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 المستخلص
زةاعداازهفتتتبادمعةاتتتدد ة تتتددفر هتتت دااع بتتتددستتتهادزةاعداازهفتتتبادستخستتتفآل ا داممتتتادالمسهتتت الداازةا هتتتد دبددمعةاتتتداستتتفت الداا ةاستتتددفر هتتت د ة تتت د
زةاعداازهفتبادات دم تت دفبا ت داافعتة د لتاداامالتك لداافت دبستهاداامفغهتةالداامستف لدداام ةبستد دبدكمفغهتةدفتتس ددستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد

د.فنمهددمعتة دزةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هداديابفةاحدسةنتمجدإةالت ا هد دبأآلهةًاداخسفآل ا داممادالمسه الداازةد
ببتت دفتت دإ تتةااددتتسةداا ةاستتدداتت دمرتاعتتددماتتةبحددست فستةدتتتدمتتادأكستتةدمرتاعتتتلداا متبةهتتددمتتادرهتتتداامستتتردداامزةب تتددسمر تتب داازهفتتبادد

دممسربثتًتدمتادزةاعداازهفتبادستتا ةمداام ةبستددآلت  دالتتةدد413اسهتنتتلد تاداةهتلداام تسلتددااالآل تهددمتاد دبب دف د مت دااادمةكزدماةبحدبآلت دد
ستستفآل ا داستفمتةاداستفسهتادأ ت لدآل ه تًتد  تةااددتسةداا ةاستددببت دفت داآلفهتتةد دستااةه تددااعالتبا هدداامنفعمتد دباستفآل  دات دد6112نبامسةدب هستمسة

دسبداام بهد دباامفبساداارستس  دباخنرةا داامعهتةي دبمعتم داخةفستادااسسهاداسهةسبا. ةضدبفرله دااسهتنتلداافكةاةال دباان
د

 ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي: 
متتنت دسبيدمعةاتتددمفبستتاد دد%43.3بمتتاداامسرتتبثهادكتتتنبادسبيدمعةاتتددمنآلد تتددسسنتتب داافب تتهتلداام ةبستتد دد%د33.4دنستتسددفستتهادأا -1

 .دةاددمةفدعدمنت دسبيدمعد%12.1ا درهادكتاد
بستهادكت دمتاددزةاعداازهفتبادستخستفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتدستهاد ة تددمعةاتددد1.11فسهادب تب د  بتددمعنبهتدد نت دمستفبمدمعنبهتدد -2

سعتتت دفتتتت ةداامسهتتت الد تتتاداامتتتزاةع دب ة تتتدداخف تتتتةدنرتتتبدا نالتتتاددبددبمستتتترداامستتتتردداامزةب تتتددستتتتازهفبا دبدبااآلستتتةاداازةا هتتتد ااستتتا د
 ة تدداافعلته  دب ة تددفتباةدالتةكتلداامسهت الدستامنا تد دباخف تتةدم دد1.14د دبكتنلدااع بددمعنبهدداة هدد ن دمسفبمدمعنبهددا ةالت ه

 .د دسهنمتدا دفكاددنتكد  بددمعنبهددم دمفغهةدمستردداارهتزاداازةا هد دنربداسفآل ا داامسه ال
اددتتت رداةفدتتتتعدا ستتتعتةداامسهتتت ال دبانفالتتتتةدا متتتةاضدباارالتتتةال دب تتتع دفستتتهادأادأدتتت داامالتتتك لداافتتت دفبا تتت دزةاعداازهفتتتباداامسرتتتبثه -3

داخدفمت دستامزاةع دبسباداسفآل ا داامسه ال دببلددآلسةاداامزاةع دبااغشدااف تتةيدات دف تنه داامسهت ال دبسعت دفتت ةداامسهت الد تاداامتزاةعد 
 .دددب ع دمتتةالداامةال ها دبأآلهةاد   دب ب دفب هتتلدإةالت هد

بت ملداا ةاستددم فةرتتداآلاتدد مت دفب ت داتزةاعدمر تب داازهفتبادستت  داخةف تتادستاسنهتتاداامعةات داتت دات دم تت داخستفآل ا ددبا داانتتهتد -4
 .داممادالمسه الداازةا هد

 
 المقدمة والمشكلة البحثية

ددمادأدت داافرت هتلداافتادفبا ت دمآلااتادفعفسةدب ةادسةامجداخةالت داازةا ادباافنمهددااةهدهدد لاداخسف تسددخرفهت تلدبمالتك دااد تلداامسفت ا
ةهادبآلتت  دااستتةامجداخةالتتت هددباامستت باهاد تتاداافنمهتتددااةهدهتتدد لتتادمستتفبمدااعتتتا  دا تت دالتتت دااعتتتا د لتتادمتت مدااع تتب دا ةسعتتددا آلهتتةادمتتاداا تتةادااعالتت

نعتةادالستة ددااتت لتدداتتسةداافغههتةالدباخنت مت داانالتادااع  داارتاادمتاداا تةاداابارت دبااعالتةهادفغههتةالددت لتددالتمللد مهت دم تتخلداارهتتادباخنفتت دبد
ادامستت  ادالنتسدااددسةداافغههةال دأبدمالتةكفت داهتتدس دفت دم ة د متدهةدمستفت اددمنتتتد داتساداتتادستةامجداافنمهتددااةهدهتددباخةالتت داازةا تادفستع

ازةا هتدداا  هت ادباامفالستتلداامفغهتةاداقستبالداازةا هتد دكمتتدفستفت  داانتسد لاداافكهت دمت ددتسةداافغهتةالداامفستتة ددباافتادمتادأمثلفتتتدااسهتستتلدا
ففنتستبددسةدااسةامجداادسعضداارتخلدمست  اداخاةا دباا مت تلدباام فمعتلدااةهدهتدد لتاداامستفبمداا ت ت مداتادسنتتادبفاتبهةدستةامجداافغههتةداافتاد

د.هفالبداافآلاهادباخ  ا داا ه د نباعدمآلفلدددمادااسةامجداخةالت هددددفت دبامبرتفت  دبخدالكداادك دماداامببدهادااستس هاتم دارفهت 
 (   4، ص 2002) الشافعى : 

بادبهعفستتةدفآلاتتهادااستتةامجداخةالتتت هدد تتزادة هستتادمتتادااعمتت داخةالتتت مداامتتنع د دبفة متتددالسهتستتدداخةالتتت هدداا ت متتد دباافتتادخهمكتتادفر ه تتتتدستت 
فمةدااتتادفآلاتتهادفلتتكدااستتةامجدبخدستتهمتداتتادااتت ب داانتمهتتدد درهتتتدهتتف دارتت  دااسرتتتدباا ةاستتددمرتت داخةف تتت دفلتتكدااستتةامج دبففزاهتت داارت تتددسالتتك دمستت

تد تتادبااعدبهتد دباآل تتعد مهت دأنالتاددااسةنتتتمجدالدرتقدباافت بهلدآلت  د ملهتددااف هتته داامستفمة دبفر هت دأدت ا دفعلهمهتددهستتعادااسةنتتمجدااتادفر ه تت
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الت هد دبساكدآل  دافةادزمنهددمرت  ا دباتادمكتتادمعتها دبا متتبةداةالتت م دكمتتدهمثت دااسةنتتمجدااتتةادهمكتادست داةهلدسس دم مب ددمادا نالادداخ
 هدد نت دبهتسدم مداان تحدأبداادال دااسمدهفر ل دبهعفسةدااسةنتمجدسمثتسدد اه دهدسةدالبداخ فمتت الداامتاهتد دب تمتاداعت  دانفكتتسداا تتب داخةالتت

 ( 3، ص2992عبد الجليل: ) فغههةداا ت مهاد لهتتد.د
به ب د تتزدا ةالت داازةا  د اداةهلدا  اةاداامةكزهدداإلةالت داازةا  دسب ت د ت  دكسهتةدمتادااستةامجدا ةالتت هدداازةا هتددات دم تتخلدد

ةالتتت الدزةا هتتددبستافتتتا داتتت دفتتباةدبتت ةدكسهتتةدمتتاداامعلبمتت تلدبااممتةستتتلد  هتت ادبمفنب تتددبدتتسةدااستتةامجدفرمتت داتت دم تتمبنتتدفب تتهتلدبأنالتتاددبال
 تددالمرت ته داازةا هتدداار هثتددبدت دمسنهتدد لتادأستتسدبابت داخرفهت تتلدباامالتتك داادعلهتددالتزةاع دسغهتدداخةف تتادست نفت هتدداازةا هتددكمتًتدبكهدتًتدآلت

