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على مصاطب باستخدام  العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة على تبني طريقة زراعة القمح
 السطارة في محافظة الشرقية

 أحمد فوزى حامد - محمد إبراهيم الخولي
 مصر - جامعة الزقازيق -كلية الزراعة  - يقسم االقتصاد الزراع

 الملخص

مل االقتصادية واإلجتماعية المؤثرة على تبني الزراع لنظام الزراعة على تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر العوا
مصاطب باستخدام السطارة فى محافظة الشرقية، وكذلك التعرف على المشاكل التى تواجه المزارعين فى تطبيق هذه 

رض ما توصلت اليه من واعتمدت الدراسة في تحليل البيانات وع ،لتبنيها وتطبيقها على نطاق واسع الطريقة ومقترحاتهم
نتائج على األسلوبين الوصفي والكمي مثل العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات، وتحليل التباين 

، والتحليل اإلرتباطى والتحليل اإلنحدارى المتعدد المتدرج ل اإلرتباط البسيطأحادى االتجاه، واختبار مربع كاي ومعام
)، ومعامل إيتا وحجم األثر أو التباين المفسر، واختيرت محافظة الشرقية Step-Wise Regression Analysisالصاعد (

زراعة القمح على نظام لتمثل منطقة الدراسة، ومنها أُختير مركز ههيا ومنه تم إختيار قريتين من القرى التي طُبق فيها 
لدراسة الميدانية. بلغ حجم عينة الدراسة الميدانية مصاطب باستخدام السطارة هما قريتى العالقمة والمطاوعة إلجراء ا

، من كل قرية اً ) مزارع۷٥بواقع ( راعة على مصاطب باستخدام السطارة) مزارع من مزراعى القمح بطريقة الز۱٥۰(
القمح  أهم النتائج التى توصل إليها البحث: وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تبنى الزراع لطريقة زراعة

على مصاطب باستخدام السطارة والمتغيرات االجتماعية والشخصية التالية للمزارعين: الحالة التعليمية، المهنة األساسية، 
ح عدد األبناء العاملين فى الزراعة، االتجاه نحو المستحدثات الزراعية، المشاركة غير الرسمية، الدرجة القيادية، االنفتا

عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تبني الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب  كما تبين وجود ،الجغرافى
اعية، حيازة األرض الزراعية، حيازة اآلالت الزر مساحة باستخدام السطارة والمتغيرات االقتصادية التالية للمزارعين:

ة احصائية بين درجة تبنى الزراع لطريقة زراعة كما اتضح وجود عالقة ارتباطية ذات دالل ،حيازة الحيوانات الزراعية
القمح على مصاطب باستخدام السطارة والمتغيرات الخاصة باآللة التالية: تكاليف استخدام اآللة، العائد االقتصادى لتطبيق 

قابلية الفكرة اآللة، الجهد والوقت المبذول فى استخدام األلة، توفير مشورة فنية مع اآللة، توفير المعلومات عن اآللة، 
واتضح أيضا وجود عالقة ارتباطية ذات  ،جارب الخبرات السابقة للمبحوثينللتجريب، درجة انسجام  األفكار الحديثة مع الت

داللة احصائية بين درجة تبني الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة والظروف البيئية التالية فى 
الترعة، مصدر مياه الري. وتبين وجود عالقة ارتباطية بين درجة تبني الزراع لطريقة زراعة  المنطقة: موقع األرض على

ى القمح على مصاطب والعوامل المؤسسية التالية: الخدمات التى تقدمها الجمعية الزراعية واإلرشاد الزراعى، الخدمات الت
زراع القمح على مصاطب باستخدام السطارة: عدم وكانت أهم المشاكل التى واجهت ، تقدمها محطات الميكنة الزراعية

قدرة المزارع على شراء اآلالت الزراعية، عدم تعاون الزراع فى تجميع مساحات القمح لتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، 
ة الحرث تفتت الحيازة وصغر حجم الرقعة الزراعية، قد ترتفع تكاليف الزراعة فقط بالمقارنة بالطرق العادية نتيجة عملي

والتسوية، عدم توفر اآلالت بصورة كافية، نقص العمالة الفنية المدربة على استخدام اآلالت، صعوبة حصاد المحصول 
زيادة عدد السطارات لتكون  ع في استخدام هذه الطريقة، فكانتبآالت الحصاد العادية. أما عن أهم مقترحات الزراع للتوس

فى الجمعيات الزراعية، توفير اآللة فى محطات الميكنة، توفير برامج توعية عن آلة متاحة لكل المزارعين، توفير اآللة 
 ، تخفيض تكاليف تشغيلها، زيادة دور القادة المحليين. ةالزراعة بالسطار

 .قتصادياتاالقمح، الزراعة اآللية، محافظة الشرقية،  الكلمات االسترشادية:
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 والمشكلة البحثية المقدمة

إل��ى اتجه��ت الدول��ة الغ��ذاء مش��كلة نق��ص  للتغل��ب عل��ى 
 تنمية الموارد الطبيعية سواء األرض�ية والمائي�ة والبيئي�ة أو

المتاح��ة للزراع��ة وتخصيص��ها بص��ورة تحق��ق  ةالرأس��مالي
 )،۲۰۰٥، (النح�����راوى أفض�����ل كف�����اءة اس�����تخدام ممكن�����ة

ومواجهة احتياجات السكان المتزايدة م�ن الغ�ذاء م�ن خ�الل 
نولوجيا التي توص�لت إليه�ا أجه�زة اتباع وتطبيق أحدث التك

 ).Mendela, 2005( البحث العلمي في المجال الزراعي
وك��ذلك زي��ادة فاعلي��ة وكف��اءة جه��از اإلرش��اد الزراع��ي 

(عم���ر،  لض���مان تبن���ي ال���زراع لتل���ك التكنولوجي���ا الحديث���ة
)، م��ع العم��ل عل��ى تحس��ين المن��اخ االقتص��ادي م��ن ۱۹۹۲

ع الخاص لضمان خالل سياسات التحرر وزيادة دور القطا
كفاءة استخدام تلك الم�وارد وك�ذلك لض�مان تطبي�ق ال�زراع 

)، م�ع زي�ادة ۱۹۸۹ ،حسانينللتكنولوجيا الحديثة المالئمة (
ستص��الح األراض��ي وص��يانة الترب��ة ا االس��تثمار ف��ي مج��ال

الزراعية ومشروعات إنتاج التق�اوي عالي�ة الج�ودة (وزارة 
 ).۲۰۰۷، واستصالح األراضى الزراعة

عن ترشيد استخدام مستلزمات اإلنتاج وتوفيره�ا  فضالً 
بالكمي��ات وف��ي التوقيت��ات وباألس��عار المناس��بة، م��ع ض��مان 

س�تفادة منه�ا وذل�ك م�ن ش�أنه أن توفير القروض لل�زراع لال
يُسهم في زيادة اإلنتاج الزراعي س�واء النب�اتي أو الحي�واني 

)Jonvery, 2000 وم���ن أح���دث ال���نظم التكنولوجي���ة .(
حديثاً لتعظيم اإلستفادة من الموارد اإلنتاجية ورفع المبتكرة 

كفاءة استخدامها هو نظام الزراعة اآللية لزراعة محص�ول 
 القمح على مصاطب باستخدام السطارة. 

 المشكلة البحثية
تكمن مشكلة الدراسة ف�ي انخف�اض مع�دل تبن�ي ال�زراع 
لألس��اليب التكنولوجي��ة المس��تحدثة المس��تخدمة ف��ي عملي��ة 

الزراع��ي بص��فة عام��ة وانت��اج محاص��يل الحب��وب  اإلنت��اج
بصفة خاصة مم�ا ك�ان ل�ه آث�ار س�لبية عل�ي تض�ييق الفج�وة 
الغذائي��ة م��ن ه��ذه المحاص��يل خاص��ة محص��ول القم��ح ف��ي 
مص��ر، وبالت��الي تتحم��ل الدول��ة المزي��د م��ن األعب��اء النقدي��ة 

 لإلستيراد من الخارج. 
 الهدف من البحث

العوام����ل ته����دف الدراس����ة إل����ى التع����رف عل����ى أث����ر 
جتماعي�ة الم�ؤثرة عل�ى تبن�ي ال�زراع لنظ�ام االقتصادية واال

الزراع��ة عل��ى مص��اطب باس��تخدام الس��طارة ف��ى محافظ��ة 
الش���رقية، وك���ذلك التع���رف عل���ى المش���اكل الت���ى تواج���ه 
الم��زارعين ف��ى تطبي��ق ه��ذه الطريق��ة ومقترح��اتهم لتبنيه��ا 

 وتطبيقها على نطاق واسع. 

 ةمصادر البيانات والطريقة البحثي

اعتم���دت الدراس���ة ف���ي تحلي���ل البيان���ات وع���رض م���ا 
توص��لت الي��ه م��ن نت��ائج عل��ى األس��لوبين الوص��في والكم��ي 
مث����ل الع����رض الج����دولى ب����التكرارات والنس����ب المئوي����ة، 

والمتوس���طات، وتحلي���ل التب���اين أح���ادى االتج���اه، واختب���ار 
، والتحلي�ل اإلرتب�اطى مربع كاي ومعام�ل اإلرتب�اط البس�يط

-Stepالمتع���دد المت���درج الص���اعد ( والتحلي���ل اإلنح���دارى
Wise Regression analysis ومعام��ل إيت��ا وحج��م ،(

 األثر أو التباين المفسر.
حج��م العين��ة ومنطق��ة الدراس��ة الميداني��ة: نظ��راً لن��درة 
البيانات المتاحة عن أنماط الزراعة الحقلية المتبعة لزراعة 
محص��ول القم��ح خاص��ة ال��نظم اآللي��ة، وتمش��ياً م��ع مش��كلة 

راسة، وتحقيقاً أله�دافها، ت�م االعتم�اد عل�ى بيان�ات أولي�ة الد
لدراس���ة ميداني���ة م����ن خ���الل اس����تمارة اس���تبيان ص����ُممت 
خصيصاً لذلك الغرض، شملت العدي�د م�ن المتغي�رات منه�ا 
متغي��رات عام��ة ع��ن الم��زارع باإلض��افة إل��ى بيان��ات ع��ن 

 ةقتص������ادياألالعوام������ل الم������ؤثرة عل������ى التبن������ي س������واء 
ت���م تجمي���ع وتفري���غ وتحلي���ل بيان���ات  جتماعي���ة. ولق���دأواأل

س���تمارة لتغطي���ة بيان���ات محص���ول القم���ح الن���اتج خ���الل اال
 . ۲۰۱۳/۲۰۱٤الموسم الزراعي 

وأُختي���رت محافظ���ة الش���رقية لتمث���ل منطق���ة الدراس���ة، 
ومنها أُختير مركز ههيا ومنه تم إختي�ار ق�ريتين م�ن الق�رى 

زراعة القمح على مص�اطب باس�تخدام نظام التي طُبق فيها 
السطارة هما قريتى العالقم�ة والمطاوع�ة إلج�راء الدراس�ة 

) ۱٥۰الميداني����ة. وبل����غ حج����م عين����ة الدراس����ة الميداني����ة (
) م��زارع م��ن ك��ل قري��ة م��ن مزراع��ى ۷٥م��زارع، بواق��ع (

 القمح بطريقة الزراعة على مصاطب باستخدام السطارة. 

