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 رضا الزراع عن أنماط التعاقب المحصولي السائدة بقريتين بمحافظة الفيوم
 

 هناء محمد هواري

 مصر  -الفيوم  – جامعة الفيوم –كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي
 

 المستخلص
استهدفت الدراسة التعرف على مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى من وجهة نظر      

، وأهم المصادر التى يستقى منها الزراع المبحوثين معلوماتهم فى هذا الزراع المبحوثين

المجال، والتعرف على أنماط التعاقب المحصولى السائدة خالل ثالث سنوات زراعية متتالية، 

ومدى رضاهم عن تلك األنماط، وأهم العوامل المؤثرة عليه، والتعرف على أهم المحاصيل 

ومقترحاتهم ، ، وأهم الملاالت التى تواجههم في هذا المجالالتى يرغبون في زراعتها مستقبالا 

ومقترحاتهم لتحسين دوره فى ، لحلها، والتعرف على مدى مساهمة اإلرشاد الزراعى في حلها

تم إختيار أكبر مركزين بالمحافظة من حيث عدد الحائزين لألراضى الزراعية و. هذا المجال

% 52، و%52ال عدد الحائزين بال منهما نسبة بهما وهما مركزى إطسا، والفيوم حيث يل

على التوالى من إجمالى عدد الحائزين بالمحافظة، كما تم إختيار أكبر قرية بال لمركز وفقا 

وتم . لنفس المعيار وهما قرية منية الحيط بمركز إطسا، وقرية زاوية الارادسة بمركز الفيوم

من إجمالى عدد الزراع بال % 2ة بواقع إختيار عينة علوائية بسيطة من الزراع فى كل قري

 2(مبحوثا592)قرية، وبذا بلغ حجم العينة 

إرتفاع نسبة المبحوثين الذين أشاروا إلى أن درجة توافر : وتمثلت أهم نتائج الدراسة في      

وأظهرت النتائج أن أكثر %(. 5222)، أوقليلة %(1526)مستلزمات االنتاج كانت إما متوسطة

األهل واألقارب : يستقى منها الزراع المبحوثين معلوماتهم في هذا المجال هى المصادر التى

 %(.2222)، والخبرة اللخصية %(2125)، واألصدقاء والجيران %(96)

وبينت النتائج أن أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا لدى الزراع المبحوثين بقرية منية      

للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت  الموسم الشتوىالحيط بمركز إطسا فى 

للسنة الزراعية % 22،%7224حيث أشار إلى ذلك ( بنجر+برسيم+قمح)، و(برسيم+قمح:)فى

للسنة % 2224، و%21، و5262-5267للسنة الزراعية % 22، و% 22، و5262-5267

 لال منهم على الترتيب، أما بالنسبة الموسم الصيفى فقد أوضحت 5261-5262الزراعية 

ذرة صيفى أو شامى )، و(ذرة شامى+ذرة صيفى :)النتائج أن أكثر األنماط شيوعا تمثلت فى

للسنة الزراعية األولى، أما بالنسبة للسنة الثانية  % 57، و%71حيث أشار إلى ذلك ( قطن+

ذرة صيفى : )فاانت أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا لدى  الزراع المبحوثين متمثلة فى

،  و %  2224حيث أشار إلى ذلك ( علف الفيل+ذرة صيفى أو شامى)، و(مىذرة شا+

على الترتيب، في حين كانت أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا لدى الزراع % 6922

ذرة صيفى أو )، و(علف الفيل+ذرة صيفى أو شامى: )المبحوثين  في السنة الثالثة متمثلة فى

 . لال منهم على الترتيب%  2524، و%2222حيث أشار إلى ذلك ( قطن+شامى 

أما بالنسبة لقرية زاوية الارادسة فقد كانت أكثر أنماط التعاقب المحصولى شيوعا لدى        

للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت  الموسم الشتوىالزراع المبحوثين فى 

سنة لل% 2127،%7627حيث أشار إلى ذلك ( خضر+برسيم+قمح)، و(برسيم+قمح:)فى
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للسنة الثالثة، أما بالنسبة %  2429، و%5127للسنة الثانية، و% 2526،%5627األولى، و

ذرة صيفى : )فقد أوضحت النتائج أن أكثر المحاصيل شيوعا تمثلت فى للموسم الصيفى

، %2224حيث أشار إلى ذلك ( قطن+ذرة صيفى أوشامى )، و(علف الفيل+أوشامى

للسنة الثالثة على الترتيب، أما بالنسبة  للسنة % 22، و%2429للسنة األولى، و% 5426و

علف +ذرة صيفى أوشامى: )الثانية فاانت أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا متمثلة فى

كما . على الترتيب% 5224، و%52حيث أشار إلى ذلك ( ذرة شامى+ذرة صيفى )، و(الفيل

أنماط التعاقب المحصولى السائدة  أوضحت النتائج انخفاض درجة رضا الزراع المبحوثين عن

درجة رضاهم عن أنماط %( 9121)لديهم بلال عام، حيث كانت الغالبية العظمى منهم 

%(. 7225)، أو منخفضة %(2627)التعاقب المحصولى السائدة لديهم كانت إما متوسطة 

ة وأظهرت النتائج أن متغيرات مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعي، ومساحة الحياز

الزراعية، ومدى مساهمة اإلرشاد الزراعي في حل الملاالت، ومدى االستفادة من مصادر 

المعلومات، والقدرة التسويقية باإلضافة إلى متغير الرضا عن العمل بمهنة الزراعة تسهم معا 

 .فى تفسير التباين الحادث في المتغير التابع%  2924بنسبة 

تفتت الحيازة : ت اإلنتاجية التى يواجهها الزراع تمثلت فىوأفادت النتائج أن أكثر الملاال     

، وانتلار %(2222)، وإرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى%(2726)الزراعية 

، %(2222)، وعدم توافر مستلزمات االنتاج%(2526)األمراض واآلفات وصعوبة ماافحتها

عرية في أسعار الحاصالت الزراعية التقلبات الس: بينما تمثلت أهم الملاالت التسويقية فى

، فى حين تمثلت %(2222)، وزيادة الفاقد من المحاصيل أثناء التخزين والتسويق%(2722)

، وصغر فترات %(1221)إرتفاع اسعار الفائدة على القروض : أهم الملاالت التمويلية فى

برامج ماثفة وضع : ، لذا تمثلت أهم مقترحاتهم حيال تلك الملاالت فى%(1627)السماح 

، %(2125)للمساعدة فى الوصول إلى نمط التعاقب المحصولى المناسب لظروف الزراع 

، وتدخل الدولة مرة أخرى فى توفير مستلزمات اإلنتاج %(2726)وعمل تجميعات زراعية 

%(. 2527)، والرقابة على تجارة مستلزمات االنتاج لمنع الغش واالحتاار(2522)للزراع 

أن نصف المبحوثين أفادوا بوجود مساهمة لالرشاد الزراعي في حل  وأوضحت النتائج

المساعدة فى تطبيق : ملاالت الزراع في هذا المجال، وتمثلت أهم أنلطته التى يقدمها فى

، والمساعدة فى ماافحة %(622)بعض التوصيات الفنية الالزمة لبعض األصناف الجديدة

وتمثلت %(. 9229)ناف الجديدة عالية االنتاج، والتعريف باألص%(9221)اآلفات واألمراض 

أهم المقترحات التى أشار اليها المبحوثين لتحسين دور اإلرشاد الزراعى  فى هذا المجال تمثلت 

ضرورة إعادة الدعم الحاومى للزراعة عامة ولتفعيل دور االرشاد الزراعي : فى

لي والحقول ، وتاثيف األنلطة االرشادية وخاصة االيضاح العم%(2429)خاصة

 %(.2522)االرشادية

 مقدمة ومشكلة الدراسة
تعتمد الزراعة بصفة أساسية على الموارد األرضية والمائية والبلرية باعتبارها محددات     

أساسية للنمو الزراعى حاليا ومستقبال، لذا فإن التوسع فى إستخدام الموارد األرضية والمائية 

صادية، والمحافظة على البيئة الزراعية يعد من أهم المتاحة بأساليب فنية ذات جدوى اقت

وقد كانت تعتمد . أولويات وتوجيهات إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر بل فى العالم أجمع
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جميع السياسات اإلقتصادية منذ الستينات والسبعينات إلى منتصف الثمانينات على التدخل من 

بداية من تحديد المساحات المزروعة بالمحاصيل قبل الدولة فى معظم اإلنلطة اإلقتصادية 

المختلفة والتسعير اإلجبارى للمدخالت والمنتجات والتسويق للمحاصيل اإلستراتيجية مثل 

بهدف تحقيق نسبة عالية من اإلكتفاء الذاتى من المحاصيل ( والذرة اللامية -األرز -القمح)

 (.6ص:5265:الخواجة)الخام للمصانع الغذائية للمستهلاين بأسعار منخفضة وتوفير المواد 

 من بالعديد  إقتصادى إال أنه يتأثر كنلاطوعلى الرغم من أهمية هذا القطاع فى مصر  

 ينعاس مما فيها التحام يصعب التي والتانولوجية والبيولوجية واإلقتصادية الطبيعية العوامل

والتى من أهمها الملاالت  كما أنه يواجه بالعديد من الملاالت دخل المزارع، استقرار على

اإلقتصادية كارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، وإنخفاض أسعار المحاصيل، وصعوبة استخدام 

الميانة الزراعية الحديثة، وكذلك الملاالت اإلجتماعية والتى تتمثل فى  حدوث خالفات على 

(. 6ص:5262:اللاذلي)الحدود بين الجيران، ومياه الرى، وضعف التعاون بين الزراع 

وأيضا مع تقليص دور الدولة في العديد من األنلطة ذات العالقة بالزراعة، والتي من بينها 

توفير وتوزيع مدخالت اإلنتاج خاصة األسمدة والمبيدات والتقاوي، وكذا األنلطة التسويقية 

لبدائل للمحاصيل الزراعية اإلستراتيجية، إال أن ذلك لم يواكبه التهيئة المناسبة إليجاد ا

المؤسسية القادرة على القيام باألدوار التي تخلت عنها الدولة، وكانت محصلة ذلك حدوث 

اختناق سوقية حادة في سوق المدخالت والمنتجات الزراعية، مما أثر على الزراع وخاصة 

صغارهم وأدى ذلك إلى زيادة معدالت الغش التجاري في مدخالت اإلنتاج، وذلك نتيجة أن 

بذولة ما زالت محدودة، باإلضافة إلى ضعف أداء المؤسسات المعنية، ومحدودية الجهود الم

. األنلطة المتعلقة بتوعية الزراع لألثر المستقبلي على أوضاعهم اإلنتاجية والمعيلية

 .(51-57ص ص:5229: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة)

 برامج وضع من حيث تمان اإلنتاج زيادة في الهامة العناصر من الزراعية الدورات وتعتبر       

 اإلنتاج فروع وتنظيم ،التربة وتحسين خصوبة اإلنتاج زيادة على يساعد بلال الزراعي اإلنتاج

 الدولة بخطة الزراعة وربط البذور، إنتاج بجانب تأمين هذا المختلفة، والحيواني الزراعي

 المختلفة، بأنواعها الزراعية الدورات في االستراتيجية المحاصيل تتوزع المختلفة حيث بفروعها

 الدورة الزراعة إحياء وزارة تتبنى لذا الحالى، المحصولى التركيب مراجعة ذلك ويستوجب

 اإلجباري التوريد حيث ألغى ،ياإلقتصاد التحرر سياسة تطبيق بعد ألغيت التى الزراعية

 المالي العائد ذات والفاكهة محاصيل الخضر لزراعة المصري الفالح اتجه ثم ومن للمحاصيل

 يوضح مما المنخفض، المادي العائد ذات المحاصيل االستراتيجية زراعة عن واالبتعاد المرتفع،

 .(6629ص: 5267:عبد المنعم ) .الزراعية الدورة بإلغاء ارتبطت في مصر الزراعة ملاكل أن

عرفة ما هو ويعتبر التركيب المحصولى األفضل مفهوم نسبى نظرا لعدم سهولة م  

األفضل على وجه التحديد بسبب تصارع وتضارب األهداف والتي قد تاون في إنتاج 

المحاصيل ذات الميزة المرتفعة من وجهة نظر كل من الزراع والدولة، وأيضا بين الربحية 

الخاصة من وجهة نظر الزراع وبين اعتبارات الربحية االجتماعية من وجهة نظر الدولة، أو 

الموارد إلنتاج محاصيل لالستهالك اآلدمي أو توجيهها إلنتاج األعالف، ومن وجهة بين توجيه 

النظر اإلقتصادية فان التركيب المحصولى األفضل الذي يعظم صافى العائد االقتصادى فى 

ظل مختلف اإلماانيات الفنية المتاحة، كما يعرف بأنه نظام توزيع مساحة األراضى المتاحة 
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ة التى تتعاقب فى األراضى الزراعية لمدة عام واحد، وقد أظهرت العديد على الزروع النباتي

من الدراسات التى أجريت فى مصر انحراف التركيب المحصولى الراهن عن التركيب 

: 5221:بوادى . )المحصولي األفضل الذى يحقق االستخدام االقتصادى الافىء للموارد

-652ص ص : 5267: خرونعبيد وآ)و، (525ص: 5262:عبد الرحمن )، و (6ص

 (.622ص :5262:الخواجه)، و(657

ولعل محدودية األرض الزراعية التى ال تواكب الزيادة الساانية مع زيادة التفتت   

 7م حوالى 5222الحيازي حيث بلغ عدد الحيازات على مستوى الجمهورية فى تعداد عام

ألف حائزاا وذلك طبقاا لتعداد  722مليون و 2ألف حائزاا، ثم ازدادت لتصل إلى  275مليون و

