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لمحصول القمح بطريقة الزراعة على للحقول اإلرشادية  اآلثار التعليمية
 زراع بمحافظة الشرقيةللمصاطب نقرًا 

 مروة السيد عبد الرحيم سالم أحمد          ،طه محمد الفيشاوي                     ،حسن علي شرشر          

 الجيزة -حوث الزراعيةمركز الب -معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فيي تحدييد ارثير التعليميي للحايول اإلرشيادية ميح يي ل تحدييد معنويية الفيرو   
فيميا يتعلي  ( وزراع الحايول البعييدة ،وزراع الحاول المجاورة ،زراع الحاول اإلرشادية)بيح مجموعات الزراع الث ث 

نايرا  بمحافةية  علي  مصيار  باسيتيدام ررياية الزراعيةمحصول الامي  نتاج وا  علوماتهم الياصة بزراعة بدرجات م
، ودرجييات اتجاتيياتهم نحييو رريايية الزراعيية عليي  مصييار  ناييرا ، باإلعييافة لليي  تحديييد معنوييية الفييرو  بيييح الشييرةية

، ميي  زراعيية محصييول الاميي الفييداح الواحييد مييح مييح وصييافي العائييد لنتيياجيتهم مجموعييات الييزراع الييث ث مييح حيييث 
 تيييم تحدييييد تم، لعيييافة للييي  تعيييرف علييي  لراا اليييزراع حيييول  سيييبا  الفاةيييد ميييح محصيييول الامييي  ميييح وجهييي  نةييير ال

نتاج هم المشك ت التي تواجه  .محصولالفي زراعة وا 
علييي  الامييي  ررياييية زراعييية حايييول لرشيييادية لنشييير تنفيييي  نةيييرا  ل ؛فيييي محافةييية الشيييرةية بحيييثال ا جيييرذ تييي 

ت شييياملة تييي ا البحيييث فيييي جميييي  زراع محصيييول الامييي   صيييحا  الحايييول بتليييل المحافةييية، وتمثلييي مصيييار  نايييرا  
ميزارع ةمي ، وايتييرت  79اإلرشادية لمحصول الامي  بارربعية عشير مركيزا  لدارييا  بمحافةية الشيرةية والبيال  عيددتم 

عينيية البحييث بالرريايية العشييوائية المنتةميية مييح واةيي  الكشييوف المسييجل بهييا  سييماا زراع محصييول الاميي   صييحا  
اول اإلرشادية بمنراة البحث، وتم تحديد حجم عينة البحث رباا  لمعادلة كريجس  ومورجاح، وبتربي  المعادلة الح

مزارع ةم  مح  صحا  الحاول اإلرشادية المنف ة، وةد تم سح  العدد المرلو  مح  97بل  حجم العينة المرلو  
 .شاديةارربعة عشر مركزا  لمحافةة الشرةية المنف  بها الحاول اإلر 

زراع الحايييول المجموعييية ارولييي  تيييم :  مييا مجميييوعتي زراع الماارنييية فايييد تيييم ايتييييارتم علييي  النحيييو التيييالي
مزارع ةم   97وبل  عددتم  تؤالا الزراع  في نفس الحوض الموجود ب  الحال اإلرشادذو  المجاورة للحال اإلرشادذ
 97لحاييل اإلرشييادذ وبليي  عييددتم البعيييدة عييح اول زراع الحاييفهييم ة نيييالمجموعيية الثا مييا ، مجيياور للحاييل اإلرشييادذ

، وايتييييرت تاتييياح مبحوثيييا ، بحييييث يكيييوح تيييؤالا اليييزراع فيييي حيييوض ايييير الحيييوض الموجيييود بييي  الحايييل اإلرشيييادذ
، وتييم بحييثاالسييتبياح بالماابليية الشيصييية كييعداة لجميي  بيانييات ال ت اسييتمارةواسييتيدم. المجموعتيياح برريايية عشييوائية

مجموعيية مييح ارسييالي   ، وةييد اسييتيدم فييي تحليييل البيانييات1122و عييام ليييييي ل شييهر يو  جميي  البيانييات الميدانييية
 .اإلحصائية المحااة رتداف البحث

 :وتمثلت أهم نتائج البحث على النحو التالي
زراع الحاييول اإلرشيادية وزراع الحاييول المجياورة وزراع الحاييول اليث ث مجموعييات اليزراع وجيود فيرو  معنوييية بييح  .2

نتاج محصول الام  باستيدام ررياة الزراعة علي  ما يتعل  بمتوسرات درجات معلوماتهم ة فيالبعيد الياصة بزراعة وا 
مصار  نارا  ومتوسرات درجات اتجاتاتهم نحو ررياة الزراعة ومتوسرات لنتاجيتهم مح الفداح الواحد مح محصول 

باسييتيدام ارداة ( 1012)عنيد مسيتوم معنويية  الامي  ومتوسيرات صيافي العائيد ميح الفيداح الواحييد ميح محصيول الامي 
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، وكانيييت لصيييال  زراع الحايييول اإلرشيييادية فيميييا عيييدا (ايتبيييار ف للفيييرو )اإلحصيييائية تحلييييل التبيييايح فيييي اتجيييا  واحيييد 
 . متوسرات درجات االتجاتات كانت لزراع الحاول المجاورة

 افي العائد للفداح الواحد ميح محصيول الامي متوسرات لنتاجية ومتوسرات ص ح الفرو  معنوية حاياية بيح تبيح . 1
مجمييييوعتي زراع الحاييييول اإلرشييييادية وزراع الحاييييول المجيييياورة ومجمييييوعتي زراع  متوسييييرات درجييييات معلوميييياتوبيييييح 

نتيييياج محصيييول الاميييي  باسيييتيدام رريايييية الزراعييية عليييي   الحايييول اإلرشيييادية وزراع الحاييييول البعييييدة المتعلايييية بزراعييية وا 
بيح مجميوعتي زراع الحايول المجياورة وزراع الحايول البعييدة، كي لل ، واير معنوية (1012)عند مستوم مصار  نارا  

اتجاتيييات مجميييوعتي زراع الحايييول اإلرشيييادية وزراع الحايييول الفيييرو  معنويييية حايايييية بييييح متوسيييرات درجيييات كانيييت 
ل الامي  باسيتيدام ررياية البعيدة ومجموعتي زراع الحاول المجياورة وزراع الحايول البعييدة المتعلاية نحيو زراعية محصيو 

بيح مجميوعتي زراع الحايول اإلرشيادية وزراع الحايول ، واير معنوية (1012)عند مستوم الزراعة عل  مصار  نارا  
 .المجاورة

، حيييث احتلييت عمييل عليي  زيييادة الفاةييد مييح محصييول الاميي ت ح تنييال سييتة عشيير سييببا  البحييث  ةهييرت نتييائ  . 3
والةييروف الجوييية اييير المناسييبة مثييل ارتفيياع درجييات الحييرارة المراتيي  اروليي  ارسييبا  الريييور والحصيياد والييدراس 

التالي يج  ، وبلزراع المبحوثيحاإلجمالي والثانية والثالثة والرابعة عل  التوالي لمجموعات الزراع الث ث المبحوثيح و 
 .االتتمام بوع  اليرر ال زمة لتاليل الفاةد نتيجة ارسبا  السالفة ال كر

نتياج محصييول البحييث عيحت نتيائ   و . 4  ح تنيال عشيروح مشييكلة زراعيية تواجي  الييزراع المبحيوثيح فيي زراعيية وا 
ارسييمدة الكيماوييية وارتفيياع  سييعار المبيييدات وارتفيياع  سييعار التايياوذ  سييعار ارتفيياع ، حيييث احتلييت مشييك ت الاميي 

 .لزراع المبحوثيحاإلجمالي المبحوثيح و المرات  ارول  والثانية والثالثة عل  التوالي لمجموعات الزراع الث ث 
وبنيياا  عليي  نتييائ  البحييث يوصيي  بنشيير اسييتيدام الحاييول اإلرشييادية كرريايية لرشييادية فعاليية فييي لحييداث ارثيير . 5

مح محصول الام  نتيجة  1ومصر 2المراو  وبياصة في حالة نشر المستحدثات الزراعية، ونشر صنفيح مصر
ف الموصي  بهيا، مي  االسيتعانة بالنيابهيح ميح زراع الحايول اإلرشيادية فيي تكيويح لزيادة لنتاجيتهم عيح بايية ارصينا

فرييي  مييح ةييادة اليير ذ المتيصصيييح، باإلعييافة لليي  التركيييز عليي  التوصيييات اإلرشييادية الفنييية الياصيية بعسييالي  
و ييييرا  زيييادة المااومية الميكانيكييية للرييور واسييتيدام الميكنية فييي عيم محصييول الامي  لتاليييل الفاةيد مييح المحصيول، 

 . الدعم عل  مستلزمات اإلنتاج وبياصة لألسمدة والتااوذ والمبيدات
 : المقدمة والمشكلة

تعتبيير المشييكلة السييكانية مييح  يريير المشييك ت التييي يعيياني منهييا العييالم فييي اآلونيية ارييييرة، حيييث  جمعييت 
ت ا ع وة عل   ح  ،  في التزايد السري التاارير عل   ح كوك  اررض ال يستري   ح يتحمل ت ا الكم مح البشر اآلي

عددا  ليس باليل منهم يعيش في حالية ميح البيؤس والجهيل والفاير والميرض والجيوع وايير  ليل ميح الةيواتر التيي تؤكيد 
سيبل  ، حيث (9: 1111" )؛ وعباسي؛ وةاسم بو السعود" عجز الموارد الربيعية عح سد حاجات ت ا الكم مح السكاح

 .Wikipedia” (2011:1)“1122بحلول ارول مح  كتوبر نسمة بليوح  9عدد سكاح العالم 
منهيا للسيكاح تيدني اليصيائا البشيرية ، و سيوا التوزيي  الجارافييوللمشكلة السكانية في مصر ث ثة  بعاد تيي 

ية بليي  عييدد وفاييا  للسيياعة السييكان، و (29: 1111" )؛ وليييروح سييعد" النمييو السييكانيو الديموجرافييية واالجتماعييية واالةتصييادية 
ووفاييا  ؛ (1122" )الجهيياز المركييزذ للتعبئيية واإلحصيياا" 1122فييي سييبتمبر  لييف نسييمة  728مليييوح و 71سييكاح مصيير 

ك لل وفاا  و ، تعاعف عدد سكاح مصر ي ل الارح الماعي سب  مرات ي ل ةرح واحدللتعدادات السكانية بمصر فاد 
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 2771مليوح نسيمة عيام  1109تزايد تعداد السكاح الريفييح مح نحو  1131لما ورد بإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 
: 1117" )وزارة الزراعيية واستصيي ر ارراعييي"٪ 75وتييي زيييادة تاييدر نسييبتها بنحييو  1119مليييوح نسييمة عييام  4207لليي  
7.) 

ول ميح اتجهت جهود التنميية الزراعيية فيي مصير يي ل عايدذ الثمانييات والتسيعينات وبدايية العايد ار له او 
تريييورات كبيييرة فيييي اإلنتييياج النبييياتي بميتليييف مكوناتيي ، بهيييدف زييييادة المسييياحة المزروعييية نحيييو الاييرح الواحيييد والعشيييريح 

استنبار  صناف جديدة مرتفعة اإلنتاجية )وتحسيح اإلنتاجية الفدانية للمحاصيل مح ي ل تربي  التكنولوجيا البيولوجية 
لييف الحاصيي ت الزراعييية ميت، حيييث تعيياعفت اإلنتاجييية الفدانييية ل(فيياتو ات ةييدرة كبيييرة عليي  مااوميية ارمييراض واآل

وزارة " 1119فداح عام /رح 1091لتصل لل  نحو  2771فداح عام /رح 2038محصول الام  مح نحو  وعل  ر سها
يعتبيير محصييول الامي  مييح المحاصيييل الهامية فييي الزراعيية حييث  ،(22-21: 1117" )الزراعية واستصيي ر ارراعييي

 "اإلدارة المركزييية لشرشيياد الزراعييي" العتميياد ارفييراد علييي  فييي الايي اا، كمييا يسييتيدم التييبح فييي تا ييية الحيييواح المصييرية
(1115 :3). 

