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بعض المتغیرات المرتبطة بمستوى معرفة الزراع بالتوصیات الفنیة لمحصول السمسم 
  في محافظة البحیرة

  *شرین محمد محمود عاصى، محمد السید أحمد زاید 
  مركز البحوث الزراعیة -معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة 

 
ودراسة العالقة بین الدرجة الكلیة لمستوى ، التوصیات الفنیة لزراعتھبأھم معرفة زراع السمسم  مستوى تحدیداستھدف البحث  :الملخص

التعرف معرفة الزراع المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسم كمتغیر تابع وبین كل من المتغیرات المستقلة المدروسة، و
تسعة قرى تنتشر بھا زراعة السمسم وأجرى البحث في  .الدراسةعلى المشكالت التي تعوق االستمرار في زراعة محصول السمسم بمنطقة 

ومنشأة میت غمر، وسكران، والبستان بمركز الدلنجات، وكفر بولین،  وھى قرى العرقوب، والكوم األخضر، والخربة بمركز حوش عیسى،
 ١٦٠٩بالقرى موضوع الدراسة ومجموعھم تمثلت شاملة ھذا البحث في جمیع زراع محصول السمسم  .والبالكوس، وملیحة بمركز كوم حمادة

وجمعت البیانات بالمقابلة  .مبحوثاً  ١٦١من زراع السمسم بكل قریة وبلغت العینة  ٪١٠واختیرت عینة عشوائیة بسیطة بنسبة  مزارعاً،
من المبحوثین  ٪٣٥.٤أظھرت النتائج أن و .٢٠٢٠حتى النصف األول من شھر فبرایر  ٢٠١٩خالل الفترة من نھایة شھر دیسمبر الشخصیة 

منھم متوسطي المعرفة بھذه التوصیات، في حین بلغت نسبة  ٪٣٤.٨وأن  ذوى مستوى معرفي منخفض ألھم التوصیات الفنیة لزراعة السمسم،
مالى وتبین وجود عالقة إرتباطیة طردیة معنویة عند المستوى اإلحت .من المبحوثین ٪٢٩.٨ذوى المستوى المعرفي المرتفع لھذه التوصیات 

عدد مصادر  :معرفة المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة لزراعة السمسم وبین كل من المتغیرات المستقلة التالیة الدرجة الكلیة لمستوىبین  ٠.٠١
كما تبین وجود عالقة إرتباطیة طردیة معنویة عند المستوى . وعدد سنوات زراعة السمسم وعدد طرق االتصال اإلرشادي،، المعلومات

الدرجة الكلیة والرغبة في االستمرار في زراعة السمسم كمتغیرین مستقلین و بین درجة المعرفة بأسماء المحاصیل الزیتیة، ٠.٠٥تمالى اإلح
مشكالت تعوق استمرار الزراع في تبین وجود مجموعة . معرفة زراع السمسم المبحوثین بالتوصیات الفنیة لزراعتھ كمتغیر تابع لمستوى

  .وسوء تسویق المحصول وتلوث میاه الري وحساسیة السمسم لھا، نقص المیاه،: وأھمھازراعة السمسم، 

  .محصول السمسم -التوصیات الفنیة  - الزراع  -المعرفة  -  المتغیرات المرتبطة :الدالةالكلمات 

 
 المقدمة

تمثل التنمیة الزراعیة أحد األركان الرئیسة في عملیة التنمی�ة 
، حیث یعتبر القطاع الزراعي أح�د الرك�ائز االقتصادیة واالجتماعیة

األساسیة لالقتص�اد الق�ومي وھ�و المس�ئول ع�ن تحقی�ق الت�وازن ب�ین 
إنتاج وتوفیر الغذاء لكاف�ة أف�راد الش�عب عل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ یواج�ھ 
مجموعة من التحدیات التي فرضت نفسھا یوم بع�د ی�وم عل�ى س�احة 

الغ���ذاء األساس���یة التنمی��ة، منھ���ا م���ا ھ���و م���رتبط بت���وفیر احتیاج���ات 
لألع��داد المتزای��دة م��ن الس��كان، ومنھ��ا م��ا ھ��و م��رتبط باحتیاج��ات 

: ، ص٢٠١٧دراز وآخ�رون، (الصناعة القائمة أو المستھدفة تنمویاً 
٩٦٣.(  

وقد أصبحت الزی�وت النباتی�ة الغذائی�ة ف�ي مقدم�ة الس�لع الت�ي 
تتزاید فیھا الفجوة الغذائیة في مص�ر وت�زداد ح�دتھا م�ن ع�ام آلخ�ر، 

أص���بح ت���وفیر الزی���وت الغذائی���ة للمس���تھلك المص���ري أح���د أكب���ر و
التح��دیات االقتص��ادیة الرئیس��ة ف��ي القط��اع الزراع��ي حی��ث تع��انى 
مص��ر عج��زاً كبی��راً ف��ي إنت��اج زی��ت الطع��ام إل��ى الح��د ال��ذي یجعلھ��ا 

الص�اوي (من احتیاجات سكانھا من زیت الطعام  ٪٩٧تستورد نحو 
  ). ٥: ، ص٢٠١٣وآخرون، 

م من المحاصیل الزیتیة الھامة حیث تتمیز ویعتبر السمس
 ٪٦٠- ٥٠بذوره بارتفاع نسبة الزیت بھا والتي تتراوح بین

 وباإلضافة إلى ارتفاع نسبة البروتین في بذوره والتي تتراوح من
، ویعتبر زیت السمسم من أجود أنواع الزیوت حیث ٪٣٠- ٢٥

ة یتمیز بارتفاع نسبة األحماض الدھنیة غیر المشبعة بھ وخاص
حامض اللنیولیك والتي ال یستطیع جسم اإلنسان أن یكونھا، كما 
یحتوى على مضادات األكسدة، كما یستخرج من أوراقھ بعض 
المركبات التي تستخدم في صناعة المبیدات الحشریة، باإلضافة 
إلى استخدام مستخلص أوراقھ في عالج بعض االلتھابات 

أحمد وعثمان، (ة القولونیة، والجروح، وبعض األمراض الجلدی
كما تتمیز قشرة بذرة السمسم بارتفاع نسبة ). ٣: ، ص٢٠١٥

األلیاف الخام والمواد المعدنیة والكالسیوم والفوسفور وحمض 
  .) https://alfallahalyoum.news, 2020،فھیم(األوكسالیك 

وتشیر البیانات إلى أن مساحة محصول السمسم قد تأرجحت 
ألف فدان ع�ام  ٨٨یث تراجعت من ح ٢٠١٧ -٢٠١٠في الفترة من 

الجھ��از المرك��زي للتعبئ��ة ( ٢٠١٧أل��ف ف��دان ع��ام  ٦٢إل��ى  ٢٠١٠
أن وزارة ) ٢٠١٩حس����ن، (وی����ذكر ) ٢٠١٨العام����ة واإلحص����اء، 

الزراعة بدأت في وضع خطة جدیدة لتنمیة محصول السمسم، كأحد 
المحاصیل الزیتیة في مصر، بعد سنوات طویلة من الت�دھور، حی�ث 

حات المنزرعة ألدنى مستوى لھا خ�الل الع�ام الماض�ي، بلغت المسا
وبدأ ھذا االھتمام بتنمی�ة المحص�ول م�ع ح�دوث طف�رة ف�ي مس�احات 

حیث إن مساحات محص�ول السمس�م خ�الل الموس�م الح�الي ، ٢٠١٩
أل�����������������ف ف�����������������دان  ٨٣ارتفع�����������������ت لتص�����������������ل إل�����������������ى 

)019https://alborsaanews.com/2(. 

وكما أشارت بیان�ات مدیری�ة الزراع�ة بمحافظ�ة البحی�رة إل�ى 
أن مس��احة محص��ول السمس��م آخ��ذه ف��ي االزدی��اد النس��بي بالمحافظ��ة 

ف��دان ع��ام  ١٣٧٤٨ث��م بلغ��ت  ٢٠١٥ف��دان ع��ام  ٧٨١٦حی��ث كان��ت 
  ).٢٠١٩بمحافظة البحیرة، دیسمبر  مدیریة الزراعة( ٢٠١٩

ل أن محص������و) ٧ -٦: ، ص ص٢٠١٧بھنس������ى، (وی������ذكر
السمسم من المحاصیل التي تجود زراعتھ�ا ف�ي األراض�ي الص�فراء 
الخفیف��ة والثقیل��ة واألراض��ي الطمیی��ة والطینی��ة جی��دة الص��رف، وال 
تج���ود زراعت���ھ ف���ي األراض���ي الغدق���ة وس���یئة الص���رف، ویت���راوح 

، ٢، ش�ندویل٢٢أردب، وأھم أص�نافھ جی�زة  ٥ -٤.٥المحصول من 
إبری�ل إل�ى نھای�ة م�ایو، ، ویزرع في الفت�رة م�ن منتص�ف ١وتوشكى

خط في  ١٤كیلو جرام تقاوي، ومعدل التخطیط  ٤-٣ویحتاج الفدان 
س��م ب��ین الج��ور، والخ��ف عل��ى ١٠القص��بتین وی��زرع عل��ى مس��افات 

س�م والخ�ف عل�ى نب�اتین، ویحت�اج  ٢٠نبات واحد، أو على مس�افات 
كج��م س��وبر  ٢٠٠ -١٠٠س��ماد عض��وي وم��ن  ³م ١٥ -١٠الف��دان 

