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مستوى معرفة وتنفيذ الزراع لتقنيات الزراعة العضوية بقريتين بمحافظة المنوفية
د .محمد صابر عبد الحميد الصباغ
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د .رائد عبد الناصر سالمو

2

 1أستاذ مساعد قسم التنمية البشرية واإلقتصاد – كمية الثروة السمكية – جامعة السويس 2،مدرس المجتمع الريفي  -قسم االقتصاد والتنمية
الريفية -كمية العموم الزراعيو البيئيو –جامعة العريش
الممخص العربي
استيدف البحث التعرف عمى مستوى معرفة وتنفيذ الزراع لتقنيات الزراعة العضوية بمنطقة البحث  ،وتحديد معرفة وتنفيذ الزراع

ببعض تقنيات الزراعة العضوية  ،وكذا تحديد مصادر معمومات ال مزارعين عن الزراعة العضوية  ،والتعرف عمى العبلقة بين المتغيرات
المستقمة وبين كل من درجات معرفة ومستوى تنفيذ المبحوثين الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية .وقد تم إختيار محافظة المنوفية

بإعتبارىا من أكبر المحافظات فى الوجو البحرى فى عدد الحائزين ألرض زراعية  ،وأجري البحث عمى عينة عشوائية من المزارعين بمغ قواميا

 285مزارعًا  ،وتم إستخدام اإلستبيان بالمقابمة الشخصية لجمع البيانات  ،وتم إستخدام معامل ارتباط بيرسون  ،وكذلك تم استخدام تحميل
االنحدار الخطي المتعدد التدرجي الصاعد  ،واستخدم اختبار " Fف" لمحكم عمى معنوية النماذج التحميمية ،واستخدم اختبار "ت" الختبار
معنوية العبلقات بين المتغيرات التابعة والمستقمة  ،باإلضافة إلى العرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية  ،وقد استخدم المنيج الوصفى

لتحقيق أىداف الدراسة .

وفيما يمى أىم النتائج التى توصل إلييا البحث :

 إرتفاع مستوى معرفة وتنفيذ حوالى ثمث الزراع المبحوثين لممارسات الزراعة العضوية عالياً.

 أن درجة معرفة الزراع بممارسات الزراعة العضوية كانت عالية فى المحاور التالية اختيار التقاوى والشتبلت  ،السماد العضوى
(الكمبوست) ،المخصبات الحيوية  ،ومصادر الحصول عمى السماد البمدى  ،والتسميد األخضر  ،والمكافحة المتكاممو لبلفات والحشرات

والتخمص من الحشائش  ،وحصاد المحصول  ،ومعامبلت ما بعد الحصاد  ،واالنتاج الحيوانى العضوى.

 أن درجة تنفيذ الزراع لتقنيات الزراعة العضوية كانت عالية فى المحاور التالية اختيار التقاوى والشتبلت  ،السماد العضوى
(الكمبوست) ،بينما كانت درجة تنفيذىم متوسطة فى ممارسات المخصبات الحيوية  ،ومصادر الحصول عمى السماد البمدى  ،ومعامبلت
ما بعد الحصاد  ،بينما كانت درجة تنفيذىم ضعيفة لتقنيات التسميد األخضر  ،والمكافحة المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص من

الحشائش  ،وحصاد المحصول  ،واالنتاج الحيوانى العضوى.

 أن أىم مصادر الزراع فى الحصول عمى معمومات عن الزراعة العضوية ىى اساتذة المحطات البحثية اإلقميمية والصحف والدورات
التدريبية والمجبلت الزراعية  ،والبرامج اإلذاعية الزراعية و البرامج التميفزيونية الزراعية والندوات العممية.

 أن ىناك سبع متغيرات تساىم فى تفسيرالتباين الحادث فى درجة معرفة الزراع المبحوثين بتقنيات الزراعة العضوية وىى  :حجم الحيازة
المزرعية  ،حجم حيازة اآلالت  ،درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية  ،عدد أفراد أسرة المبحوث  ،عدد سنوات تعميم المبحوث  ،السن

الحالى لممبحوث  ،درجة رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية  .حيث تبمغ نسبة التباين المفسر مجتمعو ليذه المتغيرات نحو %38

 أن ىناك سبع متغيرات تساىم فى تفسيرا لتباين الحادث فى درجة تنفيذ الزراع المبحوثين بتقنيات الزراعة العضوية وىى  :متغيرات
حجم حيازة األجيزة المنزلية  ،درجة طموح المبحوث ،عدد أفراد أسرة المبحوث  ،السن الحالى لممبحوث حجم حيازة اآلالت المزرعية  ،عدد

سنوات تعميم المبحوث  ،درجة رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية  .حيث تبمغ نسبة التباين المفسر مجتمعو ليذه المتغيرات نحو

. %34

 .1المقدمة :

االمنة حيث ينظر إلى الزراعة العضوية بإعتبارىا الزراعة الطبيعية

واكب التقدم المتنامى فى االنتاج الزراعى ونوعيتو فى الدول

التى غايتيا اإلنتاج األمثل  ،والتى تولى أىمية لممحافظة عمى الموارد

الشرائية لمسكان  ،وقدرتيم عمى دفع أسعار أعمى لممنتجات الغذائية

البيئية واإلستخدام المكثف لممعارف والميارات  ،وتجنب حدوث

المتقدمة تقدم آخر فى زيادة متوسط الدخل القومى لمفرد وزيادة القدرة

 ،وتفى باإلحتياجات الحقيقية  ،ومداخميا إستخدام الوسائل الحيوية
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المشكبلت  ،واستخدام وسائل سيطرة مختارة وبيئية  ،وتعديل نمط

اإلستخدام اآلمن ليا  ،وبصفة خاصة فى المركبات التخميقية منيا

اإلستيبلك وتصميم وادارة نظم تساىم فى تجديد الموارد المتجددة ،

إلى اإلخبلل فى التوان الطبيعى والبيئى  ،وظيور بعض األضرار

(عبد السبلم  ،محمد السيد  ،سمسمة عالم المعرفة رقم  ، 232الكويت

والتربة  ،والماء ( الغنام . ) 13 – 12 : 2226 ،

وصيانة واعادة تدوير وانشاءأولويات إلستخدام الموارد غير المتجددة
، 1998ص ص . ) 127 – 125

أشارت بعض التقارير البيئية إلى زيادة استيبلك مصر من

وتفاقم تراكم المموثات والسموم فى أجسام الكائنات الحية  ،واليواء ،
وقد تزايدت التحذيرات من مخاطر اإلستعمال الواسع لممركبات

الكيمائية فى اإلنتاج الزراعى بشقيو الحيوانى والنباتى  ،وتكثفت

األسمدة والمبيدات حيث أصبحت من أكبر الدول استيبلكاً ليما ،

الجيود لتقميل إستعمال األسمدة الكيماوية المعدنية بعد أن أتضحت

بمغ ( )4أضعاف المتوسط العالمى  ،وأكثر من ( )17ضعف

الجسم البشرى ( محمد  . ) 24 : 2222 ،وقد أشار " محمود " (

حيث تبلحظ أن استيبلك مصر من األسمدة الكيماوية بكافة أنواعيا
المستخدم فى القارة األفريقية  ،ىذا وقد قدرت الخسائر اإلقتصادية

والصحية الناجمة عن تموث البيئة بالمبيدات عمى المستوى العالمى

بما يوازى من ( 222 - 122بميون دوالر)  ،وقدرت المجالس القومية
المتخصصة فى مصر ىذه الخسائ ر الناجمة عن تموث البيئة فى
الريف بما يوازى إنتاج ما يزيد عن ( 2.4بميون) فدان  ،ىذا

باإلضافة إلى اآلثار اإلقتصادية الناجمة عن تدىور خصوبة التربة .
كذلك يؤثر استخدام المبيدات عمى صحة اإلنسان والحيوان محدثة

األضرار التى تمحق باإلنسان نتيجة وصوليا إلى نسب متزايدة فى

 )1313 : 2215أن اإلستخدام المكثف لؤلسمدة والمبيدات الكيماوية
بأنواعيا المختمفة أفرز آثار سمبية منيا الخمل فى التوازن الطبيعى

الميكروبى  ،وتدىور الموارد الطبيعية  ،واختفاء العديد من األنواع
النباتية والحيوانية والطيور النافعة التى ليا دور ىام فى التوازن

الطبيعى  ،وظيور أوبئة وأمراض لم تكن معروفة من قبل  ،وزيادة

تكمفة اإلنتاج نتيجة ارتفاع أثمان المبيدات واألسمدة الكيماوية

المستخدمة فى المقاومة والتسميد  ،وانتاج منتجات زراعية مموثة

أورامًا سرطانية فى اإلنسان  ،وحاالت تسمم بين الحيوانات وبمغت
خسائرىا  32مميون جنيو ( محمد  ،)352 : 2215 ،ومع الزيادة

إستيبلك مصر من المبيدات الكيمائية بمغ ما يقرب من  12آالف

إنتاجية فى وحدة المساحة  ،األمر الذى تطمب زيادة معدالت

ومن ثم تمثمت أىم التوجييات المستقبمية إلستراتيجية التنمية الزراعية

السكانية الكبيرة عمى مستوى العالم  ،أىتمت كثير من الدول بزيادة
إستخدام الكيماويات  ،حيث تم إدخال الكيماويات المصنعة ( أسمدة

ومبيدات ) إلى نظم الزراعة  ،مما أدى إلى زيادة حجم اإلنتاج
الزراعى بصورة ىائمة  ،غير أن ذلك أوجد كثير من المشاكل فى

المجتمع الدولى  ،أىميا التدىور البيئى  ،والتدىور الجينى النباتى

والحيوانى ( سروجى . ) 1 : 2212 ،

وقد صاحب التزايد اليائل فى عدد السكان تزايد موازى فى

الطمب عمى الغذاء أدى إلى أن يطور اإلنسان أساليب الزراعة لزيادة
اإلنتاج فى وحدة المساحة وذلك بالتخمى عن نظام الزراعة القديم

الذى يعت م د عمى نظام الزراعة بالتناوب  ،ومن ثم إستخدام األسمدة
الكيماوية المعدنية التى تضاف لمتربة مباشرة إلمداد النبات بمتطمباتو
من العناصر المعدنية  ،كما أن أسموب الزراعة الكثيف أدى إلى

إستنزاف مادة التربة العضوية وبالتالى تدىور التربة ( محمد ،

. ) 18 : 2222

بالمبيدات السامة .وقد أوضح " عبد اهلل "(  ) 43 : 2217إلى أن
و 622طن سنوياً ،باإلضافة إلى ما يقرب من  8.5طن أسمدة .