وحيث  ح الزيادة في اإلنتاجية تتم بواسرة اإلنساح رن  العنصر الفاعل في كل تايدم  و تيليف، فيإح تنميية 
مصييرية التاليدييية لليي  زراعيية متادميية، وتتمثييل  وليي  مراحييل تيي   العنصيير البشييرذ يعتبيير ارسيياس فييي تحويييل الزراعيية ال

التنمية في تزويد المزارع بالمعلومات المستحدثة فور التوصل لليها، ويتم  لل ي ل عملية االتصيال باسيتيدام عمليتيي 
: تيي لتلل المستحدثات، وتتعمح عملية االتصال تلل ث ث مراحيل رئيسيية Adoptionوالتبني  Diffusionالنشر 

ويتوةيف لحيداث   Response، ومرحلية االسيتجابة Interpretation، ومرحلية التفسيير Expressionمرحلية التعبيير
حل، فإ ا لم يكح التعبير عح ارفكار صحيحا  وواعحا ، وتفسيرتا االتاييرات المرلوبة عل  الكيفية التي تتم بها تلل المر 

اوبة، فإح الجهود المراوبة فيي عمليية االتصيال تكيوح عديمية الجيدوم، في المعن  الماصود، واالستجابة لها تامة ومر 
رشيياد ةوييية  ميير عييرورذ السييتمرار ترييوير ونشيير وتبنيي  التكنولوجيييا  وبنيياا  عليي  مييا سييب  فييإح لنشيياا بييرام  بحييوث وا 

ما يتبني  اليزراع المحسنة، لعافة لل   ح الفائدة العملية مح البحيوث ال يمكيح اعتبارتيا مكملية للتريوير والتنميية لال عنيد
 .(17: 2783" )سامي" تلل التكنولوجيات
البرنام  الايومي لبحيوث الامي  بمركيز البحيوث الزراعيية باسيتنبار  صيناف مسيتحدثة عاليية اتتمام تركز فاد ل ا 

وميح تي   ، اإلنتاجية ومااومة لألمراض م  ابتكار  سالي  زراعية جديدة تحا  زيادة اإلنتاجية م  تاليل استيدام ميا  الرذ
٪ ميح كميية التاياوذ المسيتيدمة فيي الزراعية، 31ارسالي  استيدام ررياة الزراعة نارا  عل  مصيار  رنهيا تيوفر حيوالي 

تاليييل الوةييود المسييتيدم لماكينييات الييرذ؛ ممييا وبالتييالي يترتيي  علييي  ٪ مييح كمييية الميييا  المسييتيدمة فييي الييرذ؛ 15كمييا تييوفر 
  الممييزات ارييرم المتمثلية فيي تسيهيل مااومية الحشيائش ييدويا  وكيماوييا ، وزييادة يؤدذ لل  تاليل المصروفات، لعيافة للي

بيانييات اييير " )معهييد بحييوث المحاصيييل الحالييية" ةييدرة النباتييات عليي  مااوميية ارمييراض والحشييرات، وانيفيياض نسييبة الرةيياد
 .(منشورة

التكنولوجيييا للبرنييام  الاييومي مكييوح ناييل تييم التنسييي  بيييح فاييد محصييول الاميي  زراع ولنشيير تيي   الرريايية بيييح 
اإلدارة المركزية لشرشاد الزراعي في تيرير برام  لرشادية ةوية في ت ا المجال و لبحوث الام  بمركز البحوث الزراعية 

إلمكانية الوصول مح ي لها للي   باستيدام العديد مح الرر  اإلرشادية التي مح  تمها رر  االتصال الجماعية، نةرا  
٪ ميح المجميوع الكليي لتيعثير رير  االتصيال 18الزراع فيي  سيرع وةيت وبعةيل التكياليف، كميا  نهيا تحاي   عدد كبير مح

" يالعييادل"اإلرشيياد الزراعييي، كيي ا رنهييا تحايي  عناصيير عملييية االتصييال الفعييال المتمثليية فييي الرؤييية واالسييتماع والتنفييي  
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 ”Hancock“والتجربيية  و بعييرض النتييائ   بالمشيياتدةلمييا ، ومييح بيييح تلييل الريير  اإليعييار العملييي (213: 2792)

 نييواع مييح اإليعييار العملييي  8،  و مييا اتفيي  علييي  مييح بعييض علميياا اإلرشيياد الزراعييي فييي مصيير بتسييمية (1 :2011)
بمسييم   ييير وتييو ( الحاييول النمو جييية، الحاييول الميتييارة، الحاييول اإلرشييادية، التجمعيييات اإلرشييادية، الاييرم اإلرشييادية)

والتي مح بينها الحاول اإلرشادية والتي تاوم عل   ساس مح ، (219-218: 2771" )الرافعي"اف الممارسة تحت اإلشر 
حيث تتار الفرصة  مام جمهور اليزراع لرؤيية وسيماع وممارسية وعميل  ،والتبنيالوعي واالستيعا  واالةتناع ثم التجري  

 (.252: 2771)" عمر"كل ما يؤدم لل  لشباع احتياجاتهم المعرفية والمهارية 
تعتبر الحاول اإلرشادية مح  تم تلل الرر  و عماها  ثرا  و لل العتمادتا عل  استيدام  كثر مح ررياة و 

" عميير"لرشييادية سييواا عليي  التييوالي  و عليي  التييوازذ، كمييا  نهييا  سييرع الريير  اإلرشييادية فييي لحييداث النتييائ  المرجييوة 
رم  ح اليدمية اإلرشيادية تحتياج للي  اسيتيدام والي ذ يي Mosher” (1978: 99)“ ، وتي ا ميا  كيد (118: 2771)

 ح استيدام  كثر مح ررياة ( 41: 2779" )؛ وكمونةيليل؛ و سيد" كثر مح ررياة بشكل متكرر، كما  كد عل  ت ا 
يؤدذ لل  تكامل اليدمة اإلرشادية، حيث تؤدذ كل ررياة دورا  ال تؤدي  الررياية ارييرم، وييؤدذ تي ا التكاميل للي  

 .العملية التعليميةتحاي   تداف 
ت ا وتتميز الحاول اإلرشادية بعنها تعمل عل  يلي  اليوعي بالمسيتحدثات الزراعيية، كميا  نهيا تعميل  يعيا  

 ;Ban“عل  يل  الوعي بالمشاكل الياصة بالزراع، باإلعافة لل  نال المعلومات لاالبيية اليزراع وتعيديل سيلوكهم 

and Hawkins” (1988: 194) فيي نهيا  ات فاعليية   للمرتفي  كررياية لرشيادية، كي تعليميير ثي ات  ، كما  نها 
التركييز علي  مشياكل اليزراع  فييا تسياعد كي  ،(314: 2771)" عمير"هم يتنتياجلتايير سلول الزراع وزييادة معيدالت 

 عحا  عل  التعليم مح ي لها يكوح وا تعديل اليبرات الاديمة بيبرات جديدة، فع    لل  باإلعافةودفعهم لحلها، ت ا 
 ح الحايييول اإلرشيييادية تعيييد مصيييدرا  ( 219: 2771" )الرافعيييي"، كييي لل  ورد (78: 2779" )سيييويلم" يستشيييعر  اليييزراع

 و التربي   التبنيلتوصيل المعلومات لنسبة كبيرة مح الزراع بررياة مباشرة  و اير مباشرة، كما  ح معدالت  رئيسيا  
" اليييولي؛ والشييا لي؛ وشييادية فتحييي"، كيي ا بيييح إلرشييادية اريييرممييح ي لهييا ةييد فاةييت مثي تهييا بالماارنيية بييالرر  ا

تيدم ليييم تسييي التييييلمحاكييياة ارسيييالي  واليبيييرات الزراعيييية ليييزراع الحايييول المجييياورة  تعيييد مجييياال  هيييا  ن( 127: 2774)
 .المستحدث مح ةبل

ام ررياة باستيدللحاول اإلرشادية لمحصول الام   تعليميةومح ت ا المنرل  برزت الحاجة لتاييم اآلثار ال
للمييام زراع تلييل الحاييول  مدميي  ، للتعييرف عليي1122/ 1121ييي ل الموسييم الزراعييي  الزراعيية عليي  مصييار  ناييرا  

الجديدة الموص  بها، واتجاتاتهم  لألصنافبالتوصيات الفنية نارا  اإلرشادية باستيدام ررياة الزراعة عل  مصار  
 ام ررياة الزراعة عل  مصار  نارا  تلل الحاول اإلرشادية باستيد التعرف عل   ثر  ، لعافة للررياة الزراعة نحو

ثر تلل  الجديدة الموص  بها بيح الزراع ومح يجاورونهم مح الحاول الماارنة باية التعرف عل   ارصناففي نشر 
 للفيداح نتاجييةاإلكررياية فعالية لزييادة  رتاشين راع الام  بمنراة البحيث، لمحاوليةنشر التوصيات الفنية لز  فيالحاول 
 محصول الام ، والمشك توالتعرف عل  لراا الزراع المبحوثيح حول  سبا  الفاةد مح مح محصول الام ،  الواحد

وتالييا الفجيوة بييح  اإلنتاجييةزييادة   ينعكس عليةد ما ب ؛، حت  يمكح وع  الحلول المناسبة له   المشك تالتي تواجههم
 .واالسته ل اإلنتاج

 :البحث أهداف
 :  تداف البحث عل  النحو التالي مكح تحديد  بحثاتساةا  م  العرض الساب  لمشكلة ال
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بيدرجات فيميا يتعلي  وزراع الحاول المجاورة وزراع الحاول البعييدة راع الحاول اإلرشادية تحديد معنوية الفرو  بيح ز  .2
نتاج معلوماتهم الياصة بزراعة   .نارا   مصار عل   باستيدام ررياة الزراعةمحصول الام  وا 

بدرجية تحديد معنوية الفيرو  بييح زراع الحايول اإلرشيادية وزراع الحايول المجياورة وزراع الحايول البعييدة فيميا يتعلي   .1
 .نارا   عل  مصار زراعة محصول الام  اتجاتهم نحو 

يمييييا يتعليييي  تحدييييد معنوييييية الفييييرو  بيييييح زراع الحاييييول اإلرشييييادية وزراع الحاييييول المجيييياورة وزراع الحاييييول البعيييييدة ف .3
نتاج زراعة إنتاجيتهم مح ب  .نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  وا 

صيافي بتحديد معنوية الفرو  بيح زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحاول المجياورة وزراع الحايول البعييدة فيميا يتعلي   .4
نتاج زراعة العائد مح   .نارا   مصار  باستيدام ررياة الزراعة عل محصول الام  وا 

 .حول  سبا  الفاةد مح محصول الام مجموعات الزراع الث ث المبحوثيح التعرف عل  لراا  .5

نتاجزراعة  فيالمبحوثيح  الزراع الث ثمجموعات تحديد المشك ت التي تواج   .8  .محصول الام  وا 

 :الفروض البحثية
تيم صييااة الفيروض ارول والثاني والثالث والرابي   بحثفي عوا العرض الساب  للمشكلة البحثية وتحاياا  رتداف ال

 : البحثية عل  النحو التالي
ا يتعلييي  بيييدرجات بييييح زراع الحايييول اإلرشيييادية وزراع الحايييول المجييياورة وزراع الحايييول البعييييدة فيميييمعنويييية فيييرو  وجيييد ت .2

نتاج معلوماتهم الياصة بزراعة   .ا  نار  عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  وا 

فيميا يتعلي  بدرجية اتجياتهم  وزراع الحايول البعييدةبيح زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحاول المجياورة معنوية فرو  وجد ت .1
 .نارا   نحو زراعة محصول الام  عل  مصار 

 جيتهم ميحبييح زراع الحايول اإلرشيادية وزراع الحايول المجياورة وزراع الحايول البعييدة فيميا يتعلي  بإنتيامعنويية فرو  توجد  .3
نتاج زراعة   .نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  وا 

معنويية بييح زراع الحايول اإلرشيادية وزراع الحايول المجياورة وزراع الحايول البعييدة فيميا يتعلي  بصيافي العائيد فرو   وجدت .4
نتاج زراعة مح   .نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  وا 

 :التعريفات اإلجرائيةأهم 
زراع )الفرو  بيييح مجموعييات الييزراع الييث ث المبحييوثيح يعبيير عنيي  فييي تيي ا البحييث بيي: األثررر التعليمرري للحقررول اإلرشررادية

فيمييا يتعليي  بييدرجات معلوميياتهم واتجاتيياتهم نحييو زراعيية ( وزراع الحاييول البعيييدة ،وزراع الحاييول المجيياورة ،الحاييول اإلرشييادية
نتاج محصول الام   .باستيدام ررياة الزراعة عل  مصار  نارا   وا 

 :الطريقة البحثية
الاميي  زراعيية رريايية لرشييادية لنشيير حاييول تييم تنفييي  و لييل رنيي   ؛فييي محافةيية الشييرةية بحييثال اتيي   جييرذ

 ، وسييا7 ، وجمييزة287 ، وجييزة21وسيدس ،1، ومصير2الموص  بها وتيي مصير  عل  مصار  نارا  رصناف
بالتنسييي  والتعيياوح بيييح مكييوح ناييل التكنولوجيييا عييمح البرنييام  ، وكيياح  لييل ا  لداريييا  مركييز  24، فييي 74 ، وسيييا73

متمثلييية فيييي  اإلدارة المركزيييية لشرشييياد الزراعييييو الايييومي لاسيييم بحيييوث محاصييييل الامييي  بمركيييز البحيييوث الزراعيييية 
محافةيية بةرييية  79فييي ةميي   مييزارع 79ي لييحايي   لرشيياديا   79 ، حيييث تييم تنفييي اإلرشيياد الزراعييي بمحافةيية الشييرةية

