإ

 أ ن الغالبية من املبحوثني يوافقون عىل ختطيط  معينة. كام أ ظهرت النتاجئ

 .تعاقب حمصويل حيقق دورة زراعية اسرتشادية

 الفروض البحثية 

بني   العالقة  أ مناط  دلراسة  عن  املبحوثني  الزراع  رضا  مس توى 

 الفرض البحيث العام التايل: ، مت اش تقاق التعاقب احملصويل السائد دلهيم

رضا الزراع املبحوثني عن  درجة  بني  ارتباطية معنوية  عالقة    "توجد

دلهيم    احملصويلالتعاقب    أ مناط البحث، السائد  متغرياهت  مبنطقة   موبني 

 ."املس تقةل املدروسة 

العام   الفرض  هذا  من  اإحصائياً  فرضاً  عرش  اإثىن  اش تقاق  مت  ولقد 

رضا  درجة  جد عالقة بني  تشرتك مجيعها يف مقوةل واحدة مؤداها: "ل تو 

عن   املبحوثني  دلهيم    احملصويلالتعاقب    أ مناطالزراع  مبنطقة السائد 

املس توي التعلميي، وحم ال رسة،  و   ،لسناوبني املتغريات التالية:    البحث،

ال رضية، الزراعية  احليازة  احليوانية،و   وحم  احليازة  حيازة و   حم  حم 

والرضا عن العمل ابلزراعة، ودرجة الاجتاه حنو المنط    الآلت الزراعية،

ودرجة   احلايل،  الزراعي  الزراعيالإنتايج  الإرشاد  حنو  ودرجة  الاجتاه   ،

  الثقايف واحلضاري، ودرجة التعرض ملصادر املعلومات الزراعية، الانفتاح  

 درجة الاس تفادة من مصادر املعلومات الزراعية". و 

 ال سلوب البحيث 

 البحث:   منطقة أ وًل:  

أُجري هذا البحث مبحافظة الوادي اجلديد واليت تقع يف جنوب غرب  

مجهورية مرص العربية, وتشرتك يف احلدود ادلولية مع ليبيا غراًب، والسودان  

املنيـــا  حمافظـــات  مع  تشتـــرك  فهيي  ادلاخلية  حدودهـــا  أ ما  جنوبـــاً، 

شاملً  مطروح  ومرىس  أ س يوط   واجليـــزة   وقنــا  وحمافظات  وسوهاج 

% تقريباً  44متثل  2ك  440098وأ ســـوان رشقـــاً، وتبلغ مساحة احملافظة 

يه:   دارية  اإ مراكز  مخسة  احملافظة  وتضم  امجلهورية،  مساحة  اإجاميل  من 

والفرافرة، وتضم   وبالط،  وابريس، وادلاخةل،  اخلارجة )عامصة احملافظة( 

الفرافرة، وتتشلك  مخسة مدن يه: اخلارجة، وابريس، وبالط، وموط، و 

من س بعة وأ ربعني وحدة حملية قروية وتتبعها مائة ومخس وس بعون قرية 

مهنم    نسمة  225416وبلغ عدد ساكن حمافظة الوادي اجلديد    ،اتبعة وعزبة

و  9.6 الريفي  القطاع  يف  والكثافة %50.4  احلرضي  القطاع  يف   %

  184املأ هوةل    / ك يف املساحة اللكية، ويف املساحة2فرد للك    1الساكنية  

للك   البنيان 1نسمة  يف  ال ساس ية  الركزية  الزراعة  قطاع  وميثل  ك،   /

يف حتقيق ال من  دور ابرز  الاقتصادي حملافظة الوادي اجلديد ملا هل من 

الغذايئ، ذلا يس تحوذ هذا عيل مساحة كبرية من اهامتمات ادلوةل ملا يذخر 

زراعة مساحات كبرية  به من اإماكنيات وموارد أ رضية ومياه جوفية تتيح  

العوينات   ورشق  ال ربعني  درب  يف  اجلديدة  التمنية  مناطق  يف  وخباصة 

املعلوماتية،   )النوتة  زايد،  الش يخ  ترعة  تقع  حيث  ابريس  جنوب  وسهل 

 (. 2019حمافظة الوادي اجلديد، 

 ثنيًا: عينة البحث : 

 لل رايض هبام  احلائزين  عدد  حيث من ابحملافظة مركزين أ كرباختيار   مت

اخلارجة، وهام الزراعية  احلائزين  عدد يشلك حيث  ،وادلاخةل مركزي 

 كام ابحملافظة، احلائزين عدد اإجاميل من%،  40.5%،  26.9مهنام،   بلك

قرية   احلائزين  عدد ر)ملعيا وفقا مركز بلك قرية أ كرب اختيار مت وهام   )

نتاج مبركز اخلارجة، وقرية موط مبركز ادلاخةل، و مت اختيار عينة  اخلارجة اإ

بواقع   قرية  لك  يف  الزراع  من  بس يطة  عدد  5عشوائية  جاميل  اإ من   ،%

( عددمه  والبالغ  قرية  بلك  ) 2460الزراع  عدد  1864(،  بلغ  حيث   ،)

نتاج ) ( مبحوث،  94( مبحوث وقرية موط )123الزراع بقرية اخلارجة اإ

 مبحوًث.  (217ابلتايل بلغ اإجاميل حم العينة )

 مجع البياانت:     وات أ دا ثلثًا:  

  ت عيل مصدرين للحصول عيل البياان بياانتال مجع اعمتد البحث يف 

ل البحثالالزمة  أ هداف  من    تحقق  لك  يف  ممثةل  الثانوية  املصادر  أ وهلام 

ابلقري   الزراعية  التعاونية  وامجلعيات  اجلديد،  ابلوادي  الزراعة  مديرية 

  هداف البحث ل    احملققةاملدروسة، أ ما ثين هذه املصادر فيتعلق ابلبياانت  

أ عدت لهذه    بواسطة اس امترة اس تبيان  واليت مجعت من مصادرها ال ولية

مت   وقد  الشخصية الغرض،  املقابةل  طريق  عن  البحث  هذا  بياانت  مجع 
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للمبحوثني بواسطة اس امترة اس تبيان س بق اإعدادها واختبارها مبدئياً عىل  

وذكل    2019شهر أ غسطس    املنرية  يف هنايةمزارعاً بقرية    30عينة قدرها  

للوقوف عيل مدي فهم املبحوثني لل س ئةل ومدي سهولهتا للتأ كد من مدي 

املتغريات  ولقياس  البحث  أ هداف  لتحقيق  والعبارات  ال س ئةل  صالحية 

الاس تبياناإ وبعد   اس امترة  يف  الالزمة  التعديالت  اس امترة   جراء  أ صبحت 

ا البياانت  مجلع  صاحلة  الهنائية  صورهتا  يف  تكونت  البحث  واليت  مليدانية، 

 التعاقبمعرفة  أ ولها يتضمن قياس املتغريات املس تقةل، وثنهيا    من جزئني

 ومدى  السابقة، س نوات ٣ ال  خالل املبحوثني دلى السائد احملصويل

 تنفيذه عدم وأ س باب ، دلهيم السائدة احملصويل التعاقب أ مناط عن رضامه

لتوعية   الزراعي  الإرشاديقدهما    الإرشادية اليتاجلهود    ،نظرمه  وهجة من

التعاقب   بمنط  واملالمئ  احملصويلالزراع  البياانت  ،  مجع    ي شهر   خاللمت 

 .2019 أ كتوبر ونومفرب 

 املعاجلة المكية للمتغريات:   رابعًا: 

 املتغريات املس تقةل: 

املبحوث  ا لسن  املمثةل  الس نوات  عدد  اس تخدم  جتميع  لسن:  وقت 

املتغري.البياانت   هذا  لقياس  رمقي  التعلميي:  ,مكؤرش  اس تخدم  املس توي 

عىل   حاصل   / الابتدائية  عىل  حاصل   / ويكتب  يقرأ    / أ يم   ( تصنيف 

  ،) عال  مؤهل  عىل  حاصل   / متوسط  مؤهل  عىل  حاصل   / الإعدادية 

( القمي  أ عطيت  )2)(،  1حيث   ،)3(  ،)4(  ،)5( عيل 6(،  مهنا  للك   )

املتغري هذا  لقياس  رمقي  مكؤرش  الاجامتعية:  ,.الرتتيب  اس تخدم احلاةل 

(،  1حيث أ عطيت القمي )   ) أ عزب/ مزتوج / أ رمل/ مطلق(،  تصنيف

حم ال رسة:  ,  للك مهنا عيل الرتتيب مكؤرش رمقي لقياس،  (4(، )3(، ) 2)

