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 المســـتخلص

استتتت هلب البحث ال عرب علت مستتتت ول  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتمال عثتتتتول بمن ية  البحث    
ال عرب و ية  عنو مو حليل العالقة بيي الم غيراي المست يلة وبيي لرجة  بنت الزرا  ل ل  ال ينية الملروستتة  و حليل نستتبة  ستتهاي الم غيراي الاي العالقة ال

 علت مشكالي الزرا  فت هالا المجات ومي رحا هي لحلها.
مي حجي الشتتتاملة مي الزرا  اللاليي لليهي مزلااي  %03( مبحوثا بنستتتبة 033أجرل هالا البحث بمحافظة الوالي الجليل  و ي از يار عينة بلغي )   

زراعية مي المحاصتتتتتيت الحيلية بمن ية البحث  و ي جمي البياناي باستتتتت مارأ استتتتت بياي أعلي زصتتتتتيصتتتتتا ل حيي  أهلاب البحث  واستتتتت زلي ف  عر  
 ناي ال كراراي والنسبة المئوية ومعامت االر با  البسي  لبيرسوي ونموالب ال حليت االر با ت واالنحلاري الم علل والم لرب الصاعل.البيا

 و مثلي أهي الن ائج فيما يل : 
منهي   %01حيي كاني نستتتتبة مي المبحوثيي  كاني  لرجة  بنيهي مر اعة ل ينية  لوير المزلااي الزراعية  وف   %03أوثتتتتحي  الن ائج أي نستتتتبة   

 مي المبحوثيي الول مس ول  بنت منزا  ل ل  ال ينية. %0الول  بنت م وس   وكاي 
لكت مي الستتتتتتي   3.30 بيي مي الن ائج أي لرجة  بنت المبحوثيي ل ينية  لوير المزلااي الزراعية محت اللراستتتتتتة كاني عالقة معنوية عنل مستتتتتت ول   

ازأ الزراعية  و لرجة العثتتتتتتوية ف  المنظماي االج ماعية  و لرجة الييالية  و لرجة الييي االق صتتتتتتالية  و لرجة لرجة  عليي المبحوث  مستتتتتتاحة الحي
 للرجة االنا اح الثياف .3.30اض جاه نحو اضرشال الزراع   بينما كاني الاي عالقة معنوية عنل مس ول 

الر با  المعنوي بلرجة  نب  الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية كاني معنوية   ثتتتتتتتتتتت  مي العالقة االنحلارية بيي الم غيراي المستتتتتتتتتتت يلة الاي ا    
 عزل  %00.3 عزل  لت لرجة الييالية و 00.3منها  %01.3وأي نستتبة مستتاهم هي مج معيي معا ف  اليلرأ ال نبلية ل غيرها ه :  3.30عنل مست ول

  لت لرجة  عليي المبحوث. %1.0الق صالية  و لت لرجة الييي ا %0.0للرجة مساحة الحيازأ الزراعية  و 
ر يأوثتتتحي الن ائج  وجول ستتت ة مشتتتكالي  واجي المبحوثيي ف  مجات  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية وهت : قلة وجول نشتتتراي  رشتتتالية ف   لو  

  وعلي وجول برامج  لريبية ل وعية الزرا  %00يلية   وار اا   كاليب النيت وال جميي للمزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتيت الح%63المزلااي الزراعية 
  وقلة %63  وقلة البرامج الرياية بال ليازيوي ال    ستتتتتتتتتاهي ف  نشتتتتتتتتتر  ينية  لوير المزلااي الزراعية %63بكياية االستتتتتتتتت االأ مي المزلااي الزراعية 

عالأ استتتتتتتت زلاي المزلااي الزراعية    وأي %06الزراعييي ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية    وعلي  وفر المرشتتتتتتتتليي%33وجول مصتتتتتتتاني ل لوير واس
  %00المي رحاي ال   قلمها المبحوثيي لمواجهة المشتتتتتتتتتكالي هت:  جراء  جارم عملية أماي الزرا  بال ر  المز لاة الستتتتتتتتت زلاي المزلااي الزراعية 

وفير النشتتتتتراي الانية الزاصتتتتتتة ب ر   لوير المزلااي الزراعية   و %00وزيالأ  لور اضرشتتتتتال الزراع  ف  ال وعية ب ثتتتتترار حر  المزلااي الزراعية
  واستتت زلاي أجهزأ اضعالي لل وعية بال ر  الحليثة لالستتت االأ %60  والعمت عل  وجول مرشتتتل م زصتتتج ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية 66%

مي اجمتتتالت  %36متتتاكي حر  المزلاتتتاي المزرعيتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتة   وأزيرًا  وفير مي وراي لنيتتتت المزلاتتتاي الزراعيتتتة مي المزار  أ%60مي المزلاتتتاي 
 المبحوثيي . 
 
 المقدمة :
 ع مل ز ة ال نمية الشتتاملة ف  مرحلها المز لاة علت ركيزأ أستتاستتية ف  ق ا  الزراعة واستت صتتالح اأراثتت  حيث  ستتير مشتتروعاي ال وستتي         

ثتتافة مستتاحاي جليلأ لزيالأ نصتتيم مشتتروعاي ال وستتي اأفي  باستت صتتالح الرأستت  بزيالأ  ن اجية الالاي مي المحاصتتيت المز لاة  لت جانم الارل  واس
ة  موحة  مي الرقعة الزراعية ومواجهة النمو الستتتتتكان  المثتتتتت رل والل  للوفاء بم  لباي ال نمية  واح ياجاي اأفرال   ولالل  أعلي وزارأ الزراعة ز

مستتتتتت هلفة الزروب مي الوالي الثتتتتتتي  والل  مي زالت منظومة  نموية شتتتتتتاملة  1306ح ت  0666مليوي فلاي زالت الا رأ مي  0.3الستتتتتت صتتتتتتالح 
 (.  13  ج 1333م كاملة لزل  مج معاي م كاملة لجالم الكثافة السكانية لمنا   ال وسي الجليلأ ) أميمي رثواي  مص ات  