فى مصر إلى اإلعتماد عمى برامج المكافحة الحيوية ،وتقميل استخدام

األسمدة الكيماوية والمبيدات واستخدام الفرمونات والمصايد ولذلك فإن
اإلتجاه إلى تطبيق تقنيات الزراعة النظيفة كأحد أساليب الزراعة

الحديثة والتى تسعى الدولة لتطبيقيا تعتبر نظام إنتاجى إقتصادى

إجتماعى بيئى متكامل لكونيا إسموب إنتاجى زراعى يتجنب فيو

استخدام المواد الكيماوية سواء األسمدة أو المبيدات

. ) 352 : 2215

( محمد ،

وقد أشار " الديب وآخرون " (  ) 172 : 2213إلى أنو

يجب العودة إلى نظام الزراعة العضوية من أجل المحافظة عمى
البيئة من التموث  ،وترشيد إستخدام األسمدة الكيماوية والبحث عن

مصادر بديمة لمطاقة البترولية  ،واستغبلل المصادر الطبيعية إلنتاج

الطاقة والغذاء والعمف  ،وانتاج منتجات زراعية ذات قدرة تنافسية

عالمية  .لذا يعد اإلىتمام بالزراعة العضوية ونشر تقنياتيا ضرورة

ونظراً لمحاجة الممحة لتوفير الغذاء والعمل عمى زيادة المنتج

حتمية لمحفاظ عمى البيئة من التموث وتحقيق التنمية المتواصمة ،

بالتوازن البيئى من خبلل بعض الممارسات بإستخدام االسمدة

اإلستخدام المكثف لؤلسمدة والمبيدات التى ليا تأثير واسع عمى البيئة

منو  ،لجأ ت الكثير من دول العالم إلى التدخل فى الطبيعة واإلخبلل

والمبيدات الكيماوية أو محاولة تبنى عمميات اليندسة الوراثية إلنتاج

بذور وثمار ذات إنتاجية عالية  ،كما أدى اإلستخدام المتزايد
لممبيدات الكيماوية وبمعدالت عالية مع غياب إحتياط وشروط

وضمان توفير غذاء صحى آمن لئلنسان  ،وتقميل اإلعتماد عمى
وافراز العديد من المشكبلت الصحية واإلنتاجية ( أرمانيوس ،

وآخرون . ) 186 : 2229 ،
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وقد تبنت مصر االتجاه نحو الزراعة النظيفة المعتمدة

والنشاط البيولوجى لمتربة  ،كذلك المحافظة عمى صحة التربة

الحيوية لآلفات الحشرية واألمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية

ذلك النمط من الزراعة الذى يتجنب إستخدام األسمدة والمبيدات

عمى استخدام األسمدة العضوية والمخصبات الحيوية والمقاومة
المختمفة  ،وتزايدت المساحة المنزرعة عضويًا من  11.8ألف فدان

عام  1999الي  43.2ألف فدان عام  2224م موزعة عمي خمسة
عشر محافظة ( ،عبد الواحد  ،وياسر . ) 67 : 2229 ،

وانتاجيتيا وبالتالى صحة النبات والحيوان واإلنسان  ،كما عرفت بأنيا
الكيماوية المصنعة (  ،) FAO,2015 : 7كما تعرف بأنيا التقنية
الحديثة إلنتاج محاصيل الخضر بالطرائق الطبيعية الخالصة  ،أى
من دون إضافة المموثات المعدنية  ،وكذلك الحفاظ عمى البيئة

والزراعة العضوية ليا دور كبير فى الحفاظ عمى خصوبة

ومكوناتيا من التموث بالمبيدات واألسمدة والمحافظة عمى خصوبة

التوازن الطبيعى لبيئة النبات والحيوان  ،كما أن الزراعة العضوية

ويحدد االتحاد الدولى لجمعيات الزراعة العضوية المبادئ األساسية

التربة والحماية الطبيعية لمكائنات الحية المحيطة بيا  ،كما أنيا تحقق

تعمل عمى تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيمائية  ،والتغذوية

بإستعمال المغ ذيات والمبيدات الطبيعية التى ال تترك أى أثر مموث

التربة وانتاجيتيا  ( ،محمد . ) 17 : 2222 ،
لمزراعة العضوية فيما يمى :


فى التربة  ،كما أنيا ليا دور كبير فى جودة اإلنتاج ( محمد ،



. ) 18 - 17 : 2222



وأضاف " محمود " (  ) 1314 : 2215أن الزراعة

أن تتيح غذاء ذا قيمة غذائية عالية وبكمية كافية .

أن تعمل مع النظم الطبيعية ال أن تسعى لمسيادة عمييا .

أن تحفز وتشجع الدورات البيولوجية داخل النظام المزرعى

شاممة

العضوية توفر عائد إقتصادى مناسب من خبلل ظروف صحية

الكائنات

والحيوانات .

وآمنة  ،كما أنيا تراعى البعد اإلجتماعى والبيئى لنظام إنتاج وتجييز



وتداول المنتجات العضوية وتوفير نظام بيئى لو صفة اإلستمرارية

الدقيقة النباتية والحوانية والنباتات

أن تحافظ وتحسن خصوبة التربة بصورة بعيدة المدى .



أن تستعمل إلى أقصى حد ممكن الموارد المتجددة فى



تعمل من خبلل نظام مغمق بالنسبة لممادة العضوية



أن توفر لمثروة الحيوانية كل ظروف الحياة التى تمكنيا من



أن تحافظ عمى التنوع الوراثى لمنظام المزرعى ومحيطو



أن تأخذ فى اإلعتبار اآلثار االجتماعية والبيئية األشمل

النظم المزرعية المنظمة محميا .

والجودة  ،والتفاعل البناء لمحياة اآلمنو مع جميع األنظمة الطبيعية .
وتعرف وزارة الزراعة األمريكية الزراعة العضوية "أنيا نظام إنتاجى

والعناصر الغذائية .

يتحاشى أو يستبعد إلى حد كبير إستخدام المخصبات المركبة

صناعيا والمبيدات الحشرية ومنظمات النمو واضافات العمف

أداء جميع مظاىر سموكياتيا الفطرية .

الحيوانى  ،وتعتمد عمى الدورات الزراعية ومخمفات المحاصيل

والسماد الحيوانى والبقول واألسمدة الخضراء والمخمفات العضوية

شاممة حماية البيئات النباتية والحياة البرية .

لممزرعة وعمى أساليب بيولوجية لمكافحة اآل فات لممحافظة عمى
إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتيا ولتوفير العناصر الغذائية لمنبات

لمنظام المزرعى ( عبد السبلم  ،محمد السيد  ،مرجع سابق

ولمكافحة الحشرات واألفات األخرى (عبد السبلم  ،محمد السيد مرجع

 ،ص. ) 112- 111

سابق ،ص . ) 128

وقد لخص " عبد اهلل " (  ) 44 : 2217أن مفيوم

ىذا ويواجو التوسع فى مساحات الزراعات العضوية عقبات

اإلتجاىات الحديثة فى مجال المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية ،

التقميدية إلى الزراعة العضوية  ،واعتقادا بأىمية إستخدام األسمدة

الزراعة النظيفة ينطوى عمى بعض الم مارسات  ،ىى  :إستخدام

والتسميد األخضر  ،والتسميد الحيوى بإستخدام مخصبات تثبيت
النتوجين الجوى  ،واستخدام الطحالب كمحسنات لؤلراضى الصحراوية

عديد ة  ،منيا عدم إقتناع المزارع المصرى بجدوى التحول من الزراعة
والمبيدات الكيماوية لزيادة اإلنتاج وتحسين جودتو  ،وأرتفاع تكاليف

المكافحة الحيوية  ،وانخفاض اإلنتاج  ،وقمة العائد  ،واإلحتياج إلى

المستصمحة حديثاً  ،واستخدام اليندسة الوراثية فى إنتاج واعتماد

كميات كبيرة من األسمدة العضوية ذات األسعار المرتفعة  ،وقمة عدد

الزراعات غير التقميدية  ،من أىميا إستخدام الزراعة العضوية ،

وتخوف كبار المزارعين من تعثر تسويق منتجاتيم العضوية  ،وعدم

التقاوى  .لذا أنتشر فى أنحاء كثيرة من دول العالم أشكال مختمفة من
والحيوية إلنتاج المحاصيل التقميدية المزروعة أصبل فى المنطقة (

سروجى . ) 1 : 2212 ،

وتعرف الزراعة العضوية عمى أنيا نظام إدارة إنتاج بيئى

يؤدى إلى تطوير وتحسين التنوع الحيوى ودورات الحياة البيولوجية

مراكز التفتيش واإلعتمادوالتى تشرف عمى إنتاج الزراعات العضوية

وعى المستيمكين بفوائد المنتجات العضوية ( محمود : 2215 ،

. ) 1316 – 1315

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن ىناك حاجة ممحة إلى

تأكيد وترسيخ مفيوم الزراعة العضوية  ،والبد من إيجاد وعى عام
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وىام عن مخاطر اإلستخدام غير الرشيد لممبيدات الكيماوية عمى

 ) 3تحديد مصادر معمومات الزراع عن الزراعة العضوية

تحديات العصر فى إنتاج سمع غذائية آمنة وخالية من المبيدات

 ) 4التعرف عمى العبلقة بين المتغيرات المستقمة المدروسو

بمنطقة البحث البحث .

اإلنسان والحيوان والتربة وغيرىا من مكونات البيئة  ،وذلك لمجابية

وبين كل من درجات معارف ودرجات تنفيذ المبحوثين

( عبد اهلل . ) 43 : 2217 ،

وعمى الرغم من وجود مشكبلت عديدة ناجمة عن إستخدام

الريفيين لبعض إجراءات الزراعة العضوية بمنطقة

إستخداميا بشكل مكثف  ،حيث أن المزارع يضع نصب عينيو

 ) 5تحديد نسبة إسيام المتغيرات المستقمة المدروسة في

البحث .

المبيدات واألسمدة الكيماوية  ،إال أن المزارعين ما زالوا مستمرين فى

تفسير التباين الحادث فى درجات معارف وتنفيذ الزراع

عنصر الربحية عمى حساب أى معيار آخر  ،لذا فإن المزارعين فى

لبعض إجراءات الزراعة العضوية بمنطقة البحث.

حاجة شديدة لتعريفيم باألخطار الناجمة عن تمك الكيماويات والعمل

 ) 6التعرف عمى مشكبلت الزراعة العضوية بين الزراع

عمى إقناعيم بتنفيذ الممارسات التى يمكن عن طريقيا الحصول عمى

بمنطقة البحث .

منتج زراعى آمن ( شاىين  ،وصالح . ) 479 : 2212 ،

 ) 7التعرف عمى مقترحات الزراع لمواجية مشكبلت الزراعة

 .2مشكمة البحث :

رغم األىمية الكبيرة التى تولييا دول العالم المتقدم والنامى لمزراعة

العضوية وتقنياتيا والممارسات الخاصة بيا إال أن ىناك قصورا
معرفيا ممموسا يجعل من الصعوبة تنفيذىا عمى الوجو األكمل مما

يستمزم وضعيا فى المسار الصحيح وقيام الجياز اإلرشادى بنقل

المفاىيم ا لصحيحة عنيا  ،وعن الممارسات التى يجب اتباعيا ،
ومساىمتيا فى نمو القطاع الزراعى  ،وكذلك معرفة المشكبلت التى

تواجو تطبيق تمك الممارسات  .لذا فإن ىذا البحث يحاول إلقاء

الضوء عمى معارف ىؤالء الزراع  ،وكذلك نقاط الضعف فييا تمييدًا
لوضع البرامج اإلرشادية لتوعيتي م فى ىذا المجال  ،ويعد جياز
اإلرشاد الزراعى ىو التنظيم المسئول عن نقل ونشر نتائج البحوث
الزراعية من مصادرىا البحثية إلى المزارعين فى مواقع التطبيق

الفعمى ليا  ،ويمكنو أن يؤدى دورا فاعبل بإعتباره المحرك الرئيسى

لسمة التغيرات السموكية المرغوبة فى معارف وميارات المزارعين

وتعريفيم بمفيوم الزراعة العضوية وأىميتيا  ،وتوضيح خطورة
استخدام األسمدة والمبيدات وأىمية اتباع وسائل المكافحة المتكاممة ،

واألسمدة العضوية والحيوية  ،وتوعية المزارعين بالمعارف النظرية

والتنفيذية لتقنيات الزراعة العضوية والممارسات الفنية الخاصة بيا
ومن ىذا المنطمق كانت مشكمة البحث ومحاولة إلقاء الضوء عمييا

العضوية بمنطقة البحث .