مكؤرش  رسة املقميني مبسكن املبحوث اس تخدم الرمق املطلق لعدد أ فراد ال  

 البحث  اس تخدم  حم احليازة الزراعية ال رضية:,ي لقياس هذا املتغري.رمق

ي لقياس هذا  رمقمكؤرش   املبحوث املساحة الزراعية ابلفدان اليت حيوزها

احليوانية:,املتغري. احليازة  حيوزها   حم  اليت  احليواانت  عدد  اس تخدم 

لقياس رمقي  مكؤرش  وحدة    املبحوث  اإيل  حتويلها  بعد  وذكل  املتغري.  هذا 

موحدة   : قياس  ييل  كام  احليوانية  للوحدات  ادلويل  البنك  لمنوذج  وفقاً 

وحدة، جعول    1.8وحدة، اجلاموس=    1ال بقار =    وحدة،  1.5ل =  اامجل

واملاعز=    0.8التسمني=   ال غنام  (  2015،    سويمل)وحدة    0.2وحدة، 

عىل تكل املكوانت الفرعية    املبحوثني واعترب حاصل مجع اس تجاابت عينة  

رعية.   املز  احليواانت  حيازة  لقياس  رمقياً  الزراعية: , مؤرشاً  الآلت    حم 

حيوزهاالآلت    عدد  اس تخدم هذا  رمقمكؤرش    املبحوث  اليت  لقياس  ي 

الزراعة:  ,املتغري. مبهنة  للعمل  )التفرغ  تصنيف  متاماً  اس تخدم  اإيل /متفرغ 

للك مهنا عيل  (1، )(2(، )3حيث أ عطيت القمي )( غري متفرغحد ما / 

املتغري. هذا  لقياس  رمقي  مكؤرش  الزراعة:,الرتتيب  جبانب  الإخري   املهنة 

اس تخدم تصنيف )ابملعاش / موظف حكويم / موظف قطاع خاص /  

(، قرين لك مهنا 4(، ) 3(، )2(، )1حيث أ عطيت القمي ) أ عامل حرة(،

املتغري. هذا  لقياس  رمقي  ابلزراعة:ا,مكؤرش  العمل  عن    اس تخدم   لرضا 

(،  3( حيث أ عطيت القمي ) غري رايضاإيل حد ما /  /رايض متاماً  تصنيف )

اختيار  ,للك مهنا عيل الرتتيب مكؤرش رمقي لقياس هذا املتغري. (1، )(2)

الزراعة:   )همنة  تصنيف  خشصية  اس تخدم  وال جداد  /رغبة  الإابء  ( همنة 

ا عيل الرتتيب مكؤرش رمقي لقياس للك مهن  (1(، ) 2حيث أ عطيت القمي )

اس تخدم تصنيف )حديثة(،   طريقة الري املتبعة يف ال رض:,هذا املتغري.

معا(، )الثنني  )  )تقليدية(،  القمي  أ عطيت  )3حيث   ،)1( قرين  2(،   ،)

اس تخدم تصنيف  نوع الرصف:  ,لك مهنا مكؤرش رمقي لقياس هذا املتغري.

(،  2(، ) 3طيت القمي )حيث أ ع (، )مغطي(، )مكشوف(، )ل يوجد(،

لرتك همنة    دالاس تعدا,(، قرين لك مهنا مكؤرش رمقي لقياس هذا املتغري.1)

(،  1(، ) 2حيث أ عطيت القمي ) اس تخدم تصنيف )نعم(، )ل(، الزراعة:  

املتغري. هذا  لقياس  رمقي  مكؤرش  مهنا  لك  التسويقية: ,قرين  املسارات 

املصدرين   )بعض  التجزئة(،  )جتار  امجلةل(،  )جتار  تصنيف  اس تخدم 

حيث أ عطيت القمي ورشاكت التسويق(، )املعرفة الشخصية ابل سواق(،  

طريقة ,قرين لك مهنا مكؤرش رمقي لقياس هذا املتغري.  (4)(، 3(، )2(، )1)

حيث    اس تخدم تصنيف )نقدي(، )ابل جل(، )حسب الظروف(،  ادلفع:

هذا  1(، )2(، )3أ عطيت القمي ) رمقي لقياس  مكؤرش  (، قرين لك مهنا 

احلايل:,املتغري. الزراعي  الإنتايج  المنط  حنو  الاجتاه  هذا   درجة  قياس  مت 

خالل    ؤرشامل تعكس  من  عبارات  عينة  عرش  المنط حنو    البحثاجتاه 

احلايل الزراعي  ادلراسةواس تخدم،  الإنتايج  تصنيف:    ت 

موافق/موافق ) أ عطيحمايد/غري  حيث   ،) ( ادلرجات  ) (3ت   ،2 (  ،)1  )

. واعترب حاصل مجع اس تجاابت عينة ادلراسة  أ و العكس وفقا لجتاه العبارة

هذا املتغري.العبارات العرش  عىل تكل   رمقياً لقياس  الاجتاه حنو  ,  مؤرشاً 

عرش عبارات تعكس  من خالل    املتغريالإرشاد الزراعي: مت قياس هذا  

عينة   الزراعي  البحثاجتاه  الإرشاد  تصنيف:    البحث  واس تخدم،  حنو 

موافق/موافق ) ) حمايد/غري  ادلرجات  أ عطيت  حيث   ،)3) (  ،2 (  ،)1  )

  البحث . واعترب حاصل مجع اس تجاابت عينة  أ و العكس وفقا لجتاه العبارة

الثقايف  الانفتاح  ,مؤرشاً رمقياً لقياس هذا املتغري.العبارات العرش  عىل تكل  

عبارات تعكس درجة الانفتاح    س بعةمن    املتغريهذا    مت قياس    واحلرضي:

(، حيث  ، لاندرا،  أ حياان،  دامئاتصنيف: )  واس تخدمعىل العامل اخلاريج،  

. واعترب حاصل مجع اس تجاابت (1(، )2، )(3)  (،4)  أ عطيت ادلرجات

مؤرشاً رمقياً لقياس درجة    السابقة  الس بعالعبارات  عىل تكل    البحثعينة  

 . الثقايف واحلرضي الانفتاح

 املتغريات التابعة: 

  مخسة عرشة اش متل هذا املفهوم عىل    درجة الرضا عن هذا التعاقب:

املبحوثني   رأ ى  تعكس  التعاقب  عنعبارة  هذه  عن  رضامه  وقد .  مدي 

ما   الاختيار  خالل  من  رضاه  درجة  عن  التعبري  مبحوث  لك  من  طلب 

،  (رايضاىل حد ما / غري  رايض      /رايض متاماً )    ثالث اس تجاابتبني  

( ادلرجات  أ عطيت  اس تجاابت 1،  2،  3حيث  مجع  حاصل  واعترب   .)

العبارات    البحث عينة   عرشعىل  رأ ى    امخلسة  لقياس  رمقيا  مؤرشا 

 .مدي رضامه عن هذه التعاقباملبحوثني ىف 

 مس: التعاقب احملصويل السائد دلي الزراع خالل ثالث موا 

خالل من  املؤرش  هذا  قياس  التعاقب    املبحوثني سؤال مت  عن 

مكؤرش رمقي لقياس    احملصويل السائد دلهيم خالل الثالث موامس السابقة

 .هذا املتغري
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 درجة التعرض ملصادر املعلومات الزراعية: 

امل  هذا  قياس  خالل  ؤرشمت  لها    من  تعرض  اليت  املصادر  عدد 

عددها   والبالغ  املعلومات    مصدراً   رشع   ثالث  البحوث  مصادر  تعكس 

وقد طلب من لك مبحوث التعبري عن درجة تعرضه    الزراعية والإرشادية،

/    اندرا/   أ حياان/    دامئاً : )من خالل الاختيار بني أ ربعة اس تجاابت ويه  

(، واعترب حاصل مجع  1(، )2(، )3)  (،4)  (، حيث أ عطيت ادلرجاتل

عينة   لقياس    البحثاس تجاابت  رمقياً  مؤرشاً  العبارات  تكل  درجة عىل 

 صادر املعلومات الزراعية والإرشادية.التعرض مل

رشادية:     درجة الاس تفادة من املعلومات الزراعية والإ

عدد املصادر اليت تعرض لها البحوث   من خالل  ؤرشمت قياس هذا امل

الاس تفادة من املعلومات    درجة  تعكس  مصدراً   عرش  ثالث  غ عددها  والبال

والإرشادية درجة   ،الزراعية  عن  التعبري  مبحوث  لك  من  طلب  وقد 

يه اس تجاابت  أ ربع  مابني  )اس تفادته  /    مرتفع:  منخفض  متوسط/   /

(، واعترب حاصل  1(، ) 2(، ) 3)   (،4)   منعدم(، حيث أ عطيت ادلرجات

 درجة تكل العبارات مؤرشاً رمقياً لقياس  عىل  البحثمجع اس تجاابت عينة  

 .الاس تفادة من املعلومات الزراعية والإرشادية

نشطة  اليت   ال  منط    الزراعي   الإرشاد يقدهما    الإرشادية  ب الزراع  لتوعية 

 :  املالمئ  احملصويل التعاقب  

نشاطاً اإرشاداًي، حيث  احدي عرشمت قياس هذا املتغري من خالل 

يف قيام الإرشاد الزراعي بدوره   التعبري عن رأ يهُطلب من لك مبحوث  

تنفيذ هذه ال نشطة الإرشادية، وذكل من خالل الاختيار ما بني أ ربعة   يف

يه: ل  /أ حياانً   /كثرياً )  اس تجاابت   / ادلرجات  اندراً  أ عطيت  حيث   ،)

)صفر( عيل الرتتيب، ومت حساب املتوسط املرحج للك    (1(، )2(، )3)

وأ مكن حدة،  عىل  ترتيب  نشاط  اليتاجلهود    بذكل  يقدهما    الإرشادية 

التعاقب    الزراعي  الإرشاد بمنط  الزراع  وفقاً   املالمئ  احملصويللتوعية 

 للمتوسط املرحج.  

