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ح ـول القمـزراعة محصـزارعي األسماك لـراحل تبنى مـبعض المتغيرات المرتبطة بم
كفكرة مستحدثة مكيةـباألحواض الس  

 احمد سعيد دياب، حامد محمد حامد، جمال السيد عبد العزيز

 – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية
 مصر –وزارة الزراعة   

 المستخمص

استهدف البحث التعرف عمى مراحل تبنى المزارعيين السمكيين لزراعه  
تحديووود المتايووورات المرتبطوووة بمراحووول تبنوووى محصوووول ال موووو بوووسمحواض السووومكية   و 

الزراع لزراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية    وتحديد المشكالت التى تواجة 
مزارعووووس   08زراعووووة ال مووووو بووووسمحواض السوووومكية ا ول وووود  جوووورى  وووو ا البحووووث عمووووى 

لألسمسك بمحسفظست الشرقية وكفر الشيخ وامسمسعمية   و لك ب رية العبسسة الكبرى 
الحسوونية بمحسفظووة الشوورقية   وقريووة المزارعووة بمركووز التوول الكبيوور بمحسفظووة  وسووهل

بمركوز الريوسض بمحسفظوة كفور الشويخ و ونم   ومن  0  7امسمسعيمية   ومصورف 
المنسطق التى بد  بعض المزارعين بزراعة محصول ال مو بسألحواض السومكية وبمو  

 58عوووس بسمسووومسعيمية و مزار  55مزارعوووس و  55عووودد الموووزارعين بمحسفظوووة الشووورقية 
بكفوور الشووويخ ا ول وود توووم اسووتندام امسوووتبيسن بسلم سبمووة الشنصوووية لجموو  بيسنوووست  ووو ا 

  وقد  ستندم فى تحميول  و ا البيسنوست  0858 واكتوبر سبتمبرالبحث نالل شهري 
المتوسوووط الحسوووسبم ومعسمووول امنوووتالف النسوووبم ومربووو  كوووسى  لوووى جسنوووب اسوووتندام 

 تكرارية لوصف   ة البيسنستاالنسب المئوية والجداول ال

وات ووو موون النتووسئع  ن معظووم مزارعووم األسوومسك قوود سوومعوا عوون الفكوورة 
وانتبهوووا لهووس وكسنووت الجيووران صووسحبة الوودور األول فووى مصوودر السوومسع عوون زراعووة 
محصوووول ال موووو بوووسمحواض السووومكية   ثوووم بعووود  لوووك انتبهووووا بوووسلفكرة و لوووك بجمووو  

يم الفكوورة فووى زراعووة مسووسحست صووايرة تمهيوودًا معمومووست اكثوور عنهووس   ثووم قووسموا بت يوو
لزراعتهووس فووى مسووسحست كبيوورة   ثووم تنتهووم العمميووة ب وورار م بتبنووى فكوورة زراعووة ال مووو 
بسمحواض السمكية   و  ا يشير  لى  ن معظم مزارعم األسمسك قود موروا بسلمراحول 

 النمس لعممية التبنى وف ًسمسسهس العممية المعروفة ا
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بووسلمتايرات المرتبطوووة بمراحوول التبنوووم لزراعووة محصوووول  مووس فيمووس يتعموووق 
ال مووووو بووووسمحواض السوووومكية  و ووووحت البيسنووووست  ن مرحمووووة الوووووعم  ارتبطووووت بعوووودة 
جمسلى الدنل السنوى    متايرات  م حجم األسرة   وكيمة األنتسج من األسمسك   وا 

عووة ال مووو وتكووسليف زراعووة ال مووو   والتوافووق العووسم لمفكوورة ا امووس مرحمووة ام تمووسم بزرا
بسألحواض السمكية ارتبطت بعدة متايورات و وى مسوسحة المزرعوة السومكية   ومودى 
تع يووود فكووورة زراعوووة ال موووو   وامكسنيوووة تجزئوووة زراعوووة ال موووو بوووسألحواضافم حوووين  ن 
مرحمووة ت يوويم الووزارع لزراعووة ال مووو بووسألحواض السوومكية ارتبطووت بعوودة متايوورات  ووم 

 لمصسدر المعمومستا  كمية اإلنتسج من ال مو  وشدة التعرض

 مس مرحمه تجريب الوزراع لزراعوة مسوسحست صوايرة ف ود ارتبطوت بعوامول 
العمووور   ومسوووسحة المزرعوووة   وشووودة التعووورض لمصوووسدر المعموموووست  ا  موووس المرحموووة 
األنيوورة و ووى مرحمووه تبنووى الووزراع لزراعووة مسووسحه كبيوورة ف وود ارتبطووت بعوودة متايوورات 

لممشكالت التوم تواجوه ق الفكرة ا مس بسلنسبة و ى حجم األسرة   وو وح نتسئع تطبي
 ت و  ن   م زراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية من وجهه نظر المبحوثين 

%  78 وو ة المشووكالت  ووم زيووسدة كميووة الت ووسوى المسووتندمة لمزراعووة وبنسووبة اقر ووس 
 من المبحوثين

 المقدمة والمشكمة البحثية

 ائية التى يتألف منهس غ ا   غمبية السكسن فى يشكل ال مو المكون الرئيس لمعنسصر الا
مصر ويعزى  لك بصفة  سسسية مننفسض مستوى الدنل الفردى الح ي ى وبسلتسلى اعتمسد السواد 
األعظم من السكسن عمى الا ا  الرنيص وبصفة نسصة النبز البمدى المصونوع مون دقيوق ال موو 

  ا(80 ص0880المستهمكين ) المالح: وال ى ت وم الحكومة بدعمه من  الستينست لكل فئست 

ول ا تب ل وزارة الزراعة المصرية جهودًا مكثفة لتح يوق امكتفوس  الو اتى و لوك مون نوالل 
نتوسج سوالمت  ات  نتسجيوة  ثالثة محسور عمى امقل و ى التوسو  فوى المسوسحست المزروعوة منوه وا 

فوووة )اسوووتراتيجية التنميوووة الزراعيوووة مرتفعوووة و نيووورًا بت ميووول الفسقووود منوووه نوووالل مراحووول التوووداول المنتم
 (ا 27 ص 0882  0888

مميووون   5ا8نحووو   0882وقوود بموو  اجمووسلى المسووسحة المزروعووة بمحصووول ال مووو عووسم 
% مون  جموسلى المسوسحة المزروعوة   8ا.0مميوون فودان بسألرا وى ال ديموة تمثول  2ا0فدان منهس 

لى المسووووسحة المزروعوووووة % موووون  جموووووس7ا55 لووووف فووووودان بسمرا ووووى الجديووووودة تمثوووول  28.ونحووووو 
مميوووون  ردب  2.بمحصوووول ال موووو  ووو ا وب ووودر انتوووسج محصوووول ال موووو بسألرا وووى ال ديموووة بنحوووو 
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مميووون  ردب  7و2 ردب/فوودان  مووس فووى األرا ووى الجديوودة ف وود بموو  امنتووسج نحووو  50و5بسنتسجيووة 
   ا(0858 ردب/فدان )وزارة الزراعة  نشرة امحصس ات الزراعية : 55و5بسنتسجية 

