
225 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 236-225 (،1) دد(، ع23)جلدم

 

 (2014نوفمبر  5)سلم البحث فى 

 (2014نوفمبر  26)الموافقة على البحث 

 

 

 دراسة لمعارف الزراع عن استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية بقريتي

 سنديون بمركزي طوخ وقليوب بمحافظة القليوبية نامول و

]18[ 
 1سامية عبد العظيم محروس

 مصر -القاهرة  -شبرا الخيمة -جامعة عين شمس  -كلية الزراعة -قسم المجتمع الريفي واإلرشاد الزراعي  -1

* E- mail address: samya_mok@yahoo.com                                     

 

 

معارف الزراع، استخدام المبيدات الكلمات الدالة: 

 واألسمدة الكيماوية
 

 زــالموجـ

 

استتتت دف الباتتتتف التعتتتوف معتتتت  م تتتت   معو تتتتة 

التتتتزراع  خاستتتتتخدام المبيتتتتدات واألستتتتمدة الكيماويتتتتة ، 

زراع  يمتتا يتععتت  والتعتتوف معتت  م تتاور معع متتات التت

خاستخدام المبيدات واألستمدة الكيماويتة، وداديتد الع  تة 

خين المتغيتوات الم تتةعة المدروستة وختين ورعتة معو تة 

التتتتتزراع خاستتتتتتخدام المبيتتتتتدات واألستتتتتمدة الكيماويتتتتتة، 

والتعتتوف معتت  التتك الملتتك ت التتتم د اعتت  المباتت  ين 

خمنطةتتتة الدراستتتة، ولتاةيتتت  التتتداف الباتتتف دتتتك عمتتت  

نتتتتتات متتتتتن التتتتتزراع ختتتتتالةو  المدروستتتتتة  تتتتت   البيا

( متتتن مينتتتة ملتتت اةية منت متتتة متتتن 2014شتتت واينايو

مباتت    خ استتطة استتتمارة  350المباتت  ين خعتتا   ام تتا 

استتتبياب خالمةاخعتتة اللخ تتية ستتب  ومتتداولا وا تبارلتتا 

مبتتدةيا ، ولتاعيتتا خيانتتات الباتتف وق تتاةيا  ةتتد استتتخدم 

 ة ول  العتو  معاما االردباط الب يط لبيوس ب خاإلضا

الجتتتد ولتتت  ختتتالتكوارات والن تتتا المس يتتتة، والمت ستتتط 

 الا اخم واالناواف المعياري لعو  نتاةج الباف.

من وعمتالم  %50,6واوضات الك نتاةج الباف اب 

مينة الدراسة يةع ب  تم الئستة المنخئ تة لعمعو تة، واب 

متن ك يةعتت ا  تتم الئستتة المت ستتطة لعمعو تتة، واب  42,3%

  ا  م الئسة المودئعة لعمعو ة .من ك يةع 7,1%

و يما يتععت  خم تاور المعو تة دلتيو النتتاةج ولت  اب 

م اور معع متات التزراع متن الج تات اإلرشتاوية  يتو 

الاك ميتتة دتم تتا  تتم دجتتار الم تتتعزمات الزراميتتة،  تتك 

األلتتا والجيتتواب او  الخبتتوة، والةيتتاوات الماعيتتة، امتتا 

ك ميتة التاخعتة م اور المعع مات لعج ات اإلرشاوية الا

لتتت ةارة الزرامتتتة  تتم تتتا  تتتم الموشتتتد الزرامتتتم،  تتتك 

م نتتدا الجمعيتتة التعاونيتتة الزراميتتة، ومتتديو الجمعيتتة 

التعاونيتتة الزراميتتة. خينمتتتا دم عتتت م تتاور المعع متتتات  

اإلرشاوية الاك مية التاخعة ل ةارات ا و   يو وةارة 

الزرامتتة  تتم وةارة شتتس ب البيستتة،  تتك البتتوامج الويئيتتة 

 تعيئزي نية، وا يوا  اسادذة كعيات الزرامة.ال

 0,01ودبين النتاةج وع و م  ة معن ية مند م ت  

ختتين م تتاقة الايتتاةة الزراميتتة، وورعتتة االدجتتا  ناتت  

اإلرشتتاو الزرامتتم، وورعتتة االدجتتا  ناتت  التاتتديف كتت  

معتتتم قتتتدة وختتتين ورعتتتة معو تتتة المباتتت  ين خاستتتتخدام 

قتتين د عتتد م  تتة المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة،  تتم 

ختين ورعتة الةيتاوة، وورعتة   0,05معن ية منتد م تت   

ال مم خأضوار اإلستواف  تم استتخدام المبيتدات، وختين 

ورعتتة معو تتة المباتت  ين خاستتتخدام المبيتتدات واألستتمدة 

الكيماوية.  م قتين لتك د بتت معن يتة الع  تة ختين متغيتو 

ال تتتن، وورعتتتة دععتتتيك المباتتت  ، وورعتتتة الملتتتاركة 

اميتتتة الوستتتمية وختتتين ورعتتتة معو تتتة المباتتت  ين االعتم

 خاستخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية.

ودلتتيو النتتتاةج اي تتا  ولتتم اب  التتك الملتتك ت التتتم 

د اعتت  التتزراع دتم تتا  تتم  اردئتتاع دكتتالي  نةتتا وكمتتو 
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ال تتماو الع تت ي،  تتك اإلستتواف  تتم استتتخدام األستتمدة 

يعيتت   والمبيتتدات الكيماويتتة لعا تت   معتت  امعتت  ونتتتا ،

اردئتتتاع استتتعار األستتتمدة الع تتت ية ،  تتتك   يتتتا  وور 

اإلرشتتتاو الزرامتتتم  تتتم د ميتتتة التتتزراع خطتتتو  دتتتدويو 

المخعئتتات الزراميتتة ،  تتك نتتدرة البتتوامج اإلرشتتاوية التتتم 

د تك خاماية البيستة الزراميتة متن التعت  ،  تك متدم دت  و 

الموشتتتتتدين التتتتتزراميين المتخ  تتتتتين  تتتتتم قمايتتتتتة 

ف والخبتتتتوات لعتتتدم دتتتت  و البيسة،ويعيتتت  نةتتتتر المعتتتار

الدورات التدريبية لعزراع وا يوا  مدم كئاية التلويعات 

 الزرامية لاماية البيسة .