داار لهد.
اده تتب دستت بةدمتتعثةدباعتتت داتت دمثتت دإنفتتت دداادتكتتتددداتت دم تتةد تنتتبدأستستت دمتتادا نفتتت داانستتتف دبااغتتسا  دبااتتسيدهمكتتاداإلةالتتت داازةا تت دأهبد

دفرستتهادنب هفتت دبزهتتت ادإنفت هفتت  درهتتتدأادمرت تته دداادتكتتتدددفعفستتةدمتتاداامرت تته داازةا هتتددسالدا دمهتتدداخبف تتت هد دنعتتةًاد نتتتتدفتت آل د تتما
ملهتبادات اا دبدتادد1.4اا داازةا ددااكثهدددبااف دفسمحدسةسحدأ لادماداازةا تتلدااعت هتددبفسلتسدمستترددداادتكتتدددات دم تةدات دااببتلداارت تةدرتبد

نفتتت دااف تتبي دبنرفتتت دااتت دفف تت  ددتتسةداامستتترددنفه تتددد11فنتفجدمتتتدهزهتت د تاد ملهتتباداتتادفآل تقدا ستتفت كداامرلتت  دبااف ت هة دبااف تتنه  دبال
تمتًتدالدهفتمهنتتلدبااعنت تةدازهت ادااسكتا دبةا داامسفبمدااغسا   دست  تاددإاادأادمرت ه دداادتكتدددفعفسةد ةبةهددا ستفت كداامرلت دبم ت ةًادد

داامع نهد دكمتدفعفسةدم  ةًاددتمًتدا هت د نت تلدزةا هدد  ه ا دبأالتةددسةداامرت ه ددبدمر ب داازهفباد.د
تعتبر محافظه مطروح من اهم المحافظات التى تزرع الزيتون حيث تمتع بميزة نسبية فى إنتاج بعض المحاصيل مثل 

قتصاديا متميزا سواء تم تسويقه محليا أو تم تصديره ، حيث  بلغت المساحة المنزرعة محصول الزيتون الذى يدر عائدا إ

من اجمالى مساحه الزيتون على مستوى  %82.41)هذه المساحه ثمثل حوالى  فدان 31188حوالى  4182بالزيتون عام 

 .(  335، ص  5102نشرة االقتصاد الزراعي ، )الجمهوريه 

د

د
د6113( ترتيب المحافظات والمناطق األكثر زراعة للزيتون من حيث المساحة 2شكل رقم )

د
تتتساد دباتتتسادا تت دأباتلداا باتتددادفمتمتتًتدكسهتتةًادسا دمهتددااغسا هتتددباخبف تتت هدبدمر تتب داازهفتتبادسبدأدمهتتددكسهتةادمتتادرهتتتداامستتتردداامزةب تتددبهعت د
متادا متةاضدباماتتلداارالتةهدداافت دف تهبدمر تب داازهفتبادممتتدهت ا دااتزةاعدإاتاداستفآل ا دااع هت د دإخدأن دماداام رعدأاددنتتكدكثهتةداامر ب 

نتتادماداامسهت الداازةا هتددام تبمتدددتسةداماتتلداامة تهددباارالتةهددبدتبدمتتدبت دهعة تت د  تةاةد ترهدد  هت ادنفه تددستباداستفآل ا ددتسةداامسهت الدأث
د ملهتلدةشداامر ب دستتد.

د
 لى البيئة والكائنات الحية:أضرار المبيدات ع

ندست دد لادااةغ دماداخه تسهتتلداافت دبت مفتتداامسهت الدااكهمهت هتددالسالتةهددباامفمثلتددات دمكتارتددا متةاضدباماتتلداافت دبت دهفعتةضداتتتدا نستتا
فر ثت دا متةاضدباماتتلدندستتت.دباهمتتددابدمرت هل داازةا هددإخدان دفسهادأاداتتدآثتةد تنسهددآلاهةادف  دأرهتنتدإااد ة ددماداا ةةدأكثتةدممتتدبت 

د.هل دسعضدا  ةاةدااف دب دفر ثتتداامسه الد لادااسه ددبااكت نتلداارهد
دد
د

  4102والمناطق األكثر زراعة للزيتون من حيث المساحة ترتيب المحافظات 
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 مقاومة اآلفات لفعل المبيدات: -2
ا مداخستتتفآل ا دااآلتتتتايدمتتتادرهتتتتد تتت  دمتتتةالداافاسهتتتلدباافببهتتتلدغهتتتةداامنتستتتبدباا ة تتتتلدغهتتتةداادعتاتتتددإاتتتادعتتتتبةد تتتدددم تبمتتتدداارالتتتةالد

افةفهتبداام تبمتدد UNEP ,(1976)) اخمتةاضداانستفهتددباارالتت شدادعت داامسهت ال دببت دأب تحدااف ةهتةدااتسيدأ ت ةدااسةنتتمجدااسه ت داقمت داامفرت ابا
نتبعدمتاداارالتةالدباخكتةبستتلددبرتباا دد413كأر داامالك لدا ةسعددا باادات داانتبار دااسه هتدد لتادمستفبمدااعتتا درهتتدفت دف ت هةدب تب درتباا د

دنبعدماداارالت شدم تبمددادع داامسه ال.د614مةضدنستف دبرباا دد141
 التأثير على األعداء الحيوية لآلفة من الطفيليات والمفترسات: -2

ا  تتت ااداااسهعهتتتدداناتتتتلدمتتتادااادهلهتتتتلدباامدفةستتتتلدمتتتادااعبامتتت داافتتت دفستتتهاةدابدفستتتت  داتتت دااستتتهاةاد لتتتاداماتتتتلدغهتتتةدأاداخستتتفآل ا داامدتتتةاد
 لدكمتددبد تةدبممهلدالرالةالدباماتلداا تةاد تةدأه تد لادا   ااداارهبهدداانتاعد.المسه ا

دالتأثير على الحيوانات األليفة وتلوث المنتجات :.-3
ستن دخده ف ةدفأثهةداامسه الدا داارهبانتلد لادندبلدفلتكداارهبانتتلدباكتادهمكتادد(  WHO – UNEP, 1989بهالهةدف ةهةدا  دمادبس د)د

تدفتتأثهةالد تنسهتتددمثتت دفتتةاك داامسهتت الداتت داالرتتب دبا استتتادبدتتسادهستتفب بد متت دكالتت د بةيدامفس هتتتلداامسهتت الداتت دمنف تتتلداارهبانتتتلدبستت دأادفرتت 
دف اباتتدا دا سبال.دددددددددددددددددددددددددددددد

 لتأثير على اإلنسان:د-3
د لادسسه داامثت دخداار ةرف دة  دااع ه دماداافأثهةالداا تةادالمسه الد لادا نستادبمنتتد

إاتتادرتت بتدفستتم داإلنستتتادستامسهتت الدأبدإ تتتسف دستتت مةاضد تتةااداافعتتةضداامستالتتةدابدغهتتةداامستالتتةد)دBenbrook,(1996متتتداالتتتةدااهتت د)د -
مسهتت الد لتتادملهتتبادرتاتتددفستتم درتتت داتت دا نستتتادستاد4 د(دإاتتادب تتب درتتباا د1991المسهتت الد دبدأالتتتةدف ةهتتةدامنعمتتدداا تترددااعتامهتتدداتت د تتت د)

أاتت درتاتتتددإ تتتسددبتفلتتد دكمتتتتدب تتللدرتتتخلداافستتتم داتت داابخهتتتتلداامفرتت ادا مةهكهتتددكمتتتتدبتت ةفتتدااةاساتتتددد661مستتفبمدااعتتتا دكتتت د تتت دمتتادسهنتتتتتد
دأا دك د ت .د111ا مةهكهددخمتكادمعتا ددااسمب دإااد

ف تتدد تتاداستتفعمت داامسهتت الدرهتتتدب تت لداابكتاتتدداا باهتتددإاتتادب تتب دفتتأثهةالداارتتت ادباامزمنتتدداانتدWHO,UNEP (1989كمتتتدأالتتتةدف ةهتتة)د -
اسرتتبتدااستتةاتادأ اتتددكتاهتتدد تتادرتت بتدااستتةاتادسستتسبداافعتتةضداثمتنهتتدد التتةدمسهتت ادسهنمتتتدر تتللدأ اتتددمرتت ب اد تتادبتت ةادستتفدد التتةدمسهتت اد لتتاد