 خامسًا: أ دوات التحليـل الإحصـايئ: 

يف حتليل البياانت  الاس تعانة مبجموعة من ال ساليب الإحصائية  مت 

امليدانية، واليت تتفق وطبيعة هذه البياانت، وقد تدرجت هذه ال ساليب  

بداية من العرض اجلدويل ابلتكرار والنسب املئوية، املتوسط احلسايب،  

عىل   للتعرف  لس بريمان  الرتب  الارتباط  ومعامل  املعياري،  الاحنراف 

مس توى  طبي بني املتغريات املدروسة وبني  الارتباطية احملمتةل  عة العالقة 

رضا الزراع املبحوثني عن أ مناط التعاقب احملصويل السائد دلهيم. وقد مت  

ابس تخدام البياانت  ال يل  حتليل  احلزمة  ب  ابلس تعانة  احلاسب  ربانمج 

 . SPSS  الاجامتعيةالإحصائية للعلوم 

 سادسًا: خصائص املبحوثني: 

توزيع املبحوثني وفقاً لبعض خصائصهم املدروسة  (  1يوحض جدول )

 ، حيث يتضح من البياانت الواردة ابجلدول ما ييل:مبنطقة ادلراسة

( أ ن نس بة ما يقرب  1السن: أ وحضت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق ) 

  -   43% يقعون يف الفئة العمرية املتوسطة )41.9من نصف املبحوثني   

% يف فئة  30.9بلعت نس بة ما يقرب من ثلث املبحوثني (، يف حني 54

نس بة ربع املبحوثني    55كبار السن ) بلغت  بيامن  %  27.2س نة فأ كرث( ، 

من  املبحوثني  غالبية  أ ن  يل  اإ النتاجئ  هذه  وتشري  الصغرى،  الفئة  يف 

املس توي التعلميي: أ ظهرت النتاجئ أ ن نس بة ال ميني  ,متوسطي العمر نسبياً.

بلغت  بني أ فراد العي نس بة اذلين يعرفون القراءة  14.3نة  بلغت  بيامن   ،%

% كام  33.6%، وأ ن نس بة احلاصلني عيل مؤهل متوسط  28.6والكتابة  

%، ويتبني من هذه النتاجئ 23.5بلغت نس بة احلاصلني عيل مؤهل عايل 

املبحوثني   غالبية  قابلية  85.7أ ن  زايدة  يل  اإ يشري  ما  وهو  أ ميني  غري   %

احلاةل الاجامتعية: تبني من  ,مل وتقبل لك ما هو جديد.املبحوثني اإيل التع

العينة   أ فراد  من  العظمى  الغالبية  أ ن  وذكل  90.8النتاجئ  مزتوجون   %

حم ال رسة: أ ظهرت النتاجئ أ ن  ,% مهنم فقط غري مزتوجون. 9.2مقابل 

أ ربعة  17.9 من  ال قل  الصغرية  ال رسة  فئة  يف  يقعون  املبحوثني  من   %

فرد(،    6  –  4% مهنم يف فئة ال رسة املتوسطة )  55.9أ فراد، وأ ن نس بة  

أ فراد فأ كرث(، توحض هذه النتاجئ أ ن  7% مهنم أ رسة كبرية )26.2بيامن اكن 

املبحوثني   أ رابح  ثالثة  من  املتوسطة  82.1أ كرث  ال رس  فئة  من   %

  5حم احليازة الزراعية: تبني النتاجئ أ ن فئة احلائزين ) أ قل من  ,والكبرية.

% لفئة 37.3%، بيامن بلغت النس بة 39.2ثلث املبحوثني   فدان( حوايل

( من  النس بة    9  -5احلائزين  بلغت  حني  يف  للحائزين  23.5فدان(،   %

العينة   10) أ رابح  ثالثة  حوايل  املبحوثني  غالبية  أ ن  أ ي  فأ كرث(،  فدان 

حم احليازة احليوانية: أ ظهرت ,فدان.    10% دلهيم مساحة أ قل من  76.5

ما يقرب من نصف املبحوثني    16زين )أ قل من  النتاجئ فئة احلائ وحدة( 

وحدة(،   26 –  16% لفئة احلائزين ) 40.1%، بيامن بلغت النس بة  42.4

النس بة   بلغت  حني  )  17.5يف  للحائزين  ويتضح    %27  فأ كرث(،  وحدة 

املبحوثني   نصف  من  أ كرث  أ ن  النتاجئ  حيازة 57.6من  فئة  يف  يقعون   %

لكبرية، مما يتطلب رضورة تقدمي الربامج  املزرعية املتوسطة وا  تاحليواان

الإرشادية اليت تشجع املبحوثني عيل الاس تخدام ال مثل لتعاقب احملاصيل 

: أ وحضت النتاجئ أ ن الزراعية الآلت حيازة حم,لتوفري العلف للحيواانت.

يف  5.1 الزراعية،  الآلت  من  ل ي  حيازة  دلهيم  ليس  املبحوثني  من   %

أ ن   حيوز12.9حني  مهنم  بيامن  %  فقط،  واحدة  آةل  أ مهنم  32.7ون   %

الآلت زراعية   3اةل زراعية، كام بلغت نس بة احلائزون عيل  2حيوزون 

التفرغ ,الآلت زراعية .  4% حائزون عيل 20.7%، وذكل مقابل 28.6

الزراعة مبهنة  املبحوثني  للعمل  نصف  من  يقرب  ما  أ ن  النتاجئ  بينت   :

% مهنم متفرغني ايل  32.7يف حني  % متفرغني ملهنة الزراعة متاماً،46.6

مقابل   ما،  الزراعة.20.7حد  ملهنة  متفرغني  غري  مهنم  ال خرى ,%  املهنة 

جاميل العينة يقعون يف 45.7أ ن  جبانب الزراعة: أ ظهرت النتاجئ   % من اإ

% ،بيامن يقع يف  36.2فئة موظف حكويم، يف حني متثل فئة أ عامل حرة 

: تبني من  طريقة الري,البحث.نة  %، من اإجاميل عي18.1فئة املعاش حنو  

ابلطرق   الري  ميارسون  البحث  أ فراد  من  العظمى  الغالبية  أ ن  النتاجئ 

%، يف حني اخنفضت نس بة  86.2التقليدية حيث بلغت نسبهتم حوايل  

نسبهتم   بلغت  حيث  بأ راضهيم  احلديث  الري  طرق  ميارسون  من 

أ فراد    الرصف:  نوع,%.13.8 من  العظمي  الغالبية  أ ن  النتاجئ  أ وحضت 

نسبهتم   بلغت  حيث  بأ راضهيم  رصف  دلهيم  ليس  يف 72.4البحث   ،%

بأ راضهيم   رصف  دلهيم  من  نس بة  بلغت  املسارات ,%.27.6حني 

  الزراع  يسلكها اليت التسويقية املسارات من أ نه   بينت النتاجئ  التسويقية:
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 معرفة خالل  من  :ىف ثلتمت الزراعية حاصالهتم لترصيف املبحوثني

 بعض خالل  ، جتار التجزئة، جتار امجلةل،ابل سواق الشخصية  املبحوث

%، عيل  6%، 18%، 20.3%، 55.7التصدير،   رشاكت  أ و املصدرين

النتاجئ,الرتتيب. أ وحضت  ادلفع:   بيع عند النقدي ادلفع أ ن طريقة 

 حيث املبحوثني الزراع دلى الشائعة الطريقة يه  الزراعية احلاصالت

 الظروف تقتضيه ما وفق ادلفع اكن  بيامن % مهنم،66.4  ذكل اإىل أ شار

 يبيعون فقط  مهنم%  12.4  مقابل وذكل  املبحوثني، من% ٣٨ حوايل

ابلزراعة:,.ابل جل حاصالهتم العمل  عن  أ ن    الرضا  النتاجئ  أ وحضت 

%  50.7% من املبحوثني راضني متاماً عن معلهم ابلزراعة، يف حني  15.7

% مهنم غري راضني  33.6مهنم راضني عن معلهم ابلزراعة ايل حد ما، بيامن  

: أ ظهرت نتاجئ البحث أ ن  سبب اختيار همنة الزراعة,عن معلهم ابلزراعة.