 

 المقدمة والمشكلة البحثية

 

دم تا البيستة اإلطتار التذي يعتي   يت  اإلن تاب ويت  و 

 ي  ويتتأ و خت  ولت  كتا متا ياتيط اإلن تاب متن مك نتات 

قيتة متن لت ا  قية م ا النبات والاي اب ومك نات  يو 

ومتتا  ودوختتة، ودتتودبط قيتتاة اإلن تتاب خالبيستتة التتتم يعتتي  

 ي ا ويعتمد وع و  ودط يو معيلت  معت  كيئيتة التعامتا 

متت  م ارولتتا خمتتا يكئتتا ق تتن استتتغ ل ا متت  استتتموار 

  2000أرناااااا وط  التتتتتت اةب خينتتتتت  وختتتتتين م ارولتتتتتا ا

 (.10ص

و تتتد دعوضتتتت البيستتتة الويئيتتتة لعك يتتتو متتتن التتتتدل ر 

اف  تتم م ارولتتا متت  االستتتغ    يتتو الوشتتيد واالستتتنز

لعمتتتت ارو ونةتتتتر المعع متتتتات متتتتن استتتتع   ممارستتتتة 

األنلتتتطة الزراميتتتة المختعئتتتة، األمتتتو التتتذي او  لتئتتتا ك 

  تايا البيستتة والتعتت   البيستتم التذي انعك تتت   تتار  معتت  

اإلن اب خما ي دو قياد  ولذلك يت ح المية الائتا  معت  

  األعيتا  الةاومتة  تم البيسة وم ارولتا قتت  ال نغئتا قت

  1994)القصااص  االنتئاع خالم ارو وال تووات البيسيتة 

 (. 223 -217ص ص 

ويعتبو  طاع الزرامة من الك الةطامات التم دعمتا 

معتت  دنئيتتذ سياستتات وختتوامج الماا  تتة معتت  البيستتة متتن 

    وستواديجية التنمية الزرامية التم امتدد ا الت ةارة 

الزرامتتتتتة واست تتتتت    ولتتتتتذا  ةتتتتتد دوكتتتتتز وور وةارة

األراضتتتم  تتتم ال  تتتت الااضتتتو معتتت  وعتتتوا  الباتتت   

ودةتتتتتتديك الختتتتتتدمات اإلرشتتتتتتاوية ووعتتتتتتوا  الدراستتتتتتات 

اال ت اوية ود  يو البيانات اإلق اةية، والك من     

الوخط خين    ة ماتاور لتم  الباتف الععمتم، واإلرشتاو 

الزرامم، والزراع خامتبار اب الباف ل  م لد التةنيتات 

 تتة، واإلرشتتاو الزرامتتتم لتت  نا تتتا ل تتذ  التةنيتتتات الادي

الادي ة، والزراع لك الئسة الم ت د ة خاستتيعا  ودطبيت  

لذ  التكن ل عيات. ولم اع ة التاديات البيسية، كاب الخد 

متن و تت  ممعيتتة دنميتتة ودطتت يو الويتت  الم تتوي لزيتتاوة 

اإلنتتتتتا  ور تتتت   يمتتتتة و تتتتا الئتتتتوو لتاةيتتتت  الو اليتتتتة 

يعزم مع  ختذ  ع تد مت ا تا وستوي  المطع خة، ول  ما 

لتطبي  األ كار الم تتاد ة وال تالاة لعتطبيت   تم كا تة 

مجاالت اإلنتا  الزرامم ودة  لتذ  الم تس لية معت  كتا 

)سااليم متتن ع تتاة الباتت   وع تتاة اإلرشتتاو الزرامتتم 

 ( .146  ص 1995 

ومتتن لنتتا دبتتوة الميتتة اإلرشتتاو الزرامتتم خامتبتتار  

اتتتا ملتتتكعة انخئتتتا  ع تتتاة دععيمتتتم و تتتدمم ي تتتدف ل

اإلنتاعيتتة الزراميتتة ومةاومتتة اا تتات واألمتتوا  والتتك 

متتتن  تتت   الج تتت و اإلرشتتتاوية التععيميتتتة، قيتتتف يةتتت م 

خإقدا  دغييوات سع كية، ودأ تذ لتذ  التغييتوات اشتكاال 

متعتتدوة دبتتدا خإك تتا  الئتتوو لمعع متتات عديتتدة ويعتتد التتك 

ى  )الطناوب خم اخة اول  مواقا التغيو ال ع كم المعو م

 (.261  ص 1998

اب  ( 53  ص 1973عماااااار و )اااااارون  )ويتتتتتتذكو 

المعارف لم الةدر متن المعع متات التتم يا ةلتا الئتوو 

ودمكنتت  متتن رختتط الع  تتات ختتين ال تت الو المختعئتتة خمتتا 

 يتيح ل  س  لة ووراك ا وسومة استيعاخ ا.

(  اب 93  ص 1983)  "Osullivan"ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

تم دتن ك خ تا  بتوات اإلطار المعو م لعئوو ل  الكيئية ال

ومعتتارف الئتتوو ولتت  نادجتتة متتن المعو تتة الكعيتتة التتتم 

 يدرك من   ل ا الئوو الم ا   المختعئة وي تجيا ل ا. 

ول  اب التنميتة  (210: ص 1995الطنوبى ) ويليو 

الزرامية وداديف استاليب ا دعتمتد معت  كئتا ة الم تاور 

اد ك اإلرشاوية التم ي تة  من ا الزراع معار  ك ومعع م

 تتم نةتتا ود  تتيا دعتتك المعتتارف خاألستتع   المناستتا 

لةتتدرات وومكانيتتات التتزراع،  اإلن تتاب ي تتتخدم المعو تتة 

كمعع متتتات متتتن م تتتاور متن متتتة متتتن  تتت   دئامعتتت  

 االيجاخم واالعتمامم خالبيسة المايطة خ .

و تتم ضتت   متتا دتتك موضتت  يمكتتن الةتت   اب المعو تتة 

ع ك دم تتتا استتتاا ال تتتع ك اإلن تتتانم، قيتتتف يتاتتتدو ستتت

المتزارع متتن  تت   اكت تاخ  لعمعتتارف والمعع متتات متتن 

    الم اور اإلرشاوية التم دعما مع  دغييتو البنيتاب 

المعو تتم لعتتزراع، األمتتو التتذي ياتتتك ضتتوورة ال  تت ف 

معتت  المكتت ب المعو تتم لعتتزراع والم تتاور اإلرشتتاوية 
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والةتتاةمين معتت  العمعيتتة التععيميتتة اإلرشتتاوية  تتم مجتتا  

 ت واألسمدة الكيماوية.استخدام المبيدا

ونتيجة لزياوة استخدام المبيدات واألستمدة الكيماويتة 

خأن ام تتا المختعئتتة  تتم العمعيتتات الزراميتتة  تتم الويتت  

الم توي  ةتد   توت الااعتة ال توورية والمعاتة ولتتم 

ضتتوورة االستتتخدام األمتتن لتةعيتتا اا تتار ال تتارة معتتم 

البيستتتتة الويئيتتتتة خ تتتتئة مامتتتتة ومعتتتتم  تتتتاة اإلن تتتتاب 

ايتتتت اب خ تتتتتئة  ا تتتتة، ون تتتتتوا  لك تتتتوة شتتتتتكاوي وال

واستئ تتتارات التتتزراع خمنطةتتتة الدراستتتة قتتت   كيئيتتتة 

االستخدام األمن لعمبيدات واألسمدة الكيماويتة، ممتا يتد  

معم نةر معارف الزراع  يما يتعع  خطتو  االستتخدام 

ال تتاياة لعمبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة ممتتا نتتتج منتت  