 إر اتدااسةاتادسنتاد لاداا ةاستلداارهبانهد.
رت اتدآللت دبعهدت دات دااآل تهتلدممتتده لت د ة تددااآل تبسددبزهتت اد ة تددبهالهةداا ةستلدااادفتأثهةداامسهت الد لتاد تتتزدد- اامنت تددات دا نستتادبال

ة ت دمتادمنا تددات دا ة نفتهادمعةباتددسآل تبسددستكتنتتدبارتقدأنمتتادد664ااع  دالة ت دااسهادفعة بادالمسه الدا  داكفال دااسترثبادسع د ةاستدد
لداارالتتتةهددبآل تتعبادأه تتتتدالدرتتبقدااسهباب هتتتددبااس نهتتتددأاداافعتتةضدالمسهتتت الدبمسهتتت الدرهتتتفت دبفتتتتةهآلت داااستت دبمتتتتنت دبمتتت مدفعة تتت دالمسهتتت ا

ا  التتتبدبااداةهتتتلدرتت دمتتادبتت ةادااة تتت د لتتادا ن تتتبدإسدستتسبدانآلدتتتضد تت  داارهبانتتتلداامنبهتتددكثهتتةادباةفدتتتعدمستتفبهتلدنتتب هادمتتادااتةمبنتتتلد
د( / http: // www.khosoba.comامبا .د)داا نسهددا نثبهددم تةنددستاة ت دااسهادا دهفعة باداتسةدا

 التأثير على الثروة السمكية وكائنات التربة النافعة: -5
اس تتدأعتةلدف تةبداخسفكالت دااسه  د ادب ب دمآللدتلداامسه الدا داامتادبااتباادباافةسددباانستفتتلدباادكتنتلدات درت ب داامستمبحدست دمتادكمهتتلد

ةدسسسبدبةستتدماداام تن دابدإا تاداامآللدتتلداا تنت هدداهتتتدابدسستسبدنتزب داامآللدتتلدمت دمهتتةدا ماتتةدبااتةيدالمعتههةداا باهددستسفثنتادسعضدااسعد
.دكمتدففسسبداامسه الدااف دفسفآل  دا دمعتملدداافةسددا در بتدفتثهةالد تنسهدد تتةاد لتادمهكةبستتلداافةستدداانتاعتددد(UNEP,1991) بغهةدساكد

دافةسد.بااف دفعم د لادزهت ادآل بسددا
 التأثير على الطيور البرية والثدييات: -6

ادآلتت  داااهتتبةدااسةهتتددبااثتت ههتلدكغهةدتتتدمتتادااكت نتتتلداارهتتدداافتت دفف تتةةدمتتاد تتةااداستتفآل ا داامسهتت الدستتباادستافستتم داامستالتتةدابداافستتم دااثتتتنبيدمتت
د(. Hudson,et.al.(1984))اافغسهدد لاداا رتهتدااملبثددستامسه الد

 داا تتب دبا نالتاددبااآلت متلدا ةالتت هدداافت ده ت متتد تتتزدا ةالتت داازةا ت دات ددتساداام تت دسغتةضدفنمهتددمعتتة دزةاعداازهفتباد لادااةغ دمادكبد
دستخستتفآل ا داممتتاداتتتسةداامسهتت الدالمرتاعتتدد لتتهت دمتتاداافلتتبتد دبستتتاةغ دمتتادساتتكدامتتتدزا ددنتتتكد تتع دالتت ه داتت داعتاهتتددفلتتكدا نالتتاددبااآلتت متل

دداتزةاعداازهفتباداتادمةكتزدماتةبحدسمرتاعتددماتةبحددكمتتدهبا ت دااتزةاعدااع هت دمتاداا تعبستلدباامالتتك داافت ددفتنعكسد لتادستبادا ةالت هدداامب تت
.دا ت داتبرعدالتهبعدااع هت دمتاددمادمر ب دداازهفتبالمسفتلكداد لاد ب اداامنفجداانتت  داسفآل امت دالمسه الداازةا هددممتدب دهعثةد لاد رفت دأب

رتتب دستتتلدااآلتا تتددستتهادزةاعداازهفتتباداتتادمةكتتزدماتتةبحدسمرتاعتتددماتتةبحدد دبدتتبدا متتةدااتتسيدأ مدإاتتادستتةبزدسعتتضداافستتتعخلداامدتتتده دبااممتةد
دبااف دانر ةلداهمتدهل ر ددستامرتاعمسفبمدمعتة دزةاعداازهفبادستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هدد

داكفستستتدا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد؟دمتدد دأد داامعتة دا ةالت هددااف دهرفت دزةاعداازهفبادإااد -8
 زةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد؟متدد دااعبام داامعثةاد لادمعةادد -4
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 1زةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد؟با ت داامعببتلدااف دفد متد -3
معةاتتددزةاعداازهفتتبادستخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الدا ةاستتدداإل تستتدد لتتاددتتسةداافستتتعخلدبفر هتت د ة تتددإاتت د تتةبةادإ تتةاادفلتتكداادكتت ددتتساد  تت

 آلتسدتدات داخ فستتةدأثنتتادفآلاتهادبفندهتسدااستةامجددتخستفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتدسمعةاددزةاعداازهفتباد دبكساكدااعبام دااف دفعثةد لاداازةا هد
دا ةالت هد.
د

 بحثأهداف ال
دجابة على تساؤالت المشكلة البحثية فقد تحددت أهداف الدراسة فيما يلي:لإلد
 خسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد.معةاددزةاعداازهفبادستاافعة د لاد ة دد -1
 ةبسد.خسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددكمفغهةدفتس دبسهاداامفغهةالداامسف لدداام معةاددزةاعداازهفبادستفر ه دااع بددسهاد ة ددد -6
 اافعة د لاداامالك لدااف دفبا  دزةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد. -4
 .ابفةاحدسةنتمجدإةالت يدافنمهددمعتة دزةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد -4
 

 أهمية البحث 
غهةداممتادالمسهت الداازةا هتدد لتادااتزةاعدأندستت دب لتاد ترددا نستتادسالتك دهمثل داخسفآل ا دفسفن دأدمهدددسادااسرتدااادأدمهددااآلاةدااسمد

ستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددماداانترهدداانعةهددبمتاداانترهتدداافاسه هتدد دامتادفنمهددمعتة دزةاعداازهفبادبأدمهددابفةاحدسةنتمجداةالت مدا ت د
دافادسسالدبمتدزاالدفسس دس   داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد.اانترهدداانعةهددهع ددسادااسرتدا تادداااداا تب دا

تدأمتدماداانترهدداافاسه هدداتادادمهدددسادااسرتتدفنست دمتادكبنت دمرتباتددالتةسادستهادااعلتب داافاسه هتددباامفآل  تددبارت تدمتتدب تللدات دا سرتت
لبمتلدامزاة اداازهفبادباامتفمهادستخسفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتد داامفآل  دداادم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددبفب ه ددسةداامع

فاسه ت دمتادست  تاددامتدسفسدةد ن ددسةداا ةاسددمادابفةاحدسةنتمجدإةالت يدافنمهددمعتة دزةاعداازهفتبادستخستفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتددهمكتاد
دعدداازهفباددآل  دنفت جد ةاسددر ه هددمسنهدد لادارفهت تلداعلهددازةا

د
 ةالطريقة البحثي

 التعريف اإلجرائي 
 الستخدام األمن للمبيدات الزراعية معرفة زراع الزيتون با 

اآلت تددستخستفآل ا داممتاداتافب تهتلداادنهتددسمعتةافت د تادمت مده   دستتدا ددسادااسرتدمتدفالهةدإاهت داستف تستلداامسرتبثهادمتادب تتددنعتةد د
 هفبادالمسه الداازةا هددامر ب داازد

 منطقة البحث: 
 دبف تت دداتت دمرتاعتتددماتتةبحددست فستةدتتتدمتتادأكستتةدمرتاعتتتلداا متبةهتتددمتتادرهتتتداامستتتردداامزةب تتددسمر تتب داازهفتتباسرتتتداادافتت دإ تتةااددتتس

 د)م هنتت د(دغتتةبدمرتاعتت داخستتكن ةه دبرفتتاداارتت ب داالهسهتتد21مرتاعتت دماتتةبحداتتادااتتةكادااالتتمتاادااغةستتادا متبةهتت دم تتةااعةسه دفمفتت دمتتادااكهلتتبد)
ددكتت د نتتببدبارتت دستتهبةددبهرتت داامرتاعتت دمتتاداا تتت دااالتتةبه 311سعمتتلدرتتباااددكتت د لتتادستتتر دااسرتتةداامفبستتادبفمفتت د نبستتت341ااستتلب (دامدساتتب د