 .  م1121/1122 الزراعي موسمي ل الالشرةية 
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محصيييول لجميييي  زراع محصيييول الامييي   صيييحا  الحايييول اإلرشيييادية ل تمثليييت شييياملة تييي ا البحيييث فييييو 
ميح عشيوائيا  ايتييرت عينية البحيث مي ، وميزارع ة 79والبيال  عيددتم  ا  لداريا  بمحافةة الشرةيةمركز ارربعة عشر ب
بمنراية البحيث ميح يي ل اإلرشياد  زراع محصول الام   صحا  الحاول اإلرشياديةا  سماا المسجل بهكشوف ال

-607 :1970)  و ليل بعيد تحدييد حجيم عينية البحيث ربايا  لمعادلية كريجسي  ومورجياح ،الزراعيي بالشيرةية

610)""Krejice & Morgan ، ميزارع ةمي   97وبتربيي  المعادلية تيم تحدييد حجيم العينية المرليو  وتيو
لمحافةة  ا  مركز ارربعة عشر ، ثم تم سح  ت ا العدد المرلو  مح صحا  الحاول اإلرشادية المنف ةمح  
 .المنف  بها الحاول اإلرشادية شرةيةال

زراع المجموعييية ارولييي  تيييم :  ميييا مجميييوعتي زراع الماارنييية فايييد تيييم ايتييييارتم علييي  النحيييو التيييالي       
وبليي  عييددتم  لييزراع  فييي نفييس الحييوض الموجييود بيي  الحاييل اإلرشييادذتييؤالا او  الحاييول المجيياورة للحاييل اإلرشييادذ

لحايل اإلرشيادذ البعييدة عيح ازراع الحايول فهيم ة نييالمجموعية الثا ما ، مزارع ةم  مجاور للحال اإلرشادذ 97
، وايتيييرت تاتيياح زراع فييي حييوض اييير الحييوض الموجييود بيي  الحاييل اإلرشييادذالييمييح مبحوثييا ،  97وبليي  عييددتم 
 .بررياة عشوائية المجموعتاح

مبحوثييا  مييوزعيح فييي ثيي ث مجموعييات  134لجمييالي عييدد زراع الاميي  المبحييوثيح بهيي ا البحييث  بليي وبيي ا 
( لحايل اإلرشيادذبعييدة عيح ازراع الحايول ال، و زراع الحايول المجياورة للحايل اإلرشيادذ، و زراع الحاول اإلرشيادية)

ويعتبير تي ا البحيث ميح ، السياباة المبحيوثيح اليث ث  زراع الامي مجموعاتمبحوثا  لكل مجموعة مح  97بإجمالي 
  وبي ا يمكيح اعتبيار تي  ؛المسي  االجتمياعي بالعينية والتي اعتمدت عل  استيدام منه التحليلية الوصفية البحوث 

 . المنه  لمناسبت  للةاترة المدروسة ارد الفعل، وايتير ت المعنية ببحوث  دراساتالمح  دراسةال
ار مبييدئي بيي، حيييث تييم ايتبحييثالشيصييية كييعداة لجميي  بيانييات الاسييتبياح بالماابليية  ت اسييتمارةواسييتيدم
بيبعض ةيرم محافةية الشيرةية، و جرييت التعيدي ت ال زمية مح زراع محصيول الامي  مبحوثا   14ل ستمارة بماابلة 
، 1122و عام يل، وتم جم  البيانات الميدانية ي ل شهر يو بحث صبحت صالحة وتفي بعتداف ال ل ستمارة بحيث

عليي  بييدرجات متالجييزا ارول : عليي  النحييو التييالي  جييزاا تييي  ربعييةواشييتملت االسييتمارة فييي صييورتها النهائييية عليي  
محصييول الاميي  زراعيية بالتوصيييات الفنييية الموصيي  بهييا لالياصيية مجموعييات الييزراع الييث ث المبحييوثيح علومييات م

اتجاتيات مجموعيات اليزراع اليث ث المبحيوثيح تعلي  بيني والجيزا الثيا، م ررياة الزراعة عل  مصيار  نايرا  باستيدا
لراا عرفييية بميييياا والجيييزا الثاليييث نحيييو زراعييية محصيييول الامييي  باسيييتيدام ررياييية الزراعييية علييي  مصيييار  نايييرا ، 

تحدييد المشيك ت التيي جيزا يياا ب، و يييرا  حيوثيح حيول الفاةيد ميح محصيول الامي مجموعات الزراع اليث ث المب
 .محصول الام  وزراعة المبحوثيح في لنتاجالث ث اع تواج  مجموعات الزر 

 :متغيرات البحثالمعالجة الكمية ل
الييام  واسيتيدم اليرةم ،حس  بسؤال المبحوث عح عدد السنوات التعليميية التيي  نجزتيا بنجيار: لتعليمعدد سنوات ا. 1

 .للتعبير عح ت ا المتاير بعدد السنوات التعليمية
مجموعيييات لفيييرو  بييييح االيتبيييار معنويييية ( ف للفيييرو )ايح فيييي اتجيييا  واحيييد تحلييييل التبييياسيييتيدم ايتبيييار 

فيميا يتعليي  ( زراع الحايول اإلرشيادية، وزراع الحايول المجياورة، وزراع الحايول البعييدة)المبحيوثيح  اليث ثالميزارعيح 
ةيرتهيييا ميييح ن ةيييلوتييي   2083 ح ةيمييية ف المحسيييوبة تسييياوم ( 2) ةهيييرت النتيييائ  بالجيييدول رةيييم بدرجييية تعلييييمهم، 
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؛ وبيي ا درجيية تعليييمهمفيمييا يتعليي  ب (132 ،1)ودرجييات حرييية ( 1015)عنييد مسييتوم معنوييية  3011الجدولييية وةيمتهييا 
  .مجموعة واحدة مكح اعتبارتم 

قيمة اختبار ف لمعنوية الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تعليم مجموعات الزررا  .  1جدول رقم

 رة والبعيدةالثالث الحقول اإلرشادية والمجاو

  ...3(= 0...)ومستوى معنوية ( 231، 2. )ح. قيمة ف الجدولية عند د

تةهير بييح مجموعيات اليزراع اليث ث المبحيوثيح فيميا يتعلي   ةيد لرجاع  ذ فيرو مع  يمكح ارمر ال ذ  
بييييدرجات معلوميييياتهم المتعلايييية بزراعيييية محصييييول الاميييي  باسييييتيدام رريايييية الزراعيييية عليييي  مصييييار  ناييييرا  ودرجيييية 

نتاجيييية وصييافي لنتيياج فييداح الاميي  الواحيييد لييديهم  لليي  تييعثير رريايية الحايييول اتجاتيياتهم نحييو رريايية الزراعيية تيي   وا 
ميييح توصييييات لرشيييادية فنيييية تتعلييي  بزراعييية محصيييول الامييي  باسيييتيدام ررياييية الزراعييية علييي  نالييي  اإلرشيييادية بميييا ت
 . مصار  نارا  

نتررا  بزراعررة  متعلقررةالالمبحرروثين الررزراع درجررة معلومررات  .2 علررى باسررتادام طريقررة الزراعررة محصررول القمررح وا 
المتعلايية بالتوصيييات المبحييوثيح مييح مجموعييات الييزراع الييث ث ت المبحييوثيح تعنييي درجيية معلومييا :نقررراً  مصرراطب

نتيياج محصييول الاميي  باسييتيدام رريايية الزراعيية عليي  مصييار  ناييرا   ، وتييم ةييياس تيي ا اإلرشييادية الزراعييية بزراعيية وا 
 معلومية مجمعية 49لعيدد ( لكيل مجموعية ميح المجموعيات اليث ث)المتاير عح رري  معرفة اسيتجابات المبحيوث 

 سييئلة ليدميية اررض والزراعيية بييث ث  3 :وتييي موزعيية عليي  النحييو التيياليفييي مجموعيية مييح ارسييئلة  هييامعبيير عن
وسيؤاال  واحيدا  لكميية التاياوذ  تيح،درجات، وسؤاال  واحدا  لميعاد الزراعة بدرجة واحدة، وسؤاليح لررياة الزراعية بيدرج

لتسميد الععوذ والكيماوذ بست درجات، وسؤاليح لمكافحة  سئلة ل 8 سئلة للرذ بعرب  درجات، و 4بدرجة واحدة، و
 22 سئلة للحصاد بعرب  درجات، و ييرا   4، ودرجةسؤاال  لألمراض الفررية بث ث عشر  23الحشائش بدرجتيح، و

وةيييد تييم معالجييية اسيييتجابات  سييؤاال  لممييييزات ومحيييددات رريايية الزراعييية علييي  مصييار  نايييرا  بإحيييدم عشيير درجييية،
عح كل معلومة  جابها لجابة صحيحة، ودرجة الصيفر لعيدم معرفتي  درجة واحدة المبحوث ا بإعرا المبحوث رةميا  

 49 ةبحسييا  مجمييوع الييدرجات المتحصييل عليهييا والبالاييمعلومييات المبحييوث وحسييبت درجيية ، باإلجابيية الصييحيحة
 . درجة بحد  ةص

كل  ذ  مكح تاسيمنةر لمدم الوبناا  عل  ا ،درجة( 49 -صفر)ذ له ا المتاير بيح نةر وتراور المدم ال
 وذ درجة معلومات منيفعة مبحوثيح : تي المبحوثيح لل  ث ث فئاتمجموعة مح مجموعات الزراع الث ث 

 31لل   ةل مح درجة  28مح ) وذ درجة معلومات متوسرة مبحوثيح ، و (درجة 28لل   ةل مح  صفرمح )
 (.ة فعكثردرج 31مح ) وذ درجة معلومات مرتفعة مبحوثيح ، و (درجة
درجة اتجاهات مجموعات الزراع المبحروثين الرث ث نحرو زراعرة محصرول القمرح باسرتادام طريقرة الزراعرة  .3

زراعية المبحيوثيح نحيو  مجموعيات اليزراع اليث ث الدرجية المعبيرة عيح مييل  و عيدم مييلتيي : على مصاطب نقرراً 
ميح مكيوح لهي ا التعرييف  تبعيا  مايياس لي لل د  عةد و ، محصول الام  باستيدام ررياة الزراعة عل  مصار  نارا  

ةيسييت شييدة كييل عبييارة بمتييدرج و موجبيية  اتعبييار  4و لبيةسيي اتعبييار  8وفاييا  رسييلو  ليكييرت، اتجاتييية  اتعبييار  21

 المحسوبة( ف ) قيمة  التباين مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية مصدر التباين

 7...6 11..11 2 بين المجموعات الث ث

 12.03 1..0016 231 الاطأ التجريبي 1.73

  06.10..1 233 المجموع
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 4 :يتم اإلجابة عليهيا، و عرييت تي   االيتييارات درجيات علي  النحيو التيالي (اير مواف  -محايد -مواف )ث ثي 
لايير الموافاية،  درجية واحيدةلمحاييد، و جتييح للموافاة، ودر  جاتدر  3 عريت  (5، 3، 1، 2)بعرةام عبارات ليجابية 

درجيية لمحايييد، و  تيييحلاييير الموافايية، ودرج جيياتدر  3؛  عريييت (21، 7 ،7، 9 ،8، 4) بعرةييامبييارات سييلبية ع 8و
اليتبيار المبيدئي و ليل باالماياس تجري  تم للتعكد مح وعور ومناسبة كلمات وصيااة العبارات و  للموافاة، واحدة

اتجييا  المبحييوث نحييو زراعيية محصييول وحسييبت درجيية محافةيية الشييرةية؛ مبحوثييا  باييرم  14بالماابليية الشيصييية لييي 
؛ وبي ا المبحيوث حصيل عليهيايبحسيا  مجميوع اليدرجات التيي الام  باستيدام ررياة الزراعة عل  مصيار  نايرا  

 . اتدرج 21اردن  تو درجة، والحد  31يكوح مجموع الحد ارةص  للماياس 
وبحسا  معام ت االرتبار بيح العبارات وبععها اليبعض ولكيل عبيارة مي  الدرجية الكليية للمايياس تبييح 

 في مدم عي  بما يشير لل  تجانسهااالرتبار بيح االبية العبارات وبععها البعض معنوية وتا   ح ةيم معام ت 
ع ةة فيما بيح العبارات والدرجة الكلية للماياس يرية ويعني ت ا  ح ما يدل عل   ح الب، (1)كما تبيح بالجدول رةم 

جمييي  عبييارات الماييياس متسيياة دايليييا ، كيي ا  ح ةيييم االنحرافييات المعيارييية لعبييارات الماييياس عييياة المييدم، ولتحديييد 
يمية معاميل بلايت ةالمعادلية  بتربيي ، و (417: 2791" )يييرذ"معامل ثبات المايياس تيم اسيتيدام معادلية كرونبيا  