ة اإلن تتتاب   تتت ر خعتتتر اا تتتار ال تتتارة معتتتم  تتتا

وانتلتتتتار خعتتتتر األمتتتتوا ، وكتتتتذلك متتتتو  ونئتتتت   

الاي انتتتتات المختعئتتتتة نتيجتتتتة لتعتتتت   م تتتتاور الطعتتتتام 

واللوا   إب لذا األمو يتطعا وراسة معو ة ما يتنةر 

الزراع متن المعتارف التتم يجتا د تمين ا  تم البتوامج 

اإلرشتتاوية خ تتدف دا تتين الخدمتتة اإلرشتتاوية ممتتا يتت و  

و تتتت   التتتتزراع ودا تتتتين لتا تتتتين اإلنتاعيتتتتة وةيتتتتاوة 

اقتتت ال ك اال ت تتتاوية واالعتماميتتتة، ولتتتذا اعتتتو  لتتتذا 

الباتتتتتف لعتعتتتتتوف معتتتتت  معتتتتتارف التتتتتزراع المتععةتتتتتة 

خالت  يات الئنية الخا ة خاستتخدام المبيتدات واألستمدة 

الكيماويتتتتة االستتتتتخدام ال تتتتعيك، وم تتتتاور معع متتتتاد ك، 

وداديد الك المتغيوات التم د  و مع  معتارف التزراع، 

ت  يتمكن مخططتم ومنئتذي البتوامج اإلرشتاوية والك ق

متتن وضتتع ا  تتم االمتبتتار ا نتتا  دخطتتيط ودنئيتتذ البتتوامج 

 اإلرشاوية الم تةبعية. 
 

 أهداف البحث

 م ض   الملكعة البا ية  ةتد امكتن داديتد األلتداف 

  التالية
  

التعوف مع  ورعة معو ة التزراع المبات  ين لبنت و  -1

 لكيماوية.استخدام المبيدات واألسمدة ا

التعتوف معت  م تتاور معع متات التزراع المباتت  ين  -2

 لبن و استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية.

داديد الع  تة ختين ورعتة معو تة التزراع المبات  ين  -3

خاستخدام المبيدات واألسمدة الكيماويتة  والمتغيتوات 

 الم تةعة المدروسة.

التعتتتتوف معتتتت  الملتتتتك ت التتتتتم د اعتتتت  التتتتزراع  -4

 المبا  ين خمنطةة الدراسة.
 

 فروض البحث 
 

لتاةيتت  ال تتدف ال التتف دتتك  تتيا ة الئتتو  البا تتم 

التالم  " د عد م  ة اردباطيت  معن يتة  ختين المتغيتوات 

الم تتتتتةعة المدروستتتتة ولتتتت    ال تتتتن، وورعتتتتة دععتتتتيك 

المباتتتتت  ، وم تتتتتاقة الايتتتتتاةة الزراميتتتتتة، وورعتتتتتة 

وية، وورعة الملاركة االعتمامية الوسمية، وورعة الةيا

االدجتتا  ناتت  اإلرشتتاو الزرامتتم، وورعتتة االدجتتا  ناتت  

التاديف، وورعة ال مم خأضوار اإلسواف  م استخدام 

المبيتتدات والمخعئتتتات الزراميتتتة، وختتين  ورعتتتة معو تتتة 

الزراع خاستخدام المبيدات واألسمدة الكيماويتة. لتذا و تد 

دك وض  لذا الئو   م  ت رد  ال تئوية قتت  يمكتن 

  ا تبار  .
 

 الطريقة البحثية
 

 منهج البحث  -أ 
 

امتمد الباف معتم متن ج الم تح االعتمتامم خالعينتة 

لعتعتتتوف معتتتم ورعتتتة معو تتتة التتتزراع لبنتتت و استتتتخدام 

المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة خطويةتتة  تتاياة كمتتد ا 

ل ض  مجم مة من البوامج اإلرشاوية المتكامعة إلوما  

متتن  تتك الاتتد متتن التتزراع  تتم ع تت و التنميتتة الم تتتدامة و

اا تتار ال تتعبية المتودبتتة معتتم وستتواف وستت   استتتخدام 

 المبيدات واألسمدة الكيماوية . 
 

 اإلطار الجغرافي للبحث  -ب
 

اعتتوي لتتذا الباتتف خماا  تتة الةعي خيتتة ن تتوا  لك ن تتا 

وقتد  الماا  تتات الوةي تتية المنتجتتة لعخ تتو والئاك تتة، 

وكئتتو ود تك ماا  تتة الةعي خيتتة ستتب  مواكتز لتتم  خن تتا، 

شتتتكو، والةنتتتاطو الخيويتتتة، وطتتت ش، و عيتتت  ، وشتتتبين 

الةنتتاطو، والخانكتتة، ودم تتا م تتاقة الخ تتو خالماا  تتة 

 14069 تدانا ودبعتا م تاقة الئاك تة  599855,68نا  

 تتدانا، ودتتك داديتتد التتك مواكتتز الماا  تتة و ةتتا  لمعيتتار 

الم اقة المزرومة خماا يا الخ و والئاك ة، وكانت 

طت ش، و عيت  ، وكانتت وعمتالم  الك لذ  المواكتز لتم 

 تتتتداب(،  61070,36م تتتتاقات لتتتتذ  المواكتتتتز لتتتتم ا

معتت   %18.52، %20,72  تتداب( خن تتبة 54595,42ا

وختتنئا المعيتتار دتتك داديتتد اكبتتو  ويتتة متتن كتتا  ،التوديتتا



 سامية محروس               228

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(1), 2015 

موكتتتز متتتن قيتتتف وعمتتتالم م تتتاقة ماا تتتيا الخ تتتو 

والئاك تة  تا تيوت  ويتة نتام   متن موكتز طت ش ، كمتا 

مركااااز ب متتتتن موكتتتتز  عيتتتت   اا تيتتتتوت  ويتتتتة ستتتتندي 

بمحافظااة القليوبيااة   المعلومااات ودعاام ا خاااا القاارار 

2013.) 
 

 المجال البشري للبحث –ج 
 

ن وا الد اع م اقة ماا  ة الةعي خية  ةد دك ا تيتار 

اكبتتو موكتتزين معتت  م تتت   الماا  تتة دةتت م خزرامتتة 

ماا يا الخ و والئاك تة ولت   طت ش، و عيت  ، ودتك 

متن كتا موكتز دم تا اكبتو الةتو   تم ا تيار اكبو  ويتة 

الم تتاقة المزرومتتة، وكانتتت شتتامعة التتزراع ختتالةويتين 

 2000مزارع خةوية نتام  ، و 1500م ض  الدراسة  ا

مزارمتتا ، و تتد دتتك  3500متتزارع خةويتتة  عيتت  (  بعغتتت 

متتن وا تت  كلتت ف  ا تيتتار مينتتة ملتت اةية منت متتة متتن ك

جتتتك الاتتتاةزين خالجمعيتتتة الزراميتتتة لعةتتتو ، ولتاديتتتد ق

العينتتة متتتن  التتزراع لعا تتت   معتت  البيانتتتات ال ةمتتتة 

لتاةي  الداف الدراسة  ةد دك داديد قجك مينتة الدراستة 

 مبا  ا .   350من اعمالم اللامعة  بعغت  %10خن بة 

وعمعت خيانات الباف من طوي  المةاخعة اللخ ية 

لعمباتتت  ين خ استتتطة استتتتمارة استتتتبياب ستتتب  ومتتتداولا 

( مزارمتا  ت   30عم مينة  درلا اوا تبارلا مبدةيا م

، و تد دتك وعتوا  التعتدي ت ال ةمتة 2013ش و ن  مبو 

 تتم استتتمارة االستتتبياب خايتتف ا تتبات  تتالاة لعةيتتام 

خجمتت  البيانتتات الميدانيتتة ، ودتتك التتك  تت   شتت و ينتتايو 

2014   . 
 