موووو   لووووك فووووسن  وووو ا امنتووووسج م يكفووووى حسجووووة امسووووتهالك الاوووو ائى الكمووووى فهووووو ياطووووى و 
% من المتسح لا ا  امنسوسن وتسوتورد الوبالد مون حبووب ال موو ودقيوق ال موع 5ا20استهالك نحو 

% مووون المتووسح لالسوووتهالك البوووسل  58و7 لوووف طووون بنسووبة  7805بعوود تحويموووه  لووى حبووووب  نحووو 
فس  بكسفة  حتيسجست امستهالك المحمى لما ا  ) وزارة الزراعة  الف طن و لك لمو  5.5.2م دارا 
 ا(0880

وعمووووى الوووورغم موووون  ن البيسنووووست الرسوووومية تشووووير الووووى زيووووسدة كوووول موووون المسووووسحة وامنتووووسج 
وامنتسجيووة لمحصووول ال مووو  م  ن واردات ال مووو  نوو ت فووم التزايوود بصووفة عسمووة و لووك لمواجهووة 

  كمس ن التوس  فى زراعة محصول يواجه الكثير من المعوقست الزيسدة السكسنية فى اآلونة امنيرة
نظووورا لمنسفسووووة محسصوووويل األعووووالف لووووه فووووى نفووووس الفتوووورة والوووو ى  قوووود يتطمووووب  سووووتاالل امرا ووووى 

 المستصمحة حديثس فى زراعتها

ول ا جس ت فكرة زراعة امحواض السمكية بمحصول ال مو حيث يمكون ان تكوون حجور 
مووو فووى مصوور حيووث ان امحووواض السوومكية م تسووتال فووى فتوورة  سووسس لحوول مشووكمة اسووتهالك ال 

ليسووت بسل صوويرة موون شووهر نوووفمبر حتووى شووهر  بريوول وتصووبو امحووواض السوومكية جسفووة تمسمووس الووى 
جسنوب اننفووسض معوودمت النموو لمعظووم امسوومسك الموزارع السوومكية فووى تموك الفتوورة   بجسنووب تأثير ووس 

الحورارة حيوث ينوتع عنهوس نفووق كميوست كبيورة  الشديد ونسصة عمى  سمسك البمطى بسنحفوسض درجوة
من امسمسك تصل لحد الكوارث فى بعض امحيوسن لو لك فوسن اسوتاالل الموزارع السومكية فوى  و ة 
الفترة ال مو يتم بسلفسئدة عمى الشريكين ) التربه وال مو( فيستفيد ال مو مون تربوة الموزارع الانيوة فوى 

ت امسووومسك مثووول اممونيوووس والنتووورات والتوووى تعمووول عموووى العنسصووور الا ائيوووة والميوووسة المحمموووة بف وووال
التسميد الطبيعى لم مو دون الحسجة الى التسميد الكيمسوى   والو ى يكموف المنوتع  كبور مون طسقتوه 
 مس الشريك امنر و و التربه فيسوتفيد مون جوزور ال موو فوى زيوسدة الموسدة الع ووية )الودبسل( والتوى 

طووول موون المعتووسد وبسلتووسلى توووفير كميووة الميووسا المسووتهكة نتيجووة تعموول عمووى امحتفووسظ بسلمووس  لفتوورة  
التسرب   كمس يمكن امستفسدة من ب سيس محصول ال مو فوى التربوة بنموو حشوسئش يمكون  ن تتاو ى 
عميهس  سمسك الحشسئش   ويمكن  ي س عند زيسدة امنتسج من ال مو يمكن اسوتاالله  ومن تركيبوة 

 0858مشووبسب تسووسعد عمووى ت ميوول نسووبة البطسلووة )حموودين  العمووف   الووى جسنووب فووتو فوورص عموول ل
 (ا .8 ص
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بوو ل الجهووود  8ع8م8ويتطمووب النهوووض بسمنتووسج الزراعووى وتوووفير األموون الاوو ائى فووى ج
فووى سووبيل تطوووير البحووث العممووى موون جهووة وتطوووير امرشووسد الزراعووى موون جهووة  نوورى   ألنهمووس 

 ا(575  ص 5208) عبد الافسر   دعسمتسن رئيسيتسن لتح يق   داف التنمية الزراعية

ومووون   وووم  سوووسليب دفووو  عجموووة التنميوووة الزراعيوووة تطووووير التكنولوجيوووس الزراعيوووة الجديووودة 
  5220وموا متهوووس  وت ييمهوووس لكوووى يوووتمكن صووواسر الوووزراع مووون تطبي هوووس فترتفووو  دنوووولهم )عمووور  

  ا(2.ص

شسدى فعوسل يعمول ولنجسح برامع التنمية الزراعية فى الدول النسمية ينباى وجود جهسز ار 
عمووى زيووسرة امنتووسج الزراعووى   بووسحالل امسووسليب التكنولوجيووة الزراعيووة والمالئمووة لمظووروف البيئووة 
والث سفية وامجتمسعية وامقتصسدية محل امسسليب الت ميدية السسئدة فى نمط امنتسج ) صسلو  عبود 

   ا(5  ص5208الم صود   

ك بسلعبسسوووة تووووم زراعوووة محصوووول ال مووووو وفوووى تجربوووة لممعمووول المركووووزى لبحووووث امسووومس
اردب  52بووسمحواض السوومكية بمسووسحست منتمفووة كوول عووسم وكووسن متوسووط انتووسج الفوودان موون ال مووو 

 بيسنووست غيوور منشووورة  حموول تووبن ) المعموول المركووزى لبحوووث امسوومسك  5بسم ووسفة الووى حوووالى 
 ا(0887

هوودات المب ولوة وسوف تسهم زراعة محصول ال مو بسألحواض السومكية بودور فوى المج
لتح يق اممن الا ائى ألفراد المجتم  ويتمثل الارض األسسسى لالرشوسد الزراعوى فوى  و ا المجوسل 
فوى تمبيووة الحسجووست المجتمعيووة لموزارع   والتعوورف عمووى المشووسكل الزراعيوة التووى تووواجههم موو  موود م 

 ابسلحمول لتمك المشكالت

   5272د الافووووووووسر   (   و) عبوووووووو 2. ص 5220ول وووووووود اتف ووووووووت كتسبووووووووست ) عموووووووور   
( عموووووووى  ن 052  ص 5208(  و ) العوووووووسدلى   082  ص 5220و) النوووووووولى    (  882ص

عممية التبنى تت من نشسطس ع ميس ي وم به الفرد من  سمسعة عن النبرة الجديدة حتى امقتنوسع بهوس 
 وتنفي  س وتصبو جزا ا من سموكة الفكري والشعوري والتنفي ي ا 

( )الميموووووة   27  ص 5200( )  بوووووو السووووعود   5220   كمووووس اتفووووق كووووول موووون ) عموووور
( موووو  ) روجوووورز 5208(   ) والعووووسدلى  5200(   )وعبوووود الم صووووود 522 ص 5208وعثمووووسن 

 ( عمى  ن مراحل التبنم  ى:55  ص  5220 

421 

420 

Some Variables Related To Acting Fish Farmers Each Of Adaption 

Phases Of Planting Wheat Crop In Fish Ponds As An Innovation 

Ahmed S. Diab et al. 