 ج والمناقشةــالنتائ

بنى الخصائص االقتصادية واالجتماعية لفئات الت
  لمزارعى القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 ما يلى: ۱جدول بينت النتائج الواردة ب
 الحالة العمرية للمزارعين

% تقع أعمارهم في الفئة العمرية أقل من ۳۱.۳۳أن 
المنخفض  التبنىسنة، تتوزع نسبهم حسب مستوى  ٤٥

% ۲٥.۰%، ۳۱.۸۷%، ۳٤.۲۹والمتوسط والمرتفع إلى 
% منهم في فئة عمرية ۳٦.٦۷وحوالي على الترتيب، 

سنة، تتوزع نسبهم حسب  ٥٥سنة إلى  ٤٥تتراوح من 
المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو  التبنىمستوى 
 %۳۲و % على الترتيب،۰.%۲٥، ٤۱.۷٦%، ٤۳.۳۱

سنة تتوزع نسبهم حسب مستوى  ٥٥في فئة العمر أكبر من
، %۳٤.۲۹المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى  التبنى

% بالترتيب. ويتضح تقارب أعداد ٥۰.۰%، ۳۷.۲٦
من حيث السن، ومن نتائج  التبنىونسب الزراع فى فئات 

اختبار مربع كاى اتضح عدم وجود فروق معنوية إحصائيا 
، أى أن اآللة  التبنىبين الفئات العمرية للزراع فى مستوى 

 ال ترتبط بفئة عمرية محددة.
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 الدراسة المستوى التعليمي للزراع بعينة
جتماعية يُعتبر المستوى التعليمي أحد أهم العوامل األ

المؤثرة في اتخاذ القرارات اإلنتاجية لصاحب المزرعة، 
% يندرجون تحت فئة األمية (أي ال ٥۰.٦۷وتبين أن نحو

يقرأون وال يكتبون وال يحملون أى شهادات علمية) تتوزع 
رتفع المنخفض والمتوسط والم التبنىنسبهم حسب مستوى 

على الترتيب،  %٤۱.٦۷%، ٥٦.۰٤%، ٤۲.۸٦إلى 
% تحت فئة يقرأ ويكتب، تتوزع نسبهم حسب ۱۰ وحوالى

المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى التبنى مستوى 
% على الترتيب، وحوالي ۱۷.٤%، %۱۲.۰۹، ٥۷.۸
% تحت فئة مؤهل تحت متوسط، تتوزع نسبهم ۹.۳۳

رتفع إلى المنخفض والمتوسط والم التبنىحسب مستوى 
% على الترتيب، يليهم %۱٦.٦۷، ٥.٤۹%، ۲۹.۱٤

%، تتوزع ۲۷.۳۳الحاصلين على مؤهل متوسط بنسبة 
المنخفض والمتوسط والمرتفع  التبنىنسبهم حسب مستوى 

% على الترتيب، ۲۹.۱۷%، ۲٥.۲۷%، ۳۱.٤۳إلى 
%، وبلغت ۲.٦۷وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل عالي 

لمنخفض والمتوسط ا التبنىنسب توزيعهم مستوى 
%. وباختبار ۸.۳۳%، ۱.۱۰%، ۲.۸٦والمرتفع حوالي 

مربع كاى اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا بين 
حسب مستوى التعليم حيث تميزت فئة  التبنىمستويات 

 التبنىالمرتفع بارتفاع مستوى التعليم بالمقارنة بفئة  التبنى
 المنخفض. التبنى والمتوسط 

 نوع المزارع
الة النوع للمبحوثين بعينة الدراسة تبين أن بدراسة ح

نسبة التبنى المرتفع لآللة بين الذكور بلغت حوالى 
% وهى ترتفع عن نسبة التبنى المرتفع بين اإلناث ۸۳.۹٥

% فقط، وباختبار مربع كاى اتضح عدم ٤.۱۷حيث بلغت 
وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات التبنى حسب 

بيق هذه اآللة يناسب الزراع من النوع مما يؤكد أن تط
 الرجال والنساء.

 وجود دخل من خارج المزرعة
يتبين من النتائج أن ما يزيد عن نصف المبحوثين أي  
ال يوجد لديهم مصدر أخر للدخل و يعملون % ٥۱.۳نحو 

في الزراعة فقط، تتوزع نسبهم حسب مستوى التبنى 
%، ٥۱.٤۳المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

% ٤۸.٦۷% على الترتيب، بينما ٦٦.٦۷%، ٤۷.۲٥
لديهم مصدر إضافى للدخل إلى جانب مهنة الزراعة، 
تتوزع نسبهم حسب مستوى التبنى المنخفض والمتوسط 

% على ۳۳.۳۳%، ٥۲.۷٥%، ٤۸.٥۷والمرتفع إلى نحو 
الترتيب، وباختبار مربع كاى اتضح وجود فروق معنوية 

وجود مصدر آخر إحصائيا بين مستويات التبنى حسب 
للدخل من خارج المزرعة حيث تميزت فئات التبنى 
المرتفع بعدم وجود دخل من خارج المزرعة بنسب ترتفع 

 عن فئات التبنى المنخفض والمتوسط.

 المهنة األساسية للمزارع
تبين من النتائج أن نحو ما يقرب من نصف المبحوثين 

يعملون في الزراعة فقط، تتوزع نسبهم حسب  ٤۸%
ستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو م

% على الترتيب، في حين ٥۸.۳۳%، ۱٥.٤٦%، ۷۱.٤٥
يعملون موظفين، تتوزع نسبهم حسب  %٤۸.٦۷نسبة  أن

مستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 
% على الترتيب، بينما ٤٦.٦۷%، ٥۲.۷٥%، ٤۲.۸٦

لون بحرف يشتغ %۳.۳۳يتضح من نفس الجدول أن 
آخرى، تتوزع نسبهم حسب مستوى التبنى المنخفض 

%، ۱.۱۰%، ۱۱.٤۳والمتوسط والمرتفع إلى نحو 
% بالترتيب، وباختبار مربع كاى اتضح وجود فروق صفر

معنوية إحصائيا بين مستويات التبنى حسب مهنة المزارع 
األساسية حيث تميزت فئات التبنى المرتفع بإرتفاع نسبة 

يعملون بالزراعة كمهنة أساسية عنها فى  الزراع الذين
 فئات التبنى المنخفض والمتوسط. 

 حجم األسرة المعيشية
يؤثر حجم األسرة تأثيراً مباشراً في العمل الزراعي، 
لما يحتاجه هذا العمل من جهد كبير، وبينت النتائج أن 

من إجمالي المبحوثين يعيشون فى أسر % ۱٦حوالي 
من خمسة، تتوزع نسبهم حسب صغيرة عدد أفرادها أقل 

مستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 
% على الترتيب، بينما %۲۰.۸۳، %۲۰.۸۸، ٥۷.۸

 ٥أسر متوسطة عدد أفرادها يتراوح من  %۷۱.۳حوالي 
أفراد، تتوزع نسبهم حسب مستوى التبنى المنخفض  ۷ –

%، ۷۰.۳۳%، ۸۸.٥۷والمتوسط والمرتفع إلى نحو 
أسر  %۱۲.٦۷على الترتيب، في حين أن حوالي % ٥۰.۰

أفراد فأكثر، تتوزع نسبهم  ۷كبيرة يزيد عدد أفرادها عن 
حسب مستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى 

% بالترتيب. وباختبار %۲۹.۱۷، %۱۲.۰۹، ۲.۸٦
مربع كاى اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا بين 

ميزت فئات التبنى مستويات التبنى حسب حجم األسرة وت
المرتفع بأن حجم األسرة بها تنخفض عنها فى فئات التبنى 

 المنخفض والمتوسط.

 عدد األبناء العاملين فى الزراعة
من المبحوثين  %۳٦.۷يتبين من النتائج أن حوالي 

ليس لديهم أبناء يعملون بالمجال الزراعي، تتوزع نسبهم 
لمرتفع إلى وفقاً لمستوى التبنى المنخفض والمتوسط وا

% على الترتيب، في ۳۷.٥%، ۳۱.۸۷%، ٤۸.٥۷نحو 
من المبحوثين لديهم أحد األبناء % ۲٥.۳نسبة  أنحين 

يعمل في النشاط الزراعي، تتوزع نسبهم وفقاً لمستوى 
%، ۲۲.۸٦التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

 %۲۸% على الترتيب، بينما حوالي %۲۰.۷۳، ٤۷.۲۷
يهم اثنين من ابنائهم يعمالن بالزراعة، من الزراع لد

تتوزع نسبهم وفقاً لمستوى التبنى المنخفض والمتوسط 
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% على ۲۹.۱۷%، ۲۸.٥۷%، ۲٥.۷۱والمرتفع إلى نحو
فقط من األسر لديهم ثالث % ۱۰الترتيب، في حين أن 

أبناء يعملون بالزراعة، تتوزع نسبهم وفقاً لمستوى التبنى 
%، ۲.۸٦ع إلى نحو المنخفض والمتوسط والمرتف

% على الترتيب. وباختبار مربع كاى ٥۰.%۱۲، ۱۲.۰۹
اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات التبنى 
حسب حجم األسرة فقد تميزت فئات التبنى المرتفع 

نخفاض عدد األبناء العاملين فى الزراعة عن فئة التبنى اب
 المنخفض والمتوسط.

 الشهرى مستوى الدخل
 من إجمالي المبحوثين %۱٦تائج إلى أن حوالي تشير الن

، هجني ۱۰۰۰بعينة الدراسة أسر يقل دخلها الشهري عن 
تتوزع نسبهم حسب مستوى التبنى المنخفض والمتوسط 

% على ٤.۱۷%، ۱۹.۷۸%، ۱٤.۲۹والمرتفع إلى نحو 
يتراوح  أسر متوسطة الدخل %٦۸الترتيب، بينما حوالي 

توزع نسبهم حسب ، تهجني ۲۰۰۰-۱۰۰۰دخلها بين 
مستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

% على الترتيب، في حين ۰.%۷٥، ۹۳.٦٥%، ٥۷.٦۸
 الشهرى أسر مرتفعة الدخل يزيد دخلها %۱٦أن حوالي 

شهرياً، تتوزع نسبهم حسب مستوى  هجني ۲۰۰۰عن 
%، ۱۷.۱٤التبني المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

% على الترتيب. وباختبار مربع كاى %۲۰.۸۳، ۲۹.۱٤
اتضح عدم وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات 

تقارب النسب داخل فئات تالتبنى حسب الدخل حيث 
 التبنى، أى أن تطبيق اآللة ال يتطلب دخالً معيناً.

 االتجاه نحو المستحدثات الزراعية
القمح على ب المزروعةأوضحت النتائج أن المساحة 

باستخدام السطارة تزداد مع زيادة اقتناع الزراع مصاطب 
عدد  إجمالي بأهمية وفائدة المستحدثات الزراعية حيث بلغ

زراع القمح على مصاطب الذين يتمتعون باتجاه قوى نحو 
مزارع، فى حين بلغ عدد  ۱۱۰المستحدثات الزراعية نحو 

مزارع بينما  ۳۰المزارعين ذوى االتجاه المتوسط نحو 
عدد مزارعى القمح على مصاطب ذوى لى إجمابلغ 

 ۱۰االتجاه الضعيف نحو المستحدثات الزراعية نحو 
مزارعين. وباختبار مربع كاى اتضح وجود فروق معنوية 
إحصائيا بين مستويات التبنى حسب مستوى االتجاه نحو 
المستحدثات الزراعية، حيث تميزت فئة التبنى المرتفع 

المستحدثات الزراعية عنها بزيادة االتجاه اإليجابى نحو 
 فى فئة التبنى المنخفض والمتوسط. 