 .4الطريقة البحثية :

لقددد تبن دى البحددث الح ددالي ال مددنيج الوصددفى م ددن خددبلل اإلعت مدداد عم ددى
المدخل اإلجتماعى فى تحقيدق أىدداف البحدث بإعتبدار أن اإلنسدان ىدو

نتداج البيئددة اإلجتماعيددة التددى ي عدديش في يدا يتددأثر ب يددا ويددؤثر في يددا  ،ك مددا

إعت مدد البحددث أيضداً عمددى نظريدة التبددادل اإلجت مداعى والتددى تنظدر إلددى
اإلنسددان ك كددائن عقبلنددى يتبددع وينفددذ الممارسددات السددموكية التددى تحق ددق
أكبر منفعة أو أقل خسارة.

 .1.4شاممة وعينة البحث :

تدم إختيدار محافظدة المنوفيددة بإعتبارىدا مدن أكبددر المحافظدات فدى الوجددو

البحدرى فددى عددد الحددائزين ألرض زراعيددة  ،وقدد تددم إختيدار مركددز شددبين
الكوم بإعتباره من أكبر مراكز المحافظة  ،وتم إختيدار قريتدى كفدر الشديخ

خميددل  ،وكفددر البت ددانون بطريقددة عشد دوائية مددن ىددذا المرك ددز  ،وتددم إختي ددار
عينددة عشد دوائية م ددن سددجبلت الحي ددازة الزراعي ددة لمق دريتين  ،ولتحدي ددد الح ددد
األدندى لعيندة البحددث بدالقريتين بتطبيددق معادلدة ي مددانى،العزبى 2217 ( :

) 34 - 33:

 = Nحجم العينة  = N ،حجم الشاممة  = e ،مستوى الدقة .
=N

والوقوف عمى المستوى عمى المستوى الفعمى لممعارف الخاصة

وبمغ حجم العينة الكمى  285مبحوثا منيم  82مبحوثدا بقريدة كفدر الشديخ

لوضع وتخطيط برنامج أرشادى ليا .

الح ددائزين ب ددالقريتين 1815مزارع ددا م ددنيم  521مد دزارع بقري ددة كف ددر الش دديخ

بالزراعة العضوية ووسائل تطبيقيا والوقوف عمى نقاط الضعف فييا
 .3أىداف البحث :

خميددل  ،و  225مبحوث ددا بقري ددة كفددر البت ددانون  ،عم م ددا بددأن إج م ددالى ع دددد
خميل  ،و 1314مزارعا بقرية كفر البتانون .

 ) 1التعرف عمى مستوى معرفة وتنفيذ الزراع لممارسات

 .2.4طريقة جمع البيانات

 ) 2تحديد معرفة وتنفيذ الزراع ببعض إجراءات الزراعة

وذلك بعد اختبار صبلحية استمارةاالستبيان لتحقيق أىداف البحث ،

الزراعة العضوية بمنطقة البحث .

العضوية بمنطقة البحث .

تم االستعانة باإلستبيان بالمقابمة الشخصية لجمع البيانات،

وقد تم جمع البيانات خبلل شيرى يوليو وأغسطس.2222
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الطبقات السابقة بنفس الترتيب حتى ارتفاع  2 – 1,5م  ،اجراء

 .3.4متغيرات البحث :

 .1.3.4المتغيرات المستقمة :

ع ممية التقميب لخمط المكونات جيدا  ،ثم رش المياه بالكمية المناسبة

إشتممت استمارة االستبيان عمى عشرين متغيراً مستقبلً ىي:

لضمان الوصول لمرطوبة المناسبة وذلك باخذ قبضو من الخميط فى

سنوات الخبرة في الزراعة  ،عدد األبناء العاممين بالزراعة ،الحالة

اسبوع لمدة  8- 6اسابيع بصفة دورية حتى ظيور عبلمات نضج

سن المبحوث ،عدد أفراد األسرة  ،عدد سنوات تعميم المبحوث  ،عدد
االجتماعية لممبحوث  ،حجم الحيازة المزرعية  ،الدخل الشيري

لممبحوث  ،حيازة المبحوث لآلالت الزراعية  ،حيازة المبحوث لؤلجي ةز

راحة اليد قيبلحظ ان اليد منداه مثل العرق ،تقمب الكومة مره كل

الكمبوست  ،من عبلمات نضج الكمبوست انخفاض درجة حرارة
المكموره وتحول المخمفات الى نسيج اسفنجى ذو لون بنى داكن

المنزلية  ،درجة قيادية المبحوث  ،مستوى الطموح اإلجتماعى ،

ورائحتة اشبو برائحة التراب المرشوش بالماء واختفاء رائحة االمونيا

لممبحوث ،المشاركة االجتماعية غير الرسمية لممبحوث  ،االنفتاح

الكامل بعد  12- 8اسبوع من بداية الكمر  ،تخزين السماد العضوى

الرضا عن الخدمات العامة بالقرية  ،المشاركة االجتماعية الرسمية

الثقافي لممبحوث

 ،إنتماء المبحوث لممجتمع  ،درجة تجديدية

المبحوث  ،توافر مصادر معمومات ال مزارعين عن الزراعة العضوية

 ،االتجاه نحو المستحدثات الزراعية.
 .2.3.4المتغيرات التابعة:

لتحوليا الى نيتريت  ،من المتوقع ان يصل الكمبوست الى النضج
الناضج لحين استخدامة بكبسة جيدا وحمايتو من الشمس والتراب ،

يتم استخدام السماد العضوى الناضج (الكمبوست) بمعدل  25طن

/ف  ،وقد أعطيت اإلستجابات القيم  ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم
جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن درجة معرفة الزراع عن

تشمل المتغيرات التابعة متغيرين تابعيين ىما  :معارف

السماد العضوى (الكمبوست).وقد أتبعت نفس الخطوات فى حالة

لبعض ممارسات الزراعة العضوية وقد أشتمل المتغيرين عمى تسع

حد  -وقد تم التعبير عن المحور الثالث المخصبات

المبحوثين ببعض ممارسات الزراعة العضوية ،وتنفيذ المبحوثين
محاور  :اختيار التقاوى والشتبلت  ،السماد العضوى (الكمبوست)،
المخصبات الحيوية  ،ومصادر الحصول عمى السماد البمدى ،

والتسميد األخضر  ،والمكافحة المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص

من الحشائش  ،وحصاد المحصول  ،ومعامبلت ما بعد الحصاد ،

واالنتاج الحيوانى العضوى.

معارف وتنفيذ الزراع ببعض ممارسات الزراعة العضوية :

التنفيذ .

الحيوية بعبارة واحدة  :تنقسم الى ثبلثة انواع ىى مخصبات حيوية
ازوتيو ،وفوسفاتية ،وبوتاسية اومن امثمتيا ( البموجين ،الميكروبين،

الفوسفورين ،العقدين ...... ،الخ) .وقد أعطيت اإلستجابات القيم ،1
وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن

درجة معرفة الزراع عن المخصبات الحيوية.وقد أتبعت نفس

الخطوات فى حالة التنفيذ.

أ  -وقد تم التعبير عن المحور األول اختيار التقاوى

د  -وقد تم التعبير عن المحور الرابع وىو  :مصادر

عالية  ،مقاومة لبلمراض ،وقد تراوحت االستجابات عمى كل عبارة

العضوية  ،مخمفات المزرعة بعد كمرىا  ،الشركات المتخصصة .

والشتبلت بثبلث عبارات ىى :تكون من مصدر عضوى  ،انتاجيتيا

بين يعرف وال ي عرف .وقد أعطيت اإلستجابات القيم  ،1وصفر عمى

الحصول عمى السماد البمدى بثبلث عبارات ىى  :مخمفات المزرعة
وقد أعطيت اإلستجابات القيم  ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت

الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن درجة معرفة

ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن درجة معارفة الزراع عن مصادر

حالة التنفيذ .

التنفيذ.

الزراع عن اختيار التقاوى والشتبلت .وقد أتبعت نفس الخطوات فى
ب  -وقد تم التعبير عن المحور الثانىالسماد العضوى

(الكمبوست) بأربعة عشرة عبارة ىى:وضع طبقة من المخمفات

الحصول عمى السماد البمدى.وقد أتبعت نفس الخطوات فى حالة
ىد  -وقد تم التعبير عن المحور الخامسالتسميد األخضر

بعبارة واحدة ىى  :بقمب النبات األخضر فى التربة  .وقد أعطيت

النباتية الجافة المقطعة الى اطوال ال يزيد عن 7- 5سم وعرض 3- 2

اإلستجابات القيم  ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات

بسمك  22سم  ،توضع طبقة من التربة الطينية الزراعية او معدن

أتبعت نفس الخطوات فى حالة التنفيذ.

متر  ،توضع فوق الطبقة االولى طبقة من مخمفات االنتاج الحيوانى

البنتونيت (الطفمو) بسمك  5سم وذلك النتاج (الكمبوست الميكروبى)

 ،ثم توضع طبقة من المخمفات النباتية الخضراء (يفضل ان تكون

بقولية) بسمك  12سم  ،ثم طبقة من مخمفات الدواجن بسمك 12- 5
سم  ،ثم طبقة من السماد العضوى الناضج بسمك  5سم  ،تكرر

ليعبر المجموع عن درجة معرفة الزراع عن التسميد األخضر.وقد
و  -وقد تم التعبير عن المحور السادس وىو :المكافحة

المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص من الحشائش بثمان عبارات

ىى :زراعة اصناف مقاومة  ،اتباع دوره زراعية مناسبة ،العزيق ،
والنقاوه اليدويو  ،استخدام مصائد الحشرات  ،استخدام الفرمونات ،
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االعتماد عمى االعداء الطبيعية فى المزرعة  ،استخدام مبيدات

عضوية  ،استخدام االت رش غير مموثة  .وقد أعطيت اإلستجابات

القيم  ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر
المجموع عن درجة معرفة الزراع عن المكافحة المتكاممو لبلفات
والحشرات والتخمص من الحشائش.وقد أتبعت نفس الخطوات فى

حالة التنفيذ.

.4.4أدوات التحميل اإلحصائي:

تم إستخدام معامل ارتباط بيرسون لمتعرف عمى طبيعة

العبلقات االرتباطية الثنائية بين المتغيرات البحثية ذات الطبيعة

المتصمة التي تضمنيا البحث  ،وكذلك تم استخدام تحميل االنحدار

الخطي المتعدد التدرجي الصاعد لمتعرف عمى أىم محددات معرفة

وتنفيذ الزراع لبعض ممارسات الزراعة العضوية ،والوقوف عمى

ز  -وقد تم التعبير عن المحور السابع وىو  :حصاد

األىمية النسبية لكل من ىذه المحددات ،واستخدم اختبار " Fف"

المحصول  ،توفر العمالة المدربة  ..وقد أعطيت اإلستجابات القيم

معنوية العبلقات بين المتغيرات التابعة والمستقمة في معادالت

المحصول بعبارتين ى ما :االلتزام بميعاد الجمع مع ظيورعبلمات نضج
 ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن
درجة معرفة الزراع عن حصاد المحصول  .وقد أتبعت نفس

الخطوات فى حالة التنفيذ.

س  -وقد تم التعبير عن المحور الثامن معامبلت ما بعد

الحصاد بخمس عبارات ىى:توفير وحدات تجييز وتعبئة خاصة بكل
محصول عضوى  ،عدم تخزين محاصيل اخرى غير المخصصة

لكل وحده  ،استخدام عبوات نظيفة وغير مموثة  ،التخزين فى

ثبلجات فى حالة تاخر ميعاد التسميم  ،توفر العمالو المدربة  .وقد

أعطيت اإلستجابات القيم  ،1وصفر عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه

ا لدرجات ليعبر المجموع عن درجة معرفة الزراع عن معامبلت ما

بعد الحصاد.وقد أتبعت نفس الخطوات فى حالة التنفيذ.