مليوي فلاي بمن ية الارافرأ الجليلأ بالوالي  0.0(  أي ز ة ال نمية استتتتتت هلفي استتتتتت صتتتتتتالح  00-1  ج ج 1303وأكل  يرير وزارأ الزراعة )      
ستتتتتتتت زرا   بمن ية الارافرأ  1303أالب فلاي عاي  03الجليل  والمغره بم روح  والين رأ شتتتتتتتتر  بستتتتتتتتيناء  ومن ية ورم المنيا  هالا و ي  ستتتتتتتت صتتتتتتتتالح واس
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وفرأ لأ مي العمت واضن اب ب ريية   ا  مي اضمكانياي الم الجتليتلأ بتالوالي الجتليتل  واللت  ضقتامتة منا   م كاملة   وفر فيها الارج ل  وير أنما  جلي
 وحاجاي السكاي الاليي سيعشوي بهاله المنا  .

جهة اوهنتا  اه متاي م زايتل بتالتلور الالي يمكي أي ييوي بي جهاز اضرشتتتتتتتتتتتتتتال الزراع  ف  أنشتتتتتتتتتتتتتت ة وبرامج وجهول ال نمية الرياية. وال   مي أهمها مو    
مست لامة  حيث   ثتمي  نمية الستكاي الرياييي ال غيراي ف  الجوانم االق صتالية وال كنولوجية  كما   ثتمي أيثًا ال غيراي  حلياي وم  لباي ال نمية ال

ب الجليلأ ر ف  اأبنية االج ماعية والستتتتتتتياستتتتتتتية لبيئ هي المحلية. ولك  يمكي  حيي  هاله ال غيراي فبي الل  ي  لم قبوت واك ستتتتتتتام هلالء الرياييي للمعا
 (.1  ج 1333  كما ي  لم ا زاال اليراراي المالئمة سواء علت مس ول اأفرال أو الجماعاي المحلية )الشافع   الاي الصلة

ومي ثي فبي الحااظ علت البيئة وما يستتتتتتتتتت لزي مي صتتتتتتتتتتيانة و نمية واستتتتتتتتتت غالت الموارل ال بيعية  ه  أحل المجاالي الرئيستتتتتتتتتتية  واأصتتتتتتتتتتيلة للعمت      
هيكت ال نظيم  لإلرشتتتتال الزراع   حيث ينلرب العمت اضرشتتتتالي  حي اضلارأ المركزية لإلرشتتتتال الزراع  والبيئة  كما  وجل اضرشتتتتالي  وهالا ما يلكله ال

زراعية علت ل لارأ لإلرشتتتال والبيئة ف  كت مليرية مي مليرياي الزراعة علت مستتت ول المحافظة  وكالل  قستتتي لإلرشتتتال والبيئة ف  كت  لارأ مي اضلاراي ا
مراكز اضلارية  ومي  ثتتتاعب علل ستتتكاي مصتتتر زالت الستتتنواي اأربعيي الماثتتتية ب كثر مي مرأ ونصتتتب  و زايل الكثافة الستتتكانية  و غير مستتت ول ال

اأنما  االستتتتتت هالكية ف  الريب والحثتتتتتتر علت حل ستتتتتتواء   ااقمي العليل مي الثتتتتتتغو  علت البيئة  ومنها مشتتتتتتكلة المزلااي ال   ظهري أعراثتتتتتتها 
علت مز لب أرجاء البالل  و راكمي كمياي كبيرأ مي المزلااي ف  الشتتتتتتوار  واأماكي الزالية  مكونة بلر لل لوث البيئ  واأز ار  الثتتتتتتارأ بوثتتتتتتوح 

  الصتتتحية لإلنستتتاي والحيواي والنباي  وأصتتتب  الحر  المكشتتتوب كوستتتيلة لل زلج منها أحل أهي مصتتتالر  لوث الهواء ف  مصتتتر ) يرير حالة البيئة ف
 (.003 -000ج ج   1330مصر  
بحي صتتو  ثتت  المشتتكالي البيئية بالمنا   الزراعية ن يجة ستتلو  الزرا   وعلي استت غاللهي للمزلااي الزراعية حيث  شتتكت ز رًا علت البيئة  لالا أ    

ايا ال نمية اي الزراعية ك حل قثتتتمي أولوياي برامج الحكومة لليثتتتاء علت ال لوث البيئ   وبالر العلماء بعمت ال جارم واأبحاث لالستتت االأ مي المزلا
 (.0  ج 1330الزراعية ) سامية موست 

مليوي  ي مزلااي   هير ال ر   10مليوي  ي مزلااي زراعية و03مليوي  ي ستتتتتتتتتتتتنويا  منها 00و يلر كمية المزلااي بمصتتتتتتتتتتتتر ما ييرم مي      
مليوي  ي 1مليوي  ي مزلااي الهلي والبناء  و 3ي صتتتتتناعية  ومليوي  ي مزلاا 3مليوي  ي نوا ج المزلااي البللية الصتتتتتلبة  و13والمصتتتتتارب  و

مليوي  ي مزلااي الرعاية الصتتتتتحية  وال يستتتتت اال منها ف عمت علت  لوث البيئة و ثتتتتتر  3.30مليوي  ي   و 3.0مزلااي الحم أ  والمزلااي الز رأ 
 (.061  ج 1300السكاي ) يرير حالة البيئة ف  مصر  

جي  و ع بر اأستتتتاليم ال كنولوجية المستتتت حلثة ألاه لحت الكثير مي المشتتتتكالي  زاصتتتتة ف  ق ا  الزراعة حيث أي استتتت مرار ا ستتتتا  الاجوأ بيي ما ين  
اية ب  وير نالي ا  الزراع  مي الرقعة الزراعية المحلولأ   وبيي ما يستتتتت هلكي الستتتتتكاي الزاليي ف  ال زايل الستتتتتريي  يوثتتتتت  لنا ملي الحاجة لزيالأ الع