كج��م  ٣٠س��لفات بوتاس��یوم باإلض��افة إل��ى كج��م  ٥٠، ٪١٥فوس��فات 
دفع���ات، باإلض���افة إل���ى ال���رش بالعناص���ر  ٣أزوت تض���اف عل���ى 

ج�م   ٥٠+ ج�م حدی�د مخلب�ى  ٤٠+ جم زن�ك  مخلب�ى  ٦٠الصغرى
جم نحاس مخلبى، ویراعى االعت�دال ف�ي  ٤٠-٢٠+ منجنیز مخلبى 

ال��ري، وع��دم تص��ویم النب��ات أو ال��ري ف��ي وق��ت الظھی��رة، وعن��د 
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اق الس�فلى ی�تم إیق�اف ال�ري، وی�تم الحص�اد بع�د تم�ام اص�فرار األور

  .تساقط األوراق بحوالي أسبوع

وال سبیل إلى زیادة اإلنتاج واالستمرار دوماً في ھذا االتج�اه 
إال ب���التركیز عل���ى مق���درات المنتج���ین ال���زراعیین وذل���ك بتعل���یمھم 
وم����دھم بالمع����ارف واألفك����ار والخب����رات الجدی����دة وإقن����اعھم بھ����ا 

لھا، كذلك العمل على إكساب الزراع مھارات من خ�الل واستیعابھم 
ب��رامج تدریبی��ة مرك��زة خاص��ة، وع��الوة عل��ى ذل��ك تغیی��ر نظ��راتھم 
واتجاھ��اتھم لإلق��دام عل��ى االس��تجابة لألخ��ذ ب��المبتكرات العص���ریة 

  ).٤٤٨: ، ص١٩٩٨الطنوبى، (والتقنیات الحدیثة أوالً بأول 

اس�تیعاب أن المعرفة ھ�ي ) ٦٦: ، ص٢٠٠٨سویلم، ( وذكر 
وفھ��م الح��ق وإدراك وتق��دیر للمعلوم��ات، وھ��ى عب��ارة ع��ن مجم��وع 

ویع���رف . ك���ل م���ن المعلوم���ات المختزن���ة والق���درة عل���ى اس���تیعابھا
المعرف���ة عل���ى أنھ���ا ) Longman, 2002, p: 373(ق���اموس 

المعلوم���ات الت���ي یعرفھ���ا الف���رد ع���ن ش���يء مع���ین، أم���ا المعرف���ة 
ص��ناف ونظ��م مھ��ارات التكنولوجی��ة الزراعی��ة فتتمث��ل ف��ي اس��تنباط أ

ومعارف جدیدة وكذا الوصول إلى ص�یغ أكث�ر مالئم�ة للتولی�ف ب�ین 
منتج��ات التكنولوجی��ا الص��ناعیة المس��تخدمة ف��ي الزراع��ة م��ن آالت 

  .وأسمدة ومبیدات اعتمادا على التفاعل بین اإلنسان واألرض

: المعرف�ة إل��ى Elliot, 1996, p. p: 1-2)(وق�د ص�نف 
ة ف��ي المس��تندات وقواع��د البیان��ات مع��ارف ص��ریحة وھ��ى الموج��ود

والرسومات والكتابات وتتمثل ف�ي أرق�ام وبیان�ات ومعلوم�ات یس�ھل 
تناقلھ�ا ومتاح�ة للجمی��ع، مع�ارف حتمی��ة وھ�ى ن��اتج ت�راكم الخب��رات 
وس��ر المھن��ة ال��ذي یكتس��بھ الف��رد عب��ر س��نوات عمل��ھ وھ��ى غی��ر 

ایش��ة منطوق��ة أو مكتوب��ة، وبالت��الي غی��ر ملموس��ة وال تنتق��ل إال بالمع
  .الیومیة والمالحظة

وق���د أوض���حت نت���ائج ع���دد م���ن الدراس���ات اإلرش���ادیة الت���ي 
أجری��ت عل��ى زراع بع��ض المحاص��یل الزیتی��ة انخف��اض المس��توى 
المعرف��ي للمبح��وثین فیم��ا یتعل��ق بالتوص��یات الفنی��ة لھ��ذه المحاص��یل 

تب����ین ) ٦ -٢: ، ص ص١٩٩٧الخبی����ر وآخ����رون، (فف����ي دراس����ة 
بحوثین فیما یتعلق بتوصیات التس�مید انخفاض المستوى المعرفي للم

البوتاس���ى لعب���اد الش���مس، ومع���امالت المحص���ول ف���ي الج���رن بع���د 
الحصاد، وكان مستواھم متوسط فیما یتعلق بباقي التوصیات، وك�ان 
المس��توى المعرف��ي بالتوص��یات ذو عالق��ة إرتباطی��ة طردی��ة معنوی��ة 

بك��ل م��ن درج��ة التع��رض لط��رق  ٠.٠١عن��د المس��توى االحتم��الي 
تص����ال الجم����اھیري الت����ي تحم����ل مع����ارف خاص����ة بزراع����ة اال

المحصول، ومتوس�ط المس�احة المنزرع�ة بمحص�ول عب�اد الش�مس، 
واالتجاه نحو زراعة وتسویق المحصول، وحجم الحیازة الزراعیة، 

 ٠.٠٥ودرجة تعلیم المبحوث، وكان�ت طردی�ة معنوی�ة عن�د مس�توى 
ل�ى مص�ادر مع مستوى تعلیم أفراد أسرة المبحوث، ودرجة تردده ع

  .الخدمات الزراعیة

 - ٧:، ص ص١٩٩٧ش�اكر ویس�ى، (دراس�ة  أوضحتوكما 
أن مستوى االحتی�اج المعرف�ي لل�زراع المبح�وثین یعتب�ر مرتفع�اً ) ٨

فیم��ا یتعل��ق بالتوص��یات الفنی��ة الخاص��ة بمقاوم��ة اآلف��ات الحش��ریة، 
ومقاومة األمراض التي تصیب أشجار الزیت�ون حی�ث بلغ�ت النس�ب 

س��طات درج��ات االحتی��اج المعرف��ي لل��زراع المبح��وثین المئوی��ة لمتو
  . على الترتیب ٪٨٢.٤٧، و ٪٨٢.٤٨بھما 

) ١٣٢: ، ص٢٠٠٨ش��رف ال��دین وآخ��رون، (وف��ى دراس��ة 
م��ن المبح��وثین مس��توى االحتی��اج المعرف��ي  ٪٢٢.١، ٪٦٤.٩یحت��ل 

المتوسط والمرتفع للتوصیات الفنیة إلنت�اج وت�داول الف�ول الس�وداني 
ث�ل ذوى االحتی�اج المعرف�ي المتوس�ط للتوص�یات على الترتی�ب، ویم

، ٪٦٣.٦الفنی��ة لزراع��ة، ومكافح��ة آف��ات، وت��داول الف��ول الس��وداني 
م��ن المبح��وثین عل��ى الترتی��ب، ف��ي ح��ین یمث��ل  ٪٦٦.٢، و٪٧٠.١و

ذوى االحتیاج المعرفي المرتفع للتوصیات الفنیة لزراعة، ومكافح�ة 
م������ن  ٪٢٠.٨، و٪١٩.٥، و٪٢٢.١آف�����ات، وت������داول المحص������ول 

  .المبحوثین على الترتیب

: ، ص٢٠١٠ش��لبى وآخ��رون،(وق��د أظھ��رت نت��ائج دراس��ة 
أن من أھم العوامل الت�ي ت�ؤثر عل�ى إنت�اج محص�ول السمس�م ) ١٢٥

إسراف الزراع في استخدام األسمدة اآلزوتیة بالنسبة إلجمالي حج�م 
عینة الدراسة وبالتالي عدم استطاعتھم الوص�ول إل�ى الحج�م األمث�ل 

كم��ا تب��ین أیض��اً أن م��ن أھ��م المش��كالت . ل��ذي یعظ��م ال��ربحلإلنت��اج ا
اإلنتاجی��ة الت��ي تواج��ھ زراع السمس��م مش��كالت اإلص��ابة ب��األمراض 
مثل الشلل والذبول وتعفن الجذور، والحساسیة الش�دیدة لمی�اه ال�ري، 
ومن المشكالت التسویقیة انخفاض أسعار المحصول وتحك�م التج�ار 

الخ���ارج وض���عف إنتاجی���ة ف���ي األس���عار واس���تیراد السمس���م م���ن 
  .األصناف الحالیة وعدم اإلقبال علیھا

: ، ص٢٠١١الفیشاوى وآخرون، (كما أظھرت نتائج دراسة 
أن من أھم األسالیب المتعلق�ة بالممارس�ات الزراعی�ة الت�ي تعم�ل ) ٧

على تضییق الفجوة بین إنتاج واستھالك الزی�وت النباتی�ة م�ن وجھ�ة 
اس��تنباط األص�ناف والھج��ن : ھ�ي نظ�ر الق�ادة اإلرش��ادیین الرس�میین

الجدیدة ذات اإلنتاجیة العالیة من الزیت، وإنت�اج التق�اوي بم�ا یغط�ى 
المساحات المس�تھدف زراعتھ�ا، وزی�ادة إنتاجی�ة المحاص�یل الزیتی�ة 
في األراضي الجدیدة، وإتباع الزراع للتوصیات الفنی�ة الخاص�ة بھ�ا 

