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  فهرس الجداول

  الجدول العنوان رقم الصفحة
افظة الفيوم المساحة وجملة اإلنتاج ألهم المحاصيل المنزرعة فى مح  ٤٤

  ٢٠١٦لعام 
١  

مساحة الحاصالت الشتوية والصيفية والنيلية والفاكهة بمحافظة   ٤٤
  ٢٠١٦الفيوم لعام 

٢  

 ٣ توزيع الزراع  المبحوثين وفقا لمستوى أعمارهم ٥٣

 ٤ توزيع المبحوثين وفقا لحالتهم التعليمية ٥٤

 ٥ توزيع المبحوثين وفقا لحالتهم االجتماعية ٥٤

 ٦ وفقا لحجم أسرهمتوزيع المبحوثين  ٥٥

 ٧ توزيع المبحوثين وفقا لحجم حيازتهم الزراعية األرضية ٥٥

 ٨ توزيع المبحوثين وفقا لنوع حيازتهم الزراعية األرضية ٥٦

 ٩ توزيع المبحوثين وفقا لحجم حيازتهم الحيوانية ٥٧

 ١٠ توزيع المبحوثين وفقا لحجم حيازة االالت الزراعية ٥٨

قا للمسارات التسويقية وطريقة الدفع توزيع الزراع المبحوثين وف ٥٩
 لحاصالتهم الزراعية

١١ 
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توزيع الزراع المبحوثين وفقا لألهمية النسبية لمصادر المعلومات  ٦٤
 الزراعية فى مجال اإلنتاج الزراعى 

١٧ 

ثين وفقا لمدى تعرضهم من مصادر المعلومات توزيع المبحو ٦٥
 الزراعية بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى 

١٨ 

توزيع  المبحوثين وفقا لمدى استفادتهم لمصادر المعلومات الزراعية  ٦٥
 بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى 

١٩ 



 
 

توزيع  المبحوثين وفقا ألنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم  ٦٨
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توزيع الزراع المبحوثين وفقا لدرجة رضاهم عن أنماط التعاقب  ٧١
 المحصولى السائد لديهم 

٢٢ 

زيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى رضاهم عن أنماط التعاقب  ٧٢
 باب رضاهم وعدم رضاهم عنه المحصولى الحالى وأس

٢٣ 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا التجاهاتهم نحو النمط اإلنتاجى  ٧٣
 الزراعى الحالى

٢٤ 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا التجاهاتهم نحو اإلرشاد الزراعى  ٧٣
 الحالى

٢٥ 

المحاصيل التى يرغب الزراع فى زراعتها فى التعاقب المحصولى  ٧٤
 المستقبلى  

٢٦ 

يع الزراع المبحوثين وفقا ألهم المشكالت التى تواجههم فى وز ٧٦
 مجال أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم ومقترحاتهم لحلها

٢٧ 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لرأيهم فى مدى مساهمة اإلرشاد  ٧٩
الزراعى فى حل المشكالت ووفقا لرأيهم فى نوعية الخدمات التى 

فى هذا المجال ومقترحات تحسين دور يقدمها اإلرشاد الزراعى 
 اإلرشاد 

٢٩ 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

    



 
 

 
       

  
 

  الباب األول      
  مقدمة ومشكلة الدراسة

 النحو على أهدافها وذلك إلى باألضافة يتضمن هذا الباب مقدمة ومشكلة الدراسة

  :  التالى

  : مقدمة اوالً: 

 %١٤االساسية للبنيان االقتصادى المصرى حيث تمثل نحوتمثل الزراعة الدعامة 
% من جملة الناتج المصرى كما ١٧ناتج القومى اإلجمالى وتمثل نحو من قيمة  ال

% من قيمة الصادرات القوميه بما قد ١٠تمثل قيمه الصادرات الزراعية نحو 
ملة فى يساهم فى توفير العمالت األجنبية الالزمة لتمويل برنامج التنمية الشا

% ٣٠تعد الزراعة مجاالً المتصاص القوى العاملة حيث يعمل بها نحو  ومصر،
من إجمالى العمالة على المستوى القومى هذا بجانب ماتساهم به الزراعة فى أمداد 

ولية والتى تقوم عليها العديد من الصناعات ألالقطاع الصناعى بالمواد الخام ا
وكما أنها توفر ،وصناعةااللبان .. ،الزراعية مثل صناعة الغزل والنسيج 

األحتياجات الغذائية والضرورية للسكان خاصة بعد تفاقم مشكلة الغذاء فى مصر 
نتيجة لزيادة الطلب على السلع الزراعية الغذائية الناتجة عن زيادة معدالت 
االستهالك فضال عن نقص المعروض من هذه السلع بسب اإلنخفاض النسبى فى 

  . )١:ص٢٠١٢- ج(وفاء عيد: معدالت االنتا

وقد كانت تعتمد جميع السياسات اإلقتصادية منذ الستينات والسبعينات الى منتصف 
 ديدالثمانيات على التدخل من قبل الدولة فى معظم اإلنشطة اإلقتصادية بداية من تح

والتسعير اإلجبارى للمدخالت ‘بالمحاصيل المختلفة زروعة المساحات الم
والذرة الشامية)  -رزألا -يق المحاصيل اإلستراتيجية مثل (القمحوالمنتجات والتسو



 
 

 
       

  
 

بهدف تحقيق نسبة عالية من اإلكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية للمستهلكين 
  .)١:ص٢٠١٢بأسعار منخفضة وتوفير المواد الخام للمصانع (الخواجة:

المشكالت  نه يواجه بالعديد منأوعلى الرغم من أهمية هذا القطاع فى مصر اإل 
مات اإلنتاج والتى من أهمها المشكالت اإلقتصادية كارتفاع أسعار مستلز

نخفاض أسعار المحاصيل،وصعوبة استخدام الميكنه الزراعية الحديثه ،وكذلك ،وإ
المشكالت اإلجتماعية والتى تتمثل فى  حدوث خالفات على الحدود بين الجيران 

  .)١:ص٢٠١٠: ليالشاذ( وضعف التعاون بين الزراع ،ومصادر الرى ،

ويعتبر التركيب المحصولى األفضل مفهوم نسبى نظرا لعدم سهولة معرفة ما هو 
فضل على وجة التحديد بسبب تصارع وتضارب االهداف حيث توجد العديد من ألا
هداف التى يمكن تحقيقها فى ظل كل من الموارد اإلنتاجية المحدودة والمحددات ألا

قتصادية فان التركيب لمحلية والدولية ومن وجهة النظر اإلاإلقتصادية والسياسية ا
فضل هو من شأنه تعظيم صافى العائد االقتصادى فى ظل مختلف المحصولى األ

وهو يعبر عن التوسع النسبى للمحاصيل المختلفة على  اإلمكانيات الفنية المتاحة ،
متاحة على كما يعرف بأنه نظام توزيع مساحة األراضى ال الرقعة الزراعية ،

راضى الزراعية لمدة عام واحد وقداظهرت زروع النباتية التى تتعاقب فى األال
الراهن  العديد من الدراسات التى أجريت فى مصر انحراف التركيب المحصولى

فضل الذى يحقق االستخدام االقتصادى الكفىء ألا عن التركيب المحصولى
  . )١:ص٢٠٠٦بوادى :(للموارد

التى تعنى بتنمية الريف المصرى  ادى من أبرز االجهزةويعد الجهاز اإلرش
  .عامه،وتعظيم إنتاجية الحاصالت الزراعية على وجه الخصوص 



 
 

 
       

  
 

الزراعى عملية تعليمية تنحصر أهدافها فى توصيل المعلومات المفيدة  واإلرشاد
لالفراد ثم مساعدتهم على تعلم كيفية اإلستفادة بها فى بناء حياة أفضل النفسهم 

  . المحلية هم ومجتمعاتهم الريفيةوأسر

  مشكلة الدراسة:

تعتمد الزراعة بصفه أساسية على الموارد األرضية والمائية والبشرية باعتبارها 
محددات أساسية لنمو الزراعى حاليا ومستقبال فإن التوسع فى إستخدام الموارد 

ظة على البيئة االرضية والمائية المتاحه بأساليب فنية ذات جدوى اقتصادية والمحاف
ة التنمية الزراعية فى مصر يولويات وتوجيهات إستراتيجأالزراعية يعد من أهم 

  . أجمع لمبل فى العا

وفى ظل التوجهات اإلقتصادية الجديدة فى قطاع الزراعة أصبح من الضرورى 
على الجهاز اإلرشاد الزراعى أن يطور من نفسه ومن مجاالت ونوعية الخدمات  

المتمثلة  أبرز هذة المجاالت صيانة الموارد الزراعية منمستهدفيه،والتى يقدمها ل
المشروع  قفى التربة ومياة الرى تفعيال لمنطلقات التنمية المستدامة لضمان إلح

لالجيال القادمة فى اإلنتفاع من المصادر والموارد الحالية ،وكذلك الحفاظ على 
فهم المعيشية ،فضال على التوسع مكانيات األفراد وظروإساليب تتمشى مع أالبيئة ب

فى الزراعة العضوية كمطلب ضرورى لزيادة الصادرات الزراعية والحفاظ  
  .)١٢:ص٢٠٠٦ن (العادلى :يعلى صحة المواطنين المصري

والشك أن موضوعى التعاقب المحصولى والدورة الزراعية يمثال أهم محاور 
ديد من المحاور غير المباشرة بالعإستراتيجية التنمية الزراعية لعالقتها المباشرة و

خرى كالمحافظة على التركيب وخصوبة التربة ومنع األ اإلستراتيجية
تدهورها،وإستخدام الطرق الطبيعية لمقاومة الحشائش واالمراض والحشرات ومن 



 
 

 
       

  
 

ثم الحد فى إستخدم االسمدة المعدنية والمبيدات الكيماوية ،وتحقيق الكفاءة فى 
  إستخدام مياه الرى. 

ويمثل الغاء العمل بالدورة الزراعية اإلجباريه كنتيجه حتمية إللغاء سياسة التوريد 
شاد الزراعى فى دفع الزراع وحملهم على اإلراالجبارى أهم التحديات التى تواجه 

نماطًاً من التعاقب المحصولى تحقق دورات زراعية استرشادية غير الزامية أتبنى 
معه  الشخصية بأهمية ذلك،االمر الذى يستوجب يلتزمون بها فى واقع قناعتهم 

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

أهمية التخلى عن الممارسات الزراعية الخاطئة أوغير المناسبة على أيضاً 
  .:ص)٢٠٠٦:رشاد مكانياتهم المتاحة(ابو النصر،سعادإظروفهم وأوضاعهم ول

رض الزراعية التى التواكب الزيادة السكانية حيث بلغ عدد ألولعل محدودية ا
الف ٥٤٢مليون و٤م حوالى ٢٠٠٠الحيازات على مستوى الجمهورية فى تعدادعام

ألف حائزاً وذلك  ٤٠٥مليون و  ٥ثم ازدادت عدد الحيازات لتصل الى  ، اًحائز
م فضالً عن نظام المواريث المعمول به، باإلضافة إلى  ٢٠١٠طبقاً لتعداد عام 

ماتمثله األرض الزراعية من أهمية خاصة فى الثقافه المصرية فان االتجاة العام 
يشير إلى مزيد من التفتت ومزيد من االنخفاض فى حجم الحيازات الزراعية ،مع 

ألرض الزراعية بعد الغاء نظام الدورة الزراعية عام تدهور خصوبة وإنتاجية ا
وهذا ما دعى إلى ضرورة إجراء هذة  الدراسة  ،)١:ص٢٠١٠(الخولى :م ١٩٩٣

وذلك للتعرف على أنماط التعاقب المحصولى السائد لدى الزراع المبحوثين 
،ومدى رضا هم عن هذا التعاقب ،وأسباب رضاهم أوعدم رضاهم عن ذلك 

اإلرشاد الزراعى فى هذا المجال  وأهم المشكالت التى تواجه ،ودور التعاقب
  . ومقترحاتهم لحلها  الزراع المبحوثين ،



 
 

 
       

  
 

  :أهداف الدراسة

  بناءاً على مشكلة الدراسة تم تحديد اهدافها كالتالى:

المميزة  التعرف على أهم الخصائص الشخصية واإلقتصادية واإلجتماعية  -١
 . للزراع المبحوثين بمنطقة الدراسة

التعرف على مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى من وجهة  نظر  -٢
 .،الزراع المبحوثين

ى منها الزراع ادر المعلومات الزراعية التى يستقالتعرف على مص -٣
 .المبحوثين معلوماتهم فى هذا المجال

التعرف على أنماط التعاقب المحصولى السائد بين الزراع المبحوثين  -٤
 .متتالية  زراعية ثالث سنوات بمنطقة الدراسة خالل

ختيار وترتيب المحاصيل إالتعرف على مدى رضا الزراع المبحوثين عن  -٥
 .وفقا ألنماط التعاقب المحصولى  السائد لديهم

أهم المحاصيل التى يرغب الزراع المبحوثين لزراعتها  التعرف على  -٦
 دية بشأن تخطيط تعاقب محصولى يؤدى إلى دورة زراعية إسترشا مستقبالً

التعرف على أهم المشكالت التى تواجة الزراع فى هذا المجال،ومقترحاتهم  -٧
 .لهاح

التعرف على مدى مساهمة اإلرشاد الزراعى فى المساعدة فى حل  -٨
مشكالت الزراع المبحوثين،ومقترحات تحسين دورة فى هذا المجال من 

 .وجهة نظرهم

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

 لثانىالباب ا

  االستعراض المرجعى

يتناول األول منها اإلطار النظرى والمرتبط  هذا الباب جزئين ريئسين،يتضمن 
بموضوع الدراسة واالص بالتعاقب المحصولى،فى حين يستعرض الجزء الثانى 
أهم الدراسات واالبحاث التى أمكن االطالع عليها التى تتناول بصورة مباشرة أو 

  :  محصولى وذلك على النحو التالىغير مباشرة التعاقب ال

  اإلطار النظرى:اوالً 

 استعراض للعديد من التعاريف الخاصة بالتعاقب المحصولى ، يتناول هذا الجزء
والسنة  ومسميات محاصيلة، وفترة هذا التعاقب ، ونمط التعاقب المحصولى،

ة  األهداف العامة لدور استعراضإلى جانب  والدورة الزراعية ، الزراعية،
باالضافة الى دور اإلرشاد الزراعى فى هذا  وفوائد الدورة الزراعية، الزراعية،

  المجال.

يعد موضوعى التعاقب المحصولى والدورة الزراعيةأهم محاور إستراتيجية التنمية 
المحاور التى تخص باشرة وغير المباشرة بالعديد من الزراعية وذلك لعالقتهما الم
  : االستراتجيات األخرى مثل

 المحافظة على تركيب وخصوبة التربة ومنع تدهورها .  
  استخدام الطرق الطبيعية والزراعية لمقاومة الحشائش واالمراض.  
 وتحقيق الكفاءة فى استخدام مياه الرى . 

  

  



 
 

 
       

  
 

  تعريف التعاقب  المحصولى:

أكبر  يقصد به ترتيب الزروع أو المحاصيل فى نفس شريحة أو قطعة األرض(
خالل ثالثة سنوات زراعية  قطعه أرض مزروعه بين المبحوثين)شريحة أو اكبر 

  . متتالية وعلى مدار ستة مواسم زراعية

  نمط التعاقب المحصولى:

عبارة عن نظام ترتيب المحاصيل وفقاً للمحصول الرئيسى الذى بدء به الترتيب 
 (نيلى) فى الموسم الصيفى سواء كان هذا المحصول الرئيسى مبكراً أو متاخراً

  . منفرداً أو مسبوقاً بمحصول اخر فى نفس الموسم

  فترة أو زمن التعاقب المحصولى: 

يقصد بها عدد السنوات التى تقتضى بين زراعة المحصول الرئيسى واعادة 
  . زراعتة مرة أخرى فى نفس قطعه االرض

  مسميات المحاصيل بالتعاقب المحصولى :

 : كدورة االرز مثالً ٠٠٠سمة هوما تسمى دورة التعاقب باالمحصول الرئيسى
  .وتقاس بموجبة مدة التعاقب

 : هو الذى يزرع الستكمال مده أو فترة أوزمن التعاقبالمحصول االحتياطى  
 :هو مايزرع سابقاً للمحصول الرئيسى بنفس شريحة االرض المحصول السابق

  .وعكسة يكون المحصول اللالحق

  السنة الزراعية:
توى فقط حيث اعتبرت المحاصيل النيلية صيفية يقصد بها الموسمين الصيفى والش

  . متاخرة واعتبر محصول القطن صيفى مبكر



 
 

 
       

  
 

  الدورة الزراعية:

هى ترتيب تعاقب المحاصيل فى مساحة معينة من األرض خالل فترة زمنية 
محددة مستخدمة الموارد الطبيعية المتاحة أفضل استخدام لتحقيق أكبر انتاجية 

اقبة بهذة الدورة واكبر درجة اشباع ممكنه لدخل ممكنه من المحاصيل المتع
المزارع وحاجاته الدورية اليومية على ان تراعى هذة الدورة مدى مالئمة 

  . )٤:ص٢٠٠٧خصوبة التربة للمحاصيل المنزرعة بها (ميخائيل:

  وتعرف ايضاً:

بانها تعاقب متكرر منتظم لزراعة المحاصيل المختلفة على نفس قطعه االرض 
  .الدورة  خالل مدة

  تعرف الدورة من الناحية النباتية :

عبارة عن تتابع منطقى بين المحاصيل المختلفة نباتياً فى أماكن زراعتها بين 
   )١٠٦:ص٢٠١٥(شرعان: الزراعية االرض من  القطعه على نفس  السنوات و الفصول

  االهداف العامة لدورة الزراعية:

 :  وذلك عن طريق استقرار المجتمع وإستمرار تنمية االنتاج-١

 

نتاج الحاصالت الغذائية بانواعها وتوفير القدر الكافى لسد حاجة إ  )أ (
  . السكان منها وخاصة السلع اإلستراتيجية مثل القمح

التوسع فى انتاج المحاصيل التصديرية ذات القيمة التبادلية العالية فى   )ب (
لزم االسواق الخارجية والتى تمكن الدولة عن طريق بيعها من شراء ماي

  . من موارد خام ومستلزمات االنتاج واآلت وعقاقير ومواد غذائية



 
 

 
       

  
 

وذلك لتنمية  توفير مايلزم من األعالف الخضراء على مدار السنة  )ج (
  .الثروة الحيوانية 

تحقيق انتاج كميات مناسبة من المحاصيل التصنيعية لتوفير المواد الخام   )د (
  . الالزمة لتشغيل المصانع المحلية والعمالة

  

ق اكبر صافى ربح ممكن من وحدة المساحة من االرض الزراعية وذلك تحقي -٢
 :من خالل

زراعة كل نوع من المحاصيل فى المنطقه التى تناسبة بيئياً ويحقق   )أ (
 . اعلى انتاج

ما يناسب كل دورة من انواع المحاصيل واصنافها  مع مراعاة  اختيار  )ب (
االنتاج وبين العالقة بين نوع التربة والمناخ وكذلك ظروف التسويق و

  .نوعية النبات المنزرع
توفير وترشيد إستخدام مستلزمات االنتاج من تقاوى معتمدة ومصارف   )ج (

  .مصانة واسمدة وكيماويات ومبيدات
بتنظيم إستخدام العمالة وتشغيلها دون بطالة أواختناق فى كل المواسم   )د (

  .على مدار السنة خالل مدة الدورة

  طريق: :وذلك عن خصوبتها على والمحافظة عالية ادارة األرض الزراعية بكفاءة - ٣

تطبيق نظام التجميع الزراعى للمحصول الواحد أو المحاصيل المتماثلة   )أ (
فى عملياتها الزراعية واالهتمام باستخدام الميكنة والطرق التكنولوجية 

 . الحديثة فى اجراء مختلف العمليات الزراعية

ة والتعاونية واالهتمام بتوصيل بتدعيم وتدريب االجهزة الفنية واإلرشادي  )ب (
  . المعلومات والنشرات العلمية الزراعية للفالح فى حقله



 
 

 
       

  
 

بدعم الجمعيات التعاونية بالقرى والنجوع والكفور والعمل على   )ج (
  توفيرمستلزمات االنتاج بها فى مواعيدها وبالكميات والنوعية المطلوبة

وازن رطوبى ترشيد استخدام مياه الرى واإلهتمام بالصرف وايجاد ت  )د (
  . مناسب فى التربة الزراعية مالئم لمحصول المنزرع

التعاقب المحصولى السليم بما يحقق الحفاظ على خصوبة التربة مع   )ه (
توفير االسمدة البلدية والكيماوية الالزمة للمحاصيل المجهدة لالرض مع 
االهتمام بالحفاظ على مساحات مناسبة لزراعة االعالف والمحاصيل 

لتى تحسن خواص التربة وتبادلها مع المحاصيل النجيلية أو البقولية ا
وفى حجم  طبيعة النمو ًفى : كثيفة النمو تختلف قليال أو كثيرا

مجموعيها الجذرى والخضرى وكذلك فى مدة مكثها وأيضا فى مدى 
احتياجها الى إجراء عمليات زراعية من عزيق ورى عادى أو غمر بما 

  .  يحافظ على خصوبتهايهيىء الفرصة لخدمة األرض و
  )١٠٩-١٠٨:ص٢٠١٥(شرعان : 

  فوائد اتباع الدورات الزراعية:
هناك العديد من الفوائد تعود بالنفع على الزراع والدولة وعلى األرض الزراعية 
نتيجة لتطبيق نظام الدورة الزراعية واهم هذة الفوائد المباشرة وغير المباشرة 

  التباع نظام الدورة الزراعية:

  واألمراض والحشرات كالحشائش الزراعية اآلفات انتشار فى التحكم على عدتسا  -١

 مقاومة الحشائش: ) أ(

كل محصول يصاحبه نوع أو اكثر من انواع الحشائش حيث تنمو معه فى  
 االرض باستمرار، وذلك النها تتوافق معه فى االحتياجات البيئية الالزمة للنمو.

التربة فى حالة سكون إلى ان تزرع  فقد تكون بذور تلك الحشائش موجودة فى



 
 

 
       

  
 

بذور هذا المحصول فى الموعد المالئم فتنمو معها.أوان تكون بذورها مختلطة 
  مع بذور المحصول بحيث يتعذر فصلها فتزرع وتثبت وتنمو معها .

ولبذور الحشائش وسائل فعالة تساعدها على االنتشار والتكاثر السريع والتحمل 
لمعاكسة األمر الذى يصعب معه مقاومتها والحد من الشديد للظروف البيئية ا
  . انتشارها بالطرق المعتادة

  ومن امثلة الحشائش المصاحبة للمحاصيل:

وانتشار السعد والدنيبة  –انتشار الزمير والدحريج فى حقول القمح والشعير 
والشبيط  –وتواجد السريس والكبر فى حقول البرسيم  -والنجيل فى حقول االرز

والرجلة  –والخردل فى حقول الكتان  –ورة فى حقول فول الصويا والدات
  .والملوخية والشبيط  وأبو ركبة فى حقول القطن والذرة 

والهالوك على الفول.فهذه الحشائش سوف  –كما يتطفل الحامول على البرسيم 
يتزايد عددها وتتكاثر بدرجة وبائية إذا تكررت زراعة المحصول الواحد فى نفس 

ألرض عام بعد عام .أما إذا اتبع نظام الدورة الزراعية والذى فيه يعقب قطعه ا
كل محصول بعد حصادة محصوالً اخر يختلف عنه فى انواع الحشائش 
المصاحبة له والتى تنمو معه، فلن تكون هناك فرصة للحشائش لكى تتكاثر أو 

  تتزايد فى العدد. 