مةستتاد–اا تتسع د–ااعلمتتهادد–مةكتتزداارمتتت دد)بدتت د بففتا داامرتاعتت دمتتادثمتنهتت دمةاكتتزمرتتتاعفاداخستتكن ةه دبااسرهتتةةدب نبستتتداا هتتزةدبااتتبا مداا  هتت 
مرمهتدداسهعهتددبدفستفآل  دا ستم اداارهبهتددبخددبف داسفسعت دبار دسهبادستاةغ دمادكستةدمستترفتتدنعتةاد نتتتسهبةد(–ااسلب د–سةاناد–اان له د–ماةبحد

ردداازهفتبادمستترهتتددسلغتلددستامرتاعددخنتتدماداكستةداامستترتلداامزةب تددسمر تب داازهفتبامةكزدماةبحددآلفهتةإ ف فسفآل  داامسه الداساكددا  د
 ا اادد.دد4230
داامساحدااكلا دبال متااداامستردداامأدباد دباازمت داامنزةع دباافةكهبداامر باادسمةكزدماةبح.( 2جدول رقم)د
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دشاملة البحث وعينته:
 دبفتت داآلفهتتتةداكستتةدث ثتت دبتتةمدمتتادرهتتتداامستتتر داامنتتتالداتتادانفتتت داازهفتتبادخنتت دمتتاداكستتةد3641سلغتتلداامستتتر رهتتتدددفت داآلفهتتتةدمةكتتزدماتتةبحد

 دبستتساكدفمثلتتلدالتتتمل دااسرتتتدد341 دد441 دد164اان تتةدببتت دسلتتسد تت  دااتتزةاعد لتتاداافةفهتتب-ستته مدرنتتهش–متت دب تت  دااتتزةاعدبدتت دبةهتت دةاسداارك
سمعلبمهت در ت ددمزةا تتدبفت دفر هت در ت دااعهنت دمتادااتزةاعداامسرتبثهاد1164د دباامس لهادسكالب داا معهدداافعتبنهدداازةا هتدالزةاعدستا ةمداامآلفتةةد

ددددااالتمل 
غت   التبا هددمنفعمتدساةه تدددااعهنتدبفت دأآلتسدد( د211-211ردقدقد1911) Krejcie& Morgan ستسفآل ا دمعت ادد مزاة تًتدسنستسددد413بل

مه ،  834بواقع خذت بها العينه أ لقرى المختاره بنفس النسبه التى،وتم توزيعهم على ا 18.2% من قريه  811مزارعا من قريه راس الحك عا  مزرا

 . من إجمالي الشاملة صر.مزراعا من قريه الن 14سيدى حنيش ، 

 

 جمع البيانات 
بساتكدسعت دإ تةااداآلفستتةدد6112ف د م دااسهتنتلداامه انهتدد تاداةهتلداستفمتةاداستفسهتادستام تسلتددااالآل تهددآلت  دالتتةيدنتبامسةدب هستمسةد تت دد

 تزاادأباتتتدم مب تددمتادا ست لددا هتتسدمسرتبتدالفأكت دمتاد ت رهفتتدبمت يداتت داامسرتبثهاداتتت دببت داالتفمللداخستفمتةاد لتادث ثتددأ41مس   د لت 
دتخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هدد دبثتاثتتدفر ه دمالك لداامسربثهادا دم ت داا ةاسد.معةاددزةاعداازهفبادساامفغهةالداامسف لد دبثتنهتتدفر ه د

 
 المعالجة الكمية للمتغيرات 

 أوال: المتغيرات المستقلة
دست ةبت دااآلت .د ن د بةبدسنددمه  هد دمعسةاًددن مسربتد ادسف دبهتسدااسادسسعا دااددالسند-1
دتتساداامفغهتتةدسستتعا داامسرتتبتد تتادرتافتت داافعلهمهتتددب تت  دستتنبالدفعلهمتت دااةستتم  دببستت داامسرتتبثهادمتتادرهتتتدردفتت دبهتتتسددرجةةة تعلةةيم المبحةةوثد-6

 دببت دأ اهتلد ة تددبارت ادالالتآلقدا مت  دببت دأ فستةدمتادفعلهمت دإاادث تدا تلدأم  دبه ةأدبهكفبدس بادفعله دةسم  دبمفعل دفعلته دةستم 
ه تتةأدبهكفتتبدستت بادالتتتت اد ةاستتهددمعتتت ًخدامتتادأفتت داا تت دااةاستت داخسفتت ا   دأمتتتدس هتتدداامسرتتبثهادا تت دأ اتتاداكتت دمسرتتبتد ة تتدد تتادكتت دستتندد

دالسنبالدااف دب تدتدا داافعله  دبسساكدأمكاداار ب د لاد ة ددف  د لادفعله داامسربت.
د.د اادف دبهتسددساداامفغهةدمادآل  دسعا داامسربتد ادمسترددرهتزف داازةا هددستاداحة الحيازة الزراعية:مس -3
د.د اادف دبهتسددساداامفغهةدمادآل  دا ةبت دااآلت دامسترددمر ب داازهفبادستادالمساحة المزروعة ب الزيتون   :-4
د دااآلت داع  دسنبالدآلسةاداامسربتدا دزةا ددمر ب داازهفباد.ف دبهتسددساداامفغهةدمادآل  دااةبدالخبرة الزراعية: -5
ف دبهتسددساداامفغهةد اداةهلدإ اتتاداات ة تلداافتاهتدداد تتلدفبا ت دالتةكتلداامسهت الدستامنا تددبدت رددرجة توفر شركات المبيدات بالمنطقة:  -6

رتت ا( دبس متت دااتت ة تلداا ااتتدد لتتاداستتف تسدداامسرتتبتد ة تتتل( دبمنآلد تتد) ة فتا( دبمنع متتدد) ة تتددباد4 ة تتتل( دبمفبستتاد)دد3كسهتتةاد)د
دهمكاداار ب د لاد ة ددفعسةد ادفبا  دالةكتلداامسه الدستامنا د.

ف دبهتتسددتساداامفغهتةد تاداةهتلدإ اتتاداات ة تلداافتاهتدداد تتلدسعت دفتت ةداامسهت الد تاداامتزاةعدبدت ردمستتادددبعد تاجر المبيدات عن المزارع: -7
تاددمفبستتتاد)د ة فتتتتا( دبمستتتتادد تتتغهةاد) ة تتتددبارتتت ا( دبس متتت دااتتت ة تلداا ااتتتدد لتتتاداستتتف تسدداامسرتتتبتدهمكتتتاد ة تتتتل( دبمستتتد4كسهتتتةا)د

داار ب د لاد ة ددفعسةد ادسع دفت ةداامسه الد اداامزاةع.
تةادمنتتتتدمف ة تتدداستتفآل  داتت دبهتتتسددتتساداامفغهتتةدم هتتتسدمفتت ة دهفكتتبادمتتاداثنتت د التتةد ستتتةادا فستتةلدكتت د ستتداالتجةةان نحةةو اسةةتخدام المبيةةدات: -2

-4 نمتاداخسف تسد دبااسيدهفأا دمادث تداسف تستلدد دمبااتل دستهتا دغهتةدمبااتلدببت دأ اهتلداتتسةداخستف تستلد ة تتلدفنر تةدستهاد
ا  نتادد ة تد دباارت د63ا درتاددااعستةالدا ه تسهد دبااعكسدا درتاددااعستتةالدااستلسهد دببت دسلتسداارت دا  لتادال ة تددبا تًتداتتساداام هتتسدد1
 ة د دبس م داا ة تلدااف دهر  د لهتتداامسرتبتدمتادبرت الداام هتتسدهمكتاداار تب د لتاد ة تددفعستةد تاداف تتةدااتزةاعداامسرتبثهادد16

دبدسةداا همددفالهةدإا دمعتم دثستلدم سب .د1.49نربداسفآل ا داامسه ال دبسرستبدبهمددمعتم دأادتدب  دأنتتدفستبمد
 نمتتاد اسفآل  دا دبهتسددساداامفغهةدم هتسدهفكبادمادسس د ستتةالدا فستةلدكت د ستتةادمنتتتدمف ة تداإلرشادية : درجة االتجان نحو األنشطة  -9