 (.  0  ج 0600أساليم الزراعة ل حيي  أكبر قلر مي االك ااء الالا   مي السلي الغالائية والكسائية ) ال ويت  
ومي ال ينياي ال    ستتتتتاعل علت االستتتتت زلاي اأمثت لمزلااي المحاصتتتتتيت الزراعية لعمت أستتتتتملأ عثتتتتتوية مي المزلااي الزراعية عي  ري  عمت      

ضملال ال ربة الزراعية بالعناصتر الغالائية الالزمة لنمو النبا اي زالت مراحت نموها ح ت الحصتال  كما  س زلي اأسملأ العثوية  كوماي ستماليي والل 
ثت : مبليال لل ستتتتتتميل المعلن   وأيثتتتتتتا عمت  أعالب حيوانية امنة منزاثتتتتتتة ال كاليب  وهاله ال ينياي  ستتتتتتاعل علت االستتتتتت االأ مي المزلااي الزراعية 

ألعالب  لالميكانيكية وال    شتتتتتتتتتتمت ال ي يي وال حي والجرا  وال ر  الكيميائية ال    شتتتتتتتتتتمت المعاملة باأمونيا أو اليوريا لرفي الييمة الغالائية  ال ر 
ثتافة الموال المغالية مثت اأمالح المعلنية والاي اميناي فثتاًل عي الموالو واليوريا و ثتاب هاله الموال الغالائية ف  صورأ سائلة وف  شكت مكعباي أ واس

ن اب زل اي علايي  لزت فيها هاله المزلااي  ) الحسين    (.01  00  ج ج 1330صلبة  واس
ليل حكما يجم االستتتتتت االأ مي المزلااي الزراعية مي زالت منظومة م كاملة   ثتتتتتتمي لراستتتتتتة اح ياب اليرية الم ولل فيها هاله المزلااي الزراعية ل      

زلااي ونستتتتتتتتتتم  حويلها  لت ستتتتتتتتتتمال أو وقول أو علب حيوان . حيث  ز لب هاله النستتتتتتتتتتم مي قرية أزرل ومي محافظة كياية االستتتتتتتتتت االأ مي هاله الم
  صتتتتتورأ ف أزرل  نظرًا للظروب االج ماعية واالق صتتتتتالية وحالة ال ر  ووستتتتتائت النيت  و عظيمًا للاائلأ االق صتتتتتالية ال    عول علت اليرية المصتتتتترية

 (.011  ج 1330املة )الحجار   نمية اج ماعية واق صالية ش
 هالا وأي ق ا  الزرا  يعل اللعامة الرئيستتتتتتتتتتتتية لرفاهية المج مي و يلمي   لالا فوجول ق ا  زراع  قوي يستتتتتتتتتتتتوله ال حليث عي  ري  االستتتتتتتتتتتت االأ مي   

:  0660ل    جية زراعية ممكنة) الستتتلستتتي نجازاي العلوي الزراعية الحليثة وأستتاليم ال ينية المعاصتتترأ هو ثتتترورأ ال  يبت المناقشتتتة ل حيي  أقصتتت   ن ا
 . (60ج
هالا و ولك  ييوي ق ا  الزراعة بلورأ ال بيع  ويستتتتاهي ف  عملية ال نمية  كاي مي الالزي  حويت الوثتتتتي الزراع  ال يليلي  ل  الوثتتتتي المستتتت حلث     

قناعي    عي  ري  ن ائج البحوث الزراعية ال  بييية  وأيثتتتتتتتتًا وجول جهاز اضرشتتتتتتتتال الزراع  ا هي لالي يعمت علت  وصتتتتتتتتيت ن ائج البحوث للمزارعيي واس
 (.013-010: ج ج0663ب  بييها  في ولل عنها  كنولوجيا صالحة لل  بي  ف  المجاالي الزراعية المز لاة )ال نوبت  
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ييها العمل  ف   ليهي حيث ي ي   ب كالل  ف ي اضرشتتتتتتتتتتتتتتال الزراع  ييوي بالعمت علت  بستتتتتتتتتتتتتتي  ن ائج البحوث ح ت يمكي للزرا  فهمها  ثي ييوي بنيلها   
لريب ) ا حيولهي مع ملًا علت  قناعهي ب همي ها مما يلفعهي  لت  بنت و نايال الجليل مستتتتتتتتتتتت هلفًا مي الل  النهو  بالمستتتتتتتتتتتت ول الزراع  و نمية اللزت ف 

 (. 136                                ج0600العاللت  
راعية بيي الزرا    ثتتتتمي  وفير المعرفة عنها وكياية استتتت زلامها ب ريية صتتتتحيحة واستتتت مالة الزرا  ال زاال اليرار ولالا ف ي عملية  بنت ال ينياي الز     

ارها  و وفير شتتتتتتتتب جريبها  و وفير المعلوماي الثتتتتتتتترورية ليياي الزرا  بال نايال الاعل   و وفير اضمكاناي الالزمة باع بارها المحلل الرئيستتتتتتتت  لستتتتتتتترعة ان 
ل لريم الزرا  علت   بييها  ومستتتتتتتتتتتتتتاعلأ الزرا  علت  يييي ن ائج   بييهي بما يمكنهي مي ا زاال اليرار لالستتتتتتتتتتتتتت مرار ف   نايالها  وفت  الارج ال عليميتة

النهتايتة ي ي ان شتتتتتتتتتتتتتتار ال ينيتة بنتاء علت حصتتتتتتتتتتتتتتيلتة متا ي زتاله الزرا  مي قراراي بتاالستتتتتتتتتتتتتت مرار ف   نايتالهتا بحيتث  صتتتتتتتتتتتتتتب  جزًء مي ستتتتتتتتتتتتتتلوكهي المع تتال 
.(Fliegel,p85,1984)  

  ف  اويعل  بنت الزرا  ل ينياي  لوير المزلااي الزراعية مي المستتئولياي ال    يي علت عا   جهاز اضرشتتال الزراع   لالا فمي الثتتروري االنزر      
نايال هاله البرامج ال   ي ل البرامج اضرشتتتالية ال     زال مي المشتتتكالي الواقعية مح ول  عليم  و لريب   ومي  راكي اضمكانياي والزبراي ف كوي  ستتتهيال

  ج 1330 ستتاعل علت  بنت الزرا   ينية  لوير المزلااي الزراعية ويمكي   بييها ب ستتو علمية واق صتتالية  عمت علت نشتتر هاله ال ينية ) الشتتاالل   
06   .) 