، أما بالنسبة لمحافظة (6ص: 5262: وزارة الزراعة واستصالح األراضي.)5262عام 

حائزا وذلك عام  522ألف و 629الفيوم كمجاال جغرافيا للدراسة فقد بلغ عدد الحيازات بها 

 672927بزيادة تقدر  5261حائزا وذلك عام  575ألف و 527، ثم وصلت إلى 5267

، فضالا عن نظام المواريث (5261: مديرية الزراعة، محافظة الفيوم :قسم الحيازة. )ائزاح

المعمول به، باإلضافة إلى ماتمثله األرض الزراعية من أهمية خاصة فى الثقافة المصرية فان 

اإلتجاه العام يلير إلى مزيد من التفتت ومزيد من االنخفاض فى حجم الحيازات الزراعية، مع 

. ) م6992خصوبة وإنتاجية األرض الزراعية بعد الغاء نظام الدورة الزراعية عام  تدهور

 (2ص: 5264:حامد وآخرون

ويعد الجهاز اإلرشادى من أبرز األجهزة المعنية بتنمية الريف المصرى عامة،      

وتعظيم إنتاجية الحاصالت الزراعية على وجه الخصوص، واإلرشاد الزراعى عملية تعليمية 

صر أهدافها فى توصيل المعلومات المفيدة لالفراد ثم مساعدتهم على تعلم كيفية اإلستفادة تنح

وفى ظل التوجهات . بها فى بناء حياة أفضل ألنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم الريفية المحلية

اإلقتصادية الجديدة فى قطاع الزراعة أصبح من الضرورى على الجهاز اإلرشادي الزراعى 

سه ومن مجاالت ونوعية الخدمات التى يقدمها لمستهدفيه، ومن أبرز هذه أن يطور من نف

المجاالت صيانة الموارد الزراعية المتمثلة فى التربة ومياه الري تفعيال لمنطلقات التنمية 

المستدامة لضمان الحق الملروع لألجيال القادمة فى اإلنتفاع من المصادر والموارد الحالية، 

يئة بأساليب تتملى مع إماانيات األفراد وظروفهم المعيلية، فضال على وكذا الحفاظ على الب

التوسع فى الزراعة العضوية كمطلب ضرورى لزيادة الصادرات الزراعية والحفاظ  على 

 (.65ص: 5221:العادلي)، و(662ص: 5226:نمير)صحة المواطنين المصريين 

يمثال أهم محاور والشك أن موضوعى التعاقب المحصولى والدورة الزراعية  

إستراتيجية التنمية الزراعية لعالقتها المباشرة وغير المباشرة بالعديد من المحاور اإلستراتيجية 

األخرى كالمحافظة على تركيب وخصوبة التربة ومنع تدهورها، وإستخدام الطرق الطبيعية 

نية والمبيدات لمقاومة الحلائش واألمراض والحلرات ومن ثم الحد من إستخدم االسمدة المعد

ويمثل إلغاء العمل بالدورة الزراعية . الايماوية، وتحقيق الافاءة فى إستخدام مياه الرى

اإلجبارية كنتيجه حتمية إللغاء سياسة التوريد اإلجبارى أهم التحديات التى تواجه اإلرشاد 

ات الزراعى فى دفع الزراع وحملهم على تبنى أنماطاا من التعاقب المحصولى تحقق دور

زراعية استرشادية غير إلزامية يلتزمون بها فى واقع قناعتهم اللخصية بأهمية ذلك، األمر 

الذى يستوجب معه ضرورة تزويد الزراع بالمعلومات والمعارف الالزمة وتبسيطها لهم، مع 
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إتاحة الوسائل المناسبة لتطبيق تلك المعارف واالستفادة منها، ومحاولة مساعدة الزراع أيضاا 

أهمية التخلى عن الممارسات الزراعية الخاطئة أوغير المناسبة لظروفهم وأوضاعهم  على

 (.5ص:5224:ميخائيل )وإماانياتهم المتاحة 

ونظرا لقلةة الدراسةات اإلرشةادية فةي هةذا المجةال فقةد تنوعةت وتعةددت أبعةاد ومحةاور      

فها إلةةى جانةةب بعةةض بعةةض الدراسةةات واألبحةةاث اإلرشةةادية التةةي أتةةيح اإلطةةالع عليهةةا وأهةةدا

أن ما يزيد علةى نصةف ( 6ص: 5264)أفادت دراسة حامد وآخرون  الدراسات االقتصادية، فقد

مستوى معرفتهم بنظةام الةدورة الزراعيةة مرتفةع، وأن مةا يقةرب مةن %( 27)الزراع المبحوثين 

ان ثالثة أرباعهم كان مستوى شةعورهم نحةو العةودة لنظةام الةدورة الزراعيةة مرتفةع، فةي حةين كة

ثلثيهم مستوى قبولهم لتنفيذ نظام الةدورة الزراعيةة مرتفةع، وأيضةا ارتفةع مسةتوى اتجاهةاتهم نحةو 

العودة لنظام الدورة الزراعية، كما بينت الدراسةة أن أكثةر المتغيةرات المسةتقلة تةأثيرا علةى إتجةاه 

والعضةوية فةي السن، وعدد أفةراد األسةرة، : الزراع نحو العودة لنظام الدورة الزراعية تمثلت في

أمةا عةن أهةم المعوقةات التةي تمنةع . المنظمات االجتماعية، والمستوى التعليمي، والمهنة األساسية

ضةعف المسةتوى المعرفةي لمعظةم : الزراع من العودة لنظام الدورة الزراعية فقد تمثل أهمها فةي

عةةةد الةةةزراع بمميةةةزات الةةةدورة الزراعيةةةة، وصةةةعوبة تنسةةةيق الةةةزراع مةةةع جيةةةرانهم لتوحيةةةد مو

  .الزراعة، وصغر حجم الحيازة الزراعية

عدم رضا ثلثي الةزراع المبحةوثين عةن  (Anang: 2016:P1-8)وأظهرت دراسة أنانج 

السياسات السعرية وخاصة تحرير أسعار حاصالت التصدير والتةي يةأتي فةي مقةدمتها محصةول 

ذي أثةر بالسةلب علةى قطةاع الااكاو والتي تعد غانا ثاني أكبر دولة في العالم فةي إنتاجةه، األمةر الة

عريض من صغار الزراع الذين يلالون الغالبيةة فةي زراعةة هةذا المحصةول، كمةا أفةادت نتةائج 

من الزراع المبحوثين كانوا ذكورا، وذوي حيةازات زراعيةة صةغيرة، وأيضةا % 92الدراسة أن 

علةةى رضةةا كةةانوا أقةةل إتصةةاال باإلرشةةاد الزراعةةي، وأظهةةرت الدراسةةة أن أكثةةر العوامةةل تةةأثيرا 

 .السن، والحالة التعلميمة، ودخل المزارع: الزراع عن أسعار محصول الااكاو تمثلت في

بالنسةةبة للمحاصةةيل اللةةتوية أن ( 5224ص: 5262)وأوضةةحت دراسةةة محمةةد وحجةةي 

محاصيل القمةح واللةعير والفةول البلةدي والحمةص والحلبةة والتةرمس والعةدر والبنجةر والاتةان 

سةةتوي المخةةاطرة عنةةد إنتاجهةةا، بينمةةا محاصةةيل البرسةةيم المسةةتديم والاسةةبرة تتسةةم بانخفةةاض م

والبصةةل والثةةوم والامةةون النعنةةاع البلةةدي والاراويةةة والطمةةاطم اللةةتوي والبسةةلة اللةةتوي تتسةةم 

بارتفاع مستوي المخاطرة عند إنتاجها، وبالنسبة للمحاصةيل الصةيفية والنيليةة يتبةين أن محاصةيل 

الرفيعةة الصةيفية وفةول الصةويا والسمسةم وعبةاد اللةمس والقطةن الذرة اللةامية الصةيفية والةذرة 

والةةذرة اللةةامية النيلةةي تتسةةم بانخفةةاض مسةةتوي المخةةاطرة عنةةد إنتاجهةةا، وأن محاصةةيل األرز 

الصةةيفي والفةةول السةةوداني وقصةةب السةةار الطمةةاطم والبطةةاطس والاوسةةة والباذنجةةان والبطةةي  

س النيلةي تتسةم بارتفةاع مسةتوي المخةاطرة عنةد والبامية والانتالوب الصيفي والطمةاطم والبطةاط

إنتاجهةةا، وتوصةةي الدراسةةة بإعةةادة توليفةةة المحاصةةيل الزراعيةةة فةةي التركيةةب المحصةةولي لتأخةةذ 

المخةةاطرة االقتصةةادية المحتملةةة فةةي االعتبةةار مةةن أجةةل الحصةةول علةةي دخةةل أكثةةر اسةةتقراراا 

كفةةةاءة اسةةةتخدام المةةةوارد للتركيةةةب المحصةةةولي لألنلةةةطة اإلنتاجيةةةة الزراعيةةةة فةةةي ظةةةل تعظةةةيم 

األرضةةةية والمائيةةةة دون اإلخةةةالل باالحتياجةةةات األساسةةةية للمجتمةةةع مةةةن المحاصةةةيل الغذائيةةةة 
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والتصنيعية والتصديرية، والتوسع فةي زراعةة محاصةيل الحبةوب واألليةاف والمحاصةيل الزيتيةة 

 .لما لها من أهمية اقتصادية في زيادة الدخل الزراعي

 المائى إلستخدام المورد تالفة أعلى أن (6679ص: 5267)نعم وبينت دراسة عبد الم     

 إجمالى من%  62.2 ، %122نحو  بلغ وقد البلدى الفول لمحصول تالفة األرز وأقل لمحصول

 عدم نتيجة وأفادت الدراسة بأنه الدراسة، موسم خالل الترتيب على للفدان الالية اإلنتاج تااليف

 المحاصيل شديدة فى أدناها تبلغ المائى المورد من لوحدةا تالفة فإن الرى لمياه قيمة فرض

وجود  من بالرغم الرى لمياه اإلستهالك منخفضة المحاصيل فى أقصاها وتبلغ للمياه اإلستهالك

 واألخرى للمياه اإلستهالك شديدة للمحاصيل الرى مياه من للفدان الالية التااليف فى فروق

 الالزم المائي المقنن بين بالمقارنة كبير ليس الفارق هذا أن اال للمياه منخفضة اإلستهالك

 .الري لمياه اإلستهالك منخفضة والمحاصيل للمياه شديدة اإلستهالك للمحاصيل

أن أكثر الملاالت تأثيرا على ( 96-22ص : 5265)وأضافت دراسة سار وصالح     

الملاالت -أ: مثلت فيالزراع من جهة نظر كل من الزراع والمرشدين الزراعيين المبحوثين ت

اإلرتفاع الحاد في أجور العمالة الزراعية، واإلرتفاع المستمر : والتي تمثل أهمها في: اإلنتاجية

والتي : الملاالت التسويقية-في أسعار كل من األسمدة والمبيدات والتقاوي، وغش المبيدات، ب

تسويق ما يزرعه،  عدم وجود سياسة سعرية واضحة تجعل المزارع يطمئن على:كانت أهمها

وتذبذب أسعار معظم الحاصالت الرئيسية، وفتح باب االستيراد للمحاصيل الزراعية المدعمة، 

وصعوبة الوصول إلى أماكن التسويق مما يجعل الزراع يقبلون األسعار المنخفضة التي 

نقص مياه الري وخاصة لدى : والتي تمثلت أهمها في: ملاالت الري-يعرضها التجار، ج

راضي الواقعة في نهايات الترع، وعدم إنتظام مياه الري، وعدم تحديد بداية ونهاية المناوبة، األ

منها افتقاد غالبية الزراع : الملاالت اإلرشادية-وانخفاض منسوب المياه في الترع الرئيسية، د

لمهارات التسويق والتفاوض في بيع ما لديهم من محاصيل، وضعف ملاركتهم في معظم 

اإلرشادية، ونقص المعلومات والمعارف التسويقية لدى معظم الزراع مما ينعاس  األنلطة

 .على صافي أرباحهم

أن المحاصيل الحقلية المستهدف زراعتها في (5229)وأظهرت نتائج دراسة وهدان   

التركيب المحصولي التأشيري والهامة اقتصاديا واجتماعيا احتلت مرتبة متأخرة في الترتيب 

افي العائد الفداني، والعائد على الوحدة المنفقة بين المحاصيل المنتلر زراعتها على بالنسبة لص

أدني ( أقل من فدان)حيث احتل القطن المرتبة األخيرة، وكانت الفئة الحيازية. مستوي العينة

البرسيم )وكذلك احتل التركيب المحصولي . الفئات الحيازية بالنسبة لصافي العائد الفداني

المرتبة األخيرة بين التراكيب المحصولية بالنسبة لصافي العائد الفداني، بينما ( القطن+التحريش

احتل محصول القمح المرتبة قبل األخيرة في الترتيب بين المحاصيل المنتلر زراعتها لدي 

مما يفيد بعدم تحقيق المساحات المستهدف زراعتها بالتركيب المحصولي  مزارعي العينة،

أما بالنسبة لمحاصيل األعالف .يل القطن، والقمح، والذرة اللامية الصيفيةالتأشيري لمحاص

الخضراء اللتوية والصيفية احتلت التراكيب المحصولية التي تضمنت إحداها احتلت المرتبة 

الثالثة، أو الرابعة، أو السابعة أو الثامنة حسب المحصول الالحق لها أو السابقة، ولذلك يعزي إليه 