اتت دد1-4اخستتف تسد دبااتتسيدهفتتأا دمتتادثتت تداستتف تستلددتت دمبااتتل دستتهتا دغهتتةدمبااتتلدببتت دأ اهتتلداتتتسةداخستتف تستلد ة تتتلدفنر تتةدستتهاد
د1 ة تتتد دباارتتت دا  نتتتاد61اعستتتتةالدااستتتلسهد دببتتت دسلتتتسداارتتت دا  لتتتادال ة تتتددبا تتتًتداتتتتساداام هتتتتسدرتاتتتددااعستتتتةالدا ه تسهتتتد دبااعكتتتسداتتت درتاتتتددا

 ة تل دبس م داا ة تلدااف دهر  د لهتتداامسربتدمادبر الداام هتسدهمكتاداار تب د لتاد ة تددفعستةد تاداف تتةدااتزةاعداامسرتبثهادنرتبد
دبدسةداا همددفالهةدإا دمعتم دثستلدم سب .د1.24ستبمدا نالاددا ةالت هد.دبسرستبدبهمددمعتم دأادتدب  دأنتتدف

د
د
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 -ثانيًا : المتغير التابع:
متتادآلتت  دسنتتب داافب تتهتلداادنهتتدداام ةبستتددبااآلت تتددتخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتددمعةاتتددزةاعداازهفتتبادسدتتبدسرتتتداادااامفغهتتةداافتتتس داتت ددتتس

 ستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد دد
متتادد-بدتت داا ة تتدداافتت دهرتت  دتددتتعخادااتتزةاعدد دتخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتددمتتادب تتتددنعتتةدمعةاتتددزةاعداازهفتتبادسسد ة تتددببتت دفتت دبهتتت

اتكدآل  دإس أدةأهت د لتادم مب تددمتادا ست لددفب تحد ة تددمعةاتددااتزةاعدسفب تهتلداخستفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتددامر تب دداازهفتباددد دبس
نهتتتدد التتتةدسنتتت ادففعلتتتلدستخستتتفآل ا داممتتتادالمسهتتت الداازةا هتتتدداتتتزةاعدمر تتتب دداازهفتتتباد.دبالر تتتب د لتتتاددتتتسةداا ة تتتددا تتت دفتتت دإ اتتتتادستستتتفآل ا دثمت

ة تت داامسرتتبتد ة فتتهاداتت درتاتتددإ تسفتت داا ااتتدد لتتادمعةاتتددأيدسنتت دمتتادسنتتب داافب تتهتلدااآلت تتددسترفهتاتتتلداخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتد دب 
تخستفآل ا داممتادالمسهت الداازةا هتددمتادب تتددمعةاتددزةاعداازهفتبادس ت  داامعةاتد دبالر تب د لتاداا ة تددااكلهتدداامعستةاد تاد ة تددبار ةدات درتاتدد

إاتادسع تتتداكت دسنت دمتادسنتب داافب تهتلداام ةبستددا  دأ هدلداا ة تلداارت ت د لهتتتداامسرتبتدات دكت داستف تسددمتاداخستف تستلدااستتس ددد دنعةد
د.ب تددنعةدزةاعدمر ب دداازهفباددآل ا داممادالمسه الداازةا هددمامعةاددزةاعداازهفبادستخسفاار ب د لاد ة ددفعسةد ادااسعض دبمادث د

 ثالثا المشكالت التي تواجه زراع  الزيتون   
هت الداازةا هتد دببت دفت دساتكدمتادبفالم داافعة د لاداامالك لدااف دف تس دزةاعداازهفبادأثنتاداامبس داازةا  دا دم ت داخسفآل ا داممادالمسدد

دآل  دسعا دك دمسربتد ادأد داامالك لدااف دف تسل دا ددساداام ت .
 أسلوب التحليل اإلحصائي 

استتفآل  داتت د تتةضدااسهتنتتتلدااب تتدهددااعتتةضداا تت با دستتتافكةاةالدباانستتبداام بهتتد دست  تتتاددإاتتاداامفبستتاداارستتتس دباخنرتتةا داامعهتتتةي د
ةفستادااسسها)دسهةسبا(دخآلفستتةداادتةبضدا ر تت هددبفر هت دمعنبهتددأبد ت  دمعنبهتددااع بتددستهاداامفغهتةداافتتس دباامفغهتةالدكساكداسفآل  دمعتم داخ
داامسف لدداام ةبسد.د

 
 النتائج ومناقشتها

 أواًل: معرفة زراع الزيتون بالتوصيات الفنية الخاصة باالستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية:
 تاد ت  دمتاددستعاات دفت تخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هتددا ت دسنب داافب هتلداادنهددااآلت ددسسةاددزةاعداازهفباداامسربثهادمع ة دددافر ه ددد

لهتتتدمتاداافب هتلداامفعل ددستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد دكمتددبدمب تحدستااةه تددااسرثهتد دبستستفآل ا دم متبعدااعستتةالداافتادفت داار تب د 
 لتتاددتتسةداا ة تتد دببتت دانر تتةلد ة تتتلدمعةاتتددااتتزةاعداسنتتب داافب تتهتلداادنهتتددااآلت تتددستخستتفآل ا دا متتادالمسهتت الداامسرتتبثهادنر تت دداستتف تستل

 دببتت دفتت دف ستته د4.631 ة تتد دبانرتتةا دمعهتتتةيدبتت ةةدد61.61 ة تتددكرتت دأب تتا دسمفبستتادرستتتس دبتت ةةدد42 ة تتددكرتت دأ نتتا دبد63اازةا هتتددستتهاد
رهتداا ة تلداانعةهددامعةافت داسنب داافب تهتلداادنهتددااآلت تددستخستفآل ا دا متادالمسهت الداازةا هتددإاتادثت تدا تتلدكمتتددتبدداامسربثهادمااازةاعد

د(دد رد6مسهادستا  ب دةب د)د
د ة د(د64أب دماددمعةاددمنآلد ددد) -
د ة تد(د41اب دماد–د64)ددمعةاددمفبسادد -
  ة دداتكثة(د41د)دمعةاددمةفدعدددد -
ده عتباداتادا تدمتنت دد%43.3 دبداامنآلد تدمعةاتددااسبيدده عتباداتادا تدماداامسربثهادد%33.4اانفت جداامسهندددسندسداا  ب دأاددبفب حدد

د.دمةفدعدااده عباداادا دداامعةادمنت دد%12.1دبأاددمفبساد اامعةادداا
د

دفبزه داامسربثهادبا ًتدامسفبمدمعةافت دسسنب داافب هتلداام ةبسدد( 2جدول رقم ) 
 % عدد مستوى المعرفة

   22.1 821 درجة( 41معرفة منخفضة    )أقل من 

 31.1 844 درجـة( 38اقل من – 41معرفة متوسطة   ) 

 86.7 14 درجة فاكثر( 38معرفة مرتفعة    )

 011 307 اإلجمالي

د
باامفبستاددالفب تهتلداادنهتددااآلت تددستخستفآل ا ددماداازةاعداامسربثهادكتتنبامادسبمداامعةاتدداامنآلد تدددد%34.4بفالهةددسةداانفت جدإاادأادد

ااد ةبةادفب ه دسةامجدإةالت هددات دفتت  دازهتت ادمعتتةات دستتتدرفتادفزهت دإنفتت هفت دبستافتتاادا ار تب د لتادا مادالمسه الداازةا هد دبدبدمتب دهالهةال
دالنالتتاداخةالتت مداازةا تاد دممتتدهعنتادأاددنتتكدم تتخدمفستعت آل دب ت  دمةفد دهر لدات داسف ةاةدرهتفت د دبأه تددنتكدارفهت دفعلهمادمعةاادات 

عةاتتددالعمت د لتادمعتا تتدداا  تبةداتتادمعتتة دااتتزةاعداامسرتبثهادبفتتب هفت دبفعت ه دسنهتتتنت داامعةاتاداهمتتتدهفعلتلدستافبه تتتلداادنهتدداافتتادأعتتةلدأادم



 813   ......تخطيط برنامج إرشادي لتنمية معارف زراع الزيتون فى مركز مطروح بمحافظة  مطروح

 2017(  1)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ةالتت هددخأاده تعباداتاداخ فستتةد نت دفآلاتهات دالستةامجدادالتت هدةدخاازةاعدستتكتنلدمنآلد ددبمفبساد دبدسادهسفلز دمتادمآلااتادبمندتسمدااستةامجدا
دااتت اددإاادفعةه دزةاعدمر ب داازهفبادستافب هتلداادنهددستخسفآل ا دا مادالمسه الداازةا هددسمنا دداا ةاسد.