ال همنة  اختيار  أ س باب  أ مه  من  الشخصية  أ ساس ية  الرغبة  مكهنة  زراعة 

يل ذكل   % مهنم أ شارو  30.4% من املبحوثني، مقابل  69.6حيث أ شار اإ

يل همنة ال ابء وال جدا : بينت النتاجئ أ ن  الاس تعداد لرتك همنة الزراعة,.داإ

املبحوثني   نصف  عن  يزيد  ت 57.6ما  يرفضون  يف %  الزراعة ً،  همنة  رك 

:  المنط الإنتايج احلايل  الاجتاه حنو,موافقون عيل تركها.  % مهنم42.4حني  

املوايل للمنط الإنتايج    الاجتاهاملبحوثني ذوي    الزراع  أ ن نس بةبينت النتاجئ  

بلغت  احلايل   البحث  وأ ن  26.3مبنطقة  املبحوثني،  عدد  اإجاميل  من   %

ذوي   املبحوثني  موايل  الاجتاهنس بة  بلغت    الغري  من 73.7واحملايد   %

املبحوثني عدد  البحث.  اإجاميل  الزراعيالا,مبنطقة  الإرشاد  حنو  :  جتاه 

حنو   اجتاهاهتم  اكنت  املبحوثني  من  العظمي  الغالبية  أ ن  النتاجئ  أ وحضت 

حمايدة   اإما  الزراعي  موالية  47الإرشاد  أ و  مقابل  %37.8،  وذكل   ،  %

الإرشاد  15.2 حنو  موالية  غري  اجتاهاهتم  اكنت  فقط  مهنم   %

% من اإجاميل 42.4اتضح أ ن حنو    الانفتاح الثقايف واحلرضي:,الزراعي.

( املرتفعة  الفئة  يف  يقعون  فأ كرث  21العينة  الفئة درجة  متثل  حني  يف   ،)

%، بيامن يقع يف الفئة املنخفضة  38.7درجة( حنو    20  –  16املتوسطة )

 البحث. % من اإجاميل عينة18.9درجة( حنو  16أ قل من )

 النتاجئ واملناقشة 

لسائدة بني الزراع املبحوثني خالل ثالث  أ وًل: أ مناط التعاقب احملصويل ا 

 س نوات زراعية متتالية: 

( أ ن أ مناط التعاقب احملصويل  2أ ظهرت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق ) 

ال كرث ش يوعا دلي الزراع املبحوثني يف املومس الش توي للثالث س نوات  

زراعية املتتالية متثلت يف: )برس مي حازي + مقح(، و)برس مي حازي+ مقح  

ذكل    + يل  اإ أ شار  حيث  بدلي(  للس نة  31.8%،  44.2فول  وذكل   %

  2016% للس نة الزراعية  50.2%،  28.6، و  2016  –  2015الزراعية  

للك مهنم    2018  -2017% للس نة الزراعية  35%،  38.7، و  2017  –

عيل الرتتيب، يف حني اكن أ قل ال مناط ش يوعا بني الزراع املبحوثني متثلت 

+ خنيل(، و) خنيل + برس مي حازي(، حيث  يف )مقح + برس مي حازي  

ذكل   يل  اإ الزراعية  6%،  18أ شار  للس نة  و    2016  –  %1015، 

الزراعية  %11.5،  9.7 للس نة  %،  12و    2017  –  %2016، 

 ، للك مهنم عيل الرتتيب. 2018  - 2017%، للس نة الزراعية 14.3

التعاقب   أ مناط  أ ن  اذلكر  سالف  ابجلدول  الواردة  النتاجئ  وأ وحضت 

احملصويل ال كرث ش يوعا دلي الزراع املبحوثني يف املومس الصيفي للثالث 

(، و)  أ عالف خرضاءس نوات زراعية املتتالية  متثلت يف)برس مي حازي +

حازي+ ذرة ذكل  شامية  ذرةرفيعة +     برس مي  %،  46.5( حيث أ شار 

وذ38.3 الزراعية  %،  للس نة  و  2016  –  2015كل   ،24.4  ،%

الزراعية  49.3 للس نة  و  2017  –  %2016،   ،35.5  ،%38.7  ،%

اكن 2018  –  2017للس نة الزراعية   ، للك مهنم عيل الرتتيب يف حني 

  + حازي  )برس مي  يف  متثلت  املبحوثني  الزراع  بني  ش يوعا  ال مناط  أ قل 

يل رفيعة   ذرةدخن+  (، و)برس مي حازي+  خنيل+ دخن (، حيث أ شار اإ

الزراعية  8.8%،  6.4ذكل   للس نة  و  2016  –  %2015،   ،12  ،%

الزراعية  14.3 للس نة  و  2017  –  %2016،   ،13.4  ،%12.4  ،%

 ، للك مهنم عيل الرتتيب. 2018 – 2017للس نة الزراعية 

ويتضح مما س بق أ ن زراعة الربس مي احلجازي والقمح والفول البدلي  

يل الزتام املزارع بتوفري متطلباته  بنسب مرتفعة يف املومس الش تو  ي راجع اإ

ال رسية املزتايدة من احملاصيل ال ساس ية اكلقمح وأ يضا الوفاء بغذاء ماشيته 

بزراعة الربس مي احلجازي نظرا لصعوبة الاعامتد عيل ال عالف املركزة خاصة  

زراعة   جانب  يل  اإ ال خرض،  ابلعلف  ابملقارنة  أ سعارها  ارتفاع  ضوء  يف 

أ يض كام  الربس مي  الرتبة،  يل  اإ النيرتوجني  يضيف  أ خرض  سامد  كونه  للرتبة  ا 

وهذه   الصيفي  املومس  يف  اخلرضاء  ال عالف  زراعة  نسب  ارتفاع  اتضح 

احملاصيل   نتاج  اإ من  أ كرب  بدرجة  احليواين  الإنتاج  عيل  املزارع  اعامتد  يعين 

 ال خرى.        

 السائدة  احملصويل  التعاقب  أ مناط  عن  املبحوثني  الزراع  رضا مس توى  :  ثنيًا 

 ، وأ مه املتغريات املرتبطة به: دلهيم 

السائدة   احملصويل  التعاقب  أ مناط  عن  املبحوثني  الزراع  رضا  مس توى 

 : دلهيم 

ىل أ ن  3الواردة ابجلدول رمق )  الإحصايئتشري نتاجئ التحليل   املدى  ( اإ

دلرجة رضا الزراع املبحوثني عن أ مناط التعاقب احملصويل السائد    الفعيل

بني )   دلهيم   تراوح  قدره  رجة(،  د   39  -17قد  حسايب    25.42مبتوسط 

معياري   واحنراف  ثالث    5.26درجة،  عيل  املدى  هذا  وبتقس مي  درجة. 

لس تجاابهتم.  علهيا وفقا  فئـات متدرجة تصاعداًي ل عىل وتوزيع املبحوثني 

حن أ ن  )11.5و  اتضح  املرتفعة  الفئة  يف  يقعون  العينة  اإجاميل  من   %34 

)فأ كرث  درجة املنخفضة  الفئة  متثل  حني  يف  من    (،  حنو    24أ قل  درجة( 

% من  37.3درجة( حنو  33 -24%، بيامن يقع يف الفئة املتوسطة )51.2

 .البحثاإجاميل عينة 

غالبيةويتضح   %( قد وقعوا يف الفئة    88.5املبحوثني )  الزراع  أ ن 

واملنخفضة التعاقب   املتوسطة  أ مناط  عن  املبحوثني  الزراع  رضا  دلرجة 

 املبحوثني الزراع رضا درجة  مما يدل عىل اخنفاض   احملصويل السائد دلهيم

 . عام شلكب دلهيم السائدة احملصويل التعاقب أ مناط عن

( رمق  ابجلدول  الواردة  النتاجئ  من  عن4أ تضح  يزيد  ما  أ ن  نصف    ( 

%  راضيني عن التعاقب احملصويل السائد دلهيم،  56.7الزراع املبحوثني  

 % مهنم غري راضيني عن التعاقب احملصويل السائد دلهيم.  43.3بيامن 
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أ   اذلكر  سالف  اجلدول  ذات  من  النتاجئ  بينت  الرضا    نكام  أ س باب 

عدم وجود بديل يعطي  عن التعاقب احملصويل السائد دلهيم قد متثلت يف:  