 المشاركة االجتماعية غير الرسمية

من المبحوثين مشاركتهم  %٥.۳۳اتضح أن حوالي 
اإلجتماعية غير الرسمية منخفضة، تتوزع نسبهم وفقاً 
لمستوى التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

تيب، بينما حوالي % على التر%۸.۳۳، ٤.٤%، ۲.۸٦

% مشاركتهم متوسطه، تتوزع نسبهم وفقاً لمستوى ۱٤.٦۷
%، ۲۰.۰التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 

% على الترتيب، في حين أن نحو صفر%، ۱٦.٤۸
% مشاركتهم مرتفعة تتوزع نسبهم وفقاً لمستوى ۸۰.۰

%، ۷۷.۱٤التبنى المنخفض والمتوسط والمرتفع إلى نحو 
% على الترتيب، وباختبار مربع كاى ٦۷.۹۱، %۰٥.٤٥

اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات التبنى 
االجتماعية غير الرسمية، حيث  المشاركةحسب مستوى 

تميزت فئة التبنى المرتفع بارتفاع نسب المشاركة 
االجتماعية غير الرسمية عنها فى فئة التبنى المنخفض 

  .والتبنى المتوسط

 كة االجتماعية الرسميةالمشار
اتضح أن نسبة التبنى المرتفع لطريقة زراعة القمح 
على مصاطب باستخدام السطارة بلغت أقصاها فى فئة 

، ۸۳.۳المشاركة اإلجتماعية الرسمية المرتفعة حوالى 
وبلغت أدناها فى فئة المشاركة االجتماعية الرسيمة 

ح % ، وباختبار مربع كاى اتض۱۲.٥المنخفضة حوالى 
وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات التبنى حسب 
درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، حيث تميزت فئة 
التبنى المرتفع بارتفاع نسب المشاركة االجتماعية الرسمية 

 عنها فى فئة التبنى المنخفض والمتوسط

 الدرجة القيادية
أوضحت النتائج أن أكبر عدد لمزراعى القمح على 

استخدام السطارة كان من بين الزراع الذين مصاطب ب
 ٦۹يتمتعون بدرجة قيادية مرتفعة حيث بلغ عددهم نحو 

مزارع للذين يتمتعون بدرجة   ۲٤و  ٥۸مزارع فى مقابل 
قيادية متوسطة ومنخفضة على الترتيب، وباختبار مربع 
كاى اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا بين مستويات 

ادية، حيث تميزت فئة التبنى التبنى حسب الدرجة القي
المرتفع بارتفاع الدرجة القيادية عنها فى فئة التبنى 

 المنخفض والمتوسط.

 نفتاح الجغرافىاال
أوضحت النتائج الواردة أن أكبر عدد لمزارعى القمح 
على مصاطب باستخدام السطارة كان من بين الزراع 

بلغ  ن بدرجة انفتاح جغرافى مرتفع حيثالذين يتمتعو
مزارع للذين  ۲۹و ٥۸ مزارع فى مقابل ٦۳ددهم نحو ع

يتمتعون بدرجة انفتاح جغرفى متوسط ومنخفض، 
وباختبار مربع كاي اتضح وجود فروق معنوية إحصائيا 
بين مستويات التبنى حسب االنفتاح الجغرافى، فقد تميزت 
فئة التبنى المرتفع بارتفاع االنفتاح الجغرافى عنها فى فئة 

 فض والمتوسط.التبنى المنخ
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 المتغيرات

 
 تبنى منخفض

)۳٥( 
تبنى متوسط  

)۹۱( 
 تبنى مرتفع  

)۲٤( 
 إجمالى 

)۱٥۰( 
 المعنوية مربع كاى

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 السن
 ۳۱.۳۳ ٤۷ ۲٥.۰۰ ٦ ۳۱.۸۷ ۲۹ ۳٤.۲۹ ۱۲ سنة ٤٥ من قلأ

غير  ۹۹.٥
 ۳٦.٦۷ ٥٥ ۲٥.۰۰ ٦ ٤۱.۷٦ ۳۸ ۳۱.٤۳ ۱۱ سنة ٥٥-٤٥ من معنوية

 ۳۲.۰۰ ٤۸ ٥۰.۰۰ ۱۲ ۲٦.۳۷ ۲٤ ۳٤.۲۹ ۱۲ ٥٥ من كثرأ

 التعليم

 ٥۰.٦۷ ۷٦ ٤۱.٦۷ ۱۰ ٥٦.۰٤ ٥۱ ٤۲.۸٦ ۱٥ مىأ

۲٤.٥۸ ۰.۰۱ 
 ۱۰.۰۰ ۱٥ ٤.۱۷ ۱ ۱۲.۰۹ ۱۱ ۸.٥۷ ۳ ويكتب أيقر

 ۹.۳۳ ۱٤ ۱٦.٦۷ ٤ ٥.٤۹ ٥ ۱٤.۲۹ ٥ متوسط تحت مؤهل
 ۲۷.۳۳ ٤۱ ۲۹.۱۷ ۷ ۲٥.۲۷ ۲۳ ۳۱.٤۳ ۱۱ متوسط مؤهل
 ۲.٦۷ ٤ ۸.۳۳ ۲ ۱.۱۰ ۱ ۲.۸٦ ۱ عالى مؤهل

غير  ۰.٤٥ ۹۳.۳۳ ۱٤۰ ۹٥.۸۳ ۲۳ ۹۲.۳۱ ۸٤ ۹٤.۲۹ ۳۳ ذكر النوع
 ٦.٦۷ ۱۰ ٤.۱۷ ۱ ۷.٦۹ ۷ ٥.۷۱ ۲ أنثى معنوية

من خارج الدخل 
 المزرعة

 ٤۸.٦۷ ۷۳ ۳۳.۳۳ ۸ ٥۲.۷٥ ٤۸ ٤۸.٥۷ ۱۷ يوجد ۰.۰۱ ۷.۸٦ ٥۱.۳۳ ۷۷ ٦٦.٦۷ ۱٦ ٤۷.۲٥ ٤۳ ٥۱.٤۳ ۱۸ ال يوجد

 المهنة األساسية
 ٤۸.۰۰ ۷۲ ٥۸.۳۳ ۱٤ ٤٦.۱٥ ٤۲ ٤٥.۷۱ ۱٦ منزل أوربة فالح

 ٤۸.٦۷ ۷۳ ٤۱.٦۷ ۱۰ ٥۲.۷٥ ٤۸ ٤۲.۸٦ ۱٥ موظف ۰.۰٥ ٤٦.۱۰
 ۳.۳۳ ٥ ۰.۰۰ ۰ ۱.۱۰ ۱ ۱۱.٤۳ ٤ حرفى

حجم األسرة 
 المعيشية

 ۱٦.۰۰ ۲٤ ۲۰.۸۳ ٥ ۲۰.۸۸ ۱۹ ۸.٥۷ ۳ أفراد ٥أقل من 
 ۷۱.۳۳ ۱۰۷ ٥۰.۰۰ ۱۲ ۷۰.۳۳ ٦٤ ۸۸.٥۷ ۳۱ فرادأ ۷ -٥من ۰.۰۱ ۳۷.۳٤

 ۱۲.٦۷ ۱۹ ۲۹.۱۷ ۷ ۱۲.۰۹ ۱۱ ۲.۸٦ ۱ أفراد ۷أكثر من 

عدد األبناء 
العاملين فى 

 الزراعة

 ۳٦.٦۷ ٥٥ ۳۷.٥۰ ۹ ۳۱.۸۷ ۲۹ ٤۸.٥۷ ۱۷ صفر

غير  ٥٤۳.۲
 معنوية

 ۲٥.۳۳ ۳۸ ۲۰.۸۳ ٥ ۲۷.٤۷ ۲٥ ۲۲.۸٦ ۸ واحد
 ۲۸.۰۰ ٤۲ ۲۹.۱۷ ۷ ۲۸.٥۷ ۲٦ ۲٥.۷۱ ۹ اثنان
 ۱۰.۰۰ ۱٥ ۱۲.٥۰ ۳ ۱۲.۰۹ ۱۱ ۲.۸٦ ۱ ثالثة

 الشهرى الدخل
 ۱٦.۰۰ ۲٤ ٤.۱۷ ۱ ۱۹.۷۸ ۱۸ ۱٤.۲۹ ٥ ۱۰۰۰من قلأ

غير  ۱۸.٤
 ٦۸.۰۰ ۱۰۲ ۷٥.۰۰ ۱۸ ٦٥.۹۳ ٦۰ ٦۸.٥۷ ۲٤ جنيه۲۰۰۰-۱۰۰۰ من معنوية

 ۱٦.۰۰ ۲٤ ۲۰.۸۳ ٥ ۱٤.۲۹ ۱۳ ۱۷.۱٤ ٦ جنيه ۲۰۰۰ من كثرأ
االتجاه نحو 
المستحدثات 

 الزراعية

 ٦.٦۷ ۱۰ ٤.۱۷ ۱ ۷.٦۹ ۷ ٥.۷۱ ۲ ضعيفة
 ۲۰.۰۰ ۳۰ ٤.۱۷ ۱ ۲٤.۱۸ ۲۲ ۲۰.۰۰ ۷ متوسطة ۰.۰۱ ۱۳.۱٥

 ۷۳.۳۳ ۱۱۰ ۹۱.٦۷ ۲۲ ٦۸.۱۳ ٦۲ ۷٤.۲۹ ۲٦ جيدة
المشاركة 

االجتماعية غير 
 الرسمية

 ٥.۳۳ ۸ ۸.۳۳ ۲ ٤.٤۰ ٤ ۲.۸٦ ۱ منخفضة
 ۱٤.٦۷ ۲۲ ۰.۰۰ ۰ ۱٦.٤۸ ۱٥ ۲۰.۰۰ ۷ متوسطة ۰.۰۱ ٥٥.۲۳

 ۸۰.۰۰ ۱۲۰ ۹۱.٦۷ ۲۲ ٤٥.۰٥ ٤۱ ۷۷.۱٤ ۲۷ مرتفعة
المشاركة 
األجتماعية 

 الرسمية

 ۲۸.۰۰ ٤۲ ۱۲.٥۰ ۳ ۳٦.۲٦ ۳۳ ۱۷.۱٤ ٦ منخفضة
غير  ٥.٦٥۸

 ۳۷.۳۳ ٥٦ ٤.۱۷ ۱ ٤۲.۸٦ ۳۹ ٤٥.۷۱ ۱٦ متوسطة معنوية
 ۳٤.٦۷ ٥۲ ۸۳.۳۳ ۲۰ ۲۰.۸۸ ۱۹ ۳۷.۱٤ ۱۳ مرتفعة

 الدرجة القيادية
 ۱٦.۰۰ ۲٤ ۸.۳۳ ۲ ۱۷.٥۸ ۱٦ ۱۷.۱٤ ٦ منخفضة

 ۳۸.٦۷ ٥۸ ۱۲.٥۰ ۳ ٤۲.۸٦ ۳۹ ٤۲.۸٦ ۱٥ متوسطة ۰.۰۱ ۷۰٤.۱٥
 ٤٦.۰۰ ٦۹ ۷۹.۱۷ ۱۹ ۳۹.٥٦ ۳٦ ٤۰.۰۰ ۱٤ مرتفعة

االنفتاح 
 الجغرافى

 ۱۹.۳۳ ۲۹ ٤.۱۷ ۱ ۲۳.۰۸ ۲۱ ۲۰.۰۰ ۷ منخفضة
 ۳۸.٦۷ ٥۸ ٤.۱۷ ۱ ٤٦.۱٥ ٤۲ ٤۲.۸٦ ۱٥ متوسطة ۰.۰۱ ۳٥.٦۷٥

 ٤۲.۰۰ ٦۳ ۹۱.٦۷ ۲۲ ۳۰.۷۷ ۲۸ ۳۷.۱٤ ۱۳ مرتفعة
مناسبة تكاليف 
 استخدام اآللة

 ۹۳.۳۳ ۱٤۰ ۸۷.٥۰ ۲۱ ۹٤.٥۱ ۸٦ ۹٤.۲۹ ۳۳ غير مناسبة ۰.۰۱ ۱۲.۷۷٥ ٦.٦۷ ۱۰ ۱۲.٥۰ ۳ ٥.٤۹ ٥ ٥.۷۱ ۲ مناسبة
الرغبة فى 
 استخدم اآللة