الثالثية (التى التتكر فيها زراعة  ويكون تاثير ذلك أكثر فعالية  تحت نظام الدورة
المحصول الواحد مرة تالية فى نفس قطعه األرض بعد مرور ثالثة اعوام من 

  . موعد الزراعة االولى) عنه تحت نظام الدورة الثنائية

  



 
 

 
       

  
 

  مقاومة الحشرات: ) ب(

تفيد الدورة فى منع أو تقليل الضرر الناشىء عن األصابة بالحشرات وذلك بالحد 
نتشارها عاماًبعد عام خصوصاًتلك التى تعتمد على عائل واحد من تكاثرها وأ

اساسى ،تصيبة وتتغذى علية وتكاثر أثناء فترة نموه ثم تكمل دورة حياتها على 
بقاياة، الى ان يزرع المحصول فى السنة التالية فى نفس األرض فتعيد الكرة علية 

  . مرة أخرى

ا وجد هذا العائل وزرع كل عام وهكذا تتكر االصابة ويستمر وجود الحشرة طالم
فى نفس المكان الى ان تصبح اإلصابة بحالة وبائية يصعب معها الحصول على 
اى انتاج.ولكن اذا تم استبعاد هذا المحصول العائل من الزراعة فى نفس الموقع 

او عامين وذلك باتباع دورة مناسبة فان تلك الحشرة سوف التجد عائالً أخر   عاماً
  . ية فتهلك ويقضى عليهالتتكاثر عل

  مثال ذلك:
  ذبابة وديدان لوز القطن  
  الحشرات التى تتحرك وتنتقل ببطىء شديد فى التربة مثل الديدان

  الثعبانية التى تصيب القمح وبنجر السكر

  (ج) مقاومة األمراض:

تفيد الدورة فى الحد من انتشار االمراض النباتية التى تنتقل مسبباتها عن طريق 
ومرض التبقع الشبكى فى الشعير  –مثل أمراض الذبول فى القطن والكتان التربة 

 –ومرض تفحم قمم االوراق فى القمح  –ومرض تعفن الساق فى الذرة  –
وأمراض العفن فى محاصيل الحبوب والذى يصيب القمح والشعير والذرة 

لى .وغيرها من األمراض التى تبقى جراثيمها فى التربة من سنة ألخرة تعيش ع



 
 

 
       

  
 

فاذا تكررت زراعة المحصول أو اى محصول أخر   -بقايا المحصول السابق 
قابل لالصابة تكاثرت وتفاقمت عاماًبعد عام الى ان تصبح األرض موبوئة وال 

  .تصلح لزراعة مثل هذة المحاصيل 

أالمر الذى يدعو الى تطبيق نظام الدورة الزراعية والتى تتعاقب فيها زراعة 
ة فى نفس األرض،مع مراعاة نوعية المحاصيل التى تزرع المحاصيل المختلف

  واستخدام ما يتمز من اصنافها بالقدرة الوراثية على مقاومة االمراض.

 المحافظة على استمرار وجود المادة العضوية واألزوت فى التربة: -٢

من شروط الدورات الجيدة ان تحتفظ وباستمرار على قدر كاف من المواد 
  ة الزراعية ذات االهمية الكبيرة للتربة حيث ترجع اهميتها الى:العضوية فى الترب

 -تعمل على تحسين الخواص الطبيعية لألرض وتجعل تماسكها متوسطاً  )أ (
عن طريق تفكيك التربة الثقيلة أو ربط حبيبات األرض الرملية أو 

 . الخفيفة

توفير وسطا بيولوجيا مرغوبا فتشجع التفاعالت الكيماوية والنشاط   )ب (
  ى للكائنات المفيدة فى األرض.الحيو

تزيد من قدرة األرض على االحتفاظ بالماء ومختلف العناصر الغذائية   )ج (
  .ومنعها من الضياع والتسرب مع مياة الصرف أو الرشح

تنتج بعض االحماض التى تقوم باذابة المركبات الحاملة لبعض   )د (
وتجعلها  العناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم

  فى صورة صالحة الستعمال النبات.
تعطى التربة لونا داكنا مما يزيد من قدرة األرض على امتصاص   )ه (

  حرارة الشمش فتصبح اكثر دفئاً مما يفيد النباتات النامية بها.



 
 

 
       

  
 

انواع المحاصيل تختلف عن بعضها فى التأثير على كمية المادة العضوية فى 
  : التربة

 المحاصيل التى تزرع على خطوط وتعزق فاستمرار زراعة األرض ب
.وزراعة االرض باستمرار بمحاصيل الحبوب الصغيرة يقلل من المواد 

  العضوية بمعدل سريع ويؤثر على خصوبة التربة
  ترك االرض بور فترة طويلة ثم خدمتها مع عدم اضافة اسمدة عضوية

  يساعد على الفقد السريع لمادة العضوية
 يل العلف االخضر النجيلية من االنواع التى بينما زراعة األرض بحاص

تترك بالتربة بقايا عضوية كثيرة،وغيرها من االعالف التى تراعى أو 
  كلها تزيد من كمية  المواد العضوية فى التربة. –تحش 

 تنظيم استعمال واستهالك العناصر الغذائية  فى التربة وحفظ توازنها:-٣

فى نفس قطعه األرض كل عام سوف  وعلية فان زراعة نوع واحد من المحاصيل
  يفقد عنصر معين او اكثر  يستهلكه هذا المحصول اثناء نموه 

مما يتسبب عنه خلل فى التوازن الغذائى فى التربة ،مما يؤثر على انتاجيتها مالم 
  يعوض ذلك بنظام دقيق لتسميد أالمر الذى يزيد التكاليف ويقلل العائد.

 راعية وسيلة فعالة لالقتصاد فى التسميد حيث ان ويعتبر اتباع نظام الدورة الز
الترتيب السليم لتبادل زراعة المحاصيل عقب بعضها البعض سوف يتيح لها 
فرصة االنتفاع بالعناصر الغذائية فى التربة عقب كل محصول منها فتحت 

 –والشعير  –نظام الدورة تتعاقب المحاصيل التى تروى  باعتدال كالقمح 
والقطن وغيرها من المحاصيل التى تحتاج الى غمر –ة والذر –والفول 

األرض بالماء معظم حياتها كاالرز ،مما يؤدى الى تقليل فقد العناصر  الغذائية 
  السهلة الذوبان فى الماء 



 
 

 
       

  
 

 حماية سطح التربة من التعرية وذلك باستمرار شغلها بالمحاصيل: -٤

 وى والكيماوى سوف اتباع دورة زراعية مناسبة مع االهتمام بالتسميد العض
  . ضراأل أنتاجياً واقتصادياً مقارنة باتباع نظام تبوير ألرض نتائج أفضل الى يؤدى

  ومن ناحيه استمرا شغل األرض بزراعة المحاصيل طول العام سوف يحميها
  . من ضرر عوامل التعرية كاالمطار والرياح

 مطار يؤدى الى وتغطية سطح التربة بالمحاصيل المختلفة فى المناطق كثيرة اال
 . حماية  ما بها من عناصر غذائية من الفقد أو التسرب

  فى المناطق الجافة والصحراوية تحمى سطح التربة بزراعتها باستمرار
  وخصوصا المحاصيل كثيفة النمو والمراعى ذات الجذور المنتشرة. بالمحاصيل

 :تبديل المحاصيل المختلفة وتنظيم العمل المزرعى على مدار السنة -٥

تعاقب وتبديل زراعة المحاصيل المختلفة شتوية وصيفيه وخريفية فى دورة 
زراعية مصممة ومنفذة جيداً من شأنة ان يحفظ على التربة خصوبتها ويرفع 
انتاجيتها من ناحية ، وكذلك يعمل على حسن ادارة المزرعة وتوزيع العمالة بها 

  . )١١٩:١١٠:ص٢٠١٥(شرعان:بطريقة اقتصادية 
 ية المحصول وتحسين جودة صفاتة:زيادة كم-٦

اثبتت األبحاث العديدة التى أجريت لدراسة أثر تعاقب زراعة المحاصيل المختلفة 
على كمية المحصول حيث أن كمية الناتج من المحصول تزداد أذا زرع عقب 
محاصيل أخرى عما لو زرع بعد نفسه أو بعد محاصيل مجهده فبإتباع الدورة 

  . شرط األهتمام بإجراء عمليات الخدمة والتسميدتزداد كمية المحصول ب
وتنظيم تعاقب المحاصيل المجهده لتربة مع المفيدة  –ومقاومة االفات النباتية 

لها.وغير ذلك من العوامل الواجب توافرها فى الدورة السليمة. (شرعان 
  )١٢٢:ص٢٠١٥:



 
 

 
       

  
 

  دور اإلرشاد الزراعى فى مجال تعظيم إنتاجية الحاصالت الزراعية
عتبر اإلرشاد الزراعى أحد العلوم االجتماعية الزراعية الحديثة وظهر هذا العلم ي

لسد الفجوة بين البحث العلمى وتطبقاتة فى الريف التى لم تستطيع العلوم اإلخرى 
  :ص)٢٠١٢من تحقيقها أو معالجتها بشكل صحيح (قشطة :

انعكس بدورة وفى ظل التوجهات اإلقتصادية  الجديدة فى قطاع الزراعة والذى 
على التغير الهيكلى والوظيفى  أصبح من الضرورى على الجهاز اإلرشادى 
الزراعى أن يطور من نفسة ومن مجاالت ونوعية  الخدمات التى يقدمها 
لجمهورالمسترشدين وان يقتحم مجاالت أخرى غير تقليدية فرضتها ظروف الواقع 

  )٢:ص٢٠٠٧المعاصر للعالم حاليا (ميخائيل:
ان اإلرشاد الزراعى باعتبارة أحد المهام الرئيسيه سوف يتاثر إلى حد كبير والشك 

بهذه التغيرات الهيكلية والوظيفية وسوف تتاثر مجاالت العمل اإلرشادى وبرامجة 
وانشطة إلى حد كبير بهذه السياسات الزراعية ،(واشار العادلى )الى بعض 

عند تحديد مجاالت العمل  االعتبارات  التى يجب  النظر اليها بعناية ودقه
  اإلرشادى  الزراعى 
  واهم هذه االعتبارات:

أن هناك  إجماع من المختصين إلى أن مجاالت وأساليب العمل اإلرشادى -١
الزراعى فى أى دولة البد أن تتالئم مع احتياجات  الفئات المستهدفة ومستوى  

 التحديث الزراعى السائد

الغذائى  للمواطنين وما تقضية من إستراتيجية الدولة فى تحقيق اإلمن -٢
 إعطاءأولوية للتركيز على زراعة المحاصيل الغذائية اإلستراتيجية

  
 



 
 

 
       

  
 

أن المزارع فى فى ضوء سياسة التحرر اإلقتصادى واليات السوق واإلرتفاع -٣
المضطرد فى أسعار مستلزمات اإلنتاج وفوائد القروض الزراعية وغيرها 

 االكثر اربحية  سوف يسعى إلى البحث عن المحاصيل

والهندسة الوراثية  –االستفادة التقنيات الزراعية وخاصة التكنولوجيا  الحيوية -٤
انتقال التكنولوجيا مع الوصول إلى أفضل وضع لتنسيق والتكامل بين أجهزة 
البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعى بطريقة تحقق أنسياب نتائج البحوث إلى 

اكل  إلى  الجهات البحثية االمر الذى يساهم فى الجهاز اإلرشادى  ، ونقل المش
رفع الجدارة االنتاجية واالستفادة من التقنيات الخاصه بخفض تكاليف اإلنتاج 

 .وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 

 .النظر الى اإلنتاج كمنظومة متكاملة تبدأ بالسوق وتنتهى بالسوق-٥

ساليب فى استغالل األراضى الجديدة أستحداث وإستخدام أفضل الوسائل واإل-٦
خاصة فى ضوء أن غالبية المنتجين  والمستثمرين فى هذه األراضى يواجهون 

 قصوراكبيرا فى خبراتهم الفنية الزراعية ومعلوماتهم اإلقتصادية والتسويقية.

أن يقوم منهج وأسلوب العمل اإلرشادى الزراعى فى ظل المتغيرات الجديدة -٧
عليم واإلقناع وتبصير المنتجين بكل الخيارات والفرص على أساس من الت

المتاحه لهم بطريقة تمكنهم من المنافسة الحرة فى تسويق منتجاتهم والحصول 
منها على أكبر عائد إقتصادى ،وبطبيعة الحال فإن ذلك يستلزم أن يكون 
 لالرشاد  الزراعى  قاعدة معلومات محلية وأقليمية ودولية على مستوى عالمى

يقف العمل اإلرشادى الزراعى عند إيجاد  حلول للمشكالت اإلنتاجية ال-٨
 . الزراعية بل يجب أن تمتد خدمات اإلرشاد الزراعى إلى  ما بعد الحصاد

  



 
 

 
       

  
 

أن يتم تجمع االعمال واالنشطة  اإلرشادية  فى جهاز واحد قادر على  القيام -٩
 . )٦٢ص-٦١ص-٦٠:ص٢٠٠٤بالمهام اإلرشاديه الموكلة الية  (عليوة:

اإلرشاد الزراعى يقوم بالتعامل مع المستحدثات الزراعية وتقديمها  باسلوب 
مناسب لتعلمها وتطبيقها وتحديث زراعتهم وبدون هذه المستحدثات يعجز اإلرشاد 

  الزراعى فى القيام بدورة وتحقيق أهدافه فى الريف.
ة مثل تقديم وكما انه يعمل على تقديم التقنيات الزراعية لزراع فى حزم متكامل

صنف جديد للذرة أوشكل جديد ،أو شكل جديد لتربية أشجار الفاكهة فهذه العمليات 
الزراعية اإلخرى المكملة للمحصول ويتطلب أيضا قيام اإلرشاد الزراعى بتقديم 
المعلومات الزراعية الصحيحة المتكاملة والتى يترتب عليها نجاح تطبيق 

النهوض باإلنتاج الزراعى وتطويره. وتواجد  المستحدثات فى الريف للمساهمة فى
اإلرشاد الزراعى فى الريف وتعامله مع الزراع يساعد فى التعرف على المشاكل 
 الزراعية الحقيقية وترتيبها حسب أولوياتها ونقلها وتوصيلها إلى الجهات البحثية

لوصول الزراعية وتوجيه هذه المراكز لبحث المشاكل الزراعية الحقيقيةومحاولة وا
إلى الحلول العلمية لتلك المشاكل وتاكد من نجاح المستحدثات فى التطبيق على 

  نطاق واسع فى الريف ومساعدة الزراع على فهمها وتطبيقها بشكل صحيح .
والمادة العلمية التى يتعامل معها اإلرشاد يجب التأكد من نجاح تطبيقها فى الحقول 

  التجريبيه قبل تعميمها على الريفين.
بذلك يتضح عمق العالقة بين اإلرشاد الزراعى والعلوم الزراعية التطبيقيه، 
وغياب أحد المجالين يحد كثيرا من فاعلية المجال أالخر وأن إنخفاض اإلنتاج 
الزراعى فى العديد من الدول النامية يرجع إلى ضعف دور اإلرشاد الزراعى فى 

بحث العلمى  فى مجال الزراعة  مجال اإلنتاج النباتى  بدرجة تفوق ضعف دور ال
  . :ص)٢٠١٢(قشطة :



 
 

 
       

  
 

  مجاالت عمل االرشاد الزراعى المرتبطه باإلنتاج الزراعى
تتعدد مجاالت العمل اإلرشادى  الزراعى ويأتى فى مقدمتها األهتمام بالنهوض 

  . باإلنتاج الزراعى
 مجال النهوض باإلنتاج الزراعى-١

ج الزراعى من خالل التوسع الرأسى أى حيث يهتم اإلرشاد بعملية النهوض باإلنتا
زيادة كمية اإلنتاج من نفس وحدة المساحة  المنزرعة ، ومساعدة الزراع على فهم 

   :  مثل وتطبيق التقنيات الزراعية الجديدة،وحسن التعامل معها .
  التقاوى المنتقاة  والمهجنة  
 والشتالت المعالجة  لمقاومة الفطريات  والنيماتودا 

 ساليب الرى الحديثة التى تساعد فى توفير اإلحتياجات المائيه أستخدام أ
 للزراعات المختلفة  دون إسراف وإهدار للمياة 

 واإلستخدام الصحيح لألسمدة العضوية واألسمدة الكيماوية 

 وحسن إستخدام المبيدات لمقاومة األفات واألمراض ومقاومة الحشائش 

زراع لتطبيق الصحيح لعمليات فقيام اإلرشاد الزراعى بدورة فى إرشاد ال
الزراعية  وحسن إستخدام مستلزمات اإلنتاج الزراعى يساعد فى النهوض 

  ورفع الكفاءة اإلنتاجية  من نفس المساحة المنزرعة.
  مثل:

  أردب ٢٠أردب إلى  ١٥إرتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح من  -١
  طن ١٠ ىطن إلى حوال ٧وزيادة متوسط إنتاجية فدان العنب النباتى من  -٢
 وتوفير المنتج الزراعى األمن الصالح كغذاء للمستهلكين -٣

  



 
 

 
       

  
 

  كذلك  يهتم اإلرشاد الزراعى بالنهوض باإلنتاج الزراعى من خالل زيادة
  الرقعة الزراعية باستصالح وإستزراع األراضى الجديدة

  مساعدة التغلب على الكثير من المشاكل والمعوقات التى تواجه زراعة
 األراضى الجديدة

  والزال واقع التنمية دون المستوى المطلوب  –يهتم بتحقيق التنمية االفقية
 ويحتاج إلى المزيد من األهتمام. وهو مستقبل الزراعة فى الدول النامية 

والكثير من األراضى الصحراوية قابلة لال ستصالح واإلستزراع وتتوافر 
  أمكانية زراعتها فى مصر 

تمام بهذا المجال وال بديل عنه للنهوض واننا تأخرنا كثيرا فى األه**
  بالزراعة والعمل على تحديث أساليب الرى لتوفير المياة لزراعتها 

  وترشيد أستخدام المياة الجوفية **
وتطوير التعليم بكليات الزراعة لتخريج المهندسين الزراعين والمرشدين **

ألراضى الزراعين اللذين يجيدون التعامل مع  الزراعات الحديثة فى ا
  الجديدة.

 مجال التسويق الزراعى: -٢

  يجب أن يمتد النشاط الزراعى إلى ما بعد اإلنتاج أى التسويق من خالل :
 ترشيد الزراع نحو تقليل الفاقد من المحصول فى الحقل   )أ (

وخالل عملية النقل وأهمية الفرز والتدريج لبعض المتجات الزراعية  )ب (
  وتغليفها وتخزينها 

حصول على األسعار المرتفعة لمنتجاتهم وأيضا مساعدة الزراع فى ال )ج (
إنتاج المحاصيل التى تصلح للتصدير  وتشجيع التسويق التعاونى  

  للزراع لحمايتهم من جشع التجار 



 
 

 
       

  
 

  االستفادة من مزايا التسويق التعاونى  )د (

الزال تسويق المحاصيل الزراعية  من األمور التى تحتاج إلى  الكثير  من 
ة ضعف  فى الزراعة أن التجار يسيطرون على عملية األهتمام وتعتبر نقط

التسويق ويتحكمون فيها على حساب المزارع والمستهلك ، وأن األهتمام بإنتاج 
  المحاصيل الزراعية  الصالحة لتصدي من األهمية بمكان .

مثال : ترشيد الزراع بنمو زيادة دخلهم من خالل النهوض باإلنتاج والحصول 
  )٩١:ص٩٠:ص٢٠١٢عة (قشطه:على األسعار المرتف

إلى ان االرشاد يركز على النهوض باإلنتاج الزراعى من خالل التنمية الزراعية 
الرأسية واألفقية وكذلك يمتد دوره  لترشيد الزراع فى التعامل مع المنتج 
الزراعى من خالل ترشيد الزراع نحو التسويق الجيد لمنتجاتهم الزراعية فى 

لتصدير ألسواق الخارجية واإلستفادة من موقع مصر السواق المحلية وكذلك ا
الجغرافى وظروفها المناخية وخصوصاً فى فصل الشتاء بالمقارنة بالدول 
االروبية ،وأن تصدير الحاصالت الزراعية  من األهمية بمكان ويحتاج إلى 
الكثير من اإلهتمام لموقع مصر الجغرافى وال زال واقع دون المستوى المنشود 

ى مجموعة من المستثمرين ويحتاج هذا النشاط إلى مذيد من اإلصح ويتحم ف
  والتدعيم

  مجال المحافظة على الموارد الزراعية وصيانتها:-٣

  والمياة ) -تعتمد الزراعة على الموارد الزراعية ومدى توافرها مثل(األرض

فجودة األرض والماحفظة عليها من اإلستخدام الخاطىء كاالبناء وإقامة مشاريع 
واالسراف فى إستخدام مياه ا لرى .،وتجنب زراعة المحاصيل المجهدة لألرض 



 
 

 
       

  
 

 -والعمل على تعويضها بالعناصر الغذائية الالزمة للنبات (كالتسميد العضوى
واالسمدة الورقية ) وتنظيم الدورات الزراعية التى تؤدى إلى -واالسمدة الكيماوية

عليها لألجيال القادمة،حيث تعتبر المحافظة على خصوبة التربة وجودتها والحفاظ 
هذة االنشطة من مهام اإلرشاد الزراعى لإلستخدام الصحيح لألراضى الزراعية 

  :  ومن مهام اإلرشاد الزراعى أيضاً ،  والحفاظ عليها

   تقديم االرشادات الزراعية ألستصالح وإستزراع األراضى الجديدة
  رضيةلتوسع فى الرقعة الزراعية وتنمية الموارد األ

  عملية األهتمام باستصالح واستزراع األراضى الجديدة وإقامة الترع
لتوفير المياه وتطوير طرق الرى باالراضى القديمة وتحويلها الى طرق 
رى حديثة وتطوير التعليم الزراعى  لتوفير المهندسين الزراعى 

 المؤهلين فى إستصالح وإستزراع األراضى الجديدة

 اعى إلى الموارد المائية لحسن التعامل معها يمتد نشاط اإلرشاد الزر–
والمحافظة عليها لإلجيال القامة،وذلك من خالل تطوير أساليب الرى 

واإللتزام -الحديث والحد من عيوب الرى القديم والعمل على تطويرة
بالمقننات المائية للمحاصيل دون إسراف والمحافظة على المياة من 

 . والقنواتالتلوث والتطهير المستمر لترع 

وكل ذلك يوضح لنا أهمية اإلرشاد الزراعى فى المحافظة على الموارد الزراعية 
وحسن إستغاللها فى الوقت الحاضروفى  -وصيانتها ومنعها من التدهور

  .  )٩٣:ص٩٢:ص٢٠١٢والمحافظة عليها لألجيال القادمة (قشطة:-المستقبل،
  
  
  



 
 

 
       

  
 

 :  السابقة الدراساتثانياً:

 المحصولى التركيب تناولت التى واالبحاث الدراسات استعراض الجزء هذا يتناول
 التى الدراسات استعراض يتناول منها االول: جزئين فى وذلك المختلفة وجوانبة

 ،أما المحصولى للتركيب اإلقتصادية بالجوانب والمرتبطة عليها اإلطالع أمكن
 الممارسات عضب تطبيق أو تبنى مجال فى اإلرشادية الدراسات فيتناول الثانى

 المجال هذا فى الزراعى اإلرشاد ودور الزراعية الحاصالت لبعض المستحدثة
 :التالى النحو على وذلك

 :  المحصولى للتركيب االقتصادية الجوانب تناولت التى الدراسات :١

 اقتصادية دراسة( بعنوان )٢٠٠-١٩٠،ص١٩٩٣:( جرجس دراسة )١
 ) الفيوم ةبمحافظ األمثل المحصولى للتركيب تحليلية

 : الدراسة هذة استهدفت

 فى المحدودة الزراعية الموارد إستغالل لكيفية مؤشرات إعطاء محاولة .١
 .  الفيوم محافظة