الوووووعم  و التنبيووووة: حيووووث يسووووم  الفوووورد عوووون النبوووورة الجديوووودة ألول موووورة ولكوووون تن صووووة 
در  اكهس ا  وام تمسم بزيسدة المعرفة حيث يصبو الفرد فم   ا المرحمة المعمومست الالزمة لفهمهس وا 

شوواوفس مهتمووس بووسلنبرة فيبحووث عوون معمومووست جديوودة عنهووس     والت يوويم وتحديوود الموقووف موون النبوورة 
ة لحس ورة وموس يتوقعوة وفى   ا المرحمة ي وم الفرد بتطبيق   نوم لمنبورة  و الفكورة الجديود  الجديدة

و نوس يحوسول الفورد  التجريب فم المست بل ثم يصدر قرارًا  مس وتجربيهس  و يصرف النظر عنهوس ا و
مكسنية استندامهس فوم ح موه  استندام النبرة  و  جرائهس عمى نطسق  يق ليثبت مدى صالحيتهس وا 

 او نيرا مرحمة  و تحت ظروفة المحمية 

يوورة تسووتندم النبوورة عمووى نطووسق واسوو  وتصووبو  جووز ًا موون وفووى  وو ا المرحمووة األنالتبنووم 
 نبرات المسترشد وعسدة من عسداته التنفي يةا 

وتتعوودد وتنوووع العواموول التووم يمكوون  ن توونثر فووم تبنووى األفكووسر المسووتحدثة فهوو ا العواموول 
 يمكن  ن تكون عوامل مرتبطة بصفست النبرة   وعوامل مرتبطة بسلفرد وقد اتفقا

( ) والعووووووسدلى  072  ص 5220( و النووووووولى )  50.-58.ص   5220) عمووووور   
( عمووووى  ن  نووووسك عوووودة صووووفست  8.8 -885   5272( ) وعبوووودالافسر  088-087   5208 

لمنبوورة المسووتحدثة توونثر عمووى سوورعة تبنيهووس موون جسنووب المسترشوودين و ووى تكووسليف النبوورة والعسئوود 
مكسنية تجزئة النبرة   والتوافق امقتصسدي منهس   ومدى تع يد النبرة   و وح مشس دة النبرة    وا 

العسم لمنبرة   وقسبمية الفكورة لمت سويم   وال سبميوة لالنت وسل مون فورد  لوى انور ومون بيئوة  لوى  نورى   
وعموميووة الفكوورة ا  مووس العواموول المرتبطووة بووسلفرد فهووم عواموول شنصووية   واقتصووسدية   واجتمسعيووة 

 وث سفية ا

 حثـكمة البـمش

ر زراعووة محصووول ال مووو فووى مصوور  م  ن زراعتووه بووسمحواض عمووى الوورغم موون انتشووس
السوومكية لووم تنتشوور ام فووى بعووض المنووسطق وفووى بعووض المحسفظووست   ولوو ا ف وود جووس   وو ا البحووث 
كواحووودة مووون المحوووسومت فوووى دراسوووة تبنوووى مزارعوووى امسووومسك لزراعوووه محصوووول ال موووو بوووسمحواض 

امجسبوة عموى  و ا امسوئمة المتعم وة بهو ا  السمكية مستزال فكرة مستحدثة فم   ة المنسطق ومحسولة
 المو وع و ى:



مراحوول تبنووى زراعووة محصووول ال مووو بووسمحواض  كيووف سووسر المتبنيووون المبحوووثين عبوور
السوومكية و ومووس ى المتايوورات المرتبطووة بمراحوول تبنووى الووزراع لزراعووة محصووول ال مووو بووسمحواض 

 لزراعة ال مو بسمحواض السمكيةو السمكية و ومس ى المشسكل التى تواجه الزراع المتبنين

 حثـداف البـاه

التعووورف عموووى مسوووسر المتبنيوووون عبرمراحووول تبنوووى لفكووورة زراعوووة محصوووول ال موووو بوووسمحواض  -5
 السمكية 

تحديوود المتايوورات المرتبطووة ب يووسم المتبنووين لفكوورة زراعووة محصووول ال مووو بووسمحواض السوومكية  -0
لمسووت مة التسليووة العموور  والحسلووة التعميميووة    بسلسووير فووى كوول موون مراحوول التبنووى والمتايوورات ا

جموووسلم  وحجوووم األسووورة   ومسوووسحة المزرعوووة السووومكية   ومسوووسحة الجوووز  المنوووزرع بوووسل مو   وا 
الوووودنل السوووونوى   وكميووووة امنتووووسج موووون األسوووومسك   وكميووووة امنتووووسج موووون ال مووووو   وع وووووية 

 8مستالمنظمست   والتعرض لوسسئل امعالم   وشدة التعرض لمصسدر المعمو 

 تحديد المشكالت التى تواجه زراعه ال مو بسمحواض السمكية من وجهة نظر المبحوثينا  -8

 حث: ـروض البـف

 لتح يق  دف البحث الثسنى امكن صيسغة الفرض البحثم التسلم:    

بووين  قيووسم الووزراع بسلسووير فووى كوول موون مراحوول تبنووى الووزراع لزراعووة محصووول  توجوود عالقووة
 كية )الوعى بزراعة محصوول ال موو بوسمحواض السومكية   ام تموسم بجمو ال مو بسمحواض السم

معمومووووست عووووون زراعوووووة محصوووووول ال موووووو بووووسمحواض السووووومكية  ت يووووويم زراعوووووة محصوووووول ال موووووو 
بسمحواض السمكية  تجريب زراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية  ا تبنى زراعة محصول 

 المتايرات المست مة المدروسةال مو بسمحواض السمكية فى مسسحة اكبر( وبين 

 حثيةـالبالطـريقه 

 جرى   ا البحث عموى شوسممة المتبنوون لفكورة زراعوة ال موو بوسألحواض السومكية فوم كول 
موون محسفظووست الشوورقية وكفوور الشوويخ وامسوومسعيمية   و لووك ب ريووة العبسسووة الكبوورى وسووهل الحسوونية 

 0  7بمحسفظووة امسوومسعيمية   ومصوورف  بمحسفظووة الشوورقية   وقريووة المزارعووة بمركووز التوول الكبيوور
بمركووز الريووسض بمحسفظووة كفوور الشوويخ و وونم   وومن المنووسطق التووى بوود  نشوور وتبنووى فكوورة  بعووض 
المووزارعين زراعووة محصووول ال مووو بووسألحواض السوومكية وقوود بموو  عوودد المووزارعين بمحسفظووة الشوورقية 
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مزراعوس  08اجمسلى عودد م بكفر الشيخ وب ا يصل  58مزارعس بسمسمسعيمية و  55مزارعس و  55
متبنيس ا وقد تم استندام امسوتبيسن بسلم سبموة الشنصوية لجمو  بيسنوست  و ا الدراسوة وتشومل م وسييس 

وقوود  0858 اكتوووبرو  سووبتمبرالمتايوورات المسووت مة المدروسووة وقيووسس المتايوور التووسب  نووالل شووهري 
البسيط ومرب  كسى كمس توم   ستندم فى تحميل   ا البيسنست والمتوسط الحسسبم ومعسمل امنتالف

 اعر هس بسستندام النسبة المئوية والجداول التكرارية

 حثية:ـرات البـاس المتغيـقي

 اوال : المتغيرات الشخصية واالقتصادية واالجتماعية لممتبنين

 االعمر : استندمت األرقسم النسم لعمر المبحوث ألقرب سنة ميالدية -5

ه بسناله  ل  و  مى   ي ر  ويكتب   وحسصل عمى من ل متوسط الحسلة التعميمية : تم قيسس -0
  اعمى الترتيب .   8   0   5  ومن ل عسلى و عطيت الدرجست 

 احجم األسرة : استندمت األرقسم لعدد  فراد األسرة ال ين يعيشون فى معيشة واحدة -8

  السمكية بسلفدانمسسحة المزرعة السمكية : استندمت امرقسم النسم لمسسحست المزارع ا -.