توفري  %، 82.1%،  التعاقب السائد يف املنطقة 95.9بنس بة  عائد اكرت

ال رسي الاس هتالك  احليواان  احتياجات  دخل  %،  76.4  توأ لك  توفري 

مناسب رضامه:  47.6  نقدي  عدم  أ س باب  متثلت  حني  يف  ارتفاع  %، 

، ارتفاع أ سعار مس تلزمات الإنتاج عدم وجود رصف، تاكليف مياه الري

، عدم توفر  اإهجاد الرتبة بفعل تكرار زراعة حماصيل معينة وعدم توافرها،

ذكل   يل  اإ أ شار  حيث  %،  52.1%،  69.1%،  80.6%،  90.4بديل 

 .% للك مهنام عيل الرتتيب38.3

املتغريات املرتبطة مبس توى رضا الزراع عن أ مناط التعاقب احملصويل   أ مه 

 السائد دلهيم: 

لبيان   الإحصائية  الفروض  حصة  ابختبار  اجلزء  هذا  أ مه  اختص 

التعاقب   أ مناط  عن  املبحوثني  الزراع  رضا  مبس توى  املرتبطة  املتغريات 

،  مانلس يرب   الرتبابس تخدام معامل ارتباط    احملصويل السائد دلهيم، وذكل

معنوية   مس توى  عند  علهيا  املتحصل  النتاجئ  معنوية  ،  0.01وحسبت 

0.05 

عالقة    وجود  ماييل:  (5تبني من النتاجئ الواردة ابجلدول رمق ) لقد  و 

الاحامتيل    موجبة  عندارتباطية معنوية   رضا  درجة  بني    0.01املس توى 

عن   املبحوثني  دلهيم    احملصويلالتعاقب    أ مناطالزراع  مبنطقة السائد 

السن، وحم ال رسة، وحم احليازة   وبني لك من املتغريات التالية:  البحث،

المنط   حنو  الاجتاه  ودرجة  الزراعية،  الآلت  حيازة  وحم  الزراعية، 

التعرض   ودرجة  الزراعي،  الإرشاد  حنو  الاجتاه  ودرجة  احلايل،  الإنتايج 

  موجبة  عند ارتباطية معنوية  عالقة  وجود  ,ملصادر املعلومات الزراعية.  

الاحامتيل   عن  درجة  بني    0.05املس توى  املبحوثني  الزراع    أ مناط رضا 

دلهيم    احملصويلالتعاقب   البحث،السائد  املتغريات   مبنطقة  من  لك  وبني 

املس توى التعلميي، وحم احليازة احليوانية، ودرجة الانفتاح الثقايف   التالية:

من  الاس تفادة  ودرجة  الزراعية.  واحلضاري،  املعلومات  عدم ,مصادر 

الاحامتيل    عندعالقة ارتباطية معنوية  وجود   درجة  بني    0.05املس توى 

دلهيم    احملصويلالتعاقب    أ مناطرضا الزراع املبحوثني عن   مبنطقة السائد 

 متغري الرضا عن همنة الزراعة. وبني  البحث،

قبول   بعدم  القول  ميكن  ذكل  عىل  الإحصامجيع  وبناًء  ئية  الفروض 

وقبول الفروض البديةل لها واليت تقىض بوجود عالقة ارتباطية لدلراسة،  

بني   عن  درجة  معنوية  املبحوثني  الزراع    احملصويل التعاقب    أ مناطرضا 

دلهيم املتغريات.  ،السائد  تكل  الإحصايئ    وبني  الفرض  ابس تثناء  وذكل 

صويل  اخلاص ابلعالقة درجة رضا الزراع املبحوثني عن أ مناط التعاقب احمل 

وبني متغري الرضا عن همنة الزراعة، حيث ميكن القول بعدم اإماكنية رفض 

املس توى   عند  املتغريين  بني  العالقة  معنوية  ثبوت  لعدم  الفرض  هذا 

 .0.05الاحامتيل 

الزراعية  ثلثًا:   املعلومات  مهنا   اليت مصادر  املبحوثني    الزراع   يس تقى 

 احملصويل. اخلاصة بأ مناط التعاقب  معلوماهتم  

( أ ن الزراع املبحوثني غلبت  6أ وحضت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق )

مكصدر للمعلومات الزراعية حيث أ وحضوا أ ن اخلربة  تزكية أ نفسهم  علهيم 

،  3.6الشخصية يه مصدرمه الرئييس ملعلوماهتم الزراعية مبتوسط قدره  

ة نظر الزراع  واكن ترتيب مصادر املعلومات ال خرى وفقاً ل مهيهتا من وهج

متوسطة   بدرجة  ال ويل  املرتبة  يف  واجلريان  ال صدقاء  اكلتايل:  املبحوثني 

متوسطة  3.4قدرها   بدرجة  وال قارب  ال هل  الثاين  الرتتيب  يف  وجاء   ،

يف3.1قدرها   وجاء  الثالث    ،  الزراعيةالرتتيب  احلصالت  مكصدر    جتار 

بدرجة متوسطة    للحصول املعلومات الزراعية اخلاصة ابلتعاقب احملصويل

متوسطة  2.4قدرها   بدرجة  يف الرتتيب الرابع  ، أ ما املرشد الزراعي جاء 

الزراعي  1.8قدرها   وال خصايئ   ، الصحراء  حبوث  مبركز  العاملون  أ ما   ،

، واحتل 1.6جاء يف الرتتيب اخلامس والسادس بنفس ادلرجة املتوسطة  

الزراعي الإرشاد  ومدير  الزراعية  البحوث  مبركز  السابع    العاملون  املركز 

متوسطة   بدرجة  الرتتيب  عيل  بيامن  1.4،  1.5والثامن  الرتتيب،  عيل   ،

الريفية  والربامج  الزراعة  لكية  وأ ساتذة  الزراعية،  واجملالت  النرشات 

بدرجة  املتأ خرة  املراكز  احتلت  ابلإذاعة  الريفية  والربامج  ابلتليفزيون، 

 عيل الرتتيب. 1، 1.1، 1.1، 1.2متوسطة 

ق أ ن أ مه مصادر املعلومات للزراع املبحوثني  ابلعرض السمن خالل ا

يه اخلربة الشخصية، و ال صدقاء واجلريان، وال هل وال قارب، واملرشد  

البحوث  مبركز  والعاملون  الصحراء،  حبوث  مبركز  والعاملون  الزراعي، 

الزراعية، حيث اكنت هذه املصدر هو ال كرث ش يوعاً وانتشارا بني الزراع  

يف  املبحوثني   السبب  يرجع  ورمبا  الزراعية،  معلوماهتم  عيل  احلصول  يف 

التابعة  مراكز البحوث  والإماكانت اليت تقدهما  ذكل اإيل زايدة اخلدمات 

 لوزارة الزراعة يف الس نوات ال خرية. 

ىل أ ن  7الواردة ابجلدول رمق )  الإحصايئتشري نتاجئ التحليل   املدى  ( اإ

الزراعية  دلرجة    الفعيل املعلومات  مهنا  اليت مصادر   الزراع  يس تقى 

  - 19قد تراوح بني )  اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويلاملبحوثني معلوماهتم  

  4.85درجة، واحنراف معياري    28.15مبتوسط حسايب قدره  رجة(،  د  36

ل عىل  تصاعداًي  متدرجة  فئـات  ثالث  عيل  املدى  هذا  وبتقس مي  درجة. 

ع املبحوثني  حنو  وتوزيع  أ ن  اتضح  لس تجاابهتم.  وفقا  من  30.4لهيا   %

(، يف حني متثل درجة  24  –  19)  املنخفضةاإجاميل العينة يقعون يف الفئة  

  املرتفعة %، بيامن يقع يف الفئة  38.7( حنو  درجة  30  –  25  )  املتوسطةالفئة  

من اإجاميل عينة  30.9درجة( حنو    36  -  31) هذه  %  البحث، وتشري 

يل ما يزيد % اكن تعرضهم ملصادر  69.3عن ثليث الزراع املبحوثني    النتاجئ اإ

هجاز   يبذل  أ ن  رضورة  يس تلزم  ما  وهو  ومنخفض،  متوسط  املعلومات 

عيل  التعرف  يف  املبحوثني  الزراع  لرتغيب  جمهودات  الزراعي  الإرشاد 

 مصادر املعلومات اخملتلفة يف جمال التعاقب احملصويل.