 مشكلة البحث : 
ومنها مشتتتتتتتتتتتتتكلة علي ال زلج المي مي المزلااي الزراعية    عر  محافظة الوالي الجليل لبع  المشتتتتتتتتتتتتتاكت البيئية ال    ع ر   ري  ال نمية     

ألب  ي  030.311ألب  ي ستتتتتتتتتتتتتتنويًا منها مزلااي المحاصتتتتتتتتتتتتتتيت الحيلية نحو  010.316حيتث  يلر كمية المزلااي الزراعية ب ل  المحافظة نحو 
  ومزلااي نزيت %01.0 ي ستتتتنويًا بنستتتتبةألب  033.360  بينما  مثت مزلااي محاصتتتتيت الزثتتتتر وبستتتتا يي الااكهة حوال  %33.6ستتتتنويًا بنستتتتبة 
 . اأمر الالي يزيل مي  راكي المزلااي الزراعية النا جة مي  كاستتتت المزارعيي ف  نظافة مزارعهي %11.0ألب  ي ستتتنويًا بنستتتبة  60.003البل  نحو 

اكنها ي مصتتلرًا للحرائ  عنل ال زلج منها ف  أمف ثر الل  ستتلبًا علت جولأ المحاصتتيت الزراعية وكميا ها  وزال مي  ن شتتار الفاي واليوار   وأصتتبح
 ( .   1303ف سبم أثرارًا لإلنساي والبيئة بالمحافظة) مركز المعلوماي ولعي ا زاال اليرار بالزارجة  

ية مي المحاصتتتتتتتتيت عوهالا اأمر ي  لم  شتتتتتتتجيي  ستتتتتتت زلاي المزلااي الزراعية بال ر  العلمية واضستتتتتتت االأ منها ب بن   ينياي  لوير المزلااي الزرا    
ل ينياي ا الحيلية والم مثلة ف   ينية  ن اب الستتتتتتتتمال العثتتتتتتتتوي وال ت  ستتتتتتتتاهي ف   حيي  الزراعة المنة وحماية البيئة مي ال لوث وح ت يستتتتتتتت اال مي هاله

 راع .ي  لم سرعة نشرها بيي الزرا  مي زالت اأجهزأ العاملة بمحافظة الوالل الجليل وال   مي بينها جهاز اضرشال الز 
ية عوهالا ما لع   لت  جراء هالا البحث ف  محاولة لإلجابة علت بع   ال ستتتتتتتتتتتتتتالالي البحثية حوت لرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزرا     

ستتتهامها  استتتير ال بايي  فت مي المحاصتتتيلت الحيلية ضن اب ستتتمال عثتتتوي بمحافظة الوالي الجليل  والعوامت ال     لثر علت لرجة  بنت هاله ال ينية  واس
 الكلت ل ل  اللرجي  والمشكالي ال ت  واجي الزرا  فت هالا المجات ومي رحا هي لحلها.

 أهداف البحث : 
 واس ساقًا مي المشكلة البحثية فيل  ي صياوة اأهلاب البحثية ال الية:

 ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث. ال عرب علت لرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية -0
 ي حليل العالقة بيي الم غيراي المستتتتتت يلة وبيي لرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتتتمال عثتتتتتتو  -1

 بمن ية البحث.
ية مي المحاصتتيت لزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراع حليل نستتبة أستتهاي الم غيراي الاي االر با  المعنوي ف   استتير ال بايي الكلت للرجة  بنت ا -0

 الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث.
ال عرب علت المشتتتتتكالي ال    واجي الزرا  ف   بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتتمال عثتتتتتوي ومي رحا هي  -3

 لحلها.
 الفروض البحثية :  
هلفت البحث اأوت والرابي الو  بيعة استتتت كشتتتتافية فلي ي ي وثتتتتي فرو  بحثية لهما  أما هلفت البحث الثانت والثالث فيل لما كاي كاًل مي   

 : ي وثي الارثيي البحثيي ال الييي لهما علت النحو ال الت
عت   عية  وعلل ستتتتنواي الزبرأ ف  العمت المزر  وجل عالقة بيي الم غيراي المستتتت يلة ال الية: الستتتتي  ولرجة  عليي المبحوث  ومستتتتاحة الحيازأ الزرا -  

 علال ضستتتتوستتتتعة الحيازأ الحيوانية  ولرجة المشتتتتاركة اضج ماعية وير الرستتتتمية  و لرجة العثتتتتوية ف  المنظماي االج ماعية  ولرجة الييالية  ولرجة ا
اح المصتتتالر المرجعية  لرجة االنا اح الجغراف   ولرجة اضنا لل غيير  ولرجة ال جليلية  ولرجة ال عر  لمصتتتالر المعلوماي الزراعية  ولرجة ال  ثر ب

ة  بنت الزرا  جالثياف   ولرجة اال جاه نحو االستتت االأ مي المزلااي الزراعية  ولرجة الييي االق صتتتالية  ولرجة اال جاه نحو اضرشتتتال الزراع   وبيي لر 
 مال عثوي.ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب س
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 اب ستتتمال ن ستتتهي كت مي الم غيراي المستتت يلة الاي االر با اي المعنوية بلرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتيت الحيلية ض -
 عثوي بمن ية البحث ف   اسير ال بايي الكلت للم غير ال ابي.