  . وتعریفھم لھا من خالل اإلرشاد الزراعي

عل��ى أھمی��ة ) ٣٢٧: ، ص١٩٨٤الخ��ولى وآخ��رون، ( ویؤك��د
اإلرشاد الزراعي في تنمیة العنصر البشرى باعتب�اره حلق�ة الوص�ل 
ب��ین نت��ائج البح��وث ووض��عھا موض��ع التطبی��ق الفعل��ي ل��دى ال��زراع 
والعمل عل�ى إح�داث العدی�د م�ن التغی�رات الس�لوكیة المرغوب�ة ل�دى 

الس�لوكیة ال یمك�ن أن المستھدفین بالخدمة اإلرشادیة وھذه التغیرات 
تتم بسھولة أو بشكل تلقائي أو إرتجالى وإنما تحتاج إلى تخطیط جید 
یتض��من سلس��لة م��ن الخط��وات واإلج��راءات المتتابع��ة وب��ذل جھ��د 
مكثف وبشكل مستمر ومترابط وصوالً إل�ى إح�داث م�ا یترت�ب عل�ى 
ھذه التغی�رات الس�لوكیة م�ن تغی�رات اقتص�ادیة واجتماعی�ة مرغوب�ة 

  . أھداف التنمیةترتبط ب

أن أھم أدوار اإلرشاد  )١٦٩: ، ص١٩٩٢الرافعى، (ویذكر 
الزراع��ي تعل��یم ال��زراع كیفی��ة تنفی��ذ التوص��یات الفنی��ة للحاص��الت 
الزراعیة وتقدیم خدمات إرشادیة كحوافز لتطبیق وتبن�ى المعلوم�ات 
واألسالیب المستحدثة الموصى بھا، لما لذلك م�ن ت�أثیر مباش�ر عل�ى 

راعي لتوفیر أكبر قدر من األمن الغذائي في ظ�ل الزی�ادة اإلنتاج الز
  . السكانیة الكبیرة

ویعتبر تحدید المستوى المعرفي للزراع فیما یتعلق بموضوع 
معین من األساسیات المنھجیة في العمل اإلرشادي الزراعي سواء 
في دراسة الموقف وما یترتب علیھ من بقیة خطوات بناء البرنامج 

عملیات التقییم والبحوث اإلرشادیة، وعادة ما یتم  اإلرشادي أو في
دراسة ھذا المستوى تجاه محصول أو موضوع معین تدعو الحاجة 

  .)٤: ، ص٢٠١٠على وأبو العطا، (إلى تنمیتھ أو تطویره 

  :البحثمشكلة 

یمثل محصول السمسم أحد المحاصیل الزیتیة الھامة لت�وفیر 
اص��ة ف��ي ظ��ل حاج��ة احتیاج��ات االس��تھالك المحل��ى والتص��نیع خ

الدول��ة م��ن الزی��وت النباتی��ة والت��ي تتزای��د باس��تمرار نتیج��ة للزی��ادة 
الس��كانیة المض��طردة، والش��ك أن ھن��اك جھ��ود إرش��ادیة زراعی��ة 
مس����تمرة لتنفی����ذ التوص����یات الفنی����ة المتعلق����ة بمعظ����م الحاص����الت 
الزراعیة لتزوی�د ال�زراع بالمع�ارف والمھ�ارات للعم�ل عل�ى زی�ادة 

اعی����ة، إال أن معرف����ة ال����زراع بالتوص����یات الفنی����ة اإلنتاجی����ة الزر
الخاص��ة بمحص��ول السمس��م ل��م تح��ظ بق��در ك��اف م��ن الدراس��ات 
اإلرش��ادیة حی��ث ن��درة البح��وث اإلرش��ادیة الزراعی��ة المھتم��ة بھ��ذا 

أن العدی�د م�ن ال�زراع تب�ین ومن خالل المالحظة المیدانیة . المجال
م�ن س�نوات  بمنطقة البحث قد اتجھوا إلى زراعة محصول السمس�م

قلیل���ة بس���بب حرم���انھم م���ن زراع���ة األرز لمش���كلة نق���ص المی���اه، 
وبالتالي قل�ة وع�یھم وإلم�امھم بالتوص�یات الفنی�ة لزراع�ة محص�ول 

ویع�د االھتم�ام بمعرف�ة . السمسم لكونھ محصوالً ح�دیثاً بالنس�بة لھ�م
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ال��زراع ب��أھم التوص��یات الفنی��ة المتعلق��ة بزراع��ة وإنت��اج محص��ول 
ة بمك��ان لت��وفیر المع��ارف والخب��رات الحدیث��ة السمس��م م��ن األھمی��

والت��ي م��ن ش��أنھا تط��ویر إنتاج��ھ أو لتق��دیم حل��ول للمش��كالت الت��ي 
تواجھ زراعتھ وإنتاج�ھ، باإلض�افة إل�ى أن التوس�ع ف�ي زراع�ة ھ�ذا 
المحصول بدخول مزارعین جدد یزید م�ن الحاج�ة إل�ى ت�وفیر مث�ل 

راس�ة لتحدی��د ل�ذا فق��د ك�ان ض�روریاً إج��راء ھ�ذه الد. ھ�ذه المع�ارف
مس��توى معرف��ة زراع السمس��م ب��أھم توص��یات زراعت��ھ، وتحدی��د 

معرف�ة ال�زراع المبح�وثین بھ�ذه عالقة بین الدرجة الكلیة لمس�توى ال
: التوص��یات وب��ین ك��ل م��ن المتغی��رات المس��تقلة المدروس��ة التالی��ة

الحی��ازة األرض��یة المزرعی��ة، وع��دد مص��ادر المعلوم��ات، وع��دد 
والتجدیدی���ة المزرعی���ة، والمس���احة ط���رق االتص���ال اإلرش���ادي، 

المزروعة بمحصول السمسم، ومعرف�ة ال�زراع بأس�ماء المحاص�یل 
الزیتیة، وعدد سنوات زراعة المبحوث لمحصول السمسم، ورغب�ة 
المبح��وث ف��ي االس��تمرار والتوس��ع ف��ي زراع��ة محص��ول السمس��م، 
وك��ذا التع��رف عل��ى المش��كالت الت��ي تع��وق اس��تمرار ال��زراع ف��ي 

  .محصول الذي أصبح بالغ األھمیةزراعة ھذا ال

  :األھداف البحثیة

عل�����ى بع�����ض الخص�����ائص الشخص�����یة االجتماعی�����ة  التع�����رف -١
  .واالتصالیة واالقتصادیة لزراع السمسم المبحوثین

تحدید مستوى معرف�ة ال�زراع المبح�وثین ب�أھم التوص�یات الفنی�ة  -٢
  .لزراعة محصول السمسم

ة الكلی��ة لمس��توى معرف��ة دراس��ة العالق��ة اإلرتباطی��ة ب��ین الدرج�� -٣
ال��زراع المبح��وثین لتوص��یات زراع��ة محص��ول السمس��م وك��ل م��ن 

الحی��ازة األرض��یة المزرعی��ة، وع��دد : المتغی��رات المس��تقلة التالی��ة
مص��ادر المعلوم��ات، وع��دد ط��رق االتص��ال اإلرش��ادي، والتجدیدی��ة 
المزرعی���ة، والمس���احة المزروع���ة بمحص���ول السمس���م، ومعرف���ة 

صیل الزیتیة، وع�دد س�نوات زراع�ة المبح�وث الزراع بأسماء المحا
لمحصول السمسم، ورغب�ة المبح�وث ف�ي االس�تمرار أو التوس�ع ف�ي 

  .زراعة محصول السمسم

التع��رف عل��ى المش��كالت الت��ي تع��وق االس��تمرار أو التوس��ع ف��ي  -٤
زراعة محصول السمس�م بمنطق�ة الدراس�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ال�زراع 

  .المبحوثین

  :الفرض البحثي

  :ف الدراسة الثالث تم صیاغة الفرض البحثي التاليلتحقیق ھد

درجة الكلیة لمستوى معرفة توجد عالقة إرتباطیة بین ال
الزراع المبحوثین بالتوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسم 

  .كمتغیر تابع وبین كل من المتغیرات المستقلة المدروسة

  :أھمیة البحث

معرفة زراع تكمن أھمیة ھذا البحث في أن تحدید مستوى 
السمسم المبحوثین عن التوصیات الفنیة الخاصة بزراعة المحصول 
قد یسھم في وضع برنامج إرشادي موجھ للزراع من أجل رفع 
مستوى معرفتھم في مجال زراعة محصول السمسم وتحسین 
كفاءتھم اإلنتاجیة وزیادة اإلنتاج من ھذا المحصول الھام، كما أن 

مستوى معرفة زراع ید العالقة بین نتائج البحث المتعلقة بتحد
وبین كل من المتغیرات المستقلة  السمسم بأھم توصیات زراعتھ

المدروسة من شأنھ الكشف عن المتغیرات المؤثرة على مستوى 
معرفتھم في ھذا الشأن بما یمكن االستفادة منھا في تصمیم برامج 
إرشادیة مناسبة، عالوة على أن تحدید المشكالت التي تعوق 
استمراریة زراعة وإنتاج السمسم بین الزراع بالمنطقة موضع 
البحث یعطى صورة واقعیة عن أھم ما یواجھ الزراع من عقبات في 
ھذا المجال، حتى تكون أمام صناع القرار لیمكنھم من اتخاذ 