مسسحة الجز  المنزرع بسل مو : استندمت امرقسم النسم لممسسحة المنزرعة بمحصول ال مو  -5
 بسلفدانا

 جمسلم الدنل السنوى : استندمت امرقسم النسم بسلجنيه المصرى لمجموع دنل امسرة من  -2
 اكسفة المصسدر نالل سنة

  ارقسم النسم لالنتسج بسلطن من الفدانكمية اإلنتسج من األسمسك : استندمت ام -7 

  اكمية امنتسج من ال مو : استندمت امرقسم النسم لالنتسج بسألردب فدان -0

ع وية المنظمست : عرض عمى كل مبحوث قسئمة بأسمس  المنظمست امجتمسعية المحمية  -2
ة  ى ليس التى يشترك بهس وطمب منه  ن يحدد و عه بسلنسبة لكل منظمة وكسنت امجسب

ع وًا   وع و عسدى   وع و مجمس  دارة   ورئيس مجمس  دارة و عطيت تمك امجسبست 
عمى الترتيب   وحسب مجموع الدرجست التى حصل عميهس المبحوث  .   8   0   5 وزان 

 من  جسبسته عن كل المنظمست فيعبر عن الدرجة الكمية لمتاير ع وية المنظمست 
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م : وتم قيسسه   ا المتاير بنمس بنود  م مشس دة التمفزيون   التعرض لوسسئل امعال -58
يسم  لمراديو    ل ي وم ب را ة الجرائد اليومية    ل ي را لمجمة اإلرشسد الزراعم    ل ت را 
النشرات اإلرشسدية وكسنت امجسبه عل كل سنال دائمس و حيسنًس   ونسدرًا   وم و عطيت تمك 

عمى الترتيب وجمعت الدرجست التى حصل عميهس  5   0   8   .امجسبست األوزان الرقمية 
 كل مبحوث من   ا امسئمة لتعبر عن درجة تعر ه 

 شدة التعرض لمصسدر المعمومست -55

قيس   ا المتاير بسنال المبحوث  ل يستشير المصسدر األتية الجيران واألقسرب   ل النبرة   
مسمسك   المركز الدولى لبحوث امسمسك  امرشسد الزراعى  المعمل المركزى لبحوث ا

و عطى لكل مصدر من   ا المصسدر درجة واحدة ومحصمه درجست كل مبحوث تعبر عن 
 درجة شدة تعر ة لمصسدر المعمومست 

 دراسة المتغيرات المتصمة بمواصفات الفكرة المستحدثة -ثانيا

سصوة بطبيعوة النبوورة  و وى زراعوة ال موو بووسمحواض السومكية والمونثرة عموى التبنووى والن
وو وح الفكرة   وو وح مشس دة فكرة زراعة محصول ال مو بسمحواض   وامكسنية تجزئه زراعوة 

 .0ال مو فى مسسحست صايرة   والتوافق العسم لفكرة زراعة ال مو بسمحواض يشتمل قيسسهس عمى 
م يوسس مكوون  عبسرة تدور حول   ا المواصفست حيوث يطموب مون المبحووث تحديود ر يوه فيهوس عموى

من ثالث درجوست ويأنو  عنود المواف وة بشودة ثوالث درجوست   وسويسن يأنو  درجتوسن   وغيور موافوق 
ويأنو  درجوة واحودة ثوم تجمو  الودرجست لمنوروج بدرجوة كميوة لتعبور عون الدرجوة التوى حصول عميهوس 

درجوة ( تعتبور  8.-05درجوة( تعتبور غيور موافوق   ومون )  08- 5المبحوث بحيث كسنوت مون )
( تعتبوور موافووق و لووك لتحديوود موودى تووأثير  وو ا العواموول عمووى تبنووى فكوورة  28- 5.ن   وموون ) سوويس

 زراعة ال مو بسمحواض السمكيةا

 وصف المتغيرات الشخصية واالقتصادية واالجتماعية لممتبنين 

 ( امتى:5او حت البيسنست بجدول )

عسمل انتالف نسبى قدرة سنة بم 0ا82العمر:  و حت البيسنست  ن متوسط األعمسر كسن   -5
 %ا7ا52
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درجة بمعسمل  57ا5الحسلة التعميمية:  و حت البيسنست  ن متوسط الدرجست كسن  و -0
 %ا8ا02انتالف قدرة 

افراد بمعسمل  نتالف نسبى  2حجم األسرة :  شسرت البيسنست  ن متوسط عدد األفراد كسن   -8
 %ا 0ا58قدرة 

فدان  8ا55البيسنست  ن متوسط مسسحة المزرعة كسن مسسحة المزرعة السمكية :  و حت  -.
 %ا 0ا58بمعسمل انتالف نسبى 

 2ا5مسسحة الجز  المنزرع بسل مو :  و حت البيسنست  ن متوسط المسسحة المنزرعة كسن  -5
 نسبى %ا 85ا78فدان بمعسمل انتالف 

جنيه  55088 جمسلم الدنل السنوي :  و حت البيسنست  ن متوسط الدنل السنوي كسن  -2
 %ا 8ا70بمعسمل انتالف نسبى 

طن لمفدان  0ا5كمية اإلنتسج من األسمسك :  و حت البيسنست  ن اإلنتسج بسلطن كسن  -7
 %ا 8ا22بمعسمل انتالف نسبى 

 0ا50كمية امنتسج من ال مو :  و حت البيسنست  ن متوسط امنتسج بسألردب لمفدان كسن  -0
 %ا0ا08 ردب بمعسمل انتالف نسبى 

درجة  80ا5ع وية المنظمست :  و حت البيسنست  ن و متوسط الدرجست لع ويتة  كسن -2
 %ا0ا.8بمعسمل انتالف نسبى قدرة 

التعرض لوسسئل األعالم :  و حت البيسنست  ن متوسط درجست التعرض لوسسئل األعالم  -58
 %ا 58ا.5درجة بمعسمل انتالف نسبى قدرة  2ا50كسن 

 المعمومستشدة التعرض لمصسدر ا -55

 .ا0 و حت البيسنست  ن متوسط الدرجست لشدة التعرض لمصسدر المعمومست كسن 
 %ا  7ا28بمعسمل انتالف نسبى درجة 

: قيم المتوسط الحسسبم و معسمل امنتالف النسبم لممتايرات المست مة المدروسة ( 1جدول )
  الدى المبحوثين

المتوسط  المتغيرات المستقمة م
 الحسابى

معامل 
 الختالفا

426 

Some Variables Related To Acting Fish Farmers Each Of Adaption 

Phases Of Planting Wheat Crop In Fish Ponds As An Innovation 

Ahmed S. Diab et al. 