المساحات المزروعة منها بالتركيب المحصولي الفعلي عن المستهدف زراعتها  أسباب زيادة

كما أوضحت الدراسة أن محصول األرز احتل المرتبة الرابعة . بالتركيب المحصولي التأشيري
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البرسيم )بينما احتل . من حيث صافي العائد الفداني بين المحاصيل المنتلرة زراعتها بالعينة

مما سبق يتضح انخفاض أربحية التراكيب . رتبة السادسة على مستوي العينةالم( األرز+المستديم

المحصولية المتضمنة محاصيل القمح، القطن، الذرة اللامية األمر الذي يجب معه العمل على 

زيادة األسعار المزرعية لهذه المحاصيل، أو زيادة اإلنتاجية الفدانية، أو خفض التااليف اإلنتاجية 

لعائد الفداني لها وكذلك العائد على الوحدة المنفقة، والحد من مساحات المحاصيل لزيادة صافي ا

الزراعية غير المستهدفة بالتركيب المحصولي التأشيري، وتدوير مخلفات المزارع واستخدامها 

    .في تغذية الحيوانات المزرعية لتغطية االحتياجات الغذائية للحيوانات المرزعية

 بتخفيض الدولة تقوم بضرورة أن (77ص: 5229)وآخرون وأضافت دراسة فوزي 

 المزارعين على الغرامات المالية فرض بتفعيل وذلك اللعير األرز لطن السعر المزرعى

 ألردب المزرعى السعر زيادة أيضاا  الدولة وعلى .االنتاجية نطاق األحزمة خارج المخالفين

وأوضحت الدراسة  .السابقة السنة فى ذلك يعلن أن على األردب سعر تدعم بأن وذلك القمح،

 وزارة مع إستراتيجية يتملى وهذا والسارية، والزيتية البقولية المحاصيل مساحة زيادة إماانية

 الغذائى وزيادة األمن لتحقيق إستراتيجى كهدف القمح مساحة فى بالتوسع يتعلق فيما الزراعة

باألرز  المزروعة المساحة تقليل الوقت نفس وفى األساسية، السلع من الذاتى اإلكتفاء معدالت

 المقترح المحصولى التركيب ذلك مثل تحقيق أن اإلشارة وتجدر .الرى مياه إستهالك لترشيد

 واألرز، القمح لمحصولى المزرعية األسعار فى وفقاا للتغيرات الحساسية تحليل على القائم

 محصولى تركيب لتنفيذ افيلةال واآلليات السياسات واألدوات وتضافر فعالية بمدى مرهون

 الرى مياه إستخدام وترشيد الغذائى تحقيق األمن جانب فى سواء القومية المصلحة يلبى تأشيرى

 وزراعة بتنفيذ يقوم الذى وهدف المزارع مصلحة تحقيق يضمن الوقت نفس وفى ناحية، من

 .أخرى ناحية من المزرعى دخله تعظيم نحو المحصولى التركيب ذلك

باتبةةةاع بعةةةض السياسةةةات الفعالةةةة ( 29-22ص ص : 5222) دراسةةةة فاةةةريوأوصةةةت  

ضةةةرورة إعةةةادة النظةةةر فةةةي التركيةةةب : لمواجهةةةة المخةةةاطر المتوقعةةةة والتةةةي تمثلةةةت أهمهةةةا فةةةي

المحصولي السائد بصفة دورية كأسلوب وقائي لمواجهة المخاطرة الزراعيةة، وإنلةاء مؤسسةات 

صةةةيل الزراعيةةةة، والتةةةأمين اإلجبةةةاري علةةةي تأمينيةةةة زراعيةةةة يةةةتم تمويلهةةةا مةةةن عائةةةدات المحا

المحاصةةيل التةةي تتسةةم بارتفةةاع المخةةاطرة، وتلةةجيع وتنلةةيط صةةندوق الموازنةةة الزراعيةةة وذلةةك 

 .لتقليل التقلبات الحادثة في العوائد واألسعار الزراعية

بوجود أربعة أنماط رئيسية من التعاقب ( 6ص: 5224)كما أفادت دراسة ميخائيل   

ئدة بين المبحوثين والتي بدأت بمحاصيل األرز، والقطن، والذرة اللامية، وأن المحصولي السا

الغالبية من المبحوثين راضين عن إختيار وترتيب المحاصيل المزروعة وتمثلت أسباب 

الحفاظ على خصوبة التربة، والتنسيق مع الجيران لتوحيد زراعة المحصول : رضاهم في

مقابلة احتياجات األسواق من المحاصيل، في حين بالحوض، وتوفير دخل نقدي مناسب، و

النزول على رغبة الجيران لتوحيد المحصول بالحوض، : تمثلت أهم أسباب عدم رضاهم في

وتفتت الحيازات الزراعية بما ال يسمح بتطبيق دورة زراعية صحيحة، وسيطرة كبار 

كما أظهرت النتائج أن . الحائزين، وإجهاد التربة بفعل تارار ترتيب زراعة محاصيل معينة

 .الغالبية من المبحوثين يوافقون على تخطيط تعاقب محصولي يحقق دورة زراعية استرشادية
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أن أسباب نقص االستفادة من ( 7ص: 5222)وبينت دراسة شادية فتحي وآخرون    

عدم توفير : البرنامج اإلرشادي للنهوض بمستوى إنتاجية محاصيل الحبوب تمثلت في

إلنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات وغيرها بالجمعيات الزراعية وبالاميات المناسبة مستلزمات ا

وبالسعر المناسب، وعدم مالئمة شروط القروض التي تقدم للراء مستلزمات اإلنتاج من حيث 

نسبة الفائدة المستحقة، ونقص الخدمات المتعلقة بالبنية األساسية والمتمثلة في عدم الحصول 

ة األرض بالليزر، باإلضافة إلى قصور التطبيق المتاامل للحزم التانولوجية على خدمة تسوي

 . الخاصة بسالالت الحبوب الموصى بها

أن إرتفاع سعر بيع المحصول، وتقليد ( 5-6ص ص: 6992)وأظهرت دراسة حسين   

 الجيران واألصدقاء، وتغطية إحتياج األسرة والماشية كان من أهم أسباب إقبال الزراع على

زراعة محصول معين دون غيره، وأن من أهم أسباب حدوث التقلبات السعرية بالنسبة للمحاصيل 

ترجع إلى أن إنتاجها يرجع أساسا إلى التخمين وليس تلبية الطلب وحاجة السوق الحقيقية، لذا كانت 

ديد أهم المقترحات لعالج علوائية اإلنتاج الزراعي متمثلة في أهمية وجود جهة مسئولة عن تح

طلب السوق الحقيقي، وقيام الجهاز اإلرشادي الزراعي بدور متميز في مجال ترشيد اإلنتاج 

 .الزراعي، وقيام وسائل اإلعالم خاصة الجماهيرية منها بدور فعال في هذا المجال

يتضح مما سبق أنه ال يوجد تركيب محصولي أمثل وال تعاقب محصولي نموذجي، فما   

دية سابقة قد ال ياون هو األمثل اليوم، لذا ينبغي عند تخطيط وتنفيذ هو أمثل في ظروف اقتصا

تعاقب محصولي بلال صحيح توفير قدر من المعلومات والمعارف الفنية الزراعية والتسويقية 

واالقتصادية واالجتماعية منها مدى توافر البيئة المالئمة لهذا التعاقب من تربة ومياه ري وحالة 

تعلق بالمزارع واحتياجاته األسرية وجيرانه ومجتمعه، وكذا ما يختص شباات الصرف، وما ي

منها بمتطلبات واحتياجات األسواق الداخلية والخارجية، إلى جانب األسعار السائدة والمتوقعة 

للمحاصيل المختلفة، ومدى توفر األيدي العاملة، باإلضافة إلى مدى مالئمة الطرق 

ع والتخزين، وأيضا ما يتعلق باألبعاد االجتماعية والمواصالت، وظروف النقل والتصني

كالتركيب السااني، والنمط الزراعي السائد، وحجم ونوع الحيازة الزراعية وغيرها من العوامل 

التي ينبغي وضعها في االعتبار عند اختيار أنماط التعاقب المحصولي المناسبة، ومع كل هذه 

وجود جهاز إرشادي قوي متمان يستطيع توفير االعتبارات يقع التحدي األكبر على أهمية 

قاعدة بيانات ميسرة ليتمان من خاللها على مساعدة الزراع في اتخاز قرارتهم المناسبة فيما 

 . يزرعون ولماذا وبأي ترتيب وألي غرض

وهذا ما دعى إلى ضرورة إجراء هذه  الدراسة وذلك للتعرف على مدى رضا الزراع    

 .حصولى السائدة عن أنماط التعاقب الم

 أهداف الدراسة
 :بناءاا على ملالة الدراسة تم تحديد اهدافها على النحو التالي    

التعرف على أهم الخصائص اللخصية واإلقتصادية واإلجتماعية المميزة للزراع  -6

 . المبحوثين بمنطقة الدراسة

 .المبحوثين التعرف على مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى من وجهة  نظر الزراع -5

التعرف على مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها الزراع المبحوثين  -2

 .معلوماتهم فى هذا المجال
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التعرف على أنماط التعاقب المحصولى السائدة بين الزراع المبحوثين خالل ثالث  -7

 . سنوات زراعية متتالية

لي السائد لديهم، وأهم تحديد مدى رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصو -2

 . العوامل المؤثرة عليه

 .التعرف على أهم المحاصيل التى يرغب الزراع المبحوثين في زراعتها مستقبالا  -1

 .ومقترحاتهم لحلها، الوقوف على أهم الملاالت التى تواجه الزراع في هذا المجال -4

، ثينالتعرف على مدى مساهمة اإلرشاد الزراعى في حل ملاالت الزراع المبحو -2

 .ومقترحاتهم لتحسين دوره فى هذا المجال

 األسلوب البحثي
ويتضمن الفروض البحثية، ومنطقة وعينة الدراسة، وبعض التعاريف اإلجرائية         

للمتغيرات محل الدراسة، وأسلوب قيار المتغيرات واألساليب االحصائية المستخدمة وذلك 

 :على النحو التالي

الفروض البحثية: أوال  

السةن، : توجد عالقة إرتباطية معنوية بين بعض الخصةائص المميةزة للمبحةوثين والمتمثلةة فةي-6

والحالة التعليميةة، والحالةة االجتماعيةة، وحجةم األسةرة، وحجةم الحيةازة الزراعيةة األرضةية، 

وحجةةم الحيةةازة الحيوانيةةة، وحجةةم حيةةازة اآلالت الزراعيةةة، واالنفتةةاح الثقةةافي والحضةةري، 

لمتبع، ومدى وجود صرف مغطى، والتفةر  للعمةل الزراعةي، والرضةا عةن وأسلوب الري ا

العمةةل بمهنةةة الزراعةةة، ودرجةةة تةةوافر مسةةتلزمات اإلنتةةاج الزراعيةةة، واإلتجةةاه نحةةو الةةنمط 

اإلنتةةاجي الزراعةةي الحةةالي، واإلتجةةاه نحةةو اإلرشةةاد الزراعةةي، والقةةدرة التسةةويقية، ودرجةةة 

ة االسةةتفادة منهةةا، ومةةدى مسةةاهمة اإلرشةةاد التعةةرض لمصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة، درجةة

الزراعي في حل الملاالت التي تواجةه الةزراع المبحةوثين، وبةين درجةة رضةا الةزراع عةن 

 .أنماط التعاقب المحصولي السائد لديهم

يوجةةد تةةأثير معنةةوي لةةبعض الخصةةائص المدروسةةة والمميةةزة للمبحةةوثين سةةابقة الةةذكر وبةةين -5

 .عاقب المحصولي السائد لديهمدرجة رضا الزراع عن أنماط الت

المزروع بها أجريت الدراسة في محافظة الفيوم والتي يمثل الزمام : منطقة الدراسة: ثانيا

من جملة الزمام الالي لها، وتتاون المحافظة من ستة مراكز إدارية وهم إبلواى، % 9226

فى جنوب  وإطسا، وطامية، ويوسف الصديق، وسنورر، وبندرالفيوم، والمحافظة منخفض

الصحراء الغربية وتروى معظم أراضيها من بحر يوسف اآلخذ من ترعة اإلبراهيمية، وتتميز 

بنظام فريد للري حيث تروى معظم أراضيها بالراحة بطريقة الهدارات نظراا للتباين الابير فى 

كما . مناسب أراضيها عالوة على أنها ذات صرف داخلى فى بحيرة قارون ووادى الريان

ين درجة خصوبة األراضي الزراعية بها بدءا من أراضي الدرجة األولى والتي ال تمثل تتبا

من جملة الزمام المزروع بالمحافظة، إال أن الغالبية من األراضي الزراعية % 2267سوى 

مركز %(.)52)، ورابعة %(2226)، وثالثة %(5622)بالمحافظة تقع أراضي درجة ثانية 

، كما تتنوع المحاصيل المزروعة (5261محافظة الفيوم،  اإلحصاء بمديرية الزراعة،

والتي تتمثل أهمها في (اللتوية والصيفية والنيلية)بالمحافظة فى مواسمها الزراعية المختلفة 
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القمح والذرة اللامية، الذرة الرفيعة، والقطن، إلى جانب حاصالت الخضر والفاكهة، والنباتات 

 .الطبية والعطرية

تم إختيار أكبر مركزين بالمحافظة من حيث عدد الحائزين لألراضى : دراسةعينة ال: ثالثا

