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: رؤية العمل اإلرشادي ، تدهور التربةة  كلمات الدالةال

 الزراعية 
 

 زــالموجـ
 

رؤيةةة اسةةتفده هةةلا البصةة  باةةةة حساسةةية تصديةةد 

العمل  اإلرشاد الزراعي من وجفة نظر الةزرا   لحصةد 

، وتصديةةةد الع بةةةة بةةةين مةةةن تةةةدهور التربةةةة الزراعيةةةة

العمةةةةل   المتغيةةةةرام المسةةةةترحة المدروسةةةةة وبةةةةين رؤيةةةةة

د الزراعةةي مةةن وجفةةة نظةةر الةةزرا   لحصةةد مةةن اإلرشةةا

، والتعةةةره عحةةةح مرترصةةةام تةةةدهور التربةةةة الزراعيةةةة

وحجةر  هةلا   لحصد من تدهور التربة الزراعية،الزرا  

البصةة  بمصاةظةةة م،ةةرو ، وبةةد احتيةةرم واصةةة سةةيو  

إلجراء هل  الدراسة، ولتصريق حهداه البص  تم إحتيةار 

ة سةةيو  بحةة  عينةةة عشةةوامية منتظمةةة مةةن الةةزرا  بواصةة

مةن اجمةالي  % 7.4مزارعا يمثحةون نصةو  148بوامفا 

الةةزرا  بواصةةة سةةيو  ، وتةةم تاةةميم اسةةتمار  اسةةتبيان 

 .  2013جمعم بالمرابحة الشحاية ح ل شفر سبتمبر 

وبد حوضصم نتامج مؤشر معرةةة التواةيام الةنيةة 

مةن  % 29.4لحصد من تدهور التربة الزراعية حن نصةو 

سةةةة يرعةةةون ةةةةي الةمةةةة المنحةضةةةة اجمةةةالي عينةةةة الدرا

لحمؤشةةةر ، بينمةةةا بحغةةةم نسةةةبة مةةةن يرعةةةون ةةةةي الةمةةةة 

، ةةةةي صةةةين بحغةةةم  % 21.7المتوسةةة،ة لحمؤشةةةر نصةةةو 

 48.9نسبة من يرعون ةةي الةمةة المرتةعةة لحمؤشةر نصةو 

 من اجمالي عينة الدراسة .  %

وتبةةين النتةةامج وجةةود ع بةةة معنويةةة عنةةد مسةةتو  

، ودرجةةةة لمبصةةةو درجةةةة تعحةةةيم ابةةةين مةةةل مةةةن  0.01

االنتمةةاء الربحةةي، بينمةةا مانةةةم درجةةة الريةةاد  الربحيةةة،  و

مسةةاصة مةةم متغيةةر  0.05الع بةةة معنويةةة عنةةد مسةةتو  

، وعةةةةدد سةةةةنوام الحبةةةةر  بالعمةةةةل الصيةةةةاز  الزراعيةةةةة

الزراعةةي ، ةةةي صةةين لةةم تمةةن هنةةات ع بةةة بةةين متغيةةر 

السةةن، وصجةةم الصيةةاز  الصيوانيةةة وبةةين الدرجةةة المحيةةة 

عمةةةل اإلرشةةةادي الزراعةةةي مةةةن وجفةةةة نظةةةر لرؤيةةةة ال

 الزرا  ةح الصد من تدهور التربة الزراعية .

الةةزرا  لحصةةد مةةن تةةدهور   ومانةةم حهةةم مرترصةةام

الاةةره وتثبيةةم   ميةةا اسةةتحدامإعةةاد  التربةةة الزراعيةةة 

تعميةةق وتب،ةةين الماةةاره الرميسةةية ، والمثبةةان الرمحيةةة

 الاره من الماةاره الرميسةية  رةم ميا، ووالةرعية

 .المجمعة إلي داحل البرمة
 

 المقدمة والمشكلة البحثية
 

يعتبةةر الر،ةةا  الزراعةةح هةةو الر،ةةا  المسةةمول عةةن  

إصةةةدا  التةةةوازن بةةةين المةةةوارد الغلاميةةةة وبةةةين النمةةةو 

السةةماني، صيةة  يتةةولح مسةةمولية تصريةةق ايمةةن الغةةلامي 

لماةة حةراد المجتمم، ومادرا رميسةيا لتةوةير مةدح م 

الاناعية والحدمية ايحر  الصالية  الر،اعام اإلنتاجية

والمسةةةةتربحية، باإلضةةةةاةة إلةةةةح دور  ةيمةةةةا هةةةةو متعحةةةةق 

بالاةةادرام الزراعيةةة التةةح تعمةةل عحةةح تصسةةين ميةةزان 

مةةةن  %14.8المةةةدةوعام صيةةة  تبحةةة  مسةةةاهمت  بنصةةةو 

جمحة الاادرام السحعية غير البترولية مما حنة  مسةمول 

عةةةن اةةةيانة المةةةوارد الزراعيةةةة وتصسةةةينفا وحااةةةة 

المةةوارد ايرضةةية الزراعيةةة، صيةة  يسةةتوع  صةةوالي 

من صجـم اييدي العامحة ةي االبتاةاد الماةري  27%

، ص  2009)وزارة الزراعة واستصالح األراضي  ،  

1) . 
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ومةةةن هةةةلا المن،حةةةق انتفجةةةم ماةةةر إسةةةتراتيجية 