 حيث الفيوم بمحافظة الزراعى المحصولى للتركيب النتائج ألفضل التوصل .٢
 ألكثر األمثل واألستخدام الزراعية األقتصادية األهداف تحقيق يراعى
 ومياه االرضية الموارد وهى الزراعى لإلنتاج تحديدا اجيةاإلنت الموارد

 . الرى

 بمحافظة والرأسمالية والبشرية والمائية األرضية الموارد علي التعرف .٣
 توجيه فى هام دور تلعب حيث الزراعى لإلنتاج محددات باعتبارها الفيوم

 . بالمحافظة المحصولى التركيب



 
 

 
       

  
 

 فى بالمحافظة الراهن محصولىال للتركيب اإلقتصادية الخصائص دراسة .٤
 )١٩٩٠-١٩٧٠( الفترة

 الكلى واإلنتاج الفدانية واإلنتاجية المزروعة الرقعة تطور دراسة .٥
 .     والخضرية الحقلية الرئيسية للحاصالت

  : فى النتائج أهم تمثلت وقد

 الليمون محصول من الكلى اإلنتاج تزايد فقد الفاكهة لمحاصيل بالنسبة   .١
 المزروعة الزراعية الرقعة تزايد بسبب إحصائيا مؤكد بمعدل المالح

 .  إحصائيا مؤكد غير بمعدل الفدانية اإلنتاجية وتناقصت

 وذلك إحصائيا مؤكد غير بمعدل البرتقال محصول من الكلى اإلنتاج تزايد .٢
 مؤكد بمعدل  المزروعة الرقعة وتناقص الفدانية االنتاجية تزايد الى يرجع

 إحصائيا

 تزايد بسبب إحصائيا مؤكد بمعدل العنب محصول من الكلى اجاإلنت تزايد .٣
 الرقعة وتناقص اإلنتاجية

 إحصائيا مؤكد بمعدل والمانجو الزيتون محصول من الكلى االنتاج تزايد .٤
  الفدانية واإلنتاجية المزروعة الرقعه لتزايد ذلك ويرجع

 ذلك ويرجع احصائيا مؤكد بمعدل المشمش لمحصول الكلى اإلنتاج تزايد .٥
 غير بمعدل الزراعية الرقعة وتزايد مؤكد بمعدل الفدانية اإلنتاجية لتزايد
       احصائيا مؤكد

 ظل فى واألرز والبرسيم القطن زراعة فى للمحافظة النسبية الميزة ضعف .٦
 فى النسبى اإلرتفاع مع منهم العائد وإنخفاض الحاليه المزرعية األسعار

  الرى مياه من احتياجاتهم



 
 

 
       

  
 

 ألثر اقتصادية دراسة ( بعنوان )٢،٣،٢٠١،٢٠٤،ص٢٠٠٦:(محمد  ةدراس  )٢
 لدور اإلشارة مع المحصولى التركيب على المصرية الزراعية الخارجية التجارة

                 ) التعاونيات

 :الدراسة استهدفت قد

 والتصديرية الزراعية للسلع الخارجية التجارة متغيرات بعض أثر دراسة .١
  المحاصيل لهذة المحصولى التركيب لىع واإلستيرادية

   المصرى والزراعى التجارى الميزان دراسة .٢

  األهمية على والتعرف واالستيرادية التصديرية الحاصالت أهم تحديد .٣
  المنزرعة للمحاصيل النسبية

 اإلنتاجية المؤشرات متضمنا المحصولى التركيب دراسة استعراض .٤
  واالستيرادية ةالتصديري المحاصيل ألهم واإلقتصادية

 لمتغيرات واإلستيرادية التصديرية الحاصالت أهم عرض استجابة دراسة .٥
  الخارجية التجارة

 للقطن الزراعية التعاونية الجمعية ودور الزراعى التعاونى البنيان دراسة .٦
            البطاطس لمنتجى العامة التعاونية والجمعية

  : فى النتائج أهم وتمثلت

 الفترة فى ملحوظ تدهور المصرى والزراعى كلىال الميزان شهد .١
 ٢٨.٤٤ نحو الكلى الميزان عجز قيمة متوسط بلغ حيث)٢٠٠٤- ١٩٩٠(

 تمثل حيث جنيه مليار٩.٨٤ الزراعى الميزان وعجز ، جنيه مليار
 الزراعية الصادرات تغطية نسبة وبلغت الكلى العجز من%٣٥.٣٣

 الزراعى نتاجاال هيكل عجز يوضح ما وهو%١٥.٠٢ نحو للواردات



 
 

 
       

  
 

 جزءا يشكل أنه كما المصرية الزراعية االحتياجات توفير عن المصرى
 شهدت كما. الكلى الميزان فى خلل وجود من االقتصادية المشكلة من

 نتيجة وذلك التقليدية للسلع خاصة تراجع التصديرية الزراعية السلع
     الخارجية قاألسوا فى الشديدة وللمنافسة منها المحلى اإلستهالك لتزايد

 قيمة فى النسبية أهميتها حسب الزراعية الخارجية التجارة محاصيل أهم .٢
 والبرتقال والبطاطس واألرز القطن وهى المصرية الزراعية الصادرات

 السكر وقصب الشامية والذرة ،والقمح التصديرية المحاصيل من والبصل
  الزراعية الواردات من السكر وبنجر

 الحاصالت ألهم المنزرعة للمساحة االستجابة دوال تقديرات تبين .٣
 استجابة لدالة عليها المتحصل الرياضية الصور أفضل أن التصديرية

 المتغيرات أهم يوضح الذى الخطى النموذج هو القطن لمحصول العرض
 المزروعة المساحة وهى )ص( بالقطن المزروعة المساحة على المؤثرة

 بلغ فقد )٤س( العالمى التصدير سعر ومتوسط )١س( السابق العام فى
 العام فى المنزرعة المساحة زيادة  ذلك فيعنى٠.٢٣ نحو )١س( معامل
 فدان ٢٣ بنحو الحالية المساحة لزيادة يؤدى واحد فدان بمقدار السابق
 سعر زيادة أن هذا يعنى مما٠.٤٤٢ نحو )٤س( معامل بلغ ،ولكن

 المساحة زيادةل يؤدى للقطن واحد دوالر بنحو العالمى التصدير
 . فدان ٠.٤٤٢ بنحو المنزرعة

  

 



 
 

 
       

  
 

 اقتصادية دراسة ( بعنوان )٤،١٧٩،١٨٠،ص٢٠٠٧:(   جاد منى دراسة )٣
 الحالية المحصولية التراكيب ضوء فى الزراعية للعمالة اجتماعية
 )مصر فى والمتوقعة

 : الدراسة استهدفت قد

 الزراعية مالةالع حجم فى المؤثرة واإلجتماعية األقتصادية العوامل تحديد .١
 المحصولية بالتراكيب ذلك عالقة ومدى

 المحصولى التركيب على الزراعية العمالة من المتاح انخفاض تاثير دراسة .٢
 .  الراهن

 لبعض الزراعية العمالة على الطلب على الموسمية تاثير مدى دراسة .٣
 .                         الدراسة عينة مستوى على الرئيسية المحاصيل

  : فى النتائج أهم مثلتوت

 التجاهها بالنسبة أو لموسميتها بالنسبة سواء الزراعية العمالة مشكله .١
 مستوى إنخفاض إلى باإلضافة التكنولوجى  التقدم بسبب التناقص نتيجة
 يوجد ،كما األخرى القطاعات عن الزراعة قطاع فى الحقيقي األجر

 والعمالة عامة بصفة الزراعى العمل سوق فى النطاق واسع اضطراب
 الزراعية العمالة على الطلب محددات بتأثير سواء خاصة بصفة المؤجرة

 بسبب كله وذلك منها الماهرة خاصة العمالة لتلك  العرض محددات أو
 . النقدى األجر فى الملموس االرتفاع

 ملموسة آثار لها )١٩٨٦-١٩٨٢( التاشيرى التخطيط سياسة أن اتضح .٢
 واالستثمارات المصرية القومية العمالة من كل على إحصائيا ومعنوية



 
 

 
       

  
 

 العمالة على اإلحصائية معنويتها يثبت لم جين فى والقومية الزراعية
 . المصرية الزراعية

 ومعنوية ملموسة آثار لها )١٩٩١-١٩٨٧( الجزئى التحرر سياسة .٣
 الزراعية والعمالة المصرية القومية العمالة من كل على إحصائيا
 االستثمارات على اإلحصائية معنويتها تثبت لم حين فى القومية معنويتها
 .  الزراعية

 لها ان اتضح )٢٠٠٤-١٩٩٥( العالمية التجارة اتفاقية تطبيق سياسة .٤
 القومية المصرية العمالة من كل على احصائيا ومعنوية اثارملموسة
  اختبار استخدام خالل من والقومية الزراعية واالستثمارات والزراعية

).chow test( 

 تدنية فى االدارة دور ( بعنوان )٢،١٣١،ص٢٠١٣( الخواجه دراسة  )٤
 ) االقتصادى التحرر سياسة ظل فى المصرى المحصولى التركيب فى المخاطرة

 : الدراسة استهدفت وقد

 فى ممكن دخل صافى أقصى يحقق الذى االمثل المحصولى التركيب تحديد .١
 المتاحة الزراعية األرض مساحة من المتاحة االقتصادية الموارد ضوء
 . الزراعة قطاع فى العمالة استخدام ويعظم الرى مياه استهالك من ويدني

 عنصر فى المتمثلة المخاطرة من يدنى الذى المحصولى التركيب تحديد .٢
 . المصرى الغذائى األمن يحقق أن يمكن والذى  المزرعية اإلدارة

 عنصر فى المتمثلة خاطرةالم يدنى الذى المحصولى التركيب بين المقارنة .٣
 :  خالل من الحالى المحصولى التركيب وبين المزرعية االدارة

 . مصر فى المتاحة الزراعية االنتاجية الموارد مراجعة  -أ 



 
 

 
       

  
 

 المحاصيل وأهم المحصولية للمجموعات النسبية األهمية مراجعة -ب 
 .                      الزراعية

 على تؤثر التى المحلية االقتصادية المتغيرات أهم على التعرف  -ج 
  مصر فى المحصولى التركيب

 لقياس وفقا القرار متخذ على مختلفة وبدائل سيناريوهات عرض  - د 
 المحصولى التركيب فى تطبيقها يتم التى المخاطرة نماذج بعض

 .                                                           مصر فى

 أقل إلى المخاطرة تدنية حيث من الرياضية النماذج أفضل تحديد  -ه 
 إصالح فى الستخدامها الرى مياه من كمية أكبر وتوفير مستوى
 .             الربح وتعظيم أكبر عمالة وتشغيل جديدة أراضى

 والتأشيرى الراهن المحصولى التركيب بين الفروق على التعرف  -و 
 .          النماذج أفضل باستخدام

  : فى النتائج أهم وتمثلت

 البيئية العوامل من بالعديد أنواعها بكافة الزراعية المحاصيل انتاج أثريت .١
 مكشوفه بيئة فى  يتم الزراعى االنتاج بحكم واالجتماعية واالقتصادية

 الكاملة المعلومات توافر عدم عن فضال األخطار من للعديد عرضه تجعله
 ارعالمز على يصعب والتى المطلوبة بالدرجة المستقبلية الظروف عن

 والمائية االرضية الموارد استخدام كفاءة على ذلك فينعكس بدقة تقديرها
 المحصولى بالتركيب الزراعية المحاصيل على وتوزيعها الزراعية

 نوع باختالف وتباينه الدخل استقرار عدم وبالتالى به المرتبطة والقرارات
 . االنتاج وطبيعة



 
 

 
       

  
 

 وتناولت مصر فى أجريت التى والدراسات األبحاث عدد ضآلة مدى .٢
 أجريت التى باألبحاث بالمقارنة الزراعى القطاع فى والاليقين المخاطرة

 عامل تأخذ لم مصر فى األبحاث غالبية أن حيث االخرى الدول فى
 علمية استراتيجية تتبنى أن الدولة على فيجب االعتبار فى المخاطرة
 المتعددة ةالزراعي االخطار لمواجهة للتطبيق وقابلة وواضحة مدروسة
 مع الزراعية ظروفها تتشابه والتى المختلفة الدول بتجارب مسترشدا
 . المصرية الزراعة وخصائص ظروف

 الزراعية الرقعة من كل لتطور العام الزمنى االتجاه معادلة بدراسة انه .٣
 تبين )٢٠١٠-١٩٩٩( الفترة خالل فدان بااللف المحصولية والمساحة

 نحو قدر احصائيا معنوى سنوى بمعدل منهما كل زيادة
 . الترتيب على فدان الف )٨٨.٠٣/١٥٣.٠٧(

 للمحاصيل التنافسية القدرة دراسة(  بعنوان) ،ص٢٠١٥( وآخرون عبده  )٥
)                                               مصر فى المحصولى التركيب فى الغذائية الزيوت على المنتجة

 : الدراسة استهدفت وقد

 ألهم المحصولية التراكيب إطار فى التنافسية القدرات لىع التعرف .١
 لنتائج وفقا الرئيسية انتاجها مناطق فى الغذائية للزيوت النباتية المصادر

 بذلك فيكن المنافسة بالمحاصيل الخاصة بتلك اإلقتصادية عوائدها مقارنة
 الكفاية نسبة على ومردودة انتاجها فى التوسع إمكان محدود مدى تقدير
 .  الطعام زيت من الذاتية

  : فى النتائج اهم وتمثلت
 كمصدر أهميته تراجعت الذى القطن محصول على اإلعتماد فرصة إنحسار .١

 رغم وذلك الشمس وعباد الصويا فول بعد الثالث المركز إلى للزيت



 
 

 
       

  
 

 المساحة نصف من أقل إلى)  الشمس الصويا،عباد فول( مساحتى انكماش
                            .              المزروعة

 أن على) الشمس ،عباد الصويا فول( من لكل التنافسية القدرة تثبيت .٢
 ذلك من وبالرغم )الشمس عباد(والبحيرة )الصويا فول( المنيا محافظة

 ارتفاعها رغم أسعارهم عن المنتجين رضا وعدم التسويقية المشاكل تحول
                                          .                   اإلستيراد أسعار عن

 بالنسبة سوهاج ماعدا المحافظات كل فى متوسط موقع الشامية للذرة تحقق .٣
 األسعار باستقرار المحصول هذا فتميز االنتاجية والتكاليف اإلنتاج لعوائد
 على له المخصصة المساحات عليه فيدل المنتجين لدى إنتاجية وخبرة
 للزيوت أساسى كمصدر األكبر الفرصة له تتيحف الجمهورية مستوى
 وعلف والنشا الخبز صناعة فى استخدامه على التأثير عدم مع الغذائية
  .  المزرعى الحيوان

 فى الزراعية للموارد االقتصادى التوجيه( بعنوان )،ص٢٠١٤(وآخرون عبيد )٦
 ) ع.م.ج فى الراهن المحصولى التركيب

  : البحث أهداف

 الزروع الهم الفعلى المحصولى التركيب ومؤشرات معالم على التعرف 
 الى والتوصل انتاجها فى المستخدمة الموارد واهم والخضرية الحقلية
 تحقيق فى المزارع هدف يحقق الذى المحصولى للتركيب البدائل افضل
 وتعظيم المائية الموارد من قدر توفير فى الدولة وهدف مادى عائد اقصى
 الذاتى االكتفاء من قدر تحقيق محاولة الى افةباالض المياة وحدة عائد

 . الغذائى لالمن وصوال



 
 

 
       

  
 

  : البحث نتائج

 المائية الوحدة عائد لتعظيم طبقا المقترح المحصولى التركيب اختيار تم 
 صافى فى زيادة اعلى يحقق انه حيث المقترحة النماذج كأفضل واالرضية

 صافى فى زيادة علىا يحقق كما٢٠١١ عام فى المحصولية للرقعة العائد
 . مائية وحدة عائد صافى من%٩.١ الى لتصل الرى مياه وحدة عائد

 التركيب على المناخية التغيرات أثر( بعنوان )،ص٢٠١٥(الرحمن عبد دراسة) ٧
 ) اضرارها من الحد وامكانية مصر فى المحصولى

 : البحث أهداف

 وما القبلى الوجةب المتوقعة المناخية للتغيرات األقتصادية األثار دراسة .١
 الجو حرارة درجة وارتفاع النيل مياه منسوب انخفاض من عليها سيترتب

 .                   الجفاف زيادة مع

 من عليها سيترتب وما بالدلتا المتوقعة المناخية للتغيرات األقتصادية األثار  .٢
 داتللوح اإلنتاجية الكفاءة وتقسيم واألراضى والماء التربة ملوحة ارتفاع

 .  اإلنتاجية

  : البحث نتائج

 الغذائية اإلحتياجات بين التوازن يحقق ال الحالى المحصولى التركيب .١
 الفجوة لزيادة أدى الذى األمر المحاصيل من للعديد المحلى واإلنتاج
         اإلستيراتيجية للمحاصيل الغذائية

 القديمة اضىاألر فى النباتى اإلنتاج فى اإلقتصادية الموارد تخصيص إعادة .٢
  .  المناخية التغيرات ظل فى



 
 

 
       

  
 

 الممارسات بعض تطبيق أو تبنى فى الزراعى اإلرشاد لدور دراسات:ثانيا
 : الزراعية الحاصالت لبعض المستحدثة

 المؤثرة العوامل بعض( بعنوان )١٢٠-٥،ص٢٠٠٠(اسماعيل دراسة .١
 ) االسماعيلية بمحافظة انفاق فى الطماطم زراعة تبنى على

 :الدراسة دفتاسته وقد

 زراعة النتشار الزمنية الفترة طول على على المؤثرة العوامل أهم تحديد .١
 .  انفاق فى الطماطم

 أنفاق فى الطماطم لزراعة المطبقة الفنية المعارف طبيعة على التعرف .٢
 .  عليها المؤثرة العوامل وأهم

 . انفاق فى الطماطم لزراعة المتبنون بها مر التى المراحل حصر .٣

 .       انفاق فى الطماطم زراعة تبنى على المؤثرة العوامل أهم يدتحد .٤

  : فى النتائج أهم وتمثلت

  هما بعاملين موجبا معنويا ارتباطا ارتبطت الطماطم أسلوب انتشار فترة .١

 يمثل الزراعى المرشد نشاط إدراك ،%  ٦٥ تمثل الزراعية الحيازة سعة .٢
 انفاق فى الطماطم زراعة أسلوب انتشار فترة أن عكس على %٨٧

 بزراعة الخبرة سنوات هما عوامل  بأربع سالب معنوى ارتباط ارتبطت
 المحلية بالمنظمات العضوية ، الزراعى اإلرشاد نحو االتجاه ،  المحصول

  السنوى الدخل ،صافى

 أنفاق فى الطماطم زراعة بتقنيات يتعلق فيما المطبقة الفنية الزراع معارف .٣
 والممارسات بالمعارف الزراع إلمام درجة %)٩١( نسبتهم وتمثل متوسطة

 عوامل بعدة موجب ارتباطا ترتبط انفاق فى الطماطم زراعة ألسلوب الفنية



 
 

 
       

  
 

 درجة ، الزراعية للعمليات والمتغيرة الثابتة التكاليف متوسط وهى
 القيادية المحليه،المكانة للمنظمات العضويه

 معنويا ارتباطا ارتبطت قانفا فى الطماطم زراعة اسلوب تبنى درجة ان .٤
 سعة ، المحاصيل بزراعة الخبرة سنوات وهى عوامل بخمسة موجبا

 ،  التعليمية الحالة  الزراعى، المرشد نشاط ادراك المزرعية، الحيازة
 المستحدثة الفكرة مميزات

 وهما التبنى عملية بمراحل مروا قد العينة افراد جميع ان اظهرت كما .٥
 لها الذهنى التقييم ،مرحلة بها االهتمام ،مرحلة مواالهتما الوعى مرحلة(

 . بالفكرة االقتناع ،مرحلة التجريب ،مرحلة

 فى الزراعى االرشاد دور دراسة)( ١٥٨-١٤٩،ص٢٠٠٥( سلطان غادة دراسة .٢
 ) سويف بنى بمحافظة التصديرية والعطرية الطبية النباتات وتسويق انتاج مجال

 : الدراسة استهدفت وقد

 النباتات وتسويق انتاج مجال فى الزراعى االرشاد دور على التعرف .١
.                                                                              التصديرية والعطرية الطبية

 والعطرية الطبية النباتات مزارعى من كل بين العالقة على التعرف .٢
 المعنية والجهات صدرةالم والشركات الزراعى واالرشاد التصديرية

  التصديرية والعطرية الطبية النباتات بتصدير

 النباتات مزارعى تواجه التى والتسويقية االنتاجية المشكالت على التعرف .٣
 .                           التصديرية والعطرية الطبية

 .    النتاجه السليمة للممارسات الريحان نبات تبنى مستوى تحديد .٤

 



 
 

 
       

  
 

  : فى النتائج هما وتمثلت

 والعطرية الطبية النباتات وتسويق انتاج مجال فى الزراعى االرشاد دور .١
 :  التصديرية

 فئة فى وقعوا المزارعين من%٤٨.٣ ان تبين االنتاج مجال فى  -أ 
 فى وقعوا%٥١.٧ عكس على االرشاد من المستفيدين المزارعين

 . المستفيدين غير فئة

 فئة فى وقعوا المزارعين من%٣٧.٣ ان تبين التسويق مجال فى -ب 
 .  المستفيدين عدم فئة فى وقعوا%٦٢.٧، االرشاد من المستفيدين

 والعطرية الطبية النباتات لمزارعى االرشادية االنشطة انسب على التعرف  .٢
 . التصديرية

 المزارعون نسبة وصلت حيث وبعضهم المزارعين بين العالقة  -أ 
 %٦٩.٨ حوالى اخرين بمزارعين المتصلون المبحوثون

 نصف ان  تبين اإلرشادى والجهاز المزارعين بين العالقه -ب 
 غير والباقى% .٥٢ حوالى بنسبة باإلرشاد يتصلون المزارعون

 المزرعى العمل فى يساعدون الذين االسرة راد به متصل
 . والمساحة الزراعية ،الحيازة

 من مايقرب ان تبين حيث والباحثين المزارعين بين العالقة  -ج 
    اتصال بينهم يكن لم منهم%١٨.٨ حين في اتصال بينهم%٨١.٢

 المزارعين من%١٠٠ ان تبين والشركات المزارعين بين العالقة  - د 
 . وسطاء خالل من ولكن مباشرة شركات مع يتعاملون ال

  



 
 

 
       

  
 

 المبيدات عن المزارعين معلومات)(٥،١٠٦،١١٠،ص٢٠١٠( شابون دراسة.٣
 قرية فى الطماطم صولمح تصيب التى واآلفات األمراض ضد تستخدم التى

 ) برنشت(

 : الدراسة استهدفت قد

 واالفات االمراض مبيدات عن المبحوثين معلومات مستوى على التعرف .١
.                                                                             الطماطم محصول تصيب التى

 التى واالفات مراضاال مبيدات عن المبحوثين معلومات مستوى تحديد .٢
 ،الحاله السن( التالية المستقلة المتغيرات وبين الطماطم محصول تصيب

 االسرة افراد ،عدد التعليمية ،الحالة االسرة افراد ،عدد للمبحوث االجتماعية
 الزراعية والمساحة الزراعية ،الحيازة المزرعى العمل فى يساعدون الذين

 ودرجة المبحوث لدى المتوفرة الرش االت ،عدد الراى قيادة ودرجة
    .) الخارجى العالم على االنفتاح ،درجة المحلية المنظمات فى المشاركة

  :   فى النتائج اهم وتمثلت

 محصول تصيب التى االمراض مبيدات عن المبحوثين معلومات مستوى 
 المعلومات فئة فى وقعوا المبحوثين من%١٥.٥( ان تبين حيث الطماطم