الزراعية بهما وهما مركزى إطسا، وبندرالفيوم حيث يلال عدد الحائزين بال منهما نسبة 

على الترتيب من إجمالى عدد الحائزين بالمحافظة، كما تم إختيار أكبر قرية % 52، و52%

وهما قرية منية الحيط بمركز إطسا، وقرية ( عددالحائزين )بال المركز وفقا لنفس المعيار 

وتم إختيار عينة علوائية بسيطة من الزراع فى كل قرية بواقع . زاويةالارادسة بمركز الفيوم

، (مبحوثا 622)من إجمالى عدد الزراع بال قرية حيث بلغ عدد الزراع بقرية منية الحيط % 2

، وجمعت البيانات (مبحوثا592)ة، وبذا بلغ حجم العينة بقرية زاوية الارادس( مبحوثا 672)و 

الميدانية من خالل استمارة استبيان بالمقابلة اللخصية تم إعدادها لهذا الغرض، واستغرق جمع 

 .البيانات وجدولتها قرابة األربعة أشهر

 :التعاريف اإلجرائية: رابعا

أو المحاصيل فى نفس قطعة  يقصد به في هذه الدراسة ترتيب الزروع :التعاقب المحصولى

 .األرض خالل ثالث سنوات زراعية متتالية وعلى مدار ستة مواسم زراعية

عبارة عن نظام ترتيب المحاصيل وفقاا للمحصول الرئيسى الذى بدء  :نمط التعاقب المحصولى

( نيلى)به الترتيب فى الموسم الصيفى سواء كان هذا المحصول الرئيسى مباراا أو متاخراا 

 .رداا أو مسبوقاا بمحصول آخر فى نفس الموسممنف

يقصد بها الموسمين الصيفي واللتوي فقط حيث اعتبرت المحاصيل النيلية  :السنة الزراعية

 .صيفية متاخرة واعتبر محصول القطن صيفى مبار

 :طرق قياس متغيرات الدراسة

م المبحوثين إلى ثالث ، وتم تقسي(سنة 92-55)تراوح الدى الفعلى لهذا المتغير بين : السن-1

، وكبار السن (سنة79-22)، ومتوسطو السن (سنة22أقل من )صغار السن : فئات هى

 2(سنة فأكثر 22)

ويقصد به حالة المبحوث من حيث كونه أميا أو يقرأ وياتب أو  :الحالة التعليمية للمبحوث-5

الدراسة، وقد تم  حاصل على أحد اللهادات التعليمية الرسمية المتعارف عليها وقت إجراء

قيار هذا المتغير بإعطاء األمى درجة واحدة، ولمن يقرأ وياتب درجتان، أما الحاصلين 

على مؤهل فقد استخدمت عدد سنوات الدراسة التى قضاها المبحوث كمؤشر لمستوى 

درجات، حاصل على شهادة 1حاصل على شهادة اإلبتدائية : تعليمه وذلك على النحو التالى

درجة، حاصل على مؤهل فوق 65درجات، حاصل على مؤهل متوسط  9اإلعدادية 

 .درجة61درجة، حاصل على درجة الباالوريور 67المتوسط

ويقصد بهذا المتغيرعدد أفراد األسرة المقيمين بوحده معيلية واحدة مع  :عدد أفراد األسرة-2

فرداا، وقد تم ( 62-2)المبحوث حياة ملتركة، وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين 

، (أفراد  2أقل من )ذوى حجم أسرة صغير: تقسيم المبحوثين وفقاا لذلك إلى ثالث فئات هى

 2(أفراد فأكثر9)، وذوى حجم أسرة كبير(أفراد2-2)وذوى حجم أسرة متوسط 

تم قيار هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن مدى  :اإلنفتاح الثقافى والحضرى-7

برامج الثقافية فى الراديو والتليفزيون، ومدى قراءته للصحف والمجالت سماعة لألخبار وال
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أو اإلستعانة بالغير لقرائتها، ومدى حضوره الندوات واإلجتماعات التثقيفية بالقرية، 

باإلضافة إلى مدى تردده على المركز والمحافظات األخرى، أو السفر خارج البالد، وقد تم 

على ( دائما، أحيانا، نادرا، ال)لك وفقا لإلستجابات وذ( صفر/2/5/6)إعطاء األوزان 

الترتيب، وجمعت الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن درجة إنفتاحه الثقافى 

درجة، ووفقا لذلك تم تقسيم ( 61-2)والحضرى، وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين 

، وذوى درجة (درجات 2اقل من)ذوى درجة انفتاح منخفضة : المبحوثين الى ثالث فئات

 (.درجة فأكثر 65)، وذوى درجة انفتاح مرتفعة (درجات66-2من)انفتاح متوسطه 

يقصد به مدى إستجابة المبحوث لبعض : اإلتجاه نحو النمط اإلنتاجى الزراعى الحالى-2

العبارات التى تعاس إتجاهه نحو النمط اإلنتاجى الزراعى الحالى المتمثل في حريته في 

ختيار المحاصيل التي يزرعها، وأيضا في حريته في تسويقها كيفما شاء، واختياره أماكن ا

الحصول على مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وإماانية تعامله مع مؤسسات وشركات قد تفيده 

موافق )لإلستجابات ( 2/5/6)سواء في مجال اإلنتاج أو التسويق، وقد تم إعطاء األوزان 

وذلك فى حالة العبارات اإليجابية، والعاس فى حالة العبارات ( فق،إلى حدما،غير موا

السلبية، وتم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن إتجاهه نحو النمط 

درجة، ( 51-65)اإلنتاجى الزراعى الحالى ،وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين 

، وذوى (درجة64أقل من )ذوى إتجاه سلبى: اتووفقاا لذلك تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئ

 2(درجة فأكثر52)، وذوى إتجاه إيجابي (درجة55-64)إتجاه محايد

يقصد به مدى إستجابة المبحوث لبعض العبارات التى : اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعى-6

لإلستجابات ( 2/5/6)تعاس إتجاهه نحو اإلرشاد الزراعى، وقد تم إعطاء األوزان 

وذلك فى حالة العبارات اإليجابية، والعاس فى حالة ( إلى حد ما،غير موافقموافق،)

العبارات السلبية، وتم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن إتجاهاته نحو 

، ووفقاا لذلك تم تقسيم (22-9)اإلرشاد الزراعى، وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين 

-61)، وذوى إتجاه محايد(درجة 61أقل من )ذوى إتجاه سلبى : تالمبحوثين إلى ثالث فئا

 2(درجة فأكثر57)، وذوى إتجاه إيجابى (درجة 52

لإلستجابات (2/5/6)وقد تم قياسها بإعطاء األوزان : درجة توافر مستلزمات اإلنتاج -4

ل لال منهم على الترتيب، وتم جمع الدرجات التى حص( متوافرة،إلى حدما، وغير متوفرة)

وقد تراوح المدى الفعلى 2عليها المبحوث لتعبر عن مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى

ذوى :درجة ووفقاا لهذا المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات ( 59-2)لهذا المتغير بين 

، (درجة55-62)، وذوى درجة توافر متوسطة (درجة62أقل من )درجة توافر منخفضة 

 2(درجة فأكثر52)رتفعة وذوى درجة توافر م

 :وقد تم قياسها من خالل  :مصادر المعلومات الزراعية في مجال أنماط التعاقب المحصولي-8

وقد تم قياسها من خالل التعرف على أكثر  :األهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية (أ

 .المصادر التى يلجأ إليها المبحوث للحصول على معلومات فى هذا المجال

درجات للتعرض الدائم 2تم إعطاء  :درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية (ب

،ودرجتان للتعرض أحيانا، ودرجة واحدة للتعرض نادرا، وصفر فى حالة عدم التعرض، وتم 

جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبرعن درجة تعرضه لمصادر المعلومات 
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، ووفقاا لهذا (درجة 55-5)مدى الفعلى لهذا المتغير بين الزراعيه فى هذا المجال وقد تراوح ال

، (درجات 2أقل من )ذوى درجة تعرض منخفضه : المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات

درجة  67)، وذوى درجة تعرض مرتفعة (درجة62-2)وذوى درجة تعرض متوسطة 

 2(فأكثر

لإلستجابات (صفر/2/5/6)تم إعطاء األوزان  :درجة اإلستفادة من هذه المصادر(ج

( 55-5)، وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين (منعدمة-منخفضة-متوسطة-مرتفعة)

  2أقل من )ذوى درجة إستفاده منخفضة : درجة، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات

 67)، وذوى درجة إستفادة مرتفعة (درجة62-2)، وذوى درجة إستفادة متوسطة (درجات

 2(كثردرجة فأ

يقصد بها مدى قدرة المبحوث على تصريف إنتاجه الزراعي من : القدرة التسويقية-9

حيث تم : المسارات التسويقية للمحاصيل-أ:المحاصيل المختلفة، وقد تم قياسها من خالل

درجات في حالة التسويق من  2درجات في حالة التسويق عن طريق التصدير، و 7إعطاء 

لمبحوث باألسواق داخل وخارج القرية، ودرجتان في حالة خالل المعرفة اللخصية ل

 .التسويق من خالل تجار التجزئة، ودرجة واحدة في حالة التسويق من خالل تجار الجملة

بالنقدي، وحسب مقتضيات )لطرق الدفع ( 6،5،2)حيث تم إعطاء األوزان :طريقة الدفع-ب 

رجات التي حصل عليها المبحوث لال منهم على الترتيب، وجمعت الد( الظروف، وباآلجل

وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير لتعبر عن مدى قدرته على تصريف إنتاجه الزراعي، 

ذوى درجة : درجات ووفقاا لهذا المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات( 62-2)بين 

 4-2)، وذوى درجة قدرة تسويقية متوسطة (درجات 2أقل من)قدرة تسويقية منخفضة 

 2(درجات فأكثر 2)، وذوى درجة قدرة تسويقية مرتفعة (درجات

تم أخذ رأى المبحوث عن  :الرضا عن أنماط التعاقب المحصولى السائدة لدى المبحوث -11

مدى رضاه عن الترتيب المحصولى المتبع لديه فى كل موسم من خالل مقيار يعبر عن 

نتاج فى كل موسم، وجملة التااليف، مدى استغالله ألرضه االستغالل األمثل، وكمية اإل

والعائد من هذا التعاقب، ومدى محافظته على خصوبة أرضه، وكمية مياة الرى المستخدمة 

ومدى ترشيدها وتنظيمها، وكمية األسمدة المستخدمة ومدى ترشيدها وتنظيمها، ومدى 

المقيار م هذا وقد تم تحاي مناسبة المحاصيل المختارة لنوع أرضه وأيضا احتياجات السوق،

من خالل أساتذة من المتخصصين في مجال اإلرشاد الزراعي واالجتماع الريفي 

واالقتصاد الزراعي بالية الزراعة جامعة الفيوم، ووفقا لهذا التحايم تم تعديل بعض 

وبذا بلغت  عبارات المقيار، واالستغناء عن البعض اآلخر الذي ال يعبر عن بنود المقيار،

لإلستجابات ( 2/5/6)وقد تم إعطاء األوزن مقيار ثالثة علر عبارة، عدد عبارات ال

، وتم جمع الدرجات التى حصل عليها (راضى تماما، راضى إلى حدما، غير راضى)

المبحوث لتعبر عن درجة رضاه عن أنماط التعاقب المحصولى السائدة لديه، وقد تراوح 

قاا لهذا المدى تم تقسيم المبحوثين إلى درجة، ووف( 29-62)المدى الفعلى لهذا المتغير بين 

، وذى درجة رضا (درجة55أقل من )ذوى درجة رضا منخفضة : ثالث فئات

 2(درجة فأكثر25)، وذوى درجة رضا مرتفعة (درجة26-55)متوسطة
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 :أساليب التحليل اإلحصائى
ارتباط تم االستعانة بالنسب المئوية، وجداول التوزيعات التارارية، والمدى، ومعامل    

وذلك لتحليل ( المرحلي)الرتب لسبيرمان، إلى جانب التحليل االرتباطي اإلنحداري المتدرج 

 .بيانات الدراسة
 

 النتائج ومناقشتها
 

 أهم الخصائص الشخصية واالقتصادية واالجتماعية للزراع المبحوثين : أوال

لعينة حيث بلغت إرتفاع نسبة كبار السن بلال عام لدى أفراد ا( 6)أوضحت نتائج جدول

، فى حين بلغت نسبة من وقعوا فى الفئة %26حوالى ( سنة فأكثر22)نسبة من هم فى فئة 

، كما أفادت النتائج تدنى المستوى التعليمى بلال عام %2421حوالى ( سنة79-22)المتوسطة 

، أو %(2226)إما أميين %( 4227)لدى أفراد العينة حيث أن مايقرب من ثالثة أرباعهم

حاصلين على مؤهل %( 5222)، فى حين أن ما يقرب من ربعهم %(5222)ون وياتبون يقرأ

%( 1221)متزوجون، وما يزيد على ثلثيهم %( 9425)متوسط، كما أن الغالبية العظمى منهم 

ونوع الحيازة الزراعية ، أما بالنسبة لحجم (أفراد 2 -2)تراوح عدد أفراد أسرهم مابين 

تراوحت حجم %( 2125)ج أن مايزيد على نصف المبحوثين أظهرت النتائاألرضية فقد 

، كما أن ما يقرب من ربعهم (أفدنة 2فدان ألقل من)الحيازة الزراعية األرضية لديهم مابين 

، (أفدنة 2فدان ألقل من  2من )تراوحت حجم الحيازة الزراعية األرضية لديهم %( 5526)

، كما بينت النتائج إرتفاع نسبة (ن فأكثر فدا2)منهم فقط كانت حيازتهم % 6227وذلك مقابل 