اب يتعلق  فامي  اخلاصة    الزراعية املعلومات ملصادر النسبية ل مهيةأ ما 

بلغت تكل   عهنا فقد  سؤال املبحوثني  واليت مت  بأ مناط التعاقب احملصويل 

مصدراً وقد مت قياسها من خالل التعرف عيل أ كرث املصادر   13املصادر  

حيث   اجملال،  هذا  يف  معلومات  عيل  للحصول  املبحوث  لها  يلجأ   اليت 

( أ ن أ كرث املصادر  8ردة ابجلدول رمق ) أ وحضت نتاجئ التحليل الإحصايئ الوا

التعاقب  بأ مناط  اخلاصة  معلوماهتم  املبحوثني  الزراع  مهنا  يس تقي  اليت 

واجلريان،   ال صدقاء  الشخصية،  اخلربة  اكلتايل:  تنازليا  مرتبة  احملصويل 

ال هل وال قارب، جتار احلاصالت الزراعية، املرشد الزراعي، ال خصايئ  

راء، العاملون مبركز البحوث الزراعية، مدير الزراعي، مركز حبوث الصح
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الزراعية، واجملالت  النرشات  الزراعي،  الزراعة  الإرشاد  لكية  ،  أ ساتذة 

اكنت النسب املئوية لل    الربامج الريفية ابلتليفزيون  وأ خرياً ا  مهيةحيث 

اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويل عىل  الزراعية املعلومات ملصادر النسبية

التايل %،  35.5%،  56.2%،  73.3%،  86.2%،  91.7:  النحو 

وأ خرياّ  %4.1،  %8.8،  %17.1،  %20.7،  %21.7،  25.8  ،%

 % عىل الرتتيب. 1.8

الزراعية   املعلومات  مصادر  من  الاس تفادة  بدرجة  يتعلق  فامي  أ ما 

أ شارت نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويل،  

( رمق  أ ن  9ابجلدول  ىل  اإ الفعيل  ا(  مصادر دلرجة  ملدى  من  الاس تفادة 

  - 18قد تراوح بني ) املعلومات الزراعية اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويل

  4.08درجة، واحنراف معياري    25.72مبتوسط حسايب قدره  رجة(،  د  35

ل عىل  تصاعداًي  متدرجة  فئـات  ثالث  عيل  املدى  هذا  وبتقس مي  درجة. 

ل وفقا  علهيا  املبحوثني  حنو  وتوزيع  أ ن  اتضح  من  29.5س تجاابهتم.   %

درجة(، يف حني متثل   23  –  18اإجاميل العينة يقعون يف الفئة املنخفضة )

%، بيامن يقع يف الفئة املرتفعة  49.3درجة( حنو    29  –  24الفئة املتوسطة )  

جاميل عينة البحث،  21.2درجة( حنو    35  -  30) ويتضح من  % من اإ

%، يقعون يف فئة 78.8النتاجئ أ ن حوايل أ ربعة أ خامس الزراع املبحوثني 

الاس تفادة من مصادر املعلومات الزراعية اخلاصة بأ مناط التعاقب درجة  

 احملصويل املتوسطة واملنخفضة. 

يف  ًا:  رابع  الارشادية  بعض ال نشطة  بتنفيذ  الارشادي  اجلهاز  قيام  مدى 

 اط التعاقب احملصويل املالمئة: جمال توعية الزراع بأ من 

( جدول  يف  10يوحض  نظرمه  لوهجة  وفقاً  املبحوثني  الزراع  توزيع   )

جمال   يف  الارشادية  ال نشطة  بعض  بتنفيذ  الارشادي  اجلهاز  قيام  مدى 

توعية الزراع بأ مناط التعاقب احملصويل املالمئة، حيث ميكن ترتيب هذه  

ترتيباً تنازلياً وفقاً ل مهيهتا النسبية معرباً عهنا ابملتوسط احلسايب    ال نشطة 

التايل:    النحو  عىل  وذكل  عىل  املرحج،  املزارعني  حصول  تسهيل 

الزراعية امجلعيات  من  الإنتاج  الزراع  2.43)  مس تلزمات  وتعريف   ،)

( ومكياهتا  املطلوبة  ال مسدة  و 2.31بأ نواع  ابحلاصالت  (،  الزراع  تعريف 

وأ وض لظروفهم  مناس بة  ال كرث  و 2.21)   اعهمالزراعية  الزراع  (،  توعية 

تعريف الزراع ابل صناف  (، و 2.17) ابل مراض املنترشة  وطرق ماكحفهتا 

يف جمال (، و 2.07)  اجلديدة عالية الإنتاج الاستشارات للمزارعني  تقدمي 

احملصويل التعاقب  بأ مناط  و 1.77)  التوعية  عىل  (،  التغلب  ىف  املساعدة 

التجمعات   بعمل  احليازي  التفتت  الإرشاديةمشلكة  (،  1.59)  واحلقول 

تباع ادلورة  الزراعيةو  تعريف الزراع ابملنافذ  (، و 1.49)  توعية الزراع ابإ

املتاحة و 1.46)  التسويقية  احملىل (،  السوق  ابحتياجات  الزراع  تعريف 

و 1.32)  واخلاريج املصدرين  (،  وكبار  الزراع  بني  العالقة  وتفعيل  ربط 

 (. 1.09) ورشاكت التصدير

التوعية  وضع  ًا:  خامس جمال  يف  الزراعي  الارشاد  دور  تفعيل  مؤرشات 

 بأ مناط التعاقب احملصويل املثىل ابل رايض الصحراوية: 

بعض  صياغة  ميكن  البحث،  لهيا  اإ توصل  اليت  النتاجئ  ضوء  يف 

التوصيات اليت قد تسامه يف تفعيل دور الارشاد الزراعي يف جمال التوعية  

احملصويل   التعاقب  :بأ مناط  ويه  عىل  - املالمئة  ومقابةل    العمل  تلبية 

مع   ،املسرتشدين من واقع املشالكت الىت يعانون مهناالزراع اإحتياجات 

بأ مهية   الزراعي  الارشادي  اجلهاز  الاهامتم  قيام  موضع  مقرتحاهتم  وضع 

املعارف  ,.والتطبيق باكفة  الزراع  لإمداد  الإرشادية  اجلهود  تكثيف 

الز  احلاصالت  عن  ادلاخلية واملعلومات  ال سواق  حتياجات  واإ راعية 

الزراعية   السلع  عيل  الطلب  وكذاكل  املس هتلكني،  وأ ذواق  واخلارجية 

وال سواق. ال سعار  حلركة  املس تقبلية  عىل,والتوقعات  ختطيط    العمل 

مناط التعاقب احملصويل وتنفيذ العديد من الربامج الإرشادية للزارع وفقا ل  

ا  رضورة  مع  بيهنم،  نرشها  مشاركة  املراد  أ مهية  عيل  الزراع  لتأ كيد 

وال نشطة الربامج  تكل  ختطيط   يف  ادلوةل    ,.املسرتشدين  رقابة  تشديد 

اس تعادة  رضورة  مع  التجاري،  الغش  ملنع  نتاج  الإ مس تلزمات  جتار  عيل 

دور ادلوةل ىف املساعدة ىف دمع مس تلزمات الإنتاج وتسهيل احلصول علهيا 

 يف الوقت املناسب وابلسعر املناسب.

ولكيات   ،مراكز البحوث الزراعيةالعمل عىل تضافر هجود لك من  

الإرشادي  ،الزراعة  الفنية    الزراعي  واجلهاز  التوصيات  تقدمي  جمال  يف 

بأ مناط   بصفة عامة، ويف جمال التوعية  مجيع اجملالت الزراعية  يف  للزراع 

 التعاقب احملصويل املناس بة بصفة خاصة.

 املراجع 

احلسيىن  هاملندو   ة،اخلواج ىف  :  2012،  توفيق  اخملاطرة  تدنية  ىف  الإدارة  دور 

ظل س ياسة التحرر الاقتصادى ىف  رساةل   ،الرتكيب احملصوىل املرصى 

 . جامعة القاهرة ،لكية الزراعة ،دكتوراه

العزيز عبد  فوزي  معهد   2010،  الشاذيل،  متطورة،  زراعية  تعاونيات  حنو 

 حوث الزراعية، القاهرة.حبوث الاقتصاد الزراعي، مركز الب

جتاه  ا  :2017،  هاين محمود عبد الهاديو  اخلويل سامل اخلويلو   حامد، محمد حيىي

ببعض قرى مركز أ مشون   ىل نظام ادلورة الزراعية  حنو العودة اإ الزراع 

، عدد  31جمةل الفيوم للبحوث والتمنية الزراعية، جمدل  ،مبحافظة املنوفية

 ، يناير.1

املشالكت اليت تواجه    .2012، هشام محمد صاحلو   العاطي محيدةكر، عبد  س

والزراع   الزراعيني  املرشدين  نظر  وهجة  من  احلقلية  احملاصيل  زراع 

، عدد  16جمةل امجلعية العلمية لالإرشاد الزراعي، جمدل    ،مبحافظة البحرية

2 

ع معلومات خمتارة يف الإرشاد الزراعي واجملمت. 2015، سويمل، محمد نس مي عيل:

 الريفي، دار الندي للطباعة. 

نرص: العزيز  عبد  لكية    2015،  رشعان،  نتاج،  الإ ومشألك  الزراعية  ادلورة 

 الزراعة، جامعة الفيوم.