 ۹٥.۳۳ ۱٤۳ ۱۰۰.۰۰ ۲٤ ۹٤.٥۱ ۸٦ ۹٤.۲۹ ۳۳ نعم ۰.۰۱ ۲۹.٤۱٥ ٤.٦۷ ۷ ۰.۰۰ ۰ ٥.٤۹ ٥ ٥.۷۱ ۲ ال

UالمصدرU:  ،۲۰۱۳/۲۰۱٤جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية. 
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وف البيئية وفقا لمعدل تبنى الزراع خصائص الظر
 لزراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 يلى: ما ۲جدول نتائج الواردة بأوضحت ال

بالسطارة  المزروعةأثر موقع المزرعة على المساحة 
 على مصاطب

اتضح أن المزارع الواقعة في بداية الترعة أو المسقى 
سطاره بصورة أكبر أو طريق غالباً ما تلجأ إلى استخدام ال

من تلك التي تقع في منتصف الترعة أو المسقى، وعلى 
العكس من ذلك فان المزارع الواقعة في نهاية الترعة أو 
المسقى يقل استخدامها للسطارة كنظام زراعة آلي على 
مصاطب للعديد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها 

شير القمح بإعتباره المحصول اإلستراتيجي األول، وت
النتائج إلى أن موقع المزرعة بالنسبة للترعة أو المسقى أو 
الطريق يؤثر بشكل واضح في تبني واستخدام المزارعين 

حوالى  أن حيثللزراعة على مصاطب باستخدام السطارة 
تقع مزارعهم  %) من المزارعين٤٦.٦۷نصف المبحوثين (
% مزارعهم تقع في المنتصف، ۳٤.٦۷في بداية الترعة، 

% مزارعهم تقع في نهاية الترعة، ۱۸.٦۷ما بين
وأوضحت نتائج إختبار مربع كاى وجود فروق معنوية 

وفقا لموقع المزرعة، مما  التبنىإحصائية بين معدالت 
يؤكد أن إقبال المزارعين على استخدام السطارة يزيد كلما 

من الترع وبالتالي الطرق الممهدة قريبة المزارع  كانت
 ى الحقول.لتسهيل وصولها إل

 مصدر ماء الرى
 % من إجمالي المبحوثين۱۸.۰۰أوضحت النتائج أن نحو 

% ۳۹.۳۳حوالي تمدون على مياه الترع فى الرى، ويع
% يعتمدون ٤۲.٦۷يعتمدون على المياه الجوفية، وحوالي 

على مياه الترع والمياه الجوفية معا، وتشير التقديرات 
ثين يقومون السابقة إلى أن ما يزيد عن نصف المبحو

، وربما ن المياه الجوفية ومن مياه الترعبعملية الري م
يؤدى االعتماد على المياه الجوفية على تشجيع الزراع 
على االتجاه إلى طريقة الزراعة على مصاطب السطارة 

 باعتبارها من الطرق الموفرة فى مياه الرى.

بالسطارة  المزروعةأثر مواعيد الري على المساحة 
 بعلى مصاط

% من إجمالي المبحوثين يقومون ۲۲.٦۷تبين أن نحو
% يروون في فترة بعد ٤۲.۰بالري صباحاً، وحوالي 

% يقومون بالري ليالً، ونحو ۲۹.۳۳الظهر، وحوالي 
% من اجمالى عينة البحث يقومون بعملية الري في ۰.٦

أوقات غير منتظمة. تشير التقديرات السابقة إلى أن ما 
ين (المزارعين) يقومون بعملية يزيد عن نصف المبحوث

الري صباحاً نتيجة للفوائد التي تتحقق من ذلك بالنسبة 
للمحصول، في حين أن النصف اآلخر يقومون بتوزيع 
الرى على الفترات األخرى السابق اإلشارة إليها، 

ختبار مربع كاى وجود فروق معنوية اوأوضحت نتائج 
 لمزرعة. وفقا لموقع ا التبنىإحصائية بين معدالت 

 درجة ملوحة مياه الرى
% من إجمالي المبحوثين ۸٤.٦۷اتضح أن نحو

يؤكدون على انخفاض درجة الملوحة بمياه الري، بينما 
% منهم يؤكدون عدم جودة مياه الري ۱٥.۳۳حوالى 

بالنسبة لملوحتها أي إرتفاع نسبة األمالح بها، وتشير 
% من ۸٥التقديرات السابقة إلى أن ما يقرب من 

لمزارعين يشتكون من انخفاض األمالح بمياه الري، في ا
% فقط يشتكون من ارتفاع األمالح بمياه ۱٥حين أن 

 الري. 

 نوعية نظام الصرف
% فقط من إجمالي المبحوثين ۸تبين أن حوالى 

حوالي ويؤكدون على عدم وجود أي نظام صرف لديهم، 
بينما ، % يؤكدون وجود نظام صرف مكشوف بمزارعهم٦

يؤكدون وجود نظام صرف مغطى بمزارعهم، % ۸٦
وبالتالي فإن وجود الصرف المغطى يساعد على زيادة 

الزراع على استخدام آلة الزراعة على مصاطب إقبال 
 ).ة(السطار

 كفاءة نظام الصرف

% من إجمالي المبحوثين أي ثلث ۳۰تبين أن نحو
العينة يؤكدون على أن كفاءة نظام الصرف لديهم بحالة 

% يؤكدون وجود نظام ۲٤.٦۷، بينما حوالي ممتازة
% يؤكدون ٤٥.۳۳صرف بحالة متوسطه، وحوالي 

انخفاض كفاءة نظام الصرف بمزارعهم بل ويؤكدون 
إنكتامه وعدم تجديده منذ فترات زمنية طويلة، ويتبين مما 

كفاءة  إنخفاض % من المزارعين يشتكون من٤٥سبق أن 
بع كاى وجود نظام الصرف، وأوضحت نتائج إختبار مر

وفقا لكفاءة  التبنىت فروق معنوية إحصائية بين معدال
، مما يؤكد على تأثير كفاءة نظام الصرف نظام الصرف

على مدى إقبال الزراع لتبنى طريقة زراعة محصول 
 القمح على مصاطب باستخدام السطارة.

العوامل المؤثرة على تبني الزراع لطريقة زراعة 
 ام السطارةالقمح على مصاطب باستخد

تطور عدد المتبنين لزراعة القمح على مصاطب 
 باستخدام السطارة

أن عدد مزارعي القمح بعينة الدراسة  ۳جدول أوضح 
الميدانية في اتباعهم لنظام الزراعة على مصاطب 
باستخدام السطارة تطور على النحو التالى: منذ ثالث 

 ۳۹سنوات كان عدد المزارعين الذين يستخدمون السطارة 
%، وفى السنة الثانية زاد عدد هؤالء ۲٦مزارع بنسبة 

%۳۰.۷مزارع بنسبة  ٤٦ ليصل إلىالزراع 
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   التوزيع العددي والنسبي لمستوى التبنى وفقا إلختالف الظروف البيئية .۲جدول 

تبنى منخفض  البنود
)۳٥( 

تبنى متوسط  
)۹۱( 

تبنى مرتفع  
)۲٤( 

 المعنوية مربع كاى )۱٥۰إجمالى ( 

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( ددع

 موقع المزرعة

 ٤٦.٦۷ ۷۰ ۲۹.۱۷ ۷ ٤۸.۳٥ ٤٤ ٥٤.۲۹ ۱۹ الترعة بداية فى

 ۳٤.٦۷ ٥۲ ٥۸.۳۳ ۱٤ ۲۹.٦۷ ۲۷ ۳۱.٤۳ ۱۱ الترعة منتصف فى ۰.۰٥ ۱۰.۸۸*

 ۱۸.٦۷ ۲۸ ۱۲.٥۰ ۳ ۲۱.۹۸ ۲۰ ۱٤.۲۹ ٥ الترعة نهاية فى

 مصدر مياه الرى

 ۱۸.۰۰ ۲۷ ۸.۳۳ ۲ ۲۰.۸۸ ۱۹ ۱۷.۱٤ ٦ الترع مياه

غير  ٦.٤۸۱
 ۳۹.۳۳ ٥۹ ۲۹.۱۷ ۷ ٤٥.۰٥ ٤۱ ۳۱.٤۳ ۱۱ جوفية  مياه معنوية

 ٤۲.٦۷ ٦٤ ٦۲.٥۰ ۱٥ ۳٤.۰۷ ۳۱ ٥۱.٤۳ ۱۸ جوفية)ترع+مختلطة (

 مواعيد الرى

 ۲۲.٦۷ ۳٤ ۳۳.۳۳ ۸ ۱۹.۷۸ ۱۸ ۲۲.۸٦ ۸ الصباح فى

۱٤.٥۸** ۰.۰۱ 
 ٤۲.۰۰ ٦۳ ۳۷.٥۰ ۹ ۳۹.٥٦ ۳٦ ٥۱.٤۳ ۱۸ الظهر بعد

 ۲۹.۳۳ ٤٤ ۲۹.۱۷ ۷ ۳٤.۰۷ ۳۱ ۱۷.۱٤ ٦ ليالً 

 ٦.۰۰ ۹ ۰.۰۰ ۰ ٦.٥۹ ٦ ۸.٥۷ ۳ أخرى (*)

درجة ملوحة 
 مياه الرى

 ۸٤.٦۷ ۱۲۷ ۹۱.٦۷ ۲۲ ۸٤.٦۲ ۷۷ ۸۰.۰۰ ۲۸ وجيدة منخفضة
غير  ٤۹.۱

 ۱٥.۳۳ ۲۳ ۸.۳۳ ۲ ۱٥.۳۸ ۱٤ ۲۰.۰۰ ۷ متوسطة معنوية

 نظام الصرف

 ۸.۰۰ ۱۲ ۸.۳۳ ۲ ٥.٤۹ ٥ ۱٤.۲۹ ٥ ال يوجد

غير  ٤۲٦.۳
 ۸٦.۰۰ ۱۲۹ ۸۷.٥۰ ۲۱ ۸۹.۰۱ ۸۱ ۷۷.۱٤ ۲۷ مغطى صرف معنوية

 ٦.۰۰ ۹ ٤.۱۷ ۱ ٥.٤۹ ٥ ۸.٥۷ ۳ مكشوف صرف

كفاءة نظام 
 الصرف

 ۳۰.۰۰ ٤٥ ٥٤.۱۷ ۱۳ ۲٦.۳۷ ۲٤ ۲۲.۸٦ ۸ ممتازة

 ۲٤.٦۷ ۳۷ ۲٥.۰۰ ٦ ۱۷.٥۸ ۱٦ ٤۲.۸٦ ۱٥ متوسطة ۰.۰۱ **٦٤.۱۸

 ٤٥.۳۳ ٦۸ ۲۰.۸۳ ٥ ٥٦.۰٤ ٥۱ ۳٤.۲۹ ۱۲ (مكتوم) منخفضة

 ) ۰.۰٥)           * معنوى عند مستوى (۰.۰۱** معنوى عند مستوى (         (*) (مواعيد غير منتظمة)

UالمصدرU:  ،۲۰۱۳/۲۰۱٤جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية.  