األمر %.9622من يملاون حيازتهم الزراعية بلال عام لدى أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم 

الذي يوضح التفتت الحيازي لدى المبحوثين بلال عام والذي قد يؤثر على التعاقب المحصولي 

يق المساحات الزراعية لديهم من ونوعية المحاصيل التي يضطرون إلى زراعتها إما نتيجة لض

 . جانب وإلتزامهم بمتطلبات األسرة وغذاء حيوانتهم من جانب آخر

تتراوح لديهم حيازتهم %( 22)كما بينت النتائج أن ما يزيد على نصف المبحوثين 

حيازتهم %( 5726)، كما أن حوالي ربعهم(رؤور2-2)الحيوانية من المجترات الابيرة بين

ن ثالثة رؤؤر، في حين أن نصفهم ليس لديهم حيازة مجترات صغيرة، كما أن الحيوانية أقل م

لحجم ، أما بالنسبة (رؤور  2أقل من )لديهم مجترات صغيرة%( 5222)ما يقرب من ربعهم

ليس لديهم %( 52)فقد بينت النتائج أن ما يقرب من ربع المبحوثين حيازة اآلالت الزراعية

منهم يحوزون آلة واحدة فقط، وذلك %  7222فى حين أن حيازة ألى من اآلالت الزراعية، 

 .آالت زراعية 2منهم فقط لديهم أكثر من % 727مقابل 

كانت درجة االنفتاح الثقافى %( 92)أوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من المبحوثين كما 

ل أما بالنسبة للتفرغ للعم %(.7722)، أو منخفضة %(7225)والحضرى لديهم إما متوسطة

أفادت النتائج إرتفاع نسبة المتفرغون تماما لمهنة الزراعة من أفراد العينة بمهنة الزراعة فقد 

منهم فقط غير متفرغين لها، وكانت المهنة % 624، وذلك مقابل %4627حيث بلغت نسبتهم 

متمثلة في بعض %( 1422)اإلضافية ألكثر من ثلثى غير المتفرغين تماما للعمل بمهنة الزراعة

 منهم موظفين % 2526وذلك مقابل ( إل ...نجار مسلح، عامل محارة، سباك)عمال الحرة األ
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 الصفات والخصائص المميزة للزراع المبحوثين .(1) جدول

 

%( 5527)أظهرت النتائج أن ما يقرب من ربع المحبوثين كما. بالمؤسسات الحاومية

منهم غير راضين عن ذلك، وكانت % 69راضين تمام عن عملهم بالزراعة، وذلك مقابل 

من % 96كمهنة أساسية حيث أشار إلى ذلك  اللخصية أهم أسباب إختيار الزراعة الرغبة 

لترك هذه المهنة أياا كانت بعدم استعدادهم %( 2622)نصفهم المبحوثين، كما أفاد مايزيد على 

 .األسباب

 

 الصفات والخصائص عدد % الصفات والخصائص عدد %

 

52 

7222 
2624 

722 

 

22 

651 
95 

67 

 حجم حيازة االالت الزراعية -8

 ليس لدية اآلت

 (آلة واحدة )صغيرة 
( آلة  2-5)متوسطة  

 (آالت فأكثر7)كبيرة

6624 

2421 

2224 

27 

629 

674 

السن-1  

(سنة22أقل من )صغار السن   

(سنة79-22من )متوسطو السن  
(سنة فأكثر22)كبار السن   

 

2226 
5222 

222 

5222 
6 

722 

 

627 
29 

6 

12 
2 

62 

الحالة التعليمية-2  

أمي-  
يقرأ وياتب-  

دة اإلعدادية حاصل على اللها-  

حاصل على مؤهل متوسط  -  
حاصل على مؤهل فوق متوسط -  

 -حاصل على مؤهل جامعى 

 

7722 

7225 
62 

 

622 

626 
59 

 االنفتاح  الثقافى والحضرى -9

 (درجات2أقل من )منخفض 

 (درجة 66-2من ) متوسط
 (درجة فأكثر 65)مرتفع

 

4627 
5129 

624 

% 
1422 

2526 

 
5527 

2221 

69 
% 

9626 

225 
227 

 

7225 
2622 

 

524 
42 

2 

 22=ن
21 

54 

 
12 

642 

22 
 تارار

517 

62 
62 

 

672 
622 

 التفرغ للعمل بمهنة الزراعة -11
 متفر  تماما
 إلى حد ما

 غير متفر 

 نوع المهنة اإلضافية-
 أعمال حرة-

 موظف حاومي

 الرضا عن مهنة الزراعة-11

 راضي

 إلى حد ما 

 غير راضي
 اعةأسباب اختيار مهنة الزر-

 رغبة شخصية

 مهنة االباء واألجداد
 عدم وجود بديل

 االستعداد لترك مهنة الزراعة-

 نعم
 ال

 

9425 

522 

 

525 

2 

 الحالة االجتماعية-3

 متزوج-

 غير متزوج-

6225 

1221 

6125 

77 

699 

74 
 

 عددأفراد األسرة-4

 (أفراد2أقل من )صغير 

(أفراد2-2من )متوسط  
(أفراد فأكثر9)كبير  

. 

222 
2125 

5526 

6227 

 

57 
612 

17 

29 

 حجم الحيازة الزراعية األرضية-5

 أقل من فدان-
 (فدان 2ألقل من –من فدان )-

 (فدان  2ألقل من -2من)-

 فدان فأكثر 2-

% 

9622 

5522 

924 
526 

627 

 تارار

517 

11 

52 
1 

7 

 نوع الحيازة الزراعية األرضية -6
 ملك-

 إيجار نقدى -

 لاركةإيجار بالم -
 وضع يد -

 إصالح زراعي-
 

2921 
526 

222 

 
2224 

1922 

 

512 
1 

57 

 
29 

526 

 طرق الري  المتبعة-12

 تقليدية
 حديثة

 اإلثنين معا

 مدى وجود صرف مغطى-13

 يوجد

 ال يوجد

 
222 

5726 

2522 
6922 

 

 
2222 

5222 

6125 
924 

 
66 

42 

622 
21 

 

 
671 

19 

74 
52 

يةحجم ونوع الحيازة الحيوان-7  

 أ-مجترات كبيرة

 ليس لديه حيازة

(رؤور2أقل من )حيازة صغيرة   
(رؤور 2-2)حيازة متوسطة  

(رؤور 2أكثر من )حيازة كبيرة   

 مجترات صغيرة -ب
 ليس لديه حيازة

(رؤور2أقل من )حيازة صغيرة   

 (رؤؤر 2 -2)حيازة متوسطة
 (رؤور فأكثر  9) حيازة كبيرة 

 

6221 
1121 

6722 

 

27 
692 

72 

تجاه نحو النمط اإلنتاجي الزراعي اإل-14

 الحالي

 (درجة  64أقل من )سلبى 

 (درجة  55-64)محايد 

 (درجة فأكثر 52)ايجابى 

 

6224 

1222 

5222 

 

26 

692 

19 

 اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي--15

 (درجة  61أقل من )سلبى 

 (درجة  52-61)محايد 

 (درجة فأكثر 57)ايجابى 
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 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعية لهم  .(2)جدول 

 

النتائج إرتفاع نسبة من يمارسون الري بالطريقة التقليدية بأراضيهم بلال عام حيث بلغت وبينت 

 %1924يس لديهم صرف مغطى بأراضيهم حيث بلغت، كما إرتفعت نسبة من ل %2921 نسبتهم

األمر الذي يؤثر حتما على صيانة التربة وتنمية قدراتها اإلنتاجية نتيجة لعدم إتباع أساليب الري .

الحديثة من جهة وعدم تزويد المناطق المحرومة من الصرف الزراعي بلباات الصرف المناسبة من 

ر لمعدالت خصوبة التربة، وإرتفاع مستوى الماء جهة أخرى، مما يؤدي إلى التدهور المستم

األرضي، األمر الذي قد يؤثر في تحجيم اختيارات المزارع بأنماط تعاقب محصولي تهتم بتوفير 

 . احتياجاته الملحة سواء لألسرة أو لغذاء ماشيته

ئج أن الغالبية العظمى بينت النتالالتجاه نحو النمط االنتاجى الزراعى الحالى فقد أما بالنسبة             

، أو %(1121)كانت اتجاهاتهم نحو النمط اإلنتاجى إما محايدة %( 2225)من المبحوثين 

كانت اتجاهاتهم نحو %( 2922)كما أوضحت النتائج أن الغالبية من المبحوثين%(. 6221)سلبية

هم فقط كانت من% 62، وذلك مقابل %(5222)، أو إيجابية %(1222)اإلرشاد الزراعى إما محايدة 

 .نحو اإلرشاد الزراعي اتجاهاتهم سلبية

 :درجة توافر مستلزمات االنتاج الزراعى من وجهة نظر الزراع المبحوثين: ثانيًا

أن أكثر مستلزمات االنتاج توافرا من وجهة نظر المبحوثين تمثلت ( 5)أوضحت نتائج جدول

، فى حين كانت %(79)عية ، والميانة الزرا%(26)وسائل نقل الحاصالت الزراعية : فى

، وصيانة اآلالت %(2122)العمالة الزراعية : مستلزمات االنتاج المتوافرة إلى حد ما متمثلة فى

، بينما كانت أكثر مستلزمات اإلنتاج الزراعى غير المتوافرة لدى الزراع %(7125)الزراعية 

، %(7221)، واألسمدة%(2227)، والمبيدات %(1722)المعلومات الزراعية : المبحوثين متمثلة فى

ارتفاع نسبة المبحوثين الذين أشاروا الى أن درجة توافر مستلزمات (2)كما أوضحت نتائج جدول

األمر الذي يؤثر على التعاقب المحصولي  %(.5222)، أوقليلة %(1526)االنتاج كانت إما متوسطة

ج إما عدم استخدام المقننات المناسب إذ يترتب على محدودية واحدة أو أكثر من مستلزمات اإلنتا

المطلوبة من تلك المستلزمات مما يؤثر حتما على كمية اإلنتاج، أو يؤدي إلى تعديل مساحات بعض 

المحاصيل داخل التعاقب المحصولي، كما أن لبعض تلك المستلزمات كالجرار وآالت الري وغيرها 

رورة ترشيد وتقنين استخدام هذه الموارد أكبر األثر في اختيار التعاقب المحصولي األمر الذي يفيد بض

في ضوء ندرتها، وأيضا المساعدة على إتاحتها للزراع في األوقات المناسبة وباألسعار المناسبة، 

 . األمر الذى يساهم في استغالل المساحة األرضية المتاحة وتنعاس بالتالي على التعاقب المحصولي

 متوافرة إلى حد ما غير متوافرة مستلزمات االنتاج

 تكرار % تكرار % تكرار %

 22 6425 621 2122 627 7125 التقاوى 

لمبيدات ا  2227 622 29 662 421 55 

 22 6222 669 76 676 7221 االسمدة 

 675 79 654 7224 56 425 الميانة الزراعية 

 71 6222 652 7527 656 7624 القروض الزراعية 

 62 227 95 2624 622 1722 المعلومات الزراعية 

 672 26 622 7722 65 726 وسائل نقل المحاصيل 

ية العمالة الزراع  6222 22 2122 612 2524 92 

 14 5226 627 7125 29 2221 صيانة اآلالت الزراعية  

 19 5224 656 7624 99 2726 قطع غيار اآلالت الزراعية 
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درجة توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعية لديهمتوزيع الزراع المبحوثين وفقا ل.  (3)جدول  
 درجة توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى  عدد %

( درجة  62أقل من )قليلة 29 5222  

(درجة55-62)متوسطة  622 1526  

(درجة فأكثر  52)كبيرة  26 6421  
 

      :اولها من خالل وقد تم تن: مصادر المعلومات الزراعية الخاصة بأنماط التعاقب المحصولى: ثالثٌا

أن أكثر المصادر التى (7)ضحت نتائج جدولأو :األهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية (1

يستقى منها الزراع المبحوثين معلوماتهم الخاصة بأنماط التعاقب المحصولى مرتبة تنازليا كالتالى 

، فى %(2224)اللخصية  ، والخبرة%(2125)، واألصدقاء والجيران %(96)األهل واألقارب :

: حين كانت أقل المصادر التى يلجأ اليها الزراع للحصول على معلومات فى هذا المجال تمثلت فى

الجهاز االرشادى الزراعى وأساتذة كلية الزراعة حيث بلغت نسبتهم وفقا لما أشار اليه المبحوثين 

 .لال منهم على الترتيب%(6،222%)

أن الغالبية العظمى من ( 2)أوضحت نتائج جدول: ومات الزراعيةدرجة التعرض لمصادر المعل( 5

كانت درجة تعرضهم لمصادر المعلومات الزراعية فى هذا المجال إما %( 9222)المبحوثين 

منهم فقط كانت درجة تعرضهم % 924، وذلك مقابل %(5224)أو منخفضة %( 1921)متوسطة 

 .مرتفعة للتلك المصادر فى هذا المجال 

أوضحت النتائج أن الغالبية من المبحوثين : ة االستفادة من مصادر المعلومات الزراعيةدرج( 2 

،أو %( 1527)كانت درجة استفادتهم من مصادر المعلومات الزراعية إما متوسطة %( 2121)

 .  منهم درجة استفادتهم مرتفعة من  تلك المصادر%( 6227)، وذلك مقابل %(5725)منخفضة 

                 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لالهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية فى . (4)جدول 