أ ثر التغريات املناخية عىل الرتكيب   2015  ،:يوسف محمد حامدة،  عبد الرمحن

أ رضارها  احملصويل من  احلد  ماكنية  واإ مرص  املرصية  ،  ىف  لبحوث  لاجملةل 

 .1عدد  ،93 جمدل، اعيةالزر

س تخدام املوارد املائية املتاحة للمحاصيل اقتصادايت  ا  :عبد املنعم، أ سامء صاحل

اجملةل املرصية   ،احلقلية مبحافظة البحرية ىف ظل ادلورات الزراعية البديةل

 . 2014 ،2، عدد 92جمدل  للبحوث الزراعية،
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اختاذ القرار يف    أ ثر اخملاطرة عىل  :محمد عبد احملسن محمد حيو   فهمي  ةمحمد، هب

، عدد  6جمةل جامعة املنصورة للعلوم الزراعية، جمدل   ،الرتكيب احملصويل

12 ،2015 . 

السائد بني الزراع ىف حمافظة   مناط التعاقب احملصويلأ    ي:اإميل صبح ،  ميخائيل

الش يخ الإ ،  كفر  الزراعيةجمةل  للبحوث  ،  2  عدد،  52  دجم  ،سكندرية 

2007 . 

هن رضا الزراع عن أ مناط التعاقب احملصويل السائدة بقريتني اء محمد:  هواري، 

 . 2017، 3، عدد 22، جمةل الإنتاجية والتمنية، جمدل مبحافظة الفيوم

 

 توزيع املبحوثني وفقاً لبعض خصائصهم املدروسة مبنطقة البحث . 1 جدول رمق 

 %  العدد  217املتغري  ن=   %  العدد  217املتغري       ن=  

 املس توي التعلميي  السن 

 س نة(   43)أ قل من  

 ( س نة   54  -   43) 

 ( س نة فأ كرث   55) 

59 

91 

67 

27.2 

41.9 

30.9 

 أ يم 

 يقرأ  ويكتب 

 حاصل عيل مؤهل متوسط 

 حاصل عيل مؤهل جامعي 

31 

62 

73 

51 

14.3 

28.6 

33.6 

23.5 

 حم ال رسة  احلاةل الاجامتعية 

 أ عزب 

 مزتوج 

 

20 

197 

 

9.2 

90.8 

 

 أ فراد   4أ قل من  

 فرد(   6  - 4) 

 أ فراد فأ كرث   7

39 

121 

57 

17.9 

55.9 

26.2 

 حم احليازة احليوانية  حم احليازة الزراعية 

 فدان(   5)أ قل من  

 فدان(   9  - 5) 

 فدان فأ كرث(   10) 

85 

81 

51 

39.2 

37.3 

23.5 

 وحدة(   16) أ قل من  

 وحدة(   26  –   16)  

 فأ كرث( وحدة    27)  

92 

87 

38 

42.4 

40.1 

17.5 

 التفرغ للعمل مبهنة الزراعة  الزراعية  الآلت  حيازة  حم 

آةل   عدم وجود أ

آةل واحدة   أ

آهل   2  أ

آلت   3  أ

آلت   4  أ

11 

28 

71 

62 

45 

5.1 

12.9 

32.7 

28.6 

20.7 

 متفرغ متاماً 

يل حد ما   اإ

 غري متفرغ 

101 

71 

45 

46.6 

32.7 

20.7 

 طريقة الري  116الزراعة ن=  املهنة ال خرى جبانب  

 موظف حكومة 

 أ عامل حرة 

 معاش 

53 

42 

21 

45.7 

36.2 

18.1 

 حديثة 

 تقليدية 

 

30 

187 

 

13.8 

86.2 

 

 الرضا عن العمل ابلزراعة  نوع  الرصف 

 ل يوجد 

 يوجد 

157 

60 

72.4 

27.6 

 رايض 

يل حد ما   اإ

 غري رايض 

34 

110 

73 

15.7 

50.7 

33.6 

 الاس تعداد لرتك همنة الزراعة  الزراعة سبب اختيار همنة  

 رغبة خشصية 

 همنة ال ابء وال جداد 

151 

66 

69.6 

30.4 

 نعم 

 ل 

92 

125 

42.4 

57.6 

 طريقة ادلفع  املسارات التسويقية 

 جتار امجلةل 

 جتار التجزئة 

 بعض املصدرين ورشاكت التصدير  من خالل معرفيت الشخصية ابل سواق 

39 

44 

13 

121 

18 

20.3 

6 

55.7 

 نقدي 

 ابل جل 

 حسب الظروف 

144 

27 

46 

66.4 

12.4 

21.2 

نتايج احلايل  رشاد الزراعي  الاجتاه حنو المنط الإ  الاجتاه حنو الإ

 درجة(   20اجتاه غري موايل )أ قل من  

 درجة(   24  –   20اجتاه حمايــــــــد ) 

 درجة فأ كرث(   25اجتاه موالـــــــي ) 

53 

107 

57 

24.4 

49.3 

26.3 

 درجة(   19غري موايل )أ قل من  اجتاه  

 درجة(   22  –   19اجتاه حمايــــــــد ) 

 درجة فأ كرث(   23اجتاه موالـــــــي ) 

33 

102 

82 

15.2 

47 

37.8 

  الانفتاح الثقايف واحلرضي 

 رجة( \   16منخفض) أ قل من  

 درجة(   20  - 16متوسط ) 

 درجة فأ كرث(   21مرتفع ) 

48 

77 

92 

22.1 

35.5 

42.4 
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 توزيع الزراع املبحوثني وفقا ل مناط  التعاقب احملصويل السائد دلهيم خالل ثالث س نوات زراعية متتالية  . 2جدول رمق 

 2018  - 2017 2017  - 2016 2016  - 2015 املومس الزراعي 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  املومس الش توي 

 38.7 84 28.6 62 44.2 96 برس مي حازي + مقح 

 35 76 50.2 109 31.8 69 برس مي حازي+ مقح + فول بدلي 

 12 26 9.7 21 18 39 مقح +برس مي حازي + خنيل 

 14.3 31 11.5 25 6 13 خنيل+ برس مي حازي 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  املومس الصيفي 

 35.5 77 24.4 53 46.5 101 برس مي حازي +أ عالف خرضاء 

 38.7 84 49.3 107 38.3 83 برس مي حازي+ ذرة  رفيعة + ذرة شامية 

 12.4 27 14.3 31 8.8 19 برس مي حازي+ دخن+ ذرة  رفيعة  

 13.4 29 12 26 6.4 14 برس مي حازي + خنيل+ دخن 

 . 2020املصدر : البياانت الواردة ابجلدول مجعت وحسبت من واقع اس امترة الاس تبيان 

 

 

 دلهيم السائدةاحملصويل  التعاقب أ مناط عن رضامه دلرجة وفقا املبحوثني الزراع توزيع . 3جدول رمق 

 املدى الفعيل 

املتوسط  

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

 الفئــــــــــــــــــــــــــات 

احلد 

 ال دن 
 احلد ال عىل

 مرتفعة  متوسطة منخفضة

 درجة فأ كرث 34 33 – 24 درجة  24أ قل من 

 % عدد  % عدد  % عدد 

17 39 25.42 5.26 111 51.2 81 37.3 25 11.5 

 امليدانية البحث عينةاملصدر: 

 

 

 عنه  رضامه وعدم رضامه وأ س باب احملصويل احلايل التعاقب أ مناط عن رضامه ملدى وفقا املبحوثني الزراع توزيع . 4جدول رمق 

 %  عدد  الرضا عن التعاقب احلايل 

 56.7 123 رايض

 43.3 94 غري رايض  

 %  عدد  123أ س باب الرضا                    ن=  

 95.9 118 عدم وجود بديل يعطي عائد اكرت

 82.1 101 التعاقب السائد يف املنطقة

 76.4 94 توفري احتياجات الاس هتالك ال رسي وأ لك احليواانت 

 47.6 58 توفري دخل نقدي مناسب 

 %  عدد  94أ س باب عدم الرضا                ن=  

 90.4 85 ارتفاع تاكليف مياه الري

 80.6 76 وجود رصف عدم 

نتاج وعدم توافرها   69.1 65 ارتفاع أ سعار مس تلزمات الإ

هجاد الرتبة بفعل تكرار زراعة حماصيل معينة   52.1 49 اإ

 38.3 36 عدم توفر بديل

 امليدانية البحث عينةاملصدر: 
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 املتغريات املدروسة بعض  بني درجة رضا الزراع املبحوثني عن أ مناط التعاقب احملصويل السائد دلهيم وبني      قمي معامالت ارتباط الرتب لس بريمان  . 5جدول رمق  

 معامل ارتباط الرتب  املتغريات املس تقةل  رمق الفرض 

 ** 0.231 السن 1

 * 0.210 املس توي التعلميي 2

 ** 0.254 حم ال رسة 3

 ** 0.456 حم احليازة الزراعية 4

 * 0.147 احليازة احليوانية حم  5

 ** 0.266 حم حيازة الآلت الزراعية 6

 0.059 الرضا عن همنة الزراعة 7

نتايج  8  ** 0.366 درجة الاجتاه حنو المنط الإ

 ** 0.326 درجة الاجتاه حنو الإرشاد الزراعي 9

 * 0.173 درجة الانفتاح الثقايف واحلضاري  10

 ** 0.205 املعلومات الزراعية درجة التعرض ملصادر  11

 * 0.141 درجة الاس تفادة من مصادر املعلومات الزراعية 12

 0.01** معنوي عند مس توى              0.05* معنوي عند مس توى  املصدر: عينة البحث امليدانية.