  .القرارات الصحیحة عند مواجھة ھذه المعوقات مستقبالً 

  الطریقة البحثیة
  منطقة البحث 

احث��ان ض��من الفری��ق البحث��ي المش��ارك ف��ي دراس��ة لك��ون الب
فقد استعانا بجزء من البیان�ات المیدانی�ة ) ٢٠٢٠الغزالى وآخرون، (

الخاصة بھا في إجراء ھذا البحث بمحافظ�ة البحی�رة، حی�ث تع�د م�ن 
المحافظ���ات الت���ي تنتش���ر زراع���ة محص���ول السمس���م ب���ین بع���ض 

ب��ین أن مراكزھ��ا، وب��اإلطالع عل��ى حص��ر المس��احات بالمحافظ��ة ت
ھن�اك اخ�تالف كبی��ر ب�ین المراك��ز وبعض�ھا ف��ي مس�احات محص��ول 
السمسم، فقد تم اختیار ثالثة مراكز من أكبر المراك�ز ف�ي المس�احة، 
حی���ث بلغ���ت مس���احة محص���ول السمس���م بھ���ذه المراك���ز المخت���ارة 

تقریب���اً م���ن مس���احة السمس���م بمحافظ���ة  ٪٨٧ف���دان بنس���بة  ١١٩٥٢
یری��ة الزراع��ة ب��البحیرة، مد( ٢٠١٩ف��دان موس��م  ١٣٧٤٨البحی��رة 

وت��م اختی��ار ث��الث ق��رى بطریق��ة ) ٢٠١٩قس��م اإلحص��اء، دیس��مبر 
عش��وائیة م��ن الق��رى الت��ي تنتش��ر بھ��ا زراع��ة السمس��م بك��ل مرك��ز 
فكان��ت ق��رى العرق��وب، والك��وم األخض��ر، والخرب��ة بمرك��ز ح��وش 
عیس���ى، وق���رى منش���أة می���ت غم���ر، وس���كران، والبس���تان بمرك���ز 

والبالك��وس، وملیح��ة بمرك��ز ك��وم كف��ر ب��ولین،  ال��دلنجات، وق��رى
  .حمادة

  الشاملة والعینة

تمثلت شاملة ھ�ذا البح�ث ف�ي جمی�ع زراع محص�ول السمس�م 
مزارع��اً طبق��اً  ١٦٠٩ب��القرى موض��وع الدراس��ة ویبل��غ مجم��وعھم 

لكش��وف الحص��ر بالجمعی��ات التعاونی��ة الزراعی��ة للموس��م الزراع��ي 
 ٪١٠بة ، وق��د ت��م اختی��ار عین��ة عش��وائیة بس��یطة بنس��٢٠١٨/٢٠١٩

 ١٦١من زراع محصول السمسم من كل قریة حیث بل�غ مجم�وعھم 
مرك��ز ح��وش عیس��ى قری��ة : مبحوث��اً م��وزعین عل��ى النح��و الت��الي

مبحوث��اً، وقری��ة  ١٨مبحوث��اً، وقری��ة الك��وم األخض��ر ٢٥العرق��وب 
 ٢٢مبحوث��اً، ومرك��ز ال��دلنجات قری��ة منش��أة می��ت غم��ر  ١٣الخرب��ة 

مبحوث��اً،   ١٤وقری��ة البس��تان مبحوث��اً،  ١٩مبحوث��اً، وقری��ة س��كران 
 ١٦مبحوثاً، وقری�ة البالك�وس  ٢٣ومركز كوم حمادة قریة كفر بولین 

  ).١(مبحوثاً، كما ھو موضح بالجدول رقم ١١مبحوثاً، وقریة ملیحة 

  أدوات جمع البیانات 

عل��ى االس��تبیان بالمقابل��ة الشخص��یة كوس��یلة ق��د ت��م االعتم��اد 
وق��د اس��تلزم ذل��ك إع��داد . اس��ةأساس��یة لجم��ع البیان��ات الالزم��ة للدر

استمارة االستبیان استنادا إلى ما تم تحدی�ده لنوعی�ة البیان�ات المقابل�ة 
لألھداف الموضوعة وفى ضوء ھذا تح�ددت األس�ئلة الت�ي تض�منتھا 
االستمارة وتم صیاغتھا ووضعھا في صورة مبدئیة، وأج�رى علیھ�ا 

زراع م��زارع م��ن  ٣٠اختب��ار مب��دئي عل��ى عین��ة عش��وائیة قوامھ��ا 
محص��ول السمس��م بقری��ة الك��ردود مرك��ز ح��وش عیس��ى وتل��ي ذل��ك 
إدخال التعدیالت الض�روریة علیھ�ا ووض�عھا ف�ي ص�ورتھا النھائی�ة 
حی��ث اش��تملت عل��ى ج��زئین یتعل��ق األول منھ��ا ب��بعض الخص��ائص 
الشخص��یة االجتماعی��ة االتص��الیة واالقتص��ادیة لل��زراع المبح��وثین 

اع�ة محص�ول السمس�م، والمشكالت الت�ي تع�وق اس�تمرارھم ف�ي زر
وأخ���تص ثانیھ���ا باس���تبیان وتق���دیر المس���توى المعرف���ي للمبح���وث 

وق�د . بالتوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسم موض�وع الدراس�ة
 ٢٠١٩استغرقت عملیة جمع البیانات الفترة من نھایة ش�ھر دیس�مبر 

 .٢٠٢٠حتى النصف األول من شھر فبرایر 

  أدوات تحلیل البیانات 

البیان��ات البحثی��ة القی��ام بع��دة عملی��ات تمھیدی��ة اقتض��ى تحلی��ل 
واختباری�ة م�ن بینھ�ا المراجع�ة الیومی�ة بع�د اس�تیفاء البیان�ات می��دانیاً 
وتفریغھا وتبویبھا وجدولتھا، وقد استخدم الباح�ث ف�ي تحلی�ل بیان�ات 
ھ�ذه الدراس�ة األس��الیب اإلحص�ائیة المناس�بة منھ��ا، معام�ل االرتب��اط 

ط الحس���ابي، واالنح���راف المعی���اري، البس���یط لبیرس���ون، والمتوس���
والمدى، باإلض�افة إل�ى الج�داول التكراری�ة والنس�ب المئوی�ة، وذل�ك 

  .(SPSS)باستخدام برنامج 
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  توزیع عینة الدراسة بالقرى والمراكز اإلداریة المختارة بمحافظة البحیرة): ١(جدول 

  القریة  مساحة السمسم بالفدان**   المركز اإلداري
سم عدد زراع السم* 

  بالقریة
عدد الزراع المبحوثین 

١٠٪  

   ٧٩٦٧  الدلنجات

  ٢٢  ٢٢٢  منشأة میت غمر 

  ١٩  ١٩٠  سكران

  ١٤  ١٤١  البستان

  ٣٣٦٠  كوم حمادة

  ٢٣  ٢٢٩  كفر بولین

   ١٦  ١٥٩  البالكوس

  ١١  ١١١  ملیحة

  ٦٢٥  حوش عیسى

  ٢٥  ٢٤٥  العرقوب

  ١٨  ١٨٢  الكوم األخضر

  ١٣  ١٣٠  الخربة

  ١٦١  ١٦٠٩  ٩  ١١٩٥٢  اإلجمالي 

  ٢٠١٨/٢٠١٩كشوف الحصر باإلدارات الزراعیة بالمراكز للموسم الزراعي **  :المصدر
 ٢٠١٨/٢٠١٩كشوف الحصر بالجمعیات التعاونیة الزراعیة بالقرى للموسم الزراعي *             

 

  المعالجة الكمیة للمتغیرات 

  المتغیرات المستقلة : أوالً 

یقص��د بھ��ا المس��احة الت��ي یق��وم : لمزرعی��ةالحی��ازة األرض��یة ا -١
المبح���وث بزراعتھ���ا وق���ت إج���راء الدراس���ة س���واء كان���ت مل���ك أو 

  .مستأجرة نقداً أو مزارعة معبراً عنھا بالقیمة الخام مقاسة بالقیراط

یقص�د بھ�ا ع�دد المص�ادر الت�ي یس�تقى  :عدد مصادر المعلوم�ات -٢
ل والجی��ران، األھ��(المبح��وث منھ��ا المعلـ��ـومات الزراعــ��ـیة وھ��ى 

تج���ار المبی���دات والتق���اوي، المرش���د الزراع���ي، مس���ئولي الجمعی���ة 
الزراعی���ة، الب���رامج اإلذاعی���ة والتلفزیونی���ة، الص���حف والمج���الت، 

معب��راً عنھ��ا بقیم��ة رقمی��ة ). خب��رة كب��ار ال��زراع، ش��بكة اإلنترن��ت
مقدارھا درجتان لكل مصدر في حالة االعتماد علی�ھ ودرج�ة واح�دة 

  .تماد علیھفي حالة عدم االع

یقصد بھا عدد الطرق اإلرش�ادیة  :عدد طرق االتصال اإلرشادي -٣
المبح���وث لیس���تقى منھ���ا المعلوم���ات ) یفض���لھا(الت���ي یتع���رض لھ���ا 

زی��ارات مكتبی��ة، زی��ارات حقلی��ة، الحق��ول اإلرش��ادیة، (الزراعی��ة 
النشرات والمجالت اإلرشادیة، الندوات، المدارس الحقلیة، التلیف�ون 