دستخسفآل ا دامم مفبسادادالمسه الداازةا هددف درستبدبالفعة د لاد ة ددمعةادداازةاعداامسربثهاداك دسن دمادسنب داافب هتلداادنهددااآلت د
 ة ددكر دد1.33مادسنب ددسةداافب هتلداام ةبسددرهتدكتنلدمفبساتلد ة تلدمعةافت دستسةدااسنب دفنر ةدسهادد ة تلددسةداامعةادداك دسن 

تخسفآل ا دافب هتلدااآلت ددس دبكتاداامفبسادااعت دا ة تلدمعةاددزةاعداازهفبادسسنب دا%د94 ة ددكر دأب ادسنسسددد1.91بد%63أ نادسنسسدد
 .%د46.4 ة ددسنسسدددد1.14دداممادالمسه الداازةا هد

 ااداباةغداامسه الد دنسدر  داازةاعداامسربثهاداتتدمنآلدمعةادددتلاافب هتلدااف دكتادمفبساد ة أاددد(د4بب دأف حدماد  ب دةب د)ددددددددد
   دفةكداام سسد بادغسه دسع دااةش درهتدكتادمفبساد ة ددمعةافت دسن بدد %41سنسسددد1.13 رهتدكتادمفبساد ة ددمعةافت ا دا ةضد
 دامتدسن دمةا تةداادفةةدسهاد%39.4سنسس ددد1.99 دبسن داخغفست د ه ادسع دااةشدبااف تهزدستامتادباا تسبادسمفبساد%39سنسسددد1.93اتتدد د

د دبكتادسن د%49سنسس دد1.13اآلةدةال دبسهاد م داامر ب دسمفبساد ة   دسمفبساد ة  د  دااةشدبس داسفآل متت ااف ةهبد لادفالغه دمتكهن 
 دبسن دفنعه داخلدااةشدسعه اد اد%63سنسس دد1.33ااةشدبس داسفآل امتتدكتادسمفبساد ة  دد دامتدسن دااغسه داا ه دمخل%63سنسس دد1.42

د1.24لداافندسدسع دك داسفعمت دكتادسمفبساد ة  د دامتدسن دفغهةداامةالرتلداامب ب ةداادكمتمت%41.4سنسس دد1.41اانستفتلدسمفبساد ة  
د.%41.4سنسس د

اةفتت اادم ستتسدببتهتت د نتت دةشدسنتت دهةةى: المبحةةوثين لهةةا متوسةةطًا الةةزراع معرفةةة ي كةةان متوسةةط درجةةات التةة الفنيةةة التوصةةيات كةةكلف فقةةد تبةةين أن
 داامنتستتس دباامب تتادستتتتدالف تهتتزدكتت دمسهتت دكتتتادمفبستتاد دبسنتت داستتفآل ا داخب هتتد%44سنستتس د1.1اامسهتت الدباثنتتتادااف تهتتزدكتتتادمفبستتاداا ة تت د

 بسنت داافببت د تادااتةشداثنتتادد%43سنستس دد%1.12 دامتدستاسس دالسن دااآلاتةداا هتةاادبست دةشداامسهت الدكتنتلدسمفبستاد%41سنسس د1.1اا ة  د
كتتتادمفبستتاد ة تتددمعةاتتددداا تت اعدرهتتتستتأيدأ تتةاضدمة تت دمثتت دااركتتددبددبسنتت د نتت دااالتتعبةد%41سنستتس دد1.1ااةهتتتحدااالتت ه ةدسمفبستتاد ة تت د

سنستتس دد1.14 دبااسنتت دااآلتتتقدسمةا تتتةداافببهتتلداامنتستتبدالتتةشدستامسهتت دامر تتب داازهفتتبادكتتتادسمفبستتادد%د42 ة تتددسنستتسددد1.16اامسرتتبثهاداتتتتد
 .دد%43سنسس دد1.13 دامتدسن د   داسفآل ا داخخلدةشدمسه الداارالت شدالةشدمر ب داازهفبادكتادسمفبسا41.4%

اافأكت دمتاد ت رهدداامسهت الدمتادااساتبتدداامةا تددرهتتدكتتاددسنت هةى : معرفة المبحوثين لها مرتفعاً  اتالتوصيات التي كان متوسط درجبين أن وت
 دأمتتتدسنتت د تت  داافتت آلهاد%94سنستتسدد1.91ستتفآل ا دم تت ةدمهتتتةدنعهدتتدداآللتتاداامسهتت الدبف تهزدتتتدسمفبستتاد دبسنتت دا%94سنستتسددد1.9ستتاداا ة تتددمفبد

د.%13سنسسددد1.42ةشدكتادسمفبسادأثنتاداا
د

دستخسفآل ا داخمادالمسه الداازةا هدالفب هتلداادنهدداامفبساتلدباانسبداام بهددا ة تلدمعةاددزةاعداازهفبادد(3جدول رقم )
 البيــــان

 توصيات الفنيةالبنود    

متوسط درجات 

 المعرفة
% 

 62 0.6 التأكد من صالحية المبيدات من البطاقة المرفقة -8

 22 0.0 ارتداء مالبس واقية عند رش المبيدات وأثناء التجهيز -4

 21 0.1 استخدام األوعية المناسبة والموصى بها لتجهيز كل مبيد -3

 32 1.27 دفن فوارغ المبيدات في األرض -2

 28 0.09 إخطار الجيران قبل رش المبيدات -1

 28 0.29 عدم التدخين أثناء رش المبيدات -6

 76 1.68 دم ترك المالبس دون غسيل بعد الرشع -7

 62 0.61 استخدام مصدر مياه نظيف لخلط المبيدات وتجهيزها -1

 21 0.1 التوقف عن الرش أثناء الرياح الشديدة  -8

 76.2 166 االغتسال جيداً بعد الرش والتجهيز بالماء والصابون -81

 29 0.05 داع يتم التوقف عن الرش والتوجه للطبيب فوراً عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل الحكة والص -88

 36 1.28 مراعاة الفترة بين آخر رشة وبين جمع المحصول -84

 58 1.29 التدريب على تشغيل ماكينة الرش قبل استخدامها -83

 22.2 0.02 مراعاة التوقيت المناسب للرش بالمبيد لمحصول  الزيتون    -82

 27 0.18 رش مبيدات الحشائش لرش محصول الزيتون   عدم استخدام آالت -81

 57 1.78 الغسيل الجيد آلالت الرش قبل استخدامها -86

 32.2 1.22 تنظيف آالت الرش بعيداً عن النباتات -87

 30.2 1.93 تغيير المرشحات الموجودة في كمامات التنفس بعد كل استعمال -81

 25.3 0.12 المتوسط الكلي

 4والحد األقصى للدرجة  382بة المئوية إلجمالي عدد المبحوثين والبالغ عددهم * حسبت النس

دددد
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 .ستخدام اآلمن للمبيدات الزراعيةمعرفة زراع الزيتون باالدرجه المتغيرات المستقلة المدروسة وبين العالقة بين  ثانيا:
بب تت دفتت د تتهتغدداازهفتتبادستخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتدددستتهاداامفغهتتةالداامستتف لدداام ةبستتددبستتهاد ة تتددمعةاتتددزةاعااع بتتدددافر هتت 

معةاتتددزةاعداازهفتتبادستخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتددبستتهادكتت دمتتاداامفغهتتةالداامستتف لدداافتاهتتدرد ة تتدداادتتةضدااسرثتت داافتتتا  دفب تت د  بتتددستتهاد
 ة تددفتباةدالتةكتلداامسهت الدبدداآلستةادات دزةا تددداازهفتبا ابد دتازهفباةب تددستااسا دب ة ددفعله داامسرتبت دبمستتردداارهتتزاداازةا هتد داامستتردداامزد

 ة تدداخف تتةدنرتبداستفآل ا داامسهت ال دب ة تدداخف تتةدنرتبدا نالتاددا ةالتت هد دبخآلفستتةددتساداادتةضدبدسع دفت ةداامسه الد اداامتزاةع دبدستامنا د د
 ة تتددمعةاتتددزةاعداازهفتتبادستخستتفآل ا داممتتادالمسهتت الداازةا هتتددبستتهادكتت دمتتاددااسرثتت دفتت د تتهتغدداادتتةضدا ر تتت  داافتتتا  خدفب تت د  بتتددستتها