 المعالجة الكمية للمتغيرات 
 

 أوال:ً المتغيرات المستقلة
 

ل ن خ  ا  المبا   من دك  ياا ا السن: -1

 أل و  سنة مي وية، معبوا  من  خاألر ام الخام. سن 

المتغيو خ  ا  لذا   دك  ياا درجة  عليم المبحوث -2

المبا   من قالت  التععيمية ومدو سن ات دععيم  

الوسمم، و  ك المبا  ين من قيف دععيم ك ول      

ك  سات لم  امم، ويةوا ويكتا خدوب ش اوة ، ومتعع

دععيما  رسميا ، و د امطيت ورعة ال ئو لعلخر 

األمم، و د امتبو من يةوا ويكتا خدوب ش اوة وراسية 

معاوال  لمن ادك ال   الواخ  االختداةم، اما خةية 

المبا  ين  ةد امط  لكا مبا   ورعة من كا سنة 

لع ن ات التم   الا  م التععيك الوسمم، وخذلك امكن 

 .ع  دععيك المبا  الا    مع  ورعة دد  م

ية د خ ا  م لتذا الباتف  مساحة الحيازة الزراعية: -3

متتا يمعكتت  المتتزارع متتن ا دنتتة ةراميتتة ، و تتد  تتيا لتتذا 

المتغيتتو متتن  تت   ستت ا  المباتت   متتن متتدو األ دنتتة 

 الزرامية التم يا ةلا  معبوا  من  خاألر ام الخام. 

امكتتتتن  درجااااة المشاااااركة االجتماعيااااة الرساااامية: -4

معم ورعة الملاركة االعتمامية الوسمية من  الا   

طويتتت  دخ تتتير التتتدرعات التاليتتتة لئستتتات الملتتتاركة 

الوسمية ختعك المن مات التم  د يلارك  ي ا المتزارمين 

 كما يعم 

 ا ارخ  ورعات ( .   رةيا مجعا ووارة  -

 ا     ورعات( .   م   مجعا ووارة  -

 ا ورعتاب      ( .     م   لجنة  -

 ا ورعة واقدة ( .   ماوي  م   -

 تتك امطتتم لعمتتزارع المنتتت ك  تتم ق تت ر الجع تتات 

ورعتتتتتين، و يتتتتو المنتتتتت ك ورعتتتتة واقتتتتدة، وامتبتتتتوت 

الدراستتة قا تتا ضتتو  م تتت ي الع تت ية  تتم ورعتتة 

ق لةيتاا ورعتة الملتاركة  ق  ر الجع تات م شتوا  ر متا

 االعتمامية الوسمية.  

غيتتتو استتتتخدم  تتتم  يتتتاا لتتتذا المت درجاااة القيادياااة : -5

طويةتتتتة التةتتتتديو التتتتذادم، اي ووراك المباتتتت   لنئ تتتت  

كم تتتدر لعمعع متتتات اك تتتو متتتن  يتتتو ، قيتتتف استتتتخدم 

مبتتتتارة دعكتتتتا ووراك  13د تتتتني  ا نعتتتتك د ال( لعتتتتدو 

المباتتت   لنئ تتت  كم تتتدر لعمعع متتتات، قيتتتف امطيتتتت 

( معتتم التوديتتا، وامتبتتوت الدراستتة 1، ا(2التتدرعات ا

لعبتتارات قا تتا عمتت  استتتجاخات مينتتة الدراستتة معتتم ا

 ال   ة ملو م شوا  ر ميا  لةياا لذا المتغيو. 

  درجة اال جاه نحو اإلرشاد الزراعي -6

استتتتتخدم مةيتتتتاا االستتتتتجاخات ام ا  دستتتتيابد يو 

م ا  ( لعدو  متاب مبتارات دعكتا ادجتا  مينتة الدراستة 

نات  اإلرشتاو الزرامتم، و تتد امطيتت ل تذ  االستتتجاخات 

بتتتارات اإليجاخيتتتة (  تتتم قالتتتة الع1(، ا2(،ا3ورعتتتات ا

والعكا  م قالة العبتارات ال تعبية، وامتبتوت الدراستة 

قا تتا عمتت  استتتجاخات مينتتة الدراستتة معتتم العبتتارات 

 ال مانم م شوا  ر ميا  لةياا لذا المتغيو. 

 

 درجة اإل حاه نحو التحديث  -7
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استتتتتخدم مةيتتتتتاا االستتتتتتجاخات  ام ا  دستتتتتيابد يو    

جتا  مينتة الدراستة م ا  ( لعدو  متاب مبتارات دعكتا اد

ناتتتتت  الم تتتتتتاد ات الزراميتتتتتة، و تتتتتد امطيتتتتتت ل تتتتتذ  

(  تم قالتة العبتارات 1(، ا2ا (،3االستجاخات ورعات ا

اإليجاخية والعكا  م قالة العبارات ال تعبية، وامتبتوت 

الدراستتة قا تتا عمتت  استتتجاخات مينتتة الدراستتة معتتم 

العبتتتارات ال متتتانم م شتتتوا  ر ميتتتا  لةيتتتاا لتتتذا المتغيتتتو 

ولتذ   0.76 يمة معاما الئا وعد ان ا د تاوي .وخا ا  

 الةيمة دليو ولم معاما  بات مةب  . 