زراعية تروم عحح حسةا  تصريةق التنميةة الزراعيةة عةن 

حل الصمةومي، ،ريق تصرير الر،ةا  الزراعةي مةن التةد

وللت ةي إ،ار السياسة االبتاةادية العامةة لحدولةة التةي 

تسةتند عحةةح ةحسةةةة التصريةةر االبتاةةادي، وإ،ةة   بةةو  

السو  ةي شتح جوانة  الصيةا  االبتاةادية، وترةوم هةل  

اإلسةةتراتيجية ةةةي المرةةام ايول عحةةح مبةةدح التةةدر  ةةةي 

تصريق ايهداه لمنم صدو  حية هزام اجتماعيةة داحةل 

تمم، صي  تتسم بالمرونة والةاعحيةة لتصريةق التنميةة المج

)إسييتراتيجية وزارة الزراعيةةة بشةةريفا ايةرةةح والرحسةةح 

 .(10 – 6، ص  ص    2007الزراعة 

وبةةةد حع،ةةةم الدولةةةة اهتمامةةةا  حااةةةا  لفةةةلا الر،ةةةا  

الصيةةةوي وعمحةةةم عحةةةح تدعيمةةة  مةةةن حةةة ل عمحيةةةام 

االستاةةةةة   واالسةةةةةتزرا ، وهةةةةةل  العمحيةةةةةة تصتةةةةةا  

مارام مبير  صية  إنفةا مرتب،ةة بمصةددام عديةد  الستث

منفةةا مصدوديةةة المةةورد المةةامي، ومصدوديةةة ايراضةةي 

التي يممن التوسم ةيفا والصاجةة لةتةرام زمنيةة لتصريةق 

اإلنتاجية االبتاادية منفا. هلا وتعتبةر عمحيةام تصسةين 

ايراضي الزراعيةة والعمةل عحةح زيةاد  حاةوبتفا مةن 

ة الزراعيةة لمةا لفةا مةن حهميةةة ايهةداه الرميسةية لحتنمية

ةح ع   مشم م ايراضي الزراعية ومنةم تةدهورها 

ورةةةةةم بةةةةدرتفا اإلنتاجيةةةةة، وهةةةةح إصةةةةدي االهتمامةةةةام 

المسةةةتربحية إلسةةةتراتجية التنميةةةة الزراعيةةةة صتةةةح عةةةام 

، إل اصتحةةةم ثمانيةةةة مصةةةاور باةةةور  رميسةةةية حو 2017

ثانوية متمثحة ةي تصسةين حاةوبة ايراضةي واةيانتفا 

صةةةد مةةةن تةةةةدهورها والتةةةي تشةةةةمل إضةةةاةة الجةةةةب  وال

الزراعةةةح والصةةةر  تصةةةم التربةةةة، والتسةةةوية بةةةالحيزر، 

وترحيةةل اسةةتحدام ايسةةمد  والمبيةةدام الميماويةةة، وتةةوةير 

الترةةاوي لام اإلنتاجيةةة العاليةةة، والتوسةةم ةةةي الاةةره 

المغ،ةةةةح، والتوسةةةةم ةةةةةي حنشةةةة،ة العمةةةةل اإلرشةةةةاد  

ي الزراعةةةح وحااةةةة ةةةةي تصسةةةين حاةةةوبة ايراضةةة

الزراعيةةةة وصمايتفةةةا مةةةن التةةةدهور والمصاةظةةةة عحةةةح 

المةةوارد البيميةةة وال،بيعيةةة، وترشةةيد اسةةتحدام المةةوارد 

 (.69، 67، ص ص 2000)المجلة الزراعية، المامية 

وتعةةد مصاةظةةة م،ةةرو  مةةن المصاةظةةام التةةي ترةةوم 

ةيفا الدولة بمجفودام مبير  لتنميتفا وتسعح مةن حة ل 

إلح زياد  الربعة الزراعية بفا، التنمية الزراعية ايةرية 

وتتمةةةون المصاةظةةةة مةةةن سةةةبم مرامةةةز هةةةح: الصمةةةام، 

والعحمةةةين، والضةةةبعة، ومرسةةةح م،ةةةرو ، والنجيحةةة  ، 

تنرسةةم مصاةظةةة م،ةةرو  إلةةح ثةة   وبرانةةح، وسةةيو ، و

 المناحيةةةةةة ب،اعةةةةةام رميسةةةةةية مةةةةةن صيةةةةة  الظةةةةةروه

الر،ةا  ، ويبدح والزراعيــة ومدي تواةر الميا  لحزراعـة

مةةم  156ن مدينةةة الصمةةام وصتةةح ةومةةة ب،ةةول مةة ايول

مم وةي هلا الر،ا  يروم المزارعون  80وعمق صوالي 

بالزراعة عحح ميا  ايم،ار بجان  الةري التمميحةي مةن 

يبةةدح مةةن ةومةةة وصتةةح  الر،ةةا  الثةةاني، ثةةم ترعةةة الصمةةام

مةةم  70مةةم وعمةةق صةةوالي  285مدينةةة السةةحوم ب،ةةول 

، وححيةةرا  ر ةرةة،عحةةي ميةةا  ايم،ةةاةيةة  الزراعةةة  وترةةوم

عحةةي  ةيةة  الزراعةةة وتعتمةةد  ة سةةيوصةةوا  الر،ةةا  الثالةة

 بالمصاةظةةة المسةةاصة المنزرعةةةوترةةدر ، الميةةا  الجوةيةةة

مسةاصة المةن إجمةالي  %3.5ةدان تمثل  239515 نصو

المن،رةةة حهميةةة  ، وتمثةةل هةةل ةةةدان 6664000والبالغةةة 

مبيةةةر  ممن،رةةةة مراعةةةي ومن،رةةةة إنتةةةا  نباتةةةام ،بيةةةة 

سةةةاعفا واصتوامفةةةا عحةةةي معظةةةم النباتةةةام وع،ريةةةة الت

عحةةةي ارتةةةةا  بفةةةا  ال،بيعيةةةة ويتوبةةةه زيةةةاد  اإلنتةةةا  

معةةدالم سةةرو، ايم،ةةار. صيةة  انةة  ةةةي صةةاالم سةةرو، 

لحتوسةم ةةي زراعةة الةزرا  ايم،ار مبمرا  يتج  معظم 

مربةةي ايغنةةام بالمصاةظةةة ، ممةةا يتجةة  الرمةةو والشةةعير 

 .(2013)مديرية الزراعة بمطروح ، لحرعي

وعحح الرغم من اإلممانيةام الزراعيةة إال حن هنةات 

بعةةا المشةةامل التةةح تعةةو  التنميةةة الزراعيةةة حدم إلةةح 

عةةدم اسةةةتغ ل ايراضةةةي الزراعيةةةة بال،ريرةةةة العحميةةةة 

السةةحيمة وإهمةةال اةةيانة وتصسةةين حاةةوبة ايراضةةي 

ايمةةر الةةلي حد  إلةةي تةةدهور التربةةة الزراعيةةة المنتجةةة 

ة، إضةةاةة إلةةح مشةةامل ومةةن ثةةم ضةةعه بةةدرتفا اإلنتاجيةة

الاره الزراعي وزياد  ظاهر  تاصر ايراضح مل 

هةةلا حد  لتةةةدهور التربةةةة الزراعيةةة، لةةةلا يجةةة  تزويةةةد 

الزرا  بالتواةيام الةنيةة التةح تصةد مةن تةدهور التربةة 

صتح يتممنوا من تغيير اتجاهاتفم إلةح اتجاهةام ايجابيةة 

تسةةةاعدهم عحةةةح ببةةةول التواةةةيام اإلرشةةةادية وتنةيةةةلها 

 صرق بللت تصسين لحتربة الزراعية.ةيت

ولمةةا مةةان اإلرشةةاد الزراعةةي يفةةتم  بتنميةةة العناةةر 

البشري باعتبار  من حةضل المةداحل التةح يعتمةد عحيفةا 

ةةةح تعحةةيم الةةزرا  وللةةت باعتبةةار  الجفةةاز الةةلي  يعمةةل 

عحةةي إصةةدا  تغييةةرام سةةحومية مرغوبةةة ةةةي معةةاره 

ة واتجاهةةام ومفةةارام الةةزرا  حااةةة ةةةي مجةةال صمايةة

)عبييد العييا ،  ايراضةةي الزراعيةةة والصةةد مةةن تةةدهورها

للا ةرد برزم الصاجة إلح ضرور  . (330، ص 1995
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إجراء هلا البص  بفده الواول إلجابام عن ايسةمحة 

التاليةةةة: مةةةا هةةةح اينشةةة،ة اإلرشةةةادية التةةةح يرةةةوم بفةةةا 

اإلرشاد الزراعي لحصد من تدهور التربةة الزراعيةة ةةي 

معةةاره الةةزرا  بالتواةةيام هةةل  المن،رةةة ، ومةةا هةةي 

الةنية التةي تصةد مةن تةدهور التربةة الزراعيةة، ومةا هةح 

الماادر التح يسترح الزرا  منفا معحوماتفم عنفا، وما 

هةةي درجةةة تنةيةةلهم لفةةل  التواةةيام، ومةةا مةةد  بةةدر  

جفةةاز اإلرشةةاد الزراعةةي ةةةي إبنةةا  الةةزرا  بتنةيةةل هةةل  

 مةةةةد  اسةةةةتةاد  الةةةةزرا  مةةةةن تنةيةةةةلالتواةةةةياما ومةةةةا 

اإلرشةةةادية التةةةح تصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة التواةةةيام 

 الزراعيةا
 

 داف البحثـأه
 

فقيد أمكين تحدييد األهييداف في  ضيوا المشيكلة البحثيية 

 التالية

التعةةره عحةةح رؤيةةة العمةةل اإلرشةةاد الزراعةةي مةةن  -1

وجفة نظر الزرا  لحصد من تدهور التربة الزراعية من 

 ح ل:

عي ةي مجال الصد تصديد حنش،ة جفاز اإلرشاد الزرا -ح

 من تدهور التربة الزراعية بمن،رة الدراسة .

تصديد درجة معرةة وتنةيةل  المبصةوثين  لحتواةيام  - 

 الةنية الحااة بالصد من تدهور التربة الزراعية 

تصديةد ماةةدر معرةةةة المبصةوثين بالتواةةيام الةنيةةة  - 

 الحااة بالصد من تدهور التربة الزراعية.

جفاز اإلرشةاد الزراعةي ةةي إبنةا  تصديد مد  بدر   -د

الةةةزرا  بتنةيةةةل التواةةةيام الةنيةةةة الحااةةةة بالصةةةد مةةةن 

 تدهور التربة الزراعية.

م يامةن تنةيةل التواة المبصةوثينمد  استةاد  تصديد  -ـه

 الةنية الحااة بالصد من تدهور التربة الزراعية.

تصديةةد الع بةةة بةةين المتغيةةرام المسةةترحة المدروسةةة  -2

يةة العمةل اإلرشةاد الزراعةي مةن وجفةة وبين درجة رؤ

 نظر الزرا  لحصد من تدهور التربة الزراعية.

التعره عحح مرترصام الزرا  المبصوثين لحصد مةن  -3

 تدهور التربة الزراعية بمن،رة الدراسة .
 

 

 فروض البحث
 

لمةةةا مةةةان هةةةده البصةةة  ايول والثالةةة  لو ،بيعةةةة 

ه واةةةية ةحةةم يوضةةم لفمةةا ةةةروا بصثيةةة، حمةةا الفةةد

البصثي الثاني ةرد حممةن اةياغة الةةرا البصثةي التةالي 

"توجد ع بة بين مل مةن المتغيةرام  ومن،وب : لتصرير 

المسةةةةترحة لحمبصةةةةوثين وهةةةةح: السةةةةن، ودرجةةةةة تعحةةةةيم 

المبصةةو ، ومسةةاصة الصيةةاز  الزراعيةةة، وعةةدد سةةنوام 

الحبةةر  بالزراعةةة، وصجةةم الصيةةاز  الصيوانيةةة، ودرجةةة 

االنتماء الربحي، وبين رؤية العمل  الرياد  الربحية، ودرجة

اإلرشادي الزراعةي مةن وجفةة نظةر الةزرا  لحصةد مةن 

 تدهور التربة الزراعية بمن،رة الدراسة ". 
 

 هاإلجرائي اتالتعريف
 

 الزراع  من وجهة نظر الزراع  اإلرشاديرؤية العم  

  للحد من تدهور التربة الزراعية:
 

تةح يرةوم بفةا : اينشة،ة ال يراد بفا ةي هةلا البصة 

جفةةةاز اإلرشةةةاد الزراعةةةح مماةةةدر  لتزويةةةد الةةةزرا  

بالمعاره التح تساعدهم عحح االبتنا  بتنةيل التواةيام 

الةنيةةة وتصديةةد مةةةد  اسةةتةادتفم مةةن تنةيةةةلها لحصةةد مةةةن 

 تدهور التربة الزراعية بمن،رة الدراسة.
 

 الطريقة البحثية
 

 منهج البحث  -أ

اعي بالعينةة اعتمد البص  عحي مةنفج المسةو اإلجتمة

مةةن لحتعةةره عحةةي رؤيةةة العمةةل اإلرشةةادي الزراعةةي 

لحصةةد مةةن تةةدهور التربةةة الزراعيةةة  وجفةةة نظةةر الةةزرا 

ممةةةةدحل لوضةةةةم مجموعةةةةة مةةةةن البةةةةرامج اإلرشةةةةادية 

المتمامحةةة إلدمةةا  الةةزرا  ةةةي جفةةود التنميةةة المسةةتدامة 

ومةن ثةةم الصةد مةةن الثةار السةةحبية المترتبةة عحةةي تةةدهور 

 التربة الزراعية . 
 