لمحكم عمى معنوية النماذج التحميمية ،واستخدم اختبار "ت" الختبار

االنحدار الخطى المتعدد .باإلضافة إلى العرض الجدولي بالتكرار
والنسب المئوية .وتم التحميل االحصائي لمبيانات باستخدام الحاسب
اآللي باالستعانة بحزمة البرامج االحصائية لمعموم االجتماعية

المعروفة باسم ( Sabine,2005).SPSS
 .5النتائج ومناقشتيا :

 .1.5خصائص المبحوثين أفراد عينة البحث :

أظيرت النتائج الواردة بالجدول (  ) 1والخاص بوصف المبحوثين

أفراد عينة البحث  ،ما يمى :

من النتائج الخاصة بوصف المبحوثين الزراع أفراد عينة البحث

بصفة عامة تبين أنيم متوسطى السن  ،وأن عدد أفراد أسرىم متوسط
 ،وأن غالبيتيم مستوى تعميميم فوق المتوسط  ،وأن غالبيتيم لدييم

ص  -وقد تم التعبير عن المحور التاسع وىو :االنتاج

خبرة فى الزراعة تترواح ما بين (  27 – 15سنة )  ،ومعظميم

عضوية  ،توفير حظائر كبيره ومناسبة لعدد الحيوانات ،عبلجيا

أن درجة قياديتيم عالية  ،وكذلك درجة طموحيم  ،ورضاىم عن

الحيوانى العضوى بخمس عبارات ىى:تغذية الحيوانات عمى اعبلف
بمواد طبيعية بقدر المستطاع ،استخدام التمقيح الطبيعى  ،توفير

سجبلت خاصة بالحيوانات .وقد أعطيت اإلستجابات القيم  ،1وصفر
عمى الترتيب ،ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن درجة
معرفة الزراع عن االنتاج الحيوانى العضوى.وقد أتبعت نفس

الخطوات فى حالة التنفيذ.

متزوجون  ،وحيازاتيم المزرعية صغيرة  ،وكذلك دخوليم  .كما وجد

الخدمات العامة بالقرية كانت عالية  ،وأن مشاركتيم الرسمية كانت

عالية بعكس مشاركتيم غير الرسمية كانت منخفضة  .وأن إنفتاحيم

الثقافى كان عالياً وكذلك مستوى تجديديتيم كانت عالية  ،بينما كان
مستوى إنتمائيم منخفضة .

جدول .1خصائص الزراع المبحوثين أفراد عينة الدراسة
خصائص الزراع المبحوثين
سن المبحوث

عدد أفراد أسرة المبحوث

(  ) 38 – 28سنة

العدد

%

خصائص الزراع المبحوثين

(  ) 49– 39سنة

124
115

37

حجم حيازة

(  ) 8 – 4أجيزة

(  52سنة فأكثر )

66

122

23

المنزلية

43

(  ) 7 – 5أفراد

131

46

(  8أفراد فأكثر)

32

11

(  ) 4 – 2أفراد

42

314

األجيزة

درجة قيادية

المبحوث

العدد

%

43

15

(  ) 13 – 9جياز

158

55

(  14جياز فأكثر)

منخفض ( ) 13 – 7

84
77

32

متوسط ( ) 22 – 14

58

22

عالى (  21درجة فأكثر

152

53

27
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تابع جدول.1

خصائص الزراع المبحوثين

عدد سنوات تعميم
المبحوث

غير متعمم

(  ) 9 – 6سنة

(  ) 12 – 12سنة

(  ) 16 - 13سنة

(  ) 27 – 15سنة

116

41

(  ) 3 – 1أفراد

129

45

26

9

الزراعة

(  28سنة فأكثر )

األبناء العاممين
فى الزراعة

الحالة اإلجتماعية

لممبحوث

(  ) 6 – 4أفراد

(  7أفراد فأكثر )
أعزب

الحيازة المزرعية
الدخل

الشيرى ألسرة

المبحوث

حجم

حيازة اآلالت
الزراعية

115
54

132
5

مطمق

15

(  ) 33 – 19قيراط
(  34قيراط فأكثر )
منخفض
متوسط

عالى

194

68

12

4

141

49

71

25

73

آلو واحدة

74

 3آالت

74

 4آالت فأكثر

48

 2آلة

89

عالى  32 .درجة فأكثر

158

اإلجتماعية

متوسطة ( ) 26 – 18

49

17

مشاركة

منخفضة ( ) 14 – 9

المشاركة

منخفضة ( ) 17 – 9

لممبحوث

95

عالية (  27درجة فأكثر
متوسطة ( ) 19 – 15

92

32

عالية (  22درجة فأكثر

36

12

متوسطة ( ) 22 – 14

89

31

منخفضة ( ) 13 – 7

159

83

56

29

عالية (  21درجة فأكثر

113

42

متوسطة ( ) 16 – 12

72

25

لممبحوث

عالية (  17درجة فأكثر

98

متوسطة ( ) 13 – 12

86

المبحوث

33

141

درجة اإلنتماء

درجة تجديدية

19

52

منخفضة ( ) 11 – 7

المجتمعى

31

26

55

اإلنفتاح الثقافى

26

74

26

الخدمات العامة

الرسمية

26

عالى  21درجة فأكثر

132

46

متوسط ( ) 29 – 24

إجتماعية غير

28

75

منخفض ( ) 14 – 9

منخفض ( ) 23 – 18

الرسمية

16

متوسط ( ) 22 – 15

82

28

53

بالقرية

2

5

81

الرضا عن

46

متزوج

(  ) 18 – 4قيراط

المبحوث

19

222
45

درجة طموح

42

77

أرمل
حجم

92

32

51

خصائص الزراع المبحوثين

18

112

عدد سنوات خبرة

عدد

32

11

39

(  ) 14 – 2سنة

المبحوث فى

العدد

%

العدد

%

منخفضة ( ) 9 – 6

عالية (  14درجة فأكثر

117

76
123

41
34
27
32
43

26
17

مصدر  :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان ( ن = ) 285
جدول  .2مستوى معرفة الزراع عن ممارسات الزراعة العضوية

 .2.5مستوى معرفة وتنفيذ ممارسات الزراعة العضوية:

بمحافظة المنوفية

 .1.2.5بالنسبة لمستوى معرفة الزراع عن ممارسات الزراعة

مستوى معارف الزراع عن ممارسات

العضوية :

ولمتعرف عمى مستوى معرفة الزراع عن ممارسات الزراعة

الزراعة العضوية

العضوية بمنطقة البحث  ،أشارت نتائج الجدول (  ) 2بأن

منخفض (  ) 27 – 2درجة

الزراعة العضوية كان متوسطاً بنسبة  ، % 58وأن  % 32من

مرتفع (  56درجة فأكثر )

غالبية الزراع بمنطقة البحث مستوى معرفت يم عن ممارسات
إجمالى الزراع كان مستوى معرفت يم عن ممارسات الزراعة

العضوية عالياً  ،وأخيراً  % 12منيم كان مستوى معرفت يم عن

متوسط (  ) 55– 28درجة

عدد

%

33

12

165
87

58
32

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان ( عدد =  285مبحوث )

ممارسات الزراعة العضوية منخفضًا.

وبالنظر إلى النتائج السابقة الخاصة بمستوى معرفة الزراع عن

الزراعة العضوية بمنطقة البحث  ،وجد أن ثمث الزراع
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المبحوثين تقريباً كان مستوى معرفت يم عن الزراعة العضوية

 - 2السماد العضوى (الكمبوست) :

متوسط  ،والقميل منيم كان مستوى معرفت يم عن الزراعة

باإلجراءات التالية مرتبة تنازليا حسب نسبة تكرارىا كما يمي :

عاليًا  ،وأن أكثر من النصف بقميل كان مستوى معرفت يم
العضوية منخفض  ،وربما يرجع سبب إنخفاض نسبة الزراع
الذين يعرفون ممارسات الزراعة العضوية  ،أنيا تتطمب عدد من

األيدى العاممة  ،وانخفاض كمية االنتاج التى يتم الحصول عميو
من الزراعة العضوية  ،وأرتفاع تكمفة زراعت يا .

أوضحت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع

استخدام السماد العضوى الناضج (الكمبوست) بمعدل  25طن /ف

بنسبة  ، % 122ثم توضع فوق الطبقة االولى طبقة من مخمفات
االنتاج الحيوانى بسمك  22سم  ،وتوضع طبقة من المخمفات النباتية
الخضراء (يفضل ان تكون بقولية) بسمك  12سم بنسبة  % 82لكل

 .2.2.5بالنسبة لمستوى تنفيذ الزراع لممارسات الزراعة العضوية.

منيما  ،ثم تكرر وضع الطبقات النباتية والحيوانية بنفس الترتيب

بمنطقة البحث  ،أشارت نتائج الجدول (  ) 3بأن غالبية الزراع

الطينية الزراعية او معدن البنتونيت (الطفمو) بسمك  5سم وذلك

ولمتعرف عمى مستوى تنفيذ الزراع لممارسات الزراعة العضوية

حتى ارتفاع  2 – 1,5بنسبة  ، %79ثم وضع طبقة من التربة

بمنطقة البحث كان مستوى تنفيذىم لممارسات الزراعة العضوية

النتاج (الكمبوست الميكروبى) بنسبة . % 76

الزراع كان مستوى تنفيذىم لممارسات الزراعة العضوية متوسطًا

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع بأن

العضوية مرتفعاً.

ازوتيو ،وفوسفاتية ،وبوتاسية اومن امثمتيا ( البموجين ،الميكروبين،

منخفضاً بنسبة  ، % 39فى حين أن  % 35من إجمالى

 ،وأخيراً  % 26منيم كان مستوى تنفيذىم لممارسات الزراعة
جدول .3مستوى تنفيذ الزراع لممارسات الزراعة العضوية
بمحافظة المنوفية

مستوى تنفيذ الزراع لممارسات الزراعة
العضوية

منخفض (  ) 27 – 2درجة

متوسط (  ) 55 – 28درجة
مرتفع (  56درجة فأكثر )

عدد
112

39

73

26

 - 4مصادر الحصول عمى السماد البمدى :

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع بأن
مصادر الحصول عمى السماد البمدى من الشركات المتخصصة

بنسبة  ، % 91ثم من مخمفات المزرعة بعد كمرىا بنسبة ، % 88
ثم من مخمفات المزرعة العضوية بنسبة . % 81

35

 – 5التسميد األخضر  :أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث
لدييم وعى مرتفع بقمب النبات األخضر فى التربة بنسبة . % 92

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان (  285مبحوث )
ومن النتائج السابقة يتبين أن أقل من ثمث الزراع المبحوثين

كان مستوى تنفيذىم لممارسات الزراعة العضوية عالياً  ،وربما

يرجع سبب إنخفاض نسبة الزراع الذين ينفذون ممارسات
الزراعة العضوية  ،أنيا تتطمب عدد كبير من األيدى العاممة ،

وانخفاض كمية االنتا ج التى يتم الحصول عميو من الزراعة
العضوية  ،وأرتفاع تكمفة زراعتيا.

 .3.5معرفة الزراع ببعض تقنيات الزراعة العضوية بمحافظة
المنوفية :

ولمتعرف عمى معرفة الزراع ببعض إجراءات الزراعة العضوية

بمنطقة البحث  ،من أجل المساىمة في وضع البرامج البلزمة

لتشجيعيم عمى تبنى الزراعة العضوية  ،أظيرت نتائج الجدول ()4
ما يمى :

 - 6المكافحة المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص من الحشائش :

أوضحت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع

بإجراءات المكافحة المتكاممة التالية  :اتباع دوره زراعية مناسبة بنسبة

 % 122من الزراع  ،ثم االعتماد عمى االعداء الطبيعية فى المزرعة
بنسبة  ، % 98ثم زراعة اصناف مقاومة بنسبة  ، % 95ثم

العزيق ،والنقاوه اليدويو بنسبة  ، % 85ثم استخدام مبيدات عضوية

بنسبة  ، % 74ثم كل من :استخدام مصائد الحشرات  ،واستخدام
الفرمونات بنسبة  % 72لكل منيما .