وتيي  ةيميية عالييية وتييدل عليي  ثبييات الماييياس موعييوع البحييث، ولحسييا  صييد  الماييياس اليي اتي تييم  1092الثبييات 
وتيي ةيمية 1.74=91.0=جي ر معاميل الثبيات= الي اتيمعامل الصيد  حسا  الساب   كرتا لمعادلة الاستيدام 

يياس، ولحسيا  الصيد  اإلحصيائي تيم اسيتيدام معاميل الصيحة عالية تشير لل  ارتفاع معامل الصد  الي اتي للما
وهي قيمة مرتفعة تدل على أن  1078وبلغت قيمة معامل الصحة المعادلة  وبتطبيق، (74: 1111" )بركات"

 0المقياس صادق إحصائيا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين كل عبزارة مزن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط البسيط . 2رقم جدول

زرا  الحقززول اإلرشززادية نحززو طريقززة  عبززارات المقيززال والدرجززة المليززة لمقيززال اتجززا 

 زراعة محصول القمح باستخدام طريقة الرراعة بالمصاطب نقرا  

 م
المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االرتباط التباين

 **1041 1014 1047 1073 نقر مفيش أحسن من زراعة القمح على مصاطب بال 1

 **1041 1011 1049 1078 هانصح كل زماليي يزرعوا القمح على مصاطب بالنقر  2
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 ، 101139( = 1015)ومستوى معنوية  098 ح0، القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند د35017= التباين الكلى للمقياس 

 (1015)معنوي عند مستوى * ، ( 1012)معنوي عند مستوى ** ،  101721=  (1012)وعند  مستوى 

كل  ذ  مكح تاسيمنةر وبناا  عل  المدم ال ،درجة( 31 -21)ذ له ا المتاير بيح نةر دم الوتراور الم
 21مح )منيفض اتجا   وذ مبحوثيح  :تي المبحوثيح لل  ث ث فئاتمجموعة مح مجموعات الزراع الث ث 

، (درجة 13لل   ةل مح  -درجة  29مح ) وذ اتجا  متوسر مبحوثيح ، و (درجة 29لل   ةل مح درجات 
 .نحو زراعة الام  باستيدام ررياة الزراعة عل  مصار  نارا   (درجة فعكثر 13مح)اتجا  مرتف    وذ مبحوثيحو 

 ،1121/1122لنتاجية الفداح مح الام  بالموسم عح  المبحوثبسؤال  حس : إنتاجية الفدان من القمحمتوسط  .1
وحسي  الميدم الفعليي لهي ا المتايير بيالفر  بييح  ايير،للتعبير عح ت ا المت باررد  اليام لكل مبحوث واستيدم الرةم
وبنياا  علي  الميدم   رد ،( 18021-7)لمجموعات اليزراع اليث ث المبحيوثيح حييث تراوحيت بييح ةيمة  عل  و ةل 

 :تييي المبحييوثيح لليي  ثيي ث فئيياتكييل مجموعيية مييح مجموعييات الييزراع الييث ث   مكييح تاسيييملهيي ا المتاييير ي فعلييال
 25ميح ) ةمتوسر  وذ لنتاجيةمبحوثيح ، و ( رد  25لل   ةل مح  رد   7 مح) ةمنيفع لنتاجية وذ مبحوثيح 

 (.فعكثر  رد  11مح )ة مرتفع لنتاجية وذ مبحوثيح ، و ( رد  11 لل   ةل مح  رد 
وتييم : مررن الفرردان الواحررد مررن القمررح بالجنيررة المصررري لمجموعررات الررزراع الررث ث المبحرروثينالعائررد صررافي . 0

بيالررر بييح العائيد ميح الفيداح الواحيد وبييح تكياليف الفيداح الواحيد  مح الفداح الواحد ميح الامي ائد العصافي حسا  
تكيياليف الفييداح الواحييد مييح الاميي  باسييتيدام الييرةم اليييام بالجنييي  المصييرذ لكييل بنييد مييح ، كمييا حسييبت لكييل مبحييوث
عيداد اررض للزراعية : البنود التالية ، والتاياوذ، والزراعية، والتسيميد (ويةميح حيرث وتزحييف وتسي)ليجيار اررض، وا 

البلييدذ والكيميياوذ، والييرذ، ومااوميية الحشييائش، ومااوميية اآلفييات وارمييراض، والعييم، والييدراس، لكييل مبحييوث عليي  
العائييد باسييتيدام الييرةم اليييام بالجنييي  المصييرذ لكييل مييح اإلنتيياج الرئيسييي وتييو حبييو  الاميي  ، و ييييرا  حسيي  حييد 

 .وذ وتو التبح لكل مبحوث عل  حد باإلعافة لل  اإلنتاج الثان
وحس  المدم الفعلي له ا المتاير بالفر  بيح  عل  ةيمة و ةل لمجموعات الزراع الث ث المبحوثيح 

كل مجموعة مح   مكح تاسيمله ا المتاير ي فعلوبناا  عل  المدم ال ،جنيها   (15211 -75)حيث تراوحت بيح 
لل  جنيها   75 مح)منيفض  صافي عائد وذ مبحوثيح  :تي ث فئاتالمبحوثيح لل  ث مجموعات الزراع الث ث 

3 
بأفضل زراعة القمح على المصاطب بالنقر علشان بتسهل مقاومة 

 0الحشايش يدويا  وميكانيكا  
1074 1043 1027 1013* 

1 
عتي على بأرى أن زراعة القمح على المصاطب بالنقر بتخلي زر

 **1077 1077 1077 1017  0طول مش كويسة 

0 
شايف أن زراعة القمح بطريقة المصاطب بالنقر بتقوي النبات 

 **1041 1014 1047 1073 0ومبيرقدش

7 
مفيش فرق في الزراعة علي مصاطب بالنقر و أي طريقة زراعة 

 **1077 1071 1078 2077 تانية 

 **1073 1077 1074 1019 0اطب بالنقر ألنها بتكلفنيمش هازرع تاني القمح بطريقة المص 6

8 
مش هازرع تاني القمح بطريقة المصاطب بالنقر ألنها بتقلل  

 **1072 1077 1077 2075 0اإلنتاج

 **1071 2 2011 1011 0اللي هيزرع القمح علي مصاطب هيخسر اللي وراه واللي قدامه  0

 **1071 1071 1075 277 دنا عليها اللي اتعو ةمفيش أحسن من طريقة الزراع .1

  7.01 المجمو  
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، (جنيها   28983 لل   ةل محجنيها   7414مح )متوسر  صافي عائد وذ مبحوثيح ، و (جنيها   7414  ةل مح
 (.فعكثر جنيها   28983مح ) مرتف  صافي عائد وذ مبحوثيح و 

اإلحصييائية المحاايية رتييداف البحييث  مجموعيية مييح ارسييالي  تحليييل البيانيياتو  عييرض وةييد اسييتيدم فييي
ايتبيار تحلييل التبيايح فيي اتجيا  واحيد و  ،والنس  المئوية، والمتوسر الحسابي، واالنحراف المعييارذ ات،التكرار : وتي
، "لبيرسيييوح"ومعاميييل االرتبيييار البسيييير ، (LSD)، وايتبيييار  ةيييل فييير  معنيييوذ (f-test one wayف للفيييرو  )

 .الصحة، ومعامل الصد  ال اتي ومعادلة  لفا كرونبا ، ومعامل

 النتائج ومناقشتها
 :الفروق بين مجموعات الزراع الث ث المبحوثين: أوالً 

نترا  بزراعرة  متعلقرةالمجموعرات الرزراع الرث ث المبحروثين درجرات معلومرات  الفروق برين. 1 محصرول القمرح وا 
درجات ليي حسييابيالمتوسيير ةيميية ال ح  لليي ( 3)يشييير الجييدول رةييم  :نقررراً  علررى مصرراطبباسررتادام طريقررة الزراعررة 

نتياج محصيول الامي  باسيتيدام ررياية الزراعية علي  مصيار  زراع الحاول اإلرشادية معلومات  المتعلاة بزراعية وا 
 32072 كبييير ميييح مثيلتيهيييا بالنسيييبة ليييزراع الحايييول المجييياورة وزراع الحايييول البعييييدة وتيييي  درجييية 37079وتيييي نايييرا  

ة تعكييس التييعثير اإليجييابي للحاييول اإلرشييادية عليي  زراع تلييل الحاييول برريايية زراعيية وتيي   النتيجيي درجيية لكييل منهمييا،
نتاج محصول الام  باستيدام  سلو  الزراعة عل  مصار  نارا  بالماارنة بزراع الحاول المجاورة والبعيدة  .وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لثالث المبحوثين لمجموعات الررا  اعدد ونسب والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري .3جدول رقم 

راعة محصول القمح باستخدام طريقزة الرراعزة الخاصة بردرجات معلوماتهم ب فيما يتعلق

 على مصاطب نقرا  

 درجة معلومات المبحوثين
ًً  68= ة نبعيدزراع الحقول ال مزارعاً  68= زراع الحقول المجاورة ن مزارعاً  68= زراع الحقول اإلرشادية ن  مزارعًا

 ٪ عدد
 المتوسط

 لحسابيا
 االنحراف
 المعياري

 ٪ عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٪ عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ذوي درجة مبحوثين  -
 صفرمن )معلومات منافضة 

 (.درجة 17إلى أقل من 
. .... 

30.06 1.06 

1 0.13 

31.01 0.11 

1 0.13 

31.01 0.11 
ذوي درجة  مبحوثين -

 17من )ة معلومات متوسط
 32إلى أقل من  -درجة
 (.درجة

7 6.70 38 18.62 38 18.62 

 17.10 37 17.10 37 02.31 62ذوي درجة  مبحوثين -
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لييزراع الحاييول اإلرشييادية  معيييارذال كمييا  وعييحت نتييائ  بيينفس الجييدول  ح الايميية المحسييوبة ل نحييراف
درجييات لكييل  7044كانييت منيفعيية بالماارنيية بمثيلتيهييا لييزراع الحاييول المجيياورة والبعيييدة وتييي  اتدرجيي 4079 وتييي

كمييا تشييير ةيييم درجييات معلومييات زراع الحاييول اإلرشييادية، صييار ةيييم التبييايح بيييح تيي   النتييائ  تعكييس منهمييا؛ ممييا 
مييات لهييم مرتفعيية وتتجميي  حيييث كانييت درجييات المعلو  ،بيييح ةيييم درجييات زراع الحاييول اإلرشييادية تاييار وجييود لليي  
وتي ا ةيد ييدعم ، المعلوميات مايياسليدرجات علي  الحيد ارةصي  لت ةيمت  ميح بوال ذ اةتر ، الحسابي المتوسرحول 
بارسييييالي  الجديييييدة فييييي زراعيييية  ح الحاييييول اإلرشييييادية لهييييا  تمييييية فييييي اكتسييييا  الييييزراع للمعلومييييات المتعلايييية  مييييح

مييير اليي ذ يمكييح معييي  اسييتيدام رريايية الحايييول اإلرشييادية مييي  محصييول الاميي ، كميييا  شييارت لليي   ليييل الدراسيية ار
 .ياصة للمحاصيل اإلستراتيجية كمحصول الام  المستحدثات الزراعيةمجموعات  يرم مح الزراع لنشر 

وعيات اليزراع اليث ث المبحيوثيح ملمجوللتعرف علي  معنويية الفيرو  بييح متوسيرات درجيات المعلوميات  
نتييياج محفيميييا يتعلييي   ، تيييم صييييااة الفيييرض صيييول الامييي  باسيييتيدام ررياييية الزراعييية علييي  مصيييار  نايييرا  بزراعييية وا 
بيح زراع الحاول اإلرشادية المبحيوثيح وزراع الحايول المجياورة معنوية فرو  ال توجد "الاائل بعن  ارول اإلحصائي 

محصيول الامي  نتياج وا  المبحوثيح وزراع الحاول البعيدة المبحوثيح فيميا يتعلي  بيدرجات معلومياتهم الياصية بزراعية 
 ". نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة 

قيمة اختبار ف لمعنوية الفروق بين المتوسطات الحسابية لقيم درجات معلومات المتعلقة .  1جدول رقم 

برراعة وإنتاج محصول القمزح بطريقزة الرراعزة علزى مصزاطب نقزرا  لمجموعزات الزررا  

 رة والبعيدةالثالث الحقول اإلرشادية والمجاو

 (1...)معنوي عند مستوى ** ،  1.71(= 1...)ومستوى معنوية ( 231، 2. )ح. قيمة ف الجدولية عند د

للفييرو ،  ةهييرت النتييائ  بالجييدول رةييم ( ف)وبايتبييار صييحة تيي ا الفييرض اإلحصييائي باسييتيدام ايتبييار 
عنييد مسييتوم معنوييية  4082وتيي   كبيير مييح نةيرتهييا الجدولييية وةيمتهييا  15012 ح ةيميية ف المحسييوبة تسيياوم ( 4)
ل  مكح رفيض تي ا الفيرض اإلحصيائي وةبيول الفيرض البحثيي ، وبناا  عل   ل(132،  1)ودرجات حرية ( 1012)