 مجال أنماط التعاقب المحصولي السائدة
 المصدر تكرار % ترتيب المصادر

 األهل واألقارب    517 96 6

 األصدقاء والجيران   522 2125 5

 الخبرة اللخصية   579 2222 2

حاصالت الزراعية تجار ال 44 5122 7  

 المرشد الزراعى  15 5622 2

 البرامج الريفية بالتلفزيون  25 66 1

 البرامج الريفية باألذاعة  55 422 4

 النلرات والمجالت الزراعية  67 722 2

 مدير االرشاد الزراعى  62 227 9

 أساتذة كلية الزراعة  2 6 62
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ى تعرضهم لمصادر المعلومات الزراعية ومدى استفادتهم منهاتوزيع المبحوثين وفقا لمد. (5)جدول   

 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية    عدد %

5224 

1921 

924 

12 

525 

52 

(درجات 2أقل من )منخفضة   

(درجة  62  -4)متوسطة   

(درجة 67أكثر من )مرتفعة   

درجة االستفادة من مصادر المعلومات الزراعية   عدد %  

5725 

1527 

6227 

42 

626 

29 

(درجات 2أقل من )منخفضة   

(درجة  62  -4)متوسطة   

(درجة 67أكثر من )مرتفعة   

 
 التعاقب المحصولى السائد بين الزراع المبحوثين خالل ثالث سنوات زراعية متتالية: رابعًا

 :(مركز إطسا)بالنسبة لقرية منية الحيط  ( أ

 المحصولى األكثر شيوعا لدى الزراع المبحوثين فى أن أنماط التعاقب(1)أوضحت نتائج جدول      

( بنجر+برسيم +قمح )، و(برسيم+قمح :)للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت فى الموسم اللتوى

للسنة % 22، و%22، و5267-5262وذلك للسنة الزراعية % 22،%7224حيث أشار إلى ذلك 

لال منهم على  5261-5262 للسنة الزراعية% 2224، و%21، و5262-5267الزراعية 

، (فول+بنجر)الترتيب، فى حين كان أقل األنماط شيوعا بين الزراع المبحوثين تمثلت في 

فقد أوضحت النتائج أن أكثر األنماط شيوعا تمثلت  الموسم الصيفى، أما بالنسبة (خضر+برسيم)أو

% 57، و%71ك حيث أشار إلى ذل( قطن+ذرة صيفى أو شامى )، و(ذرة شامى+ذرة صيفى :)فى

للسنة الزراعية األولى، أما بالنسبة للسنة الثانية  فاانت أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا لدى  

حيث ( علف الفيل+ذرة صيفى أو شامى)، و(ذرة شامى+ذرة صيفى : )الزراع المبحوثين متمثلة فى

لتعاقب المحصولى األكثر على الترتيب، في حين كانت أنماط ا% 6922،  و %  2224أشار إلى ذلك 

ذرة )، و(علف الفيل+ذرة صيفى أو شامى: )شيوعا لدى الزراع المبحوثين  في السنة الثالثة متمثلة فى

  .لال منهم على الترتيب%  2524، و%2222حيث أشار إلى ذلك ( قطن+صيفى أو شامى 

 (مركز الفيوم )بالنسبة لقرية زاوية الكرادسة   ( ب

أن أكثر أنماط التعاقب المحصولى شيوعا لدى الزراع المبحوثين فى (4)لأفادت نتائج الجدو     

( خضر+برسيم+قمح)، و(برسيم+قمح: )للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت فىالموسم اللتوى 

وذلك % 2526، و%5627وذلك للسنة الزراعية األولى، و% 2127،%7627حيث أشار إلى ذلك 

 للموسم الصيفىوذلك للسنة الزراعية الثالثة، أما بالنسبة %  2429،%5127للسنة الزراعية الثانية، و

ذرة )، و(علف الفيل+ذرة صيفى أوشامى : )فقد أوضحت النتائج أن أكثر المحاصيل شيوعا تمثلت فى

، %2429وذلك للسنة األولى، و% 5426، و%2224حيث أشار إلى ذلك ( قطن+صيفى أوشامى 

، أما بالنسبة  للسنة الثانية فاانت أنماط التعاقب المحصولى األكثر للسنة الثالثة على الترتيب% 22و

حيث أشار إلى ذلك ( ذرة شامى+ذرة صيفى )، و(علف الفيل+ذرة صيفى أوشامى: )شيوعا متمثلة فى

 . على الترتيب% 5224، و52%
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ى يتضح مما سبق أن كال المركزين يتفقان فى زراعة القمح والبرسيم فى الموسم اللتو     

بنسب مرتفعة، وذلك في ضوء ضرورة إلتزام المزارع بتوفير متطلباته األسرية المتزايدة خاصة من 

المحاصيل األساسية كالقمح وأيضا الوفاء بغذاء ماشيته بزراعة البرسيم نظرا لصعوبة االعتماد على 

ب أهمية األعالف المركزة خاصة في ضوء إرتفاع أسعارها بالمقارنة بالعلف األخضر، إلى جان

زراعة البرسيم أيضا للتربة كونه سماد أخضر يضيف النيتروجين إلى األرض، كما بينت النتائج إتفاق 

المركزين أيضا فى زراعة الذرة الصيفى واللامى والقطن فى الموسم الصيفى، وأوضحت النتائج أنه 

ية الحيط، والعاس يسود زراعة الخضر فى قرية زاوية الارادسة فى حين يقل زراعتها فى قرية من

فى محصول بنجر السار الذى يزيد زراعته فى قرية منية الحيط ويقل زراعته فى قرية زاوية 

ويمان تفسير ذلك في ضوء قرب قرية زاوية الارادسة من مدينة الفيوم األمر الذي يعني . الاراسة

ه زراع قرية منية سهولة نقل وتسويق محاصيل الخضر في أسواق المدينة، في الوقت الذي يركز في

الحيط بمركز إطسا على زراعة بنجر السار وذلك لوجود مصنع السار بقرية قصر الباسل التابعة 

األمر الذي يؤكد على ضرورة توفير المزيد . لمركز إطسا مما يفيد بسهولة تسويق محصول البنجر

اء من حيث قربها أو من المعلومات عن البيئة المراد تخطيط وتنفيذ تعاقب محصولي مناسب لها سو

بعدها عن األسواق أو المصانع ومدى توافر الطرق والمواصالت، وما يعتاد على زراعته الزراع 

بالمنطقة المستهدفة، ومدى توافر العمالة الزراعية الالزمة وغيرها من المعلومات التي يبنغي أن 

خطيط وتنفيذ أنماط التعاقب تتوافر لدى الجهاز اإلرشادي الزراعي وغيره من األجهزة المعنية بت

المحصولي األمثل في كل منطقة وذلك لضمان الوصول إلى أفضل األنماط التي تتناسب مع إماانيات 

 .وظروف كل منطقة

 

توزيع المبحوثين بقرية منية الحيط وفقا ألنماط التعاقب المحصولى السائدة لديهم .  (6)جدول 

 خالل ثالث سنوات زراعية متتالية
لزراعىالموسم ا  2113-2114  2114-2115  2115-2116  

الموسم الشتوى (1  عدد % عدد %    عدد  % 

برسيم +قمح  7224 42 22 24 21 27 

بنجر+برسيم+قمح  22 72 22 72 2224 71 

محاصيل خضر +برسيم+قمح  67 56 67 56 6222 52 

(برسيم+قمح()بنجر+قمح)  1 9 222 2 224 62 

(قمح فقط ()برسيم+بنجر)  622 5 922 67 524 7 

خضر +برسيم   - - 222 2 222 2 

(فول +بنجر)  - - - - 622 5 

الموسم الصيفى (2        

ذرة شامى +ذرة صيفى   71 19 2224 41 5224 72 

قطن (+أوشامى)ذرة صيفى   57 21 6724 55 2524 79 

علف الفيل (+أوصيفى )ذرة شامى   61 57 6922 59 2222 22 

ى ذرة صيفى أوذرة شام  6224 61 422 66 - - 

عباد اللمس +قطن +ذرة    222 2 - - - - 

علف الفيل +قطن +ذرة )  - - 7 1 7 1 

علف الفيل +قطن   - - 7 1 622 5 
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توزيع المبحوثين بقرية زاوية الارادسة وفقا ألنماط التعاقب المحصولى السائدة . (7)جدول 

 لديهم خالل ثالث سنوات زراعية متتالية
2115-2116  2114-2115  2113-2114  الموسم الزراعى  

الموسم الشتوى(1 عدد % عدد % عدد %  

برسيم            +قمح  22 7627 22 5627 24 5127  

خضر      +برسيم +قمح  26 2127 42 2526 22 2429  

بنجر      +برسيم +قمح  2 525 2 525 2 221  

  خضر                +قمح  66 429 2 221 67 62

خضر +بنجر +برسيم +قمح  62 426 9 127 7 529  

خضر  +بنجر +برسيم  2 221 2 526 2 526  

(بنجر+برسيم )أو (بنجر +قمح ) 5 627 2 224 4 2  

خضر                +برسيم   -  - 9 127 64 6526  

لموسم الصيفى ا عدد % عدد % عدد %  

الفيل علف(     +أوشامى)ذرة صيفى  22 2224 22 52 22 2429  

قطن(        +أو صيفى)ذرة شامى  22 5426 52 6127 75 22  

قطن +علف الفيل +شامى +ذرة صيفى  55 6224 7 529 67 62  

ذرة صيفى +ذرة شامى  69 6221 59 5224 1 722  

علف الفيل +خضر +ذرة شامى +ذرة صيفى  4 2 1 722 7 529  

(لف الفيلع+قطن )أو ( خضر+علف الفيل ) 7 529 1 722 5 627  

خضر (+اوشامى)ذرة صيفى   - - 59 622 2 221  

علف الفيل      +خضر +قطن   - - 1 722 67 62  
 

  رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصولى السائدة لديهم: خامًسا
انخفاض درجة رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب ( 2)أظهرت نتائج جدول   

درجة رضاهم عن %( 9121)يهم بلال عام، حيث كانت الغالبية العظمى منهم المحصولى السائدة لد

، وذلك %(7225)،أو منخفضة %(2627)أنماط التعاقب المحصولى السائدة لديهم كانت إما متوسطة 

 . منهم فقط درجة رضاهم كانت مرتفعة عن تلك األنماط السائدة بينهم%227مقابل 
 

ن وفقا لدرجة رضاهم عن أنماط التعاقب المحصولى توزيع الزراع المبحوثي. (8)جدول 

 السائدة لديهم
 الرضا عن أنماط التعاقب المحصولى       عدد %

درجة 55أقل من )منخفضة  626 7225  

(درجة 26-55)متوسطة  679 2627  

(درجة فأكثر 25)مرتفعة  62 227  
 

راضيين عن التعاقب % 2226أن ما يزيد على نصف المبحوثين ( 9)وبينت نتائج جدول  

، ويلبي %(9621)أنه التعاقب السائد فى المنطقة : المحصولى لديهم وقد تمثلت أسباب رضاهم فى

منهم بعدم رضاهم عن أنماط % 74، فى حين أشار %(2229)احتياجات األسرة وأكل الحيوانات 

أسعار مستلزمات  إرتفاع: التعاقب المحصولى السائدة لديهم وقد تمثلت أهم أسباب عدم رضاهم فى

اإلنتاج مع عدم توافرها باستمرار، وانخفاض العائد من هذه األنماط السائدة حيث أشار إلى ذلك 

 . لال منهما على الترتيب% 1921،9221%
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توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى رضاهم عن أنماط التعاقب المحصولى .  (9)جدول 

 الحالى واسباب رضاهم وعدم رضاهم عنه
الرضا عن التعاقب الحالى ( 1 عدد %    

2226 

7129 

627 

621 

 راضى 

 غير راضى 

154= ن)تكرار ( % أسباب الرضا  (2   

9621 

2229 

2625 

6221 

676 

22 

72 

57 

 التعاقب السائد فى المنطقة

 تلبية احتياجات االستهالك االسرى واكل الحيوانات

 العائد مرضي 

 التعود على التعاقب 

(136= ن)تكرار  %  أسباب عدم الرضا  

9221 

1929 

6929 

5221 

6622 

6626 

226 

622 

92 

54 

52 

61 

62 

4 

ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج وعدم توافرها   

 انخفاض العائد

 نقص كمية مياة الرى 

 المساحة محدودة

التعاقب مجهد لالرض   

 اصابة بعض المحاصيل باالمراض 

 عدم توفر بديل 
 

 

ات المستقلة المدروسة للزراع المبحوثين ومستوى رضاهم عن أنماط التعاقب تأثير المتغير: سادسا

 :يمان عرض أهم النتائج على النحو التالي :المحصولي السائدة لديهم

العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة للزراع المبحوثين ومستوى رضاهم عن ( أ

 :أنماط التعاقب المحصولي السائدة لديهم

إلى وجود عالقة إرتباطية معنوية بين اثنى علر متغيرا من بين ( 62)أشارت نتائج جدول  

ومستوى رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصولي السائدة لديهم  تسعة علر متغيرا

الحالة التعليمية، والحالة االجتماعية، وحجم الحيازة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية، : وهي

اإلنفتاح الثقافي والحضري، وأسلوب الري المتبع،  واإلتجاه نحو النمط اإلنتاجي الزراعي الحالي، و

واإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، ومدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعي، واالستفادة من مصادر 

ك أمان المعلومات، والقدرة التسويقية، ومدى مساهمة اإلرشاد الزراعي في حل الملاالت، وبذل

رفض الفرض االحصائى فيما يتعلق بهذه المتغيرات، أما بالنسبة لباقي متغيرات الدراسة فلم تتضح 