 اإلطار الجغراف  للبحث  -ب 

  إصةةةد  مرامةةةز واصةةةة سةةةيوب حجةةةر  هةةةلا البصةةة 

مصاةظةةةةة م،ةةةةرو  والتةةةةح تتعةةةةرا لتةةةةدهور التربةةةةة 

وهح ترم ةي الجزء الشةمالي الغربةي لماةر  الزراعية،

ميحةةةومتر مةةةن الصةةةدود الماةةةرية الحيبيةةةة  60عحةةح بعةةةد 

 ، حمةا مم جنةو  مدينةة مرسةي م،ةرو 305 بعد عحيو

ةفةةةي سحسةةةحة مثبةةةان وتةةة ل رمحيةةةة،  صةةةدودها الجنوبيةةةة 

إلةي  14وهي عبار  عن منحةا مغحةق لام منسةو   

وتأحةل واصةة سةيو  شةمل  متر( من س،و البصر، 18  -

شري، غير منتظم الشةمل يمتةد مةن الشةر  إلةح الغةر  

ميحةومتر ةةي وسة، الواصةة ويضةيق إلةح حبةل  5بعرا 
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 27من للت ةي اتجا  الغر  ليتسم جفةة الغةر  ويبحة  

 ميحةةةومتر ةةةةي الشةةةر  والغةةةر  80متر، وب،ةةةول ميحةةةو

ويوجةةد بفةةةا حربعةةةة بةةةرت لحاةةةره الزراعةةةي بمسةةةاصة 

تبحة  مسةاصة ايراضةي ، وةةدان ترريبةا   47600إجمالية 

حلةةةه ةةةةدان معظمفةةةا  20المنزرعةةةة بالواصةةةة صةةةوالي 

زراعام ترحيديةة مةن نحيةل التمةور والزيتةون باإلضةاةة 

الجوةيةةة   تُعتبةةر الميةةا، وإلةةي بعةةا الزراعةةام الصرحيةةة

نظةةام و ،هةةي الماةةدر الوصيةةد لحمةةوارد الماميةةة بالواصةةة

الري السامد هو الري بالغمر صي  يتم الري من العيون 

،بيعيةةةةة عبةةةةر بنةةةةوام ري رميسةةةةية بعضةةةةفا مةةةةب،ن ال

تةم ت،بيةق ، وبايسمنم تنتفي إلي مراوي ترابية صرحيةـة

نظام الري الصدي  عحةي مسةاصام مصةدود  حااةة ةةي 

نظريةةة  ، واعتمةةدمجنةةو  الواصةةة  ايراضةةي الرمحيةةة

مةةامي  اتةةزانالاةةره الزراعةةي بالواصةةة عحةةي صةةدو  

الاره( ومحرجاتفةا  يا ،بيعي بين مدح م البرت  م

المتبحةةةر  بتةةةأثير صةةةرار  الشةةةم  حااةةةة   مةةةن الميةةةا

بزيةةةاد   االتةةةزانلةةةم يسةةةتمر تصريةةةق هةةةلا و ،بالاةةةيه

، ويةةتم الاةةره لحبةةرت   الزراعةةام وزيةةاد  مميةةام ميةةا

مةتصمم الغيةر   يا  الزامد  بعد الاره والميااره الم

ةيفا عن ،ريق  مااره صرحيةة تنتفةي  إلةي ماةاره 

نظةام  اسةتمرارإن ه، وبرت اةر حربعةرميسية ممونة 

إدار  الميةةا  والاةةره بايسةةحو  الصةةالي بواصةةة سةةيو  

ة جديةةد  لصةةل مشةةمحة الاةةره إسةةتراتيجيوعةةدم تبنةةي 

الزراعيةةةة الزراعةةةي  سةةةوه يمثةةةل عربةةةة حمةةةام التنميةةةة 

التةي تةؤد  إضاةة إلي زياد  ظاهر  التاةصر  ،بالواصة

)مركييز المعلومييات ودعييم  زراعيةةةلتةةدهور ايراضةةي ال

 .(2013اتخاذ القرار، مطروح، 

ويضةةم مرمةةز سةةيو  حمةة  بةةر  هةةح: حغةةورمح ، 

وبفةةةي الةةةدين، والمرابةةةح ، وحبةةةو شةةةروه، وبةةةار  حم 

 ميحومترمربم ، ويبحة  94263الاغير، وتبح  مساصتفا 

نسةمة، وتمتةد جةةلور  30168إجمةالي عةدد السةمان بفةةا 

سةةمان واصةةة سةةيو  إلةةح ببامةةل البربةةر، ممةةا تمتةةد جةةلور 

البعا الحر إلح ايال البدوي صي  نزصوا من شةب  

الجزير  العربية حثناء الةتو اإلس مح لشمال حةريريةا، و 

يوجةةةد بفةةةا إصةةةد  عشةةةر ببيحةةةة وهةةةح ببامةةةل الظنةةةانين، 

م، والجواسةةةي ، والشةةةراة،ة، والصةةةدادين، والصمةةةودا

وحغورمح ، والشفيبام، والسراصنة، والشةصايم، وحوالد 

موسةةح، والسةةنن  وتةةرتب، هةةل  الربامةةل بةةرواب، حسةةرية 

ويصممفةةا العةةره والعةةادام االجتماعيةةة التةةي يحتةةزم بفةةا 

الجميم، ويتمحم سمان سيو  لغة حااة "الحغةة السةيوي "  

يلةةةةاظ وهةةةح ححةةةي، مةةةن البدويةةةة والبربريةةةة وبعةةةا ا

)اإلدارة العربيةةةة وللةةةت بجانةةة  تصةةةدثفم الحغةةةة العربيةةةة 

 . (2013الزراعية بواحة سيوه،
 

 المجا  البشري للبحث –ج 

لتصريةةق حهةةداه البصةة  تةةم إتبةةا  حسةةحو  المعاينةةة 

اإلصاامية المناس  ةي هلا الشأن صي  تم إحتيار عينة 

( مبصوثا  مةن بةين إجمةالي 148عشوامية منتظمة بحغم  

، وللةةت ( مةةزرا 2013لواصةةة والبةةال  عةةددهم  زرا  ا

مةن إجمةالي الةزرا  بالواصةة ، وجمعةم  % 7.4بنسبة 

بيانام البص  عن ،ريق المرابحةة الشحاةية لحمبصةوثين 

بواسةةة،ة اسةةةتمار  اسةةةتبيان سةةةبق إعةةةدادها و إحتبارهةةةا 

( مزراعا  ح ل شفر يولي  35مبدميا  عحي عينة بدرها  

م ال زمةة ةةي إسةتمار  ، وبد تم إجراء التعةدي  2013

اإلستبيان بصي  حاةبصم اةالصة لحريةام بجمةم البيانةام 

 .   2013الميدانية ، وتم للت ح ل شفر سبتمبر 
 

 المعالجة الكمية للمتغيرات 
 

 أوال:ً المتغيرات المستقلة
 

تةةةم بيةةةا  السةةةن بسةةةؤال المبصةةةو  عةةةن   السييين: -1

 لحام.يبر  سنة مي دية ، معبرا  عن  بايربام ا سن 

المتغيةر بسةؤال هةلا : تم بيا  درجة تعليم المبحوث -2

المبصةةو  عةةن صالتةة  التعحيميةةةة وعةةدد سةةنوام تعحيمةةة  

الرسمي، وبسم المبصوثين من صية  تعحةيمفم إلةح ثة   

ةمةةام هةةي حمةةي، ويرةةرح ويمتةة  بةةدون شةةفاد  ، ومةةتعحم 

تعحيمةةا  رسةةميا ، وبةةد حع،يةةم درجةةة الاةةةر لحشةةح  

ررح ويمت  بدون شةفاد  دراسةية ايمي، وبد حعتبر من ي

معةةةادال  لمةةةن حتةةةم الاةةةه الرابةةةم االبتةةةدامي، حمةةةا بريةةةة 

المبصوثين ةرد حع،ح لمل مبصةو  درجةة عةن مةل سةنة 

لحسنوام التي بضاها ةي التعحيم الرسةمي، وبةللت حممةن 

 .الصاول عحح درجة تدل عحح تعحيم المبصو 

 يراد بفا ةي هلا البص  مساحة الحيازة الزراعية: -3

مةةا يمحمةة  المةةزار  مةةن حةدنةةة زراعيةةة ، وبةةد بةةي  هةةلا 

المتغيةةر مةةن حةة ل سةةؤال المبصةةو  عةةن عةةدد ايةدنةةة 

 الزراعية التي يصوزها  معبرا  عن  بايربام الحام. 

: يراد بفا ةي هلا البص  مةا حجم الحيازة الحيوانية-4

يمحمةة  المةةزار  مةةن رؤو  صيوانةةام ، وبةةد بةةي  هةةلا 
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  المبصةةو  عةةن عةةدد رؤو المتغيةةر مةةن حةة ل سةةؤال

 الصيوانام التح يصوزها معبرا  عن  بايربام الحام .