درجاااة الاااوعي باإلااارار اإلساااراف فاااي اساااتخدام   -8

  استتتتتتخدم مةيتتتتتاا المبيااااادات واألسااااامدة الكيماوياااااة

االستتتتتتجاخات يعتتتتتم خدرعتتتتتة اكبيوةدمت سطةدضتتتتتعيئةد 

منعدمتتتة( لعتتتدو ستتتبعة خنتتت و دعكتتتا ورعتتتة ومتتتم مينتتتة 

ر اإلستتتواف  تتتم استتتتخدام المبيتتتدات الدراستتتة خأضتتتوا

واألستتتمدة الكيماويتتتة، و تتتد امطيتتتت ل تتتذ  االستتتتجاخات 

( وامتبوت الدراسة قا ا 0(، ا1(، ا2(، ا3ورعات ا

عم  استجاخات مينة الدراسة معم البن و ال بعة م شتوا  

 .ر ميا لةياا لذا المتغيو
 

 ثانيا: المتغير التابع 
 

المتععةتتتة لةيتتتاا م تتتت ي معتتتارف التتتزراع ختتتالبن و 

خاستتتتتخدام المبيتتتتدات واألستتتتمدة الكيماويتتتتة والمخعئتتتتات 

الزراميتتة  استتتخدم مةيتتاا االستتتجاخات انعتتكدال( لعتتدو 

 مانيتتة وستتت ب خنتتدا  دعكتتا متتدي معو تتة التتزراع ختتالبن و 

الخا ة المتععةة خاستخدام المبيتدات واألستمدة الكيماويتة 

مة تتمة كالتتتالم  متتا يجتتا موامادتت  منتتد شتتوا  المبيتتد 

   معت  ملتوة خنت و، واالقتياطتات المناستبة منتد ويات

دج يتتتز المبيتتتد ل ستتتتخدام وياتتتت   معتتت  ا نتتتم ملتتتو 

خند،واالقتياطات منتد ر  المبيتد  وداتت   معت  ستبعة 

خنتت و، وان تتا طتتو  التعامتتا منتتد و تت ع المبيتتد معتت  

األر  وداتتت   معتت   مانيتتة خنتت و، والطتتو  المناستتبة 

ودات   مع  ملوة  با وعوا  ممعية الت ميد الكيماوي 

خن و، وما يجا مواماد  منتد دختزين األستمدة الكيماويتة 

ودات   مع  ستة خن و، واالقتياطات التم دوامت  منتد 

الت ميد ودات   مع   مانية خنت و، والطتو  الم تتخدمة 

لتةعيا الت ميد الكيماوي وداتت   معت  ستبعة خنت و، ودتك 

معتت  ومطتتا  المباتت   ورعتتتين  تتم قالتتة وعاختتت  الدالتتة 

معو ت  ألي خند من البن و المدروسة، وورعة واقدة  تم 

قالتتة متتدم المعو تتة، وامتبتتوت الدراستتة قا تتا عمتت  

استتتجاخات مينتتة الدراستتة معتتم معو تتة التتزراع ختتالبن و 

الخا ة المتععةة خاستخدام المبيتدات واألستمدة الكيماويتة 

 م شوا  ر ميا  لةياا لذا المتغيو .

م المعع متات ولت  ودك د ني  م اور الا    معت

مدة م اور   ورشاوية قك مية داخعة لت ةارة الزرامتة، 

وم تتتاور ورشتتتاوية قك ميتتتة داخعتتتة لتتت ةارات ا تتتو ، 

 وم اور ورشاوية  يو قك مية.
 

استتتخدم  تتم داعيتتا البيانتتات أدوات التحليااا اإلحصااا ي: 

العو  الجتدول  ختالتكوارات والن تا المس يتة، وكتذلك 

استتتتخدم معامتتتا االردبتتتاط الب تتتيط لبيوستتت ب ال تبتتتار 

معن ية الع  ة ختين المتغيتو التتاخ  والمتغيتوات الم تتةعة 

المدروسة، و د دتك داعيتا خيانتات لتذ  الدراستة خ استطة 

  (.spssالااسا االم خاستخدام خونامج ا
 

 النتا ج ومناقشتها
 

يتناو  لذا الجز  موضتا  لعنتتاةج التتم د  تا ولي تا 

الباف  يما يتععت  ختاديتد ورعتة معو تة التزراع ختالبن و 

الخا تتتتة خاستتتتتتخدام المبيتتتتدات واألستتتتتمدة الكيماويتتتتتة، 

والتعتتتتوف معتتتتم الع  تتتتة خيتتتتت المتغيتتتتوات الم تتتتتةعة 

المدروستتتتة ولتتتتم  ال تتتتن، وورعتتتتة دععتتتتيك المباتتتت  ، 

لايتتتتتاةة الزراميتتتتتة، وورعتتتتتة الملتتتتتاركة وم تتتتتاقة ا

االعتماميتتة الوستتمية، وورعتتة الةياويتتة، وورعتتة االدجتتا  

نا  اإلرشاو الزرامتم، وورعتة االدجتا  نات  التاتديف، 

وورعة ال مم خأضوار اإلسواف  م استتخدام المبيتدات 

والمخعئتتتات الزراميتتتة، وختتتين ورعتتتة معو تتتة التتتزراع 

 .خاستخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية
 

أوالً :التعرف علي درجة معرفة الزراع ببناود اساتخدام 

 المبيدات واألسمدة الكيماوية 
 

ا تتتر ال تتدف األو  لعباتتف ختتالتعوف معتتم ورعتتة 

معو تتتة التتتزراع  خبنتتت و استتتتخدام المبيتتتدات واألستتتمدة 

 الكيماوية .

و د ا  وت نتاةج التاعيا اإلق اةم ال اروة 

درعات المعبوة اب المد  الئععم لع (1بالجدول رقم )

من م ت ي معو ة مينة الدراسة خبن و استخدام 

 122 - 24المبيدات واألسمدة الكيماوية  د دواو  خين 

ورعة واناواف  57ورعة خمت سط ق اخم  درة 

ورعة. وختة يك المد  الئععم ل ذا  22,885معياري 
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الم شو ولم      سات متدرعة د امديا  ألمعم 

ا  الستجاخاد ك اد ح اب ي ا و ةود ةي  مينة الدراسة مع

من وعمالم مينة الدراسة يةع ب  م الئسة  %50,6نا  

ورعة(، اما  57 -24اات م ت ي المعو ة المنخئر ا

(  تم ا نا  ورعة 90-57ا الئسة المت سطة لعم شو

من وعمالم العينة، خينما ية   م الئسة اات  42,3%

 %7,1( نا  ورعة 122-90م ت ي المعو ة المودئ  ا

من وعمالم مينة الدراسة. ول  ما  د يليو ولم ضوورة 

خذ  الج  و اإلرشاوية من     الدورات التدريبية 

والمااضوات والتدريا خاإلي ا  العمعم قت  خ الك 

 م معو ة الزراع خاالستخدام ال ايح واألم ا 

لعمبيدات واألسمدة الكيماوية، ولذا يعنم اب لناك مجاال  

الزرامم  م العما معم ةياوة معو ة  مت عا  لإلرشاو

الزراع خالبن و الخا ة خكيئية االستخدام ال ايح 

واألم ا لعمبيدات واألسمدة الكيماوية التم ا  وت نتاةج 

الدراسة اب الزراع يعو  ب دعك البن و خم ت ي 

منخئر او مت سط ل ا. واب ي   الم س لين من 

لبوامج اب اإلرشاو الزرامم  م االمتبار مند دخطيط ا

د دف لذ  البوامج  م م م ن ا كيئية االستخدام األم ا 

 لعمبيدات واألسمدة الكيماوية .