اً عنھ��ا بقیم��ة رقمی��ة مق��دارھا درجت��ان ف��ي حال��ة معب��ر) المحم��ول
  .تفضیلھا ودرجة واحدة في حالة عدم تفضیلھا

یقص��د بھ��ا م��دى اھتم��ام المبح��وث وس��عیھ  :التجدیدی��ة المزرعی��ة -٤
لتنفیذ األفكار الجدیدة ومعرفة المعلومات الزراعی�ة المس�تحدثة، وت�م 

ثالث ذك��ر المبح�وث ل��: قیاس�ھا بمقی��اس م�ن ث��الث عب�ارات كم��ا یل�ي
أفكار مزرعیة مستحدثة لكل منھا درجة بحد أقصى ث�الث درج�ات، 
وتجربت��ھ درجت��ان، وع��دم تجربت��ھ درج��ة واح��دة، وبالنس��بة لوق��ت 

، أو بع�د )درج�ات ٤(التنفیذ نف�ذ المبح�وث الفك�رة أول س�ماعھ عنھ�ا 
، أو بع��د تنفی��ذ ع��دد كبی��ر م��ن )درج��ات ٣(مش��اھدتھا عن��د الجی��ران 

حی��ث ). درج��ة واح��دة(قیام��ھ بتنفی��ذھا ، أو ع��دم )درجت��ان(ال��زراع 
  . درجة ٩ -٢تراوحت درجة التجدیدیة للمبحوث من 

جم��الي إویقص��د بھ��ا : المس��احة المزروع��ة بمحص��ول السمس��م -٥
  .المساحة المخصصة لزراعة السمسم لدى المبحوث مقدرة بالقیراط

ق�یس ھ�ذا المتغی�ر  :معرفة المبحوث بأس�ماء المحاص�یل الزیتی�ة -٦
بح��وث درج��ة ع��ن معرفت��ھ لك��ل محص��ول یس��تخرج من��ھ بإعط��اء الم

وبذلك . الزیوت بحد أدنى درجة واحدة، وثماني درجات كحد أقصى
  .درجات ٨ -١تراوحت درجة القیاس النظریة من 

ویقصد بھ الدرج�ة الخ�ام  :عدد سنوات زراعة محصول السمسم -٧
لعدد سنوات قی�ام المبح�وث بزراع�ة محص�ول السمس�م س�واء كان�ت 

  .أو غیر متتالیة متتالیة

رغبة المبحوث في االس�تمرار أو التوس�ع ف�ي زراع�ة محص�ول  -٨
وق���یس باحتس���اب درجت���ان للمبح���وث ع���ن عزم���ھ عل���ى  :السمس���م

االس��تمرار ف��ي زراع��ة السمس��م مس��تقبالً ودرج��ة واح��دة ف��ي حال��ة 
توقفھ عن زراعت�ھ، وك�ذلك احتس�اب درجت�ان للمبح�وث ع�ن عزم�ھ 

 ودرج��ھ واح��دة ف��ي حال��ة ع��دم التوس��ع ف��ي مس��احة السمس��م مس��تقبالً 
 .درجات ٤ -٢وبذلك بلغت درجة القیاس النظریة من . التوسع

  التابعالمتغیر : ثانیاً 

درج���ة معرف����ة المبح����وث بالتوص����یات الفنی����ة لزراع����ة محص����ول 
وت��م قیاس��ھ بتق��دیر كم��ي لدرج��ة معرف��ة المبح��وث ب��أھم  :السمس��م

ى التوص�یات التوصیات الفنیة الخاصة بزراعة السمس�م باالس�تناد إل�
المدرج��ة بالنش��رات الفنی��ة الص��ادرة ع��ن قس��م المحاص��یل الزیتی��ة 
بمعھ�د بح�وث المحاص��یل الحقلی�ة لمحص�ول السمس��م وبالتع�اون م��ع 
الباحثین بقسم بحوث المحاص�یل الزیتی�ة بمحط�ة البح�وث الزراعی�ة 

األص��ناف الموص��ى : بإیت��اى الب��ارود بمحافظ��ة البحی��رة فیم��ا یخ��ص
، وال���دورة الزراعی���ة للمحص���ول، ومع���دل بھ���ا، ومواعی���د الزراع���ة

التق���اوي الموص���ى ب���ھ، واس���تخدام المطھ���رات الفطری���ة، ومع���دل 
التخط�یط والزراع�ة، والخ��ف، وع�دد الری�ات ومع��دل ال�ري، وكمی��ة 

زوتی���ة، وكمی���ة األس���مدة األس���مدة الفوس���فاتیة، وكمی���ة األس���مدة اآل
اد، البوتاس��یة، ومكافح��ة النیم��اتودا، ومیع��اد إیق��اف ال��ري قب��ل الحص��

وعالم��ات النض��ج ف��ي المحص��ول معب��راً ع��ن ك��ل منھ��ا بق��یم رقمی��ة 
مق��دارھا درجت��ان ف��ي حال��ة المعرف��ة ودرج��ة واح��دة ف��ي حال��ة ع��دم 

 .درجة ٢٨ -١٤المعرفة فتراوح مداھا النظري من 
 

  النتائج والمناقشة

  : الخصائص الشخصیة للزراع المبحوثین: أوالً 

أن ثلثي المبحوثین ) ٢(أبرزت النتائج الواردة بجدول رقم 
أقل (قیراط  ١١٦تقل حیازتھم المزرعیة عن  ٪٦٦.٥تقریبا وبنسبة 

مما یشیر إلى أن ثلثي العینة من صغار الزراع، ) من خمسة أفدنة
یتعرضون لعدد متوسط  ٪٤٨.٥وأن قرابة نصف المبحوثین بنسبة 

منھم  ٪٤١.٦در في حین أن مصا ٤- ٣من مصادر المعلومات من 
یتعرضون لعدد قلیل من مصادر المعلومات ال یتجاوز ثالثة 

 .مصادر

ال یفضلون  ٪٥٠.٩وأن أكثر من نصف المبحوثین بنسبة 
طرق  ٤- ٣یفضلون من  ٪٣٤.٨أكثر من طریقتین إرشادیتین، وأن 

  .طرق إرشادیة فأكثر ٥منھم  ٪١٤.٣إرشادیة، في حین یفضل 
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من المبحوثین  ٪٣٧.٣، و٪٤١إلى أن  كما تشیر النتائج
یقعون في الفئتین المتوسطة والمرتفعة التجدیدیة المزرعیة على 
الترتیب وھو ما یشیر إلى أن الغالبیة منھم یسعون إلى األفكار 

 ٪٦٧.٧الزراعیة المستحدثة، وأن أكثر من ثلثي المبحوثین بنسبة 
ن فدان قیراط أقل م ٣٧تقل مساحة محصول السمسم لدیھم عن 

من المبحوثین منخفضي المعرفة بأسماء  ٪٦٦.٥ونصف، وأن 
  .المحاصیل التي یستخرج منھا الزیت

 ٪٧٨.٣وكما أوضحت النتائج أن غالبیة المبحوثین بنسبة 
، ٪٤٢.٢منخفضي عدد سنوات زراعة محصول السمسم، وأن 

من المبحوثین یقعون في الفئتین المتوسطة والمرتفعة  ٪٤٦و
ستمرار أو زیادة مساحة السمسم مستقبالً على الرغبة في اال

الترتیب وھو ما یشیر إلى أن غالبیة المبحوثین لدیھم االستعداد 
حال توفر الظروف  لالستمرار في زراعة محصول السمسم