 – 7حصاد المحصول :

أوضح ت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع

بإجراءات حصاد المحصول التالية :االلتزام بميعاد الجمع مع
ظيورعبلمات نضج المحصول  ،وتوافر العمالة المدربة بنسبة

 %122لكل منيما .

 - 1اختيار التقاوى والشتبلت :

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع

باإلجراء التالي :إختيار التقاوى والشتبلت المقاومة لؤلمراض بنسبة

. % 62

المخصبات الحيوية تنقسم الى ثبلثة انواع ىى مخصبات حيوية

الفوسفورين ،العقدين ) بنسبة  % 82من إجمالى عينة البحث.

%

122

 – 3المخصبات الحيوية :

 - 8معامبلت ما بعد الحصاد :

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث ل دييم وعى مرتفع

بإجراءات معامبلت ما بعد الحصاد التالية  :توفر العمالو المدربة بنسبة
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 ، % 122عدم تخزين محاصيل اخرى غير المخصصة لكل وحده

خاصة بالحيوانات بنسبة  % 75لكل منيما  ،ثم توفير حظائر كبيره

عضوى بنسبة  ، % 87ثم التخزين فى ثبلجات فى حالة تاخر ميعاد

ومن النتائج السابقة والخاصة بمستوى معرفة الزراع

بنسبة  ، % 92ثم توفير وحدات تجييز وتعبئة خاصة بكل محصول
التسميم بنسبة . % 75

 - 9االنتاج الحيوانى العضوى :

ومناسبة لعدد الحيوانات بنسبة .% 72

بممارسات الزراعة العضوية  ،تبين أن مستوى وعييم بيذه
الممارسات كانت عالية فى المحاور التالية اختيار التقاوى والشتبلت

أوضحت النتائج أن أفراد عينة البحث لدييم وعى مرتفع بإجراءات

 ،السماد العضوى (الكمبوست) ،المخصبات الحيوية  ،ومصادر

عضوية بنسبة  ، % 122ثم عبلجيا بمواد طبيعية بقدر المستطاع

المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص من الحشائش  ،وحصاد

اإلنتاج الحيوانى العضوى التالية  :تغذية الحيوانات عمى اعبلف

بنسبة  ، % 76ثم استخدام التمقيح الطبيعى  ،وتوفير سجبلت

الحصول عمى السماد البمدى  ،والتسميد األخضر  ،والمكافحة

المحصول ،ومعامبلت ما بعد الحصاد  ،واالنتاج الحيوانى العضوى.

جدول .4النسبة المؤية لمعرفة الزراع ببعض ممارسات الزراعة العضوية

المعرفة

ممارسات الزراعة العضوية

يعرف
.1اختيار التقاوى والشتبلت

 - 1تكون من مصدر عضوى

94

33

191

67

 - 3مقاومة لبلمراض

177

62

128

38

97

 - 2انتاجيتيا عالية

 - 1وضع طبقة من المخمفات النباتية الجافة المقطعة بطول ال

148

يزيد عن 7- 5سم وعرض  3- 2متر

 . 2السماد

(الكمبوست)

اليعرف
34
52

188
137

66
48

 - 2توضع فوق الطبقة االولى طبقة من مخمفات االنتاج الحيوانى

234

82

51

18

 - 3توضع طبقة من التربة الطينية الزراعية او معدن البنتونيت

216

76

69

24

 - 4توضع طبقة من المخمفات النباتية الخضراء (يفضل ان

233

82

52

18

 - 5ثم طبقة من مخمفات الدواجن بسمك  12- 5سم

218

77

67

23

 - 6طبقة من السماد العضوى الناضج بسمك  5سم

162

57

123

43

العضوى بسمك  22سم

(الطفمو) بسمك  5سم وذلك النتاج (الكمبوست الميكروبى)
تكون بقولية) بسمك  12سم

 - 7تكرر الطبقات السابقة بنفس الترتيب حتى ارتفاع 2 – 1,5

255

 8د ا جراء عممية التقميب لخمط المكونات جيدا

212

م

9د رش المياه بالكمية المناسبة لضمان الوصول لمرطوبة المناسبة

227

وباخذ قبضو من الخميط فى اليد قيبلحظ ان اليد منداه مثل العرق

79
74
73

62
73
78

21
26
27

12د  -تقمب الكومة مره كل اسبوع لمدة  8- 6اسابيع بصفة دورية

162

56

125

44

 11د من عبلمات نضج الكمبوست انخفاض درجة حرارة المكموره

187

66

98

34

حتى ظيور عبلمات نضج الكمبوست

وتحول المخمفات الى نسيج اسفنجى ذو لون بنى داكن ورائحتة
اشبو برائحة التراب المرشوش بالماء واختفاء رائحة االمونيا

لتحوليا الى نيتريت وانخفاض درجة حرارة المكموره وتحول

المخمفات الى نسيج اسفنجى ذو لون بنى داكن .

12د يصل الكمبوست الى النضج بعد  12- 8اسبوع من بداية

317

184

66

98

34
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الكمر
 - 13تخزين السماد العضوى الناضج لحين استخدامة بكبسة

172

62

113

42

 14د يتم استخدام السماد العضوى الناضج (الكمبوست) بمعدل

222

122

2

2

تنقسم الى ثبلثة انواع ىى مخصبات حيوية ازوتيو،

228

82

57

22

جيدا وحمايتو من الشمس والتراب

 .3المخصبات الحيوية

 25طن /ف
-

وفوسفاتية ،وبوتاسية اومن امثمتيا ( البموجين ،الميكروبين،

الفوسفورين ،العقدين..،
4د مصادر الحصول عمى
السماد العضوى

5التسميد االخضر

6د المكافحة المتكاممو لبلفات
والحشرات والتخمص من
الحشائش

1د مخمفات المزرعة العضوية

232

81

55

19

 2د مخمفات المزرعة بعد كمرىا

252

88

35

12

 - 1وذلك بقمب النبات األخضر فى التربة

256

92

29

12

 3د الشركات المتخصصة

 - 1زراعة اصناف مقاومة

259
271

95

14

 - 2اتباع دوره زراعية مناسبة

285

122

2

 - 4استخدام مصائد الحشرات

224

72

81

 - 6االعتماد عمى االعداء الطبيعية فى المزرعة

282

 - 8استخدام االت رش غير مموثة

175

 - 3العزيق ،والنفاوه اليدويو

243

 - 5استخدام الفرمونات

 - 7استخدام مبيدات عضوية

226
211

7د حصاد المحصول

- 1االلتزام بميعاد الجمع مع ظيورعبلمات نضج المحصول

285

8د معامبلت ما بعد الحصاد

 - 1توفير وحدات تجييز وتعبئة خاصة بكل محصول عضوى

248

- 3استخدام عبوات نظيفة وغير مموثة

167

 - 2توفر العمالة المدربة

- 2عدم تخزين محاصيل اخرى غير المخصصة لكل وحده
- 4التخزين فى ثبلجات فى حالة تاخر ميعاد التسميم

 9د االنتاج الحيوانى ال

91

26

- 5توفر العمالو المدربة

 - 1تغذية الحيوانات عمى اعبلف عضوية

285
262
214
285
285

 - 2توفير حظائر كبيره ومناسبة لعدد الحيوانات

226

 - 4استخدام التمقيح الطبيعى

214

- 3عبلجيا بمواد طبيعية بقدر المستطاع
- 5توفير سجبلت خاصة بالحيوانات

جمعت وحسبت من استمارت االستبيان ( 285مبحوث)
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216
215

85
72
98
74
61

9
5

2

42

15

79

28

5

74

28
2

26

112

39

2

2

122

2

87

37

13

88

31

122
92
69
75

23
71

2

8

25

122

2

72

79

28

71

25

122
76
75
75

2

69
72

2
2

24
25
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 .3.5تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية بمحافظة

أوضحت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىم بإجراءات

ولمتعرف عمى تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية

استخدام مصائد الحشرات بنسبة  % 36لكل منيما  ،ثم االعتماد

لتشجيعيم عمى تبنى الزراعة العضوية  ،أظيرت نتائج الجدول رقم

مبيدات عضوية بنسبة  ، % 26ثم استخدام االت رش غير مموثة

المنوفية:

بمحافظة المنوفية  ،من أجل المساىمة في وضع البرامج البلزمة
( )4ما يمى :

المكافحة المتكاممة كان ضعيفاً كما يمى  :استخدام الفرمونات ،
عمى االعداء الطبيعية فى المزرعة بنسبة  ، % 35ثم استخدام
بنسبة  ، % 22ثم اتباع دوره زراعية مناسبة بنسبة  ، % 15ثم
زراعة اصناف مقاومة بنسبة . % 14

 - 1اختيار التقاوى والشتبلت :

 – 7حصاد المحصول :

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم تنفيذ مرتفع

بالتقنيات التالية  :أن تكون التقاوى والشتبلت من مصدر عضوى ،

بينت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىم ضعيف إلجراءات

 - 2السماد العضوى (الكمبوست) :

وااللتزام بميعاد الجمع مع ظيورعبلمات نضج المحصولبنسبة .% 7

حصاد المحصول التالية  :توافر العمالة المدربة بنسبة ، % 12

وانتاجيتيا عالية  ،ومقاومة لبلمراض بنسبة  % 122لكل منيم.

أوضحت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث كان مستوى تنفيذييم

 - 8معامبلت ما بعد الحصاد :

ماذكروا كما يمي  :وضع طبقة من المخمفات النباتية الجافة المقطعة

معامبلت ما بعد الحصاد التالية  :استخدام عبوات نظيفة وغير مموثة

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىم متوسط إلجراء

لبلجراءات التالية مرتفعة بنسبة  %122لكل منيم مرتبة حسب

بنسبة  ، % 52ثم كان التنفيذ ضعيفاً ألجراءات معامبلت ما بعد

الى اطوال ال يزيد عن 7- 5سم وعرض  3 - 2متر  ،ثم توضع فوق

الطبقة االولى طبقة من مخمفات االنتاج الحيوانى بسمك  22سم  ،ثم

الحصاد التالية  :توفير وحدات تجييز وتعبئة خاصة بكل محصول

بسمك  5سم وذلك النتاج (الكمبوست الميكروبى)  ،ثم توضع طبقة

المخصصة لكل وحده بنسبة  ، % 22ثم توفر العمالو المدربة بنسبة

عضوى بنسبة  ، % 32ثم عدم تخزين محاصيل اخرى غير

توضع طبقة من التربة الطينية الزراعية او معدن البنتونيت (الطفمو)

. % 15

من المخمفات النباتية الخضراء (يفضل ان تكون بقولية) بسمك 12

سم  ،ثم طبقة من مخمفات الدواجن بسمك  12- 5سم  ،ثم طبقة من

 - 9االنتاج الحيوانى العضوى :

 – 3المخصبات الحيوية :

إلجراءات اإلنتاج الحيوانى العضوى التالية  :توفير سجبلت خاصة

أوضح ت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىمضعيف

السماد العضوى الناضج بسمك  5سم .