يراةةد بفةةا ةةةي هةةلا عييدد سيينوات الخبييرة بالزراعيية: -5

البص  عةدد السةنوام التةي بضةاها المةزار  ةةي العمةل 

الزراعي يبر  سنة صتي وبةم جمةم بيانةام البصة  ، 

وبد بي  هلا المتغيرمن ح ل سؤال المبصو  عن عدد 

وام حبرت  بالعمةل الزراعةي  ومعبةرا  عنة  بايربةام سن

 الحام. 

استحدم ةي بيا  هلا المتغيةر  درجة القيادة القبلية: -6

،ريرةةةةة الترةةةةدير الةةةةلاتي، حي إدرات المبصةةةةو  لنةسةةةة  

مماةةدر بيةةادي بةةين حةةةراد بريتةة  حمثةةر مةةن غيةةر ، وتةةم 

بيةةةةا  هةةةةلا المتغيةةةةر عةةةةن ،ريةةةةق إع،ةةةةاء الةةةةدرجام 

بام " مثيةرا ، وحصيانةا ، ونةادرا ، ،اةر( ل ستجا1،2،3 

وال" عحةح الترتيةة  وبةةد بحةة  الصةةد ايعحةةح لحدرجةةة وةرةةا  

درجةةة، والصةةد ايدنةةح اةةةر، وبجمةةم 24لفةةلا المريةةا  

الةةدرجام التةةي يصاةةل عحيفةةا المبصةةو  مةةن وصةةدام 

المريةةا  يممةةن الصاةةول عحةةح درجةةة تعبةةر عةةن درجةةة 

 الرياد  لمل مبصو .

بةي  هةلا المتغيةر   لقبلي :درجة االنتماا للمجتمع ا -7

بسةةؤال المبصةةوثين عةةن درجةةة انتمةةامفم لحمجتمةةم الربحةةي 

من ح ل مريا  يتمون من ثماني عبارام اعتبرم مل 

عبار  منفا متدر  ينما، االستجابة، واللي يتةأله مةن 

ث ثةة اسةةتجابام هةي مواةةةق، سةيان، غيةةر مواةةق، وبةةد 

ي ةة 1-3حع،يم هل  االستجابام درجام تنصاةر بةين 

صالةةة العبةةارام االيجابيةةة، والعمةة  ةةةي صالةةة العبةةارام 

درجةة، والصةد ايدنةح  24السحبية، وبد بح  الصد ايعحح 

درجةةام وبجمةةم هةةل  الةةدرجام التةةح يصاةةل عحيفةةا  8

المبصةةو  مةةن وصةةدام المريةةا  يممةةن الصاةةول عحةةح 

درجةةةة تعبةةةر عةةةن انتمةةةاء المبصةةةو  لحمجتمةةةم الربحةةةي 

وهةل   0.72نفةا تسةاو وبصسا  بيمة معامل حلةا وجةد ح

 الريمة تشير إلي معامل ثبام مربول.
 

 ثانياً : المتغير التابع

وهةةي الدرجةةة التةةي يصاةةل عحيفةةا المبصةةو  نتيجةةة 

اسةةتجابت  عحةةح مجموعةةة مةةن ايسةةمحة التةةي تمشةةه عةةن 

مةةد  معرةتةة  وتنةيةةل  لحتواةةيام الةنيةةة الحااةةة بالصةةد 

،ة من تدهور التربة الزراعية ، ومادر المعرةة وحنش

اإلرشةاد الزراعةي ةةةي الصةد مةن تةةدهور التربةة، ومةةد  

استةادت  من تنةيل بنود التواةيام الةنيةة المتعحرةة بالصةد 

( تواية نةلمرها 16من تدهور التربة الزراعية وهح  

الةتصمم ةةي البةار التةي تزيةد تاةرةفا المةامي : يحيةيما 

عن االصتياجام الماميةة لحمصااةيل الزراعيةة المرويةة، 

نظم الري الم،ور اللي ي مم ظروه الزراعةة  وإدحال

بالواصةةة، وتنظةةيم وترشةةيد نوبةةام الةةري بةةين الةةزرا  ، 

واستحدام ايسمد  العضوية ةي تسةميد التربةة، واةيانة 

اسةةتحدام بةةرامج المةةراوي والتةةر  والرنةةوام الصرحيةةة، و

االستةاد  و، المماةصة المتمامحة لمنم تحو  التربة والميا 

باتية والصيوانية بتصويحفا إلةح حسةمد  حو من المححةام الن

صةةول المةةزار  الصرحيةةة، وت،فيةةر تشةةجير الو ،حعةة ه

، وعدم تبوير المااره لحةا مستو  الماء االرضح

ايرا الزراعيةةة،  وتعةةةريا ايرا لحتشةةةمي  بعةةةد 

الصةةر ، وعةةدم إزالةةة الغ،ةةاء النبةةاتي لحتربةةة، والريةةام 

  ايراضي بإزالة ،برة المورشيه عند الريام باستا 

الزراعيةةة، وزراعةةة المصااةةيل غيةةر المجفةةد  لحتربةةة 

الزراعيةةةة، وعةةةدم البنةةةاء عحةةةح ايراضةةةي الزراعيةةةة، 

 والريام بتثبيم المثبان الرمحية.

مةن وجفةة وتم بيا  درجة رؤيةة العمةل اإلرشةادي 

لحصةد مةن تةدهور التربةة الزراعيةة بمن،رةة  نظر الزرا 

اينشةة،ة البصةة  مةةن حةة ل سةةؤال المبصةةو  عةةن عةةدد 

التةةي ،برفةةا جفةةاز اإلرشةةاد الزراعةةح ةةةي هةةلا المجةةال 

وحع،ي لحمبصو  درجام تعادل عدد اينش،ة التح حبر 

بةةأن جفازاإلرشةةاد الزراعةةح ي،برفةةا لحصةةد مةةن تةةدهور 

إع،ةةةةاء التربةةةةة الزراعيةةةةة بمن،رةةةةة البصةةةة ، ممةةةةا تةةةةم 

 تة معرةإجابتة  الدالةة عحةح حمبصو  درجتين ةةي صالةة ل

بالصةد مةن تةدهور وايام الحااةة التيي بند من بنود 

، تة ةي صالة عةدم معرة درجة واصد ، والتربة الزراعية

حع،ي ث   درجام عند إجابت  بأن المرشد الزراعي و

هةةةةو ماةةةةدر المعرةةةةةة، ودرجتةةةةين لمفنةةةةد  الجمعيةةةةة 

التعاونيةةة الزراعيةةةة، ودرجةةةة واصةةةد  لحمعرةةةةة مةةةن حي 

لةة مادر من  الماادر ايحر ، حما عند استجابت  الدا

إجابتة  الدالةة ةةي صالةة عحح التنةيل ةرةد حع،ةي درجتةين 

بالصد من التوايام الحااة حي بند من بنود  عحح تنةيل

ةةةي صالةةة عةةدم  درجةةة واصةةد ، تةةدهور التربةةة الزراعيةةة

التنةيةةل ، ممةةا حع،يةةم اسةةتجابة المبصةةو  الدالةةة عحةةح 

استةادت  بشمل مبير من تنةيةل التواةية ثة   درجةام، 

تةاد  بشةةةمل متوسةةة،، ودرجةةةة واصةةةد  ودرجتةةةين ل سةةة

ل سةةتةاد  بشةةمل مةةنحةا، وحع،ةةي درجةةة الاةةةر ةةةي 

  صالة عدم االستةاد . 
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المعبةر  عةن درجةة الدرجةة المحيةة لحصاول عحةح و

رؤية العمل اإلرشاد  من وجفة نظر الزرا  لحصد مةن 

رةةةد تةةةم تصويةةةل الةةةدرجام ة تةةةدهور التربةةةة الزراعيةةةة

جابة مةةةةن الصااةةةةل عحيفةةةةا المبصةةةةو  ةةةةةي مةةةةل اسةةةةت

االسةةتجابام السةةابرة الةةي درجةةام معياريةةة ، ومةةن ثةةم 

الصاول عحح درجة تعبر عةن رؤيةة العمةل اإلرشةادي 

  لحصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة مةةةن وجفةةةة نظةةةر الةةةزرا

  . الزراعية
 

: : أدوات التحلييي  اإلحصييائ  :  اسةةتحدم ةةةي تصحيةةل ثالثييا

، ام والنس  الممويةةالبيانام العرا الجدولي بالتمرار

اسةةةتحدم معامةةةل االرتبةةةا، البسةةةي، لبيرسةةةون  ومةةةللت

إلحتبار معنوية الع بة بةين المتغيةر التةابم والمتغيةرام 

المسترحة المدروسة ، وبد تم تصحيل بيانام هةل  الدراسةة 

 ( .   spssبواس،ة الصاس  اللي باستحدام برنامج   
 

 النتائج ومناقشتها
 

تواةل ينتاول هلا الجةزء عرضةا  يهةم النتةامج التةي    

إليفةةا البصةة  ةيمةةا يتعحةةق بةةالتعره عحةةي رؤيةةة العمةةل 

لحصةد مةن  مةن وجفةة نظةر الةزرا  اإلرشادي الزراعةي

تةةدهور التربةةة الزراعيةةة ، والتعةةره عحةةي الع بةةة بةةين 

المتغيرام المسترحة المدروسةة وهةي  : السةن ، ودرجةة 

تعحةةيم المبصةةو  ، ومسةةاصة الصيةةاز  الزراعيةةة ، وصجةةم 

، وعةةدد سةةنوام الحبةةر  بالزراعةةة ، الصيةةاز  الصيوانيةةة 

، ، ودرجة اإلنتماء لحمجتمم الربحةيودرجة الرياد  الربحية 

وبةةةين درجةةةة التعةةةره عحةةةي رؤيةةةة العمةةةل اإلرشةةةادي 

لحصةةد مةةن تةةدهور  مةةن وجفةةة نظةةر الةةزرا الزراعةةي 

 التربة الزراعية . 
 