بيييح زراع الحاييول اإلرشييادية المبحييوثيح وزراع الحاييول المجيياورة المبحييوثيح وزراع معنوييية فييرو   توجييد"الاائييل بعنيي  
نتياج الحاول البعيدة المبحيوثيح فيميا يتعلي  بيدرجات معلومياتهم الياصية بزراعية  باسيتيدام ررياية محصيول الامي  وا 

 ".نارا   عل  مصار زراعة ال
مجموعزات الزررا  الزثالث درجزات معلومزات  قيمة اختبار أقل فرق معنوي بزين متوسزطات. 0 جدول رقم

 المبحوثين الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدة

 32من )معلومات مرتفعة 
 (.درجة فأكثر

 المحسوبة( ف ) قيمة  التباين مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية مصدر التباين

 66..170 3381.00 2 بين المجموعات الث ث

 76.00 10711.70 231 الاطأ التجريبي **1..20

  18007.21 233 المجموع

 زراع الحقول البعيدة زراع الحقول المجاورة الزراع الحقول اإلرشادية المجموعات الث ث

   - اديةزراع الحقول اإلرش

  - **7..8 زراع الحقول المجاورة



 لزراع بمحافةة الشرةيةللتعليمية للحاول اإلرشادية لمحصول الام  بررياة الزراعة عل  مصار  نارا  اآلثار ا
 

1334 

 (1012)معنوي عند مستوى * *

 ح الفيرو  معنوييية ( 5) ةهيرت النتيائ  بالجيدول رةيم ( .L. S. D)وباسيتيدام ايتبيار  ةيل فير  معنيوذ 
شيادية وزراع الحايول المجياورة مجميوعتي زراع الحايول اإلر بييح متوسيرات درجيات معلوميات ( 1012)عند مستوم 

نتياج بيدرجات معلومياتهم الياصية بزراعية المتعلاية زراع الحاول اإلرشيادية وزراع الحايول البعييدة مجموعتي وبيح  وا 
 .نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  

صييييل واكتسيييا  فعاليييية ررياييية الحايييول اإلرشيييادية فيييي تو يمكيييح لرجييياع معنويييية تييي   الفيييرو  للييي  بييي ا و 
مييح عييدم وجييود فييرو   يعييا  ةييد يمكييح االسييتدالل عليي   لييل مسييتحدثة المتعلايية بمحصييول الاميي ، و ال المعلومييات

، مما ةيد يمكيح الايول معي  ميح  تميية االسيتمرار معنوية بيح مجموعتي زراع الحاول المجاورة وزراع الحاول البعيدة
 .حدثة لكافة المحاصيل الزراعية وبياصة اإلستراتيجية منهافي تنفي  الحاول اإلرشادية في نشر المعلومات المست

باسررتادام محصررول القمررح  زراعررةنحررو مجموعررات الررزراع الررث ث المبحرروثين درجررات اتجاهررات الفررروق بررين . 2
درجات اتجاتييات ليي حسييابيالمتوسيير لليي   ح ةيميية ال( 8)يشييير الجييدول رةييم : نقررراً  علررى مصرراطبطريقررة الزراعررة 

 13049 كانييتنحييو زراعيية محصييول الاميي  باسييتيدام رريايية الزراعيية عليي  مصييار  ناييرا  ة اور زراع الحاييول المجيي
زادت ةلييي   جييدا  عييح ةيميية ، بينمييا جييةدر  28047 وتيييزراع الحاييول البعيييدة بالنسييبة ليي يهييا كبيير مييح مثيلت وتييي درجيية

يمكيح لرجياع ارتفياع  وةيددرجية،  13012المتوسر الحسابي لدرجات معلومات زراع الحايول اإلرشيادية حييث بلايت 
ليييدرجات اتجاتيييات زراع الحايييول المجييياورة عيييح نةيييير  ليييزراع الحايييول البعييييدة للييي  ةيييربهم ميييح المتوسييير الحسيييابي 

الفيداح ميح محصيول الحاول اإلرشادية ورؤيتهم للررياة الجديدة في زراعة الام  عل  مصار  نايرا  علي  لنتاجيية 
بعيييا  مييح المشييك ت التييي ةييد واجهييت زراع كيي لل عييدم مييرورتم ، اديةلييزراع الحاييول اإلرشييمنيي   وبالتييالي عائييدالاميي  

، ممييا ةييد انعكييس  لييل فييي ارتفيياع درجييات تييؤالا الييزراع نحييو تيي   الرريايية فييي الزراعيية، وربمييا الحاييول اإلرشييادية
اع نحيو اةتناعهم بتنفي تا في المواسم الاادمة؛ مميا ةيد ييدلل علي  التيعثير اإليجيابي لتليل الحايول علي  اتجاتيات اليزر 

نتاج محصول الام     .ارسالي  الجديدة في الزراعة كتلل المستيدمة بالنسبة لزراعة وا 
ثين عدد ونسب والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعات الررا  الثالث المبحو.7جدول رقم 

استخدام طريقة الرراعزة علزى اتجاهاتهم نحو زراعة محصول القمح بدرجات ب فيما يتعلق

 طبمصا

لييزراع الحاييول المجيياورة كيياح تييو  معيييارذال  ح ةيميية االنحييراففييي نفييس الجييدول كمييا كشييفت النتييائ   يعييا  
ات درجيي 4012و 5071درجييات ماارنيية بييزراع الحاييول اإلرشييادية وزراع الحاييول البعيييدة حيييث بلاييا  9045ارعليي  وتييي 

 - . **7..8 زراع الحقول البعيدة

درجة اتجاهات 
 المبحوثين

ًً  68= ة نبعيدزراع الحقول ال مزارعاً  68= زراع الحقول المجاورة ن مزارعاً  68= زراع الحقول اإلرشادية ن  مزارعًا

 ٪ عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٪ عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٪ عدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ذوي مبحوثين  -
 .1من )منافض 

 16إلى أقل من درجات 
 (.درجة

3 3.80 

23.21 0.02 

18 23..8 

23.16 6.10 

27 33.33 

17.10 1..1 
ذوي اتجاه  مبحوثين -

درجة  16من )متوسط 
 23إلى أقل من  -

 (.درجة

30 0.... 1. 12.82 01 70.30 

ذوي اتجاه  مبحوثين -
درجة  23من)مرتفع 

 (.فأكثر
37 17.10 0. 71.1. 1 1.28 
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في اتجاتات زراع الحايول المجياورة نحيو زراعية محصيول الامي  باسيتيدام  عل  الترتي ، مما يعكس وجود تبايح  كبر
 . حررياة الزراعة عل  مصار  نارا  بالماارنة بالمجموعتيح اريرتي

وعيات اليزراع اليث ث المبحيوثيح ملمج االتجاتياتوللتعرف عل  معنويية الفيرو  بييح متوسيرات درجيات 
الثيياني ، تيم صييااة الفيرض اإلحصيائي عية علي  مصيار  ناييرا  محصيول الامي  باسييتيدام ررياية الزرا نحيو زراعية
بيح زراع الحايول اإلرشيادية المبحيوثيح وزراع الحايول المجياورة المبحيوثيح وزراع معنوية فرو  ال توجد "الاائل بعن  

علي  باسيتيدام ررياية الزراعية راعة محصول الام  اتجاتاتهم نحو ز  الحاول البعيدة المبحوثيح فيما يتعل  بدرجات
 ". نارا   مصار 

قيمززة اختبززار ف لمعنويززة الفززروق بززين المتوسززطات الحسززابية لقززيم درجززات اتجاهززات .  6 جززدول رقززم

مجموعززات الززررا  الززثالث الحقززول اإلرشززادية والمجززاورة والبعيززدة نحززو زراعززة محصززول 

 القمح بطريقة الرراعة على مصاطب نقرا  

 (1...)معنوي عند مستوى ** ،  1.71(= 1...)ومستوى معنوية ( 231، 2. )ح. قيمة ف الجدولية عند د                  

للفييرو ،  ةهييرت النتييائ  بالجييدول رةييم ( ف)تبييار صييحة تيي ا الفييرض اإلحصييائي باسييتيدام ايتبييار وباي
عنييد مسييتوم معنوييية  4082وتيي   كبيير مييح نةيرتهييا الجدولييية وةيمتهييا  34042 ح ةيميية ف المحسييوبة تسيياوم ( 9)
لفيرض البحثيي ، وبناا  عل   لل  مكح رفيض تي ا الفيرض اإلحصيائي وةبيول ا(132،  1)ودرجات حرية ( 1012)

بيييح زراع الحاييول اإلرشييادية المبحييوثيح وزراع الحاييول المجيياورة المبحييوثيح وزراع معنوييية فييرو  توجييد "الاائييل بعنيي  
علي  باسيتيدام ررياية الزراعية زراعة محصول الام  اتجاتاتهم نحو الحاول البعيدة المبحوثيح فيما يتعل  بدرجات 

 ".نارا   مصار 
درجزات اتجاهزات مجموعزات الزررا  الزثالث  أقل فرق معنزوي بزين متوسزطاتقيمة اختبار . 8جدول رقم 

الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدة نحو زراعة محصول القمزح بطريقزة الرراعزة علزى 

 مصاطب نقرا  

 (1012)معنوي عند مستوى ** 

 ح الفيرو  معنوييية ( 7) ةهيرت النتيائ  بالجيدول رةيم ( .L. S. D)وباسيتيدام ايتبيار  ةيل فير  معنيوذ 
 دية وزراع الحاييول البعيييدةاإلرشييا مجمييوعتي زراع الحاييولات اتجاتييبيييح متوسييرات درجييات ( 1012)عنييد مسييتوم 

محصييول  زراعييةنحييو  اتهماتجاتييبييدرجات المتعلايية وزراع الحاييول البعيييدة  زراع الحاييول المجيياورةوبيييح مجمييوعتي 
 .نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة الام  

 المحسوبة( ف ) قيمة  التباين نحرافاتمجموع مربعات اال  درجات الحرية مصدر التباين

 1222.31 2111.72 2 بين المجموعات الث ث

 30.02 82.0.70 231 الاطأ التجريبي **31.11

  28..1.70 233 المجموع

 زراع الحقول البعيدة زراع الحقول المجاورة الزراع الحقول اإلرشادية المجموعات الث ث

   - زراع الحقول اإلرشادية

  - 27.. زراع الحقول المجاورة

 - **7.08 **7.62 زراع الحقول البعيدة
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ة للييي  زراع الحايييول المجييياور الحايييول اإلرشيييادية انتايييال  ثييير يمكيييح لرجييياع معنويييية تييي   الفيييرو  للييي  ةيييد و 
وةهييور اسييتعداد حاياييي لييديهم لتنبييي رريايية زراعيية محصييول الاميي  عليي  مصييار  ناييرا ، كمييا تعكييس تيي   النتيجيية 

 . تمية التحرل نحو ب ل مزيد مح الجهود اإلرشادية لمجموعة زراع الحاول البعيدة
جيدول رةيم التيائ   ةهيرت ن :مجموعات الزراع الث ث المبحروثينل إنتاجية الفدان من القمحالفروق بين متوسط  .3
بمتوسيير  2مصيير ردبييا ، تليي   لييل صيينف  13 حتييل المرتبيية اروليي  بمتوسيير حسييابي ةييدر   1 ح صيينف مصيير (7)

 11.34ة بمتوسر حسابي ةدر  لثالمرتبة الثاب 21سدس  ردبا  المرتبة الثانية، بينما جاا صنف  11048 2حسابي ةدر  
فيي  73 ردبيا ، ثيم جياا صينف سييا  12077بمتوسر حسابي ةيدر   في المرتبة الرابعة 7، تل   لل صنف جميزة  ردبا  

فييي المرتبيية السادسيية بمتوسيير  74صيينف سيييا  فييي حيييح  تيي  ردبييا ،  11.55المرتبيية اليامسيية بمتوسيير حسييابي ةييدر  
 27.97فيي المرتبية السيابعة واريييرة بمتوسير حسيابي ةيدر   287 ردبا ، و يييرا  جياا صينف جييزة  11.4حسابي ةدر  

 . ردبا  
 متوسط إنتاج الفدان الواحد من أصناف القمح المختلفة المرروعة في الحقول اإلرشادية .0 جدول رقم

بييح ميتليف  2، ومصير 1  نشير صينفي مصيروتعكس ت   النتائ   تمية تركيز الجهيود اإلرشيادية علي  
 .زراع الام  وفي جمي  محافةات الجمهورية

نتاجيية الفيداح الواحيد ميح إلواالنحيراف المعييارذ  حسيابيالمتوسير للي   ح ةييم ال( 21)يشير الجدول رةم 
راع الحاول ا بالنسبة لز م كبر مح مثيلتيه رد   3082و رد   12.87 زراع الحاول اإلرشادية وتمامحصول الام  ل