 اى %٣٣.٣(،) المتوسطة المعلومات فئة فى وقعوا %٥١.٢(،) المنخفضة
 على ذلك فيدل ) المرتفعة المعلومات فئة فى وقعوا قد المبحوثين ثلث

 . المبيدات عن المبحوثين معلومات مستوى ارتفاع

  

 



 
 

 
       

  
 

 بعض بانتاج النهوض فى اإلرشاد دور )(٦،١٢٤،ص٢٠١٢( محمد دراسة .٤
 ) البحيرة بمحافظة النوبارية بمنطقة الخضر محاصيل

 : الدراسة استهدفت قد

 المتعلقة الفنية بالتوصيات الخضر زراع معارف درجة على التعرف .١
.                                       النوبارية بمنطقة والفراولة والبطاطس الطماطم وانتاج بزراعة

 بانتاج المتعلقة الفنية بالتوصيات الزراع معارف بين العالقة تحديد .٢
 المستقلة المتغيرات من كل وبين والفراولة والطماطم البطاطس ولمحص

 االرض حيازة ،حجم الرسمى التعليم سنوات المبحوث،عدد سن( المدروسة
 المحصول زراعة سنوات عدد ، المنزرعة المساحة ،حجم الزراعية

 ،درجة التحديث نحو االتجاه ،درجة الزراعى االرشاد نحو ،درجةاتجاهه
 . الراى قيادة

 المتعلقة الفنية للتوصيات الخضر زراع ممارسات درجة على التعرف .٣
.                                                                                                   والفراوله والبطاطس الطماطم بانتاج

 علقيت فيما الخضر لزراع الصحيحة الممارسات درجة بين العالقة تحديد .٤
 والفراولة والبطاطس الطماطم بانتاج المتعلقة الفنية التوصيات بممارسات

 .       ذكرها السابق المتغيرات وكل

 وانتاج بزراعة المتعلقة الفنية للتوصيات الخضر زراع تطبيق اثر تحديد .٥
 بمنطقة باالنتاج النهوض على والبطاطس والفراولة الطماطم محصول
                    .               الدراسة

 المدروسة الخضر لمحاصيل االرشادى العمل شمولية مدى على التعرف .٦
 .            الدراسة بمنطقة



 
 

 
       

  
 

 معلوماتهم الخضر زراع منها يستقى التى المعلومات مصادر على التعرف .٧
                                  .                        الدراسة بمنطقة والبطاطس والفراولة الطماطم بانتاج يتعلق فيما

 زراعة فى االرشاد دور لتحسين الخضر زراع مقترحات اهم على التعرف .٨
 .      الدراسة بمنطقة والفراولة والبطاطس الطماطم وانتاج

  : فى النتائج اهم وتمثلت

 وانتاج بزراعة المتعلقة الفنية بالتوصيات الخضر زراع معارف درجة .١
 الغالبية ان  الطماطم محصول فى وجد حيث والبطاطس والفراولة الطمام

 وفى متوسطة او منخفضة فئة ذو كانوا%٦٩.١ المبحوثين من العظمى
 كانوا%٩٣.٨ بنسبة المبحوثين من العظمى الغالبية الفراولةان محصول

 نسبة كانت البطاطس محصول وفى ومتوسطة منخفضة معرفة ذوى
%) .                                            ٧٢.٩( متوسطة معرفة ذو الذين المبحوثين من العظمى الغالبية

 بزراعة المتعلقة الفنية بالتوصيات الزراع معارف مستوى بين العالقة .٢
 المستقلة المتغيرات وبين والبطاطس والفراولة الطماطم محصول وانتاج

 ينب طردية معنوية عالقة يوجد الطماطم محصول اوال حيث المدروسة
 وحجم المبحوث سن من كل وبين الفنية بالتوصيات المبحوثين معرفة درجة

 على٠.٠٥ معنوية مستوى عند الفدان انتاج ومتوسط المنزرعة المساحة
 المعلومات لمصادر تعرض بدرجة )٠.٠١( مستوى عند تكون عكس

 المبحوثين معرفة درجة بين عالقة التوجد ولكن الطماطم عن الزراعية
  المستقلة المتغيرات وباقى الطماطم بانتاج الخاصة وصياتالت ببنود

 المبحوثين معرفة درجة بين معنوية عالقة اى توجد ال الفراولة محصول  .٣
 كمتغير الفراولة محصول وزراعة بانتاج الخاصة الفنية التوصيات ببنود
 .                     البطاطس محصول وكذلك المستقلة المتغيرات من واى تابع



 
 

 
       

  
 

 المتعلقة الفنية للتوصيات الخضر لزراع الصحيحة الممارسات درجة .٤
 ان حيث الدراسة بمنطقة والبطاطس والفراولة الطماطم وانتاج بزراعة
 متوسط ممارسة ذوى كانوا %٧٥.٣ بنسبة المبحوثين من العظمى الغالبية

 المبحوثين من العظمى الغالبية ان وجد الفراولة محصول وفى  مرتفع او
 محصول ولكن متوسط وممارسة منخفض ممارسة ذوى كانوا %٩٨ بةبنس

 .   منخفضة ممارسة ذو كانوا%٩٤.١ بنسبة العظمى الغالبية البطاطس

 الى يرجع وذلك الجديدة األراضى فى الخضر محاصيل إنتاجية انخفاض .٥
 لعدم باإلضافة المحاصيل هذة وأنتاج زراعة فى الزراع معارف نقص
 الخضر محاصيل بزراعة الخاصة اإلرشادية نيةالف التوصيات تطبيق

             . وإنتاجها

 بين العمر قصير االرز زراعة تبنى )(١٠٥-١٠٣،ص٢٠١٣( فهمى دراسة .٥
 ) الشيخ كفر بمحافظة المزارعين

 : الدراسة استهدفت قد

 .                    العمر قصير األرز أصناف لزراعة المبحوثين تبنى درجة تحديد .١

.                                         العمر قصير األرز أصناف لزراعة المبحوثين تبنى معدل سقيا .٢
 أصناف زراعة بتبنى يتعلق فيما المبحوثين بين التجديدية درجة قياس .٣

) .                                                       ١٧٧ ،جيزة١٠٤،سخا١٠١ سخا( العمر قصير األرز
 االرز أصناف لزراعة المبحوثين تبنى درجات بين العالقة على التعرف .٤

 سنوات وعدد السن مثل االخرى المستقلة المتغيرات من وكل العمر قصير
 .                           الحيازة وحجم  التعليم

                                              األرز لزراع الزراعية المعلومات مصادر على التعرف .٥



 
 

 
       

  
 

 نظر وجهة من العمر قصير األرز أصناف زراعة مبررات على التعرف .٦
 المبحوثين

  : فى النتائج أهم وتمثلت

 درجة ذوى فئة فى وقعوا قد%٧٨.٧ المبحوثين أرباع ثالثة عن مايزيد .١
                                  المرتفع التبنى درجة قد المبحوثين ربع من يقرب وما المتوسط التبنى

 الكلية الدرجة بين٠.٠١ معنوية مستوى عند موجبة معنوية عالقة وجود .٢
 السن من كل وبين العمر قصير األرز أصناف لزراعة المبحوثين لتبنى
                           الرسمى التعليم سنوات وعدد

 عينة إجمالى من%٩٧ حوالى١٠١ سخا صنف لزراعة المبحوثين تبنى بلغ .٣
                                                       جيزة صنف لزراعة المبحوثين لتبنى%٩٦ حوالى بلغ بينما حثالب

 للمتوسط وفقا تنازليا مرتبة األرز لزراعة الزراعية المعلومات مصادر .٤
 الحسابى

 من الفاقد زيادة الى ذلك يؤدى األرز من واسعة مساحات زراعة نتيجة .٥
      الرى مياة كمية من%٢٠ حوالى يستهلك يثح الرى مياه

   

  

  

  

  



 

 
 

  



 
 

 
       

  
 

  الباب الثالث
  األسلوب البحثى

  تمهيد:
يتناول هذا الباب تحديد األسلوب البحثى المتبع فى هذه الدراسة والذى  -

يتضمن وصفا موجزا لمنطقة البحث واألسلوب الذى تم بمقتضاه تم اختيار 
ضافة إلى أسلوب تجميع البيانات وأهم المقاييس المستخدمة فى العينة باإل

 تحليل البيانات الخاصة بالدراسة وذلك على النحو التالي:

  منطقة الدراسة:
 محافظة وتقع اختيرت محافظة الفيوم وهى إحدى محافظات شمال الصعيد -

 وعلى القاهرةة محافظ من الغربى الجنوب فى الغربية الصحراء فى الفيوم
-إطسا-مراكزإدارية وهم إبشواى٦وتتكون من ( ٠منها  ٢كم٩٢سافة م

وهى عبارة عن منخفض فى  بندرالفيوم)-سنورس- يوسف الصديق-طامية
من اآلخذ جنوب الصحراء الغربية وتروى معظم أراضيها من بحر يوسف 

ترعة اإلبراهيمية ،والفيوم تتميز بنظام فريد للرى حيث تروى معظم 
طريقة الهدارات نظراً للتباين الكبير فى مناسب أراضيها أراضيها بالراحة ب

عالوة على أنها ذات صرف داخلى فى بحيرة قارون ووادى الريان عليوه 
  .)٨٨:ص ١٩٨٣(

  وقد تم إجراء الدراسة الحالية بالمحافظة لعدة أسباب منها:
عة من المحاصيل المختلفة حيث يبلغ وما تمثلة المساحة المزر )١(

والزمام  دانف  ٤٥٤٩٢٨ حافظة الفيوم حوالىالزمام الكلى لم
من جملة  ٠%٩٣دان ونسبته ف  ٤٢٣٣٣٨ع منها حوالى والمزر

  الزمام الكلي للمحافظة.
لكون المحافظة موطن الباحثين ومحل إقامتهم ،وربما يسهم ذلك فى  )٢(

توفير الوقت والجهد إلتمام الدراسة الميدانية ،وتوفير جزء من 
  ٠الدراسة الميدانية النفقات المخصصة إلجراء



 
 

 
       

  
 

وتتنوع المحاصيل المزروعة بالمحافظة فى مواسمها الزراعية المختلفة  -
باإلضافة إلى حاصالت الفاكهة كما هو وارد  (الشتوية والصيفية والنيلية)

  ):١،٢بجداول (
عة فى محافظة وهم المحاصيل المزرالمساحة وجملة اإلنتاج أل) ١جدول رقم (

  ٢٠١٦لعام  الفيوم
  جملة اإلنتاج  متوسط اإلنتاج  المساحة   المنتج اسم  م
  ٣٣٧٤٩٦٢  ١٨.٦  ١٨١٢٩٤  القمح  ١
  ٢٣٤٤٠٩٢  ٢٠.٤  ١١٤٨٦٣  الذرة الشامى البيضاء  ٢
  ١٥١٥٥٤٩  ١٣.٢  ١١٤٧١٢  الذرة الرفيعة  ٣
  ٧٦٢٢٣  ٦.٥  ١١٧٣٦  القطن  ٤
  ٢٠١٦، رية الزراعةيمدب مركز اإلحصاء المصدر: -

 شتوية والصيفية والنيلية والفاكهة بمحافظةمساحة الحاصالت ال  )٢جدول رقم (
  ٢٠١٦عام ل الفيوم

  المساحة المنزرعة بالفدان  نوع المحصول  البيان
  ٢٦٦٦٠٧  الحقلى  

  ١٤٢٧٣  الخضار  الحاصالت الشتوية
  ١٦٤٠١  الطبى والعطرى  

  ٢٩٧٢٨١    جملة مساحة الحاصالت الشتوية
  ٣٠٠٥٧٨  الحقلى  

  ١٣٣٥٨  الخضار  الحاصالت الصيفية
  ٢٢٠٠  الطبى والعطرى  

  ٣١٦١٣٦    جملة مساحة الحاصالت الصيفية
  ٤٤٥٩٤  الحقلى  الحاصالت النيلية

  ٦٢٩٢  الخضار  
  ٥٠٨٨٦    جملة مساحة الحاصالت النيلية

  ٣٠٤٦٠    جملة الفاكهة
  ٢٠١٦، رية الزراعةيمدب مركز اإلحصاء المصدر: -



 
 

 
       

  
 

  عينةالبحث:
الألراضى  بهم دالحائزينعد حيث من بالمحافظة مركزين إختيارأكبر تم -

 كلب عددالحائزين يشكل حيث الفيوم إطسا،وبندر مركزى الزراعية وهما
 تم كما بالمحافظة، الحائزين عدد إجمالى % من٢٣%،٢٥نسبة  منهما
 قرية المعيار (عددالحائزين ) وهما لنفس وفقا مركز بكل قرية أكبر إختيار

  ٠سة كرادلا زاوية وقرية إطسا، بمركز الحيط منية
%من ٥بواقع  قرية كل فى الزراع بسيطة من عشوائية عينة إختيار وتم -

حيث بلغ عدد الزراع بقرية منية الحيط إجمالى عدد الزراع بكل قرية 
حجم  بلغ وقدمبحوثا) بقرية زاوية الكرادسة،  ١٤٠مبحوثا)، و ( ١٥٠(

  ٠)امبحوث٢٩٠(  العينة
  أسلوب تجميع وتحليل البيانات :

الدراسة تم تصميم إستمارة إستبيان تضمنت مجموعة من  لتحقيق أهداف -
األسئلة التى تتعلق بالمتغيرات موضوع الدراسة ،وقد روعى فى تصميمها 
التسلسل المنطقى وإرتباط األسئلة باإلطار العام لمشكلة الدراسة وأهدافها 
وبساطة وسهولة األسلوب بما يتفق مع مستوى تفكير ومعرفة المبحوثين 

ختيار األسئلة الصالحة لقياس المتغيرات موضوع الدراسة ،وقد ،وكذلك إ
إشتملت إستمارة اإلستبيان على بعض األسئلة المتعلقة بالخصائص 
الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية واإلنفتاحية والتعرض لمصادر 
المعلومات الزراعية ، والتعاقب المحصولى السائد لدى المبحوثين خالل 

ة والتعاقب المحصولى المستقبلى الذى يرغبه الزراع، سنوات السابق ٣ال
وأسباب عدم تنفيذه من وجهة نظرهم ، ومدى رضاهم عن أنماط التعاقب 
المحصولى السائده لديهم والمشكالت التى تواجههم ومدى وجود دور 
لإلرشاد الزراعى فى حل تلك المشكالت ،باإلضافة إلى مقترحاتهم لتحسين 

  ٠ودوره فى هذا المجال وضع اإلرشاد الزراعى

  



 
 

 
       

  
 

  طرق قياس متغيرات الدراسة:

  المتغيرات المستقلة :-أ
بالنسبة لمتغيرات السن وحجم األسرة وحجم ونوع الحيازة الزراعية  -

األرضية وحجم ونوع الحيازة الحيوانية وحجم ونوع اآلالت الزراعية فقد تم 
أما باقى المتغيرات  قياسها باستخدام الرقم الخام االجمالى فى تحليل البيانات

 المستقلة األخرى فقد أعطيت درجات الستجابات المبحوثين على النحو التالى :
  السن:-١

يقصد به عدد السنوات التى انقضت منذ ميالد المبحوث  حتى وقت إجراء 
-٣٥البحث وقد تم قياسه بالسنة،وقد تراوح الدى الفعلى لهذا المتغير بين (

فئات هم :صغارالسن (أقل من ٣وثين إلى سنة ،وتم تقسيم المبح )٥٠
  ٠سنة فأكثر)٥٠سنة)،وكبار السن (٤٩-٣٥سنة)،ومتوسط السن (٣٥

  الحالة التعليمية للمبحوث:-٢
ويقصد به حالة المبحوث من حيث كونه أميا أو يقرأ ويكتب أو حاصل -

على أحد الشهادات التعليمية الرسمية المتعارف عليها وقت إجراء الدراسة 
تم قياس هذه المتغير بإعطاء األمى درجة واحدة، ولمن يقرأ ويكتب ، وقد 

درجتان ، أما الحاصلين على مؤهل فقد استخدمت عدد سنوات الدراسة 
  التى قضاها المبحوث كمؤشر لمستوى تعليمه وذلك على النحو التالى :

درجات ، حاصل على شهادة اإلعدادية ٦حاصل على شهادة اإلبتدائية 
درجة، حاصل على ١٢صل عللى شهادة ثانوية أو ما يعادلها درجات ، حا٩

  ٠درجة ١٦درجة، حاصل على بكالوريوس ١٤شهادة فوق المتوسط
  
  



 
 

 
       

  
 

  حجم األسرة :-٣
ويقصد بهذا المتغيرعدد أفراد األسرة المقيمين بوحده معيشية واحده مع -

م فرداً ،وقد ت )٩-٥المبحوث ،وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين (
فئات :ذوى حجم أسرة صغير (أقل من ٣تقسيم المبحوثين وفقاً لذلك إلى 

وذوى حجم أسرة كبير  أفراد) ،٨-٥وذوى حجم أسرة متوسط ( أفراد )،٥
  ٠أفراد فأكثر)٩(

  التفرغ للعمل بمهنة الزراعة :-٤
ويقصد بهذا المتغير مدى تفرغ المزارع للعمل بمهنة الزراعة وقد تم -

إلى حدما و(درجة  درجتان ) ت )للمتفرغ تماما و(إعطاء (ثالثة درجا
  ٠لغيرالمتفرغ واحدة )

  اإلنفتاح الثقافى والحضرى:-٥
تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن مدى سماعة لألخبار 
والبرامج الثقافية فى الراديو والتليفزيون،ومدى قراءته للصحف والمجالت 

وحضورة الندوات واإلجتماعات التثقيفية أو (اإلستعانه بالغير لقرائتها )،
،باإلضافة إلى مدى تردده على المركز والمحافظات األخرى ،أو السفر 

/صفر) وذلك وفقا لإلستجابات ٣/٢/١خارج البالد وقد تم إعطاء األوزان (
(دائما،أحيانا،نادرا،ال)على الترتيب وجمعت الدرجات التى حصل عليها 

احه الثقافى والحضرى،وقد تراوح المدى المبحوث لتعبر عن درجة إنفت
درجه ،ووفقا لذلك تم تقسيم المبحوثين الى  )١١-٥الفعلى لهذا المتغير بين (

درجات)،وذوى درجة  ٥(اقل من ثالث فئات:ذوى درحة انفتاح منخفضه
وذوى درجة انفتاح عاليه  درجة)،١٠-٥انفتاح متوسطه (من

  فأكثردرجة).١١(



 
 

 
       

  
 

  الرضا عن العمل بمهنة الزراعة :-٦
ويقصد بهذا المتغير مدى رضا المزارع عن عمله بمهنة الزراعة، وقد تم 

راضى تماما،راضى إلى حدما،غير  ( لإلستجابات )٣/٢/١إعطاء األوزان (
  ٠لكل منهم على الترتيب راضى)

  اإلتجاة نحو النمط اإلنتاجى الزراعى الحالى:-٧
مبحوث لبعض العبارات التى تعكس إتجاهه يقصد به مدى إستجابة ال

 )٣/٢/١وقد تم إعطاء األوزان ( نحوالنمط اإلنتاجى الزراعى الحالى  ،
وذلك فى حالة العبارات  غير موافق) إلى حدما، لإلستجابات (موافق ،

  والعكس فى حالة العبارات السلبية اإليجابية ،
إتجاهه نحو النمط  وتم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن

-١٦اإلنتاجى الزراعى الحالى ،وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين (
  ووفقاً لذلك تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات : درجة ، )٢١

 درجة)،٢٠-١٦ذوى إتجاه محايد( درجة)،١٦ذوى إتجاه سلبى(أقل من 
  ٠درجة فأكثر)٢٧وذوى إتجاه موجب(

  الزراعى: اإلتجاة نحو اإلرشاد-٨
يقصد به مدى إستجابة المبحوث لبعض العبارات التى تعكس إتجاهه نحو 

 )٣/٢/١وقد تم إعطاء األوزان ( اإلرشادى الزراعى الحالى ، الجهاز
وذلك فى حالة العبارات  لإلستجابات (موافق،إلى حد ما،غير موافق)

التى  وتم جمع الدرجات والعكس فى حالة العبارات السلبية، اإليجابية ،
حصل عليها المبحوث لتعبر عن إتجاهاته نو النمط اإلرشادى الزراعى 

ووفقاً لذلك  )،٢٣-١٥وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين ( الحالى ،
  تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات :

 درجة)،٢٢-١٥وذوى إتجاه محايد( )، درجة١٥أقل من  (سلبى ذوى إتجاه 
  .درجة فأكثر)٢٣(إيجابى وذوى إتجاه 

  
  



 
 

 
       

  
 

  درجة توافر مستلزمات اإلنتاج:-٩
ويقصد بهذا المتغير مدى توفر مستلزمات اإلنتاج وقد تم إعطاء األوزان 

لإلستجابات (متوافرة،إلى حدما،وغير متوفرة) لكل منهم على  )٣/٢/١(
الترتيب وقد تم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن مدى 

  ٠نتاج الزراعى توافر مستلزمات اإل
درجة ووفقاً لهذا  )٣٠-١٠وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين (
ذوى درجة توافر منخفضة  المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات :

،ذوى  درجة)٢٢- ١٦درجة)، ذوى درجة توافر متوسطة (١٦(أقل من 
  ٠درجة فأكثر)٢٣درجة توافر مرتفعة (

  :في مجال أنماط التعاقب المحصوليراعية مصادر المعلومات الز-١٠
ى منها المزارعين معلوماتهم قالمصادر التى يست ويقصد بهذا المتغير-

  أنماط التعاقب المحصولي. وقد تم قياسها من خالل:الزراعيه فى مجال 
   :األهمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية أ)

در التى يلجأ لها وقد تم قياسها من خالل التعرف على أكثر المصا
  .مجالهذا الالمبحوث للحصول على معلومات فى 

  الزراعيةدرجة التعرض لمصادر المعلومات  ب)
درجات للتعرض الدائم ،ودرجتان للتعرض أحيانا ،ودرجة ٣تم إعطاء 

واحدة للتعرض نادرا،وصفر فى حالة عدم التعرض ،وتم جمع الدرجات 
تعرضه لمصادر المعلومات التى حصل عليها المبحوث لتعبرعن درجة 

   الزراعيه فى هذا المجال وقد تراوح المدى الفعلى لهذا المتغير بين 
  ووفقاً لهذا المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات : ، )درجة٢٢-٢(

 تعرض) ، وذوى درجة اتدرج٧منخفضه (أقل من تعرض ذوى درجة 
ر من أكث ( مرتفعه تعرضوذوى درجة  ) ،اتدرج٩-٧متوسطه (

  ٠)اتدرج٩
  



 
 

 
       

  
 

  ٠درجة اإلستفادة من هذه المصادر  ج)
-متوسطة-مرتفعة لإلستجابات ( /صفر)٣/٢/١تم إعطاء األوزان ( 

لكل منهم وتم جمع الدرجات التى حصل عليها  منعدمة)-منخفضة
المبحوث لتعبر عن درجة إستفادته من مصادر المعلومات الزراعية فى 

 اتدرج )٩-٧لى لهذا المتغير بين (هذا المجال ،وقد تراوح المدى الفع
  ووفقاً لهذا المدى تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات : 

) ، وذوى درجة اترجد  ٧ذوى درجة إستفاده منخفضه (أقل من 
وذوى درجة إستفاده مرتفعه (أكثر  ) ،اترجد ٩-٧إستفاده متوسطه (

  ٠)اتدرج٩من 
  دى المبحوث:الرضا عن أنماط التعاقب المحصولى السائدة ل-١١

تم أخذ رأى المبحوث عن مدى رضاه عن الترتيب المحصولى المتبع لديه 
وكمية  فى كل موسم من حيث مدى استغالله ألرضه االستغالل األمثل ،