 الهييدف األو  :التعييرف عليي  رؤييية العميي  اإلرشييادي

للحييد ميين تييدهور  اعميين وجهيية نظيير الييزر الزراعيي 

 التربة الزراعية 
 

لحييد ميين تييدهور لأنشييطة جهيياز اإلرشيياد الزراعيي    -1

 التربة الزراعية

اإلرشةةةادية التةةةي بةةةام بفةةةا نشةةة،ة ايلحتعةةةره عحةةةح     

لحصةةد مةةن تةةدهور التربةةة الزراعةةي  يجفةةاز اإلرشةةادال

مةةن حةة ل اسةةتجابام الةةزرا ، ةرةةد حشةةارم  الزراعيةةة

اينشة،ة التةي بةام بفةا جفةاز حن  (1)الجدو  رقم نتامج 

 الصد من تةدهور التربةة الزراعيةةاإلرشاد الزراعي ةي 

الزيارام الصرحية التي يروم بفا ما يحي: حممن صارها ةي

المرشةةةةةد الزراعةةةةةي حو مسةةةةةمولي الجمعيةةةةةة التعاونيةةةةةة 

الزراعية لحمزار  ةي صرح ، والزيةارام الممتبيةة وهةي 

حو يصةةةد التةةةي يرةةةوم بفةةةا المةةةزار  لحمرشةةةد الزراعةةةي 

مسةةةةمولي الجمعيةةةةة التعاونيةةةةة الزراعيةةةةة ةةةةةي ممتبةةةة  

الصةةد مةةن تةةدهور ل ستةسةةار عةةن حي شةةيء ةةةي مجةةال 

، والنشةةةرام اإلرشةةةادية التةةةي يرةةةدمفا التربةةةة الزراعيةةةة

جفةةاز اإلرشةةاد الزراعةةي لحةةزرا  ةةةي مجةةال الدراسةةة، 

لحصةد مةن تةدهور  حةزرا لوححيرا  عمل نةدوام إرشةادية 

مةن  % 39.9التربة الزراعية، وتشير النتةامج إلةح حن  

بةد صاةحوا عحةح زيةارام صرحيةة  فةمحنلمروا المبصوثين 

من ببل جفاز اإلرشةاد الزراعةي لمسةاعدتفم ةةي مجةال 

 %60.1الصةةد مةةن تةةدهور التربةةة الزراعيةةة، بينمةةا لمةةر

صاحوا عحح زيارام صرحية من ببل جفاز منفم حنفم لم ي

الصد من تدهور شاد الزراعي لمساعدتفم ةي مجال اإلر

مةةنفم حنفةةم  %26.4لمةةر ، ةةةح صةةين  التربةةة الزراعيةةة

باموا بزيارام ممتبية يصد مسةمولي الجمعيةة الزراعيةة 

حسةةالي  الصةةد مةةن تةةدهور التربةةة ل ستةسةةار عةةن حصةةد 

موا بزيةارام وربأنفم لم ي %73.6الزراعية، بينما لمر 

معية الزراعية ل ستةسةار عةن ممتبية يصد مسمولي الج

، ةي صين  حسالي  الصد من تدهور التربة الزراعيةحصد 

منفم حنفم صاحوا عحةح نشةرام إرشةادية  % 20.9لمر

 %79.1ة، بينمةةا لمةةر الزراعيةة جمعيةةةمةةن مسةةمولي ال

عحةةح نشةةرام إرشةةادية مةةن مسةةمولي بةةأنفم لةةم يصاةةحوا 

مةةةنفم حنفةةةم  %12.8، وححيةةةرا  لمةةةرةالزراعيةةة جمعيةةةةال

الصةةد مةةن تةةدهور روا نةةدوام إرشةةادية ةةةي مجةةال صضةة

لةةةم أنفم بةةة %87.2التربةةةة الزراعيةةةة ةةةةح صةةةين لمةةةر 

الصةةد مةةن تةةدهور صضةةروا نةةدوام إرشةةادية ةةةي مجةةال ي

ومانةةةم حمثةةةر اينشةةة،ة اإلرشةةةادية التربةةةة الزراعيةةةة، 

السةتحدام ايسةمد  العضةوية ةةي تسةميد التربةة،  موجفة

اسةتحدام ة، والمراوي والتةر  والرنةوام الصرحية وايانة

، بةةرامج المماةصةةة المتمامحةةة لمنةةم تحةةو  التربةةة والميةةا 

والريةام بتثبيةم المثبةان  ،والريام بإزالة ،برةة المورشةيه

 .الرمحية
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نشةة،ة جفةةاز نتةةامج التصحيةةل االئصاةةامي ي .1جييدو  

المتعحرةةة ببنةةود التواةةيام الةنيةةة اإلرشةةاد الزراعةةي 

 ةالمتعحرة بالصد من تدهور التربة الزراعي
 

أنشطة جهاز اإلرشاد فئات 

 الزراع 
 % عدد

 39.9 59 زيارام صرحية

 26.4 39 زيارام ممتبية

 20.9 31 نشرام إرشادية

 12.8 19 ندوام إرشادية

 100 148 المجموع

 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:
   

وللتعييرف علييى مسييتوط األنشييطة اإلرشييادية فيي  

، ةرةد تةم سةؤال  اعييةالحد من تدهور التربة الزرمجا  

المبصةةوثين عةةن هةةل  اينشةة،ة ممةةا هةةو وارد بال،ريرةةة 

البصثية، وبد تراو  المدي الةعحي لحدرجام المعبر  عن 

الصةةد مةةن حنشةة،ة جفةةاز اإلرشةةاد الزراعةةي ةةةي مجةةال 

مصةد حدنةةح،  تةدهور التربةة الزراعيةةة بةين درجةة واصةةد 

المةدي الةعحةي لفةلا  درجة مصةد حباةح وتةم ترسةيم 21و

متسةةاوية ال،ةةول ومتدرجةةة   إلةةح ثةة   ةمةةامغييةةر المت

تاةةةةاعديا يعحةةةةي وتوزيةةةةم المبصةةةةوثين عحيفةةةةا ،برةةةةا  

 الستجاباتفم . 

حن نصةو  (2جيدو  رقيم )وتوضو النتامج المبينة ةي 

المعبةةر  عةةن ةمةةة الةةةي  المبصةةوثين يرعةةونمةةن  46.6%

 %43.9 ونصةةةو ،درجةةةة(  7 -1  اينشةةة،ة المصةةةدود 

 نشة،ة المتوسة،ةاي بةر  عةنالمعةمةة الةةي  منفم يرعةون

ةمة المنفم يرعون ةي  %9.5 نصو ، وحندرجة( 14 -8 

درجةةة(. حي حن  21-15العديةةد   نشةة،ة المعبةر  عةةن اي

مةةن إجمةةالي المبصةةوثين مانةةم اينشةة،ة  %90.5 نصةةو

اإلرشةةادية الموجفةةة إلةةيفم ةةةي مجةةال الصةةد مةةن تةةدهور 

التربةةةة الزراعيةةةة هةةةي إمةةةا منحةضةةةة حو متوسةةة،ة مةةةن 

ظةةرهم ، وهةةو مةةا  يشةةير إلةةح تةةدني اينشةة،ة وجفةةة ن

اإلرشادية المردمة لحزرا  ةي هلا المجةال، ممةا يت،حة  

ضرور  توةير اإلممانيام ال زمة لحريام بفل  اينش،ة، 

والعمةةل عحةةح إبنةةا  الةةزرا  بتبنةةي ايةمةةار الصديثةةة ةةةي 

 مجال الصد من تدهور التربة الزراعية.

 

 

 

حنشةةة،ة ةمةةةام ل ينتةةةامج التصحيةةةل اإلصاةةةام. 2جيييدو  
مجةال الصةد مةن تةدهور  اإلرشةاد الزراعةي ةةي جفاز

 التربة الزراعية
 

أنشطة جهاز اإلرشاد فئات 
 الزراع 

 % عدد

 46.6 69  (درجة 7-1مصدود    حنش،ة
 43.9 65 (درجة 14 -8متوس،ة   حنش،ة

 9.5 14 درجة( 21-15عديد    حنش،ة

 100 148 المجموع
 لميدانيةعينة الدراسة ا  المصدر:

 

معرفة الزراع بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من  -2

 تدهور التربة الزراعية

لتصديةةةد درجةةةة معرةةةةة الةةةزرا  المبصةةةوثين ببنةةةود 

بالصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة التواةةةيام الةنيةةةة المتعحرةةةة 

المدروسةةةة، ةرةةةد تةةةم سةةةؤالفم عةةةن عةةةدد مةةةن  الزراعيةةةة

لزراعيةة، المتعحرة بالصد مةن تةدهور التربةة االتوايام 

وباسةةتحدام مجمةةو  بةةةيم العبةةارام التةةةي تةةم الصاةةةول 

عحيفا من استجابام المبصوثين عحح هل  البنةود نصاةل 

عحح هل  الدرجةة، وبةد تةراو  المةدي الةعحةي لحةدرجام 

متعحرة بالصةد مةن تةدهور التوايام الةنية الالمعبر  عن 

درجةةة  30حدنةةح، و درجتةةان مصةةد بةةين التربةةة الزراعيةةة

إلح  المدي الةعحي لفلا المؤشرو تم ترسيم  ،حباح  مصد

متدرجة تااعديا يعحي وتوزيم المبصوثين ث   ةمام 

بالجييدو  رقييم عحيفةةا ،برةةا  السةةتجاباتفم ممةةا هةةو مبةةين 

(3). 