 7ا52 0ا82 العمر ) بسلسنة ( 5
 –الحسلووة التعميميووة )  مووى   ي وور  و يكتووب من وول متوسووط  0

 من ل عسلى 
 8ا02 57ا5

 0ا58 2 حجم األسرة ) بسلفرد ( 8
 0ا58 8ا55 مسسحة المزرعة السمكية )بسلفدان ( .
 5ا78 2ا5 مسسحة الجز  المنزرع بسل مو )بسلفدان (  5
السوونوى ) مجموووع دنوول األسوورة موون كسفووة   جمووسلى الوودنل 2

 بسلجنية  المصسدر (
 8ا70 55088

كيموة امنتوسج مون األسومسك فوى العوسم مون المزرعوة لمفوودان  7
 )بسلطن ( 

 8ا22  0ا5

 0ا05  0ا50 كيمة امنتسج من ال مو ) بسإلردب ( 0
 0ا.8 80ا5 ع وية المنظمست 2
 5ا.5 2ا50 التعرض لوسسئل امعالم 58
 7ا28 .ا0 دة التعرض لمصسدر المعمومستش 55

 

 تهاـائج ومناقشـالنت

أوال: سير المبحـوثين عبـر مراحـل تبنـى المبحـوثين السـموب زراعـة محصـول القمـح بـاالحواض 
 ا السمكية

 مراحل الوعى  لمفكرة -5

 ن جميوو  مزارعووى امسوومسك سوومعوا عوون زراعووة امحووواض  ( 0رقووم ) ات ووو موون البيسنووست بجوودول 
 بمحصول ال مو قبل البد  فى تنفي  س ا  السمكية

 

التكرار والنسبة المئوية وف ًس لسمسع المبحوثين عن فكرة زراعة األحواض السمكية  :(2جدول )
 ابمحصول ال مو

 % عــــدد السماع عن المبحوثين 
سمعنس  عن فكرة زراعة األحواض 

 588 08 السمكية بمحصول ال مو 

 - - لم نسم   عن الفكرة
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 ن الجيوووووران كوووووسنوا المصووووودر األسسسوووووى لسووووومسع  ( 8رقوووووم ) تبوووووين مووووون البيسنوووووست بجووووودول 
% موون اجمووسلى مزارعووم األسوومسك سوومعوا  5ا77المبحوووثين عوون الفكوورة ألول موورة ف وود  ت ووو  ن 

عنهس من الجيران   يميهس فى الترتيب المركز الدولى لبحوث امسمسك كمصدر لمسمسع عن زراعة 
%    5ا57% يمى  لك محطة البحوث الزراعية بسنس  85مات نسبتهس ال مو بسمحواض حيث ب

%    75ا8%   ثووم المجووالت والصووحف بنسووبة 55تووم يميهووس المعموول المركووزى لبحوووث امسوومسك 
 %ا 5ا0وانيرا امرشسد الزراعى بنسية 

التكرار والنسبة المئوية وف ًس لمصدر سمسع المبحوثين عن فكرة زراعة األحواض  :(3جدول )
 السمكية بمحصول ال موا

 م
 المبحوثين                              

 % عــــدد مصدر السماع عن الفكرة    

 5ا77 20 الجيران 5
 05ا2 5 األدارات الزراعية 0
 55 50 المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية 8
 75ا8 8 المجالت والصحف .
 85 00 المركز الدولى لبحوث األسمسك 5
 5ا0 0 امرشسد الزراعى 2
 5ا7 2 محطة البحوث الزراعية بسنس   7

 مرحمة األ تمسم بسلفكرة    -0

(  ن الاسلبية العظمى من المزارعين السمكيين قد  .تشير البيسنست الواردة بسلجدول رقم ) 
قووسموا بجموو  المزيوود موون المعمومووست عوون زراعووة ال مووو بووسمحواض السوومكية قبوول  ن يزرعو ووس حيووث 

% موون  اجمووسلى المبحوووثين ويعكووس  وو ا موودى ام تمووسم المبحوووثين بووسلفكرة    5ا07و ووو  لووك  
 ومحسولتهم معرفة معمومست تفصيمية عنهس وكيفية تطبي هس والفوائد المنتظرا منهسا

بزراعة محصول ال مو بسألحواض  المبحوثين التكرار والنسبة المئوية وف ًس لال تمسم :(4جدول )
 االسمكية

 حوثينالمب
 % عـدد فئات االهتمام

 5ا07 78 جم  المعمومست عن زراعة األحواض السمكية بمحصول ال مو
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 5ا50 58 لم ي م بجم  المعمومست عن زراعة األحواض السمكية بمحصول ال مو

 مرحمة الت ييم  -8

 (  ن جمي  المبحوثين اتن وا قورارًا بتنفيو  التجربوة فوى 5اظهرت البيسنست بجدول رقم ) 
% موون اجموووسلى المبحوووثين قوورروًا  ن يزرعووووا فووى مسوووسحست  05ا85مسووسحست صووايرة   كموووس  ن 

 كبيرة مبسشرةا

 التكرار والنسبة المئوية وف ًس لت ييم المبحوثين لفكرة زراعة بمحصول ال مو :(5جدول )
  ابسألحواض السمكية

 المبحوثين
 % عـدد مؤشرات تقييم الفكرة 

 588 08 سحة صايرة تن  قرار بسلتجربة فى مس

 05ا85 05  تن  قرار بسلزراعة فى مسسحة كبيرة

 مرحمه التجريب  - . 

(  ن الاسلبيووة العظمووى موون المبحوووثين وبنسووبة  2تشووير البيسنووست لووواردة بسلجوودول رقووم ) 
% من اجمسلى المبحوثين قرروا قيسمهم بسلتجريب فى مسوسحست صوايرة بمعنوى  ن الاسلبيوة  5ا00

  ابحوثين  دركوا ا مية ال يسم به ا المرحمة حتى يطمئنوا لمتوس  فيهس فيمس بعدالعظمى من الم

 

التكوورار والنسووبة المئويووًة ل يووسم المبحوووثين بتجربووة زراعووة ال مووو فووى احووواض مسووسحتهس  :(6جــدول )
 اصايرة

 المبحوثين
 % عــــدد مؤشرات التجريب 

 5ا00 22 يزرع فم مسسحست صايرة 

 5ا57 .5 لم يزرعوا

 مرحمة التبنى  -5
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% قوورروا  ن  588(  ن جميوو  المبحوووثين وبنسووبة  7 و ووحت البيسنووست بجوودول رقووم ) 
يزرعوا فى مسسحست  كبور ويعكوس  لوك مودى سورعة تبنوى الوزراع لفكورة زراعوة امحوواض السومكية 
بمحصوووول ال موووو حيوووث  شوووسرت معظوووم النسوووب السوووسب ة  لوووى  ن معظوووم الوووزراع السووومكيين قووود تبنووووا 

 رةاالفك

زراعة في أحواض ذات التكرار والنسبة المئوية وفقًا لقيام المبحوثين بتبني فكرة ال :(7جدول )
 .مساحات كبيرة