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث لدييم تنفيذ متوسط وأن

بالحيوانات بنسبة  ، % 46ثم عبلجيا بمواد طبيعية بقدر المستطاع

ازوتيو  ،وفوسفاتية  ،وبوتاسية ومن امثمتيا ( البموجين ،الميكروبين،

توفير حظائر كبيره ومناسبة لعدد الحيوانات  ،واستخدام التمقيح

المخصبات الحيوية تنقسم الى ثبلثة انواع ىى مخصبات حيوية

الفوسفورين ،العقدين ) بنسبة  % 51من إجمالى عينة البحث.

 - 4مصادر الحصول عمى السماد البمدى :

 ،وتغذيتيا عمى اعبلف عضوية بنسبة  % 18لكل منيما  ، ،ثم
الطبيعى بنسبة  % 13لكل منيما .

ومن النتائج السابقة والخاصة بمستوى تنفيذ الزراع

أظيرت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىم متوسط  ،بأن

لممارسات الزراعة العضوية  ،تبين أن مستوى تنفيذىم ليذه

بنسبة  ، % 67ثم من مخمفات المزرعة العضوية بنسبة  ، % 56ثم

 ،السماد العضوى (الكمبوست) ،بينما كانت مستوى تنفيذىم متوسط

مصادر الحصول عمى السماد البمدى من الشركات المتخصصة

من مخمفات المزرعة بعد كمرىا بنسبة . % 52

 – 5التسميد األخضر :

الممارسات كانت عالية فى المحاور التالية اختيار التقاوى والشتبلت
فى ممارسات المخصبات الحيوية  ،ومصادر الحصول عمى السماد

البمدى  ،ومعامبلت ما بعد الحصاد  ،بينما كان مستوى تنفيذىم

بينت النتائج أن الزراع أفراد عينة البحث تنفيذىم كان ضعيفاً بقمب

منخفض لممارسات التسميد األخضر  ،والمكافحة المتكاممو لبلفات

 - 6المكافحة المتكاممو لبلفات والحشرات والتخمص من الحشائش

الحيوانى العضوى.

النبات األخضر فى التربة بنسبة . % 15

والحشرات والتخمص من الحشائش  ،وحصاد المحصول  ،واالنتاج
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جدول .5التوزيع التكرارى والنسبى لمزراع عينة البحث لتنفيذ ممارسات الزراعة العضوية
ممارسات تنفيذ الزراعة العضوية

1د اختيار التقاوى

2د السماد

( الكومبست )

والشتبلت  - 1تكون من مصدر عضوى

العضوى

ينفذ
ك

285
285

 - 2انتاجيتيا عالية

 - 3مقاومة لبلمراض

285

 - 1وضع طبقة من المخمفات النباتية الجافة المقطعة ال

285

يزيد طولياعن 7- 5سم وعرض  3- 2متر

الينفذ
%

122
122
122
122

2

ك

2
2
2

2
2
2
2

 - 2توضع فوق الطبقة االولى طبقة من مخمفات االنتاج

285

122

2

2

 - 3توضع طبقة من التربة الطينية الزراعية او معدن

285

122

2

2

الحيوانى بسمك  22سم

البنتونيت (الطفمو) بسمك  5سم وذلك النتاج (الكمبوست

الميكروبى)

285

122

2

2

-4

ثم توضع طبقة من المخمفات النباتية الخضراء

 - 5ثم طبقة من مخمفات الدواجن بسمك  12- 5سم

285

122

2

2

 - 7تكرر الطبقات السابقة بنفس الترتيب حتى ارتفاع 1,5

28

12

257

92

 - 8اجراء عممية التقميب لخمط المكونات جيدا

16

269

94

(يفضل ان تكون بقولية) بسمك  12سم

 - 6طبقة من السماد العضوى الناضج بسمك  5سم
– 2م

 - 9رش المياه بالكمية المناسبة لضمان الوصول لمرطوبة
المناسبة فبأخذ قبضو من الخميط فى راحة اليد نجد اليد
منداه

285

26

122

6
9

2

259

2

91

 - 12تقمب الكومة مره كل اسبوع لمدة  8- 6اسابيع بصفة

32

11

253

89

 - 11من عبلمات نضج الكمبوست انخفاض درجة حرارة

52

18

133

82

دورية حتى ظيور عبلمات نضج الكمبوست

المكموره وتحول المخمفات الى نسيج اسفنجى ذو لون بنى
داكن ورائحتة اشبو برائحة التراب المرشوش بالماء واختفاء

رائحة االمونيا لتحوليا الى نيتريت

 - 12من المتوقع ان يصل الكمبوست الى النضج الكامل

62

21

255

79

 - 13تخزين السماد العضوى الناضج لحين استخدامة

53

19

232

81

 - 14يتم استخدام السماد العضوى الناضج (الكمبوست)

42

14

245

86

تنقسم الى  3انواع ىى مخصبات حيوية ازوتيو،

51

18

234

82

بعد  12- 8اسبوع من بداية الكمر.

بكبسة جيدا وحمايتو من الشمس والتراب .

3د المخصبات الحيوية

بمعدل  25طن /ف
وفوسفاتية،

وبوتاسية

الفوسفورين ،العقدين،

مثل(

البموجين،

4د مصادر الحصول عمى السماد - 1مخمفات المزرعة العضوية

الميكروبين،

56

320

22

229

82

%

Mohamed S. A. El-Sabbagh1 and Raaid Abd El-Nasser Salama., 2021
البمدى

 - 2مخمفات المزرعة بعد كمرىا

5د التسميد االخضر

 6د المكافحة المتكاممو لبلفات

والحشرات والتخمص من الحشائش

52
67

 - 3الشركات المتخصصة

44

 - 1قمب النباتات الخضراء فى التربة
 - 1زراعة اصناف مقاومة

15

214

85

41

14

244

 - 2اتباع دوره زراعية مناسبة

44

15

241

85

 - 4استخدام مصائد الحشرات

123

36

182

64

 - 6االعتماد عمى االعداء الطبيعية فى المزرعة

72

35

132

 - 8استخدام االت رش غير مموثة

56

2

 - 5استخدام الفرمونات

 - 7استخدام مبيدات عضوية

123
74

7د حصاد المحصول

- 1االلتزام بميعاد الجمع مع ظيورعبلمات نضج المحصول

22

8د معامبلت ما بعد الحصاد

 - 1توفير وحدات تجييز وتعبئة خاصة بكل محصول

84

- 2عدم تخزين محاصيل اخرى غير المخصصة لكل وحده

57

- 4التخزين فى ثبلجات فى حالة تاخر ميعاد التسميم

2

 - 1تغذية الحيوانات عمى اعبلف عضوية

51

 - 2توفر العمالة المدربة
عضوى

- 3استخدام عبوات نظيفة وغير مموثة

27

2

36
26
22
7

12
32

285
182
211
229
265
258
221

93
92
72

2

 - 2توفير حظائر كبيره ومناسبة لعدد الحيوانات

37

13

248

 - 4استخدام التمقيح الطبيعى

37

وحسبت من استمارة االستبيان (  285مبحوث).

82

285

43

- 5توفير سجبلت خاصة بالحيوانات

74

122

15

132

65

22

242

52

64

228

143

- 5توفر العمالو المدربة

122

82

52

- 3عبلجيا بمواد طبيعية بقدر المستطاع

المصدر  :جمعت

24

218

76
86

 - 3العزيق ،والنقاوه اليدويو

9د االنتاج الحيوانى العضوى

18

231

82

18
18
13
46

142

243
233
248
155

52
85
82
87
82
87
54

 .4.5مصادر معمومات المزرع ين عن الزراعة العضوية بمنطقة

من ال مجبلت الزراعية  ،والبرامج اإلذاعية الزراعية بنسبة  % 85لكل

ولمتعرف عمى مصادر معمومات ال مزارعين عن

العممية بنسبة  .% 79وبالنظر إلى النتائج السابقة  ،والخاصة

أىم المصادر التى يمجأ إلييا المبحوثين الزراع من أجل الحصول

 ،تبين أن أىميا والتى يمجأ إلييا المبحوثين الزراع من أجل الحصول

البحث :

الزراعة العضوية في منطقة البحث  ،أشارت نتائج الجدول (  )6أن

منيما  ،ثم البرامج التميفزيونية الزراعية بنسبة  ، % 81ثم الندوات

بمصادر معمومات المزارعين عن الزراعة العضوية في منطقة البحث

عمى معمومات عن الزراعة العضوية قد جاءت مرتبة وفقًا ألىميتيا

عمى معمومات عن الزراعة العضوية ىى  :اساتذة المحطات اإلقميمية

المحطات اإلقميمية بنسبة  % 94من إجمالى المبحوثين  ،ثم

الزراعية و البرامج التميفزيونية الزراعية والندوات العممية.

واستخداميا بصفة دائمة مرتبة حسب ما ذكره الزراع كما يمي :اساتذة

الصحف بنسبة  ، % 92ثم الدورات التدريبية بنسبة  ، % 89ثم كل

والصحف والدورات التدريبية والمجبلت الزراعية  ،والبرامج اإلذاعية
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جدول .6النسبة المئوية لمصادر معمومات المزارع ين عن الزراعة العضوية بمنطقة البحث
م

مصادر المعمومات

1

الصحف

3

اإلجتماعات اإلرشادية

2
4
5
6
7
8
9

12
11

نعم

عدد

المجبلت الزراعية

43

15

256

92

2

2

285

122

54

19

85

241

85

2

2

285

122

59

21

البرامج التميفزيونية الزراعية

81

اساتذة المحطات اإلقميمية

268

94

17

الدورات التدريبية

254

89

31

الندوات العممية

226

النشرات اإلرشادية

113

األنترنت

12

14

231

الممصقات اإلرشادية

%

عدد

%

29

242

البرامج اإلذاعية الزراعية

ال

82

79
42
28

172
225

15

6

11
62
72

جمعت وحسبت من استمارات االستبيان ( حجم العينة ) 285
 .5.5العالقة بين المتغيرات المستقمة وبين كل من درجة معارف
ودرجات تنفيذ المبحوثين الزراع لبعض إجراءات الزراعة

 ىناك عبلقة ارتباط سالبة ومعنوية عند مستوى ( )2.21بين
المتغير المستقل اآلتى  :عدد أفراد أسرة المبحوث  ،وبين

العضوية بمنطقة البحث .

تحقيقاً ليدف البحث الرابع والخاص بأىم العوامل المرتبطة

والمحددة لمعرفة وتنفيذ الزراع لبعض إتقنيات الزراعة العضوية

بمنطقة البحث  ،إستخدمت قيم معامبلت االرتباط البسيط بين

المتغير التابع "معرفة الزراع ببعض تقنيات الزراعة العضوية "،

حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط . 2.211

 ىناك عبلقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند المستوى االحتمالي
()2.25بين المتغير المستقل اآلتى  :عدد سنوات خبرة
المبحوث فى الزراعة وبين المتغير التابع "معرفة الزراع ببعض

المتغيرات المستقمة المدروسة ،والمتغير التابع بمحوريو

وقد نص الفرض البحثي األول عمى عدم وجود عبلقة ارتباطيو

تقنيات الزراعة العضوية " ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط

العضوية  ،وبين المتغيرات المستقمة المدروسة .والختبار ىذا الفرض

 وتشير النتائج كذلك إلى أن قيم معامبلت االرتباط البسيط لباقي

معنوية بين متغير معارف وتنفيذ الريفيين لبعض إجراءات الزراعة

حسبت معامبلت االرتباط البسيط بين كل متغير مستقل من
المتغيرات السابق ذكرىا وبين متغير معرفة وتنفيذ الزراع لبعض

تقنيات الزراعة العضوية  ،وقد بين جدول (  ) 7ما يمى :

البسيط . 2.179

المتغيرات المستقمة المدروسة غير معنوية عند أي مستوى

احتمالي مفترض ،وىذا ما يؤيد الفرض البحثي األول جزئيًا.