 
 على مصاطب بالسطارة نسبي لتطور عدد المتبنين لزراعة القمح التوزيع العددي وال .۳جدول 

 األهمية النسبية (%) )%(معدل التغير  العدد سنوات االستخدام

 ۲٦ - ۳۹ ثالث سنوات

 ۳۰.۷ ۱۷.۹٥ ٤٦ سنتان

 ٤۳.۳ ٦٦.٦۷ ٦٥ سنة واحدة

 ۱۰۰ - ۱٥۰ اإلجمالى

UالمصدرU۲۰۱۳/۲۰۱٤محافظة الشرقية،  : جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى. 
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في استخدام هذه الطريقة، أما فى السنة الثالثة فقد 
 ٦٥هذه الطريقة  وصل عدد الزراع الذين يستخدمون

%، وبلغ معدل التغير فى السنة الثانية ٤۳.۳مزارع بنسبة 
% عن السنة األولى، و بلغ معدل التغير فى ۱۷.۹٥نحو 

األولى، مما يعنى زيادة % عن السنة ٦٦.٦۷السنة الثالثة 
 إقبال المزارعين على هذه الطريقة.

 تطور مساحة الزراعة على مصاطب باستخدام السطارة

تطور مساحة القمح  ٤جدول أوضحت نتائج 
على مصاطب باستخدام السطارة على النحو  المزروعة

 المزروعةالتالى: في العام األول كان إجمالي المساحة 
، وفي العام الثاني زادت هذه %۲۱.۸۰فدان بنسبة  ۲۳٤

% أما فى ۳٦.۳٥فدان بنسبة  ۳۹۰المساحة لتصل إلى 
فدان  ٤٤۹العام الثالث فقد ارتقعت هذه المساحة لتصل إلى 

%، وبلغ معدل التغير فى السنة الثانية نحو ٤۱.۸٥بنسبة 
% عن السنة األولى، كما بلغ معدل التغير فى ٦٦.٦۷

 لسنة األولى.% عن ا۹۱.۸۸السنة الثالثة نحو 

وهذا يوضح أن هناك تطور بصورة سريعة في  
على مصاطب باستخدام السطارة  المزروعةمساحة القمح 

خالل الثالث سنوات الماضية، مما يعنى زيادة اإلقبال على 
هذه الطريقة بين المزارعين مما يؤكد على فاعليتها 

ح ونتائجها اإليجابية الملموسة للزراع على اعتبار أن الفال
المصرى يسعى فى المقام األول إلى تبنى تلك التوصيات 
التى من شانها زيادة صافى العائد له مع توفير الجهد 

 ما تحققه هذه الطريقة بكفاءة. والتكاليف وهو

بتبنى الزراع لطريقة زراعة المتغيرات المرتبطة 
 القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 ية للمزارعينالعوامل اإلجتماعية والخصائص الشخص

العالقة اإلرتباطية بين درجة تبني الزراع لطريقة 
السطارة زراعة القمح على مصاطب باستخدام 

 والمتغيرات االجتماعية والشخصية للمزارعين

 ٥جدول اختبار العالقة اإلرتباطية فى  يتضح من نتائج
حصائية بين درجة تبنى إوجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

زراعة القمح على مصاطب باستخدام الزراع لطريقة 
السطارة والمتغيرات االجتماعية والشخصية التالية 

 للمزارعين:

 الحالة التعليمية

تبين وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت قيمتها 
)، ويمكن تفسير ذلك بأن الشخص المتعلم لديه ٤۷۹.۰(

قابلية لإلستزادة من المعارف والمعلومات فهو أسرع فى 
لفهم واإلستيعاب وأسرع فى قبول التغيير والتبنى والبحث ا

 عن كل ما هو جديد يمكن أن يحسن من مستوى آدائه ويزيد
 من إنتاجيته.

 المهنة األساسية 

اتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت 
)، أى أن المزراع الذى يعتمد على ۰.۱۹۸قيمتها (

الستخدام اآللة  الزراعة فقط كمصدر أساسى لدخله يسعى
وهذا يعني أنها تحقق له مزايا اقتصادية تدفعه لإلقبال 

 عليها.

 عدد األبناء العاملين فى الزراعة 

 وهى عالقة ارتباطية معنوية سالبة بلغت قيمتها 
)، أى أنه كلما انخفض عدد األبناء العاملين فى ۰.۲۳٦-(

ع الستخدام السطارة ألنها توفر رالزراعة اتجه المزا
 .عمالة المطلوبةال

 االتجاه نحو المستحدثات الزراعية 

تبن أن هناك عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت 
)، ويمكن تفسير ذلك بأنه كلما زاد اتجاه ۰.۳۲۱قيمتها (

المزارع نحو التكنولوجيا الزراعية الحديثة أو كان لديه 
 .اتجاه إيجابى نحوها كلما زاد تبنيه للتكنولوجيا الحديثة

 مشاركة غير الرسميةال

تبين وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت قيمتها 
)، ويمكن تفسير ذلك بأن إحتكاك المزارع مع ٥۰۱.۰(

اآلخرين يساعد على تبادل الخبرات والمعارف التي تزيد 
 من اقتناعه بفائدة التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

 الدرجة القيادية

ية معنوية موجبة بلغت تبين أن هناك عالقة ارتباط
)، ويُفسر ذلك بأن الشخص القيادى تتوفر ۰.۱۷۸قيمتها (

لديه الرغبة واإلقتناع بأهمية تنفيذ األساليب الحديثة فى 
زيادة إنتاجه لذلك فهو يسعى دائما للحصول على الجديد 
من التوصيات الحديثة ويزداد إتجاهه اإليجابى نحوها، 

 نون األساليب الحديثة.وهم من أول األشخاص الذين يتب

 االنفتاح الجغرافى

اتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت 
)، ويفسر ذلك بأن اإلنفتاح الجغرافي يعني ۰.۲۰۳قيمتها (

 إحتكاك المزارع مع اآلخرين مما يساعد على تبادل الخبرات
والمعارف التي تزيد من اقتناعه بفائدة التكنولوجيا 

 فيزداد إقباله عليها وتبنيه لها.الزراعية الحديثة 

 عوامل أخرى

لم تتأكد الداللة اإلحصائية للعالقة بين درجة تبنى 
لقمح على مصاطب الزراع لطريقة زراعة محصول ا

 باستخدام السطارة وكل من (السن، النوع، دخل من خارج
 الرسمية). المزرعة، حجم األسرة المعيشية، المشاركة
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 على مصاطب بالسطارة والنسبي وفقاً للتطور في مساحات زراعة القمح  التوزيع العددي .٤جدول 

 (%) األهمية النسبية )%(معدل التغير  إجمالى المساحة بالفدان السنوات

 21.8۰ - ۲۳٤ فى العام األول
 36.35 ٦٦.٦۷ ۳۹۰ فى العام الثانى
 41.85 ۹۱.۸۸ ٤٤۹ فى العام الثالث

 100.00 - ۱۰۷۳ اإلجمالى
UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 

   

 
 
 
 

نتائج العالقات اإلرتباطية (ارتباط بيرسون) بين العوامل االجتماعية والشخصية للزراع وبين درجة تبنيهم  .٥ جدول
 لطريقة زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 رتباطقيمة معامل اإل المتغيرات

 ۰.۱۰۸ السن

 **۰.٤۷۹ التعليمية الحالة

 ۰.۰۷۷ النوع

 ۰۰.۰٤۹- دخل من خارج المزرعة

 *۰.۱۹۸ األساسية  المهنة

 ۰.۰۷۳ المعيشية األسرة حجم

 **۰.۲۳٦- الزراعة فى العاملين األبناء عدد

 **۰.۳۲۱ حدثات الزراعيةمستال نحو االتجاه

 **۰.٥۰۱ غير الرسمية المشاركة

 ۰.۱٥۰ الرسمية اركةالمش

 *۰.۱۷۸ القيادية الدرجة

 *۰.۲۰۳ الجغرافى االنفتاح

 ) ۰.۰٥)           * معنوى عند مستوى (۰.۰۱** معنوى عند مستوى (

UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية.  
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عية اإلسهام النسبى لمتغيرات العوامل االجتما
والشخصية ذات العالقة اإلرتباطية فى تفسير 
التباين فى درجة تبنى الزراع لطريقة زراعة 

 القمح على مصاطب باستخدام السطارة

أوضحت نتائج التحليل اإلرتباطى والتحليل اإلنحدارى 
 Step-Wise Regressionالمتعدد المتدرج الصاعد (

Analysisط أن ستة متغيرات فق ٦جدول ) الواردة ب
أسهمت معنويا فى تفسير التباين الكلى فى درجة تبنى 
الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب باستخدام 

: عدد سنوات التعليم بنسبة السطارة وهى على الترتيب
%، وعدد األبناء العاملين فى الزراعة بنسبة ٤۲.٤ إسهام
%، ودرجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية ۱۲.۳
ح %، واالنفتا٤.٥لدرجة القيادية بنسبة %، وا۹.۱بنسبة 

نحو المستحدثات  %، واالتجاه۲.٥الجغرافى بنسبة 
%، وهذه المتغيرات الستة معا تفسر ۲.٦ الزراعية بنسبة

% من التباين الكلى، وبلغت قيمة "ف" ۷۳.٤حوالى 
) مما يعنى ۰.۰۱وهى معنوية عند ( ۷۸.۰۱۳المحسوبة 

 معنوية النموذج ككل.

 قتصادية للمزارعينالعوامل اال
العالقة اإلرتباطية بين درجة تبني الزراع لطريقة 
زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة 

 والمتغيرات االقتصادية للمزارعين:

 ۷عالقة اإلرتباطية في جدول اتضح من نتائج اختبار ال
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تبني 

باستخدام عة القمح على مصاطب الزراع لطريقة زرا
 :السطارة والمتغيرات االقتصادية التالية للمزارعين

 حيازة األرض الزراعية مساحة

اتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت 
 مساحة)، ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة ۰.٤۲۰قيمتها (

حيازة المزارع من األرض الزراعية تدفعه إلى زيادة 
واحى الزراعية والرغبة فى التحسين اإلهتمام بالن

والتطوير لذلك فهو يحاول دائما الحصول على مزيد من 
المعارف والتوصيات الجديدة التى تزيد من إنتاجه 
بإستمرار حيث تزداد لديه القدرة على المخاطرة بتبنى 
الجديد بعكس المزارع صاحب الحيازة الصغيرة الذى 

ديد من التوصيات يخشى دائما المخاطرة بإستخدام الج
 حيازته وأى خسارة يصعب تعويضها. مساحةنظرا لصغر 

 حيازة اآلالت الزراعية

بلغت قيمتها  موجبةهناك عالقة ارتباطية معنوية 
ويمكن تفسير ذلك بأنه كلما زادت حيازة  )،٤۱۸.۰(

 المزارع من اآلالت الزراعية يزداد من إقبال المزارع
 .وقدرته على تبنى األفكار الجديد

 حيازة الحيوانات الزراعية
وهى عالقة ارتباطية معنوية موجبة بلغت قيمتها 

)،  ويمكن تفسيرها وفقاً لنتائج لمؤشرات الكفاءة ٤۱۰.۰(
االقتصادية التى أكدت أن اآللة تحقق زيادة فى اإلنتاجية 
وبالتالى يمكن الحصول على نفس اإلنتاج من مساحة أقل 

األخرى خاصة البرسيم  احة للمحاصيلمسوتوفير باقى ال
المنافس للقمح فى نفس وحدة المساحة كمحصول علف 

 رئيسى للثروة الحيوانية للمزارع.

 الدخل
درجة تبنى لم تتأكد الداللة اإلحصائية للعالقة بين 

الزراع لطريقة زراعة محصول القمح على مصاطب 
 باستخدام السطارة مع الدخل.