. نتةةةامج التصحيةةةل اإلصاةةةامي لدرجةةةة معرةةةةة 3جيييدو  
المبصةةةوثين  بالتواةةةيام الةنيةةةة المتعحرةةةة بالصةةةد مةةةن 

 تدهور التربة الزراعية
 

ات معرفة التوصيات الفنية للحد فئ
 من تدهور التربة الزراعية

 % عدد

 11-2منحةضةةةةةة   درجةةةةةة معرةةةةةةة

 (درجة

44 29.4 

 20-12متوسةةةة،ة   درجةةةةة معرةةةةةة
 (رجةد

32 21.7 

 30-21مرتةعة   درجة معرةة
 (درجة

72 48.9 

 100 148 المجموع
 عينة الدراسة الميدانية المصدر:
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حن نصةةةو جةةةدول   البةةةنة وارد وتوضةةةو النتةةةامج الةةة

 ةمةةةة المنحةضةةةةالةةةةي  المبصةةةوثين يرعةةةونمةةةن  29.4%

 مةةنفم يرعةةون %21.7 نصةةو، ودرجةةة(  11-2لحمؤشةةر  

  نصةةةةو ، وحندرجةةةةة(  20-12  ةمةةةةة المتوسةةةة،ةالةةةةةي 

-21لحمؤشةر   ةمةة المرتةعةةالمنفم يرعون ةةي  48.9%

مةةةةن المبصةةةةوثين مانةةةةم  %70.6حي حن  .درجةةةةة( 30

  معرةتفم متوس،ة حو مرتةعة.

وتشير هل  النتامج إلةح ارتةةا  محصةوظ ةةي مسةتو  

ة متعحرةةةحتواةةيام الةنيةةة اللمعرةةةة الةةزرا  المبصةةوثين 

بالصد من تدهور التربة الزراعية، وهو ما بد يشير إلةح 

سعي المبصوثين لمعرةة التوايام الةنية المتعحرة بالصةد 

 من تدهور التربة الزراعية حم   ةي زياد  إنتاجيتفم.

 

معرفية اليزراع بالتوصييات الفنيية المتعلقية  مصادر -3

 بالحد من تدهور التربة الزراعية

تم ترسيم ماادر معرةةة الةزرا  بالتواةيام الةنيةة 

المتعحرةةةةة بالصةةةةد مةةةةن تةةةةدهور التربةةةةة الزراعيةةةةة إلةةةةي 

مجمةةةوعتين رميسةةةتين همةةةا: ماةةةادر معرةةةةة رسةةةمية 

ويمثحفا المرشد الزراعةي ومفندسةي الجمعيةة الزراعيةة 

مةةةن إجمةةةالي اسةةةتجابام  %29.1بتفا نصةةةو وبحغةةةم نسةةة

عينةةة الدراسةةة، وماةةادر معرةةةة غيةةر رسةةمية ويمثحفةةا 

شةةةيل الربيحةةةة والحبةةةر  الشحاةةةية وايهةةةل والجيةةةران 

 من إجمالي االستجابام.      % 71.9وبحغم نسبتفا نصو 

حن  (4بالجيييدو  رقيييم )وحظفةةةرم النتةةةامج  الةةةوارد  

رةةةةة ( هةةةو الماةةةدر ايول لمع%31.1شةةةيل الربيحةةةة  

(، ثةةم الحبةةر  %20.9  الةةزرا ، يحيةة  ايهةةل والجيةةران

( %17.6  (، ثم المرشد الزراعةح%18.9الشحاية  

وححيةةةةةةرا  مفندسةةةةةةح الجمعيةةةةةةة التعاونيةةةةةةة الزراعيةةةةةةة 

(. وتبين من للت حن شيل الربيحة يعةد مةن حهةم 11.5% 

ماةةةةةادر المعرةةةةةةة التةةةةةح يسةةةةةترح المبصةةةةةوثين منفةةةةةا

م الحبةر  الشحاةية معحوماتفم، يحية  ايهةل والجيةران ثة

لحمبصوثين، ثم االعتماد عحةح المرشةد الزراعةح وححيةرا  

 مفند  الجمعية التعاونية الزراعية بواصة سيو .

ولتصديد درجةة ماةادر معرةةة الةزرا   المبصةوثين 

ببنود التوايام الةنية الحااة بالصد من تةدهور التربةة 

الزراعية المدروسة، ةرد حع،يم درجام لحماادر مما 

 وارد بال،ريرةةة البصثيةةة، وبةةد تةةراو  المةةدي الةعحةةيهةةو 

زرا  المبصةةةةةوثين لبنةةةةةود  ماةةةةةادر معرةةةةةةة امدرجلةةةةة

بالصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة التواةةةيام الةنيةةةة الحااةةةة 

 48مصةد حدنةح، و الزراعية المدروسة بين درجة واصد 

المةةدي الةعحةةي لفةةلا و تةةم ترسةةيم  ، حباةةح درجةةة مصةةد

ل ومتدرجةةةة متسةةةاوية ال،ةةةوإلةةةح ثةةة   ةمةةةام المؤشةةر 

تاةةةةاعديا يعحةةةةي وتوزيةةةةم المبصةةةةوثين عحيفةةةةا وةرةةةةا 

 . (5بالجدو  رقم )الستجاباتفم  مما هو مبين 

 نح (5بالجييييدو  رقييييم )وتوضةةةةو النتةةةةامج المبينةةةةة 

المنحةضةةةة ةمةةةة الةةةةي  المبصةةةوثين يرعةةةونمةةةن  60.8%

ةةةةي  مةةةنفم يرعةةةون %21.7، ودرجةةةة( 16-1لحمؤشةةةر  

مةةنفم  %17.6، وحن درجةةة(  32-17  متوسةة،ةالةمةةة ال

 درجة( .  48-33لحمؤشر   ةمة المرتةعةاليرعون ةي 

وتةةدل النتةةامج السةةابرة عحةةح اعتمةةاد المبصةةوثين بدرجةةة 

مبيةةر  عحةةح ماةةادر المعرةةةةة غيةةر اإلرشةةادية إلا مةةةا 

بورنم بالماادر اإلرشةادية وبةد يعةز  للةت إلةح عةد  

حسبا  من حهمفا ثرتفم المبير  ةي هل   الماادر مشيل 

يهةةل والجيةةران، والحبةةر  الشحاةةية وللةةت الربيحةةة، وا

لشةد  بةةربفم مةةن هةةل  الماةةادر ةةةي ح  وبةةم لحصاةةول 

حن يمةةون  عحةةح المعحومةةام ، وهةةلا يةةدعو إلةةح ضةةرور 

البنيةةةان  لإلرشةةةاد الزراعةةةي  دور واضةةةو ةةةةي ت،ةةةوير

المعرةةةةح لحةةةزرا  مةةةن حةةة ل نشةةةر وليةةةو  المعةةةاره 

ة بالصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة الزراعيةةةة بواصةةةة ـةةـالمتعحر

 يو .س

   
متعحرةة بالصةد مةن لتواةيام الةنيةة الماةادر معةرةتفم باالنسةبي لحمبصةوثين وةرةا  لو العةددي التوزيم. 4دو  ج

 تدهور التربة الزراعية
 

 مصادر معرفة أخرط مصادر تابعة لجهاز اإلرشاد

 األه  والجيران الخبرة الشخصية شيخ القبيلة مهندسى الجمعية المرشد الزراع 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

26 17.6 17 11.5 46 31.1 28 18.9 31 20.9 

 عينة الدراسة الميدانية المصدر:   (148  صسبم النسبة المموية إلجمالي عدد المبصوثين* 
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.  نتةةةةامج التصحيةةةةل االصاةةةةامي لماةةةةادر 5جييييدو  
معرةة المبصةوثين بالتواةيام الةنيةة المتعحرةة بالصةد 

 اعيةمن تدهور التربة الزر
 

فئات مصادر معرفة المبحوثين 
للتوصيات الفنية للحد من تدهور 

 التربة الزراعية
 % عدد

 منحةضة درجة ماادر معرةة
 (درجة 1-16 

90 

 

60.8 

 
 متوس،ة درجة ماادر معرةة

 21.6 32 (رجةد 32– 17 

 مرتةعـة درجة ماادر معرةة
 ( درجة  48 -33 

26 17.6 

 100 148 المجموع   

 عينة الدراسة الميدانية  ر:المصد
     
تنفييييذ اليييزراع لبنيييود التوصييييات الفنيييية المتعلقييية   -4

 بالحد من تدهور التربة الزراعية

لتصديةةةةد درجةةةةة  تنةيةةةةل الةةةةزرا  المبصةةةةوثين لبنةةةةود 

التواةةةيام الةنيةةةة الحااةةةة بالصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة 

الزراعية المدروسةة، ةرةد تةم سةؤالفم عةن تنةيةلهم لعةدد 

يام المتعحرةةةةة بالصةةةةد مةةةةن تةةةةدهور التربةةةةة مةةةةن التواةةةة

الزراعية، مما هو موضو بال،ريرة البصثية، وباستحدام 

مجمةةو  بةةةيم العبةةةارام التةةةي تةةم الصاةةةول عحيفةةةا مةةةن 

استجابام المبصوثين عحح هل  البنود نصاةل عحةح هةل  

زرا  الة تنةيةل الدرجة، وبد تراو  المدي الةعحي لدرجةة

بالصةةد مةةن الحااةةة  المبصةةوثين لبنةةود التواةةيام الةنيةةة

 26مصةد حدنةح، و تةانبةين درج تدهور التربةة الزراعيةة

المةةدي الةعحةةي لفةةلا  وتةةم ترسةةيم ، درجةةة  مصةةد حباةةح

متدرجةةةة تاةةةاعديا يعحةةةي  إلةةةح ثةةة   ةمةةةامالمؤشةةةر 

بالجييدو  رقييم ممةةا هةةو مبةةين  وتوزيةةم المبصةةوثين عحيفةةا

(6) . 