  .ل  الترتي ع رد   1017و 28044 رد  و 1091و 28098 مالمجاورة وزراع الحاول البعيدة وت
عزززدد ونسزززب والمتوسزززط الحسزززابي واالنحزززراف المعيزززاري لمجموعزززات الزززررا  الزززثالث ..1جزززدول رقزززم 

 محصول القمح بإنتاجية الفدان الواحد من المبحوثين فيما يتعلق 

المسيتحدثة عيح زراعية  علومياتفي لمداد اليزراع بالم دور الحال اإلرشادذ تمية ت   النتيجة ةد تعكس و 
عيييح مجميييوعتي  مميييا ةيييد  دم للييي  زييييادة متوسييير لنتاجيييية زراع الحايييول اإلرشييياديةالامييي  وتعلييييمهم كيفيييية تنفيييي تا، 

عيرورة التوسي  فيي تنفيي  الحايول اإلرشيادية للامي  بصيفة ياصية ولجميي  مميا يمكيح معي  الايول ب ،اريرتيحالزراع 
 .المحاصيل بصفة عامة

 0جميزة  01ساا 03ساا 178جيزة 12سدس 2مصر 1مصر األصناف

 21.80 1..2 00..2 10.60 22.31 ...23 22.17 المتوسط باألردب

إنتاجية المبحوثين من 

 دان القمح الواحدف

ً   68= ة نبعيدزرا  الحقول ال مرارعا   68= زرا  الحقول المجاورة ن مرارعا   68= زرا  الحقول اإلرشادية ن  مرارعا 

 ٪ عدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 ٪ عدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 ٪ عدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ذوي مبحوثين  -

من )إنتاجية منخفضة 

 10إلى أقل من أردب  8

 (.أردب

3 3.08 

21.70 3.71 

13 17.76 

17.67 2.62 

13 17.76 

17.11 2.28 

ذوي  مبحوثين -

من )إنتاجية متوسطة 

إلى أقل من  -أردب 10

 (.أردب 22

32 11..3 71 82..0 70 83.33 

ذوي  مبحوثين -

 22من)إنتاجية مرتفعة 

 (.فأكثرأردب 

13 00.12 1 1.28 . .... 
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مجموعيييات اليييزراع اليييث ث للنتاجيييية فيييداح الامييي  الواحيييد وللتعيييرف علييي  معنويييية الفيييرو  بييييح متوسيييرات 
اييول اإلرشيييادية بيييح زراع الحمعنوييية فييرو  توجييد ال "بعنيي  الثالييث ، تييم صيييااة الفييرض اإلحصييائي الاائييل المبحييوثيح

نتياج زراعية  المبحوثيح وزراع الحاول المجياورة المبحيوثيح وزراع الحايول البعييدة المبحيوثيح فيميا يتعلي  بإنتياجيتهم ميح وا 
 ". نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  

 

 بززادردب/لفزداننتاجيززة اروق بزين المتوسززطات الحسزابية إلقيمزة اختبززار ف لمعنويزة الفزز.  11جزدول رقززم 

 لمجموعات الررا  الثالث الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدة

 (1...)معنوي عند مستوى ** ،  1.71(= 1...)ومستوى معنوية ( 231، 2. )ح. قيمة ف الجدولية عند د                  

للفييرو ،  ةهييرت النتييائ  بالجييدول رةييم ( ف)وبايتبييار صييحة تيي ا الفييرض اإلحصييائي باسييتيدام ايتبييار 
عنييييد مسييييتوم  4082ولييييية وةيمتهييييا وتيييي   كبيييير مييييح نةيرتهييييا الجد 213017 ح ةيميييية ف المحسييييوبة تسيييياوم ( 22)

الفيرض اإلحصيائي وةبيول الفيرض عل   لل  مكيح رفيض تي ا  ، وبناا  (132،  1)ودرجات حرية ( 1012)معنوية 
بيييح زراع الحاييول اإلرشييادية المبحييوثيح وزراع الحاييول المجيياورة المبحييوثيح معنوييية فييرو  توجييد "البحثييي الاائييل بعنيي  

نتياج زراعية  فيميا يتعلي  بإنتياجيتهم ميحوزراع الحاول البعيدة المبحوثيح  باسيتيدام ررياية الزراعية محصيول الامي  وا 
 ".نارا   عل  مصار 

لمجموعزات بزادردب /الفزدانمتوسزطات قزيم اإلنتاجيزة قيمة اختبار أقل فزرق معنزوي بزين . 12جدول رقم 

 الررا  الثالث الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدة

 (1012)معنوي عند مستوى ** 

و  معنويية  ح الفير ( 21) ةهيرت النتيائ  بالجيدول رةيم ( .L. S. D)وباستيدام ايتبيار  ةيل فير  معنيوذ 
مجمييوعتي زراع الحاييول ةيييم لنتيياجيتهم مييح الفييداح الواحييد لمحصييول الاميي  لبيييح متوسييرات ( 1012)عنييد مسييتوم 

 .ول البعيدةاإلرشادية وزراع الحاول المجاورة وبيح مجموعتي زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحا
ي توصيييل واكتسييا  المعلومييات فعاليية دور الحاييول اإلرشييادية فييويمكيح لرجيياع معنوييية تيي   الفييرو  لليي  

المستحدثة مما ةد ساعد  لل عل  زيادة لنتاجية زراع الحاول اإلرشادية، وةد يمكيح االسيتدالل علي   ليل ميح عيدم 
وجييود فييرو  معنوييية بيييح متوسييرات لنتاجييية مجمييوعتي زراع الحاييول المجيياورة وزراع الحاييول البعيييدة مييح الفييداح 

كيح الايول معي  ميح  تميية اسيتمرار الحايول اإلرشيادية علي  بايية مجموعيات الواحد ميح محصيول الامي ، مميا ةيد يم
 .الزراع اريرم واستيدامها في ميتلف المحاصيل وبياصة المحاصيل اإلستراتيجية

 المحسوبة( ف ) قيمة  التباين مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية مصدر التباين

 761.03 1310.87 2 بين المجموعات الث ث

 7.01 10.0.10 231 الاطأ التجريبي **1.3.20

  2800.37 233 المجموع

 زراع الحقول البعيدة زراع الحقول المجاورة حقول اإلرشاديةالزراع ال المجموعات الث ث

   - زراع الحقول اإلرشادية

  - **1.03 زراع الحقول المجاورة

 - 28. **0.20 زراع الحقول البعيدة
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يشيير الجيدول  :مجموعات الزراع الرث ث المبحروثينالواحد ل فدان القمحصافي العائد من الفروق بين متوسط  .1
الفداح الواحد مح محصول الام  ليزراع صافي عائد واالنحراف المعيارذ ل حسابيالمتوسر اللل   ح ةيم ( 23)رةم 

 كبيير مييح مثيلتيهمييا بالنسييبة لييزراع الحاييول المجيياورة وزراع جنيهييا   1977044و 5224074 الحاييول اإلرشييادية وتمييا
  .يها  جن 2128053و 1872037و جنيها   2151018و 1989055عل  التوالي  الحاول البعيدة وتم

عزززدد ونسزززب والمتوسزززط الحسزززابي واالنحزززراف المعيزززاري لمجموعزززات الزززررا  الزززثالث .13جزززدول رقزززم 

 محصول القمح بصافي العائد من الفدان الواحد من المبحوثين فيما يتعلق 

المسيتحدثة عيح زراعية  علومياتفي لمداد اليزراع بالم دور الحال اإلرشادذتمية  ت   النتيجة ةد تعكس و 
زراع الحايييول صيييافي العائيييد فيييداح الامييي  الواحيييد ليييمميييا ةيييد  دم للييي  زييييادة متوسييير الامييي  وتعلييييمهم كيفيييية تنفيييي تا، 

ولجميييي  مميييا يمكيييح معييي  الايييول بعيييرورة التوسييي  فيييي تنفيييي  الحايييول اإلرشيييادية للامييي  بصيييفة ياصييية  اإلرشيييادية،
 .المحاصيل بصفة عامة

لمجموعيييات اليييزراع صيييافي العائيييد فيييداح الامييي  الواحيييد وللتعيييرف علييي  معنويييية الفيييرو  بييييح متوسيييرات 
نتيياج محصييول الاميي  باسييتيدام رريايية الزراعيية عليي  مصييار  ناييرا  فيمييا يتعليي  الييث ث المبحييوثيح  ، تييم بزراعيية وا 

معنويية بييح زراع الحايول اإلرشيادية المبحيوثيح وزراع فيرو   وجدتال "الاائل بعن  الراب  صيااة الفرض اإلحصائي 
نتياج الحاول المجاورة المبحوثيح وزراع الحاول البعيدة المبحيوثيح فيميا يتعلي  بصيافي العائيد ميح زراعية  محصيول وا 

 ". نارا   عل  مصار باستيدام ررياة الزراعة الام  
صزافي العائزد مزن زراعزة توسزطات الحسزابية لالفزروق بزين الم قيمة اختبزار ف لمعنويزة.  11 جدول رقم

 وإنتاج محصول القمح لمجموعات الررا  الثالث الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدة

 (1...)معنوي عند مستوى ** ،  1.71(= 1...)ومستوى معنوية ( 231، 2. )ح. قيمة ف الجدولية عند د

للفييرو ،  ةهييرت النتييائ  بالجييدول رةييم ( ف)وبايتبييار صييحة تيي ا الفييرض اإلحصييائي باسييتيدام ايتبييار 
عنيد مسيتوم معنويية  4082وتي   كبير ميح نةيرتهيا الجدوليية وةيمتهيا  44051ةيمة ف المحسيوبة تسياوم  ح ( 24)
الفيرض اإلحصيائي وةبيول الفيرض البحثيي  تي ا، وبناا  عل   لل  مكح رفيض (132،  1)ودرجات حرية ( 1012)

ل المجيياورة المبحييوثيح وزراع معنوييية بيييح زراع الحاييول اإلرشييادية المبحييوثيح وزراع الحاييو فييرو   وجييدت"الاائييل بعنيي  

صرررافي عائرررد مبحررروثين 
 من فدان القمح

ًً  68= ة نبعيدزراع الحقول غير ال مزارعاً  68= زراع الحقول المجاورة ن مزارعاً  68= زراع الحقول اإلرشادية ن  مزارعًا

 المتوسط ٪ عدد
 الحسابي

 االنحراف
 المتوسط ٪ عدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط ٪ عدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ذوي صافي مبحوثين  -
 80 مرن)عائد مرنافض 

جنيهررررررررررًا إلررررررررررى أقررررررررررل 
 (.جنيهاً  8121من

61 01.86 

0111.81 2600.11 

68 1..... 

2676.00 1.02.27 

68 1..... 

2701.30 1.17.03 
ذوي صافي  مبحوثين -

 مرررررررن) عائرررررررد متوسرررررررط
جنيهًا إلرى أقرل  81212

 (.جنيهاً  17673 من

3 3.80 . .... . .... 

ذوي صافي  مبحوثين -
 مررررررررن)عائررررررررد مرتفررررررررع 

 (.درجة فأكثر17673
1 1.28 . .... . .... 