ذات العالقة اإلسهام النسبى للعوامل االقتصادية 
اإلرتباطية فى تفسير التباين فى درجة تبنى الزراع 

 لطريقة زراعة القمح على مصاطب
أوضحت نتائج التحليل اإلرتباطى و التحليل اإلنحدارى 

 Step Wise Regressionالمتعدد المتدرج الصاعد (
Analysisأن متغيرين فقط أسهما  ۸جدول ) الواردة ب

لكلى في درجة تبني الزراع معنويا فى تفسير التباين ا
لطريقة زراعة القمح على مصاطب وهما على الترتيب: 

%، ٤.۱ يازة األرض الزراعية بنسبة إسهامح مساحة
%، وهذان ۲.۸وحجم حيازة اآلالت الزراعية بنسبة 

% من التباين الكلي، ٦.۹المتغيران يفسران معاً حوالى 
وهى معنوية  ۷.۲۹٥وبلعت قيمة "ف" المحسوبة 

 .) مما يعنى معنوية النموذج۰.۰۱صائيا عند مستوى (إح

 عوامل خاصة باآللة
لة ودرجة العالقة اإلرتباطية بين العوامل الخاصة باآل

تبنى الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب 
 باستخدام السطارة

 ۹يتضح من نتائج اختبار العالقة اإلرتباطية في جدول 
حصائية بين درجة تبنى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة ا

الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب باستخدام 
 السطارة والمتغيرات الخاصة باآللة التالية:

 تكاليف استخدام اآللة
) -۰.۱۷٦وهى عالقة ارتباطية سالبة بلغت قيمتها (

وهى عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
تخدام اآللة زاد )، أي أنه كلما انخفضت تكاليف اس۰.۰٥(

 اإلقبال على استخدامها من قبل المزارعين. 

 العائد االقتصادى لتطبيق اآللة
) ۰.۳۸۳وهى عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (

وهي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 )، ويمكن تفسير ذلك وفقاً لنتائج مؤشرات الكفاءة ۰.۰۱(
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درجة تبنى الزراع مع لعوامل االجتماعية والشخصية لواإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد  التحليل اإلرتباطى .٦جدول 
 السطارةبلطريقة زراعة القمح على مصاطب 

معامل  المتغيرات المستقلة
اإلرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

 )%( R2التابع 

لتباين المفسر ا
 للمتغير التابع

)%( 

معامل 
حدار اإلن

 Bالجزئى

 قيمة
"ت" 

 المحسوبة

معامل 
اإلنحدار 
الجزئى 
 b المعيارى

 ۰.۳۲۷ **٤.۹۰۹ ۰.۷٥۳ ۰.٤۲٤ ۰.٤۲٤ ۰.٦٥۱ التعليم سنوات عدد

 ۰.۳۳۳ **٥.٤٤٦ ۰.٥٤٥ ۰.۱۲۳ ۰.٥٤۷ ۰.۷٤۰ عدد األبناء العاملين فى الزراعة

 ۰.۳۱۰ **٥.۹۱٦ ۰.۳٥٦ ۰.۰۹۱ ۰.٦۳۸ ۰.۷۹۹ الرسمية غير االجتماعية درجة المشاركة

 ۰.۲۳۰ **۳.۷٤۷ ۰.٥۰۷ ۰.۰٤٥ ۰.٦۸۳ ۰.۸۲٦ القيادية الدرجة

 ۰.٤۷ **۳.٥۱۰ ۰.٤۰۸ ۰.۰۲٥ ۰.۷۰۸ ۰.۸۹۳ االنفتاح الجغرافى

 ۰.٥۳ **٤.۰۱ ۰.۳۹۹ ۰.۰۲٦ ۰.۷۳٤ ۰.۹۱۱ االتجاه نحو المستحدثات الزراعية

 **۷۸.۰۱۳بة = ف المحسو                                ۰.۷۳٤معامل التحديد =   

 )         ۰.۰۱( معنوى عند مستوى** 
UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية.  

 

لطريقة زراعة نتائج العالقات اإلرتباطية (ارتباط بيرسون) بين العوامل االقتصادية للزراع وبين درجة تبنيهم  .۷جدول 
 مصاطب باستخدام السطارةالقمح على 

 قيمة معامل اإلرتباط  المتغيرات

 **۰.٤۲۰ حيازة األرض الزراعية مساحة

 ۰.۰٤۱ الدخل

 **۰.٤۱۸ حيازة اآلالت الزراعية

 **۰.٤۱۰ حيازة الحيوانات الزراعية

 )              ۰.۰۱** معنوى عند مستوى (
UالمصدرU ۲۰۱۳/۲۰۱٤فى محافظة الشرقية، : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية. 

  
 

التحليل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة العوامل في تفسير التباين في درجة تبني الزراع  .۸جدول 
 السطارةب لطريقة زراعة القمح على مصاطب

معامل اإلرتباط  المتغيرات المستقلة
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
متغير المفسر لل

 )%( R2التابع 

لتباين المفسر ا
 للمتغير التابع

)%( 

معامل اإلنحدار 
 B الجزئى

قيمة "ت" 
 المحسوبة

معامل اإلنحدار 
 الجزئى المعيارٮل

b 

 ۰.۰۸۸ *۲.٥۰ ۰.۲۲۰ ۰.۰٤۱ ۰.۰٤۱ ۰.۲۰۲ حيازة األرض الزراعية مساحة

 ۰.۰۰۸ *۲.٤٤۳ ۰.۰۱۹ ۰.۰۲۸ ۰.۰٦۹ ۰.۲٦۳ حجم حيازة اآلالت الزراعية

 **۷.۲۹٥ف المحسوبة =                                 ۰.۰٦۹معامل التحديد =   

 ) ۰.۰٥* معنوى عند مستوى (              ) ۰.۰۱* معنوى عند مستوى (*  
UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 
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لطريقة زراعة  المزارعين رتباط بيرسون) بين العوامل الخاصة باآللة وبين درجة تبنيالعالقات اإلرتباطية (ا .۹جدول 
 السطارةبالقمح على مصاطب 

 قيمة معامل اإلرتباط المتغيرات

 *۰.۱۷٦- استخدام اآللة تكاليف

 **۰.۳۸۳ العائد االقتصادى لتطبيق اآللة

 *۰.۳۲۱- لةهد والوقت المبذول فى استخدام اآلالج

 **۰.۲٦٦ لةمشورة فنية مع اآلتوفير 

 **۰.۳۸٦ توفير المعلومات عن اآللة

 **۰.٦۸۱ قابلية الفكرة للتجريب

 **۰.۷٤۷ درجة انسجام  األفكار الحديثة مع التجارب والخبرات السابقة للمبحوثين

 ) ۰.۰٥)       * معنوى عند مستوى (۰.۰۱** معنوى عند مستوى (

UالمصدرU۲۰۱۳/۲۰۱٤الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية،  : جمعت وحسبت من بيانات. 
 

االقتصادية التي أوضحت أن استخدام اآللة يحقق زيادة في 
اإليراد الكلي وصافي العائد للفالح مما يدفعه إلى التوسع 

 في استخدامها على نطاق واسع.

 لةالجهد والوقت المبذول فى استخدام اآل
) ۰.۳۲۱-متها (هي عالقة ارتباطية سالبة بلغت قي

 )،۰.۰٥وهي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (
 ويمكن تفسير ذلك بأن المزارع يفضل التكنولوجيا والتوصيات

 الحديثة التى يتطلب تطبيقها جهداً أقل عن غيرها.

 توفير مشورة فنية مع اآللة
) ۰.۲٦٦وهي عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (

لة إحصائية عند مستوى معنوية وهي عالقة ذات دال
)، وقد يرجع ذلك إلى أن توفير المشورة الفنية ۰.۰۱(

يطمئن المزارع ويشجعه على تطبيق التوصيات الحديثة 
لثقته فى وجود المشورة الفنية عند مواجهته ألى مشكلة 

 .عن التطبيق

 توفير المعلومات عن اآللة
) ۰.۳۸٦وهي عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (

وهي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
)، ويمكن توفير ذلك طبقا لمراحل التبنى التى تبدأ ۰.۰۱(

بمرحلة الوعى والتنبيه ثم مرحلة المعلومات ثم مرحلة 
التقييم العقلى أى أن توفير المعلومات يعتبر مرحلة هامة 

ن جدا من مراحل التبنى، وبالتالى فإن توفير المعلومات ع
 التوصيات الحديثة يشجع الزراع على سرعة تبنيها.

 قابلية الفكرة للتجريب
) ۰.٦۸۱وهي عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (

وهي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

)، ويمكن تفسير ذلك بأن تطبيق التوصيات الحديثة ۰.۰۱(
لتالى غالبا ما يتطلب مخاطرة للخوف من عدم نجاحها وبا
كانت كلما كان هناك فرصة لتجريب الفكرة المستحدثة كلما 

 .هناك فرصة أكبر لتنبيها النخفاض عنصر المخاطرة

درجة انسجام األفكار الحديثة مع التجارب والخبرات 
 السابقة للمبحوثين

) ۰.۷٤۷وهي عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (
نوية وهي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى مع

)، ويتفق ذلك مع أهم مبادئ التعلم وهو مبدأ ۰.۰۱(
اإلرتباط حيث يميل الزراع عامة إلى تبنى التوصيات 

 تبطة بخبراتهم وعاداتهم السابقة.ون مركالحديثة التى ت
اإلسهام النسبى للعوامل الخاصة باآللة ذات العالقة 
اإلرتباطية فى تفسير التباين فى درجة تبنى الزراع 

لقمح على مصاطب باستخدام زراعة الطريقة 
 السطارة

أوضحت نتائج التحليل اإلرتباطى و التحليل اإلنحدارى 
 Step Wise Regressionالمتعدد المتدرج الصاعد (

Analysisأن أربعة متغيرات فقط  ۱۰ جدول) الواردة ب
معنوياً فى تفسير التباين الكلى فى فى درجة تبنى  تأسهم

حصول القمح على مصاطب الزراع لطريقة زراعة م
باستخدام السطارة وهى على الترتيب: العائد االقتصادى 

%، الجهد المبذول فى ۱۰.۲سهام إلتطبيق اآللة بنسبة 
ن اآللة %، توفير معلومات ع۳.٤استخدام اآللة بنسبة 

األفكار الحديثة مع التجارب  %، درجة انسجام۲.۹بنسبة 
%. وهذه ۲.۰والخبرات السابقة للمبحوثين بنسبة 

% من التباين ۱۸.٥المتغيرات األربعة معا تفسر حوالى 
وهى معنوية  ۱۱.۰٥۷الكلى، وبلعت قيمة "ف" المحسوبة 

) مما يعنى معنوية النموذج ۰.۰۱إحصائيا عند مستوى (
 ككل.
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رجة تبنى الزراع لة ودالتحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة العوامل الخاصة باآل .۱۰جدول 
 السطارةبلطريقة زراعة القمح على مصاطب 

معامل  المتغيرات المستقلة
اإلرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

 )%( R2التابع 

لتباين ا
المفسر 

 للمتغير التابع
)%( 

معامل 
اإلنحدار 

 Bالجزئى

 قيمة 
"ت" 

 المحسوبة

معامل 
اإلنحدار 
الجزئى 
 bالمعيارى 

 ۰.۲۹٥ ٤.٤٦۸** ۰.۰٥۰ ۰.۱۰۲ ۰.۱۰۲ ۰.۳۲۰ لعائد االقتصادى لتطبيق اآللةا

 ۰.۱۸۰ ۲.۷۸۲** ۰.۰٥۲ ۰.۰۳٤ ۰.۱۳٦ ۰.۳٦۸ الجهد والوقت المبذول فى استخدام األلة

 ۰.۱۷۱ ۲.٥۸۳* ۰.۳٤٥ ۰.۰۲۹ ۰.۱٦٥ ۰.٤۰٦ توفير المعلومات عن اآللة

درجة انسجام  األفكار الحديثة مع التجارب 
 السابقة للمبحوثين والخبرات

۰.٤۳۰ ۰.۱۸٥ ۰.۰۲۰ ۰.۰۷۱ *۲.۲۱۲ ۰.۱٤۳ 

 **۱۱.۰۷٥ف المحسوبة =                                 ۰.۱۸٥معامل التحديد =   

 )       0.01** معنوى عند مستوى (

UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 
 

 ة بالظروف البيئية فى المنطقةخاصعوامل 
العالقة اإلرتباطية بين درجة تبني الزراع لطريقة 
زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة 