حن   (6بالجدو  رقيم )الوارد   نتامج التوضو صي  

المنحةضةةة ةمةةة الةةةي  المبصةةوثين يرعةةونمةةن  % 31.1

ةةي  منفم يرعون %21.6 نصو، ودرجة( 10-2لحمؤشر 

مةةنفم  %47.3حن ، ودرجةةة( 17-11ة  ةمةةة المتوسةة،ال

درجةة( ، حي حن  26-18  المرتةم التنةيليرعون ةي ةمة 

مةةةان تنةيةةةلهم متوسةةة، حو  %68.9غالبيةةةة المبصةةةوثين 

 . مرتةم

 

 

اةةامي لدرجةةة تنةيةةل . نتةةامج التصحيةةل اإلص6جييدو  
عينة الدراسة  لحتوايام الةنية المتعحرةة بالصةد مةن 

 تدهور التربة الزراعية
 

فئات تنفيذ التوصيات الفنية 
المتعلقة بالحد من تدهور 

 التربة الزراعية
 % عدد

 منحةضة درجة تنةيل
 ( درجة  10 -2  

46 

 

31.1 

 

 متوس،ة درجة تنةيل
 (ةـرجد 17 – 11 

32 

 

21.6 

 
 مرتةعة ة تنةيلدرج
 ( درجة  26 -18   

70 47.3 

 100 148 المجموع  

 عينة الدراسة الميدانية المصدر : 
 

الزرا   ت،بيقوتشير النتامج إلح ارتةا  محصوظ ةي 

بالصةد مةن المبصوثين لغالبيةة التواةيام الةنيةة الحااةة 

تدهور التربةة الزراعيةة، وهةو مةا بةد يشةير إلةح اهتمةام 

المعرةةةةة مةةةن الماةةةادر المعرةيةةةة الةةةزرا  بتصاةةةيل 

المتاصة لديفم ومصاولة ت،بيق هل  المعرةةة بشةمل سةحيم 

 لحصد من تدهور التربة الزراعية. 
 

درجة اسيتفادة اليزراع مين تنفييذ التوصييات الفنيية  -5

 الحد من تدهور التربة الزراعية ف 

لتصديةةةد درجةةةة اسةةةتةاد  المبصةةةوثين مةةةن تنةيةةةل بنةةةود 

روسة ةي الصةد مةن تةدهور التربةة التوايام الةنية المد

الزراعيةةة، ةرةةد تةةم سةةؤال المبصةةوثين عةةن للةةت ممةةا هةةو 

وارد بال،ريرةةةة البصثيةةةة، وبةةةد تةةةراو  المةةةدي الةعحةةةي 

لحةةدرجام المعبةةر  عةةن اسةةتةاد  الةةزرا  المبصةةوثين مةةن 

الصد مةن تةدهور التربةة تنةيل التوايام الةنية الحااة ب

 مصةةةددرجةةةة  44 حدنةةةح، و اةةةةر مصةةةدبةةةين  الزراعيةةةة

إلةح ثة   المدي الةعحي لفلا المؤشر حباح، وتم ترسيم 

متدرجة تااعديا يعحي وتوزيم المبصوثين عحيفا ةمام 

 وةرا الستجاباتفم .  

نصةةو حن  (7جييدو  رقييم )بال الةةوارد  النتةةامج بةةينوت

المنحةضةةة ةمةةة الةةةي  المبصةةوثين يرعةةونمةةن  % 37.8

ةةةي  مةةنفم يرعةةون % 51.4و درجةةة(، 15-0لحمؤشةةر  

مةةنفم  %10.8، وحن درجةةة( 30-16المتوسةة،ة  ةمةةة لا

درجة( . حي  44-31المرتةعة لحمؤشر  ةمة اليرعون ةي 

مانةةةم اسةةةتةادتفم مةةةن  % 89.2حن غالبيةةةة المبصةةةوثين 

تنةيةةةل تواةةةيام الصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة الزراعةةةي 
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متوسةة،ة ومنحةضةةة،، مةةا يوضةةو ضةةعه دور العمةةل 

ا  اإلرشةةةةادي الزراعةةةةح  ةةةةةي متابعةةةةة ت،بيةةةةق الةةةةزر

لحتواةةيام الةنيةةة لحصةةد مةةن تةةدهور التربةةة الزراعيةةة، 

ويت،حةة  للةةت ضةةرور  تةةوةير المةةوادر اإلرشةةادية التةةي 

تروم بتةدري  الةزرا  عحةح اسةتحدام ال،ةر  الاةصيصة 

لتنةيل توايام الصةد مةن تةدهور التربةة الزراعيةة، ممةا 

يترت  عحي  زيةاد  لليةة العمةل اإلرشةاد  الزراعةي ةةي 

 الصد من تدهورها.
 

الدرجيية الكلييية لرؤييية العميي  اإلرشييادط الزراعيي  للحييد 

 من تدهور التربة الزراعية 

من ح ل ايبعاد الحمسة سالةة الةلمر تةم الصاةول 

عحةةةح الدرجةةةة المحيةةةة لمؤشةةةر لليةةةة العمةةةل اإلرشةةةاد  

الزراعي ةي الصد من تدهور التربةة الزراعيةة ممةا هةو 

لفةلا  وارد بال،ريرة البصثيةة، وبةد تةراو  المةدي الةعحةي

درجةة مصةد  214درجام  مصد حدنح، و 10المؤشر بين

حباح ، وتم ترسيم المدي الةعحي لفلا المؤشر إلح ث   

درجةةة(، ورؤيةةة  78-10ةمةةام هةةي: رؤيةةة منحةضةةة  

-148درجةة(، ورؤيةة مرتةعة    147 – 79متوس،ة  

، وتوضو (8بجدو  رقم )درجة( مما هو موضو  214

مةةن  % 37.8ن نصةةو النتةةامج الةةوارد  بةةنة  الجةةدول ح

المبصوثين يرعون ةي ةمة الرؤيةة اإلرشةادية المنحةضةة، 

منفم يرعون ةي ةمة الرؤية اإلرشةادية  %51.4وحن نصو

منفم يرعون ةي ةمة لوي  %10.8المتوس،ة، وحن نصو 

 الرؤية اإلرشادية المرتةعة.
 

. نتةةامج التصحيةةل اإلصاةةامي لدرجةةة اسةةتةاد  7جييدو  

بالصةةد   اةةيام الةنيةةة الحااةةةالتو المبصةةوثين مةةن تنةيةةل

 من تدهور التربة الزراعية
 

تنفيذ فئات استفادة الزراع من 

للحد من التوصيات الفنية 

 تدهور التربة الزراعية

 % عدد

 استةاد  منحةضـة

  (درجة 15 - 0 

56 37.8 

 متوس،ـة استةاد 

 (درجة 30  –16 

76 51.4 

 مرتةعــة استةاد 

 درجة(  44 - 31 

16 10.8 

 100 148 المجموع
 عينة الدراسة الميدانية  المصدر: *

مةن المبصةوثين  %89.2وتشير هل  النتةامج إلةح حن 

مةةةةن لوي درجةةةةام الرؤيةةةةة اإلرشةةةةادية المنحةضةةةةة حو 

المتوسةة،ة، وهةةو مةةا يوضةةو ضةةعه الجفةةاز اإلرشةةادي 

واينش،ة اإلرشةادية المردمةة لحةزرا  المبصةوثين، وهةو 

النشةةةا، اإلرشةةةادي  مةةةا يت،حةةة  ضةةةرور  زيةةةاد  مثاةةةةة

وتوةير اإلممانيةام والمعةدام ال زمةة لترديمة  وحااةة 

ةي الصد من تدهور التربة الزراعيةة ، والعمةل عحةح حن 

يمون اإلرشاد الزراعةي هةو الماةدر الرميسةي لمعرةةة 

الةةةزرا  ةةةةي هةةةلا المجةةةال، وزيةةةاد  تةةةدري  المةةةوادر 

اإلرشةةادية التةةي ترةةوم بنرةةل وتواةةيل التواةةيام الةنيةةة 

ا  باعتبارهم المادر الرميسي لحمعرةة اإلرشةادية لحزر

مةةم ضةةرور  تةةوةير ماةةةة الوسةةامل وال،ةةر  وايسةةالي  

اإلبناعيةةةة لمةةةي تسةةةاعد الجفةةةاز اإلرشةةةادي ةةةةي إبنةةةا  

الةةزرا  بجةةدو  ت،بيةةق التواةةيام الةنيةةة ةةةي صرةةولفم، 

وهةةو ايمةةر الةةلي مةةن شةةأن  زيةةاد  لليةةة رؤيةةة اإلرشةةاد 

 ور التربة الزراعية.الزراعي ةي مجال الصد من تده
 

نتةةامج التصحيةةل اإلصاةةامي لدرجةةة رؤيةةة . 8جييدو  
العمةةل اإلرشةةادي الزراعةةي ةةةي مجةةال الصةةد مةةن 