والعائد من هذا التعاقب ،ومدى  وجملة التكاليف، اإلنتاج فى كل موسم ،
كمية و وكمية مياة الرى المستخدمة ، محافظته على خصوبة أرضه،

وقد تم  األسمدة المستخدمة،ومدى قياسة المحاصيل المختارة لنوع أرضه ،
راضى إلى  راضى تماما، لإلستجابات ( )٣/٢/١إعطاء األوزن (

حدما،غير راضى)وتم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن 
درجة رضاه عن أنماط التعاقب المحصولى السائدة لديه ،وقد تراوح المدى 

ووفقاً لهذا المدى تم تقسيم  )درجة ،٣٢-٢٢فعلى لهذا المتغير بين (ال
  المبحوثين إلى ثالث فئات :

درجة)، وذى درجة رضا ٢٢ذوى درجة رضا منخفضه (أقل من 
  ٠درجة فأكثر)٣٢وذوى درجة رضا مرتفعة ( درجة)،٣١-٢٢متوسطة(



 
 

 
       

  
 

 حل مشكالت الزراع الخاصةدور اإلرشاد الزراعى فى المساعده فى -١٢
  إختيار أنماط التعاقب المحصولى المناسبة:ب

تم سؤال المبحوثين عن مدى مساهمه اإلرشاد الزراعى فى حل المشكالت 
التى تواجههم فى هذا المجال وقد تم إعطاء درجه واحده لمن أشار 
باإليجاب فى وجود دور لإلرشاد الزراعى ،وصفر فى حالة عدم وجود 

م مسؤال الزراع المبحوثين عن نوعية دور له فى وجهة نظرالمبحوث كما ت
الخدمات اإلرشادية الزراعيه التى يقدمها الجهاز اإلرشادى فى هذا المجال 

  ٠،ومقترحاته لتحسين دور اإلرشاد الزراعى فى هذا المجال
  

  أساليب التحليل اإلحصائى:
تم االستعانه بالنسب المئوية ،وجداول التوزيعات التكراريه،والمدى وذلك 

  .بيانات الدراسة لتحليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
   
 

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



 
 

 
       

  
 

  الباب الرابع
  النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الباب عرضا ألهم نتائج هذا البحث والتى تختص بالتعرف على اهم 
الصفات والخصائص المميزة للزراع المبحوثين بمنطقة الدراسة، وكذلك 

زراعية  الخاصة بأنماط التعاقب المحصولى ،وأنماط التعاقب مصادرالمعلومات ال
المحصولى السائد بينهم ،وأهم المشكالت التى تواجههم ومقترحاتهم لحلها وكذلك 

ومقترحات تحسين  دور اإلرشاد الزراعى فى مجال أنماط التعاقب المحصولى
  وذلك على النحو التالى :   دوره من وجهة نظرهم

  ص الشخصية واالقتصادية واالجتماعية للزراع المبحوثين أوال : أهم الخصائ

    السن : )١

رتفاع نسبة كبار السن بشكل عام لدى أفراد العينة إ )٣ وضحت نتائج جدول (أ
فى حين بلغت نسبة  %٥١حوالى  سنة فأكثر)٥٠حيث بلغت نسبة من هم فى فئة (

ابل وذلك مق %،٣٧.٦حوالى  سنة)٤٩-٣٥من وقعوا فى الفئة المتوسطة (
  .سنة ٣٥%منهم فقط أقل من ١١.٧

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألعمارهم )٣جدول(

 الفئات عدد %
 سنة)٣٥صغار السن (أقل من  ٣٤ ١١.٧

 سنة)٤٩-٣٥متوسط السن(من  ١٠٩ ٣٧.٦

 سنة فأكثر)٥٠كبار السن ( ١٤٧ ٥٠.٧

 االجمالى ٢٩٠ ١٠٠

 المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 الحالة التعليمية
تدنى المستوى التعليمى بشكل عام لدى أفراد العينة  )٤نتائج جدول (أوضحت 

أو  %)٥٣إما أميين ( %)٧٣.٤حيث أوضحت النتائج مايقرب من ثالثة أرباعهم (
فى حين ما يقرب من ربعهم حاصل على مؤهل  %)،٢٠.٣يقرأون ويكتبون (

  منهم فقط حاصلين على مؤهل جامعى %)٤.٥متوسط وذلك مقابل (
 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمتغير المستوى التعليمى )٤جدول (

 المستوى التعليمى عدد %

 أمى ١٥٤ ٥٣.١

 يقرأ ويكتب  ٥٩ ٢٠.٣

 حاصل على اإلعدادية  ١  ٠.٣

  حاصل على مؤهل متوسط  ٦٠  ٢٠.٨
 حاصل على مؤهل فوق متوسط   ٣  ١.٠٣

  حاصل على مؤهل جامعى   ١٣  ٤.٥
 االجمالى  ٢٩٠ ١٠٠

 : عينة البحثالمصدر 

 الحالة اإلجتماعية  )٢
 %)٩٧.٢أن الغالبية العظمى من أفراد العينة ( )٥أوضحت نتائج جدول (

 منهم فقط غير متزوجون %)٢.٨وذلك مقابل ( متزوجون ،

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لحالتهم االجتماعية )٥جدول (

 الحالة اإلجتماعية  عدد %

 متزوج ٢٨٢ ٩٧.٢

 أعزب ٨ ٢.٨

 اإلجمالى ٢٩٠ ١٠٠

 المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 حجم األسرة )٣
تراوحت  %)٨٤.٨أن الغالبية العظمى من المبحوثين ( )٦أوضحت نتائج جدول (
أفراد  ٩%)، أو(٦٨.٦والتى بلغت نسبتهم ( أفراد )٨-٥أعداد أسرهم مابين (

% منهم فقط كانت أعداد ١٥وذلك مقابل  %)١٦.٢والذين بلغت نسبتهم ( فأكثر )
 .أفراد  ٥ل من أق

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لحجم أسرهم )٦جدول (

  حجم األسرة عدد %

 أفراد)٥صغير (أقل من  ٤٤ ١٥.٢

 أفراد)٨-٥متوسط(من  ١٩٩ ٦٨.٦

 أفراد فأكثر)٩كبير( ٤٧ ١٦.٢

  اإلجمالى ٢٩٠ ١٠٠
 المصدر : عينة البحث

 حجم الحيازة الزراعية األرضية  )٤
تراوحت  %)٥٦.٢أن مايزيد على نصف المبحوثين ( )٧أوضحت نتائج جدول (

أفدنة ،كما أن ما ٣حجم الحيازة الزراعية األرضية لديهم مابين فدان ألقل من 
تراوحت حجم الحيازة الزراعية األرضية لديهم  %)٢٢.١يقرب من ربعهم (

 فدان فأكثر )٥منهم كانت حيازتهم ( %)١٣.٤وأن ( أفدنة )،٥فدان ألقل من ٣(من

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لحجم حيازتهم الزراعية األرضية )٧( جدول

 حجم الحيازة الزراعية األرضية عدد %

 أقل من فدان  ٢٤ ٨.٣

 فدان) ٣ألقل من –(من فدان  ١٦٣ ٥٦.٢

 فدان ) ٥ألقل من -٣(من ٦٤ ٢٢.١

 فدان فأكثر  ٥ ٣٩ ١٣.٤

 اإلجمالى  ٢٩٠ ١٠٠

 المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 يازة الزراعية األرضية نوع الح )٥

ارتفاع نسبة من يملكون األراضى الزراعية بشكل عام  )٨أوضحت نتائج جدول (
%منهم ٩.٧%،٢٢.٨وذلك مقابل  % ،٩١.٣لدى أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم 

 .لإليجار سواء النقدى أو بالمشاركة لكل منهما على الترتيب 

  ع حيازتهم الزراعية األرضيةتوزيع الزراع المبحوثين وفقا لنو )٨جدول (

 نوع الحيازة األرضية تكرار %

 ملك ٢٦٤ ٩١.٠٣

 إيجار نقدى ٦٦ ٢٢.٨

 إيجار بالمشاركة ٢٨ ٩.٧

 وضع يد ٦ ٢.١

 إصالح زراعى ٤ ١.٤

  المصدر : عينة البحث

 حجم الحيازة الحيوانية  )٦

%) تتراوح  ٥٣أن ما يزيد على نصف المبحوثين ( )٩أوضحت نتائج جدول (
من المجترات الكبيرة ،كما أن حوالى ربعهم  رؤوس)٥-٣من( لديهم حيازة حيوانية

منهم  %٣.٨روؤس)، .وذلك مقابل ٣لديهم حيازة صغيرة (أقل من  %)٢٤.١(
فقط ليس لديهم حيازة مجترات كبيرة،كما أفادت بيانات الجدول ارتفاع نسبة من 

%  كما أن ٥٠.٣نسبتهم اليملكون حيازة حيوانية من المجترات الصغيرة بلغت 
%) حيازتهم ٢٣.٨مايقرب من ربع المبحوثين الذىن لديهم مجترات صغيرة (

حيوانات ٩رؤوس ) ،فى حين تدنت نسبة من يملكون حيازة ( ٥صغيرة (أقل من 
  . % من الزراع المبحوثين١٠والتى لم تتجاوز ال فأكثر )



 
 

 
       

  
 

 ةتوزيع المبحوثين وفقا لحجم حيازتهم الحيواني )٩جدول (

 حجم الحيازة الحيوانية  عدد %

 مجترات كبيرة  .١

  ليس لديه حيازة   ١١ ٣.٨
  حيازة صغيرة  ٧٠ ٢٤.١٤

 رؤوس)٣(أقل من 

  حيازة متوسطة ١٥٣ ٥٢.٨
 رؤوس) ٥-٣(

  حيازة كبيرة  ٥٦ ١٩.٣
 رؤوس) ٥(أكثر من 

  مجترات صغيرة  .٢

 ليس لدية حيازة  ١٤٦ ٥٠.٣

  حيازة صغيرة  ٦٩ ٢٣.٨
  )رؤوس٥(أقل من 

  حيازة متوسطة  ٤٧ ١٦.٢
 رؤوس) ٨-٥(

  حيازة كبيرة  ٢٨  ٩.٧
 رؤوس فأكثر)٩(

 المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 اآلالت الزراعية                    حجم حيازة

%) ليس لديهم ٢٠أن ما يقرب من ربع المبحوثين(  )١٠أوضحت نتائج جدول (
) % يحوزون ٤٣.٥فهم(نص من مايقرب أن حين اآلالت الزراعية ،فى ألى من حيازة

 آالت زراعية ٣% منهم فقط لديهم أكثر من ٤.٨آلة واحدة فقط ،وذلك مقابل 

 توزيع المبحوثين وفقا لحجم حيازة اآلالت الزراعية لديهم )١٠جدول (

 حجم حيازة االالت الزراعية عدد %

 ليس لدية اآلت  ٥٨ ٢٠

 صغيرة (آلة واحدة ) ١٢٦ ٤٣.٥

 لة ) آ ٣-٢( متوسطة ٩٢ ٣١.٧

 آالت فأكثر) ٤( كبيرة ١٤ ٤.٨

 اإلجمالى  ٢٩٠ ١٠٠

  المصدر : عينة البحث

 المسارات التسويقية           )٧

) أنه من المسارات التسويقية التى يسلكها الزراع ١١أوضحت نتائج جدول (
%،ومن ٥٨.٩المبحوثين لتصريف حاصالتهم الزراعية تمثلت فى : تجار الجملة 

%منهم فقط ١.٣%وذلك مقابل٣٤.٤وث الشخصية باألسواقخالل معرفة المبح
للذين يصدرون حاصالتهم الزراعية سواء من خالل بعض المصدرين أوشركات 

كما أفادت نتائج الجدول أن الدفع النقدى عند بيع الحاصالت الزراعية  التصدير ،
نما %منهم بي٦٣.١هى الطريقة الشائعة لدى الزراع المبحوثين حيث أشار إلى ذلك 

%من المبحوثين ،وذلك مقابل ٣٨كان الدفع وفق ما تقتضية الظروف لدى حوالى
  %منهم فقط يبيعون حاصالتهم باآلجل.١٣.٤



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا للمسارات التسويقية وطريقة الدفع  )١١جدول (
 المتبعة عند بيع حاصالتهم الزراعية

 المسارات التسويقية         .١ تكرار %

 تجار الجملة      ١٧١ ٨٥.٩

 من خالل معرفتي الشخصية باالسواق          ١٠٠ ٣٤.٤

 تجار التجزئة   ٥٨ ٢٠

 بعض المصدرين وشركات التصدير ٤ ١.٣

  طريقة الدفع  .٢  تكرار  %

  نقدى   ١٨٣  ٦٣.١

  وفق ما تقتضية الظروف  ١١٠  ٣٧.٩

  باآلجل    ٣٩  ١٣.٤

  المصدر : عينة البحث

 لزراعةالتفرغ للعمل بمهنة ا )٨

ارتفاع نسبة المتفرغون تماما لمهنة الزراعة من أفراد  )١٢أوضحت نتائج جدول (
منهم فقط غير متفرغين  %)١.٧%،وذلك مقابل( ٧١.١العينة حيث بلغت نسبتهم 

 لمهنة الزراعة، وأفاد مايزيد على ثلثى غير المتفرغين تماما للعمل لمهنة الزراعة
عمال الحرة (نجار مسلح ،عامل محارة ،سباك     )% بامتهانهم للعديد من األ٦٧.٩( 

%منهم موظفين بالمؤسسات الحكومية، كما أظهرت ٣٢وذلك مقابل  .......إلخ)
بيانات الجدول أن الرغبة الشخصية كانت أهم أسباب اختيار الزراعة كمهنة 

%من المبحوثين ،كما أفاد مايزيد على نصف ٩١أساسية حيث أشار إلى ذلك 
  %بعدم استعدادهم لترك هذة المهنة أيا كانت األسباب .٥١.٧المبحوثين 



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى تفرغهم للعمل بمهنة الزراعة  )١٢جدول (
 ونوع المهنة االضافية لديهم

 التفرغ للعمل بمهنة الزراعة .١ عدد %

 تماما ٢٠٦ ٧١.١

 إلى حد ما  ٧٩ ٢٧.٢

 غير متفرغ  ٥ ١.٧

 ضافية المهنة اإل .٢ عدد %

 موظف حكومى  ٢٧ ٣٢.١

 أعمال حرة  ٥٧ ٦٧.٩

  أسباب اختيار مهنة الزراعة  .٣  تكرار  %
  رغبة شخصية   ٢٦٤  ٩١.١
  مهنة االباء واألجداد   ١٥  ٥.٢
  عدم وجود بديل   ١٠  ٣.٤

  االستعداد لترك مهنة الزراعة  .٤  عدد  %
  نعم   ١٤٠  ٤٨.٢
  ال   ١٥٠  ٥١.٧

  المصدر : عينة البحث

 لثقافي والحضرى االنفتاح ا )٩

%كانت ٩١.٤أن الغالبية العظمى من المبحوثين  )١٣أوضحت نتائج جدول (
%،وذلك ١٦.٤%،أو مرتفعة ٧٥درجة االنفتاح الثقافى والحضرى لديهم متوسطة 

  . %منهم فقط درجة انفتاحهم الثقافى والحضرى منخفضة٨مقابل 

  



 
 

 
       

  
 

 الثقافى والحضرى لديهم توزيع الزراع المبحوثين وفقا لدجة االنفتاح )١٣( جدول

 االنفتاح الحضرى والثقافى عدد %

 درجات)٥ منخفض (أقل من  ٢٥ ٨.٦

 درجات ) ١٠-٥متوسط ( ٢١٧ ٧٤.٨

 درجة فأكثر )١١مرتفع ( ٤٨ ١٦.٦

 االجمالى      ٢٩٠ ١٠٠

  المصدر : عينة البحث

 أساليب الرى والصرف المتبعة والسائدة   )١٠
نسبة من يمارسون الرى بالطريقة التقليدية  ارتفاع )١٤أوضحت نتائج جدول (

%،فى ٨٩.٦بأراضيهم  بشكل عام لدى أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم  حوالى 
حين انخفضت نسبة من يمارسون طرق الرى الحديثة بأراضيهم حيث بلغت 

%منهم فقط  ،كما بينت النتائج ارتفاع نسبة من ليس لديهم صرف مغطى ٢.١
%،فى حين بلغت نسبة من لديهم صرف ٦٩.٧سبتهم  بأراضيهم حيث بلغت ن

  . %٣٠.٣مغطى بأراضيهم  
توزيع الزراع المبحوثين وفقا لطريقة الرى والصرف المتبعة  )١٤جدول (

 بأراضيهم

 طريقة الرى المتبعة   -١ عدد %

 تقليدية  ٢٦٠ ٨٩.٦

 االثنين معا  ٢٤ ٨.٣

 حديثة   ٦ ٢.١

 مدى وجود صرف مغطى  -٢ عدد %

  يوجد  ٨٨ ٣٠.٣
  ال يوجد  ٢٠٢ ٦٩.٧

  المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

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

ارتفاع نسبة المبحوثين الذين أشاروا الى أن درجة  )١٥أوضحت نتائج جدول (
  %)١٨.٩%)،أومرتفعة (٦٦.٢توافر مستلزمات االنتاج كانت إما متوسطة(

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لدرحة توافر مستلزمات اإلنتاج  )١٥جدول(
 الزراعية لهم

  درجة توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى عدد %

 درجة )  ١٦(أقل من  منخفضة ٤٣ ١٤.٨٣

 درجة)٢٢-١٦متوسطة ( ١٩٢ ٦٦.٢

 درجة فأكثر ) ٢٣عالية ( ٥٥ ١٨.٩

   المصدر : عينة البحث

أن أكثر مستلزمات االنتاج توافرا من وجهة  )١٦ول(أوضحت نتائج جد )٢
نظر المبحوثين تمثلت فى وسائل نقل الحاصالت الزراعية 

%)،فى حين كانت مستلزمات االنتاج ٣٢.٨%)،والعمالة الزراعية (٥١.١(
%)بينما ٤٦.٢المتوافرة إلى حد ما تمثلت فى صيانة اآلالت الزراعية (

اعى غير المتوافرة لدى الزراع كانت أكثر مستلزمات اإلنتاج الزر
%)،والمبيدات ٦٤.٥المبحوثين متمثلة فى المعلومات الزراعية (

  .%) ٤٨.٦%)،واألسمدة(٥٣.٥(

  

  

  



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى توافر مستلزمات اإلنتاج  )١٦جدول (
 الزراعية لهم

    متوافرة  إلى حد ما  غير متوافرة

  مستلزمات االنتاج
 تكرار % ارتكر %  تكرار %

 التقاوى  ٥٣ ١٨.٣ ١١٩ ٤١ ١٣٤ ٤٦.٢

 المبيدات  ٣٢ ١١ ١٢٠ ١٤.٣ ١٥٥ ٥٣.٤

 االسمدة  ٣٩ ١٣.٤ ١٢٦ ٤٣.٤ ١٤١ ٤٨.٦

 الميكنة الزراعية  ١٤٥ ٥٠ ١٢٧ ٤٣.٧ ٢١ ٧.٢

 القروض الزراعية  ٤٦ ١٥.٨ ١٢٣ ٤٢.٤ ١٢١ ٤١.٧

 المعلومات الزراعية  ١٠ ٣.٤ ٩٢ ٣١.٧ ١٨٧ ٦٤.٤

 وسائل نقل المحاصيل  ١٤٨ ٥١ ١٣٠ ٤٤.٨ ١١ ٣.٧

 العمالة الزراعية  ٩٥ ٣٢.٧ ١٦٥ ٥٦.٨ ٣٠ ١٠.٣

صيانة اآلالت الزراعية   ٦٧ ٢٣.١ ١٣٤ ٤٦.٢ ٨٩ ٣٠.٦

قطع غيار اآلالت  ٦٩ ٢٣.٧ ١٢١ ٤١.٧ ٩٧ ٣٣.٤
 الزراعية

  المصدر : عينة البحث

  

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

  تعاقب المحصولىمصادر المعلومات الزراعية الخاصة بأنماط ال ثالثٌا:

 وقد تم تناولها من خالل :

   ألنماط التعاقب المحصولى بالنسبة الزراعية المعلومات لمصادر األهمية النسبية )١
أن أكثر المصادر التى يستقى منها الزراع المبحوثين  )١٧ضحت نتائج جدول(أو

  معلوماتهم الخاصة بأنماط التعاقب المحصولى مرتبة تنازليا كالتالى :
،والخبرة الشخصية  %)٨٦.٢واألصدقاء والجيران ( %)،٩١واألقارب (األهل 

%)،فى حين كانت أقل المصادر التى يلجأ اليها الزراع للحصول على ٨٥.٧(
معلومات فى هذا المجال تمثلت فى :الجهاز االرشادى الزراعى وأساتذة كلية 

لكل منهم  )%١%،٣.٥الزراعة حيث بلغت نسبتهم وفقا لما أشار اليه المبحوثين (
  .على الترتيب 

همية النسبية لمصادر المعلومات توزيع الزراع المبحوثين وفقا لأل )١٧جدول (
 نتاج النباتىالزراعية فى مجال اإل

 المصدر تكرار %  ترتيب المصادر

 األهل واألقارب    ٢٦٤ ٩١  ١

 األصدقاء والجيران   ٢٥٠ ٨٦.٢  ٢

 الخبرة الشخصية   ٢٤٩ ٨٥.٨  ٣

 تجار الحاصالت الزراعية  ٧٧ ٢٦.٥  ٤

 المرشد الزراعى  ٦٢ ٢١.٣  ٥

 البرامج الريفية بالتلفزيون  ٣٢ ١١  ٦

 البرامج الريفية باألذاعة  ٢٢ ٧.٥  ٧

 النشرات والمجالت الزراعية  ١٤ ٤.٨  ٨

 مدير االرشاد الزراعى  ١٠ ٣.٤  ٩

 أساتذة كلية الزراعة  ٣ ١  ١٠

 المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 ألنماط التعاقب المحصولى  بالنسبة الزراعية المعلومات لمصادر التعرض درجة )٢

كانت درجة تعرضهم  %)٧٩.٣) أن غالبية المبحوثين (١٨أوضحت نتائج جدول (
أو  %)٤٩لمصادر المعلومات الزراعية فى هذا المجال كانت إما متوسطة (

%)منهم كانت درجة تعرضهم منخفضة ٢٠.٧%)،وذلك مقابل (٣٠.٣مرتفعة (
  صادر المعلومات الزراعية فى هذا المجال .لم

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى تعرضهم لمصادر المعلومات  )١٨جدول (
 الزراعية بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى السائد

 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية عدد %

 )٧منخفض (أقل من           ٦٠         ٢٠.٧

 درجة )٩-٧متوسطة (         ١٤٢          ٤٩

 درجة)٩مرتفعة (أكثر من          ٨٨          ٣٠.٣

 االجمالى              ٢٩٠         ١٠٠

  المصدر : عينة البحث

 المحصولى  ألنماط التعاقب الزراعية بالنسبة المعلومات مصادر من االستفادة درجة )٣

كانت  %)٧٦أرباع المبحوثين ( أن ما يزيد عن ثالثة )١٩أوضحت نتائج جدول (
%)،أو  ٤٥.٩درجة استفادتهم من مصادر المعلومات الزراعية إما متوسطة (

منهم درجة استفادتهم منخفضة من   %)٢٣.٨%) ،وذلك مقابل (٣٠.٣مرتفعة (
                   . تلك المصادر

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى استفادتهم من مصادر  )١٩جدول (
 معلومات الزراعية بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولىال

 درجة االستفادة عدد %

 درجة )٧منخفضة (أقل من  ٦٩ ٢٣.٨

 درجات )٩-٧متوسطة ( ١٣٣ ٤٥.٩

 درجات ٩مرتفعة (أكثر من  ٨٨ ٣٠.٣

 االجمالى       ٢٩٠ ١٠٠

  المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

الل ثالث سنوات زراعية التعاقب المحصولى السائد بين المزارعين خ رابعا:
 متتالية

  : بالنسبة لقرية منية الحيط (مركز إطسا) )١

أن أنماط التعاقب المحصولى األكثر شيوعا لدى  )٢٠أوضحت نتائج جدول (
الزراع المبحوثين فى الموسم الشتوى للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت فى : 

% وذلك ٣٠%،٤٨.٧لك (قمح +برسيم )،(قمح +برسيم +بنجر )حيث أشار إلى ذ
 ،٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الزراعية  %٣٠.٣٨و %،٢٠١٤-٢٠١٣للسنة الزراعية 

لكل منهم على الترتيب ،فى حين ٢٠١٦-٢٠١٥للسنة الزراعية  %٤٦%،٥٤و
كان أقل أنماط التعاقب المحصولى شيوعا بين المزارعين (بنجر +فول )،(قطن 

وضحت النتائج أن أكثر األنماط أما بالنسبة الموسم الصيفى فقد أ +علف الفيل ) ،
بنسب  ذرة صيفى +ذرة شامى ،ذرة صيفى أو شامى +قطن ) شيوعا تمثلت فى :(

 فى حين تدنت نسبة تعاقب هذة المحاصيل (قطن +علف الفيل ) مرتفعة ،

  : بالنسبة لقرية زاوية الكرادسة (مركز الفيوم ) )٢

ألكثر شيوعا لدى أوضحت نتائج الجدول أن أكثر أنماط التعاقب المحصولى ا
الزراع المبحوثين فى الموسم الشتوى للثالث سنوات زراعية المتتالية تمثلت فى  

وذلك  %٣٦.٤%،٤١.٤حيث أشار إلى ذلك  (قمح+برسيم ،قمح+برسيم+خضر )
-٢٠١٤%وذلك للسنة الزراعية٥٢.١%،٢١.٤،و٢٠١٤-٢٠١٣للسنة الزراعية 

،أما بالنسبة  ٢٠١٦-٢٠١٥وذلك للسنة الزراعية  %٣٧.٩%،٢٦.٤،و٢٠١٥
  للموسم الصيفى فقد أوضحت النتائج أن أكثر المحاصيل شيوعا تمثلت فى  :



 
 

 
       

  
 

فى حين  (ذرة صيفى أوشامى +علف الفيل ،ذرة صيفى أوشامى +قطن ) 
انخفضت نسبة تعاقب هذة المحاصيل (ذرة صيفى أوشامى +خضر ،قطن +خضر 

 +علف الفيل )

فى زراعة القمح والبرسيم فى  يتضح مما سبق أن كال المركزين يتفقان )٣
ويتفقا أيضا فى زراعة الذرة الصيفى  الموسم الشتوى بنسب مرتفعة ،

والشامى والقطن فى الموسم الصيفى ،كما أوضح الجدول أنه يسود زراعة 
الخضر فى قرية زاوية الكرادسة فى حين يقل زراعتها فى قرية منية 

يد زراعته فى قرية منية الحيط ،والعكس فى محصول بنجر السكر الذى يز
 . الحيط ويقل زراعته فى قرية زاوية الكراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألنماط التعاقب المحصولى السائد  )٢٠جدول (
 لديهم خالل ثالث سنوات زراعية متتالية

  بالنسبة لقرية منية الحيط (مركز اطسا )  : )١

 م الزراعىالموس ٢٠١٤-٢٠١٣ ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٦-٢٠١٥

 )الموسم الشتوى١ عدد % عدد % عدد %

 قمح+برسيم  ٧٣ ٤٨.٧ ٥٧ ٣٨ ٥٤ ٣٦

  قمح+برسيم+بنجر ٤٥ ٣٠ ٤٥ ٣٠ ٤٦ ٣٠.٧
 قمح+برسيم+محاصيل خضر  ٢١ ١٤ ٢١ ١٤ ٢٣ ١٥.٣

 (قمح+بنجر)(قمح+برسيم) ٩ ٦ ٨ ٥.٣ ١٣ ٨.٧

 (بنجر+برسيم)(قمح فقط ) ٢ ١.٣ ١٤ ٩.٣ ٤ ٢.٧

 برسيم +خضر  - - ٥ ٣.٣ ٨ ٥.٣

 (بنجر+فول ) - - - - ٢ ١.٣

 )الموسم الصيفى٢ عدد % عدد % عدد %

 ذرة صيفى +ذرة شامى  ٦٩ ٤٦ ٧٦ ٥٠.٧ ٤٣ ٢٨.٧

 ذرة صيفى (أوشامى)+قطن  ٣٦ ٢٤ ٢٢ ١٤.٧ ٤٩ ٣٢.٧

 ذرة شامى (أوصيفى )+علف الفيل  ٢٤ ١٦ ٢٩ ١٩.٣ ٥٠ ٣٣.٣

 ذرة صيفى أوذرة شامى  ١٦ ١٠.٧ ١١ ٧.٣ - -

 ذرة  +قطن +عباد الشمس  ٥ ٣.٣ - - - -

 (ذرة +قطن +علف الفيل  - - ٦ ٤ ٦   ٤

  قطن +علف الفيل   - -  ٦ ٤  ٢ ١.٣

    المصدر : عينة البحث

  

            



 
 

 
       

  
 

  بالنسبة لقرية زاوية الكرادسة (مركز الفيوم )      )٢
 الموسم الزراعى ٢٠١٤-٢٠١٣ ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٦-٢٠١٥

 )الموسم الشتوى١ عدد % عدد % عدد %

 قمح +برسيم               ٥٨   ٤١.٤   ٣٠   ٢١.٤  ٣٧  ٢٦.٤

 قمح +برسيم +خضر                 ٥١  ٣٦.٤  ٧٣  ٥٢.١  ٥٣  ٣٧.٩

 قمح +برسيم +بنجر                ٣    ٢.٢   ٣   ٢.٢ ٥    ٣.٦

  قمح +خضر                    ١١   ٧.٩    ٥    ٣.٦   ١٤    ١٠

 قمح +برسيم +بنجر +خضر    ١٠   ٧.١    ٩  ٦.٤   ٤   ٢.٩

 برسيم +بنجر +خضر      ٥   ٣.٦    ٣   ٢.١    ٣     ٢.١

 (برسيم +بنجر) (قمح +بنجر )أو   ٢ ١.٤        ٨    ٥.٧   ٧   ٥

 برسيم +خضر                   -     -    ٩  ٦.٤  ١٧  ١٢.١

 الصيفى الموسم عدد % عدد % عدد %

ذرة صيفى (أوشامى)     +علف     ٥٠    ٣٥.٧   ٣٥  ٢٥  ٥٣  ٣٧.٩
 الفيل

صيفى)         (أو ذرة شامى    ٣٨    ٢٧.١   ٢٥  ١٦.٤  ٤٢   ٣٠
 +قطن

ذرة صيفى +شامى +علف الفيل    ٢٢   ١٥.٧     ٤   ٢.٩    ١٤   ١٠
 +قطن 

 رة صيفى ذرة شامى +ذ   ١٩    ١٣.٦   ٢٩  ٢٠.٧    ٦   ٤.٣

ذرة صيفى +ذرة شامى +خضر     ٧       ٥     ٦    ٤.٣    ٤   ٢.٩
 +علف الفيل 

(علف الفيل +خضر) أو (قطن      ٤      ٢.٩      ٦     ٤.٣    ٢  ١.٤
 +علف الفيل)

 ذرة صيفى (اوشامى)+خضر    -        -  ٢٩  ١.٣   ٥  ٣.٦

 فيل      قطن +خضر +علف ال   -    -   ٦ ٤.٣   ١٤  ١٠
  المصدر : عينة البحث

  
  



 
 

 
       

  
 

  خامسا: رضا الزراع المبحوثين عن أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم  
أن  أكثر العبارات التى وجدت موافقة من قبل الزراع  )٢١أوضحت نتائج جدول (

عن التعاقب المحصولى تمثلت فى أن التعاقب المحصولى السائد لديهم يتيح لهم 
حيث أشار  رض االستغالل األمثل ، استخدام كميات الرى المتاحة  )(استغالل األ

لكل منهما على الترتيب ، فى حين وجد ان أكثر  %٢٠.٣%،٢٠.٧إلى ذلك 
العبارات رفضا من قبل المزارعين تمثلت فى :مدى اختيار المحاصيل المناسبة 

اج لكل موسم وكمية اإلنت واالحتياط من خطورة تقلبات األسعار ، لنوع األرض ،
   . لكل منهم على الترتيب %٥١.١%،٥٣.٤%،٥٥.٥حيث أشار إلى ذلك 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى رضاهم عن أنماط التعاقب  )٢١جدول (
 المحصولى السائد لديهم

مدى الرضا عن أنماط التعاقب المحصولى   راضى تماما إلى حد ما  غير راضى
 تكرار % تكرار % تكرار % السائد لديهم

 استغالل أرضك االستغالل األمثل  ٦٠ ٢٠.٧ ١٥٢ ٥٢.٤ ٧٨ ٢٦.٩

 كمية االنتاج فى كل موسم  ١٥ ٥.٢ ١٢٧ ٤٣.٧ ١٤٨ ٥١.١

 جملة تكاليف النظام المحصولى  ١٢ ٤.١ ١٤٥ ٥٠ ١٣٣ ٤٥.٩

 ترتيب وتعاقب المحاصيل لكل موسم     ٢٤ ٨.٣ ١٣٩ ٤٧.٩ ١٢٧ ٤٣.٨

 العائد من النظام المحصولى المتبع  ١٢ ٤.١ ١٤٤ ٤٩.٧ ١٣٤ ٤٦.٢

 المحافظة على أرضك  ٢٣ ٧.٩ ١٣٧ ٤٧.٣ ١٣٠ ٤٤.٨

 االحتياط من خطورة تقلبات السعر  ٣٥ ١٢.١ ١٠٠ ٣٤.٥ ١٥٥ ٥٣.٤

 كمية مياه الرى  ٥٩ ٢٠.٣ ١٥٠ ٥١.٨ ٨١ ٢٧.٩

 كمية االسمدة  ١٤ ٤.٨ ٩١ ٣١.٤ ١٨٥ ٦٣.٨

ة المحاصيل ومدى الحد من انتشار ترتيب زراع ١٨ ٦.٢ ١٣٢ ٤٥.٥ ١٤٠ ٤٨.٣
 االمراض 

ترتيب زراعة المحاصيل ومدى الحد من انتشار  ٣ ١.١ ١٨٧ ٦٤.٥ ١٠٠ ٣٤.٤
 الحشائش 

 مدى اختيار المحاصيل المناسبة لنوع ارضك    ١٠ ٣.٥ ١١٩ ٤١.٠٣ ١٦١ ٥٥.٥

مدى مناسبة المحاصيل المزروعة فى كل موسم      ٤ ١.٤ ١٩١ ٦٥.٨ ٩٥ ٣٢.٨
  مصدر : عينة البحثال



 
 

 
       

  
 

انخفاض درجة رضا الزراع المبحوثين عن  )٢٢أوضحت نتائج جدول ( كما
أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم بشكل عام ،حيث كانت الغالبية العظمى 

درجة رضاهم عن أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم كانت  %)٩٦.٦منهم (
منهم فقط  %٣.٤وذلك مقابل  %)،٤٥.٢%)،أو منخفضة (٥١.٤إما متوسطة (

 .درجة رضاهم كانت مرتفعة عن أنماط التعاقب المحصولى السائد بينهم 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لدرجة رضاهم عن أنماط التعاقب  )٢٢جدول (
 المحصولى السائد لديهم

 الرضا عن أنماط التعاقب المحصولى عدد %

 )درجة ٢٢منخفض (أقل من  ١٣١ ٤٥.٢

 درجة) ٣١-٢٢( متوسط ١٤٩ ٥١.٤

 درجة فأكثر )٣٢مرتفع ( ١٠ ٣.٤

 االجمالى       ٢٩٠ ١٠٠

   المصدر : عينة البحث

أن ما يزيد على نصف المبحوثين  )٢٣) أوضحت نتائج جدول (٣
%راضيين عن التعاقب المحصولى لديهم وقد تمثلت أسباب رضاهم فى ٥٣.١

ل يعطى عائد أكثر، إلى جانب محدودية التعاقب السائد فى المنطقة ،وعدم توفر بدي
االمكانيات ،تلبية احتياجات االستهالك األسرى وأكل الحيوانات  ،فى حين أشار 

% من المبحوثين بعدم رضاهم عن أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم وقد ٤٧
تمثلت أهم أسباب عدم رضاهم عن هذا التعاقب فى: إرتفاع أسعار مستلزمات 

عدم توافرها باستمرار ،انخفاض العائد من هذة األنماط السائدة حيث  اإلنتاج مع
  . من المبحوثين %٦٩.٦%،٩٥.٦أشار إلى ذلك 



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمدى رضاهم عن أنماط التعاقب  )٢٣جدول (
 المحصولى الحالى واسباب رضاهم وعدم رضاهم عنه

  الرضا عن التعاقب الحالى عدد %
١٥٤ ٥٣.١  

 

 راضى 

 غير راضى  ١٣٦ ٤٦.٩

 أسباب الرضا  تكرار  %

 التعاقب السائد فى المنطقة ١٤١ ٩١.٦

 تلبية احتياجات االستهالك االسرى واكل الحيوانات ٨٣ ٥٣.٩

 عدم وفر بديل يعطى عائد أكثر الى جانب محدودىة الدخل  ٤٨ ٣١.٢

 االستفادة من التعاقب  ٢٤ ١٥.٦

 ضا أسباب عدم الر تكرار  %

 ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج وعدم توافرها  ١٣٠ ٩٥.٦

 انخفاض العائد ٩٥ ٦٩.٩

 نقص كمية مياة الرى  ٢٧ ١٩.٩

 المساحة محدودة ٢٥ ١٨.٤

 التعاقب مجهد لالرض  ١٦ ١١.٨

 اصابة بعض المحاصيل باالمراض  ١٥ ١١.١

 عدم توفر بديل  ٧ ٥.١

 التفتت الحيازى  ٣ ٢.٢

 توفر معلومة صحيحة اتبعها عدم ٢ ١.٥

  المصدر : عينة البحث

  

  



 
 

 
       

  
 

 االتجاه نحو النمط االنتاجى الزراعى الحالى  )١

%كانت ٩٢.٨أن الغالبية العظمى من المبحوثين  )٢٤أوضحت نتائج جدول (
% فى حين تدنت نسبة ٣٢.٨%، ايجابية ٦٠اتجاهاتهم نحو النمط اإلنتاجى محايدة

%                                                                   ٧.٢ى من هم اتجاههم سلبى وبلغت حوال

توزيع الزراع المبحوثين وفقا التجاهاتهم نحو النمط االنتاجى  )٢٤جدول (
 الزراعى الحالى

 االتجاه نحو النمط االنتاجى عدد %

 درجة)            ١٦سلبى (أقل من  ٢١ ٧.٢

 ) درجة ٢٧-١٦محايد ( ١٧٤ ٦٠

 درجة فأكثر )٢٨إيجابى( ٩٥  ٣٢.٨

  المصدر : عينة البحث

  االتجاه نحو االرشاد الزراعى                         )٢
كانت  %)٩٢أن الغالبية العظمى من المبحوثين( )٢٥أوضحت نتائج جدول (

وذلك  %)،٣٥أو إيجابية ( %)٥٧اتجاهاتهم نحو اإلرشاد الزراعى إما محايدة (
  . فقط اتجاهاتهم سلبية نحو اإلرشاد الزراعى منهم %)٨مقابل (

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا التجاهاتهم نحو االرشاد الزراعى )٢٥جدول (
 االتجاه نحو االرشاد الزراعى عدد %

 درجة ) ١٥سلبى (أقل من  ٢٣ ٧.٩

 درجة ) ٢٢-١٥محايد ( ١٦٥ ٥٦.٩

 درجة فأكثر )٢٣ايجابى ( ١٠٢ ٣٥.٢

 ى   االجمال ٢٩٠ ١٠٠

  المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

 سادسا:المحاصيل المرغوب زراعتها مستقبال من قبل الزراع المبحوثين

  : فى مستقبلًا زراعتها يرغب الزراع المبحوثين التى المحاصيل الصيفية أهم تمثلت

حيث  ومحاصيل الخضر (الخيار ،الكوسة ،الباذنجان ،الفلفل ،.........) األرز ،
.% من المبحوثين ،كما تمثلت أهم المحاصيل الشتوية ٤%،٨٣.٨أشار إلى ذلك 

والثوم  والبسلة، التى يرغب المبحوثين فى زراعتها مستقبال فى:البقوليات (الفول ،
% لكل منهم على ٢١.٤%، ٢٦.٦%،٤١والبصل والطماطم حيث أشار إلى ذلك 

  . الترتيب

قب المحصولى المحاصيل التى يرغب الزراع فى زراعتها فى التعا )٢٦جدول (
 المستقبلى

 المحاصيل الصيفية تكرار % المحاصيل الشتوية تكرار %

 األرز       ٢٤٣ ٨٣.٨ (الفول،البسلة) البقوليات ١١٩ ٤١.١

 محاصيل الخضر  ١١٦ ٤٠ الثوم والبصل      ٧٧ ٢٦.٦

 النباتات الطبية والعطرية ٥٣ ١٨.٣ الطماطم ٦٢ ٢١.٤

 ولياتالبق ٥١ ١٧.٦ البطاطس ٤٠ ١٣.٨

 القطن ١٧ ٥.٩ الكرنب ٣٣ ١١.٤

 الذرة الشامية والصيفى ١٢ ٤.١ البنجر ٢١ ٧.٢

 المحاصيل الزيتية ٨ ٢.٨ القمح ١٥ ٥.٢

    الخس والسبانخ ٩ ٣.١

  المصدر : عينة البحث

  

  



 
 

 
       

  
 

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

أن أكثر المشكالت اإلنتاجية التى يواجهها الزراع فى  )٢٧ أوضحت نتائج جدول (
مجال أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم تمثلت فى :تفتت الحيازة الزراعية 

%)، وانتشار ٨٣.٨وإرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى ( %)،٨٤.١٤(
م توافر مستلزمات وعد %)،٨٢.١األمراض واآلفات وصعوبة مكافحتها (

%)، ونقص المعارف والمهارات الخاصه ببعض االصناف الجديدة ٨٠.٣االنتاج(
%)، ونقص ٧٣.٤%)،صعوبة الحصول علي التقاوي واالسمدة الجيدة (٧٣.١(

%)، عمالة ٧٣.١المعارف والمهارات الخاصه ببعض االصناف الجديدة (
 . %)٤٣.١ماهرة(

ة فى : التقلبات السعرية في أسعار الحاصالت بينما تمثلت أهم المشاكل التسويقي 
 التخزين والتسويق %)، وزيادة الفاقد من المحاصيل أثناء٨٤.٥الزراعية (

%)،واألسعار غير المشجعة علي زراعة المحاصيل اإلستراتيجية ٨٠.٣(
%) وبعد االسواق ٧٥.٢%)  ، وزيادة عدد الوسطاء واستغالل الزراع (٧٧.٥(

  ى حين تمثلت أهم المشكالت التمويلية فى :ف %)،٦٠.٧عن القري (
وصغر فترات السماح  %)،٦٥.٦إرتفاع اسعار الفائدة على القروض ( 
%)، وعدم كفاية ٦٠.٦و صعوبة اجراءات الحصول علي القروض( %)،٦١.٤(

%) لذا تمثلت أهم مقترحات الزراع المبحوثين ٥٥.٥المقدم من القروض للزراع (
ضع برامج مكثفة للمساعدة فى الوصول إلى نمط حيال تلك المشكالت فى :و

%)،عمل تجمعات زراعية ٨٦.٢التعاقب المحصولى المناسب لظروف الزراع (
تدخل الدولة مرة أخرى فى توفير مستلزمات اإلنتاج للزراع  %)،٨٤.١(
%)،الرقابة ٨٢.٤والمسطحات المائية ( االهتمام بالتطهير المستمر لألبحر )،٨٢.٨(

%)،ضرورة تفعيل ٨٢.٤تلزمات االنتاج لمنع الغش واالحتكار (على تجارة مس
  . %) ٨١.٤وسن قوانين زراعية لمنع تجريف األرض الزراعية (

  



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألهم المشكالت التى تواجههم فى  )٢٧جدول (
 مجال أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم ومقترحاتهم لحلها

 نتاجيةالمشكالت اال تكرار %

 تفتت الحيازة الزراعية  ٢٤٤ ٨٤.١٤

 ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج  ٢٤٣ ٨٣.٨

 انتشار االمراض واآلفات وصعوبة مكافحتها   ٢٣٨ ٨٢.١

 عدم توافر مستلزمات االنتاج             ٢٣٣ ٨٠.٣

 صعوبة الحصول على التقاوى          ٢١٣ ٧٣.٤

 ات الخاصة ببعض االصناف الجديدةنقص المعارف والمهار ٢١٢ ٧٣.١

 ارتفاع اسعار الخدمة االلية  ١٩٩ ٦٨.٦

 عدم مالئمة الطرق والحقول الستخدام االالت ١٧٧ ٦١.١

 عدم توافر محطات الخدمة االلية  ١٣٤ ٤٦.٢

 نقص مقننات مياه الرى  ١٣٠ ٤٤.٨

 عدم توفر عمالة ماهرة ١٢٥ ٤٣.١

 المشكالت التسويقية تكرار %

 التقلبات السعرية في اسعار الحاصالت الزراعية   ٢٤٥ ٨٤.٥

 زيادة الفاقد من المحاصيل اثناء التخزين والتسويق ٢٣٣ ٨٠.٣

 االسعار غير المشجعة علي زراعة المحاصيل االستراتيجية ٢٢٥ ٧٧.٥

 زيادة عدد الوسطاء واستغالل الزراع  ٢١٨ ٧٥.٢

 سواق ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل باال ١٩٨ ٦٨.٨

 بعد االسواق عن القرى  ١٧٦ ٦٠.٧

 عدم مالئمة الطرق المتاحة لنقل المحاصيل  ١٦٢ ٥٥.٨

 المشكالت التمويلية تكرار %

 ارتفاع اسعار الفائدة عليها  ١٩٠ ٦٥.٦

 صغر فترات السماح ١٧٨ ٦١.٤

 صعوبة اجراءات الحصول عليها  ١٧٦ ٦٠.٦

 عدم وجود مصادر تمويل زراعي ١٦٨ ٥٧.٩

 عدم كفاية المقدم من القروض للزراع  ١٦١ ٥٥.٥

 نقص القروض واالئتمان الزراعى المتاح  ١٦٠ ٥٥

 عدم توفر معلومات عن مصادر التمويل المتاحة والية التعامل معها  ١٥٢ ٥٢.٤

  المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

توزيع الزراع المبحوثين وفقا ألهم المشكالت التى تواجههم  )٢٧جدول (تابع 
 مجال أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم ومقترحاتهم لحلهافى 

  المقترحات  تكرار  %
وضع برامج مكثفة للمساعدة فى الوصول إلى نمط التعاقب المحصولى المناسب  ٢٥٠  ٨٦.٢

  لظروف الزراع 
  عمل تجمعات زراعية   ٢٤٤  ٨٤.١
  زراع  تدخل الدولة مرة أخرى فى توفير مستلزمات اإلنتاج لل  ٢٤٠  ٨٢.٨
  االهتمام بالتطهير المستمر لألبحر والمسطحات المائية    ٢٤٠  ٨٢.٨
  الرقابة على تجارة مستلزمات اإلنتاج لمنع الغش واالحتكار   ٢٣٩  ٨٢.٤
  ضرورة تفعيل وسن قوانين زراعية لمنع تجريف األرض  الزراعية   ٢٣٦  ٨٢.٤
 تسويقها بأسعار مجزية  إعادة النظر فى أسعار المحاصيل والمساعدة فى  ٢٣٥  ٨١.٤