 الظروف البيئيةو
، ۱۱جدول ئج اختبار العالقة اإلرتباطية بيتضح من نتا

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تبني 
ول القمح على مصاطب الزراع لطريقة زراعة محص

 كما يلى: باستخدام السطارة والظروف البيئية فى المنطقة
 موقع األرض على الترعة

اتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها 
) وهى عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ۰.۱۷۷(

 ). ۰.۰٥معنوية (
 مصدر مياه الري

متها ارتباطية موجبة بلغت قي عالقة اتضح وجودوقد 
) وهى عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ۰.۱۸۸(

 ).۰.۰۱معنوية (
 عوامل أخرى

لم تتأكد الداللة اإلحصائية للعالقة بين درجة تبنى 
لقمح على مصاطب الزراع لطريقة زراعة محصول ا

وكل من (مواعيد الرى، درجة ملوحة  باستخدام السطارة
 ).، نظام الصرف، كفاءة نظام الصرفمياه الرى

حجم األثر أو التباين المفسر للظروف البيئية ذات 
 العالقة اإلرتباطية فى درجة تبنى الزراع لطريقة زراعة

 لقمح على مصاطب باستخدام السطارةا
جم األثر لمعامل أوضحت نتائج تحليل التباين ونتائج ح

أن موقع األرض على الترعة  ۱۲جدول إيتا الواردة ب

ى درجة تبنى الزراع لزراعة يساهم فى تفسير التباين ف
%، ٤.۳بنسبة بالسطارة محصول القمح على مصاطب 

%، ومواعيد الرى ۱.۲يساهم بنسبة  مياه الرىومصدر 
%، ودرجة ملوحة المياه تساهم بنسبة ۱.۰تساعم بنسبة 

%، وكفاءة ۱.٥%، ونظام الصرف يساهم بنسبة ۰.۰۰٤
 .%۰.٤۲نظام الصرف تساهم بنسبة 

 العوامل المؤسسية
العالقة اإلرتباطية بين درجة تبني الزراع لطريقة 
 زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 والعوامل المؤسسية
 ۱۳جدول ة اإلرتباطية بيتضح من نتائج اختبار العالق

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تبني 
الزراع لطريقة زراعة محصول القمح على مصاطب 

 :والعوامل المؤسسية التالية السطارة باستخدام
الخدمات التى تقدمها الجمعية الزراعية واإلرشاد 

 الزراعى
 ) وهى۰.٤۷۷وهى عالقة ارتباطية موجبة بلغت قيمتها (

 .)۰.۰۱عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (
 الخدمات التى تقدمها محطات الميكنة الزراعية

) ۰.۸۲٦بلغت قيمتها (وهى عالقة ارتباطية موجبة 
وهى عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

)۰.۰۱.( 
 عوامل أخرى

لم تتأكد الداللة اإلحصائية للعالقة بين درجة تبنى 
باستخدام الزراع لطريقة زراعة القمح على مصاطب 

وكل من (تجميع أو تنظيم المساحة المزروعة،  السطارة
 وتوفير التقاوى واألسمدة).
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لطريقة زراعة العالقات اإلرتباطية (ارتباط سبيرمان) بين الظروف البيئية فى المنطقة وبين درجة تبنيهم  .۱۱ول جد
 القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 قيمة معامل اإلرتباط المتغيرات

 *۰.۱۷۷ األرض على الترعة موقع

 *۰.۱۸۸ الرى مياه مصدر

 ۰.۰۳۷ الرى مواعيد

 ۰.۰۹۰ الرىمياه  ملوحة درجة

 ۰.۱٤۷ الصرف نظام

 ۰.۱۲۸ الصرف نظام كفاءة

 ) ۰.۰٥)       * معنوى عند مستوى (۰.۰۱** معنوى عند مستوى (

UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 

 
ى تفسير التباين فى درجة تبنى الزراع لطريقة لة فتحليل التباين وتحليل معامل إيتا للعوامل الخاصة باآل .۱۲ جدول

 زراعة القمح على مصاطب باستخدام السطارة

 حجم األثر أوالتباين معامل إيتا المتغيرات

 ٤.۳ ۰.۰٤۳ األرض على الترعة موقع

 ۱.۲ ۰.۰۱۲ الرى مياه مصدر

 ۱.۰ ۰.۰۱ الرى مواعيد

 ۰.۰۰٤ ۰.۰۰۰۰٤ مياه الرى ملوحة درجة

 ۱.٥ ۰.۰۱٥ الصرف نظام

 ۰.٤۲ ۰.۰۰٤۲ الصرف نظام كفاءة

UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 

 

لطريقة زراعة  ى المزارعينالعوامل المؤسسية وبين درجة تبن العالقات اإلرتباطية (ارتباط بيرسون) بين .۱۳جدول رقم 
 ةالقمح على مصاطب باستخدام السطار

 قيمة معامل اإلرتباط المتغيرات

 ۰.۰٤۸ لمساحات المزروعةاتجميع أو تنظيم 

 ۰.۰۳۳ توفير التقاوى واألسمدة

۰.٤۷۷P  الزراعى واالرشاد الزراعيةالجمعية  تقدمها التى الخدمات

** 

۰.۸۲٦P محطات الميكنة الزراعية  التى  تقدمها الخدمات

** 

 )۰.۰۱** معنوى عند مستوى (

UالمصدرU۲۰۱۳/۲۰۱٤معت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، : ج. 
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اإلسهام النسبى للعوامل المؤسسية ذات العالقة اإلرتباطية 
درجة تبني الزراع لطريقة زراعة فى تفسير التباين فى 

 محصول القمح على مصاطب باستخدام السطارة
حدارى التحليل اإلرتباطى والتحليل اإلنأوضحت نتائج 

 Step-Wise Regressionالمتعدد المتدرج الصاعد (
Analysis (أن متغيرين فقط أسهما  ۱٤جدول الواردة ب

معنويا فى تفسير التباين الكلى فى درجة تبنى الزراع 
لزراعة محصول القمح على مصاطب باستخدام السطارة 
 وهى على الترتيب: الخدمات التى تقدمها الجمعية الزراعية

%، الخدمات التى ٤.۷د الزراعى بنسبة إسهام واالرشا
%، ۸.۸تقدمها محطات الميكنة الزراعية بنسبة إسهام 

% من التباين الكلى، ۱۳.٥وهذان المتغيران معا يفسران 
وهى معنوية عند  ۹.۱۳۱وبلغت قيمة "ف" المحسوبة 

 ) مما يعنى معنوية النموذج ككل.۰.۰۱مستوى (

لى مصاطب قمح عمشاكل ومقترحات مزارعى ال
 باستخدام السطارة

مشاكل أو عيوب الزراعة على مصاطب باستخدام اآللة 
 انتشارها من وجهة نظر المزارعين ومعوقات

 أن أهم المشاكل التى ۱٥أوضحت النتائج الواردة بجدول 
واجهت زراع محصول القمح على مصاطب باستخدام 

ر السطارة كانت مرتبة تنازلياعلى النحو التالى: عدم توف
اآلالت بصورة كافية وعدم قدرة المزارع على شراء 

) درجة لكل منهما، ثم عدم ۳.۲اآلالت الزراعية بمتوسط (
) درجة، ۳.۱توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة بمتوسط (

ثم عدم تعاون الزراع فى تجميع مساحات القمح لتسهيل 
) درجات، ثم ۳.۰استخدام الميكنة الزراعية بمتوسط (

) درجة، ثم نقص ۲.۹ومات عن اآللة بمتوسط (نقص المعل
العمالة الفنية المدربة على استخدام اآلالت وعدم توفر 

) درجة لكل منهما، ثم تفتت ۲.۸طرق ممهدة بمتوسط (
) ۲.۷حجم الرقعة الزراعية بمتوسط (الحيازة وصغر 

درجة، ثم قد ترتفع تكاليف الزراعة فقط بالمقارنة بالطرق 
) درجة، ثم صعوبة حصاد ۲.٥العادية بمتوسط (

) درجة، ۲.۳المحصول بآالت الحصاد العادية بمتوسط (
) درجة، ۲.۲ثم ظهور مشاكل الملوحة السطحية بمتوسط (

إلى زيادة معدل البطالة بين  قد تؤدى أن اآللة وأخيراً 
 ) درجة.۲.۰فيين بمتوسط (يالر

 أسباب الرغبة فى االستمرار فى استخدام اآللة (السطارة)
ددت وتنوعت أسباب الرغبة في االستمرار في تع

على مصاطب، فتشير نتائج بالتسطير لزراعة استخدام آلة ا
% من المبحوثين يرون أن ۷۲.۷أن حوالي  ۱٦جدول 

% ۹۹.۳اآللة تؤدي إلى توفير تكاليف الزراعة، بينما 
% يرون أن ٦۱.٥يرون أنها تعمل على زيادة اإلنتاجية، 

عدم رقاد المحصول، بينما نحو اآللة لها دور مهم في 
% من المبحوثين يرون أن اآللة تتميز بتوفير وقت ٦۷.۱

% من المبحوثين يرون أن ۹۸.٦الزراعة، في حين أن 
% ۷۸.۳اآللة لها دور مهم في تقليل كمية التقاوي للفدان، 

من المبحوثين يرون أنها تعمل على زيادة نسبة اإلنبات، 
إضافة أول دفعة من % يرون أنها تساعد فى ۷۰.٦و

% يرون أنه يمكن ٦۰.۸التسميد الكيماوى مع الزراعة، و
% ۱۸.۹اإلستفادة من تسوية التربة لعدة سنوات قادمة، و
% ٦٤.۳يرون أن التسوية بالليزر تحسن خواص التربة، و

يرون أن التسوية بالليزر تقلل عدد ساعات خدمة األرض، 
عد فى زراعة % يرون أنها الزراعة بالسطارة تسا٦۷.۸و

 مساحة أكبر بأصناف وزارة الزراعة الجيدة.