 تدهور التربة الزراعية
 

فئات رؤية العم  اإلرشادي  
 الزراع 

 % عدد

 رؤية  منحةضـة
  (ةـدرج 78 -10 

56 37.8 

 رؤية متوس،ــة
 درجة( 147 – 79 

76 51.4 

 ـةرؤية مرتةعـ
 درجة(  214 – 148 

16 10.8 

 100 148 المجموع
 عينة الدراسة الميدانية المصدر: *
 

المتغيييرات المسييتقلة المدروسيية عالقيية  الهييدف الثييان 

مين وجهية نظير  اإلرشياد الزراعي  رؤية العمي درجة ب

 للحد من تدهور التربة الزراعية الزراع

يحت  هلا الجزء بعرا حهم النتامج التي تواحم 

يفةا الدراسةة والتةي تتعحةةق باحتبةار الع بةة االرتبا،يةةة إل

المتغيرام المسترحة المدروسة وهح: السن، ودرجة بين 

تعحةةةيم المبصةةةو ، ومسةةةاصة الصيةةةاز  الزراعيةةةة، وعةةةدد 

سةةنوام الحبةةر  ةةةي العمةةل الزراعةةي، وصجةةم الصيةةاز  

الصيوانيةةةة،  ودرجةةةة الريةةةاد  الربحيةةةة، ودرجةةةة االنتمةةةاء 
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رؤيةةة العمةةل اإلرشةةادي الزراعةةي  الربحةةي، وبةةين درجةةة

مةةةن وجفةةةة نظةةةر الةةةزرا   لحصةةةد مةةةن تةةةدهور التربةةةة 

 الزراعية بمن،رة الدراسة  المتغير التابم(". 

سةةةبم ةةةةروا ولدراسةةةة هةةةل  الع بةةةة تةةةم اةةةياغة 

"  اصاامية تشةترت جميعفةا ةةي مرولةة واصةد  مؤداهةا :

المتغيةةةةرام المسةةةةترحة ال توجةةةةد ع بةةةةة معنويةةةةة بةةةةين 

: السةةةن، ودرجةةةة تعحةةةيم المبصةةةو ، المدروسةةةة وهةةةح 

ومسةةاصة الصيةةاز  الزراعيةةة، وعةةدد سةةنوام الحبةةر  ةةةي 

العمةةةل الزراعةةةي، وصجةةةم الصيةةةاز  الصيوانيةةةة، ودرجةةةة 

الرياد  الربحية، ودرجة االنتماء الربحي، وبين درجة رؤية 

العمل اإلرشادي الزراعي من وجفة نظر الزرا  لحصةد 

 دراسة ". من تدهور التربة الزراعية بمن،رة ال

حن الع بةة  (9الجيدو  رقيم )وتوضو النتةامج الةوارد    

االرتبا،ية بين درجة رؤية العمةل اإلرشةادي الزراعةي 

درجةة لحصد مةن تةدهور التربةة الزراعيةة وبةين مةل مةن 

االنتمةاء درجة ، ودرجة الرياد  الربحية،  وتعحيم المبصو 

صيةة  مانةةم  0.01الربحةةي، مانةةم معنويةةة عنةةد مسةةتو  

،   0.325معامةل االرتبةا، البسةي، لبيرسةون هةي:  بيمة

عحةةةح الترتيةةة ، بينمةةةا مانةةةم الع بةةةة  0.291، 0.465

مسةةاصة الصيةةاز  مةةم متغيةةر  0.05معنويةةة عنةةد مسةةتو  

، وعةةدد سةةنوام الحبةةر  ةةةي العمةةل الزراعةةي الزراعيةةة

صيةة  مانةةةم بيمةةةة معامةةةل االرتبةةةا، البسةةةي، لبيرسةةةون 

وضةةةةصم ، عحةةةةح الترتيةةةة ، ةةةةةي صةةةةين ح161، 0.157

النتةةامج بةةنة  الجةةدول عةةدم وجةةود ع بةةة بةةين متغيةةر 

السن، صجم الصياز  الصيوانية وبين الدرجة المحية لرؤية 

العمل اإلرشادي الزراعي من وجفة نظر الزرا  لحصةد 

 من تدهور التربة الزراعية.

وبةةد ترجةةم تحةةت الع بةةة إلةةي حنةة  محمةةا زادم درجةةة  

ة لدي ، وزادم تعحيم المبصو  وزادم المساصة الزراعي

مةد  حبرتة  ةةي العمةل الزراعةح، وزادم درجةة بيادتةة  

الربحيةةةة، وزادم درجةةةة انتمامةةة  الربحةةةح زاد تعامحةةة  مةةةم 

جفةةةةاز اإلرشةةةةاد الزراعةةةةي وبالتةةةةالي تةةةةزداد معارةةةةة  

وتتصسن ممارست  لحتوايام المتعحرة بالصد مةن تةدهور 

التربة الزراعية والتةي تدةعة  لت،بيةق مةل مةا هةو جديةد 

اظ عحح التربةة الزراعيةة والصةد مةن تةدهورها،  ةح الصة

 ايمر اللي يزيد من  للية العمل اإلرشاد  الزراعح.

وبنةةةاء عحةةةح النتةةةامج السةةةابرة يممةةةن رةةةةا الةةةةروا 

(  وببةةةةةةةول الةرضةةةةةةةين 7، 6، 4، 3، 2االصاةةةةةةةامية  

 (.5،  1ين  ياالصاام

 

متغيةةةةرام الدراسةةةةة المسةةةةترحة وع بتفةةةةا . 9جييييدو  
درجةةةةة المحيةةةةةة لرؤيةةةةة العمةةةةةل بةةةةالمتغير التةةةةةابم  ال

اإلرشةةادي الزراعةةي مةةن وجفةةة نظةةر الةةزرا   لحصةةد 
 من تدهور التربة الزراعية(

 

رقم 
 الفرض

المتغيرات المستقلة 
 المدروسة

 معام  
 البسيط االرتباط

 0.127 السن 1
 **0.325 درجة تعحيم المبصو  2
 *0.157 مساصة الصياز  الزراعية 3
عةةدد سةةنوام الحبةةر  ةةةي  4

 لعمل الزراعيا
0.161* 

 0.059 صجم الصياز  الصيوانية 5
 **0.465 درجة الرياد  الربحية 6
 **0.291 درجة االنتماء الربحي 7
  0.05، **معنوية عند  0.01معنوية عند *
 عينة الدراسة الميدانية المادر :  

 
مرترصةةام الةةزرا  المبصةةوثين لحصةةد مةةن . 10جييدو  

 تدهور التربة الزراعية
 

مقترحيييات اليييزراع المبحيييوثين للحيييد  م
 من تدهور التربة الزراعية

 % عدد

الاةره وتثبيةم   ميةا اسةتحدامإعاد   1
 المثبان الرمحية

125 84.5 

تعميةةق وتب،ةةين الماةةاره الرميسةةية  2
 والةرعية

110 74.3 

رةةةةم ميةةةا  الاةةةره مةةةن الماةةةاره  3
 الرميسية المجمعة إلي داحل البرمة

109 73.6 

إلةةةةي  الاةةةةره الزراعةةةةح نرةةةةل ميةةةةا  4
 منحةضام حار  الواصة

95 64.2 

ت،وير وتب،ين شةبمام مسةابح الةر   5
 ةعحح البار البديح

89 60.1 

ةةةةةي م،ةةةةور ت،بيةةةةق نظةةةةام الةةةةري ال 6
 ايراضي الرمحية

85 57.4 

التوسةةةةم ةةةةةي استاةةةة   ايراضةةةةي  7
 لزياد  المساصة المنزرعة

76 51.4 

 30.4 45 إعاد  تأهيل المزار  الرديمة 8

 عينة الدراسة الميدانية المادر :    مةرد  148ن = 
 

الهدف الثالث: مقترحات الزراع المبحوثين للحد من 

 تدهور التربة الزراعية

 ابترصفامرترصام  حسةرم نتامج الدراسة عن ثمانية

لحصةةد مةةن تةةدهور التربةةة الزراعيةةة زرا  المبصةةوثين الةة

ترتيبفا ها وحممن صارو،  (10الجدو  رقم )يوضصفا 

الاةره وتثبيةم   ميةا اسةتحدامإعةاد   ةيمةا يحةي:تنازليا  

تعميةةق وتب،ةةين الماةةاره الرميسةةية ، والمثبةةان الرمحيةةة
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الماةاره الرميسةية  رةم ميا  الاره من، ووالةرعية

ميةةةةا  الاةةةةره  ، ونرةةةةلالمجمعةةةةة إلةةةةي داحةةةةل البرمةةةةة

ت،ةةةوير ، وإلةةةي منحةضةةةام حةةةار  الواصةةةة  الزراعةةةح

، ر  عحةةةح البةةةار البديحةةةةوتب،ةةةين شةةةبمام مسةةةابح الةةة

ةةةةي ايراضةةةي الرمحيةةةة م،ةةةور ت،بيةةةق نظةةةام الةةةري الو

التوسةةةم ةةةةي استاةةة   ايراضةةةي لزيةةةاد  ، والواصةةةةب

 .إعاد  تأهيل المزار  الرديمة، والمساصة المنزرعة
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