 المحسوبة( ف ) قيمة  التباين مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية مصدر التباين

 ...118.02117 2071.1831.01 2 بين المجموعات الث ث

 3320817.06 678273726.77 231 طأ التجريبيالا **11.02

  1.713781003.08 233 المجموع
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نتاج الحاول البعيدة المبحوثيح فيما يتعل  بصافي العائد مح زراعة  عل  باستيدام ررياة الزراعة محصول الام  وا 
 ".نارا   مصار 

متوسزطات صزافي العائزد مزن زراعزة وإنتزاج محصزول قيمة اختبار أقل فرق معنزوي بزين . 10جدول رقم 

 ث الحقول اإلرشادية والمجاورة والبعيدةالقمح لمجموعات الررا  الثال

 (1012)معنوي عند مستوى ** 

 ح الفيرو  معنويية ( 25) ةهيرت النتيائ  بالجيدول رةيم ( .L. S. D)ام ايتبيار  ةيل فير  معنيوذ وباستيد
ميييح الفيييداح الواحيييد لمحصيييول الامييي  لمجميييوعتي زراع صيييافي العائيييد ةييييم بييييح متوسيييرات ( 1012)عنيييد مسيييتوم 

 .ول البعيدةالحاول اإلرشادية وزراع الحاول المجاورة وبيح مجموعتي زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحا
فعاليية دور الحاييول اإلرشييادية فييي توصيييل واكتسييا  المعلومييات ويمكيح لرجيياع معنوييية تيي   الفييرو  لليي  

ةلييية التاييياوذ )والياصييية بررياييية الزراعييية علييي  مصيييار  نايييرا ، باإلعيييافة للييي  انيفييياض كيييم التكييياليف المسيييتحدثة 
 صييناف مييح محصييول الاميي   9كيي لل زراعيية ، (وتييوفير الميييا  وتييوفير العماليية وايرتييا مييح مميييزات تيي   الرريايية

لي  ارتفياع العائيد مميا ةيد سياعد  ليل عموص  بها بالحاول اإلرشادية  ات متوسرات لنتاجيية عاليية سياب   كرتيا، 
زراع الحاييول اإلرشييادية، وةييد يمكييح االسييتدالل عليي   لييل مييح عييدم وجييود مييح الفييداح الواحييد مييح محصييول الاميي  ليي

مجمييوعتي زراع الحاييول المجيياورة وزراع الحاييول البعيييدة مييح الفييداح العائييد ل صييافيفييرو  معنوييية بيييح متوسييرات 
تركييز الجهيود اإلرشيادية علي  نشير ررياية الزراعية تي   للي  الواحد مح محصول الام ، مميا ةيد يمكيح الايول معي  

 . ح يتم تبنيها مح جمي  المزارعيح
زراع الحايول اإلرشيادية المبحيوثيح  اليث ثمجموعيات اليزراع يتع  وجود فرو  معنوية بييح ومما سب  

نتيياج درجييات معلوميياتهم مييا يتعليي  بمتوسييرات وزراع الحاييول المجيياورة وزراع الحاييول البعيييدة في الياصيية بزراعيية وا 
محصيول الامي  باسييتيدام ررياية الزراعيية علي  مصييار  نايرا  ومتوسيرات درجييات اتجاتياتهم نحييو ررياية الزراعيية 

متوسييرات صييافي العائييد مييح الفييداح الواحييد ميييح الواحييد مييح محصييول الامييي  و ومتوسييرات لنتيياجيتهم مييح الفييداح 
ايتبييار )باسييتيدام ارداة اإلحصييائية تحليييل التبييايح فييي اتجييا  واحييد ( 1012)عنييد مسييتوم معنوييية محصييول الاميي  

 (.ف للفرو 
افي واتجاهات وقيم إنتاجيزة وصزقيم اختبار أقل فرق معنوي بين متوسطات درجات معلومات . 17جدول 

برراعززة وإنتاجيززة محصززول القمززح  متعلقززةالعائززد لمجموعززات الززررا  الززثالث المبحززوثين ال

 باستخدام طريقة الرراعة على مصاطب نقرا  

 زراع الحقول البعيدة زراع الحقول المجاورة الزراع الحقول اإلرشادية المجموعات الث ث

   - زراع الحقول اإلرشادية

  - **2316.20 زراع الحقول المجاورة

 - 76.17 **2123.10 زراع الحقول البعيدة

  المتغيرات                               

 مجموعات الزراع المبحوثين

متوسطات درجات 

 المعلومات

متوسطات درجات 

 االتجاهات

متوسطات قيم 

 اإلنتاجية

متوسطات قيم صافي 

 العائد

 **معنوي  **معنوي  غير معنوي **معنوي  زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحاول المجاورة -

 **معنوي  **معنوي  **معنوي  **معنوي  زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحاول البعيدة -

 غير معنوي ير معنويغ **معنوي  غير معنوي زراع الحاول المجاورة وزراع الحاول البعيدة -
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 (1...)معنوي عند مستوى **  
مجمييوعتي  متوسييرات درجييات معلوميياتبيييح  ح الفييرو  معنوييية حاياييية ( 28)ويتبيييح مييح الجييدول رةييم 

زراع الحاول اإلرشيادية وزراع الحايول المجياورة ومجميوعتي زراع الحايول اإلرشيادية وزراع الحايول البعييدة المتعلاية 
نتياج محصيول  متوسيرات لنتاجيية ومتوسيرات بييح الامي  باسيتيدام ررياية الزراعية علي  مصيار  نايرا  و بزراعة وا 

بيييح ، وايير معنويية (1012)عنيد مسيتوم باسيتيدام نفيس الرريايية  صيافي العائيد للفيداح الواحيد مييح محصيول الامي 
دور الحايييل مجميييوعتي زراع الحايييول المجييياورة وزراع الحايييول البعييييدة، مميييا ةيييد تعكيييس تييي   النتيجييية علييي   تميييية 

 .اإلرشادذ في نشر المعلومات المستحدثة وبياصة رر  الزراعة المستحدثة وارصناف الجديدة
اتجاتييات مجمييوعتي زراع متوسييرات درجييات  ح الفييرو  معنوييية حاياييية بيييح كميا يوعيي  نفييس الجييدول 

البعييييدة نحيييو زراعييية  الحايييول اإلرشيييادية وزراع الحايييول البعييييدة ومجميييوعتي زراع الحايييول المجييياورة وزراع الحايييول
بييح مجميوعتي ، وايير معنويية (1012)عنيد مسيتوم محصول الام  باسيتيدام ررياية الزراعية علي  مصيار  نايرا  

 .زراع الحاول اإلرشادية وزراع الحاول المجاورة

 ةهرت نتيائ  جيدول رةيم  :آراء مجموعات الزراع الث ث المبحوثين حول أسباب الفاقد من محصول القمح: اً نيثا
 سييبا  : كالتييالي لاميي   مكييح ترتيبهييا تنازليييا  زيييادة الفاةييد مييح محصييول اؤدذ لليي  تيي ح تنييال سييتة عشيير سييببا  ( 29)

المراتي  اروليي  وةيد احتليت ارتفياع درجيات الحيرارة كوالةيروف الجويية ايير المناسييبة  ،واليدراس ،والحصياد ،الرييور
كيياح ، بينمييا لييزراع المبحييوثيحاإلجمييالي الييث ث المبحييوثيح و  الرابعيية عليي  التييوالي لمجموعييات الييزراعوالثانييية والثالثيية و 

جمييالي الييزراع كييل مييح بالمرتبيية ارييييرة ل نايياوة اليدوييية للحشييائشسييب  ال زراع الحاييول المجيياورة والحاييول البعيييدة وا 
شيادية المرتبية ةبيل اريييرة فيي مجموعية زراع الحايول اإلر  نااوة اليدوية للحشائشفي حيح احتل سب  ال، المبحوثيح
التالي يج  االتتمام بوعي  اليرير ال زمية لتالييل الفاةيد ، وبه   المجموعةالمرتبة ارييرة لسب  التعبئة في وكاح 

 .ارسبا  السالفة ال كرومعالجة 
المبحزوثين وفقزا ارائهزم فزي أسزباب الثالث التمرار والنسبة المئوية لمجموعات الررا    .16جدول رقم 

 محالفاقد  من محصول الق

 الفاقد
 68=زراع الحقول اإلرشادية ن

 زراع الحقول
 68=المجاورة ن

 زراع الحقول
 68=غير المجاورة ن

 231=ن اإلجمالي

 الترتيب **٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار

انافررررراض اإلنبرررررات بسررررربب  -1
 .1 00.07 .13 8 00.13 13 0 70.23 01 12 12.31 33 .الشوائب في التقاوي

 7 71.06 110 0 .71.1 .0 7 76.00 03 8 03.80 12 .الحشرات -2
 0 07.11 132 7 08.06 17 8 72.82 10 11 16.11 36 .األمراض -3
 1 82.18 103 1 88.17 70 1 83.33 70 1 60.71 00 .الطيور -1

 2 60.01 186 2 83.33 70 2 0..82 71 2 61.37 08  .الحصاد -0
 3 66.30 181 3 60.10 72 3 66..8 73 3 61.60 07 .الدراس -7
 6 78..7 112 7 08.06 17 0 27..7 16 0 72.82 10 .النقل والتازين -6
 17 .30.0 81 12 3..11 32 13 38.17 .3 13 28.21 22 .التعبئة -8
الظرررررررروف الجويرررررررة غيرررررررر  -0

ارتفرررررررراع درجررررررررات )المناسرررررررربة 
 .(الحرارة

00 6..01 1 06 63..8 1 08 61.37 1 16. 62.70 1 

 12 ....0 116 11 12.31 33 .1 07.11 11 0 01.28 .1 نقص مياه الري -.1
عرررررردم تنفيررررررذ التوصرررررريات  -11

اإلرشرررررررررادية الفنيرررررررررة لرررررررررنقص 
  .اإلمكانيات المادية

30 0.... 1. 3. 38.17 13 30 0.... 0 1.8 17.10 13 
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 مبحوثا   97= حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد العينة لكل مجموعة وتي* 
  مبحوثا   134= حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد زراع المبحوثيح بالمجموعات الث ث ** 
نترا  القمرحالمشك ت التي تواج: اً ثالث  وعيحت نتيائ  جيدول  :ه مجموعات الزراع الث ث المبحوثين في زراعة وا 
نتيياج محصييول الاميي   مكييح ترتيبهييا ( 27)رةيم   ح تنييال عشييروح مشييكلة زراعييية تواجيي  الييزراع المبحيوثيح فييي زراعيية وا 
اتيي  المر رتفيياع  سييعار التايياوذ وا ،وارتفيياع  سييعار المبيييدات ،ارسييمدة الكيماوييية  سييعار ارتفيياعمشييك ت ، واحتلييت تنازليييا  

احتلييت بينمييا ، لييزراع المبحييوثيحاإلجمييالي ة عليي  التييوالي لمجموعييات الييزراع الييث ث المبحييوثيح و الثالثييوالثانييية و اروليي  
ارتفياع مشيكلة في حيح جاات ، فار المرتبة الثانية مكرر لمجموعة زراع الحاول المجاورة مشكلة ارتفاع  سعار التااوذ

المشييكلة تيي   بالمرتبيية الرابعيية لمجموعييات الييزراع الييث ث المبحييوثيح وكانييت نفييس ول مييح عييم ودراس تكيياليف المحصيي
مشكلة ارتفاع  سعار العمالة الزراعية بالمرتبة الرابعة إلجمالي كانت ، بينما بالمرتبة اليامسة إلجمالي الزراع المبحوثيح
ات الييزراع المرتبيية ارييييرة لمجموعييلمسييتح  للاميي  تييعيير صييرف الييثمح االييزراع المبحييوثيح، فييي حيييح احتلييت مشييكلة 

جمالي اليزراع المبحيوثيحالث ث المبحوثيح  حييح  يي ت بايية المشيك ت رتبيا  وسيرا  بييح مجموعيات المشيك ت ، فيي وا 
ولي لل فإني  يجي  العميل علي  التي احتلت الصدارة والمشك ت التي جياات فيي رتي  متيعيرة كميا تيو مبييح بالجيدول، 

 .العابات وت ليل المشك ت التي تواج  زراع الام  مما يؤدذ لل  زيادة اإلنتاجية لزالة كافة
المبحززوثين وفقززا للم ززمالت التززي  الززثالث التمززرار والنسززبة المئويززة لمجموعززات الززررا  .18 رقززم جززدول

 تواجههم في زراعة وإنتاج محصول القمح 

 8 06.27 131 6 07.11 11 11 00.13 13 7 27..7 16 .الفئران -12
 8 06.27 131 7 08.06 17 6 70.38 01 11 16.11 36 .رقاد النبات -13
عرررررررردم كفرررررررراءة العمالررررررررة  -11

 11 01.26 126 .1 16.11 36 .1 07.11 11 6 08.06 17 .الزراعية

طررررول مناوبررررة الررررري فرررري  -10
 11 2..11 1.3 13 38.17 .3 12 ....0 30 12 13.00 31 .العمر الحر  للنبات

نرررررراء النقرررررراوة اليدويررررررة أث -17
 10 38.80 01 11 36.18 20 11 .30.0 28 12 13.00 31  .للحشائش

 المشك ت
 68=زراع الحقول اإلرشادية ن

 زراع الحقول
 68=ورة نالمجا

 زراع الحقول
 68=غير المجاورة ن

 231=ن اإلجمالي

 الترتيب **٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار الترتيب *٪ التكرار

 3 86.71 2.0 3 86.18 78 2 06.11 67 3 68.21 71 .ارتفاع أسعار التقاوي -1
 1 .00.3 223 1 06.11 67 1 .08.7 66 2 80.61 .6 .ارتفاع أسعار األسمدة الكيماوية -2
 2 03.17 218 2 03.00 63 2 06.11 67 1 88.17 70 .ارتفاع أسعار المبيدات -3

 13 13.00 1.2 .1 13.00 31 11 01.28 .1 24 .30.0 28 .انافاض أسعار المحصول -1
عدم اإلع ن عن السعر قبرل بدايرة  -0

 . الزراعة
12 03.80 7 12 03.80 1. 30 0.... 0 123 02.07 1. 

التوسرع فري زراعرة محاصريل أارر   -7
مثل بنجر السكر والبرسيم على حساب 

 .القمح

32 11..3 22 31 30.61 13 31 30.61 12 01 1..16 11 

ارتفاع تكراليف المحصرول مرن ضرم  -6
    .ودارس

06 63..8 4 70 83.33 1 00 60.71 1 181 66.30 0 

ضررررررعف تررررررروفر آالت الادمرررررررة أو  -8
اصرررة عنرررد اشرررتداد الطلرررب الزراعرررة ا

 .عليها

30 0.... 21 38 18.62 12 27 33.33 11 1.3 11..2 12 

نقص مياه الري ااصة في المراحل  -0
 .الحرجة

12 03.80 7 16 7..27 8 33 12.31 11 122 02.11 1. 