 (السطاره) مقترحات لزيادة التوسع فى استخدام اآللة
تعددت وتنوعت مقترحات الزيادة والتوسع في استخدام 

على مصاطب، توضح تسطيراً ل القمح آله زراعة محصو
% من المبحوثين يرون أن ۸۰أن حوالي  ۱۷ جدولنتائج 

طارات لتكون متاحة لكل المزارعين كأحد زيادة عدد الس
% من ۷۲.۲أهم عوامل إنتشار آلة التسطير، بينما 

المبحوثين يرون أن توفير اآللة فى الجمعيات الزراعية، 
% من المبحوثين يؤكدون أن توفير اآللة فى ٦۸وحوالي 

% من المبحوثين يرون أن ٦۸محطات الميكنة، نحو 
%  ۳٦اعة بالسطاره، نحوتوفير برامج توعية عن آلة الزر

يقترحون  %٤۲.۲رحون تخفيض تكاليف تشغيلها،يقت
زيادة دور القادة المحليين، كل هذه العوامل سالفة الذكر 

وزيادة استخدامها على نطاق  تعمل على زيادة إنتشار اآللة
القمح،  رأسهافي زراعة العديد من المحاصيل على  أوسع

  .الشعيرو

 التوصيات
ئج البحثية التى تم التوصل إليها يمكن بناء على النتا

الخروج بمجموعة من التوصيات التى من شأنها أن تساعد 
نتشار وتبنى طريقة زراعة محصول القمح اعلى زيادة 

 على مصاطب باستخدام السطارة على النحو التالى:
تشجيع الزراع على التعاون فى تجميع مساحات القمح  -۱

 اعيةلتسهيل استخدام الميكنة الزر
 توفير العمالة الفنية المدربة على استخدام اآلالت -۲
 توفر اآلالت بصورة كافية -۳
 توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة -٤
توفير المعلومات عن طريقة الزراعة على مصاطب  -٥

 باستخدام السطارة ومزايا استخدامها
وجود دور لإلرشاد الزراعى فى توفير خدمات متعلقة  -٦

 .زراعة على مصاطب باستخدام السطارةبطريقة ال
 .اإليجابى نحو األفكار المستحدثة تشجيع االتجاه -۷
 .تشجيع دور القادة المحليين -۹

 



 
El-Kholy and Hamed 328 

التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة العوامل المؤسسية بدرجة تبنى الزراع لزراعة  .۱٤ جدول
 ةالقمح على مصاطب باستخدام السطار

معامل  المتغيرات المستقلة
اإلرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

RPالتابع 

2 
P)%( 

لتباين ا
المفسر 
للمتغير 

 )%( التابع

معامل 
اإلنحدار 

 Bالجزئى

 قيمة

"ت" 
 المحسوبة

معامل اإلنحدار 
الجزئى 
 bالمعيارى ل

 رشادواإل الزراعيةالجمعية  تقدمها التى الخدمات
 ۰.۳۳۷ **۳.٦۳۱ ۰.۷۸۰ ۰.۰٤۷ ۰.۰٤۷ ۰.۲۱۷ الزراعى

 ۰.۳۲۰ **۳.٤٥۳ ۰.۳٤٤ ۰.۰۸۸ ۰.۱۳٥ ۰.۳٦۷ محطات الميكنة الزراعية تقدمها التى الخدمات

 **۹.۱۳۱ف المحسوبة =          ۰.۱۳٥معامل التحديد =   

 )        ۰.۰۱** معنوى عند مستوى (  

UالمصدرU۲۰۱۳/۲۰۱٤ميدانية فى محافظة الشرقية،: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة ال. 

 
 

 انتشارها من وجهة نظر المزارعين مشاكل أو عيوب الزراعة على مصاطب باستخدام اآللة ومعوقات .۱٥جدول 

 المشاكل أو العيوب
 بدرجة كبيرة

 
 بدرجة متوسطة

 
 بدرجة منخفضة

 
 غير موجودة

سط
تو

الم
يب 

رت
الت

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد 

 ۱ ۳.۲ ۲۰.۷ ۳۱ ٥.۳ ۸ ۸.۷ ۱۳ ٦٥.۳ ۹۸ عدم توفر اآلالت بصورة كافية

نقص العمالة الفنية المدربة على استخدام 
 ٥ ۲.۸ ۹.۳ ۱٤ ۲۳.۳ ۳٥ ٤۰.۷ ٦۱ ۲٦.۷ ٤۰ اآلالت

 ٦ ۲.۷ ۲٤.۷ ۳۷ ۱۸.۷ ۲۸ ۲۲.۷ ۳٤ ۳٤.۰ ٥۱ تفتت الحيازة وصغر حجم الرقعة الزراعية

 ٥ ۲.۸ ۷.٤ ۱۱ ۲۸.۰ ٤۲ ۳۸.۰ ٥۷ ۲٦.۷ ٤۰ عدم توفر طرق ممهدة

 ۲ ۳.۱ ۱.۳ ۲ ۲٦.۷ ٤۰ ۳۱.۳ ٤۷ ٤۰.۷ ٦۱ عدم توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة

 ۱ ۳.۲ ۲۲.۰ ۳۳ ۳.۳ ٥ ٦.۰ ۹ ٦۸.۷ ۱۰۳ عدم قدرة المزارع على شراء اآلالت الزراعية

قد ترتفع تكاليف الزراعة فقط بالمقارنة 
 ۷ ۲.٥ ۱۹.۳ ۲۹ ۳۸.۰ ٥۷ ۱۹.۳ ۲۹ ۲۳.۳ ۳٥ تسويةبالطرق العادية نتيجة عملية الحرث وال

 ۱۰ ۲.۰ ۳٦.۷ ٥٥ ۳٤.۰ ٥۱ ۲۳.۳ ۳٥ ٦.۰ ۹ قد تؤدى إلى زيادة معدل البطالة بين الربفيين

 ۸ ۲.۳ ۳۱.۳ ٤۷ ۳۰.۰ ٤٥ ۱۹.۳ ۲۹ ۱۹.۳ ۲۹ صعوبة حصاد المحصول بآالت الحصاد العادية

 ٤ ۲.۹ ۱۰.۰ ۱٥ ۲٦.۷ ٤۰ ۲۲.۰ ۳۳ ٤۱.۳ ٦۲ نقص المعلومات عن اآللة

عدم تعاون الزراع فى تجميع مساحات القمح 
 ۳ ۳.۰ ۲.۷ ٤ ۲٥.۳ ۳۸ ٤۰.۰ ٦۰ ۳۲.۰ ٤۸ لتسهيل استخدام الميكنة الزراعية

 ۹ ۲.۲ ۳۲.۰ ٤۸ ۲٤.۷ ۳۷ ۳۸.۷ ٥۸ ٤.۷ ۷ ظهور مشاكل الملوحة السطحية

UالمصدرU ،۲۰۱۳/۲۰۱٤: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية. 
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 التوزيع العددي والنسبي وفقاً ألسباب الرغبة في استمرار استخدام السطارة بعينة الدراسة الميدانية  .۱٦جدول 

 (%) األهمية النسبية التكرارات أسباب الرغبة فى االستمرار فى استخدام اآللة
 ۷۲.۷ ۱۰٤ توفير تكاليف الزراعة

 ۹۹.۳ ۱٤۲ زيادة اإلنتاجية
 ٦۱.٥ ۸۸ المحصول عدم رقاد

 ٦۷.۱ ۹٦ توفير وقت الزراعة
 ٤٤.۸ ٦٤ التغلب على مشكلة العمالة

 ۹۸.٦ ۱٤۱ توفير التقاوى
 ۷۸.۳ ۱۱۲ زيادة نسبة اإلنبات

 ۳۳.٦ ٤۸ يحافظ على التقاوى من نقاوة الطيور
 ۷۲.۷ ۱۰٤ زيادة التهوية بين النباتات

 ۳۹.۲ ٥٦ تقليل استخدام المبيدات 
 ۱۱.۲ ۱٦ ام األسمدةتقليل استخد

 ۳۳.٦ ٤۸ تقليل الفاقد من اإلنتاج
 ۲۲.٤ ۳۲ النبات قوى

 ۳۳.٦ ٤۸ سهولة الرى والصرف
 ۷۲.۷ ۱۰٤ تخفيض كمية الرى

عدم رى المصاطب يقلل من نسبة الحشائش وبالتالى يقلل من استخدام المبيدات وأيضا 
 ۲۸.۰ ٤۰ يحافظ على نصيب المحصول الرئيسى من األسمدة

 ۷.۷ ۱۱ لة عملية الحصادسهو
 ۷۰.٦ ۱۰۱ يمكن إضافة أول دفعة من التسميد الكيماوى مع الزراعة

 ٦۰.۸ ۸۷ يمكن اإلستفادة من تسوية التربة لعدة سنوات قادمة
 ۱۸.۹ ۲۷ التسوية بالليزر تحسن من خواص التربة

 ٦٤.۳ ۹۲ التسوية بالليزر تقلل عدد ساعات خدمة األرض
 ٦۷.۸ ۹۷ طارة فى زراعة مساحة أكبر بأصناف وزارة الزراعة الجيدة تساعد الزراعة بالس
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 التوزيع العددي والنسبي وفقاً لمقترحات زيادة التوسع في استخدام السطارة بعينة الدراسة الميدانية . ۱۷جدول 

 األهمية النسبية (%) التكرارات ادة التوسع فى استخدام الزراعة بالسطارةمقترحات زي
 ۸۰.۰ ۱۲۰ زيادة عدد السطارات لتكون متاحة لكل الفالحين

 ۷۲.۲ ۱۰۸ توفير اآللة فى الجمعيات الزراعية
 ٦۸.۰ ۱۰۲ توفير اآللة فى محطات الميكنة الزراعية

 ۱۲.۰ ۱۸ تخفيض ثمنها
 ۳٦.۰ ٥٤ تخفض تكاليف تشغيلها

 ٦۸.۰ ۱۰۲ توفير برامج توعية عنها
 ۲۰.۰ ۳۰ عمل حقول إرشادية مزروعة بها

 ۱۲.۰ ۱۸ توفير مهندسين يشرفون عليها
 ۱٦.۰ ۲٤ توفير فنى متخصص لآللة
 ٤۲.۲ ٦۳ زيادة دور القادة المحليين
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ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AFFECTING FARMER'S 
ADOPTION OF SOWING WHEAT BY MECHANIZED  
RAISEDBED METHOD IN SHARKIA GOVERNORATE 

Mohamed I. El-Kholy and A.F. Hamed 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT 

This study aims to determine the economic, social institutional and technical factors 
affecting farmer's adoption of sowing wheat by the mechanized raisedbed method, and their 
suggestions for the adoption of this method in future. This study was carried out in Sharkia 
Governorate in the area cultivated with wheat by using mechanized raisedbed method in 
Hehia District, villages selected were Al Alkma and Al Metawa, the sample size was 150 
respondent distributed into 75 respondent from each village. data were analyzed by using  
percentage and frequencies, arithmetic mean, simple correlation coefficient, one way analysis 
of variance (ANOVA), chi-square test, step-wise regression analysis, coefficient of eta, the 
explained variance and effect of sample size. The results revealed positive significant 
correlative relation among farmer's adoption of sowing wheat by mechanized raisedbed 
method and the following independent variables: educational level, the main occupation, 
number of family children working in agricultural activities, attitude towards agricultural 
innovation, informal social participation, level of leadership abilities, geographical openness. 
Also, results revealed positive significant correlative relation between farmer's adoption of 
sowing wheat by mechanized raisedbed method and the following economic variables: land 
ownership, agricultural machinery ownership, farm animals ownership, The results revealed a 
positive significant correlative relation between farmer's adoption of sowing wheat by 
mechanized raisedbed method and the following independent variables: cost of using a 
machine, economic return for the application of the machine, effort and time of using a 
machine, provision of technical advice on the machine, provision of information about the 



 
Zagazig Journal of Agricultural Economics and Rural Sociology and Agricultural Extension Research 

 
331 

machine, viability of the idea for experimentation, the degree of harmony of modern ideas and 
farmers' previous experience. Also, results revealed a positive significant correlative relation 
between farmer's adoption of sowing wheat by mechanized raisedbed method and the 
following independent variables: farm location along the irrigation canal, source of irrigation. 
and the results revealed a positive significant correlative relation among farmer's adoption of 
sowing wheat by mechanized raisedbed method and the following independent variables: 
services provided by agricultural cooperative and extension, services provided by agricultural 
mechanization centers. The obstacles of diffusion farming system mechanism for wheat from 
the farmers point of view: Inability of farmers to buy agricultural machinery, lack of 
cooperation in the aggregation of the wheat area to facilitate the use of agricultural 
mechanization, fragmentation of land tenure and the small size of farm, cultivation costs may 
rise compared to conventional methods, as a result of plowing process and leveling, lack of 
enough machines, lack of spare parts and maintenance centers, lack of information about the 
machine, lack of technical workers trained to use the machines, difficulty to harvest crop by 
traditional harvesting machines. Suggestions for increasing the expansion of the cultivation of 
wheat  with mechanized raisedbed method: increasing number of machines, making the 
machine available in agricultural cooperatives, provision the machine in mechanization 
centers, reducing the machine price, reducing operating cost, organizing awareness programs 
about machines, provision of extension model farms, providing technical guidance by 
engineers, providing technical specialists for machines maintenance, optimizing the role of 
local leaders. 

Key words: Wheat, machinary agriculture, Sharkia Governorate, economics. 
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