 .المناسبة لذلك
 

  توزیع الزراع المبحوثین وفقاً لخصائصھم الشخصیة المدروسة): ٢(جدول رقم 

 ٪ عدد متغیراتال   ٪ عدد المتغیرات

  المساحة المزروعة بمحصول السمسم بالقیراط    حجم الحیازة األرضیة المزرعیة بالقیراط

  ٦٧.٧  ١٠٩  )٣٧أقل من ( منخفض    ٦٦.٥  ١٠٧  )١١٦أقل من ( صغار الحیازة

  ١٩.٣  ٣١  )٦٢ - ٣٧(متوسط     ٢٤.٨  ٤٠  )٢١٤ -١١٦(متوسطي الحیازة 

 ١٣ ٢١ )فأكثر ٦٣(ع  مرتف   ٨.٧ ١٤ )فأكثر ٢١٥(كبار الحیازة 

 ١٠٠ ١٦١ المجموع   ١٠٠ ١٦١ المجموع

  ٧٠.٦٥ االنحراف المعیاري        ٩٨.٦٧المتوسط الحسابي 
  ٣١٢- ١٦المدى 

  ٤٢.٩٩  االنحراف المعیاري          ٤٠.٩٢  المتوسط الحسابي  
  ٢٨٨ -١٠المدى 

  درجة المعرفة بأسماء المحاصیل الزیتیة    عدد مصادر المعلومات

  ٦٦.٥  ١٠٧  )٤أقل من (منخفض     ٤١.٦  ٦٧  )٣أقل من (فض منخ

  ٣١  ٥٠  )٥ - ٤( متوسط     ٤٨.٥  ٧٨  )٤ - ٣( متوسط 

  ٢.٥ ٤ )فأكثر ٦(  مرتفع   ٩.٩ ١٦ )فأكثر ٥(مرتفع  

 ١٠٠ ١٦١ المجموع   ١٠٠ ١٦١ المجموع

  ١.١٤االنحراف المعیاري             ٢.٨٥المتوسط الحسابي 
 ٦ - ٠المدى 

   ١.٠٩ االنحراف المعیارى       ٣.١٩حسابي المتوسط ال  
 ٦ -١المدى 

  لسمسما عدد سنوات زراعة محصول    عدد طرق االتصال اإلرشادي

  ٧٨.٣   ١٢٦  )١٠أقل من( منخفض     ٥٠.٩  ٨٢  )٣أقل من (منخفض 

  ١٣  ٢١  )١٧ - ١٠(متوسط     ٣٤.٨  ٥٦  )٤ - ٣(متوسط 

  ٨.٧  ١٤  )فأكثر ١٨(مرتفع      ١٤.٣  ٢٣  )فأكثر ٥(مرتفع 

 ١٠٠ ١٦١ المجموع   ١٠٠ ١٦١ المجموع

  ١.٥٤ االنحراف المعیاري           ٢.٨٢ المتوسط الحسابي
  ٧ -٠المدى 

  ٥.٤٥ االنحراف المعیاري              ٦.٤٤المتوسط الحسابي   
  ٢٥ -١المدى 

  الرغبة في االستمرار أو التوسع في المساحة    درجة التجدیدیة المزرعیة

  ١١.٨  ١٩  )درجة ٢(منخفضة     ٢١.٧  ٣٥  )٥أقل من (منخفض 

  ٤٢.٢  ٦٨  )درجات ٣(متوسطة     ٤١  ٦٦  )٦ - ٥(متوسط 

 ٤٦ ٧٤ )درجات ٤(مرتفع    ٣٧.٣ ٦٠ )فأكثر ٧ (مرتفع 

 ١٠٠ ١٦١ المجموع   ١٠٠ ١٦١ المجموع

  ١.٩٦ االنحراف المعیاري         ٥.٥٤ المتوسط الحسابي
  ٩ -٢المدى 

  ٠.٦٨ االنحراف المعیاري           ٣.٣٤ المتوسط الحسابي  
  ٤ -٢المدى 

  مبحوث  ١٦١= تم جمعھا وحسابھا من استمارة االستبیان          ن  :المصدر

 
مستوى معرفة الزراع المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة : ثانیاً 

  لزراعة محصول السمسم

أن الدرجات ) ٣(توضح البیانات الواردة بالجدول رقم 
معرفة زراع السمسم المبحوثین بأھم  المعبرة عن مستوى

درجة  ٢٨إلى  ١٧ التوصیات الفنیة للمحصول تراوحت بین
، ٢.٨درجة وانحراف معیاري بلغ  ٢٢.٦٧بمتوسط حسابي قدره 

وبتقسیم المبحوثین إلى ثالث فئات وفقاً للمدى الفعلي تبین أن 

من المبحوثین یمثلون ذوى المستوى المعرفي المنخفض،  ٪٣٥.٤
منھم متوسطي المعرفة بالتوصیات الفنیة لزراعة  ٪٣٤.٨وأن 

محصول السمسم أي أن أكثر من ثلثي العینة معرفتھم متواضعة 
وغیر كافیة، في حین بلغت نسبة ذوى المستوى المعرفي المرتفع 

وھو ما یشیر إلى احتیاجھم للمعرفة بالتوصیات منھم،  ٪٢٩.٨
  .الفنیة لزراعة محصول السمسم
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  توزیع فئات الزراع المبحوثین وفقاً لمستواھم المعرفي بأھم التوصیات الفنیة لمحصول السمسم :)٣(جدول رقم 

 ٪ العدد المعرفة بالتوصیات الفنیة فئات مستوى

  درجة) ٢٢أقل من(منخفض 
  درجة)  ٢٥ - ٢٢(متوسط 
 درجة) فأكثر  ٢٦(مرتفع 

٥٧  
٥٦  
٤٨ 

٣٥.٤  
٣٤.٨  
٢٩.٨ 

 ١٠٠ ١٦١ اإلجمالي

  ٢.٨االنحراف المعیاري                 ٢٢.٦٧المتوسط الحسابي                درجة   ٢٨ – ١٧المدى 

  مبحوث ١٦١= تم جمعھا وحسابھا من استمارة االستبیان          ن : المصدر
  

وفیما یتعلق بمعرفة الزراع المبحوثین بأھم بنود التوصیات 
ر بن��داً الفنی��ة لزراع��ة محص��ول السمس��م والت��ي تض��منت أربع��ة عش��

أن النس���بة ) ٤(وض���حت النت���ائج ال���واردة بالج���دول رق���م معرفی���اً، أ
المئوی���ة لمعرف���ة ال���زراع المبح���وثین بالتوص���یات الفنی���ة لزراع���ة 

م��ن إجم��الي  ٪٩٤.٤إل��ى  ٪١١.٨محص��ول السمس��م تراوح��ت ب��ین 
: ال���زراع المبح���وثین، وأمك���ن ترتیبھ���ا تنازلی���اً عل���ى النح���و الت���الي

، ومیع�����اد الخ�����ف )٪٩٤.٤(عالم�����ات النض�����ج ف�����ي المحص�����ول 
، ومیع���اد )٪٩١.١(، ومت��ى یتوق���ف ال���ري قب��ل الحص���اد )٪٩١.٣(

، وترتی���ب المحص���ول ف���ي ال���دورة الزراعی���ة )٪٨٦.٣(الزراع���ة 
، وكمیة األسمدة )٪٨٠.١(، وعدد مرات الري ومعدالتھا )٪٨١.٩(

، ومع��دل )٪٥٨.٤(، وكمی��ة األس��مدة الفوس��فاتیة )٪٦٤.٦(االزوتی��ة 
، ومع�دل )٪٤٦(، ومكافحة النیم�اتودا )٪٥٢.٢(التقاوي المستخدمة 

، واس�تخدام )٪٣٦.٧(األسمدة البوتاسیة كمیة ، و)٪٤٥.٤(التخطیط 
). ٪١١.٨(، واألصناف الموصى بھا )٪٢٧.٣(المطھرات الفطریة 

وتشیر ھذه النت�ائج ف�ي مجملھ�ا إل�ى أن معرف�ة المبح�وثین ب�أھم بن�ود 
متوس�طة، حی��ث التوص�یات الفنی�ة لزراع�ة محص��ول السمس�م كان�ت 

وفق���اً  ٪٦١.٩بل��غ متوس��ط النس���بة المئوی��ة لمعرف��ة المبح���وثین بھ��ا 
بینم��ا ت��دنت مس��تویاتھم المعرفی��ة بك��ل م��ن ).٤(لبیان��ات ج��دول رق��م 

مكافح��ة النیم��اتودا، ومع��دل التخط��یط، و كمی��ة األس��مدة البوتاس��یة، 
مم�ا یوق�ع . واستخدام المطھرات الفطریة، واألص�ناف الموص�ى بھ�ا

الزراعي مھمة سد ھذه الفجوة المعرفی�ة بتزوی�د زراع  على اإلرشاد
السمسم بأھم التوص�یات الفنی�ة الخاص�ة بزراعت�ھ، م�ن خ�الل تفعی�ل 
طرق��ھ اإلرش��ادیة المتع��ددة م��ن ن��دوات، وزی��ارات حقلی��ة، وإقام��ة 
 .الحق�������ول اإلرش�������ادیة، ونش�������ر الم�������دارس الحقلی�������ة وغیرھ�������ا

  

 معرفتھم ببنود التوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسمتوزیع الزراع المبحوثین وفقاً ل): ٤(جدول رقم 

 مبحوث ١٦١= تم جمعھا وحسابھا من استمارة االستبیان     ن  :المصدر
 

اع السمسم المبحوثین بأھم العالقة بین درجة معرفة زر: ثالثاً 
  :التوصیات الفنیة لزراعتھ وبین المتغیرات المستقلة المدروسة

للتعرف على المتغیرات المستقلة المدروسة ذات االرتباط 
المعنوي بدرجة معرفة الزراع المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة 
لزراعة محصول السمسم كمتغیر تابع، تم صیاغة الفرض 

جد عالقة إرتباطیة معنویة بین درجة معرفة ال تو"اإلحصائي 
المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسم وكل من 

الحیازة األرضیة المزرعیة، : المتغیرات المستقلة المدروسة التالیة
وعدد مصادر المعلومات، وعدد طرق االتصال اإلرشادي، 

السمسم، والتجدیدیة المزرعیة، والمساحة المزروعة بمحصول 
ومعرفة الزراع بأسماء المحاصیل الزیتیة، وعدد سنوات زراعة 

المبحوث لمحصول السمسم، ورغبة المبحوث في االستمرار أو 
  ".التوسع في زراعة محصول السمسم

والختبار صحة ھذا الفرض استخدم معامل االرتباط البسیط 
اك أن ھن) ٥(لبیرسون، وقد أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

بین  ٠.٠١عالقة إرتباطیة طردیة معنویة عند المستوى اإلحتمالى 
درجة معرفة المبحوثین بأھم التوصیات الفنیة لزراعة محصول 

عدد مصادر : السمسم وبین كل من المتغیرات المستقلة التالیة
وعدد طرق االتصال اإلرشادي، وعدد سنوات زراعة ، المعلومات

امالت االرتباط البسیط لھا حیث بلغت قیم مع محصول السمسم
  . على الترتیب٠.٢٨٤، ٠.٢٨٩، ٠.٣٢٣