 المبحوثين
 % عــــدد مؤشرات تطبيق الفكرة 

 588 08 يزرعون فى مسسحست كبيرة لمدة عسمين فأكثر

 2775 .5 زرع فى مسسحست صايرة

السووومكيين قووود سووومعوا عووون الفكووورة وانتبهووووا لهوووس ويسوووتنمص مموووس سوووبق  ن معظوووم الوووزراع 
وجمعووووا معموموووست  كثووور عنهوووس   ثوووم قوووسموا بت يووويم الفكووورة لزراعتهوووس فوووى مسوووسحست صوووايرة تمهيووودًا 
لزراعتهوووس فوووى مسوووسحست كبيووورة   ثوووم تنتهوووم العمميوووة ب ووورار م بتبنوووى فكووورة زراعوووة ال موووو بوووسمحواض 

ين قووود مووورووا بسلمراحووول النموووس لعمميوووة السووومكية   و ووو ا يشوووير  لوووى  ن معظوووم الموووزارعين السووومكي
 التبنما

 المتغيرات المرتبطة بمراحل التبنى لزراعة محصول القمح باالحواض السمكية ثانيا:

 و وووحت البيسنوووست  المتايووورات المرتبطوووة بمرحموووة الووووعم بزراعوووة ال موووو بوووسألحواض السووومكية -5
األسوومسك   واجموووسلى الووودنل (  ان متايوورات حجوووم األسوورة   وكميوووة اإلنتووسج مووون  0بجوودول رقوووم  )

السوووونوى لممووووزارعين   وتكووووسليف زراعووووة ال مووووو بووووسألحواض   والتوافووووق العووووسم لفكوووورة زراعووووة ال مووووو 
بوسألحواض  ووم المتايوورات المرتبطووة بمرحموة السوومسع عوون زراعووة ال موو بووسمحواض السوومكية حيووث 

ات السوسب ة كوسن اكبور  ن التطسبق النسوبم بوين قيوسم المبحووثين بهو ة المرحموة وبوين كول مون المتايور 
(   085ا7(   )085ا52ا  بماوووووت قووووويم كوووووسى المحسووووووبة  ) 85ا8مووووون قيمتهوووووس الجدوليوووووة عنووووود 

( وبسلتوووسلى فسلتطوووسبق بوووين  ووو ة المتايووورات وقيوووسم المبحووووثين بهووو ة المرحموووة 570ا7(   )55.ا58)
 كسن معنويس

لتكسليف لزراعة فكممس زادت كمية امنتسج من امسمسك   وزاد دنل المزارعيين   وقمت ا
ال مو وكممس وكسنت الفكرة متواف وة ووا وحة لودى المبحووثين كمموس كوسن  نوسك فرصوة لمسومسع عون 
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 وو ة الفكوورة الجديوودة وبنووس ًا عمووى  لووك ف نووه لووم يووتمكن موون رفووض الفوورض امحصووسئى   م توجوود 
اعووووة عالقووووة بووووين المتايوووورات المسووووت مة المدروسووووة وبووووين مرحمووووه الوووووعى وامنتبووووسا لمسوووومسع عوووون زر 

محصول ال مو بسمحواض السمكية   و لك فيمس يتعمق بكل من المتايرات التسلية )العمر  الحسلوة 
التعميمية   وع وية المنظمست   والتعورض لوسوسئل امعوالم   وتنووع مصوسدر المعرفوة  ومسوسحة 

يوود المزرعووة السوومكية   ومسووسحة الجووز  المسووتزرع بووسل مو   وكميووة امنتووسج موون ال مووو   وموودى تع 
فكرة زراعة ال مو   وامكسنية تجزئة زراعة ال مو بوسمحواض  وو ووح مشوس د فكورة زراعوة ال موو 
 بينموووس توووم رف وووه فيموووس يتعموووق بوووسلمتايرات اموتيوووة )حجوووم امسووورة   وكيموووة امنتوووسج مووون امسووومسك  
جموووسلى الووودنل السووونوى  وتكوووسليف زراعوووة ال موووو  التوافوووق العوووسم لفكووورة  زراعوووة محصوووول ال موووو  وا 

  اسمحواض السمكيةب

 المتايرات المرتبطة بمراحمة ام تمسم بفكرة زراعة ال مو بسمحواض السمكية  -0

 و ووحت البيسنوووست بوونفس الجووودول  ن ومسووسحة المزرعوووة السوومكية   ومووودى تع يوود فكووورة 
الزراعووة   وامكسنيووة تجزئووة تجربووة زراعووة ال مووو بووسمحواض  ووى المتايوورات المرتبطووة بهوو ة المرحمووة 

ن التطسبق النسبم بين قيوسم المبحووثين بهو ة المرحموة وبوين كول مون المتايورات السوسب ة كوسن حيث آ
( 558ا.) ا  بمات قيمة كسى المحسوبة لكل منهوس  85ا8  85ا8اكبر من قيمتهس الجدولية عند 

( وبسلتسلم فسلتطسبق بين   ة المتايورات وقيوسم المبحووثين 085ا52(   )228ا0(   )200ا.5  )
 امرحمة كسن معنويسبه ة ال

و  ا تشير انه كممس كسنت المسسحة كبيرة كممس سسعد  لك فى  دا  عممية الزراعة بكفس ة 
 وكممس كسنت الفكرة غير مع دة كممس سسعد  لك فى زيسدة تجريب   ا التجربة 

وعمى  لك ف نه يمكن رفض الفرض امحصسئى ال سئل   م توجد عالقة بوين المتايورات 
مدروسة وبين مرحمة جم  المعمومست عن زراعة محصوول ال موو بوسمحواض السومكية المست مة ال

و لووك فيمووس يتعمووق بكوول موون المتايوورات التسليووة  حجووم امسوورة   وقيمووة امنتووسج موون ال مووو   وموودى 
تع يوود فكوورة زراعووة ال مووو   وامكسنيووة تجزئووة زراعووة ال مووو بووسمحواض بينمووس لووم يووتمكن موون رف ووه 

 تايرات المدروسةابسلنسبة لبسقى الم

 المتايرات المرتبطة بمراحمة ت ييم لفكرة زراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية  -8

او حت البيسنست  ن متايورات كميوة اإلنتوسج مون ال موو  وشودة التعورض لمصوسدر المعموموست  وى 
ق المتايوورات المرتبطووة بمرحمووه ت يوويم زراعووة محصووول ال مووو بووسمحواض السوومكية حيووث آن التطووسب
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النسووبم بووين قيووسم المبحوووثين بهوو ة المرحمووة وبووين كوول موون المتايوورات السووسب ة كووسن اكبوور موون قيمتهووس 
( وبسلتسلم  255ا.)  (  500ا5المحسوبة لكل منهس )  كسىا  بمات قيمة  85ا8 الجد ولية عند

 افسلتطسبق بين   ة المتايرات وقيسم المبحوثين به ة المرحمة كسن معنويس

 نووه كممووس كسنووت مصووسدر الحصووول عمووى المعمومووست كثيوورة وسووهمة فووى  و وو ا يشووير الووى
الحصول عميهس كممس سوسعد  لوك فوى  نجوسز عمميوة الت يويم بنجوسح   وكمموس  ادت كميوة امنتوسج مون 
محصول ال مو كممس سسعد  لوك اي وس فوى نجوسح عمميوة الت يويم لوزراع محصوول ال موو بوسمحواض 

 السمكية

الحصسئى ال سئل م توجد عالقة بين المتايرات المست مة عميه يمكن رفض الفرض  وبنس 
المدروسة وبين مرحمة ت ييم الزراع لزراعة ال مو فى األحواض السمكية و لك فيمس يتعمق بكل من 
المتايرات التسلية  تنوع مصوسدر المعرفوة   وكميوة امنتوسج مون ال موو   بينموس لوم يوتمكن مون رف وه 

 بسلنسبة لبسقى المتايرات 

 المتايرات المرتبطة بمراحمة تجريب فكرة زراعة ال مو فى مسسحست صايرة -.