بالجدول كما دليو نتاةج التاعيا اإلق اةم ال اروة  

ولتم االقتياعتات المعو يتة لعمبات  ين الخا تة  (2رقام )

خبنتت و استتتخدام المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة قيتتف دتتك 

التتتم  ي تتا   تت ر لتتدي المباتت  ين االلتمتتام خالج انتتا 

والتم يجا نلتو الت مم البيستم ختين المبات  ين  تم لتذ  

الج انتتا متتن  تت   ومتتداو ودنئيتتذ ختتوامج ورشتتاوية خيستتة 

 ي تتا، قيتتف اد تتح اب  ي تتا   تت ر لتتدي المباتت  ين كمتتا 

 ل  م ضح خالجدو  .

و يما يتعع  ختاديد الم تت ي المعو تم لتزراع مينتة 

المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة  الدراستتة خبنتت و استتتخدام

مجتمعتة  ةتتد ا  توت نتتتاةج التاعيتا اإلق تتاةم التت اروة 

اب المت ستتط العتتام لدرعتتة معتتتارف  (3بالجاادول رقاام )

متن  %48,68ورعتة ولتم دم تا  17,72مينة الدراستة 

 وعمالم الدرعة الة    لمعارف دعك البن و .

 

التعااااارف علاااااي مصاااااادر معلوماااااات الااااازراع   ثانيااااااً:

 ويةن ببنود استخدام المبيدات واألسمدة الكيماالمبحوثي
 

 تتم مااولتتة الستتتج   وور الج تتاة اإلرشتتاوي  تتم 

استتخدام خبنت و  اإلس ام خو   الم ت ي المعو تم لعتزراع

خةويتتتم نتتام   وستتندي ب المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة 

،  ةد دتك ست ا  خموكزي ط ش ونام   خماا  ة الةعي خية

ب البنت و المدروستة متن م تاور المبا  ين الذين يعو  

 .معو ت ك خ ا

 و تتتد ا  تتتوت نتتتتاةج التاعيتتتا اإلق تتتاةم التتت اروة

اب لنتتتتاك مجم متتتتة متتتتن التتتتزراع  (4بالجاااادول رقاااام )

استتتخدام خبنتت و المباتت  ين ا تتووا ختتأب م تتاور معتتو ت ك 

المبيدات واألسمدة الكيماوية كانتت الم تاور اإلرشتاوية 

الم تدر ال قيتد  الاك مية التاخعة ل ةارة الزرامة ول 

ل ك و ةا الستجاخاد ك ودتم ا    الموشد الزرام  خن تبة 

من وعمتال  التزراع المبات  ين،  ت  قتين كتاب  13,1%

 %7,7م نتدا الجمعيتة التعاونيتتة الزراميتة يم تا ن تتبة 

متتتن وعمتتتال  المباتتت  ين، وا يتتتوا  كتتتاب متتتديو الجمعيتتتة 

متتتتن وعمتتتتال   %4,8التعاونيتتتتة الزراميتتتتة يم تتتتا ناتتتت  

 ين. المبا  

ودلتتتيو النتتتتاةج التتت اروة  ختتتنئا الجتتتدو  اب لنتتتاك 

م تتاور ورشتتاوية قك ميتتة داخعتتة لتت ةرات   تتو   يتتو 

وةارة الزرامتتتة كانتتتت م تتتتدرا  لمعتتتارف المباتتتت  ين  

استخدام المبيتدات واألستمدة الكيماويتة ودتم تا  ت  خبن و 

متتتتتتن اعمتتتتتتال   %4,3وةارة شتتتتتتس ب البيستتتتتتة خن تتتتتتبة 

الويئيتتة التعئزي نيتتة  المباتت  ين،  تت  قتتين كانتتت البتتوامج

وا يوا  كاب اسادذة كعيات الزرامة خن بة  %11,1خن بة 

 من وعمال  المبا  ين. 5,7%

كمتتا دلتتيو نتتتاةج التاعيتتا اإلق تتاةم التت اروة  ختتنئا 

الجتتدو  اب لنتتاك م تتاور ورشتتاوية  يتتو قك ميتتة دعتتد 

استتتخدام خبنتت و م تتدرا  متتن م تتاور معو تتة المباتت  ين 

ماويتتتتة ودتم تتتتا  تتتتم  األلتتتتا المبيتتتتدات واألستتتتمدة الكي

متتتتتن وعمتتتتتال   21,7والجيتتتتتواب او  الخبتتتتتوة خن تتتتتبة 

المباتت  ين،  تت  قتتين كانتتت الةيتتاوات الماعيتتة م تتدرا  

متتتتتتن وعمتتتتتتال   %17,1لمعو تتتتتتة المباتتتتتت  ين خن تتتتتتبة 

المباتت  نين، وا يتتوا  كتتاب دجتتار الم تتتعزمات الزراميتتة 

 %53,3اقتتد التتك الم تتاور لمعتتارف المباتت  ين خن تتبة 

 مبا  ين.من وعمال  ال
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 المبيتتتدات منتتتتاةج التاعيتتا اإلق تتتاةم لم تتت ي معو تتتة مينتتة الدراستتتة لبنتت و استتتتخدا .1جاادول 

 واألسمدة الكيماوية 

 

 مستوي معرفة الزراع لبنود استخدام المبيدات

 األسمدة الكيماوية
 % ددـــــع

 50,6 177 ورعـة( 57 -24م ت ي معو ة منخئر ا

 42,3 148 رعــة(و 90 – 57م ت ي معو ة مت سط ا

 7,1 25 ورعة( 122 – 90م ت ي معو ة مودئ   ا

 100 350  المجموع 

 مينة الدراسة الميدانية  المصدر:

 

 

 

 

نتاةج التاعيا اإلق اةم لت ةي  مينة الدراسة و ةا  لمعو ت ك لبن و استخدام المبيدات واألستمدة  .2جدول 

 الكيماوية

  

 البنود الخاصة باستخدام المبيدات

 واألسمدة الكيماوية

 اإلجمالي ال يعرف يعرف

 % عدد % عدد % عدد

 100 350 39,71 139 60,28 211 ما يجا مواماد  مند شوا  المبيد -1

االقتياطات ال ةمة مند دج يز المبيد  -2

 ل ستخدام

218 62,28 132 37,72 350 100 

 100 350 48,86 171 51,14 179 االقتياطات ال ةمة مند ر  المبيد -3

ان ا طو  التعاما مند و  ع المبيد  -4

 معم األر 

198 56,57 152 43,43 350 100 

ما يجا مواماد   با وعوا  ممعية  -5

 الت ميد الكيماوي

265 75,71 85 24,29 350 100 

ما يجا مواماد  مند دخزين األسمدة  -6

 الكيماوية

166 47,43 184 52,57 350 100 

 100 350 57,43 201 42,57 149 التم مواماد ا مند الت ميداالقتياطات  -7

الطو  الم تخدمة لتةعيا الت ميد  -8

 الكيماوي

103 29,43 247 70,57 350 100 

 مينة الدراسة الميدانية  * المصدر:

 



 سامية محروس               232

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(1), 2015 

ات واألستمدة نتاةج التاعيا اإلق اةم لمت سط ورعة معو ة مينة الدراسة  يما يتعع  خبنت و استتخدام المبيتد .3جدول 