معنوية العالقة بينها وبين مستوى الرضا عن أنماط التعاقب المحصولي السائدة لدى الزراع 

القة عدم وجود ع"المبحوثين، وبناءا على ذلك لم يمان رفض الفرض اإلحصائي الذي ينص على 

معنوية بين المتغيرات المستقلة وهى السن، وحجم األسرة، وحجم حيازة اآلالت الزراعية، والتفر  

للعمل بمهنة الزراعة، والرضا عن العمل بمهنة الزراعة، ومدى وجود صرف مغطى، ودرجة 

التعرض لمصادر المعلومات، ومستوى رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصولي 

 .دة لديهمالسائ
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العالقة االرتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة ومدى رضا . (11)جدول

 المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصولي السائدة لديهم

                          2226معنوية عند مستوى   **                   2222معنوية عند مستوى *

 

إسهام المتغيرات المستقلة المرتبطة فى التأثير على مدى رضا الزراع المبحوثين عن أنماط ( ب

 .لتعاقب المحصولي السائدة لديهما

مدى توافر مستلزمات : أن متغيرات( 66)أظهرت نتائج تحليل اإلنحدار المتدرج بجدول    

اإلنتاج الزراعي، وحجم الحيازة الزراعية، ومدى مساهمة اإلرشاد الزراعي في حل الملاالت، 

إلى متغير مدى الرضا عن العمل  ومدى االستفادة من مصادر المعلومات، والقدرة التسويقية باإلضافة

فى تفسير التباين الحادث في المتغير التابع، وبناءا على ذلك %  2924بمهنة الزراعة تسهم معا بنسبة 

لم يمان رفض الفرض اإلحصائي جزئيا للمتغيرات غير المؤثرة ورفضه للمتغيرات المؤثرة، وترجع 

تتضمنها تلك الدراسة والتي يمان أن تتناولها دراسات النسبة الباقية من التباين إلى متغيرات أخرى لم 

 .مستقبلية في نفس المجال

 المحاصيل المرغوب زراعتها مستقبال من قبل الزراع المبحوثين:سادًسا

األرز، : تمثلت أهم المحاصيل الصيفية التى يرغب الزراع المبحوثين زراعتها مستقبالا فى            

من .% 72،%2222حيث أشار إلى ذلك ( الاوسة، والباذنجان، والفلفلالخيار، و)ومحاصيل الخضر 

: المبحوثين، كما تمثلت أهم المحاصيل اللتوية التى يرغب المبحوثين فى زراعتها مستقبال فى

، والثوم والبصل والطماطم حيث أشار إلى ذلك (الفول، والبسلة)البقوليات 

ؤال المبحوثين عن أسباب عدم زراعتهم وبس. لال منهم على الترتيب% 5627،5121%،7626%

انتلار العديد من اآلفات واألمراض وصعوبة : لتلك المحاصيل المذكورة فقد تمثلت أهم أسبابهم في

 ، األمر %(2624)، والتفتت الحيازي %(1526)، ومنع الحاومة زراعة األرز %(19)ماافحتها 
 

 قيمة معامل ارتباط الرتب المتغيرات

السن -1  22264 

الحالة التعليمية-2  22679 * 

الحالة االجتماعية-3  -22657* 

حجم األسرة-4  -22276 

حجم الحيازة الزراعية األرضية -5  22219** 

 22212** حجم الحيازة الحيوانية-6

حجم حيازة اآلالت الزراعية -7  -22225 

التفرغ للعمل الزراعي -8  22267 

الرضا عن العمل بمهنة الزراعة-9  22272 

االنفتاح الثقافي والحضري-11  22645**  

عي الحالياالتجاه نحو النمط اإلنتاجي الزرا  -11 2562**  

االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي -12  22522**  

التعرض لمصادر المعلومات -13  22252- 

االستفادة من مصادر المعلومات -14  22622** - 

أسلوب الري المتبع-15  22526**  

مدى وجود صرف مغطى-16  22294 

مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعي-17  22267**  

التسويقية القدرة-18  22629**  

مدى مساهمة اإلرشاد  الزراعي في حل المشكالت -19  22222**  
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رتباطي اإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد للعالقة بين بعض نتائج التحليل اال . (11)جدول

المتغيرات المدروسة للمبحوثين ومدى رضا الزراع عن أنماط التعاقب 

 .المحصولي السائدة لديهم

 2226معنوية عند مستوى    **    

 

المستقبلىالمحاصيل التى يرغب الزراع فى زراعتها فى التعاقب المحصولى .  (12)جدول   
 المحاصيل الصيفية تكرار  %     المحاصيل الشتوية تكرار    %  

7626 

5121 

5627 

6222 

6627 

425 

225 

226 

669 

44     

15 

72 

22 

56 

62 

9 

(الفول،البسلة)البقوليات   

 الثوم والبصل 

 الطماطم

 البطاطس

 الارنب

 البنجر

 القمح

 الخس والسبان 

2222 

72 

6222 

6421 

229 

726 

522 

572 

   

661 

22 

26 

64 

65 

2 

 األرز  

 محاصيل الخضر 

 النباتات الطبية العطرية

 البقوليات

 القطن

 الذرة اللامية والصيفى

 المحاصيل الزيتية

 أسباب عدم زراعة هذه المحاصيل تكرار % أسباب عدم زراعة هذه المحاصيل تكرار %

7627 

7627 

 

7627 

652 

652 

 

652 

 عدم توافر المقننات المائية الالزمة -

دم مساعدة الحاومة الزراع في ع-

 عملية التسويق

عدم تواجد اإلرشاد الزراعي كما كان -

 لإلمداد بالمعلومات الالزمة

19 

1526 

2624 

7627 

522 

622 

622 

652 

انتلار العديد من اآلفات واألمراض  -

 وصعوبة ماافحتها 

 منع الحاومة زراعة األرز-

 التفتت الحيازي -

اإلنتاج وعدم  إرتفاع أسعار مستلزمات  -

 توافرها
 

الذي يفيد بضرورة إستعادة دور اإلرشاد الزراعي وتنليطه في مد الزراع بالمعلومات الالزمة 

للتعرف على كيفية الوقاية من اآلفات واألمراض التي تصيب الحاصالت وأيضا في إقامة الحقول 

كل ماهو جديد في الزراعة اإلرشادية والتجميعات الزراعية والتي تاون مركز إشعاع للزراع في 

ويطبق في أراضيهم من جهة وأيضا للتغلب على ملالة التفتت الحيازي من جهة أخرى، إلى جانب 

 .تسهيل وصول الزراع إلى المصادر الموثوق فيها والخاصة بتوفير مستلزمات اإلنتاج
 

           :المسارات التسويقية

ارات التسويقية التى يسلاها الزراع المبحوثين أن من أهم المس( 62)أوضحت نتائج جدول      

، أومن خالل معرفة المبحوث %(2229)تجار الجملة : لتصريف حاصالتهم الزراعية تمثلت فى

منهم فقط للذين يصدرون حاصالتهم الزراعية % 622، وذلك مقابل%(2727)اللخصية باألسواق 

 ت النتائج أن الدفع النقدى عند بيع سواء من خالل بعض المصدرين أوشركات التصدير، كما أفاد

  المرحلة    

 المتغير

معامل االرتباط 

 المتعدد

باين للت% 

المفسر للمتغير 

 التابع

التراكمية %

المفسرة للمتغير 

 التابع

 

معامل 

 االنحدار

 

 قيمة ف

 **4424 22772 - 5625 22716 درجة توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعي األولى

 **1226 22264 5922 222 22272 حجم الحيازة الزراعية األرضية الثانية

في حلل  مدى مساهمة اإلرشاد الزراعي الثالثة

 المشكالت

22244 725 2222 522 7424** 

 **7626 22522 2121 222 22122 االستفادة من مصادر المعلومات الرابعة

 **2725 2292 2421 6 22162 القدرة التسويقية الخامسة

 **5924 522- 2924 526 2211 مدى الرضا عن العمل بمهنة الزراعة السادسة
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توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمسارات التسويقية وطريقة الدفع المتبعة عند .  (13)جدول 

 بيع حاصالتهم الزراعية
المسارات التسويقية        (1 تكرار %  

2229 

2727 

52 

622 

646 

622 

22 

7 

 تجار الجملة     

ق         من خالل معرفتي اللخصية باألسوا  

 تجار التجزئة  

 بعض المصدرين وشركات التصدير

% 

1226 

2429 

6227 

 تارار

622 

662 

29 

طريقة الدفع (5  

 نقدى 

 وفق ما تقتضية الظروف

 باآلجل  

 القدرة التسويقية عدد %

5922 

22 

5224 

22 

672 

12 

 (درجات 2أقل من )ضعيفة 

 (درجات 4-2من )متوسطة

 (درجات فأكثر 2) عالية

 

منهم، % 1226الحاصالت الزراعية هى الطريقة اللائعة لدى الزراع المبحوثين حيث أشار إلى ذلك 

منهم فقط % 6227منهم، وذلك مقابل % 22بينما كان الدفع وفق ما تقتضية الظروف لدى حوالى 

كانت قدرتهم %( 4922)كما بينت النتائج أن الغالبية من المبحوثين.  يبيعون حاصالتهم باآلجل

منهم كانت قدرتهم % 5224، وذلك مقابل %(5922)، أو ضعيفة %(22)التسويقية إما متوسطة 

 .التسويقية عالية
 

 المشكالت التى تواجه الزراع المبحوثين فى مجال أنماط التعاقب المحصولى ومقترحاتهم لحلها: سابعا 

الزراع فى مجال أن أكثر الملاالت اإلنتاجية التى يواجهها  (67)أوضحت نتائج جدول    

، وإرتفاع %(2726)ت فتت الحيازة الزراعية:أنماط التعاقب المحصولى السائدة لديهم تمثلت فى

، وانتلار األمراض واآلفات وصعوبة %(2222)أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى

، %(2222)، وعدم توافرها %(2222)، وعدم توافر مستلزمات االنتاج%(2526)ماافحتها

، بينما تمثلت أهم الملاالت %(4227)ول على الجيد منها وخاصة األسمدة والتقاوي وصعوبة الحص

، وزيادة الفاقد من %(2722)التقلبات السعرية في أسعار الحاصالت الزراعية : التسويقية فى

، واألسعار غير الملجعة علي زراعة المحاصيل %(2222)المحاصيل أثناء التخزين والتسويق

، فى حين تمثلت أهم %(4225)، وزيادة عدد الوسطاء واستغالل الزراع%(4422)اإلستراتيجية 

، وصغر فترات السماح %(1221)إرتفاع اسعار الفائدة على القروض: الملاالت التمويلية فى

، لذا تمثلت أهم مقترحات الزراع %(1221)، وصعوبة اجراءات الحصول علي القروض%(1627)

وضع برامج ماثفة للمساعدة فى الوصول إلى نمط التعاقب  :المبحوثين حيال تلك الملاالت فى

، وتدخل %(2726)، وعمل تجميعات زراعية %(2125)المحصولى المناسب لظروف الزراع 

، واالهتمام بالتطهير المستمر لألبحر (2522)الدولة مرة أخرى فى توفير مستلزمات اإلنتاج للزراع 

تجارة مستلزمات االنتاج لمنع الغش  ، والرقابة على%(2527)والمسطحات المائية 

، وضرورة تفعيل وسن قوانين زراعية لمنع تجريف األرض الزراعية %(2527)واالحتاار

(2627 .)% 
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توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألهم الملاالت التى تواجههم فى مجال أنماط .  (14)جدول 

 التعاقب المحصولى السائد لديهم ومقترحاتهم لحلها 
 المشكالت االنتاجية  تكرار %

27267 

2222 

2526 

2222 

4227 

4226 

1221 

1626 

7125 

7722 

7226 

577 

572 

522 

522 

562 

565 

699 

644 

627 

622 

652 

 تفتت الحيازة الزراعية 

 ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج 

 انتلار االمراض واآلفات وصعوبة ماافحتها  

 عدم توافر مستلزمات االنتاج            

......(         األسمدة–التقاوى )عوبة الحصول على مستلزمات اإلنتاجص  

 نقص المعارف والمهارات الخاصة ببعض االصناف الجديدة

 ارتفاع اسعار الخدمة االلية 

 عدم مالئمة الطرق والحقول الستخدام اآلالت الزراعية

 عدم توافر محطات الخدمة االلية 

 نقص مقننات مياه الرى 

عمالة ماهرةعدم توفر   

2722 

2222 

4422 

4225 

1222 

1224 

2222 

572 

522 

552 

562 

692 

641 

615 

 2(المشكالت التسويقية   

 التقلبات السعرية في أسعار الحاصالت الزراعية 

 زيادة الفاقد من المحاصيل اثناء التخزين والتسويق

 األسعار غير الملجعة علي زراعة المحاصيل االستراتيجية

لوسطاء واستغالل الزراع زيادة عدد ا  

 إرتفاع تااليف نقل المحاصيل باالسواق 

 بعد األسواق عن القرى 

 عدم مالئمة الطرق المتاحة لنقل المحاصيل 

 

1221 

1627 

1221 

2429 

2222 

22 

2527 

 