 ظهوووورت البيسنووووست ان عموووور المبحووووووثين   ومسووووسحة المزرعة وشوووودة التعوووورض لوسوووووسئل 
األعووالم   ووم المتايوورات المرتبطووة بمرحمووة تجريووب زراعووة ال مووو فووى مسووسحست صووايرة حيووث آن 

حموة وبوين كول مون المتايورات السوسب ة كوسن اكبور مون التطسبق النسبم بين قيسم المبحووثين بهو ة المر 
(  .50ا8ا  بماووووت قيمووووة كووووسى المحسوووووبة لكوووول منهووووس   )  85ا8  85ا8قيمتهووووس الجدوليووووة عنوووود 

( وبسلتوووسلم فسلتطوووسبق بوووين  ووو ة المتايووورات وقيوووسم المبحووووثين بهووو ة المرحموووة 08ا52(   )858ا50)
 اكسن معنويس

وث كبيور فوى مرحموة الرجولوة والمسوئولية كمهوس و  ا يشير  لى  نه كمهس كسن عمر المبحو
سووس م  لووك فووى عمميووة التجريووب   وبنووس ًا عميووه يمكوون رفووض الفوورض امحصووسئى ال سئوول  م توجوود 
عالقوة بوين المتايوورات المسوت مة المدروسووة وبوين مرحموة تجريووب الوزراع لزراعووة مسوسحست صووايرة   

والحسلة التعميمية   وتنووع مصوسدر المعرفوة   و لك فيمس يتعمق بكل من المتايرات التسلية  العمر   
 بينمس لم يتمكن من رف ه بسلنسبة لبسقى المتايراتا 

 المتايرات المرتبطة بمراحمة تبنى الزراعة لزراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية -5

 و ووووحت البيسنووووست  ن حجووووم األسووووورة   وو وووووح نتووووسئع تطبيوووووق الفكوووورة زراعووووة ال موووووو 
رات المرتبطووة بمرحمووه الزراعووة فووى مسووسحة كبيوورة حيووث ان التطووسبق النسووبى بووسمحواض  ووى المتايوو
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بين قيسم المبحوثين به ة المرحمة وبين كل من المتايرات السوسب ة كوسن اكبور مون قيمتهوس الجود وليوة 
( و ووى  كبوور موون 085ا07(  )258ا00   بماووت قيمووة كووسى المحسوووبة لكوول منهووس  ) 85ا8عنوود 

( وبسلتووووسلم فسلتطووووسبق بووووين  وووو ة المتايوووورات وقيووووسم 85ا8معنويووووة  ) قيمتهووووس الجدوليووووة عنوووود مسووووتوى
 المبحوثين به ة المرحمة كسن معنويس

و  ا يشير الى انوه كمموس كوسن حجوم األسورة منسسوب كمموس كوسن  لوك دافعوس لمتجريوب فوى  
مسوووسحست كبيووورة    لوووى جسنوووب  نوووه كمموووس كسنوووت فكووورة مشوووس دة زراعوووة ال موووو بوووسألحواض وا وووحة 

 لمبحوثين كممس سس م  لك فى اقتنسعهم بسلزراعة فى مسسحست كبيرةوبسيطة لدى ا

وعمى  لك ف نوه يمكون رفوض الفورض امحصوسئى ال سئول م توجود عالقوة بوين المتايورات 
المسوت مة المدروسوة وبووين مرحموة التبنووى لزراعوة ال مووو فوى مسوسحست كبيوورة و لوك فيمووس يتعموق بكوول 

وح نتوسئع تطبيوق الفكورة زراعوة ال موو بوسمحواض بينموس من المتايرات التسلية  حجم امسرة   وو و
 لم يتمكن من رف ة بسلنسبة لبسقى المتايراتا

 

 

 

 

قيم معسمل كس لمتطسبق النسبم بين المتايرات المست مة المدروسة وبين قيسم (: 8جدول رقم )
 االمبحوثين بسلسير فى مراحل التبنم لزراعة محصول ال مو بسمحواض السمكية

 المتغيرالتابع       
 

 المتغيرات المستقمة

الوعي عن  
فكرة زراعة 

القمح 
 باألحواض

االهتمام 
بزراعة 
 القمح

تقييم الزراع 
لفكرة زراعة 

 القمح

التجربة  
لزراعة 

مساحات 
 صغيرة

 التبنى

 واًل : العوامل الشخصية : 
 5085ا8 *.50ا8 250ا8 28ا5 25ا5 العمووور

 5858ا8 85ا50 855ا8 525ا8 70ا8 الحسلة التعميمية
 **25ا00 275ا8 0.ا5 55ا. *22ا0 حجم امسرة

 .7ا5 820ا8 558ا8 855ا5 578ا8 ع وية المنظمست
 2.2ا8 782ا8 855ا0 225ا8 280ا8 التعرض لوسسئل امعالم
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شوووووودة التعوووووورض لمصووووووسدر 
 المعمومست

 502ا8 **00ا52 *500ا5 80ا8 78ا5

 ثانيًا: العوامل االقتصادية:
 55.ا8 *225ا8 778ا8 **200ا.5 .00ا8 المزرعة السمكية مسسحة

مسوووووووسحة الجوووووووز  المنوووووووزرع 
 بسل مو

 855ا8 555ا0 588ا8 858ا8 252ا5

 522ا8 858ا8 *255ا. 585ا5 228ا8 كمية امنتسج من ال مو
 805ا5 855ا7 ..0ا8 825ا8 **085ا52 كمية امنتسج من األسمسك

 258ا5 502ا8 55ا5 880ا8 **085ا7  جمسلى الدنل السنوى
 ثالثًا: العوامل الخاصة بصفات المعرفة 

 50ا7ا8 0..ا8 088ا5 280ا8 **55.ا58 تكسليف زراعة ال مو 
مووووودى تع يووووود فكووووورة زراعوووووة 

 ال مو بسألحواض
 002.ا8 8520ا8 805ا8 **228ا0 580ا5

 مكسنيووووووووة تجزئوووووووووة زراعوووووووووة 
 ال مو بسألحواض 

 758ا8 208ا5 770ا8 **085ا52 025ا5

وافووق العووسم لفكوورة زراعووة الت
 ال مو بسمحواض

 028ا8 502ا8 858ا5 005ا5 **7575ا7

 **088ا07 252ا8 805ا8 207ا8 585ا8 و وح نتسئع تطبيق الفكرة

ــا ــاالحواض الســمكية مــن وجهــه نظــر ثالث ــى تواجــه زراعــة محصــول القمــح ب : المشــكالت الت
  .المبحوثين