 ثانيا: الفروض اإلحصائية : 
 البحثييي  ي وثي الارثيي اضحصائييي لهما علت ال ر يم:ضز يار الارثيي   
لمزرعت اال  وجل عالقة بيي الم غيراي المستت يلة ال الية: الستتي  ولرجة  عليي المبحوث  ومستتاحة الحيازأ الزراعية  وعلل ستتنواي الزبرأ ف  العمت   -  

ولرجة العثتتتوية ف  المنظماي اضج ماعية  ولرجة الييالية  ولرجة اضستتت علال   وستتتعة الحيازأ الحيوانية  ولرجة المشتتتاركة اضج ماعية وير الرستتتمية  
ة االنا اح جلل غيير  ولرجة ال جليلية  ولرجة ال عر  لمصتتتالر المعلوماي الزراعية  ولرجة ال  ثر بالمصتتتالر المرجعية  لرجة االنا اح الجغراف   ولر 

الزراعية  ولرجة الييي االق صتتتالية  ولرجة اال جاه نحو اضرشتتتال الزراع   وبيي لرجة  بنت الزرا  الثياف   ولرجة اال جاه نحو االستتت االأ مي المزلااي 
 ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية الن اب  سمال عثوي بمن ية البحث.

ضن اب   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتيت الحيليةال  ستتهي كت مي الم غيراي المستت يلة الاي االر با اي المعنوية بلرجة  بنت الزرا  ل -    
 سمال عثوي بمن ية البحث ف   اسير ال بايي الكلت للم غير ال ابي.

 
 الطريقة البحثية
  منطقة البحث

ا  والستتتولاي مي ليبيا وربأجرل هالا البحث بمحافظة الوالي الجليل  وهت  يي ف  جنوم ورم جمهورية مصتتتر العربية  و شتتت ر  ف  الحلول اللولية    
 جنوبا أما حلولها اللازلية فه   شتتتت ر  مي حلول محافظاي المنيا والجيزأ ومرستتتتت م روح شتتتتماال  ومحافظاي أستتتتيو  وستتتتوهاب وقنا وأستتتتواي شتتتترقا 

مركز المعلوماي ولعي ألب نستتتتتتتمة )  103قرية  ابعة يي نها نحو  066وحلأ محلية و 36و نيستتتتتتتي المحافظة  لاريًا  لت زمستتتتتتتة مراكز  لارية  ثتتتتتتتي 
 (.  1303ا زاال اليرار  الزارجة  
 شاملة البحث وعينته:

عللهي  غ ي  حيل شتتتتاملة البحث مي الزرا  الاليي ي وفر لليهي مزلااي المحاصتتتتيت الحيلية  بالمراكز اضلارية الزمستتتتة لمحافظة الوالل الجليل البال     
مزارعًا  063مزارعًا بيرية البشتتتتتنلل بمركز بال    333عًا بيرية ورم اليصتتتتتر بمركز اللازلة   مزار  601مزارعًا موزعيي علت النحو ال الت :  0331

 مزارعًا بيرية المكو اليبل  بمركز باريو. 363مزارعًا بيرية المنيرأ بمركز الزارجة  وأزيرًا  033بيرية اللواء صبي  بمركز الارافرأ  
مبحوثًا  ي  وزيعهي بناو نستتتتتبة  مثيلهي فت الشتتتتتاملة  علت النحو ال الت :  033  الشتتتتتاملة فبلغي مي  جمال %03و ي  ز يار حجي العينة بنستتتتتبة    
مبحوثًا  03مبحوثًا بيرية اللواء صتتتتتتتبي  بمركز الارافرأ   33مبحوثًا بيرية البشتتتتتتتنلل بمركز بال    33مبحوثًا بيرية ورم اليصتتتتتتتر بمركز اللازلة   60

 مبحوثًا بيرية المكو اليبل  بمركز باريو.36رًا بيرية المنيرأ بمركز الزارجة  وأزي
عة اهالا و ي از يار عينة البحث ب ريية عشتتتتوائية من ظمة مي واقي كشتتتتوب الحصتتتتر بالجمعياي ال عاونية الزراعية باليرل الملروستتتتتة ) مليرية الزر     

 (.1303بالزارجة  
 

 مخلفات زراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث:( شاملة وعينة البحث من الزراع الذين يتوفر لديهم 1جدول رقم )
اليرل المتتتلروستتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالمراكز الزمو بمحتتتافظتتتة الوالل 

 الجليل
 العينة الشاملة

 % علل % علل
 13.0 60 13.3 601 قرية ورم اليصر بمركز اللازلة

 10.0 33 10.0 333 قرية البشنلل بمركز بال 
 13.3 33 06.0 063 بمركز الارافرأقرية اللواء صبي  

 00.3 03 00.3 033 قرية المنيرأ بمركز الزارجة
 03.3 36 03.0 363 قرية المكو اليبل  بمركز باريو

 033.3 033 033.3 0331 االجمالت
 جمعت وحسبت من واقع كشوف الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى المدروسة
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 جمع البيانات:  
مزارعًا  03جمعي بياناي هالا البحث عي  ري  الميابلة الشتتتتزصتتتتية للمبحوثيي بواستتتت ة استتتت مارأ استتتت بياي ستتتتب   علالها واز بارها مبلئيًا علت        

حث نهاية شتتهر ببمركز الزارجة وبعل أجراء ال عليالي الالزمة ف  استت مارأ االستت بياي  ي جمي البياناي الميلانية ال    حي  أهلاب ال 00بيرية الشتتركة 
  و  لاي استتتتت مارأ اضستتتتت بياي مي ثالثة أجزاء  ثتتتتتمي الجزء اأوت الم غيراي المستتتتت يلة الملروستتتتتة وهت : الستتتتتي  و لرجة  عليي المبحوث  1303يونيي

ة ة وير الرستتتتتمية  ولرجومستتتتتاحة الحيازأ الزراعية  وعلل ستتتتتنواي الزبرأ ف  العمت المز رعت   وستتتتتعة الحيازأ الحيوانية   ولرجة المشتتتتتاركة االج ماعي
عية  االعثتتتتتتتتوية ف  المنظماي االج ماعية  ولرجة الييالية  ولرجة االستتتتتتتت علال لل غيير  و لرجة ال جليلية  ولرجة ال عر  لمصتتتتتتتتالر المعلوماي الزر 

ولرجة  الأ مي المزلااي الزراعية ولرجة ال  ثر بالمصتتتتتتتتتتتتالر المرجعية  لرجة االنا اح الجغراف   ولرجة االنا اح الثياف   ولرجة اال جاه نحو االستتتتتتتتتتتت ا
 الييي االق صالية  ولرجة اال جاه نحو اضرشال الزراع .