 8 00.13 120 6 00.13 13 0 08.06 17 7 01.28 .1  .ضعف الرقابة على المبيدات  -.1
وريد القمح للمطاحن من صعوبة ت -11

 17 .27.0 72 10 10.23 10 11 28.21 22 25 0..32 20قبررررل المررررزارعين وعلررررى العكررررس مررررع 
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 مبحوثا   97= حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد العينة لكل مجموعة وتي* 
 مبحوثا   134= حسبت النسبة المئوية إلجمالي عدد زراع المبحوثيح بالمجموعات الث ث ** 

 :الفائدة التطبيقية للبحث
ييية بيييح مجموعيييات الييزراع الييث ث المبحيييوثيح فيمييا يتعلييي  عييدم وجييود فيييرو  معنو  وعييحت نتييائ  البحيييث . 2

الييث ث مجموعييات الييزراع وجييود فييرو  معنوييية بيييح  بدرجيية تعليييمهم واعتبييارتم مجموعيية واحييدة، فييي حيييح تبيييح
ميييا يتعليييي  بمتوسييييرات زراع الحاييييول اإلرشيييادية وزراع الحاييييول المجيييياورة وزراع الحايييول البعيييييدة فيالمبحيييوثيح 

نتاج محصول الام  باستيدام ررياية الزراعية علي  مصيار  نايرا  تجاتاتهم نحو وادرجات معلوماتهم  زراعة وا 
ميح الفيداح الواحيد ميح ومتوسرات لنتاجيتهم مح الفيداح الواحيد ميح محصيول الامي  ومتوسيرات صيافي العائيد 

لرجياع ؛ مما ةد يمكننيا ميح   مجموعة زراع الحاول اإلرشاديةللصا 1012عند مستوم معنوية  محصول الام 
معنوييية تيي   الفييرو  لليي   ثيير الحاييول اإلرشييادية كرريايية لرشييادية تعليمييية فعاليية فييي لحييداث ارثيير التعليمييي 

بواسييرة الجهيياز الحاييول اإلرشييادية لمحصييول الاميي  مييح ، ممييا ةييد يييدف  لليي  التوصييية بإةاميية العديييد المراييو 
 راعتييي  سييينويا  بجمهوريييية مصييير العربييييةفيييي ميتليييف منيييار  ز ( اإلدارة المركزيييية لشرشييياد الزراعيييي)اإلرشيييادذ 

، نةرا  رح تلل الحايول بصفة ياصة، واستيدام ت   الررياة م  ميتلف المحاصيل اإلستراتيجية بصفة عامة
العديييد مييح تنفيي  بهييا  كمييا، يتلييف المحاصيييلالفنييية الياصيية بماإلرشييادية تكييوح مصييدرا  تييام لتنفييي  التوصيييات 

اليزراع وميح ثيم تنمييتهم وزييادة لنتياجهم ودييولهم  علومياتتعميل علي  زييادة م ارنشرة اإلرشادية والبحثية التيي
 .وبالتالي زيادة الديل الاومي المصرذ

وجييود فييرو  معنوييية بيييح مجموعييات الييزراع الييث ث المبحييوثيح فيمييا يتعليي  بمتوسييرات نتيجيية بنيياا عليي  . 1
ئييد مييح الفييداح الواحييد مييح محصييول لنتيياجيتهم مييح الفييداح الواحييد مييح محصييول الاميي  ومتوسييرات صييافي العا

 رد  عيح مجميوعتي  5015و 4073حيث كانت الفرو  لصال  مجموعة زراع الحاول اإلرشيادية بفيار  الام  
زراع الحاول المجاورة والبعيدة عل  الترتي  فيميا يتعلي  بمتوسيرات اإلنتاجيية ميح الفيداح الواحيد، كي لل كانيت 

جنييي  عيييح مجميييوعتي زراع  1413045و 1349017ادية بفيييار  الفييرو  لصيييال  مجموعيية زراع الحايييول اإلرشيي
الحاول المجاورة والبعيدة عل  الترتي  فيميا يتعلي  بمتوسير صيافي العائيد ميح الفيداح الواحيد لمحصيول الامي ، 

يييي ل الحايييول التوصيييية بنشييير ررياييية زراعييية محصيييول الامييي  علييي  مصيييار  نايييرا  ميييح  مميييا ةيييد يمكننيييا ميييح 
التييي تناسيي   راعيييها تلييل دية اريييرم عليي  التييوازذ والتييوالي فييي المنييار  المناسييبة والريير  اإلرشييااإلرشييادية 
معهيد بحيوث المحاصييل الحاليية واإلدارة المركزيية لشرشياد الزراعيي ب ل مكوح نال التكنولوجييا مح يالررياة 

 .، نةرا  لما تتميز ب  ت   الررياة مح مميزات عديدةبوزارة الزراعة

 .التجار

عررررررردم تررررررروفر التقررررررراوي للزراعرررررررة  -12
 .بالجمعيات الزراعية

13 00.13 9 08 61.37 0 01 70.38 7 102 71.07 6 

 18 .23.0 00 10 ...10 10 17 8..23 18 29 28.21 22 .صعوبة تسويق المحصول -13
+ صرف زراعي)الري بمياه مالوطة  -11

 .(صرف صحي
27 33.33 28 2. 20.71 10 28 30.0. 13 61 31.72 10 

 7 76.02 108 0 76.00 03 6 76.00 03 8 77.76 02 .عدم توفر العمالة -10
 .2 .16.0 .1 17 10.38 12 10 .11.1 11 27 21.60 16 .تأار صرف الثمن المستحق للقمح -17
 16 21.37 06 10 10.23 10 18 10.38 12 23 38.17 .3 .عدم وجود منافذ للتسويق -16
 1 68.21 183 1 60.71 00 3 86.18 78 0 61.60 07 .أسعار العمالة ارتفاع -18
 10 01..2 10 10 10.23 10 16 01..2 17 18 8..23 18 .ارتباط التوريد بالحيازة -10
 0 03.80 127 8 02.07 11 7 70.23 01 12 .30.7 31 .غش التقاوي -.2
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ل سيتعانة بهيم بعيد لعيدادتم الحاول اإلرشادية لزراع محصول الام  والمحاصييل ارييرم  زراعباالستعانة . 3
فيييي تنفيييي  بععيييا  ميييح  نشيييرت  مثيييل كايييادة ر ذ متيصصييييح فيييي محاصييييل معينييية لمعاونييية الجهييياز اإلرشيييادذ 

 .بارم الجمهورية الميتلفةالندوات اإلرشادية و يام الحال والحصاد 
ماارنيية بمتوسييرات لنتاجييية باييية ارصييناف  2، ومصيير 1متوسييري لنتاجييية صيينفي مصييروبنيياا  عليي  نتيجيية ارتفيياع . 4

اريرم الموص  بزراعتها بالحاول اإلرشادية، يوص  بمحاولة نشر تي يح الصينفيح لمحصيول الامي  بييح ميتليف زراع 
نايييل  هييي يح الصييينفيح ميييح يييي ل مكيييوحكمييييات التاييياوذ ل، مييي  تيييوفير مراكيييز محافةييية الشيييرةيةالامييي  وفيييي جميييي  

 .التكنولوجيا بمعهد بحوث المحاصيل الحالية واإلدارة المركزية لشرشاد الزراعي بوزارة الزراعة
المراتي  اليث ث ارولي  علي  الترتيي  كعسيبا  كما  ةهرت نتائ  البحث احيت ل الرييور والحصياد واليدراس . 4
ليييزراع اإلجميييالي مبحيييوثيح و ميييح وجهييية نةييير مجموعيييات اليييزراع اليييث ث ال زييييادة الفاةيييد ميييح محصيييول الامييي ل

نشييير التوصييييات اإلرشيييادية الفنيييية الياصييية بمكافحييية اآلفيييات وبياصييية شيييير للييي   تميييية ا ةيييد يبمييي؛ المبحيييوثيح
  .الام  دوح ايرتا مح التوصيات اريرملمحصول المكافحة الميكانيكية للريور 

لمبيييدات والتايياوذ للمراتيي  الييث ث و ييييرا  بنيياا  عليي  احييت ل مشييك ت ارتفيياع  سييعار ارسييمدة الكيماوييية وا. 5
ارول  عل  الترتي  كمشك ت زراعية تواج  مجموعات الزراع الث ث المبحوثيح وإلجميالي اليزراع المبحيوثيح 
نتييياج محصيييول اسيييتراتيجي مهيييم للدولييية كمحصيييول الامييي ، يوصييي  بزييييادة اليييدعم علييي   وتعيييي  فيييي زراعييية وا 

ميي  توفيرتييا فييي  وةييات الحاجيية لليهييا، باإلعييافة لليي  والمبيييدات مسييتلزمات اإلنتيياج وبياصيية ارسييمدة والتايياوذ 
، فعي   عيح زييادة ارسيعار سينويا  بنسيبة معاولية، بوةت كياف اإلع ح عح  سعار محصول الام  ةبل زراعت 

  .لما ل  مح  تمية ياصة عند المزارعيح والدولة تشجي  الزراع عل  زراعة محصول الام وت ا ل
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Abstract 

This research aimed at identifying the educational effects of 

implementing Wheat Extension Fields by measuring the differences 

between the three groups of farmers (extension fields farmers, extension 

fields neighboring farmers, extension fields distant farmers) regarding to 

their knowledge and attitudes towards using raised beds of wheat 

cultivation, and recognizing the reasons for wheat crop lose as reported by 

the three groups, and finally identifying the most important problems faced 

wheat cultivation and production. 

 This research was conducted in Sharkia governorate, a random 

sample of 78 wheat farmers drawn by a systematic random sample 

procedure from the list of extension fields’ farmers.    

The two compared groups has been selected as follows: the first group 

was extension fields neighboring farmers  which reached 78 respondents, 

selected randomly from those farmers their fields located near the extension 

fields farmers and in the same agricultural area, whereas the second group 

was the extension fields distant farmers which reached 78 respondents, 

selected randomly from those their fields faraway from studied extension 

fields and their fields located in anther agricultural area.  

Data were collected from the three groups in July 2011 by a developed 

questioner, fulfilled through face-to-face interview with each respondent’s 

farmer. A set of statistical tools were used in presenting and analyzing the 

accrued research data. 

The main findings and the extracted conclusions were as follows:  

1.  The results showed significant differences between the extension fields farmers, extension 

fields neighboring farmers, and extension fields distant farmers regarding to respondents’ 

knowledge averages degree about wheat cultivation; respondents’ averages attitudes degree 

towards using raised beds wheat cultivation; wheat productivity (yield) per fadden averages; 

and net wheat crop return per fadden averages at the significant level (0.01) by using variance 

analysis one-way (f-test) statistical tools.  
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2.  These differences were real considered significant between the extension fields farmers & 

extension fields neighboring farmers groups, and between the extension fields farmers & 

extension fields distant farmers groups regarding to respondents’ knowledge averages degree 

about wheat cultivation; wheat productivity (yield) per fadden averages; and net wheat crop 

return per fadden averages at the significant level (0.01), whereas there wasn’t a real 

considered significant differences between extension fields neighboring farmers & extension 

fields distant farmers groups, as well as these differences were real considered significant 

between the extension fields farmers & extension fields distant farmers groups, and between 

extension fields neighboring farmers & extension fields distant farmers groups respondents’ 

averages attitudes degree towards using raised beds wheat cultivation at the significant level 

(0.01), whereas there wasn’t a real considered significant differences between the extension 

fields farmers & extension fields neighboring farmers groups 

3.  In addition to, The results showed sixteenth reasons for wheat crop lose as reported by 

respondents farmers three groups, that birds; harvesting; threshing; and inappropriate 

atmosphere conditions such as high temperature degrees were came in the fourth ratings 

respectively for the respondents farmers three groups and the total respondents farmers; so 

must take care about plans making, which necessary to reduce the wheat crop lose. 

4.  Regarding the most important problems faced the respondents farmers three groups in 

wheat cultivation and production, the research identified 20 agricultural problems, which high 

price of chemical fertilizers; high price of pesticides; and high price of seeds were came in the 

third ratings respectively for the respondents farmers three groups and the total respondents 

farmers.  

5.  Based on the research  results the recommendation was made to implement extension 

fields as an effective extension method to diffuse agricultural innovations and new varieties of 

wheat crop Miser 1& Miser 2 which give high productivity in comparison with other 

recommended varieties; preparing the key farmers of extension fields as an opinion leaders in 

their villages, and developed their communication capability to be able to help extension agents 

at villages levels; more focusing on the extension technical recommendation about mechanical 

methods for birds control & emphasis about using mechanical harvesting for wheat crop; and 

finally, production inputs be more increase supporting particularly fertilizers, seeds, & pesticides.       