 دلهيم السائدةاحملصويل  التعاقب أ مناط عنملصادر املعلومات الزراعية  وفقا املبحوثني الزراع توزيع . 6جدول رمق 

 ادلرجة ل اندر أ حياان  دامئا  مصادر املعلومات 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  املتوسطة

 3.6 8.3 18 3.7 8 5.5 12 82.5 179 اخلربة الشخصية

 3.1 26.7 58 2.3 5 8.3 18 62.7 136 ال هل وال قارب 

 3.4 13.8 30 5.5 12 7.9 17 72.8 158 ال صدقاء واجلريان

 1.4 82.9 180 4.2 9 3.2 7 9.7 21 مدير الإرشاد الزراعي

 1.8 64.5 140 3.7 8 14.7 32 17.1 37 املرشد الزراعي 

 1.6 74.2 161 0.9 2 13.4 29 11.5 25 ال خصايئ الزراعي

 1.6 78.3 170 0.9 2 6.5 14 14.3 31 العاملون مبركز حبوث الصحراء 

 1.5 79.2 172 4.2 9 5.5 12 11.1 24 العاملون مبركز البحوث الزراعية

 1.1 95.9 208 - - 1.8 4 2.3 5 أ ساتذة لكية الزراعة

 1.2 91.3 198 3.2 7 2.3 5 3.2 7 النرشات واجملالت الزراعية

 1 100 217 - - - - - - الربامج الريفية ابلإذاعة

 1.1 98.2 213 - - - - 1.8 4 الربامج الريفية ابلتليفزيون

 2.4 43.8 95 6 13 13.8 30 36.4 79 جتار احلصالت الزراعية 

 املصدر: عينة البحث امليدانية. 

 دلهيم  السائدةاحملصويل  التعاقب أ مناط عنملصادر املعلومات الزراعية  للتعرض وفقا املبحوثني الزراع توزيع . 7جدول رمق 

 املدى الفعيل 

املتوسط  

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

 الفئــــــــــــــــــــــــــات 

احلد 

 ال دن 
 احلد ال عىل

 مرتفعة  متوسطة منخفضة

19 – 24 25 – 30 31 – 36 

 % عدد  % عدد  % عدد 

19 36 28.15 4.85 66 30.4 84 38.7 67 30.9 

 . امليدانية البحث عينةاملصدر: 
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 توزيع الزراع املبحوثني وفقا لل مهية النسبية ملصادر املعلومات الزراعية اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويل السائدة . 8جدول رمق 

 الرتتيب  %  تكرار  املصدر 

 1 91.7 199 اخلربة الشخصية 

 3 73.3 159 ال هل وال قارب 

 2 86.2 187 ال صدقاء واجلريان 

 9 17.1 37 الإرشاد الزراعي مدير  

 5 35.5 77 املرشد الزراعي 

 6 25.8 56 ال خصايئ الزراعي 

 7 21.7 47 العاملون مبركز حبوث الصحراء 

 8 20.7 45 العاملون مبركز البحوث الزراعية 

 11 4.1 9 أ ساتذة لكية الزراعة 

 10 8.8 19 النرشات واجملالت الزراعية 

 -  -  -  ابلإذاعة الربامج الريفية  

 12 1.8 4 الربامج الريفية ابلتليفزيون 

 4 56.2 122 جتار احلصالت الزراعية 

 . 2020املصدر : البياانت الواردة ابجلدول مجعت وحسبت من واقع اس امترة الاس تبيان 

 الزراعية اخلاصة بأ مناط التعاقب احملصويل الاس تفادة من مصادر املعلومات  وفقا دلرجة املبحوثني الزراع توزيع . 9جدول رمق 

 املدى الفعيل 

املتوسط  

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

 الفئــــــــــــــــــــــــــات 

احلد 

 ال دن 
 احلد ال عىل

 مرتفع  متوسط  منخفض 

18 – 23 24 – 29 30 – 35 

 % عدد  % عدد  % عدد 

18 35 25.72 4.08 64 29.5 107 49.3 46 21.2 

 البحث امليدانية. عينةاملصدر:  

  بأ مناط توعية الزراع  لوهجة نظرمه يف مدى قيام اجلهاز الارشادي بتنفيذ بعض ال نشطة الارشادية يف جمال وفقا املبحوثني الزراع توزيع . 10جدول رمق  

 ة التعاقب احملصويل املالمئ
 

 ال نشطة الارشادية 

املتوسط   ال نشطة الارشادية مدى قيام اجلهاز الارشادي بتنفيذ  

احلسايب  

 املرحج 

 ل  اندراً  أ حيااًن  كثرياً  الرتتيب 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

ـــارات للمزارعني يف جمال التوعية بأ مناط  1 ـــتشـ . تقدمي الاسـ

  التعاقب احملصويل

17 7.8 38 17.5 41 18.9 121 55.8 1.77 6 

ــول املزارعني عىل  2 ــهيل حصـ نتاج من  . تسـ ــ تلزمات الإ مسـ

 امجلعيات الزراعية

37 17.1 71 32.7 58 26.7 51 23.5 2.43 1 

 بعمل احليازي  التفتت مشـلكة عىل التغلب ىف . املسـاعدة 3

رشادية واحلقول التجمعات  الإ

14 6.5 27 12.4 31 14.3 145 66.8 1.59 7 

مسدة املطلوبة ومكياهتا 4  2 2.31 23.9 52 35.9 78 24.9 54 15.3 33 . تعريف الزراع  بأ نواع ال 

تباع ادلورة  الزراعية5  8 1.49 71 154 14.7 32 8.7 19 5.6 12 . توعية الزراع ابإ

مراض املنترشة  وطرق ماكحفهتا6  4 2.17 35.9 78 30.4 66 14.8 32 18.9 41 . توعية الزراع ابل 

ــالت  الزراع  . تعريف 7 ـ ــ بة  ال كرث الزراعية  ابحلاصـ ـ  مناسـ

 وأ وضاعهم لظروفهم

38 17.5 36 16.6 76 35 67 30.9 2.21 3 

صناف . تعريف الزراع8 نتاج عالية اجلديدة ابل   5 2.07 29.5 64 42.9 93 18.9 41 8.7 19 الإ

 9 1.46 70 152 16.6 36 10.6 23 2.8 6 املتاحة التسويقية ابملنافذ الزراع . تعريف9

 10 1.32 76.5 166 14.7 32 8.8 19 -  -  واخلاريج احملىل السوق ابحتياجات الزراع . تعريف10

ة  وتفعيـل . ربط 11 ــــدرين  وكبـار  الزراع  بني العالـق  املصـ

 التصدير ورشاكت

 -  -  -  - 19 8.8 198 91.2 1.09 11 

 . ادلراسة امليدانية عينةاملصدر: 
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ABSTRACT 

This research aims to identify the patterns of crop sequences prevailing among the cultivated farmers during 

three consecutive agricultural years; determine the level of satisfaction of the respondents with the prevailing 

patterns of crop sequences, and the most important variables associated with it; and identify the sources of 

agricultural information from which the respondents derive their information in this field, and the extent to which 

the agricultural extension apparatus implements some extension activities in the field of educating farmers with 

appropriate crop sequences patterns. This research was conducted in the New Valley Governorate, where the two 

largest districts in the governorate were chosen namely Al-Kharjaa and Al-Dakhla districts. A simple random 

sample of farmers was chosen in each village by 5% of the total number of farmers in each village, where the data 

of this questionnaire was completed through a personal interview for respondents. A set of statistical methods were 

used in the analysis of field data, where these methods ranged from tabular presentation by frequency and 

percentages, arithmetic mean, standard deviation, and the rank correlation coefficient of Spearman. The results 

indicated that the most common cropping patterns among cultivated farmers in the winter season for three 

consecutive agricultural years were: (clover + wheat), and (clover + wheat + bean). The most common cropping 

patterns among cultivated farmers in the summer season for the three consecutive agricultural years were : (clover 

+ green fodder), and (clover + Sorghum + Maize). About 11.5% of the total sample falls in the high from the degree 

of satisfaction with the prevailing cropping patterns. We recommend to intensify the extension efforts to provide 

farmers with all knowledge and information on agricultural crops, the needs of the internal and external markets, 

and consumers requirements. 
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