ن اب ستتتتمال أما الجزء الثان  مي االستتتت مارأ فيل   ثتتتتمي أستتتتئلة  لور حوت بلرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتيت الحيلية ض
الزرا  المبحوثيي عي  ينية  لوير المزلااي الزراعية  وروب هي ف  استتتت مرارهي ف  ال  بي   وال وقب  عثتتتتوي بمن ية البحث مي حيث مصتتتتالر ستتتتما 

 لوير  تالال رالي عي استتتتتت مرار ال  بي   و ثتتتتتتمي الجزء الثالث ستتتتتتلااًل ما وحًا لل عرب علت اراء الزرا  المبحوثيي للمشتتتتتتكالي ال ت  واجههي فت مجا
 الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث ومي رحا هي لحلها. المزلااي الزراعية مي المحاصيت 

 
 المعالجة الكمية للمتغيرات

 
 أوالً: المتغيرات المستقلة

 السن: -1
 أقرم سنة مياللية فت وقي  جميي بياناي البحث  معبرًا عني باأرقاي الزاي.  ي قياو السي بسلات المبحوث عي سني

 درجة تعليم المبحوث: -2
هالا الم غير بستتتتلات المبحوث عي حال ي ال عليمية وعلل ستتتتنواي  عليمي الرستتتتم   وقل أع يي لرجة الصتتتتار للشتتتتتزج اأم   وقل أع بر مي   ي قياو

اي ال   و ييرأ ويك م بلوي شتتتهالأ لراستتتية معالاًل لمي أ ي الصتتتب الرابي االب لائ   أما بيية المبحوثيي فيل أع ت لكت مبحوث لرجة عي كت ستتتنة للستتتن
 ها ف  ال عليي الرسمت.قثا
 مساحة الحيازة الزراعية: -3
ييصتل بها ف  هالا البحث ما يملكي المبحوث مي أفلنة زراعية  وقل قيو هالا الم غير مي زالت سلات المبحوث عي علل اأفلنة الزراعية   

 ال ت يحوزها  معبرًا عنها باأرقاي الزاي
 عدد سنوات الخبرة بالعمل المزرعي: -4
بها ف  هالا البحث علل الستتتتتتتنواي ال   قثتتتتتتتاها المبحوث ف  العمت المزرع  أقرم ستتتتتتتنة ح ت وقي جمي بياناي البحث  معبرًا ييصتتتتتتتل   

 عنها باأرقاي الزاي بالسنة .
 سعة الحيازة الحيوانية: -5
 ًا عني باأرقاي الزاي. ي قياو هالا الم غير مي زالت سلات المبحوث عي علل الحيواناي المزرعية مي اأوناي  والماعز ومعبر  
 درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية:  -6
  اقيو هالا الم غير بميياو ي كوي مي ستتتتتت ة عباراي اع بري كت عبارأ منها م لرب أنما  االستتتتتت جابة  والالي ي  لب مي أربعة استتتتتت جاباي ه  لائم   

ث لرجاي ف  حالة أحيانا  ولرج اي ف  حالة نالرا  ولرجة واحلأ فت حالة ال   وقل أحيتانتا  نتالرا  ال  وقتل أع يتي أربعتة لرجتاي فت حتالتة لائما  وثال
لرجاي  و عبر مجمو  لرجاي المبحوث عي لرجة المشتتتتتتتتتتاركة االج ماعية وير  3لرجة  والحل األنت  13بلغ الحل اأعلت لللرجة وفيًا لهالا الميياو 

 وهاله الييمة  شير  ل  معامت ثباي ميبوت. 3.36الرسمية. وبحسام قيمة معامت ألاا وجل أنها  ساول
 
 درجة العضوية في المنظمات االجتماعية:-7
لشتتعب  اييصتل بها ف  هالا البحث عثتتوية المبحوث ف  الجمعية ال عاونية الزراعية  وجمعية  نمية المج مي المحل   ونالي الشتبام الريا   والمجلو  

 المحل   ومجلو الباء بالملرستة  وشتتكت العثتتوية وملل ان ظامي ف  حثتتور الجلستتاي   ي الحصتتوت علت لرجة العثتتوية ف  المنظماي االج ماعية
 وعي  ري   زصتتتتتتتيج اللرجاي ال الية لائاي المشتتتتتتتاركة الرستتتتتتتمية بكت مي المنظماي االج ماعية وال   قل يكوي المزار  عثتتتتتتتوًا فيها كما يل : رئي

           مجلو  لارأ ) أربي لرجتتتتتتاي(  و عثتتتتتتتتتتتتتتو مجلو  لارأ ) ثالث لرجتتتتتتاي(  وعثتتتتتتتتتتتتتتو لجنتتتتتتة) لرج تتتتتتاي (  وعثتتتتتتتتتتتتتتو عتتتتتتالي )لرجتتتتتتة واحتتتتتتلأ(                        
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ثي أع   للمزار  المن ظي ف  حثتتور الجلستتاي لرج يي  ووير المن ظي لرجة واحلأ  وعي  ري  ثتترم لرجة العثتتوية ف  لرجة حثتتور الجلستتاي  
 ثي الحصوت علت لرجة العثوية ف  المنظماي  االج ماعية لكت مبحوث.