 الكيماوية 

 

 البنود الخاصة باستخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية

متوسط 

درجة 

 المعرفة

درجة 

األهمية 

 النسبية

% 

لمتوسط 

درجة 

 المعرفة

% 

للنقص 

 المعرفي

 48,38 51,62 8 4,13 ما يجا مواماد  مند شوا  المبيد -1

 47,00 53,00 6 3,18 االقتياطات ال ةمة مند دج يز المبيد ل ستخدام -2

 52,28 47,72 7 3,34 االقتياطات ال ةمة مند ر  المبيد -3

 50,80 49,20 5 2,46 ان ا طو  التعاما مند و  ع المبيد معم األر  - 4

 53,25 46,75 4 1,87 ما يجا مواماد   با وعوا  ممعية الت ميد الكيماوي -5

 46,50 53,50 2 1,07 اويةما يجا مواماد  مند دخزين األسمدة الكيم -6

 60,33 39,67 3 1,19 االقتياطات التم مواماد ا مند الت ميد -7

 52,00 48,00 1 0,48 الطو  الم تخدمة لتةعيا الت ميد الكيماوي -8

 51,32 48,68 36 17,72 المجموع

 مينة الدراسة الميدانية  * المصدر:

 

 

ة الدراسة و ةا  لم در معو ت ك خبنت و استتخدام المبيتدات نتاةج التاعيا اإلق اةم لت ةي  مين.  4جدول 

      واألسمدة الكيماوية

 

 مصادر المعلومات
  350ن = 

 %  كرار

 أوالً: المصادر اإلرشادية الحكومية التابعة لوزارة الزراعة       

 13,1 46 الموشد الزرام 

 7,7 27 م ندا الجمعية التعاونية الزرامية

 4,8 17 التعاونية الزرامية مديو الجمعية

  انيا: المصادر اإلرشادية الحكومية التابعة لوزارات أ)رى غير وزارة الزراعة

 4,3 15 وةارة شس ب البيسة

 11,1 39 البوامج الويئية التعئزي نية

 5,7 20 اسادذة كعيات الزرامة 

 ثالثاً المصادر اإلرشادية غير الحكومية

 21,7 76 بوةاأللا والجيواب او  الخ

 17,1 60 الةياوات الماعية

 53,3 187 دجار الم تعزمات الزرامية

 مينة الدراسة الميدانية  * المصدر:
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من العو  ال اخ  لعنتاةج يت ح ال ض  الكاةن لمتا 

دة م خ  األع زة اإلرشاوية    مجتا  استتخدام المبيتدات 

ب واألستتمدة الكيماويتتة خةويتتت  الدراستتة ممتتا يلتتيو ولتت  ا

لنتتاك نةتتر واضتتح  تت  التتدور التتذ  دةتت م ختت  األع تتزة 

اإلرشاوية الاك مية التاخعة ل ةارة الزرامتة، كمتا يلتيو 

ال ضت  التوالن ولت  اب التتزراع متاةال ا ي تتة ب الك يتتو 

متتتن معتتتار  ك متتتن  تتت   الم تتتاور اإلرشتتتاوية  يتتتو 

 الاك مية اوالماعية او اللخ ية لعمعع مات.

ع زة المعنية خالن    لذا ي تعزم األمو اب د   األ

استتتخدام المبيتتدات واألستتمدة خبنتت و  خمعتتارف المباتت  ين

اب يكتتتت ب خةويتتتتتم الدراستتتتة  تتتتم امتبارلتتتتا الكيماويتتتتة 

لإلرشاو الزرام  الاك م  التاخ  ل ةارة الزرامتة وور 

واضح    نلو وايت ع المعتارف واأل كارالمتععةتة ختعتك 

ستات التت  البن و واب يةت م خعةتد وورات ددريبيتة دأ تذ الئ

ا بتتتت الدراستتة ان تتا م تتدر لتتام لعمعع متتات  تت  منطةتتة 

 الدراسة.
 

ثالثااااً: الع قاااة باااين درجاااة معرفاااة الااازراع باساااتخدام 

المبيااادات واألسااامدة الكيماوياااة والمتغيااارات المساااتقلة 

 المدروسة
 

ال تبتتتار  تتتاة الئتتتو  البا تتتم " د عتتتد م  تتتة 

 وردباطيتتة معن يتتة ختتين المتغيتتوات الم تتتةعة المدروستتتة

  ال ن، وورعة دععتيك المبات  ، وم تاقة الايتاةة ولم

الزراميتتتة، وورعتتتة الملتتتاركة االعتماميتتتة الوستتتمية، 

وورعة الةياوية، وورعة االدجا  نا  اإلرشاو الزرامم، 

وورعة االدجا  نات  التاتديف، وورعتة الت مم خأضتوار 

اإلستتواف  تتم استتتخدام المبيتتدات والمخعئتتات الزراميتتة، 

زراع لبنتتت و استتتخدام المبيتتتدات وختتين ورعتتة معو تتتة التت

واألستتتمدة الكيماويتتتة" دتتتك وضتتت  الئتتتو  اإلق تتتاةم 

التتتتتتالم  " ال د عتتتتتد م  تتتتتة اردباطيتتتتتة معن يتتتتتة ختتتتتين 

المتغيتتوات الم تتتةعة المدروستتة ال تتاخةة وختتين م تتت   

معو ة الزراع خاستخدام المبيدات واألستمدة الكيماويتة " 

رديتتاط وال تبتتار معن يتتة الع  تتة دتتك استتتخدام معامتتا اإل

 (5الجااادول رقااام )الب تتتيط لبيوستتت ب. ود ضتتتح خيانتتتات 

ختتين م تتاقة  0,01 وعتت و م  تتة معن يتتة منتتد م تتت  

الايتتتتاةة الزراميتتتتة، وورعتتتتة االدجتتتتا  ناتتتت  اإلرشتتتتاو 

الزرامم، وورعة االدجا  نا  التاديف،   م قين د عد 

، ختتين ورعتتة الةيتتاوة، 0,05م  تتة معن يتتة منتتد م تتت   

ستتتتواف  تتتتم استتتتتخدام وورعتتتتة التتتت مم خأضتتتتوار اإل

المبيتتتدات، وختتتين ورعتتتة معو تتتة المباتتت  ين  خاستتتتخدام 

 المبيدات واألسمدة الكيماوية.

 م قين لك د بت معن ية الع  تة لعمتغيتوات التاليتة   

ال تتتن، وورعتتتة دععتتتيك المباتتت  ، وورعتتتة الملتتتاركة 

 االعتمامية الوسمية.