سهتت الدااستا دب ة تتددفعلته داامسرتتبت دبمستتردداارهتتتزاداازةا هتد داامستتتردداامزةب تتددستتازهفبا دبااآلستتةادات دزةا تتدداازهفتبا دب ة تتددفتباةدالتتةكتلداام
 دبخآلفستتةددتسةدااع بتددنرتبداستفآل ا داامسهت ال دب ة تدداخف تتةدنرتبدا نالتاددا ةالتت هددستامنا د دبسع دفت ةداامسه الد اداامزاةع دب ة تدداخف تتة

دف داسفآل ا دمعتم داخةفستادااسسهاداسهةسبا.
ددأاد ة ددمعةاددزةاعداازهفباداامسربثهادستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددكتنلدمعنبهدد ن دمسفبمدمعنبهد(د4)ةب دد  ب داابفب حدنفت جدددددد
داامنزة ددستازهفبا ك دمادااسا دسد1.11 داازهفبا دبدباامسترد سع دفت ةداامسه الد اداامزاةع دب ة دداخف تةدنربدبااآلسةادا دزةا ددمر ب د

كتنلدااع بددسهنمت دد1.199 دب1.111 د1.142 ب1.131 دب1.611رهتدكتنلدبهمددمعتم داخةفستادااسسهاداسهةسبادداردا نالاددا ةالت هد د
دك دماد ة ددفعله داامسربت دب ة ددفباةدالةكتلداامسه الدستامنا د دب ة دداخف تةدنربداسفآل ا داامسه الدم د1.14هدد ن دمسفبمدمعنبهددمعنبد

م دمفغهةدمستردداارهتزادا دفكاددنتكد  بددمعنبهدددسهنمت دد1.164 بد1.161 دب1.112رهتدكتنلدبهمددمعتم داخةفستادااسسهاداسهةسباددار
بزا لدرهتزف داازةا هددماداازهفبادبزا لدآلسةف داادزةا دداةفدتعدمسفبمدفعلهم دبب دفة  ددسةدااع بددإاادأن دكلمتدزا دساداامزاةعدم دد هداازةا 
 داهسعادالسرتد ادف تةداامسه الدرفادهبس دبهزه دآلسةاف دا ددساداام ت داف سحداف تدتف داه تسهددنربدسعضدا نالاددا ةالت هدداهزهداازهفبا

بداداافادف اع داازهفباد داممادالمسه الداازةا هددامر ب دا دم ت داخسفآل امعةاف دف سل دامتده  م دمادمعتة دا ددساداام ت دبدبدمتدهزه دماد
د.داازةا هدداف س دك د  ه دااداخسفآل ا داممادالمسه ال

دااسكةدهمكادةاضداادةضدا ر ت  ددددددد د لاداانفت جدستادد دستازهفبا ستانسسبسنتاًا داامنزة د دباامسترد دااسا  دالمفغهةالداافتاهدر دا دد بااآلسةا
 ة ددفعله داامسربت دب ة ددفباةدالةكتلددسع دفت ةداامسه الد اداامزاةع دب ة دداخف تةدنربدا نالاددا ةالت هدد بزةا ددمر ب دداازهفبا دبد

د دنفمكادمادةاضداادةضداخر ت اداهمتدهفعللدستامستردداازةا هد. دسهنمتدااامسه الدستامنا د دب ة دداخف تةدنربداسفآل ا داامسه ال
د

دسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددمعةاددزةاعداازهفبادسفب هتلداخبه دمعتم لداخةفستادسهاداامفغهةالداامسف لدداام ةبسددب ة ددد. 4جدول
 البسيط  االرتباط قيم معامل المتغيرات المستقلة المدروسة م

 **1.502 السن 0

 *1.009 درجة تعليم المبحوث 5

 1.188 مساحة الحيازة الزراعية 3

 **1.080 لزيتون   باالمساحة المزروعة  7

 **1.092 الخبرة في زراعة محصول  الزيتون    2

 *1.052 توفر شركات المبيدات بالمنطقة 9

 **1.022 بعد تاجر المبيدات عن المزارع  2

 *1.053 خدام المبيداتدرجة االتجاه نحو است 8

 **1.066 درجة االتجاه نحو األنشطة اإلرشادية 6

 1.818= 382، ود.ح 1.11* قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.824= 382، ود.ح 1.18** قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى معنوية 

 
 ال االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعيةثالثًا: المشكالت التي تواجه زراع الزيتون في مج

مالكلدداخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددباادم  مفتتداامسربثهادا دم ت دفبا  دمالك لددنتكد(دأاد4)ةب دد  ب دسدااباة ادنفت جاادأب رل
مالكلدد ع داخدفمت دهلهتتد دبد%49.4د دث دمالكلددانفالتةدا مةاضدباارالةالدسنسسدماداامسربثها%31.4اةفدتعدا سعتةداامسه الدرهتدسكةدتد

د دسنسسد د%46.3ستامزاةع دبد  داامسه الدسنسسد داسفآل ا  دسبا د%46.6مالكلد دبسكةدت داامزاةع دآلسةا دبلد دمالكلد دث  د41.2%  دااغشدبد  دمالكلد هلهتت
ددااف تةيدا  داامسه الدسنسسد دبم%36.4اسفآل ا  د  دبسكةدت داا ةهد د ا داافت ة دسع  د%31.1الكلد د  د ع دمتتةاث  دسنسسددمالكلد داامةال ها ل

ددددددددددددددددددددد.ماداامسربثها%63.3 دبأآلهةادمالكلدد   دب ب دفب هتتلدإةالت هددبسكةدتد44.1%
دددددددد

د
دددددددددددددددددد
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داامالك لدااف دفبا  دزةاعداازهفبادا دم ت داسفآل ا داامسه الد(5جدول رقم ) 
د%دفكةاة المشكالت

 31.4د642 اةفدتعدا سعتةداامسه ال
د49.4د133دانفالتةدا مةاضدباارالةال
 46.3د122  ع داخدفمت دستامزاةع
 46.6 123 سباداسفآل ا داامسه ال

د41.2 149 بلددآلسةاداامزاةع
د36.4 144 ااغشدااف تةيدا دف نه داامسه ال

د31.1 141 سع داافت ةد اداا ةهد
د44.1 116  ع دمتتةالداامةال ها

د63.3 39    دب ب دفب هتتلدإةالت هد
د

 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية.: مقترح خطة عمل لتنمية معارف الزراع المبحوثين في مجال رابعاً 
بفبزهعت داانسسادداامسربثهااازةاعد(دااآلتقدسمعةادد2افستبتدم دمتدأسدةلد ن دنفت جدااسرتدببا تدامتدفالهةدإاه دسهتنتلد  ب دةب د)

دا دستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هدلفب هتلداادنهددااآلتبااع  دبا ت ماداامسربثهاده عباداادا ددسبيداامعةاددد%33.4أاددرهتدأف حد د
انآلدتضدااددمنت ده عباداادا دداامعةادداامةفدعد داساداأاددنتكد%12.1منت ده عباداادا دداامعةادداامفبساد بأاددد%43.3اامنآلد د دبد

آلاددإاادابفةاحددف داخدف ااداام ةبسددباافادف  د ادأبدفستبمداامفبساداامفبب دا ة دداامعةادد دا  سسعضدسنب داافب هتلداادنهددعدمعةادداازةا
ةمدهداسرتداارتا ااعم دا ةالت هددمب تدداف ا دنبار داا  بةداامعةا دازةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد داساداأادا

ازةا  دستسةداافب هتلدبساكدمادآل  دبهتم دا دااببلدااةادادباامسف سل دسأ اادا نالاددباامتت دا ةالت هددااتت اددأدمهددأادهزه دادفمت دا ةالت دا
ة دست دالمعتإاادفابهةدااسنهتاداامعةا دازةاعداازهفباداهمتدهفعللدسسنب داافب هتلداادنهددااآلت ددستخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هددبساكدسإكست

دا ةاسددأادمعةادداازةاعدااف دأثسفلدا باامثسفددسآلاددااعم دا ةالت هدداام فةرددا د بةدةست  دإةالت هددا سفةالت دستتد ن دمنآلد دددكتنلستت
  دكمتدب  دااسةنتمجدا ةالت يدا سفآل ا داممادالمسه الداازةا هددازةاعدمر ب داازهفبادمادآل  دفابهةدااسنهتاداامعةا دالزةاعدا ددساداام ت

د(.د6ستا  ب دةب )ددبدمب ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  ف بةدم فةحداآلادد م دازةاعداازهفبادا دم ت داخسفآل ا داممادالمسه الداازةا هد .  6جدول رقم 
األهــــدام المعرفيــــة  