  
 م

  
 التوصیات الفنیة

 المعرفة

 یعرف ال یعرف

 ٪ العدد  ٪ العدد

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤ 

  األصناف الموصى بھا

  میعاد الزراعة

  ترتیبة فى الدورة الزراعیة 

  ةمعدل التقاوى المستخدم

  استخدام المطھرات الفطریة

  معدل التخطیط

  میعاد الخف

  ومعدالتھا  الريعدد مرات 

  كمیة األسمدة الفوسفاتیة

  زوتیةكمیة األسمدة اآل

  كمیة األسمدة البوتاسیة

  مكافحة النیماتودا

  قبل الحصاد الريمتى یتوقف 

 المحصول فيعالمات النضج 

١٩  

١٣٩  

١٣٢  

٨٤  

٤٤  

٧٣  

١٤٧  

١٢٩  

٩٤  

١٠٤  

٥٩  

٧٤  

١٤٥  

١٥٢ 

١١.٨ 

٨٦.٣  

٨١.٩  

٥٢.٢  

٢٧.٣  

٤٥.٤  

٩١.٣  

٨٠.١  

٥٨.٤  

٦٤.٦  

٣٦.٧  

٤٦  

٩١.١  

٩٤.٤ 

١٤٢  

٢٢  

٢٩  

٧٧  

١١٧  

٨٨  

١٤  

٣٢  

٦٧  

٥٧  

١٠٢  

٨٧  

١٦  

٩ 

٨٨.٢  

١٣.٧  

١٨.١  

٤٧.٨  

٧٢.٧  

٥٤.٦  

٨.٧  

١٩.٩  

٤١.٦  

٣٥.٤  

٦٣.٣  

٥٤  

٩.٩  

٥.٦ 
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العالقة اإلرتباطیة بین درجة معرفة زراع السمس�م ): ٥(جدول رقم 
المبح��وثین بالتوص���یات الفنی��ة لزراعت���ھ وك��ل م���ن 

  متغیراتھم المستقلة المدروسة

  المتغیرات المستقلة  م
 درجة

  الرتباطا

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

  رضیة المزرعیةحجم الحیازة األ
  عدد مصادر المعلومات

  عدد طرق االتصال اإلرشادي
  درجة التجدیدیة المزرعیة

  المساحة المزروعة بمحصول السمسم
  درجة المعرفة بأسماء المحاصیل الزیتیة

  عدد سنوات زراعة محصول السمسم
  الرغبة في االستمرار أو التوسع في المساحة

 - ٠.٠٣٥  
 **٠.٣٢٣  
 **٠.٢٨٩  

٠.١٥١  
٠.٠٢٨  

 *٠.١٦٩  
 **٠.٢٨٤  
 *٠.١٧٦  

  ٠.٠١معنویة عند المستوى اإلحتمالى ** 
  ٠.٠٥ معنویة عند المستوى اإلحتمالى* 

  

كما تبین وجود عالقة إرتباطیة طردیة معنویة عند المستوى 
بین درجة المعرفة بأسماء المحاصیل الزیتیة،  ٠.٠٥اإلحتمالى 

كمتغیرین مستقلین والرغبة في االستمرار أو التوسع في المساحة 
ودرجة معرفة زراع السمسم المبحوثین بالتوصیات الفنیة لزراعتھ 

حیث بلغت قیم معامالت االرتباط البسیط لھما  كمتغیر تابع
في حین لم یثبت معنویة ھذه . على الترتیب ٠.١٧٦، ٠.١٦٩

مع  ٠.٠٥ ، و٠.٠١العالقة عند أي من المستویین االحتمالیین 
ة األرضیة المزرعیة، ودرجة التجدیدیة حجم الحیاز متغیرات
وبناءا على ھذه . المساحة المزروعة بمحصول السمسم، المزرعیة

عدد النتائج أمكن رفض الفرض اإلحصائي بالنسبة لمتغیرات 
وعدد طرق االتصال اإلرشادي، وعدد سنوات ، مصادر المعلومات

درجة المعرفة بأسماء المحاصیل ، وزراعة محصول السمسم
یة، والرغبة في االستمرار أو التوسع في المساحة ولم نستطیع الزیت

وتشیر . رفضھ بالنسبة لباقي المتغیرات المستقلة موضوع الدراسة
ھذه النتائج إلى أھمیة تعدد مصادر الحصول على المعلومات 

الزراعیة أمام الزراع، وكذلك تعدد الطرق اإلرشادیة التي تناسب 
ه المعلومات وبالتالي زیادة المزارعین في الحصول على ھذ

معارفھم، باإلضافة إلى ما یتمتع بھ الزراع من خبرة في الزراعة 
كما أن ھذه . ووعى بأسماء وأنواع المحاصیل الزیتیة بصفة عامة

العالقة تعنى أن المبحوثین الراغبین في االستمرار في زراعة 
مزید من السمسم أو التوسع في مساحتھ لدیھم مستقبالً یبحثون عن ال

المعلومات المتعلقة بإنتاجھ مؤدى ذلك كلھ إلى ارتفاع مستواھم 
  .المعرفي بالتوصیات الفنیة الخاصة بھذا المحصول

المش��كالت الت��ي تع��وق االس��تمرار أو التوس��ع ف��ي زراع��ة : رابع��اً 
  :محصول السمسم من وجھة نظر الزراع المبحوثین

في  للتعرف على المشكالت التي تعوق استمرار الزراع
زراعة محصول السمسم، أوضحت البیانات الواردة بالجدول رقم 

المیاه وعدم انتظام المناوبات، وتلوث میاه الري  نقصأن ) ٦(
وحساسیة السمسم لھا، وسوء التسویق وتحكم التجار في سعر 
المحصول، كانت أھم أسباب التوقف عن زراعة السمسم إذ أشار إلى 

زراع السمسم المبحوثین على  من ٪٣٧.٢، و٪٤٠.٣، و٪٤٤.٧ذلك 
عدم : الترتیب، كما أن ھناك أسباب أخرى أقل نسبیاً تمثلت في

، وصغر حجم )٪٣٢.٣(صرف مقررات سمادیة لمحصول السمسم 
، ونقص )٪٢٩.٨(الحیازة األرضیة المزرعیة لدى المزارع 

، )٪٢٤.٨(المعلومات واإلرشادات عن زراعة محصول السمسم 
، )٪٢٣.٦(محاصیل العلف الصیفي  وحاجة الزراع لزراعة

وتعارض محصول السمسم مع محصول األرز في الدورة الزراعیة 
، وعدم )٪١٦.٧(، وكثرة اإلصابة بالمن والندوة العسلیة )٪٢٢.٤(

، وتفضیل الزراع لزراعة محصول )٪١٢.٤(وجود تقاوي مضمونة 
 ، وتلوث التربة بالنیماتودا وصعوبة مكافحتھا)٪٨.٧(بنجر السكر 

 وارتفاع، )٪٦.٨(، والري من میاه الصرف بصفة أساسیة )٪٧.٤(
، وإصابة المحصول بأمراض )٪٥.٦(الماء األرضي وملوحة التربة 

وأن أمراً كھذا یقتضى بذل الجھود  ،)٪٤.٣(غیر معلومة للزراع 
اإلرشادیة والعمل على تذلیل ھذه المشكالت وإیجاد الحلول المناسبة 

ى زراعة محصول السمسم والتوسع في لھا من أجل اإلبقاء عل
 . ھ مستقبالً مساحات

 
  تكرارات المشكالت التي تعوق استمرار الزراع المبحوثین في زراعة محصول السمسم  ):٦(جدول رقم 

 مبحوث ١٦١= تم جمعھا وحسابھا من استمارة االستبیان             ن  :المصدر

 ٪ تكرار المشكالت م

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥ 

  نقص المیاه وعدم انتظام المناوبات

  سمسم لھاتلوث میاه الري وحساسیة ال

  سوء التسویق وتحكم التجار في سعر المحصول

  عدم صرف مقررات سمادیة لمحصول السمسم

  صغر حجم الحیازة األرضیة المزرعیة لدى المزارع

  نقص المعلومات واإلرشادات عن زراعة محصول السمسم

  حاجة الزراع لزراعة محاصیل العلف الصیفي

  ورة الزراعیةتعارض محصول السمسم مع محصول األرز في الد

  كثرة اإلصابة باآلفات وخاصة المن والندوة العسلیة والذبول

  عدم وجود تقاوي مضمونة

  تفضیل الزراع لزراعة محصول بنجر السكر

  تلوث التربة بالنیماتودا وصعوبة مكافحتھا

  الري من میاه الصرف بصفة أساسیة

  ارتفاع الماء األرضي وملوحة التربة

 ر معلومة للزراعإصابة المحصول بأمراض غی

٧٢  

٦٥  

٦٠  

٥٢  

٤٨  

٤٠  

٣٨  

٣٦  

٢٧  

٢٠  

١٤  

١٢  

١١  

٩  

٧ 

٤٤.٧  

٤٠.٣  

٣٧.٢  

٣٢.٣  

٢٩.٨  

٢٤.٨  

٢٣.٦  

٢٢.٤  

١٦.٧  

١٢.٤  

٨.٧  

٧.٤  

٦.٨  

٥.٦  

٤.٣ 
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  التوصیات

ص وفق���اً لم���ا توص���ل إلی���ھ البح���ث م���ن نت���ائج ت���م اس���تخال
  :التوصیات التالیة