 درجة القيادية : -8
بصتاة وير رستمية فت ال  ثير علت الزريي ستواء علت   جاها هي أو سلوكهي  وقل اع مل ف  قياو  وييصتل بها اللرجة ال   يصتب  المبحوث فيها قالراً 

علت  تهالا الم غير علت  ريية ال يلير الالا    أي   لرا  المبحوث لناستتتي كمصتتتلر للمعلوماي الزراعية أكثر مي ويره وي كوي مي ثمان  ملشتتتراي  ل
الصتتتتتتتتتتتتتتار للارل الالي ال يلج   ليي أحل  لبًا للمعلوماي أو النصتتتتتتتتتتتتتتائ   ولرج يي لمي لج   ليي اأفرال  لبًا لرجتة الييتالأ لتلل المبحوث  وأع يتي لرجة 

هالا لللمعلومتاي   ثي جمعتي اللرجاي جميعها  وبالل  أمكي الحصتتتتتتتتتتتتتتوت علت لرجة  عبر عي الييالية للل المبحوث  وقل بلغ الحل اأعلت للرجة وفيًا 
 صار لرجة. لرجة  والحل األنت 03الميياو 

 درجة االستعداد للتغيير -9
او يوييصتتتتتتتتتتل بها فت هالا البحث ملل  قلاي المبحوث علت  استتتتتتتتتت زلاي ال ينياي الحليثة بمجرل ظهورها ف  مج معي المحلت  وقل قيو هالا الم غير بمي

ل جاباي ه  مواف   ستتتتتتياي  وير مواف   وقي كوي مي ستتتتتتبعة عباراي اع بري كت عبارأ منها م لرجا أنما  االستتتتتت جابة  والالي ي  لب مي ثالث استتتتتت 
ف  حالة العباراي اضيجابية  والعكو ف  حالة العباراي الستتتتتتتتلبية  وقل بلغ الحل اأعلت لللرجة  0-0أع يي لهاله االستتتتتتتت جاباي لرجاي  نحصتتتتتتتتر بيي 

وحلاي الميياو يمكي الحصتتتتتتتوت علت لرجة لرجاي  وبجمي اللرجاي ال   يحصتتتتتتتت عليها المبحوث مي  6لرجة  والحل األنت 10وفيا لهالا الميياو 
 وهاله الييمة  شير  ل  معامت ثباي ميبوت. 3.3 عبر عي اس علاله لل غيير  وبحسام قيمة معامت ألاا وجل أنها  ساول 

 درجة التجديدية: -11
معي ينياي الحليثة بمجرل ظهورها ف  مج وييصتتتتتتتل بها فت هالا البحث ملل استتتتتتت جابة المبحوثيي المليلأ أو المعارثتتتتتتتة أو المحايلأ  جاه  استتتتتتت زلاي ال 

باي االمحلت  وقل قيو هالا الم غير بميياو ي كوي مي  ستتتتتي عباراي اع بري كت عبارأ منها م لرجا أنما  االستتتتت جابة  والالي ي  لب مي ثالث استتتتت ج
اضيجابية  والعكو ف  حالة العباراي ف  حالة العباراي  0-0ه  مواف   ستتتتتتتتتتياي  وير مواف  وقل أع يي لهاله االستتتتتتتتتت جاباي لرجاي  نحصتتتتتتتتتتر بيي 

لرجاي  وبجمي اللرجاي ال   حصتتتتتتتتتتتت عليها المزار  مي وحلاي  6لرجة  والحل األنت 16الستتتتتتتتتتتلبية  وقل بلغ الحل اأعلت لللرجة وفيا لهالا الميياو 
وهاله الييمة  شتتير  ل  معامت ثباي  3.6ل الميياو أمكي الحصتتوت علت لرجة  عبر عي  جليلية المبحوث   وبحستتام قيمة معامت ألاا وجل أنها  ستتاو 

 ميبوت.
 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية: -11
اعية ر وييصتل بها فت هالا البحثعلل الوستائت وال ر  والينواي اال صتالية المز لاة ال   ي عر  لها المبحوث للحصوت علت ما يح اجي مي معلوماي ز  

والصتتحب والمجالي الزراعية  والنشتتراي اضرشتتالية  الباحثوي بمح ة مركز بحوث الصتتحراء  واأهت والجيراي   مي برامج زراعية باضالاعة وال لازيوي 
لارأ اضرشتتتتال الزراع  بمليرية الزراعة  قيو هالا الم غير او ي كوي مي بميي وكلية الزراعة بالوالي الجليل  وقستتتتي اضرشتتتتال الزراع  باضلارأ الزراعية  واس

ري كت عبارأ منها م لرب أنما  االستتتتتتتت جابة  والالي ي  لب مي أربعة استتتتتتتت جاباي ه  لائما  أحيانا  نالرا  ال  وقل أع يي أربعة ثمانت مصتتتتتتتتالر  ع ب
هالا فيًا للرجتاي ف  حتالتة لائمتا  وثالث لرجتاي ف  حتالتة أحيتانتا  ولرج تاي ف  حتالتة نتالرا  ولرجتة واحتلأ فت حتالتة ال   وقتل بلغ الحتل اأعلت لللرجة و 

لرجاي  و عبر مجمو  لرجاي المبحوث عي  عرثتتتتتتي لمصتتتتتتالر المعلوماي الزراعية  وبحستتتتتتام قيمة معامت ألاا  0لرجة  والحل األنت  01او الميي
 وهاله الييمة  شير  ل  معامت ثباي ميبوت. 3.36وجل أنها  ساول 

 درجة التأثر بالمصادر المرجعية في مجال تدوير المخلفات الزراعية :  -12
فت هالا البحث المصتتتتتتتالر المعرفية ال   يرجي  ليها المبحوث ف  الحصتتتتتتتوت علت ما يح اجي مي معارب لإلستتتتتتت عانة بها ف   لارأ شتتتتتتتئوني  وييصتتتتتتل بها