692 

642 

641 

612 

616 

612 

625 

 3(المشكالت التمويلية 

 إرتفاع اسعار الفائدة 

 صغر فترات السماح

راءات الحصول على القروضصعوبة إج  

 عدم وجود مصادر تمويل زراعي

 عدم كفاية المقدم من القروض للزراع 

 نقص القروض واالئتمان الزراعى المتاح 

 عدم توفر معلومات عن مصادر التمويل المتاحة وآلية التعامل معها 

 المقترحات تكرار %

2125 

2726 

2522 

2522 

2527 

2527 

2627 

26 

4922 

4922 

4421 

4421 

4522 

1222 

1425 

1222 

1222 

1222 

522 

577 

572 

572 

529 

529 

522 

522 

552 

552 

552 

552 

566 

692 

692 

692 

692 

622 

 وضع برامج ماثفة للمساعدة فى الوصول إلى نمط التعاقب المحصولى المناسب لظروف الزراع 

 عمل تجمعات زراعية 

ة مرة أخرى فى توفير مستلزمات اإلنتاج للزراع  تدخل الدول  

 االهتمام بالتطهير المستمر لألبحر والمسطحات المائية 

 الرقابة على تجارة مستلزمات اإلنتاج لمنع الغش واالحتاار 

 ضرورة تفعيل وسن قوانين زراعية لمنع تجريف األرض  الزراعية 

تسويقها بأسعار مجزية إعادة النظر فى أسعار المحاصيل والمساعدة فى    

 الرقابة على فتحات الرى وتوزيع المقننات المائية الالزمة 

 فتح أسواق جديدة وتعريف الزراع بها وربطها بالقرى والمدن الجديدة 

 توفير المعلومات التسويقية الالزمة عن احتياجات األسواق داخليا وخارجيا 

 تلجيع إقامة منظمات الزراع التسويقية 

امج إرشادية عن كيفية العناية بالحاصالت أثناء تخزينها وتسويقها بناء بر  

 استعادة بنك التنمية واالئتمان الزراعى دوره الفعال 

 تفعيل دور اإلرشاد التسويقى 

 التلجيع على التصدير 

 التعريف بالمصادر الموثوق بها والمناسبة لالقراض الزراعى 

 زيادة فترات السماح السترداد القروض 

نلاء مصانع لتصنيع الزائد من المحاصيلإ  
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1624 

1222 

2221 

7224 

649 

642 

642 

662 

توفير مستلزمات التغليف والتعبئة    

 خفض سعر الفائدة 

 تسهيل اإلجراءات الالزمة للحصول على القروض 

 الهجرة لألراضى الصحراوية المستصلحة حديثا أو للمحافظات ذات الاثافة الساانية المنخفضة  
 

بحوثين بصفة أساسية على ضرورة استعادة وضع يتضح مما سبق تركيز مقترحات الزراع الم

اإلرشاد الزراعي لما كان عليه سواء من حيث توفير التوصيات الفنية الخاصة بالحاصالت الزراعية 

وأنماط التعاقب المحصولي المناسبة لظروف وأوضاع الزراع أو لعمل التجميعات اإلرشادية 

التالي تساعد صغار الزراع على االستفادة من زيادة اإلرشادية والتي تعالج ملالة التفتت الحيازي وب

اإلنتاج الزراعي نتيجة لهذه التجميعات وخفض تااليف اإلنتاج وبالتالي إماانية التسويق باميات إنتاج 

 .كبيرة وأيضا بعائد مرضي للجميع
 

لخدمات مساهمة االرشاد الزراعي فى حل المشكالت التى تواجه الزراع المبحوثين ونوعية ا: ثامنا

 :التي يقدمها 

ان نصف المبحوثين أفادوا بوجود مساهمة لالرشاد الزراعي في حل  (62) أوضحت نتائج جدول     

المساعدة فى : ملاالت الزراع بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى وتمثلت أهم أنلطته التى يقدمها فى

، والمساعدة فى ماافحة %(622)تطبيق بعض التوصيات الفنية الالزمة لبعض األصناف الجديدة

، والمساعدة %( 9229)، والتعريف باألصناف الجديدة عالية االنتاج%(9221)اآلفات واألمراض 

، وتعريف %(2222) فى التغلب على ملالة التفتت الحيازى بعمل التجمعات والحقول االرشادية

 . %(4124)الزراع بالحاصالت الزراعية األكثر مناسبة لظروفهم وأوضاعهم 

 

 مقترحات الزراع المبحوثين لتحسين وضع ودور االرشاد الزراعى فى هذا المجال 

أظهرت النتائج أن أهم المقترحات التى أشار اليها المبحوثين لتحسين دور اإلرشاد الزراعى  فى       

استعادة الدعم الحاومى للزراعة عامة ودعم االرشاد الزراعي خاصة : هذا المجال تمثلت فى

،استعادة اهتمام وتنليط الجهاز االرشادي بتاثيف االنلطة االرشادية وخاصة االيضاح %(2429)

، واالهتمام بتعريف %(7226)، وعقد الندوات واالجتماعات%(2522)العملي والحقول االرشادي

 %(.2224)الزراع باالصناف الجديدة 
 

 التوصيات
سترشادية  وذلك في ضوء ما ذكره ضرورة تخطيط تعاقب محصولي يؤدي إلي دورة زراعية إ (6

للتعاونيات  ياون أن ، وينبغىالزراع في المحاصيل المرغوب زراعتها مستقبآل من وجهة نظرهم

 التأشيرى المحصولى التركيب تطبيق على اإلشراف فى هاما دورا ريفية كمؤسسة الزراعية

 السائدة للظروف قاوف زراعتة يجب الذى المحصول تحديد خالل من الدولة، من قبل المقترح

 .قرية فى كل المتاحة واإلماانيات

مع أهمية ، ضرورة تلبية ومقابلة إحتياجات المسترشدين من واقع الملاالت التى يعانون منها (5

وضع مقترحاتهم موضع االهتمام والتطبيق سواء من وزارة الزراعة أو من أألجهزة المعنية 

 .بتنمية الريف المصري
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يع الزراع المبحوثين وفقا لرأيهم فى مدى مساهمة اإلرشاد الزراعى فى حل الملاالت توز.  (15)جدول 

 وفى نوعية الخدمات التى يقدمها فى هذا المجال ومقترحات تحسين دور اإلرشاد 
 مساهمة االرشاد الزراعي ونوعية الخدمات التي يقدمها   عدد %

 

2222    

7924 

 

671 

677 

 مساهمة االرشاد الزراعي -أ

 يساهم

 ال يساهم     

نوع الخدمات  -ب تكرار %  

62524 

9221 

9229    

2222   

4124 

5521 

6226 

6522 

6222 

622 

677 

672 

662 

665 

22 

55 

62 

62 

 المساعدة فى تطبيق بعض التوصيات الفنية الالزمة لبعض األصناف الجديدة 

 المساعدة فى ماافحة اآلفات واألمراض   

ديدة عالية اإلنتاج      التعريف باألصناف الج  

 المساعدة فى التغلب على ملالة التفتت الحيازى بعمل التجمعات والحقول االرشادية    

 تعريف الزراع بالحاصالت الزراعية األكثر مناسبة لظروفهم واوضاعهم 

 تعريف الزراع بالمنافذ التسويقية المتاحة   

مالئمة         التواصل والربط بين الزراع ومؤسسات التمويل ال  

 تعريف الزراع باحتياجات السوق المحلى والخارجى  

 ربط وتفعيل العالقة بين الزراع وكبار المصدرين وشركات التصدير  

 المقترحات  الالزمة لتحسين دور اإلرشاد الزراعي تارار  %

57.9 

52.8 

43.1 

30.7 

20 

18.6 

5.5 

5.2 

222        

225 

627 

168 

153 

125 

89 

58 

54 

16 

15 

61      

62      

7  

 تفعيل دوراالرشاد الزراعي فى المساعدة فى استعادة الدعم الحاومى للزراعة ماديا وفني

 استعادة اهتمام الجهاز االرشادي بتاثيف االنلطة االرشادية وخاصة االيضاح العملي والحقول االرشادية

 عقد الندوات واالجتماعات اإلرشادية

راع باالصناف الجديدة للحاصالت الزراعيةاالهتمام بتعريف الز  

 ضرورة ارجاع االرشاد الزراعي مصدر المعلومات االول للزراع

(ماافحة االفات واالمراض)ضرورة اهتمام االرشاد الزراعي كسابق عهده باافة المعامالت الراعية   

 االهتمام بالتعريف باهم الحاصالت االكثر ربحية ومناسبة لظروف الزراع

عادة الجمعية التعاونية الزراعية لدورها في دعم الزراع  است  

 االهتمام بالتعريف باهم الحاصالت االكثر ربحية ومناسبة لظروف الزراع 

 استعادة الجمعية التعاوينية الزراعية لدورها في دعم الزراع  

 اإلشراف علي حقول الزراع

 

فة المعارف والمعلومات وتوفير البيانات عن ضرورة تاثيف الجهود اإلرشادية إلمداد الزراع باا (2

الحاصالت الزراعية وإحتياجات األسواق الداخلية والخارجية وأذواق المستهلاين، وكذالك الطلب 

 .علي السلع الزراعية والتوقعات المستقبلية لحركة األسعار واألسواق

نماط التعاقب المحصولي المراد أهمية تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج اإلرشادية للزارع وفقا إل (4

نلرها بينهم، مع ضرورة التأكيد علي أهمية ملاركة المسترشدين في تخطيط  تلك البرامج 

واألنلطة األرشادية من منطلق أن حجر الزاوية ونقطة االنطالق في تخطيط برامج إرشادية 

صة وأن التراكيب ناجحة تامن في دراسة اإلحتياجات الحقيقية للمسترشدين وعدم إغفالها خا

 المحصولية ينبغي مراجعتها باستمرار علي ضوء التغيرات المحليه واألقليمية والعالمية

تلديد رقابة الدولة علي تجار مستلزمات اإلنتاج لمنع الغش التجاري، مع ضرورة استعادة دور ( 5

المناسب الدولة فى المساعدة فى دعم مستلزمات اإلنتاج وتسهيل الحصول عليها في الوقت 

 .وبالسعر المناسب

تفعيل دور الجهاز اإلرشادي لخدمة المزراعين فيما يتعلق بتقديم التوصيات الفنية لهم وكمصدر ( 1

 مع، للمعلومات خاصة في ضوء تدني نسبة الزراع الذين يعتمدون عليه كمصدر للمعلومات
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لزراعة والجهاز ضرورة السعي والعمل من جانب كل من مراكز البحوث الزراعية وكليات ا

 . اإلرشادي والقيام بأدوارهم في هذا المجال وزيادة اإلهتمام والدعم والتعاون والتنسيق فيما بينهم
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FARMERS SATISFACTION ON THE COMMON PATTERNS OF CROP 

SEQUENCE IN TWO VILLAGES IN FAYOUM GOVERNORATE 
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Faculty of AgricultureوFayoum University, Fayoum, Egypt. 
  

  

ABSTRACT 

The study aimed to: to identify the patterns of crop succession 

among the farmers surveyed during three consecutive agricultural 

years to identify the most important crops they wish to grow in the 

future, the most important problems facing them in this area, and their 

proposals to solve, to know the contribution of agricultural extension in 

resolving them, The largest two districts in the governorate were 

selected in terms of the number of holders of agricultural land, namely, 

Etsa and Bandar Fayoum, the sample size reached 290 

respondents . The most important results of the study were: The high 

percentage of respondents who indicated that the availability of inputs 

was intermediate (62.1%), or (20.3%).  

   The results showed that the most common crop succession 

patterns among the studied farmers in the village of Menia al-Hitt in the 

winter season of the three successive agricultural seasons were: wheat 

+ Egyption clover, (46%), 24% for the first agricultural year, and for 

the second year, the most common crop succession patterns of the 

button (505% and 19.3%, respectively), while the most common crop 

sequestration patterns were among the surveyed farmers in the third 

year (Corn, qrain sorghum + napier grass), and (Corn, qrain sorghum 

+ cotton), with 33.3% and 32.7% respectively. As for the village of 

Zawyet al-Karadasah in Fayoum, the most common crop rotation 

patterns among the surveyed farmers in the winter season of the three 

successive agricultural years were: (wheat + Egyption clover), (wheat 

+ Egyption clover + vegetables), 41.4%, 36.4% For the first year, 

21.4%, 52.1% for the second year, 26.4% and 37.9% for the third year. 

For the summer season, the most common crops were: (Corn, qrain 

sorghum + napier grass)  (35.7%, 27.1% for the first year, 37.9%, and 

30% for the third year respectively). For the second year, the most 

common crop succession patterns Common form of: (Corn, qrain 

sorghum + napier grass), and (corn + qrain sorghum) where he 

pointed out that 25% and 20.7% respectively. The results showed a low 

degree of satisfaction among the surveyed farmers in their general 
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patterns of succession. The vast majority of them (96.6%) were satisfied 

with their prevailing crop succession patterns (51.4%) or low (45.2%). 

The results showed that the variables of the availability of agricultural 

production requirements, the size of agricultural tenure, the extent of 

the contribution of agricultural extension in solving problems, the 

extent of utilization of sources of information, the marketing capacity, 

and the variable of satisfaction with the work of agriculture contribute 

together 39.7%  . The results showed that the most productive problems 

faced by farmers in this area were: fragmentation of agricultural 

holdings (84.1%), high prices of agricultural inputs (83.8%), while the 

most important marketing problems were: Price fluctuations in the 

prices of agricultural crops (84.5%) and increase in losses of crops 

during storage and marketing (80.3%). The most important financing 

problems were the increase in interest rates on loans (65.6% (61.4%). 

 Therefore, the most important proposals for these problems 

were: (84.2%), the state again intervenes in providing production 

requirements for farmers (82.8), controls the trade in production inputs 

to prevent fraud and monopoly (82.4%(,The results indicated that half 

of the respondents reported that there is a contribution to agricultural 

extension in solving the problems of farmers in this field.  

Key words: Farmers Satisfaction, Common Patterns, Crop Sequence, 

Villages, Fayoum Governorate 

 