  الرقابة على فتحات الرى وتوزيع المقننات المائية الالزمة   ٢٣٠  ٨١
  فتح أسواق جديدة وتعريف الزراع بها وربطها بالقرى والمدن الجديدة   ٢٢٥  ٧٩.٣
  توفير المعلومات التسويقية الالزمة عن احتياجات األسواق داخليا وخارجيا   ٢٢٥  ٧٧.٦
  إقامة منظمات الزراع التسويقية  تشجيع  ٢٢٠  ٧٧.٦
  بناء برامج إرشادية عن كيفية العناية بالحاصالت أثناء تخزينها وتسويقها   ٢٢٠  ٧٥.٩
  استعادة بنك التنمية واالئتمان الزراعى دورة الفعال  ٢١١  ٧٢.٨
 تفعيل دور اإلرشاد التسويقى   ١٩٨  ٦٨.٣

  التشجيع على التصدير   ١٩٥  ٦٧.٢
  ريف بالمصادر الموثوق بها والمناسبة لالقراض الزراعى التع  ١٩٠  ٦٥.٥
  زيادة فترات السماح السترداد القروض   ١٩٠  ٦٥.٥
  إنشاء مصانع لتصنيع الزائد من المحاصيل   ١٨٥  ٦٣.٨
  توفير مستلزمات التغليف والتعبئة   ١٧٩  ٦١.٧
  خفض سعر الفائدة   ١٧٥  ٣٠.٣
 ل على القروض تسهيل اإلجراءات الالزمة للحصو  ١٧٠  ٥٨.٦

الهجرة لألراضى الصحراوية المستصلحة حديثا أو للمحافظات ذات الكثافة   ١١٨  ٤٠.٧
  السكانية المنخفضة  

  المصدر : عينة البحث



 
 

 
       

  
 

دور االرشاد فى حل المشكالت التى تواجه الزراع المبحوثين ونوعية  ثامنا :
  ه فى هذا المجال    الخدمات التى يقدمها للزراع وأهم مقترحاتهم نحو تحسين دور

دور اإلرشاد الزراعى فى حل المشكالت التى تواجه الزراع المبحوثين فى  )١
 هذا المجال ونوع الخدمات التى يقدمها

ان نصف المبحوثين أفادوا بوجود مساهمة لالرشاد  ) ٢٩اوضحت نتائج جدول ( 
مثلت الزراعي في حل مشكالت المزارعين بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى وت

أهم أنشطته التى يقدمها فى (المساعدة فى تطبيق التوصيات الفنية الالزمة لتلك 
%)، التعريف ٩٨.٦%)، المساعدة فى مكافحة اآلفات واالمراض (١٠٠االصناف(

%) ، المساعدة فى التغلب على مشكلة ٩٥.٩باألصناف الجديدة عالية االنتاج(
%)، تعريف الزراع ٨٠.٨شادية( التفتت الحيازى بعمل التجمعات والحقول االر

%)،تعريف ٧٦.٧بالحاصالت الزراعية األكثر مناسبة لظروفهم واوضاعهم (
%)، التواصل والربط بين الزراع ٢٢.٦الزراع بالمنافذ التسويقية المتاحة(

%)،  تعريف الزراع باحتياجات السوق المحلى ١٥.١ومؤسسات التمويل المالئمة(
يل العالقة بين الزراع وكبار المصدرين %)، ربط وتفع ١٢.٣والخارجى(

  %)   ١٠.٣وشركات التصدير( 

مقترحات الزراع المبحوثين لتحسين وضع ودور االرشاد الزراعى فى هذا  )٢
  المجال 

أوضحت النتائج أن أهم المقترحات التى أشار اليها المبحوثين لتحسين دور 
  فى :  اإلرشاد الزراعى  فى مجال أنماط التعاقب المحصولى تمثلت

تفعيل دوراالرشاد لزراعي فى المساعدة فى استعادة الدعم الحكومى للزراعة ماديا 
استعادة اهتمام الجهاز االرشادي بتكثيف االنشطة االرشادية  %)،٥٧.٩وفنيا(



 
 

 
       

  
 

%)، عقد الندوات ٥٢.٨وخاصة االيضاح العملي والحقول االرشادي(
%)، ٣٠.٧صناف الجديدة(%)، االهتمام بتعريف الزراع باال٤٣.١واالجتماعات(

%)، ٢٠ضرورة ارجاع االرشاد الزراعي مصدر المعلومات االول للزراع(
ضرورة اهتمام االرشاد الزراعي كسابق عهده بكافة المعامالت الراعية (مكافحة 

%)، االهتمام بالتعريف باهم الحاصالت االكثر ربحية ١٨.٦االفات واالمراض)(
تعادة الجمعية التعاوينية الزراعية لدورها في %)، اس٥.٥ومناسبة لظروف الزراع(

  %).١.٤%)، المراقبة علي حقول المزراعين(٥.٢دعم الزراع(

توزيع الزراع المبحوثين وفقا لرأيهم فى مدى مساهمة اإلرشاد  )٢٨جدول (
الزراعى فى حل المشكالت ووفقا لرأيهم فى نوعية الخدمات التى يقدمها االرشاد 

 ال ومقترحات تحسين دور اإلرشادالزراعى فى هذا المج
  مساهمة االرشاد )١  عدد  %
 يساهم                ١٤٦        ٥٠.٣

 ال يساهم              ١٤٤         ٤٩.٧

          % تكرار         نوع الخدمات  )٢

 المساعدة فى تطبيق التوصيات الفنية الالزمة لتلك االصناف              ١٥٠ ١٠٠

 المساعدة فى مكافحة اآلفات واالمراض              ١٤٠             ٩٨.٦

 التعريف باألصناف الجديدة عالية االنتاج                 ١٤٠            ٩٥.٩

المساعدة فى التغلب على مشكلة التفتت الحيازى بعمل التجمعات            ١١٨           ٨٠.٨
 والحقول االرشادية        

تعريف الزراع بالحاصالت الزراعية األكثر مناسبة لظروفهم             ١١٢           ٧٦.٧
 واوضاعهم 

 تعريف الزراع بالمنافذ التسويقية المتاحة                 ٣٣            ٢٢.٦

 مالئمة         التواصل والربط بين الزراع ومؤسسات التمويل ال               ٢٢            ١٥.١

 تعريف الزراع باحتياجات السوق المحلى والخارجى                 ١٨             ١٢.٣

ربط وتفعيل العالقة بين الزراع وكبار المصدرين وشركات التصدير                 ١٥             ١٠.٣
 البحثالمصدر : عينة 



 
 

 
       

  
 

ن وفقا لرأيهم فى مدى مساهمة اإلرشاد توزيع الزراع المبحوثي )٢٨جدول (تابع 
الزراعى فى حل المشكالت ووفقا لرأيهم فى نوعية الخدمات التى يقدمها االرشاد 

 الزراعى فى هذا المجال ومقترحات تحسين دور اإلرشاد

 المقترحات  تكرار  %

تفعيل دوراالرشاد الزراعي فى المساعدة فى استعادة الدعم   ١٦٨  ٥٧.٩
 ماديا وفنيالحكومى للزراعة 

استعادة اهتمام الجهاز االرشادي بتكثيف االنشطة االرشادية وخاصة   ١٥٣  ٥٢.٨
 االيضاح العملي والحقول االرشادية

 عقد الندوات واالجتماعات  ١٢٥  ٤٣.١

 االهتمام بتعريف الزراع باالصناف الجديدة للحاصالت الزراعية  ٨٩  ٣٠.٧

 المعلومات االول للزراع ضرورة ارجاع االرشاد الزراعي مصدر  ٥٨  ٢٠

ضرورة اهتمام االرشاد الزراعي كسابق عهده بكافة المعامالت   ٥٤  ١٨.٦
 الراعية (مكافحة االفات         واالمراض)

االهتمام بالتعريف باهم الحاصالت االكثر ربحية ومناسبة لظروف   ١٦  ٥.٥
 الزراع

  ي دعم الزراع  استعادة الجمعية التعاوينية الزراعية لدورها ف  ١٥  ٥.٢
  المراقبة علي حقول المزراعين  ٤  ١.٤

 البحثالمصدر : عينة 

  

  

  

  

  

  



 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

  الباب الخامس
  ملخص الدراسة

يعد الجهاز االرشادى من أبرز االجهزة التى تعني بتنمية الريف المصرى 
جه الخصوص ويعد االرشاد وتعظيم انتاجية الحاصالت الزراعية على و عامة ،

الزراعى عملية تعليمية تنحصر أهدافها فى توصيل المعلومات المفيدة لألفراد ثم 
مساعدتهم على تعلم كيفية االستفادة بها في بناء حياة أفضل ألنفسهم وأسرهم 

والشك أن موضوعى التعاقب المحصولى والدورة  ومجتمعاتهم الريفية المحلية،
محاور استرتيجية التنمية الزراعية بعالقتها المباشرة وغير الزراعية يمثال أهم 

المباشرة بالعديد من المحاور االستراتيجية األخرى كالمحافظة على التركيب 
المحصولى وخصوبة التربة ومنع تدهورها واستخدام الطرق الطبيعية لمقاومة 

نية الحشائش واألمراض والحشرات ومن ثم الحد فى استخدام األسمدة المعد
والمبيدات الكيماوية وتحقيق الكفاءة فى استخدام مياه الرى ،ويمثل الغاء العمل 
بالدورة الزراعية االجبارية كنتيجة حتمية اللغاء سياسة التوريد االجبارى أهم 
التحديات التى تواجه األرشاد الزراعى فى دفع الزراع وحملهم على تبنى أنماطا 

زراعية استرشادية غير الزامية يلتزمون بها  من التعاقب المحصولى تحقق دورات
في واقع قناعتهم الشخصية بأهمية ذلك ،واالمر الذى يستوجب ضرورة تزويد 
الزراع بالمعلومات والمعارف الالزمة وتبسيطها لهم مع اتاحة الوسائل المناسبة 

  لتطبيق تلك المعارف واالستفادة منها

  لتالية : ومن خالل ذلك تم التوصل ألهم األهداف ا 

التعرف على أهم الخصائص الشخصية واإلقتصادية واإلجتماعية  المميزة  -١
 للزراع المبحوثين بمنطقة الدراسة 



 
 

 
       

  
 

التعرف على مدى توافر مستلزمات اإلنتاج الزراعى من وجهة  نظر  -٢
 ،الزراع المبحوثين

التعرف على مصادر المعلومات الزراعية التى يستقى منها الزراع  -٣
 وماتهم فى هذا المجالالمبحوثين معل

التعرف على أنماط التعاقب المحصولى السائد بين الزراع المبحوثين بمنطقة  -٤
 الدراسة خالل ثالث سنوات زراعية متتالية 

التعرف على مدى رضا الزراع المبحوثين عن إختيار وترتيب المحاصيل  -٥
 وفقا ألنماط التعاقب المحصولى  السائد لديهم

صيل التى يرغب الزراع المبحوثين لزراعتها التعرف على  أهم المحا -٦
 بشأن تخطيط تعاقب محصولى يؤدى إلى دورة زراعية إسترشادية  مستقبالً

ومقترحاتهم  التعرف على أهم المشكالت التى تواجة الزراع فى هذا المجال، -٧
 . لهاح

التعرف على مدى مساهمة اإلرشاد الزراعى فى المساعدة فى حل مشكالت  -٨
ثين،ومقترحات تحسين دورة فى هذا المجال من وجهة الزراع المبحو

 نظرهم.

ولكي يتحقق ذلك تمت هذة الدراسة على عينة عشوائية من المبحوثين تم اختيار  
مركزين من مراكز محافظة الفيوم بطريقة عشوائية حيث تم اختيار مركز الفيوم 

طريقة ومركز اطسا وذلك بمحافظة الفيوم،كما تم اختيار قرية بكل مركز ب
عشوائية حيث تم اختيار قرية (المنيا الحيض،بمركز اطسا ،محافظة الفيوم ،وقرية 

وقد تم اختيار عينة عشوائية من المزارعين  ) زاوية الكرادسة ،محافظة الفيوم
مبحوثا لقرية زاوية الكرادسة ١٤٠مبحوثا لقرية المنيا الحيض ،١٥٠وذلك بواقع 

                                                            .)   مبحوثا ٢٩٠،وقد بلغت حجم العينة (



 
 

 
       

  
 

  وقد أوضحت النتائج أن الصفات والخصائص المميزة للمبحوثين كانت كما يلى :

ارتفاع نسبة كبار السن بشكل عام لدى أفراد  )٣اوضحت  نتائج جدول ( السن :
 . %٥١ سنة فأكثر)حوالى٥٠العينة حيث بلغت نسبة من هم فى فئة (

)تدنى المستوى التعليمى بشكل عام لدى ٤: أوضحت نتائج جدول (الحالة التعليمية
%)إما أميين ٧٣.٤أفراد العينة حيث أوضحت النتائج مايقرب من ثالثة أرباعهم (

 . %)٢٠.٣%)أو يقرأون ويكتبون (٥٣(

نة )أن الغالبية العظمى من أفراد العي٥: أوضحت نتائج جدول ( الحالة التعليمية
  %)منهم فقط غير متزوجون .             ٢.٨%)متزوجون ،وذلك مقابل (٩٧.٢(

)أن الغالبية العظمى من المبحوثين ٦:أوضحت نتائج جدول (حجم األسرة
  %)٦٨أفراد )والتى بلغت نسبتهم (٨-٥%)تراوحت أعداد أسرهم مابين (٨٤.٨(

يزيد على نصف )أن ما٧:أوضحت نتائج جدول (حجم الحيازة الزراعية األرضية
%)تراوحت حجم الحيازة الزراعية األرضية لديهم مابين فدان ٥٦.٢المبحوثين (

 أفدنة .٣ألقل من 

)ارتفاع نسبة من ٨:أوضحت نتائج جدول ( نوع حيازتهم الزراعية األرضية
يملكون األراضى الزراعية بشكل عام لدى أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم 

٩١.٣ % 

)ارتفاع نسبة من هم لديهم حيازة ٩:أوضحت نتائج جدول ( نيةحجم الحيازة الحيوا
رؤوس)من المجترات الكبيرة حيث بلغت نسبتهم ٥-٣حيوانية متوسطة من(

  %٢.٨%فى حين بلغت نسبة من ليس لديهم حيازة حوالى ٥٢.٨



 
 

 
       

  
 

)أن ما يقرب من ربع ١٠:أوضحت نتائج جدول( حجم حيازةاآلالت الزراعية
حيازة ألى من األالت الزراعية ،فى أن مايقرب من  % ليس لديهم٢٠المبحوثين 

 % يحوزون آلة واحدة ٤٣.٥نصفهم

) أنه من المسارات التسويقية ١١: أوضحت نتائج جدول ( المسارات التسويقية
التى يسلكها الزراع المبحوثين لتصريف حاصالتهم الزراعية تمثلت فى : تجار 

 %)٣٤.٤صية باألسواق (%)،من خالل معرفة المبحوث الشخ٥٨.٩الجملة (

)ارتفاع نسبة المتفرغون ١٢:أوضحت نتائج جدول (التفرغ للعمل بمهنة الزراعة
   وذلك مقابل %)،٧١.١تماما لمهنة الزراعة من أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم( 

 %)منهم فقط غير متفرغين لمهنة الزراعة ١.٧( 

ن الغالبية العظمى من أ )١٣:أوضحت نتائج جدول (االنفتاح الحضرى والثقافي
كانت درجة االنفتاح الحضرى والثقافى لديهم متوسطة  %)٩١.٤المبحوثين (

منهم فقط درجة انفتاحهم  %)٨%)،وذلك مقابل (١٦.٤أو مرتفعة ( %)،٧٥(
  الثقافى والحضرى منخفضة

ارتفاع  )١٤:أوضحت نتائج جدول ( أساليب الرى والصرف المتبعة والسائدة 
الرى بالطريقة التقليدية بأراضيهم  بشكل عام لدى أفراد العينة نسبةمن يمارسون 

  )% ٨٩.٦حيث بلغت نسبتهم  حوالى( 

درجة توافر مستلزمات االنتاج الزراعى من وجهة نظر الزراع 
ارتفاع نسبة المبحوثين الذين أشاروا الى  )١٥:أوضحت نتائج جدول (المبحوثين

أومرتفعة  %)،٦٥.٥ا متوسطة(أن درجة توافر مستلزمات االنتاج كانت إم
)١٨.٣ (% . 



 
 

 
       

  
 

أن أكثر المصادر التى يستقى منها الزراع المبحوثين  )١٦ضحت نتائج جدول (أو
معلوماتهم الخاصة بأنماط التعاقب المحصولى مرتبة تنازليا كالتالى :األهل 

والخبرة الشخصية  %)،٨٦.٢واألصدقاء والجيران ( %)،٩١واألقارب (
)٨٥.٧(%. 

كانت درجة تعرضهم  %)٧٩.٣) أن غالبية المبحوثين (١٧ئج جدول(أوضحت نتا
أو مرتفعة  %)٤٩لمصادر المعلومات الزراعية فى هذا المجال إما متوسطة (

منهم درجة تعرضهم منخفضة لمصادر  %)٢٠.٧وذلك مقابل ( %)،٣٠.٣(
 المعلومات الزراعية فى هذا المجال .

كانت  %)٧٦ثة ارباع المبحوثين (أن ما يزيد عن ثال )١٨أوضحت نتائج جدول (
أو  %)،٤٥.٨درجة استفادتهم من مصادر المعلومات الزراعية إما متوسطة (

منهم درجة استفادتهم منخفضة فى  %)٢٣.٨وذلك مقابل ( %)  ،٣٠.٣مرتفعة (
  تلك المصادر                   

البرسيم ) أن كال المركزين يتفقان فى زراعة القمح و١٩( اوضحت نتائج جدول
فى الموسم الشتوى بنسب مرتفعة ،ويتفقا أيضا فى زراعة الذرة الصيفى والشامى 
والقطن فى الموسم الصيفى ،كما أوضح الجدول أنه يسود زراعة الخضر فى قرية 
زاوية الكرادسة فى حين يقل زراعتها فى قرية منية الحيض ،والعكس فى 

منية الحيض ويقل زراعته فى محصول بنجر السكر الذى يزيد زراعته فى قرية 
 . قرية زاوية الكراسة 

من أكثر العبارات التى وجدت موافقة من قبل  )٢٠أوضحت نتائج جدول (
المزارعين عن التعاقب المحصولى تمثلت فى (مدى استغالل األرض االستغالل 

  .%) ٢١-١٩حيث تراوحت النسبة بين ( األمثل ،كمية مياة الرى )



 
 

 
       

  
 

أن أهم اسباب رضا الزراع عن التعاقب المحصولى  )٢١أوضحت نتائج جدول (
الحالى تمثلت فى االستفادة من هذا التعاقب ،التعاقب السائد فى المنطقة ،عدم توفر 
بديل يعطى عائد أكثر الى جانب محدودية االمكانيات ،تلبية احتياجات االستهالك 

 .األسرى   

ارتفاع نسبة من هم  )٢٢( أوضحت نتائج جدول االتجاه نحو النمط االنتاجى :
فى حين تدنت نسبة من  %٦٠فبلغت نسبتهم  درجة) ١٦اتجاههم محايد (أقل من 

 .  %٧.٢وبلغت حوالى  ) درجة١٦هم اتجاههم سلبى (أقل من 

أن الغالبية العظمى من  )٢٣أوضحت نتائج جدول ( االتجاه نحو االرشاد الزراعى:
أو  %)٥٧شاد الزراعى إما محايدة (كانت اتجاهاتهم نحو اإلر %)٩٢المبحوثين(
 . %)٣٥إيجابية (

انه من اكثر المحاصيل الصيفية االكثر أربحية  )٢٤أوضحت نتائج جدول (     
%)،ومحاصيل الخضر ٨٣.٨من وجهة نظر المزارعين  تمثلت فى :األرز(

%)، فى حين انخفضت نسبة هذة المحاصيل الذرة الشامى والصيفى ٤٠(
%)   ،كما تبين أنه من أكثر المحاصيل الشتوية ٢.٨زيتية (%)،المحاصيل ال٤.١(

%)،الثوم والبصل ٤١.١البقوليات ( ربحية بالنسبة للمزارعين تمثلت فى :
 %)  ٣.١)،وذلك مقابل انخفاض نسبة كل من الخس والسبانخ بنسبة ( ٢٦.٦(

أن أكثر المشكالت اإلنتاجية التى يواجهها  )٢٥أوضحت نتائج جدول (     
راع فى مجال أنماط التعاقب المحصولى السائد لديهم تمثلت فى :تفتت الحيازة الز

 %)٨٣.٨وإرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج ( %)،٨٤.١٤الزراعية (



 
 

 
       

  
 

كما تمثلت أهم المشاكل التسويقية فى : التقلبات السعرية في أسعار الحاصالت  
زين التخ %)، وزيادة الفاقد من المحاصيل أثناء٨٤.٥الزراعية (

 %)٨٠.٣والتسويق(

 %)،٦٥.٦كما تمثلت أهم المشكالت التمويلية فى : ارتفاع اسعار الفائدة عليها (
 %)                ٦٠.٦%)، صعوبة اجراءات الحصول عليها(٦١.٤صغر فترات السماح (

)  أن أهم المقترحات التى أشار اليها المبحوثين ٢٦أوضحت نتائج جدول ( 
الزراعى فى مجال أنماط التعاقب المحصولى تمثلت فى لتحسين وضع االرشاد 

%)،الهجرة لالراضي الصحراوية المستصلحة ٨٤.١٤:عمل تجمعات زراعية(
 )% ٤٠.٧حديثا او للمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة (

ان نصف المبحوثين أفادوا بوجود مساهمة لالرشاد  ) ٢٧اوضحت نتائج جدول (
المزارعين بالنسبة ألنماط التعاقب المحصولى وتمثلت  الزراعي في حل مشكالت

المساعدة فى تطبيق التوصيات الفنية الالزمة لتلك  أهم أنشطته التى يقدمها فى (
%)، التعريف ٩٨.٦%)، المساعدة فى مكافحة اآلفات واالمراض (١٠٠االصناف(

 .%) ٩٥.٩( باألصناف الجديدة عالية االنتاج

ن أهم المقترحات التى أشار اليها المبحوثين لتحسين أ )٢٨أوضحت نتائج جدول (
دور االرشاد الزراعى فى مجال أنماط التعاقب المحصولى تمثلت فى : تفعيل 
دوراالرشاد لزراعي فى المساعدة فى استعادة الدعم الحكومى للزراعة ماديا 

استعادة اهتمام الجهاز االرشادي بتكثيف االنشطة االرشادية  %)،٥٧.٩وفنيا(
  .  %)٥٢.٨وخاصة االيضاح العملي والحقول االرشادي(

  



 
 

 
       

  
 

 التوصيات

 :الدراسه نتائج اوضحت

ضرورة السعي والعمل من جانب كآل من مراكز البحوث الزراعبة وكليات  )١
الزراعة والجهاز بأدوارهم في هذا المجال وزيادة اإلهتمام والدعم والتعاون 

 و التنسيق بينهم

دي إلي دورة زراعية إسترشادية  ضرورة تخطيط تعاقب محصولي يؤ )٢
وذلك في ضوء ماذكره الزراع في المحاصيل المرغوب زراعتها مستقبآل 

  .من وجهة نظرهم
 التى المشكالت قعاو فى المسترشدين إحتياجات ومقابلة تلبية ضرورة )٣

 قبل من هتماماإل موضع مقترحات وضع أهمية مع ،منها يعانون
   .المسئولين

 المعارف بكافة الزراع إلمداد إلرشاديةا الجهود تكثيف ضرورة )٤
 الداخلية األسواق وإحتياجات تالحاصال عن البيانات وتوفير والمعلومات
 الزراعية السلع علي الطلب وكذالك ، المستهلكين وأذواق والخارجية
 .واألسواق األسعار لحركة المستقبلية والتوقعات

نماط التعاقب ألعين وفقآ أهمية إجراء العديد من البرامج اإلرشادية للمزار )٥
كيد  علي أهمية مشاركة أضرورة التوالمحصولي المراد نشره بين الزراع، 

المسترشدين في تخطيط  تلك البرامج واألنشطة األرشادية من منطلق أن 
حجر الزاوية ونقطة االنطالق في تخطيط برامج إرشادية ناجحة تمكن في 

عدم إغفالها خاصة وأن التركيب دراسة اإلحتياجات الحقيقية للمسترشدين و
المحصولية ينبغي مراجعتها باستمرار علي ضوء التغيرات المحليه 

 . واألقليمية والعالمية



 
 

 
       

  
 

 تشديد رقابة الدولة علي تجار مستلزمات اإلنتاج للحد من الغش التجاري ، )٦
دور الدولة فى المساعدة فى الحصول على مصادر  ةمع ضرورة استعاد
 . وضرورة تعريفهم بالمصادر البديلة الموثوق بها ،مستلزمات اإلنتاج 

تفعيل دور الجهاز اإلرشادي لخدمة المزراعين فيما يتعلق بتقديم التوصيات  )٧
الفنية لهم كمصدر للمعلومات خاصة في ضوء تدني نسبة الزراع الذين 

 . يعتمدون عليه كمصدر للمعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
       

  
 

  جعالمرا
دور اإلدارة فى تدنية المخاطرة فى الخواجه،المندوة توفيق الحسينى،" -١

التركيب المحصولى المصرى فى ظل سياسة التحرر 
رسالة دكتوراه، ،كلية الزراعة ،جامعة  االقتصادى،"

 ٢٠١٢القاهرة،

،"دراسات فى التعاون نحو تعاونيات زراعية الشاذلى،فوزى عبد العزيز  -٢
ة وإستصالح األراضى ،مركز ،وزارة الزراعمتطورة "

 ٢٠١٠البحوث الزراعية،معهد بحوث االقتصاد الزراعى ،

اآلثار اإلجتماعية لتطبيق سياسة التحرر اإلقتصادى الخولى ،سالم الخولى،" -٣
مؤتمر دور التقنيات والبحوث اإلجتماعية فى قطاع الزراعة"،

لية فى التنمية الريفية،الجمعية المصرية لعلم االجتماع الريفى ،ك
  .٢٠١٠،الزراعة ،بكفر الشيخ ،جامعه طنطا

،"قضايا اإلصالح اإلرشادى وأولوياتة،المؤتمر السابع العادلى،احمد سيد -٤
"مبادرات اإلصالح اإلرشادى  لإلرشادالزراعى والتنمية الريفية

،مركز الخدمات اإلرشادية  تطبيقات ورؤى – الزراعى فى مصر
 نوفمبر٢٩ و٢٨، واإلستشارية الزراعية،جامعة المنصورة

،٢٠٠٦. 