 ٪٧٠.٢أظھ���رت النت���ائج أن غالبی���ة ال���زراع المبح���وثین بنس���بة  -١
یقع��ون ف��ي الفئت��ین المنخفض��ة والمتوس��طة المس��توى المعرف��ي ألھ��م 
التوصیات الفنیة لزراعة محصول السمسم لذلك ھناك ضرورة لبذل 
مزید من الجھود اإلرشادیة الفنیة الت�ي تس�ھم ف�ي االرتف�اع بمس�توى 

زراع السمسم بھ�ذه التوص�یات الفنی�ة، وذل�ك بتخط�یط وتنفی�ذ  معرفة
  . برامج إرشادیة في ھذا المجال

األخذ في االعتبار المتغیرات المستقلة الت�ي لھ�ا عالق�ة إرتباطی�ة  -٢
معنوی��ة بدرج��ة معرف��ة ال��زراع بالتوص��یات الفنی��ة المتعلق��ة بزراع��ة 

ل وإنت���اج محص���ول السمس���م والت���ي كش���فت عنھ���ا الدراس���ة كم���داخ
وركائز عند تخطیط وتنفیذ البرامج اإلرشادیة الخاص�ة بھ�ذا المج�ال 
خاص���ة م���ا ین���درج منھ���ا تح���ت مف���اھیم االتص���ال اإلرش���ادي ونق���ل 

 .المعلومات الزراعیة

أبان��ت النت��ائج وج��ود ع��دد م��ن المعوق��ات الت��ي تق��ف ح��ائالً أم��ام  -٣
اس���تمرار ال���زراع ف���ي زراع���ة محص���ول السمس���م بمنطق���ة البح���ث 

لمی��اه وع��دم انتظ��ام المناوب��ات، وتل��وث می��اه ال��ري وأھمھ��ا نق��ص ا
وحساس��یة السمس��م لھ��ا، وس��وء التس��ویق وتحك��م التج��ار ف��ي س��عر 

مما یستدعى اھتمام المسئولین الزراعیین بمواجھ�ة ھ�ذه . المحصول
المعوقات باتخ�اذ اإلج�راءات لحمای�ة ش�بكة ال�ري والمحافظ�ة علیھ�ا 

إدخ�ال المحص�ول ف�ي من التلوث وتنظیم توزیع المیاه، مع ضرورة 
  .الزراعات التعاقدیة

  
  المراجع

أحمد، سمر، وعثمان، سعاد محمد محمد، زراعة وإنتاج السمس�م،  -
اإلدارة المركزی����ة لإلرش����اد الزراع����ي والبیئ����ة، مرك����ز البح����وث 

  .٢٠١٥، )١٣٤٠(الزراعیة، نشرة رقم 

اإلدارات الزراعی���ة بمراك���ز ال���دلنجات، وح���وش عیس���ى، وك���وم  -
إلحص���اء، بیان���ات حص���ر المس���احات، بیان���ات غی���ر حم���ادة، قس���م ا

  .٢٠٢٠، ینایر، منشورة

الخبیر، الحسیني محمد صابر رفت، ونیللى نصیف فرج، وس�میر  -
ط���ھ الس���روجي، المس���توى المعرف���ي لل���زراع ف���ي إنت���اج وتس���ویق 
محص���ول عب���اد الش���مس ف���ي ث���الث ق���رى مص���ریة، معھ���د بح���وث 

، ع�ام )١٢٧(ی�ة رق�م اإلرشاد الزراع�ي والتنمی�ة الریفی�ة، نش�رة بحث
١٩٩٧.  

الخ��ولى، حس���ین زك���ى، ومحم���د فتح��ي الش���اذلي، ش���ادیھ فتح���ي،  -
اإلرش��اد الزراع��ي، وكال��ة الص��قر للص��حافة والنش��ر، اإلس��كندریة، 

١٩٨٤.  

الرافع��ى، أحم��د كام��ل، اإلرش��اد الزراع��ي عل��م وتطبی��ق، معھ��د  -
اعیة، بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، مركز البحوث الزر

  .١٩٩٢، مصر، راضياألزارة الزراعة واستصالح و

الص�اوي، وحی�د عب��د العزی�ز، ومم��دوح محم�د عب��د الفت�اح خلیف��ة،  -
وعماد الدین یوسف محمود، ومحمد محمود أحمد إب�راھیم، وخی�ري 

 -الزراع���ة ( عب���ده م���وافي، زراع���ة وإنت���اج المحاص���یل الزیتی���ة 
عی����ة، وزارة ، اإلدارة العام����ة للثقاف����ة الزرا)اآلف����ات  -األم����راض

  . ٢٠١٣، الزراعة واستصالح األراضي

الطنوبى، محم�د محم�د عم�ر، دكت�ور، مرج�ع اإلرش�اد الزراع�ي،  -
  .١٩٩٨دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

الغزال��ي، مم��دوح محس��ن، و جمی��ل محم��د ش��رف ال��دین، وعب��د  -
العاطى حمی�ده س�كر، وعب�د العل�یم أحم�د الش�افعي، والس�عید محم�ود 
راج��ح، وحم��دي عب��د ال��رحمن ال��دیب، ومحم��د الس��ید زای��د، وش��رین 
محم��د عاص��ي، ورش��ا محم��د عاص��ي، دراس��ة إرش��ادیة إلمكانی��ة 
التوسع ف�ي زراع�ة المحاص�یل الزیتی�ة ف�ي بع�ض محافظ�ات الوج�ھ 

البح���ري بجمھوری���ة مص���ر العربی���ة، وزارة الزراع���ة واستص���الح 
اد األراض����ي، مرك����ز البح����وث الزراعی����ة، معھ����د بح����وث اإلرش����

الزراعي والتنمی�ة الریفی�ة، قس�م بح�وث الب�رامج اإلرش�ادیة، دراس�ة 
  .٢٠٢٠غیر منشورة، 

الفیش��اوي، ط��ھ محم��د عل��ى، ومحم��د ف��اروق الجم��ل، وع��ادل عب��د  -
السمیع، آراء القادة اإلرشادیین الرسمیین في أسالیب تضییق الفج�وة 
ب��ین إنت��اج واس��تھالك الزی��وت ف��ي مص��ر، مجل��ة الجمعی��ة العلمی��ة 

  . ٢٠١١، )٣(، عدد )١٥(رشاد الزراعي، مجلد لإل

-٢(الكتاب اإلحصائي السنوي، الب�اب الخ�امس، الزراع�ة، ج�دول -
، )٣(، المس����احة المحص����ولیة واإلنت����اج للمحاص����یل الص����یفیة )٥
)٢٠١٧ – ٢٠٠٥.(  

بھنس���ى، أس���امة ط���ھ، الزراع���ة اآللی���ة للسمس���م، مجل���ة اإلرش���اد  -
  .٢٠١٧مایو،  -یلالزراعي، العدد الثامن والثمانون، ابر

البورصة، الزراعة إعداد خطط النھ�وض بمحص�ول  حسن، سلیم، -
 ت����������������م االس����������������ترجاع م����������������ن ال����������������رابط السمس����������������م،

https://alborsaanews.com/2019/09/01 .  

دراز، س��امى محم��د، وف��راج محم��د ع��وض الس��بیعى، ومص��طفى  -
عن��ین، مع��ارف ال��زراع بأس��باب الفاق��د ف��ي القم��ح عب��د الحمی��د أب��و ال

العل��وم االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الزراعی��ة، بمحافظ��ة دمی��اط، مجل��ة 
  .٢٠١٧، )١٢(، العدد )٨(جامعة المنصورة، مجلد 

سویلم، محمد نسیم، مشاركة المعرف�ة والخب�رات، دورة ف�ي إع�داد  -
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Abstract: The research aimed to identify the level of knowledge of sesame farmers with the most important technical 
recommendations for its cultivation, and to determine the relationship between the degree of knowledge of the farmers 
researched the most important technical recommendations for growing sesame crop as a dependent variable and each of 
the independent variables studied, and to identify the problems that hinder the continuation of sesame crop cultivation 
in the study area. The research was conducted in nine villages where sesame cultivation is widespread, namely the 
villages of Arqoub, Al-Kum Al-Akhdar, and Khirbet in the District of Hosh Issa, and Munshat Mit Ghamr, Sakran, Al-
Bustan in the District of Delingat, Kafr Paulin, Blacks, and Maliha in the District of Kom Hamada. Comprehensive of 
this research was all sesame farmers in the villages under study and a total of 1609 farmers, and a simple random 
sample was chosen at 10% of sesame farmers in each village and the sample reached 161 respondents. The data was 
collected by personal interview during the period from the end of December 2019 until the first half of February 2020. 
The results showed that 35.4% of the respondents had a low knowledge level of the most important technical 
recommendations for sesame cultivation, and 34.8% of them were average knowledge of these recommendations, while 
the percentage of those with a high knowledge level of these recommendations was 29.8% of the respondents. And 
there was a significant direct correlation relationship at the probability level 0.01 between the degree of respondents' 
knowledge of the most important technical recommendations for sesame cultivation and each of the following 
independent variables: the number of information sources, the number of indicative methods of communication, and the 
number of years of sesame cultivation. It was also found that there was a significant correlative correlation at the 
probability level 0.05 between the degree of knowledge of the names of oil crops, the desire to continue to grow sesame 
as independent variables and the degree of knowledge of the sesame growers researched with the technical 
recommendations for cultivating it as a dependent variable. It was found that there are a group of problems that hinder 
the farmers from continuing to grow sesame, the most important of which are: lack of water, pollution of irrigation 
water, sensitivity of sesame to it, and poor marketing of the crop. 
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