وخنتتتا ا  معتتت  لتتتذ  النتيجتتتة يمكتتتن ر تتتر الئتتتو  

و بتت   الئتتو  البتتديا، ولتت  د عتتد  اإلق تتاةم عزةيتتا  

م  تتة معن يتتة ختتين كتتا متتن م تتاقة الايتتاةة الزراميتتة، 

وورعة االدجا  نا  اإلرشاو الزرامتم، وورعتة االدجتا  

نات  التاتديف، وورعتة الةيتاوة وورعتة الت مم خأضتتوار 

اإلستتواف  تتم استتتخدام المبيتتدات واألستتمدة الكيماويتتة، 

م المبيتتتدات وختتتين ورعتتتة  معو تتتة المباتتت  ين  خاستتتتخدا

واألستتمدة الكيماويتتة والمخعئتتات الزراميتتة. ويوعتت  التتك 

ولتت  انتت  كعمتتا ةاوت الم تتاقة الزراميتتة كعمتتا كتتاب لتتدي 

المزارع ادجالات ويجاخية نا  اإلرشتاو الزرامتم ونات  

التاتتديف، ويكتت ب لديتت  استتتعداو لعتغييتتو، ويكتت ب لديتت  

ومتت  خأضتتوار قتتو  المخعئتتات الزراميتتة، وخأضتتوار 

م المبيتتتدات ولديتتت  ادجتتتا  ناتتت  استتتتخدام اإلستتتواف  تتت

المخ تتتتبات الاي يتتتتة  ياتتتتد  االستتتتتةوار االعتمتتتتامم 

وخالتالم دزيد  ناماد  خمتا يمكتن اب يةتدم لت  متن معتارف 

  م مجا  استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية.

خينما لك يمكن ر ر الئتو  اإلق تاةم  يمتا يتععت  

رعتة دععتتيك وو خبةيتة المتغيتوات المدروستتة ولتم  ال تتن،

 المبا  ، وورعة الملاركة االعتمامية الوسمية.
 

رابعااااً: المشاااك ت التاااي  واجاااب المبحاااوثين بمنطقاااة 

 الدراسة 
 

اب لنتاك  (6بالجدول رقام )اوضات النتاةج ال اروة 

مجم مة من الملتك ت د اعت  المبات  ين وكانتت اك تو 

الملتتتك ت دكتتتوارا  متتتن  بتتتا المباتتت  ين لتتتم  اردئتتتاع 

(،  تتتك %89,4ا وكمتتتو ال تتتماو الع تتت ي ادكتتتالي  نةتتت

اإلستتتواف  تتتم استتتتخدام األستتتمدة والمبيتتتدات الكيماويتتتة 

(، واردئتاع استعار %88,6لعا    مع  امعت  ونتتا  ا

(،  تتك  يتتا  وور اإلرشتتاو %75,7األستتمدة الع تت ية ا

الزرامتتم  تتم د ميتتة التتزراع خطتتو  دتتدويو المخعئتتات 

التتتم (، ونتتدرة البتتوامج اإلرشتتاوية %73,1الزراميتتة ا

(، %63,7ا د تتتك خامايتتة البيستتة الزراميتتة متتن التعتت  

ومتتتدم دتتت  و الموشتتتدين التتتزراميين المتخ  تتتين  تتتم 

(، ونةتتر المعتتارف والخبتتوات %60,9ا قمايتتة البيستتة
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 (.%46,3ا كئاية التلويعات الزرامية  لاماية البيسة(، متدم %47,4لعدم د  و الدورات التدريبيتة لعتزراع ا 
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ت االردباط خين ورعتة معو تة مينتة الدراستة خاستتخدام المبيتدات واألستمدة  يك معام . 5جدول 

 المدروسةالكيماوية والمتغيوات الم تةعة 
 

 قيم معاما االر باط المتغيرات المستقلة المدروسة م

  0,027 ال ن 1

 0,023 ورعة دععيك المبا   2

 **0,223 م اقة الاياةة الزرامية 3

 0,062 مية الوسميةورعة الملاركة االعتما 4

 *0,099 ورعة الةياوية 5

 **0,127 ورعة االدجا  نا  اإلرشاو الزرامم 6

 **0,201 ورعة االدجا  نا  التاديف  7

 *0,096 ورعة ال مم خأضوار اإلسواف  م استخدام المبيدات 8

 مينة الدراسة الميدانية المصدر:  0,05* معن ي   0,01**معن ي مند 

 

 ك ت التم د اع  المبا  ين خمنطةة الدراسة المل .6جدول 
 

 المشك ت م
  350ن

 %  كرار

 89,4 313 اردئاع دكالي  نةا وكمو ال ماو الع  ي 1

اإلستتواف  تتم استتتخدام األستتمدة والمبيتتدات الكيماويتتة لعا تت   معتت   2

 امع  ونتا 

310 88,6 

 75,7 265 اردئاع اسعار األسمدة الع  ية  3

إلرشتتتاو الزرامتتتم  تتتم د ميتتتة التتتزراع خطتتتو  دتتتدويو  يتتتا  وور ا 4

 المخعئات الزرامية

256 73,1 

 63,7 223 ندرة البوامج اإلرشاوية التم د تك خاماية البيسة الزرامية من التع   5

 60,9 213 مدم د  و الموشدين الزراميين المتخ  ين  م قماية البيسة 6

 47,4 166 لتدريبية لعزراعنةر المعارف والخبوات لعدم د  و الدورات ا 7

 46,3 162 مدم كئاية التلويعات الزرامية  لاماية البيسة 8

 مينة الدراسة الميدانية المصدر:

  

 التوصيات
 

استتتناوا ولتتم متتا  ع تتت وليتت  الدراستتة متتن دتتدنم  تتم 

معارف الزراع ووع و اقتيا  ورشاوي معو تم واضتح 

مدة  يمتتتتا يتععتتتت  خاالستتتتتخدام األمتتتتن لعمبيتتتتدات واألستتتت

 الكيماوية، لذا د  م الدراسة  
 

ضتتوورة  يتتام األع تتزة المعنيتتة ختتالن    خمعتتارف   -1

التتزراع خبنتت و االستتتخدام ال تتايح واألمتتن لعمبيتتدات 

واألستتمدة الكيماويتتة خاأل تتذ  تتم امتبارلتتا اب يكتت ب 

لإلرشاو الزرامم الاكت مم التتاخ  لت ةارة الزرامتة 

وور واضتتتح  تتتم نلتتتو وايتتت ع المعتتتارف واأل كتتتار 

 لمتععةة ختعك البن و. ا

دخطتتتتيط ختتتتوامج ورشتتتتاوية لمجاخ تتتتة لتتتتذا التتتتنةر   -2

المعو تتم ووشتتباع االقتياعتتات اإلرشتتاوية المعو يتتة 

 يمتتا يتععتت  خاالستتتخدام ال تتايح واألمتتن لعمبيتتدات 

واألستتتمدة الكيماويتتتة، لمتتتا ل تتتذا المجتتتا  متتتن الميتتتة 

 ع لوية لعائا  معم البيسة. 

ارف كمتتتا د  تتتم الدراستتتة خ تتتوورة نلتتتو المعتتت  -3

المتععةة خ تذا المجتا  مبتو وستاةا االد تا  المباشتو 
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ستتتتت ا  خالمةتتتتتاخ ت اللخ تتتتتية او االعتمامتتتتتات او 

 الندوات و يولا اإلي اقية.  
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