 – 2بالنسبة لمستوى تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية :

 – 1بالنسبة لدرجات معارف الزراع ببعض إجراءات الزراعة

 ىناك عبلقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند المستوى االحتمالي

 ىناك عبلقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند المستوى االحتمالي

 ،وبين المتغير التابع "تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة

الحالى لممبحوث ،وحجم الحيازة المزرعية  ،ومستوى رضا

 ىناك عبلقة ارتباط سالبة ومعنوية عند مستوى ( )2.21بين

العضوية :

( )2.21بين المتغيرات المستقمة اآلتية كل عمى حده :السن
المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية  ،ومستوى المشاركة

اإلجتماعية الرسمية ،

( )2.21بين المتغير المستقل اآلتي :مستوى طموح المبحوث

وبين المتغير التابع "معرفة الزراع

ببعض تقنيات الزراعة العضوية " ،حيث بمغت قيمة معامل

االرتباط البسيط لكل منيا، 2.236 ، 2.279 ، 2.192:

 2.255عمى الترتيب.
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العضوية " ،حيث ب مغت قيمة معامل االرتباط البسيط .2.274

المتغيرات المستقمة اآلتية :عدد أفراد أسرة المبحوث  ،والدخل
الشيرى ألسرة المبحوث ،وحجم حيازة اآلالت المزرعية  ،وبين
المتغير التابع "تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية "،

حيث بمغت قيمة معامل االرتباط البسيط لكل منيا ، 2.255 :

 2.345 ، 2.273عمى الترتيب.
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جدول .7قيم معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة المدروسة وبين درجات معارف وتنفيذ الزراع لبعض إجراءات الزراعة
العضوية بمنطقة الدراسة

م

المتغيرات المستقمة

درجات معارف المزارعين

درجات تنفيذ ال مزارعين

**2.211-

**2.255-

عدد سنوات خبرة المبحوث فى الزراعة

*2.179

2.268

حجم الحيازة المزرعية

**2.279

2.229-

2.287

**2.345-

1

السن الحالى لممبحوث

3

عدد سنوات تعميم المبحوث

2
4
5
6
7
8
9

الدخل الشيرى ألسرة المبحوث
درجة قيادية المبحوث

2.211

حجم حيازة اآلالت المزرعية

12

15
16
17

2.125
2.223

درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية

14

2.231

عدد األبناء العاممين فى الزراعة

12

13

**2.192

عدد أفراد أسرة المبحوث

درجة طموح المبحوث

11

قيم معامبلت اإلرتباط البسيط

2.265

**2.236

درجة رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية

**2.255

درجة المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية

-

درجة اإلنفتاح الثقافى لممبحوث

-

2.275
2.247

درجة اإلنتماءالمجتمعى لممبحوث

*2.177

درجة مصادر معمومات المبحوث

2.278-

2.283-

درجة تجديدية المبحوث

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان( حجم العينة ) 285

 وتشير النتائج كذلك إلى أن قيم معامبلت االرتباط البسيط لباقي
المتغيرات المستقمة المدروسة غير معنوية عند أي مستوى

احتمالي مفترض ،وىذا ما يؤيد الفرض البحثي األول جزئياً.

2.287
2.288
2.112

**2.2732.138

**2.274
2.286
2.126
2.232
2.121

2.2542.224
2.242

 - 1نسبة أسيام المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير التأثير

الحادث في معرفة ال مزارعين لبعض تقنيات الزراعة العضوية

بمحافظة المنوفية:

وبناءًا عمى النتائج السابقة أمكن رفض الفرض اإلحصائى بالنسبة

لمتعرف عمى القدرة التنبؤية والتفسيرية لممتغيرات المستقمة

المتغير التابع  ،بينما لم نتمكن من رفض ىذا الفرض اإلحصائى

الزراعة العضوية بمنطقة البحث  ،تم صياغة الفرض االحصائي

لممتغيرات المستقمة التى تثبت معنوية معامبلت إرتباطيا البسيط مع

بالنسبة لممتغيرات التى لم يثبت معنوية معامبلت إرتباطيا البسيط

لممتغير التابع.

 .6.5نسبة أسيام المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير التأثير

الحادث فى مستوى معرفة وتنفيذ المزارعين لبعض تقنيات
الزراعة العضوية بمنطقة البحث :

يستيدف ىذا الجزء التعرف عمى نسبة إسيام المتغيرات

المستقمة المدروسة في التأثير عمى مستوى معرفة وتنفيذ ال مزارعين

المدروسة في التاثير عمي مستوى معرفة

الزراع لبعض تقنيات

الذي ينص عمى " ال تسيم المتغيرات المستقمة المدروسة فى تفسير

التباين الحادث فى مستوى معرفة الزراع لبعض تقنيات الزراعة

العضوية بمحافظة المنوفية ".

وقد تم استخدام نموذج التحميل اإلرتباطي واالنحداري

المتعدد التدريجي الصاعد لمتأكد من صحة ىذا الفرض حيث أتضح

من النتائج الواردة بالجدول رقم (  )8أنو :

لبعض تقنيات الزراعة العضوية بمنطقة البحث :

-

يوجد سبع متغيرات مستقمة تساىم فى تفسير التباين الكمي
مستوى معرفة الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية

بمنطقة البحث حيث بمغت نسبة إسيام ىذه المتغيرات
مجتمعة فى القدرة التنبؤية والتفسيرية . % 38
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 -يعزي  % 8من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام فى متغير حجم الحيازة

مستوي ( ، )2.21وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائي فيما يتعمق

متغير درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية  ،و  %5إلى متغير عدد

ومتغير مستوى المشاركة اإلجتماعية الرسمية  ،ومتغير عدد أفراد

المزرعية  ،و % 8إلى متغير حجم حيازة اآلالت  % 25 ،إلى
أفراد أسرة المبحوث  ،و % 4إلى متغير عدد سنوات تعميم المبحوث

 ،و % 4إلى متغير السن الحالى لممبحوث  ،و % 4إلى متغير
مستوى رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية.

 وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدام اختبار " ف " لمعنويةمعامل االنحدار حيث بمغت قيمة "  15.816 " Fوىى معنوية عند

بمتغيرات حجم الحيازة المزرعية  ،ومتغير حجم حيازة اآلالت ،
أسرة المبحوث  ،ومتغير عدد سنوات تعميم المبحوث  ،ومتغير السن

الحالى لممبحوث  ،ومتغير مستوى رضا المبحوث عن الخدمات

العامة بالقرية  ،وعدم إمكانية رفضو بالنسبة لباقى المتغيرات المستقمة

المدروسة

جدول  .8نتائج التحميل االنحداري المتعدد التدريجي الصاعد بين مستوى معرفة المزارعين لبعض تقنيات الزراعة العضوية بمنطقة البحث
والمتغيرات المستقمة المدروسة.

خطوات

المتغير المستقل الداخل في التحميل

األولى

حجم الحيازة المزرعية

الثالثة

التحميل

%

معامل

االرتباط

لمتباين

2.279

2.28

درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية

2.462

2.21

الخامسة

عدد سنوات تعميم المبحوث

2.551

السابعة

درجة رضا المبحوث عن الخدمات العامة

2.627

حجم حيازة اآلالت المزرعية

الثانية

الرابعة

السادسة

عدد أفراد أسرة المبحوث
السن الحالى لممبحوث

بالقرية

المتعدد

التراكمية %
المفسر

لممتغير التابع

2.425
2.491

لممتغير التابع

2.28

2.216

2.28

2.26

2.25

2.32

2.581

المفسر

2.34
2.38

لمتباين

2.25
2.24
2.24
2.24

قيمة ف المحسوبة اختبار
معنوية معامل االنحدار

**16.559
**19.114
**17.381
**15.342
**16.773
**16.192
**15.816

** معنوى عند مستوى 2.21
 - 2مدي أسيام المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير التباين

* يعزي  % 12من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام إلى متغير حجم حيازة

بمنطقة الدراسة:

إلى متغير عدد أفراد أسرة المبحوث  ،و % 3إلى متغير السن الحالى

الحادث في درجة تنفيذ ال مزارعين لبعض إجراءات الزراعة العضوية

األجيزة المنزلية  ،و % 7إلى متغير درجة طموح المبحوث  ،و% 3

لمتعرف عمى القدرة التنبؤية والتفسيرية لممتغيرات المستقمة

لممبحوث  ،و % 3إلى متغير حجم حيازة اآلالت المزرعية  ،و% 3

العضوية بمنطقة البحث ،فتم صياغة الفرض الفرض االحصائي

رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية .وىذه المتغيرات تشير

المدروسة في التاثير عمي درجة تنفيذ الزراع لبعض إجراءات الزراعة

التال ي " ال تسيم المتغيرات المستقمة المدروسة فى تفسير التباين
الحادث فى درجة تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية

بمنطقة البحث ".

وتم استخدام نموذج التحميل اإلرتباطي واالنحداري المتعدد

التدريجي الصاعد لمتأكد من صحة ىذا الفرض حيث أتضح من

نتائج الجدول (  ) 8أنو :

*يوجد سبع متغيرات مستقمة تساىم فى تفسير التباين الكمي

لدرجات تنفيذ الزراع لبعض تقنيات الزراعة العضوية بال محافظة

إلى متغير عدد سنوات تعميم المبحوث  ،و % 3إلى متغير درجة

إلى القدرة االقتصادية لممبحوثين .

 وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدام اختبار " ف " لمعنويةمعامل االنحدار حيث بمغت قيمة "  13.529 " Fوىى معنوية عند

مستوي ( )2.21جدول (  ، ) 9وبذلك أمكن رفض الفرض

اإلحصائي فيما يتعمق بمتغيرات  :حجم حيازة األجيزة المنزلية ،

ودرجة طموح المبحوث  ،وعدد أفراد أسرة المبحوث  ،والسن الحالى
لممبحوث وحجم حيازة اآلالت المزرعية  ،وعدد سنوات تعميم المبحوث

 ،ودرجة رضا المبحوث عن الخدمات العامة بالقرية  ،وعدم إمكانية

حيث بمغت نسبة إسيام ىذه المتغيرات مجتمعة فى القدرة التنبؤية رفضو بالنسبة لباقى المتغيرات المستقمة المدروسة .

والتفسيرية % 34
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جدول .9نتائج التحميل االنحداري المتعدد التدريجي الصاعد بين درجات تنفيذ الزراع لبعض إجراءات الزراعة العضوية بمنطقة البحث
والمتغيرات المستقمة المدروسة.

خطوات

المتغير المستقل الداخل في التحميل

التحميل

 %التراكمية

معامل

 %لمتباين

قيمة ف المحسوبة

االرتباط

لمتباين المفسر

المفسر لممتغير

اختبار معنوية معامل

األولى

حجم حيازة األجيزة المنزلية

2.435

2.12

2.12

**26.779

الثالثة

عدد أفراد أسرة المبحوث

2.463

2.22

2.23

**17.662

الخامسة

حجم حيازة اآلالت المزرعية

2.546

السابعة

درجة رضا المبحوث عن خدمات القرية

2.574

الثانية

الرابعة

السادسة

درجة طموح المبحوث

السن الحالى لممبحوث

عدد سنوات تعميم المبحوث

** معنوى عند مستوى 2.21

لممتغير التابع

المتعدد

2.19

2.433

2.25

2.518

2.28

2.559

 .7.5المشكالت التى تواجو المزارعين عند الزراعة العضوية :

ع مى الرغم من انتشار الزراعة العضوية بشكل سريع  ،إال

2.31
2.33

التابع

2.27
2.23
2.23
2.23
2.23

االنحدار

**22.747
**17.853
**16.437
**14.593
**13.529

العضوى  ،وعدم فاعمية قوانين مراقبة وحماية المنتجات العضوية من

الغش بنسبة  % 74من الزراع المبحوثين لكل منيما .