 اإلرشادية
 الرسائل اإلرشادية

الطــــــرع والمعينــــــات 

 اإلرشادية
 مواعيد التنفيذ أماكن التنفيذ

الجمهــــــــور 

 المستهدم
 أدلة التقدم الحادث النشاطالقائمون ب

ــــن  تعــــرف علــــى دف

ــي  ــدات ف ــوارغ المبي ف

 األرض 

 

 

التعرف على دفن فوارغ 

 المبيدات فى األرض

 

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 

ية - ية الزراع ية التعاون الجمع

 بالقرية

 اإلدارة  الزراعية بمطروح-

 حقول الزراع

زراع     اجراءالرش بعد

 الزيتون   

 شدين الزراعيينالمر  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

يدات  - فوارغ المب فن  ية د معرفة زراع الزيتون لوسائل كيف

 في األرض 

ــدفن فــوارغ - اســتجابة زراع الزيتــون للطــري الصــحيحة ل

 المبيدات في األرض

يمكــن اســتخدام اســتبيان أو دراســة حالــة لتحديــد هــذه  -

 ات المعرفيةالتغير

 استخدام امن للمبيدات الزراعية -

ترك  عدم  تعرف على 

المالبـــس دون غســـيل 

 بعد الرش

 

التعـرف علـى أهميـة عـدم 

سيل  بس دون غ ترك المال

 بعد الرش

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 شرات اإلرشاديةال

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

زراع     انتهاء الرش بعد

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

عد  - معرفة زراع الزيتون  عدم ترك المالبس دون غسيل ب

 الرش 

 استجابة زراع الزيتون لغسيل المالبس بعد الرش-

 استخدام امن للمبيدات الزراعية -

سال   تعرف على االغت

ماء  لرش بال عد ا جيداً ب

 والصابون

لى   ية ع لى أهم عرف ع الت

لرش  عد ا يداً ب سال ج االغت

 بالماء والصابون

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

  بعد انتهاء الرش  

زراع  

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

ماء  - لرش بال عد ا سال ب ية االغت تون باهم معرفة زراع الزي

 والصابون

ماء  - لرش بال عد ا يدا ب سال ج تون لالغت ستجابة زراع الزي ا

 والصابون

ــاة  ــى مراع ــرف عل تع

الفتـرة بـين آخـر رشـة 

 وبين جمع المحصول 

التعـــرف علـــى مراعـــاة 

الفترة بين آخر رشة وجمع 

 المحصول

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

ــــــع  ــــــل جم قب

 المحصول

 

زراع  

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 وخ القبائل ذوى الخبرةشي -

خر رشه   - بين آ معرفة زراع الزيتون باهمية مراعة الترة 

 وبين جمع المحصول

 استجابة زراع الزيتون بعدم الرش عند الجمع  -

ــيل  ــى الغس ــرف عل تع

الجيد آلالت الرش قبل 

 استخدامها

التعـــرف علـــى مراعـــاة 

غســيل االالت الــرش قبــل 

 استخدامها

 اجتماعات إرشادية

 يديوفيلم ف

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

زراع   قبل اجراء الرش

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

ــد آلالت الــرش قبــل  - معرفــة زراع الزيتــون الغســيل الجي

 دامهااستخ

بل   - لرش ق سيل الجيد آلالت ا تون للغ ستجابة  زراع الزي ا

 استخدامها

ــف  ــى تنظي ــرف عل تع

عن  يداً  لرش بع آالت ا

 النباتات

التعرف على تنظيف االت 

 الرش بعيد عن النباتات

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 ح االدارة الزراعية بمطرو

 حقول الزراع

ــــات  ــــد عملي بع

 الرش

زراع  

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

معرفة زراع الزيتون البعد عن النبتات عند غسيل االالت   -

 الرش

سيل    - ند غ تات ع عن النبا عد  تون  للب ستجابة  زراع الزي ا

 االالت الرش

ـــر  ـــى تغيي ـــرف عل تع

المرشــحات الموجــودة 

في كمامات التنفس بعد 

 كل استعمال 

ــــر  ــــى تغيي ــــرف عل التع

شحات الموجـودة فـي  المر

ــنفس بعــد كــل  كمامــات الت

 استعمال

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

ــــات ــــد عملي  بع

 الرش

زراع  

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

معرفـة زراع الزيتـون بتغييـر المرشـحات الموجـودة فـي  -

 كمامات التنفس بعد كل استعمال

استجابة  زراع الزيتون  بتغيير المرشحات الموجودة في   -

 استعمال كمامات التنفس بعد كل

 

تعــــرف علــــى عــــدم 

اســــــتخدام آالت رش 

مبيدات الحشائش لرش 

 محصول الزيتون  

ستخدام  التعرف على عدم ا

ـــــــــــــدات  آالت رش مبي

لرش محصـول  شائش  الح

 الزيتون  

 اجتماعات إرشادية

 فيلم فيديو

 ندوات

 الشرات اإلرشادية

 الجمعية الزراعية بالقرية

 االدارة الزراعية بمطروح 

 حقول الزراع

ــــ ــــات بع د عملي

 الرش

زراع  

 الزيتون   

 المرشدين الزراعيين  -

باحثين متخصصين من مركز  -

 الصحراء

 شيوخ القبائل ذوى الخبرة -

يدات  ستخدام آالت رش مب عدم ا معرفة زراع الزيتون على 

 الحشائش لرش محصول الزيتون  

ــتخدام آالت رش  - ــدم اس ــى ع ــون عل ــتجابة زراع الزيت اس

 محصول الزيتون  مبيدات الحشائش لرش 
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 مراجع
 بزاةاداازةا ددباسف  حدا ةا  د دسهتنتلدغهةدمنالبةا.د(ر6111)دا  اةاداامةكزهددا بف ت داازةا   -1
 .ا ةا  بزاةاداازةا ددباسف  حدد–ا نددمست ادداا هاداام ةيداخهاتاادد–مالةبعد   داافعتبنهتلدد(ر6113)دااالتاع  د مت دمآلفتة-2
 .د446 دقدد6114نالةاداخبف ت داازةا  د د بزاةاداازةا ددباسف  حدا ةا  در6114)دبف ت داازةا  ا  اةاداامةكزهددا  -4
(رد ةاسددف ههمهددافآلاهادااسةنتمجدا ةالتت يدات دم تةد دةستتادد كفتبةاة دكلهتدداازةا تدد د تمعتددا زدتة د1996 س داا له د دسمهةد س دااغدتةد) -3

 اا تدةا.
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Abstract 

The study was carried out to identify olive farmers level of knowledge in terms of the safe use of agricultural 

pesticides, to determine the relationship between olive farmers' degree of knowledge on the safe use of 

agricultural pesticides as a subordinate variable and some to of the studied independent variables, to recognize 

the problems that impede olive growers in the field of using agricultural pesticides safely, and to suggest an 

extension program for enhancing olive farmers' knowledge on the safe application of agricultural pesticides. 

The study was conducted in Matrouh Governorate as one of Egypt's governorates in terms of the area grown 

with olive, in Matrouh Center in particular. Data were collected during November and December 2016, via 

interviewing 314 respondents of olive growers in the studied villages using questionnaire forms designed for 

this purpose, the sample was selected in a randomized, systematic way. To present and analyze the data, 

frequency replicates, the percentage, the mathematical mean, standard deviation and Person's Simple 

Correlation Coefficient. 

 

The study concluded the following results:  

 

1- (44.5 %) of respondents had low knowledge level to the studied recommendation items, (38.3%) of 

respondents had average level of knowledge and (16.7 %) of respondents had high knowledge level. 

2- There was a significant relationship at significance level of 0.01 between olive farmers' degree of knowledge 

regarding the safe use of agricultural pesticides and the following: age, the area grown with olive, 

agricultural experience, the distance between pesticide dealers from the farms,  degree of attitude toward 

extension activities, there was a constant significant relationship at significance level of 0.05 with the level 

of education, availability of pesticide companies in the area, attitude toward the use of pesticides, whereas; 

there was no significance relationship between olive farmers level of knowledge to the safe use of 

agricultural pesticides and the rest of the studied independent variables. 

3- The most important problems that olive grower respondents faced were: the high price of pesticides, spread 

of pests and diseases, poor attention toward farmers, misapplication of pesticides, lack of farmers' 

experience, commercial forgery in manufacturing pesticides, the far distance between pesticide dealers and 

the farms, poorly skilled agricultural agents and lack of extension guidance. 

4- The study eventually came to a suggestion for action plan for olive farmers with a view of enhancing and 

promoting the knowledge level in the field of the safe use of agricultural pesticides. 
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