صووول ال مووو بووسمحواض السوومكية موون ا ووم المشووسكل التووى تواجووه زراعووة مح ات ووو ان
%(  78 ى زيوسدة كميوة الت وسوى المسوتندمة لزراعوة وبنسوبة ) (2بجدول ) وجهه نظر المبحوثين

%(  وجوس  فوى  5ا50اتال س انتشسر بعض الحشسئش بسلحوض والتى يصعب م سومتهس وبنسوبة )
حوواض  وبنسووبة المركوز الثسلوث مون  وو ا المشوسكل  وى ارتفووسع منسووب الموس  امر ووى بوبعض ام

%(ا  05ا52%(ا تال وس فووى المركوز الرابوو  توأنير موسووم امسوتزراع السوومكى وبنسووبة )  5ا00)
وانيوورًا  جووس ت مشووكمة صووعوبة حصووسد ال مووو فووى بعووض امحووواض فووى المركووز امنيوور وبنسووبة 

 ا%( 58)

  االمشكالت التم تواجه زراعة محصول ال مو بسألحواض السمكية :( 9جدول ) 
 % عــــدد المشكمة م
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 5ا00 50  رتفسع منسوب المس  األر ى ببعض األحواض 5
 5ا50 0.  نتشسر بعض الحشسئش بسلحوض يصعب م سومتهس 0
 78 52 زيسدة كمية الت سوى المستندمة فى وحدة المسسحة ) لمفدان ( 8
 05ا52 58 تأنير موسم امستزراع السمكى .
 58 0 صعوبة حصسد ال مو فى بعض األحواض 5

: بأنة يمزم ب ل مزيد من المجهودات اإلرشسدية  لزيسدة نسب ومعدمت تبنى جز  حثـى البـويوص 
من المزارع السمكية الحسلية فم مصر لفكرة زراعة محصول ال مو فى فصل الشتس  و لك لزيسدة 

 ا نتسجية ال مو

 ـعــــالمراجـ

ربية والتعميم   ادارة المنس ع امرشسد الزراعى   وزارة الت ا5200ا ابوالسعود   نيرى حسن
 والوسسئل اليمن   الطبعة األولىا 

امفكسر المستندمة وكيف تنشر   ترجمة سسمى نسشد   عسلم  ا5220ا  فريت ام ا وروجرز
 الكتب  ال س رةا 

 زمه ال مو فى مصر   مجمه  المزارع السمكية تسس م فى حل ا0858 احمدين  احمد  برا يم
   يوليو وديسمبرا  58موسط وشمسل افري يس   العدد عسلم اسمسك الشرق ا

امرشسد الزراعى ودورة فى تطوير الريف   دار المعسرف  ا5220ا النولى   حسين  كى
 بمصرا 

مشسكل العسممين بسلجهسز  ا5208 اصسلو   احمد محمد   عبد الم صود   بهجت محمد
عسم   وكسلة  88منجزات امرشسدى بمحسفظة اسيوط   المنتمر امرشسدى األول و 

 امرشسد الزراعى بمركز البحوث الزراعية   وزارة الزراعة   الجيزةا 

اسسسيست عمم امرشسد الزراعى   دار المطبوعست الجديدة    ا5208ا العسدلى   احمد السيد
 امسكندريةا 

ار المطبوعسًت امرشسد الزراعى بين الفمسفة والتطبيق   د ا5272ا عبد الافسر   عبد الافسر طه
   االجديدة   امسكندرية

435 Ahmed S. Diab et al. 



اإلرشسد الزراعم فى الجسمعست المصرية   المنتمر  ا5208ا عبد الافسر   عبد الافسر طه
عسم وكسلة اإلرشسد الزراعم بمركز البحوث الزراعية    88امرشسدى األول ومنجزات 

  اوزارة الزراعة   الجيزة

  االمعسصر   مصر لمندمست العممية   ال س رة امرشسد الزراعى ا5220ا عمر  احمد محمد

مبسدئ امرشسد الزراعى   كمية  ا5202ا الميمة    كى حسين   عثمسن   سمير عبد العظيم
 الزراعة  جسمعة الموصل  العراقا

  مية التكسمل بين السيسسيست السعرية وامنتسجية لتح يق امكتفس   ا0880 االمالح   جالل
 دوة امكتفس  ال اتى من ال مو   ن سبة المهن الزراعية  البحيرةا ال اتى من ال مو  ن

  العدد  دراسة الميزان الا ائى ب جاماع ا0880 اوزارة الزراعة   قطسع الشئون امقتصسدية
 الثسنى عشرا 

نشرة امحصس ات الزراعية   المحسصيل  ا0882 اوزارة الزراعة   قطسع الشئون امقتصسدية
 الثسنىا الشتوية   الجز 
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Abstract 

This study aimed at  determine the stages of adoption 

among the fish farmers for the innovation cultivation 

wheat crop   in fish ponds, and determine the variables affecting 

the stages of the adoption of farmers for the cultivation of wheat 

crop in fishponds, and to identify problems facing wheat-

growing in fishponds. This research was conducted on (80) 

farmers of fish in governorates of sharkia, Kafr El Sheikh and 

Ismailia, in the village of Abbassa and Sahell Al Hosaniya, 

Sharkia, the village Mazarah, El Tal El-Kaebeer, Ismailia and El- 

Riyadh, Kafr el-Sheikh , where some farmers adopted wheat 

crop in fish oponds. The population of farmers in Sharkia (55) 

farmers and (15) farmers in Ismailia and (10) in Kafr El Sheikh. 

The questionnaire with personal interviews used to collect data 

and had been analysis data tools with means and coefficient of a 

simple variation and qai square, beside percentages and 

frequencies to represent data from early September until the end 

of October 2010. 

The most important results: First: For the stages of the 

respondents to adopt the innovation of cultivation of wheat crop 

in fishponds. That most farmers have heard about the idea and 

aware of their neighbors Her first round into the source of the 

hearing on the cultivation of wheat crop in fishponds, and then 

aware of the idea by collecting more information about, and then 

they evaluate themselves in the cultivation of small plots of land 

for planting in large areas and this experimenting with the so-

called and then ends the process of their decision to adopt the 

idea of growing wheat in fish ponds, and this indicates that most 

farmers have gone through five stages of the process of adoption 

and known scientific basis. Second: The variables affecting the 
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stages of adoption for the cultivation of wheat crop in fishponds: 

The results showed that the stage of awareness and attention to 

listen influenced by family size, and quantity of fish production, 

the total annual income, and the cost of growing wheat, and the 

general consensus for the idea. The process of gathering 

information on the cultivation of wheat, fish ponds affected by 

four variables: family size, and the value of production of wheat, 

and the complexity of the idea and the possibility of 

fragmentation of wheat-growing in fishponds. While the phase 

of the farmers for the cultivation of wheat, in fishponds is a 

function both the diversity of sources of knowledge, and the 

value of production of wheat. As the stage of trial affected by 

age, and the diversity of sources of knowledge. The final stage, 

adopting has been affected by family size. Third: the main 

problem facing the cultivation of wheat crop in fish ponds from 

the respondent farmers view was the amount of seed used for 

cultivation.  
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