سوق الخضار أصبح سلطة!"هل نحن بحاجة أبو النصر،سعاد حسام رشاد"، -٥
"العدد الى دورة زراعية بأسلوب جديد،جريدة اخباراليوم

تحقيقات،مؤسسة أخبار اليوم،القاهرة،السبت  –االسبوعى 
 ٢٠٠٦ديسمبر،٩

 



 
 

 
       

  
 

  ،"،بعض  العوامل المؤثرة على تبنىإسماعيل ،أحمد إسماعيل حسين -٦
رسالة زراعة الطماطم فى أنفاق بمحافظة االسماعيلية،"

 ٢٠٠ماجستير، ،كلية الزراعة،جامعة عين شمس،

،" التراكيب المحصولية المثلى للزراعة بوادى،سالى عبد الحميد حسن -٧
المصرية فى ضوء التوسعات الحالية والمتوقعة فى األراضى 

امعة عين رسالة دكتوراه، ،كلية الزراعة،جالمستصلحة حديثاً،"
 ٢٠٠٦شمس،

دراسة إقتصادية وإجتماعية للعمالة المصرية فى جاد،منى حسنى على،" -٨
"،رسالة ضوء التراكيب المحصولية الحالية والمتوقعة فى مصر

 ٢٠٠٧ماجستير،كلية الزراعة ،جامعة عين شمس ،

دراسة إقتصادية تحليلية لتركيب المحصولى االمثل جرجس،اديل اسكندر ،" -٩
  ١٩٩٣،رسالة ماجستير، ،جامعة الفيوم،"بمحافظة الفيوم

دراسة دور اإلرشاد فى مجال إنتاج سلطان ،غادة عبد السالم سيد" -١٠
وتسويق النباتات الطبية والعطرية التصديرية بمحافظة بنى 

 ٢٠٠٥،رسالة ماجستير، ،كلية الزراعة،جامعة القاهرة،سويف"

"،األستاذ بقسم ،"الدورة الزراعية ومشاكل اإلنتاجشرعان،عبد العزيز نصر -١١
 ٢٠١٥المحاصيل،كلية الزراعة،جامعة الفيوم،

معلومات المزارعين عن مبيدات شابون،عمرو محمد سالمة سيد،" -١٢
األمراض واآلفات التى تصيب محصول الطماطم فى قرية 

"رسالة ماجستير كلية برنشت محافظة السادس من أكتوبر
 ٢٠١٠الزراعة ،جامعة القاهرة ،

  



 
 

 
       

  
 

،"أثر التغيرات المناخية على التركيب مد حمادةيوسف مح عبد الرحمن، -١٣
"معهد بحوث المحصولى فى مصر وإمكانية الحد من أضرارها

الجيزة،المجلة  –االقتصاد الزراعى،مركز البحوث الزراعية ، 
 ٢٠١٥، ١،العدد٩٣المصرية لبحوث الزراعية،المجلد

القدرة  ،"دراسةعبدة،أمين اسماعيل:الخفيف،أيمن أبراهيم:خليل،يحيى متولى -١٤
التنافسية للمحاصيل المنتجة على الزيوت الغذائية فى التركيب 

،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى المحصولى فى مصر"
 ٢٠١٥،المجلد الخامس والعشرون،العدد الرابع،ديسمبر

سعد  سليمان، : حافظ محمد محمد الماحى، عبيد،عبد النبى بسيونى: -١٥
التركيب المحصولى ق،"ياسمين صالح عبد الراز زغلول:كشار،

،مركز البحوث االمثل فى ظل الموارد المائية المتاحة "
 ٢٠١٤الزراعية،ق،كلية الزراعة،جامعة االسكندرية،

التراكيب المحصولية المصرية فى ظل سياسات عيد،وفاء أبو بكر محمد،" -١٦
 "رسالة دكتوراه، كلية الزراعة،ومحلية بديلة اقتصادية عالمية

  ٢٠١٢جامعة عين شمس،
"قسم  اإلرشاد الزراعى ماضية وحاضرة ومستقبلةأحمد جالل،" عليوة، -١٧

–اإلرشاد الزراعى ،كلية الزراعة ،جامعة القاهرة 
 ٢٠٠٤الفيوم،

تبنى زراعة االرز قصير العمر بين فهمى،أحمد عبد الحميد محمد،" -١٨
"رسالة ماجستير، ،كلية الزراعة المزارعين بمحافظ كفر الشيخ

 ٢٠١٣،جامعة القاهرة ،



 
 

 
       

  
 

" ،جامعة اإلرشاد الزراعى رؤية جديدةقشطة ،عبد الحليم عباس،" -١٩
 ٢٠١٢القاهرة،

دور اإلرشاد فى النهوض بإنتاج بعض محمد،رضا حسنى أبراهيم،" -٢٠
"رسالة محاصيل الخضربمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة

 ٢٠١٢ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة القاهرة،

محصولى السائد بين الزراع فى ،"انماط التعاقب الميخائيل،إميل صبحى  -٢١
مجلة األسكندرية للبحوث الزراعية،مجلة محافظة كفر الشيخ"

 ٢٠٠٧-٢)العدد  ٥٢(

دراسة اقتصادية ألثر التجارة الخارجية الزراعية محمد،عصام أحمد،" -٢٢
المصرية على التركيب المحصولى مع االشارة لدور 

ن رسالة ماجستير، كلية الزراعة ،جامعة عي "التعاونيات
  . ٢٠٠٦شمس،

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

  ستبيــاناال

  رضا الزراع عن أنمـاط التعـاقب المحصـولي السـائد

 (         ) سنة     السـن : -١

 )    (   أمي (  )   يقرأ ويكتب (  )    حاصل علي مؤهل   المستوي التعليمي : -٢

 ................. نـوع المؤهـل : -٣

 )                متزوج (      )أعـزب  (              الحالة االجتماعية : -٤

 :     (        ) فـرداً . حجم االسـرة -٥

 حجم ونوع الحيازة الزراعية األرضية . -٦

  مـلك
  

  إيجار نقدي
إيجار 

  بالمشاركة
  وضع يـد

إصـالح 
  زراعي

  جملة الحيازة

  ف  ط  ف  ط  ف  ط  ف  ط  ف  ط  ف  ط
                        

 حـجم ونـوع الحيازة الحيـوانية :  -٧

  الحيوانات دي وعددها أد أيه ؟ عندك إيه من

نوع 
  الحيوان

  نوع الحيوان  عدد  نوع الحيوان  عدد  نوع الحيوان  عدد

  ابقـار . -
  جاموس -
  

  اغنـام -  
  ماعـز -

  جمـال  -  
  حميـر -

  أخري تذكر  

  
 



 
 

 
       

  
 

 حـجم ونوع حيازة اآلالت الزراعيـة : -٨

  س : يا تري عندك إيه من اآلالت الزراعية ؟

 )               سيارة نصف نقل (         )       جرار زراعي       (  -

 موتور ري         (        )              محراث حفار     (         ) -

 (        )               موتور رش      (         )    مقطـورة         -

 ماكينة دراس وتذرية  (        )           أخري تذكر .................. -

 التفرغ للعمـل بمهنـة الزارعـة : -٩

س : هل أنت متفرغ للعمل بالزراعة ؟    تماماً (    )      إي حد ما (      )  
  غير متفرغ (    )

 ما هي المهنة األخرى بجانب الزراعة ؟  -١٠

 ........................................................  
 مصـادر المعلومات الزراعيــة .    -١١

  : لما بتحب تعرف المحاصيل اللي هتتزرع الموسم القادم بتسال ميـن . ١١س

  نعم  المصـدر
  درجـة االستفـادة  درجـة التعـرض

  متعدد  منخفض  متوسط  مرتفع  ال  نادراً  أحياناً  دائماً

                    الخبرة الشخصية

                    األهل واألقارب
                    االصدقاء والجيران

                    اعيمدير اإلرشاد الزر
  المرشد الزراعي

  االخصائيين الزراعيين 
                  

                    العاملين بمركز البحوث الزراعيه 



 
 

 
       

  
 

                    اساتذة كلية الزراعة

                    النشرات والمجالت الزراعية

                    البرامج الريفية باإلذاعة
                    البرامج الريفية بالتلفزيون

                    الزراعية تجار الحاصالت
                    أخري تذكر 

مـواسم  ٣التعـاقب المحصولي السـائد لـدي الزراع خــالل  -١٢
 السـابقة .

  النيـلي  الصيـفي  الشتــوي  الموسـم
حدائق وحاصالت 

  البستانية
٢٠١٤ – ٢٠١٣          
٢٠١٥ – ٢٠١٤           
٢٠١٦ - ٢٠١٥          

 )    ال (     )   هل أنت راضي عن هذا التعـاقب ؟    نعم (   -١٣

 أسبـاب الرضـا ............................................. -١٤

 أسـباب عدم الرضـا ......................................... -١٥

 ما هو التعاقب األكثر ربحية لك في السنة الزراعية من وجهه نظرك ؟ -١٦

  حـدائق   النيـلي  الصيـفي  المـوسـم
        

 تباعك وتطبيقك لهـذا التعاقـب ؟ أسبـاب عــدم ا  -١٧

.................................................................................
................................................................................  

  



 
 

 
       

  
 

 مـا هي طـريقة الري المتبعـة في أرضـك ؟ -١٨

  حديثة (         )            االثنين معاً (       )          تقليديه (        )    

 هل هناك صرف مغطي في أرضـك ؟            -١٩

 نعم (        )          ال (        )    

 درجـة توافـر مستلـزمات اإلنتــاج . -٢٠

  متوافرة  مستلزمات اإلنتاج
إلي 
  حد ما

غير 
  متوافرة

  متوافرة  مستلزمات اإلنتاج
 إلي حد

  ما
غير 
  متوافرة

  التقـاوي
  المبيدات
  األسمدة

  الميكنة الزراعية
  القروض الزراعية

  المعلومات الزراعية
  
  

  وسائل نقل المحاصيل      
  العمالة الزراعية

  صيانة اآلالت الزراعية
قطع غيار اآلالت 

  الزراعية 
  أخري تذكر 

      

 المســارات  التسويقيــة . -٢١

  ل عـام ؟: أزاي بتســوق محاصيـلك بشك٢٢س 

  تجار الجملة (        )                  تجار التجزئة (         )    من خالل

  )   (     بعض المصدرين وشركات التصدير -

 من خالل معرفتي الشخصية باألسواق (     ) -

 

 ):  نقـدي (     )   باآلجـل (    ) حسب الظروف (     طريقة الـدفع -٢٢

 



 
 

 
       

  
 

 عـة .الرضا عن العمل بهنة الزرا -٢٣

   : يا تري انت راضي عن العمل بالزراعة ؟  راضي تماماً (       )  ٢٥س 
  إلي حد ما (       )  غير راضي (       )

  : إيه سبب اختيـارك لمهنة الزراعـة ؟ ٢٦س 
  رغبه شخصية (   ) مهنة اآلباء واألجداد (   )  أخــري تـذكر ..............

  ؟ اني غير الزراعة ترضى تسيبها: يا تري لو لقيت شغل ت ٢٧ س
  )     ال (    )  نعم (  

  االتجــاه نحـو النمــط اإلنتــاجي الزراعـي الحـالي .:  ٢٨
  : من فضـلك قـولي رأيك في التـالي :  ٢٨س 

  معارض  محايد  موافق  العبــــارة
دلوقتي المزارع حر في اختيار المحاصيل اللي يزرعها ومفيش  -١

 عليه قيود .

 ارع حر في بيع محاصيله ذي ما  يحب من غير تدخل حد المز -٢

 المزارع بيشتري التقاوي والكيماوي من المكان اللي عاوزه  -٣

المزارع الشاطر الزم يجتهد عشان يغطي تكاليف الزارعة  -٤
 العالية 

وزارة الزارعة بتهتم بتوفير أصناف جديده وكويسة للمحاصيل  -٥
 المختلفة .

 رشاد وتوصياته عشان يزيد انتاجة .الزم الواحد يلتزم بكالم اال -٦

الحكومة لما شالت الدعم عن مستلزمات االنتاج ده عمل احتكار  -٧
 في السوق .

دلوقتي مجال الزراعة مفتوح وفيه شركات ومؤسسات ممكن   -٨
 تفيدني

الحكومة ما بقتش تدعم الزراعة ذي زمان وده أثر علي االنتاج  -٩
 قوى 

    لمعلومة وبسوزارة الزراعة دلوقتى محلتهاش اال ا -١٠

      



 
 

 
       

  
 

  االتجاه نحو اإلرشـاد الزراعي . -٢٩

  معارض  محايد  موافق  العبــــارة
 طريقة االجداد في الزراعة  هي الطريقة المضمونة . -١

 خبرة الفالح فينا اكبر من خبرة المرشد الزراعي . -٢

 الحقول االرشادية مفيدة جدا -٣

 االجتماعات االرشادية اللي يحضرها زي عدمها . -٤

زرعي كويس لما يطبق توصيات االرشاد  بحس ان -٥
 الزارعي .

 لو يعلموا خير في الفالح يلغوا حاجة اسمها اإلرشاد . -٦

 اتمني يعملوا حقل ارشادي في أرضى . -٧

 بستفيد من توجيهات المرشد الزراعي في كل المجاالت . -٨

ال أثق في االرشاد الزراعي من كتر وعوده اللى  ما  -٩
 ينفذهاش .

 الزراعي مبني علي اساس علمي . بحس ان كالم المرشد -١٠
  

      

 ممكن توضح لي درجة قيامك بالحاجات دي ؟ -٣٠

  العبــــارة
  درجـة القيـام

  ال  نادراً  أحياناً  دائماً
 سماع البرامج االذاعية بالراديو . -

 مشاهدة البرامج التليفزيونية . -

 قراءة الصحف والمجالت ( أو حد يقرأ هالك ) . -

 ماعات بالقرية .حضور الندوات واالجت -

 زيارة االقارب واألصدقاء بالقرى والمراكز المجاورة . -

قضاء مصالح بالمحافظات الكبري مثل القاهرة  -
 واإلسكندرية .

  السفــر خـارج مصـر . -

        



 
 

 
       

  
 

  الرضـا عن انمـاط التعـاقب المحصــولي الســائدة . -٣١

  س : من فضلك وضح درجة رضاك عما يلي :

  
  البنــود

  ضادرجـة الر
راضى 
  تماما

راضى 
  الى حد ما

غير 
  راضي

 استغالل أرضك االستغالل االمثل مع النظام المحصولي الحالي . -١

 كمية االنتاج في كل موسم . -٢

 جملة تكاليف النظام المحصولي في كل موسم . -٣

 ترتيب وتعاقب المحاصيل لكل موسم . -٤

 العائد من النظام المحصولي المتبع . -٥

حسين خواصها ) بالنظام المحصولي المحافظة علي أرضك ( وت -٦
 الحالي

 االحتياط من خطورة تقلبـات االسعـار . -٧

 كمية مياه الري المستخدمة وترشيدها وتنظيمها . -٨

 كمية االسمدة المستخدمة ومدي ترشيدها وتنظيمها . -٩

ترتيب زراعة المحاصيل ومدي الحد من انتشار االفات  -١٠
 واألمراض .

من انتشار الحشائش  ترتيب زراعة المحاصيل ومدي الحد -١١
 الضارة .

 مندي اختيار المحاصيل المناسبة لنوع أرضك . -١٢

مدي مناسبة المحاصيل المزروعة في كل موسم واحتياجات  -١٣
  السوق .  

      

  

  



 
 

 
       

  
 

  مشــكالت أنمـاط التعاقب المحصـولي السـائد : -٣٢
  : ما هي تـلك المشـاكل . ٣٢س 

  ال  نعم  المشكــلة   
 إنتاجيـة :  ) أ

 ة الزراعية .تفتت الحياز -

 ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج . -

 عدم توافر مستلزمات االنتاج . -

 انتشار االمراض واآلفات وصعوبة مكافحتها . -

 صعوبة الحصول علي التقاوي واألسمدة الجيدة . -

 نقص مقننات مياه الري . -

 نقص المعارف والمهارات الخاصة ببعض االصناف الجديدة . -

 لية .ارتفاع اسعار الخدمة اآل -

 عدم توافر محطات للخدمة اآللية . -

 عدم توفر عمالة ماهرة . -

 عدم مالئمة الطرق والحقول الستخدام اآلالت . -

  أخري تذكر . -

    

 تـسويقية /:   ) ب

 التقلبات السعرية في اسعار الحاصالت الزراعية . -

 زيادة عدد الوسطاء واستغالل الزراع . -

 بعد االسـواق عن القري . -

 لمتاحة لنقل الحاصالت .عدم مالئمة الطرق ا -

 ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل باألسواق . -

 زيادة الفاقد من المحاصيل أثناء التخزين والتسويق  -

 االسعار غير المشجعة علي زراعة المحاصيل االستراتيجية . -

  اخري تذكر .  -

    



 
 

 
       

  
 

 تمـويليـة :  ) ت

 نقص القروض واالئتمان الزراعي المتاح . -

 للزراع . عدم كفاية المقدم من القروض -

 صعوبة إجراءات الحصول عليها . -

 ارتفاع اسعار الفائدة عليها . -

 صغر فترات السماح . -

 عدم وجود مصادر تمويل زراعي . -

 عدم توفر معلومات عن مصادر التمويل المتاحة وآلية التعامل معها . -

  اخري تذكر -

    

  مقترحاتك إيه لحـل  هذه المشكـالت : -٣٣

  ال  نعم  المشكــلة   
 تجمعات زراعية .عمل  -

الهجرة لألرضي الصحراوية المستصلحة حديثاً أو للمحافظات ذات  -
 الكثافة السكانية المنخفضة .

 زراعه لمنع تجريف االرض الزراعيه.ضرورة تفعيل وسن قوانين  -

لوصول إلي نمط التعاقب وضع برامج مكثفة للمساعدة في ا -
 المحصولي المناسب لظروف الزراع .

 أخري في توفير مستلزمات االنتاج للزراع . تدخل الدولة مرة -

 الرقابة علي تجارة مستلزمات االنتاج لمنع الغش واالحتكار . -

 الرقابة علي فتحات الري وتوزيع المقننات المائية الالزمة . -

 االهتمام بالتطهير المستمر لألبحر والمسطحات المائية . -

 ل .استعادة بنك التنمية واالئتمان الزراعي دوره الفعا -

 زيادة فترات السماح السترداد القروض . -

 تسهيل االجراءات الالزمة للحصول علي القروض . -

 خفض سعر الفائدة . -

    



 
 

 
       

  
 

 التعريف بالمصادر الموثوق بها والمناسبة لإلقراض الزراعى . -

 توفير مستلزمات التغليف والتعبئة . -

 انشاء مصانع لتصنيع الزائد من المحاصيل . -

كيفية العناية بالحاصالت اثناء تخزينها  بناء برامج ارشادية  عن -
 وتسويقها .

إعادة النظر في أسعار المحاصيل والمساعدة في تسويقها بأسعار  -
 مجزية .

فتح أسواق جديدة وتعريف الزارع بها وربطها بالقري والمدن  -
 القريبة .

 تشجيع إقامة منظمات الزراع التسويقية . -

 التشجيع علي التصدير . -

التسويقية الالزمة عن احتياجات االسواق داخلياً  توفير المعلومات -
 وخارجياً

 تفعيـل دور اإلرشـاد التسـويقي . -

  أخري تـذكر ............ -

  

       يا تري اإلرشاد الزراعي بيساهم في حل المشـاكل دي ؟ -٣٤

  نعم (       )       ال (     ) 

  

  

  

  



 
 

 
       

  
 

  ع طيب إيه نوع الخدمات اللي بيقدمها للــزرا - ٣٥

  ال  نعم  الخدمة  
 التعريف باألصناف الجديدة عالية اإلنتاجية . -

المساعدة في تطبيق التوصيات الفنية الالزمة لتلك االصناف المساعدة  -
 في مكافحة اآلفات واألمـراض .

تعريف الزراع بالحاصالت الزراعية األكثر مناسبة لظروفهم  -
 وأوضاعهم .

الحيازة بعمل التجمعات  المساعدة في التغلب علي مشكلة التفتت -
 والحقول اإلرشادية .

 تعريف الزراع بالمنافذ التسويقية المتاحة . -

 التواصل والربط بين الزراع ومؤسسات التمويل المالئمة . -

 تعريف الزراع باحتياجات السوق المحلي والخارجي ( التصدير ) -

 ربط وتفعيل العالقة بين الزراع وكبار المصدرين وشركات التصدير  -

 اخـري تذكر .......... -

  

    

  

 أزاي تحسـن من وضـع اإلرشــاد الحـالي من وجهـه نظــرك -٣٦

  

 

  

 