أن مستوى إنتاج األغذية العضوية ال زال متدنياً وغير قادر عمى

ومن النتائج السابقة الخاصة بالمشكبلت التى تواجو الزراع

التعرف عمى المشكبلت التى تواجو المبحوثين من الزراع عند الزراعة

اآلفات واألمراض بالمزرعة  ،وضعف خصوبة التربة  ،والحاجة

الخطط التنموية المناسبة إلنتشار زراعتيا  .فقد أشارت بيانات

المنتجات العضوية في األسواق يؤثر عمى ثقة المستيمك ليذه

الوصول إل ى معايير األمن الغذائي الدولية  ،لذا كان من الضرورى
العضوية عمى أرض الواقع حتى يتمكن المسئولين عن الزراعة وضع
الجدول (  ) 12أن أىم ىذه المشكبلت مرتبة حسب أىميتيا النسبية

حسبما ذكر المبحوثين من الزراع  ،وىى :

بمنطقة البحث  ،أتضح أن أىم ىذه المشكبلت يتركز فى انتشار
الدائمة إلي إضافة المغذيات يرفع تكاليف الزراعة العضوية  ،وغش

المنتجات  ،وعدم وجود تعويضات حكومية في حاالت تدمير
المنتجات بسبب اآلفات ،وضعف معرفة وميارات المرشدين كمصدر

انتشار اآلفات واألمراض بالمزرعة بنسبة  % 122من الزراع

لممعمومات وقمة خبرتيم بالزراعة ال عضوية .

المغذيات يرفع تكاليف الزراعة العضوية بنسبة  % 92من الزراع

الزراعة العضوية بمنطقة البحث :

المبحوثين  ،ثم ضعف خصوبة التربة والحاجة الدائمة إلي إضافة
المبحوثين  ،ثم كل من غش المنتجات العضوية في األسواق يؤثر

عمى ثقة المستيمكين  ،وال توجد تعويضات حكومية في حاالت تدمير
المنتجات بسبب اآلفات بنسبة  % 85من الزراع المبحوثين لكل
منيما  ،ثم ضعف معرفة وميارات المرشدين كمصدر لممعمومات

وقمة خبرتيم بالزراعة العضوية بنسبة  % 83من الزراع المبحوثين ،

 .8.5مقترحات الحد من المشكالت التى تواجو المزارعين عند
ولمعمل عمى انتشار الزراعة العضوية بشكل سريع  ،وانتاج األغذية
العضوية  ،والوصول إلى معايير األمن الغذائي الدولية  ،لذا كان من
الضرورى التعرف عمى مقترحات المبحوثين من الزراع لمحد من أو

تقميل المشكبلت التى تواجييم عند الزراعة العضوية .فقد أشارت

بيانات الجدول ( )12أن أى م ىذه المقترحات مرتبة حسب أىميتيا

ثم ضعف مستوى المرشدين الزراعيين فى مجال الزراعة العضوية

النسبية حسبما ذكر المبحوثين من الزراع  ،وىى :

شيادة اعتماد أسموب الزراعة العضوية لمزارع المنطقة  ،وضعف

العضوية بنسبة  % 92من الزراع المبحوثين ،ثم كل من توفير

بنسبة  % 79من الزراع المبحوثين  ،ثم صعوبة الحصول عمى

تركيز وسائل اإلعبلم المختمفة عن أىمية المنتجات الزراعية

الضمانات لحماية المستيمك ضد غش ىذه المنتجات في األسواق

مستمزمات إنتاج الزراعة العضوية بالجمعيات التعاونية الزراعية ،

العضوية و مدخبلت الزراعة العضوية وارتفاع أسعارىا بنسبة % 76

الزراع المبحوثين لكل منيما  ،ثم عمل الندوات واإلجتماعات

بنسبة  % 77من الزراع المبحوثين لكل منيما  ،ثم نقص األسمدة
من الزراع المبحوثين  ،ثم عدم معرفة المستيمك بقيمة المنتج

وانشاء روابط لتسويق منتجات الزراعة العضوية بنسبة  % 89من
اإلرشادية لمزراع عن ممارسات الزراعة العضوية بنسبة  % 78من

الزراع المبحوثين  ،ثم كل من دعم مستمزمات إنتاج الزراعة
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جدول  .11المشكالت التى تواجو زراع الزراعة العضوية بمنطقة البحث
م

المشكبلت التى تواجو زراع الزراعة العضوية

ال

نعم
%

عدد

%

عدد

1

عدم إىتمام المستيمك بأىمية المنتج العضوى

161

57

124

43

3

عدم توافر المستمزمات الزراعية العضوية

155

54

132

46

113

42

68

24

2
4
5
6
7
8
9

عدم معرفة المستيمك بقيمة المنتج العضوى

212

ضعف مستوى المرشدين الزراعيين فى مجال الزراعة العضوية

226

صعوبة تسويق منتجات الزراعة العضوية

139

قمة الجيات ال مقدمةل مدعم الفنى لمزراعة العضوية

نقص األسمدة العضوية و مدخبلت الزراعة العضوية وارتفاع س عرىا

217

ضعف العائد المادي لقمة اإلنتاج رغم ارتفاع سعر المنتج

212

غش المنتجات العضوية في األسواق يؤثر عمى ثقة ال مستيمكين

12
12

ارتفاع تكاليف الزراعة العضوية بشكل عام

174

14
15
16
17
18
19

انخفاض وعي المستيمكين بالقيمة الغذائية لممنتجات العضوية

انتشار اآلفات واألمراض بالمزرعة

ضعف ضمانات حماية المستيمك ضد غش المنتجات العضوية بالسوق

212

ضعف خصوبة التربة والحاجة الدائمة إلي إضافة المغذيات يرفع تكاليف المنتج .
ضعف معارف وميارات المرشدين كمصدر لممعمومات وقمة خبرتيم بالزراعة العضوية

237

عدم وجود كوادر ارشادية متخصصة فى مجال الزراعة العضوية

85
74
77
62

59

146

51

42

15

73

26

65

23

122

2

2

77

65

61
74
92
85
83
43

111

39

75

26

29

12

23

44

15

48

17

162

نعم
عدد

21

128

123

المقترحات

73

38

241

جدول  .11مقترحات الزراع لمتغمب عمى مشكالت الزراعة العضوية بمنطقة البحث
م

76

222
256

ال توجد تعويضات حكومية في حاالت تدمير المنتجات بسبب اآلفات

49

177
285

عدم فاعمية قوانين مراقبة وحماية المنتجات العضوية من الغش

62

243

صعوبة الحصول عمى شيادة اعتماد أسموب الزراعة العضوية بالمزارع بال منطقة

13

79

172

222

11

74

26

57
ال

%

عدد

%

1

إعداد كوادر إرشادية متخصصة فى مجال الزراعة العضوية

145

51

142

49

3

توفير مستمزمات إنتاج الزراعة العضوية بالجمعيات الزراعية

253

89

32

11

عمل التجارب الحقمية المستمرة لمزراع لتصنيع سماد عضوى

245

2
4
5
6
7
8
9

12

213

دعم مستمزمات إنتاج الزراعة العضوية

254

إنشاء روابط لتسويق منتجات الزراعة العضوية

عمل الممصقات اإلرشادية بالقرى عن ممارسات الزراعة العضوية

223

إقامة مصانع حكومية لتصنيع السماد العضوى

215

عمل الندوات اإلرشادية لمزراع عن م مارسات الزراعة العضوية
تركيز وسائل اإلعبلم عن أىمية المنتجات الزراعية العضوية

256

تفعيل قوانين التأمين عمى خسارة المزارعين بسبب اآلفات

العضوية ،واقامة مصانع حكومية لتصنيع السماد العضوى بنسبة 75
 %من الزراع المبحوثين لكل منيما  ،ثم تفعيل قوانين التأمين عمى

223

211

75
89
86
71
78
75
92
74

72
31
42
82
62
72
29
74

25
11
14
29
22
25
12
26

المبحوثين  ،ثم عمل الممصقات اإلرشادية بالقرى عن ممارسات
الزراعة العضوية بنسبة  % 71من الزراع المبحوثين  ،واخي ٍرا إعداد

خسارة المزارعين بسبب اآلفات التى تدمرىا بنسبة  % 74من الزراع
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كوادر إرشادية متخصصة فى مجال الزراعة العضوية بنسبة % 51

محمد  ،رغد سممان  ، )2112( ،مقارنة الزراعة العضوية بالزراعة

ومن النتائج السابقة الخاصة بمقترحات الحد من المشكبلت التى

كمية الزراعة  ،جامعة بغداد  ،العراق.

المقترحات تتمثل فى تركيز وسائل اإلعبلم المختمفة فى توعية الزراع

فى فمسطين مع التركيز عمى الزراعة العضوية  ،معيد أبحاث

العضوية بالجمعيات التعاونية الزراعية  ،وانشاء روابط لتسويق

فوزى  ،زكريا فؤاد (بدون تاريخ) ،الزراعة العضوية كأحدى نظم

لمزراع عن ممارسات الزراعة العضوية ،ودعم مستمزمات إنتاج

المناخية المستقبمية ،المركز القومى لمبحوث.

من الزراع المبحوثين .

تواجو الزراع المبحوثين فى مجال الزراعة العضوية  ،أتضح أن
بأىمية المنتجات الزراعية العضوية ،وتوفير مستمزمات إنتاج الزراعة
منتجات الزراعة العضوية ،وعمل الندوات واإلجتماعات اإلرشادية

التقميدية فى إنتاج الخيار وفى خصوبة التربة  ،رسالة ماجستير ،

سروجى  ،فتحى  ، )2112( ،آفاق إستخدام الزراعة غير التقميدية

السياسات اإلقتصادية الفمسطينى (ماس) ،فمسطين .

التنمية الزراعية النظيفة لتحقيق األمن الغذائى فى ظل التغيرات

الزراعة العضوية  ،واقامة مصانع حكومية لتصنيع السماد العضوى،

محمود  ،أدىم محمد زكى  ، )2115( ،متطمبات العمل اإلرشادى

تدمرىا اآلفات ،وع مل الممصقات اإلرشادية بالقرى عن ممارسات
الزراعة العضوية  ،واخي ٍرا إعداد كوادر إرشادية متخصصة فى مجال

الزراعى بمحافظة المنيا  ،المجمة المصرية لمبحوث الزراعية  ،مجمد

وتفعيل قوانين التأمين عمى خسارة المزارعين بسبب الزراعات التى

الزراعة  ،وتصنيع السماد العضوى .
 .6التوصيات :
-

 ، 93عدد . 4

عبد السالم  ،محمد السيد  (1998)،األمن الغذائى فى الوطن
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ABSTRACT

The research aimed at identifying farmers ' knowledge and implementation levels regarding organic agric. practices, also
sources of information, and the relationship with some independent variables. Data were collected through personal
interview by using a questionnaire from a random sample of 285 farmers.
Simple correlation and multiple regressions (step-wise) were used for data analyzing. The study revealed the following
results:
- The majority of respondents 58% their knowledge level was moderate, while 39% their Implementation level
was low.
- The main sources of information regarding organic agric. were: regional agric. research stations, newspapers,
training courses, agric. magazines, and TV agricultural programs.
- There were 7 variables explain 38% of the total variance in the farmers ' knowledge degrees, these variables
were: farm holding size, farm machinery size, farmer social participation, family size, farmer education, farmer
age, farmers satisfaction about general services in the village.
- There were 7 variables also explain 33% of total variance in the farmers ' Implementation degrees, these
variables were: number of family sets, farmer ambition, family size, farmer age, farm ,machinery size, farmer
education, and farmers satisfaction about general services in the village.
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