اء  ر المزرعيةوهت البرامج الزراعية باضالاعة وال لازيوي  والصتتتتتتتحب والمجالي الزراعية  والنشتتتتتتتتراي اضرشتتتتتتتتالية  الباحثوي بمح ة مركز بحوث الصتتتتتتتتح
لارأ اضرشتتتتتتتتتال الزراع  بمليرية الزراعة  كما  ي واأهت وا لات ستتتتتتتتتلجيراي  وكلية الزراعة بالوالي الجليل  وقستتتتتتتتتي اضرشتتتتتتتتتال الزراع  باضلارأ الزراعية  واس

المبحوث عي علل مراي  رلله علت كت مصتتتتتتلر مي هاله المصتتتتتتالر زالت الموستتتتتتي الزراع  الستتتتتتاب   وأع يي لرجة الصتتتتتتار لمي لي ي رلل علت هاله 
ر  ف  حيي أع يي لرج اي لمي قاي باال صتتتتات ب ي مي المصتتتتالر الستتتتابية  وأثتتتتيب لهاله اللرجاي لرجاي مماثلة لعلل مراي زيارأ المبحوث المصتتتتال

 لكت مي المصالر السابية ثي جمعي اللرجاي جميعها  وبالل  أمكي الحصوت علت لرجة  جمالية  عبر عي   ثر المبحوث بالمصالر المرجعية.
 تاح الجغرافي:درجة اإلنف -13
  وزيارأ ياستتتتتتتتت زلي فت قياو لرجة االنا اح الجغراف  الملشتتتتتتتتتتراي الزمستتتتتتتتتتة الم علية بزيارأ اليرل المحي ة بيري ي  وزيارأ عامة المركز ال ابي لي قري    

الزيارأ ال ال : الستتار و  المحافظة  والستتار لمحافظاي ازري لازت مصتتر  والستتار زارب الجمهورية  وزصتتصتتي اللرجاي ال الية لكت ملشتتر علت النحو
لرجاي  ونالرا لرج اي  ولي ييي بالستتتتتار لرجة واحلأ  وجمعي لرجاي المبحوث ف  الملشتتتتتراي الستتتتتابية ل شتتتتتكت اللرجة  0لرجاي   وأحيانا  3اللائمة 

 لرجة(.13 -0النهائية اللالة علت لرجة انا احي الجغراف  و راوحي اللرجة الكلية ) 
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 في:درجة اإلنفتاح الثقا -14
 ستتتتتتتتت زلي ف  قياو لرجة االنا اح الثياف  الملشتتتتتتتتتراي الزمستتتتتتتتتة الم علية بيراءأ الصتتتتتتتتتحب والمجالي والمناقشتتتتتتتتتاي مي الجيراي  ومشتتتتتتتتتاهلأ الينواي    

 0نا لرجاي لائما   وأحيا 3ال ليازيونية  وحثتتور المجالو العرفية   وحثتتور النلواي   وزصتتصتتي اللرجاي ال الية  لكت ملشتتر علت النحو ال ال :  
ثياف  للرجاي  ونالرا لرج اي  وال لرجة واحلأ  وجمعي لرجاي المبحوث فت الملشتتتتتتتتراي الستتتتتتتتتابية ل شتتتتتتتتتكت اللرجة النهائية اللالة علت لرجة انا احي ا

 لرجة(.13 -0و راوحي اللرجة الكلية ) 
 درجة االتجاه نحو االستفادة من المخلفات الزراعية: -15

مي ثمانت عباراي اع بري كت عبارأ منها م لرب أنما  االستتتتتتتتت جابة  والالي ي  لب مي ثالث استتتتتتتتت جاباي ه  مواف   قيو هالا الم غير بميياو ي كوي 
ف  حالة العباراي اضيجابية  والعكو ف  حالة العباراي الستتتلبية  وقل بلغ  0-0ستتتياي  وير مواف  وقل أع يي لهاله االستتت جاباي لرجاي  نحصتتتر بيي 

لرجاي  و عبر مجمو  لرجاي المبحوث عي ا جاهي نحو اضستتتتتتتتتتتتتت االأ مي المزلااي  0لرجة  والحل األنت  13لهالا الميياوالحتل اأعلت للتلرجة وفيًا 
 وهاله الييمة  شير  ل  معامت ثباي ميبوت. 3.30الزراعية. وبحسام قيمة معامت ألاا وجل أنها  ساول

 درجة القيم االقتصادية: - 16
  الغاياي أو الوستتتتتتتتتتتتتائت أو مواقب الحياأ الم صتتتتتتتتتتتتتلة بكت مي قيي الماي المالي  واضن اجية  وااللزار  وييصتتتتتتتتتتتتتل بها لرجة  اثتتتتتتتتتتتتتيت المبحوث لبع

يمة مي قواالستت هال  الرشتتيل  وقل قيو هالا الم غير بميياو ي كوي مي ستت ة عشتتر عبارأ اع بري كت أربي عباراي منها م لرجًا أنما  االستت جابة لكت 
  والالي ي  لب مي ثالث استتتت جاباي ه  مواف   ستتتتياي  وير مواف  وقل أع يي لهاله االستتتت جاباي لرجاي  نحصتتتتر بيي الييي اأربعة الستتتتابية بال ر يم

 03لرجة  والحل األنت 30ف  حتالتة العبتاراي اضيجتابيتة  والعكو ف  حتالتة العبتاراي الستتتتتتتتتتتتتتلبية  وقل بلغ الحل اأعلت لللرجة وفيا لهالا الميياو  0-0
   حصت عليها المبحوث مي وحلاي الميياو أمكي الحصوت علت لرجة  عبر عي الييي االق صالية للل المبحوث.لرجة  وبجمي اللرجاي ال 

 درجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي: -17
جاباي  استتت زلي ف  قياو هالا الم غير ميياو ي كوي مي ثمانية عباراي  ع بري كت عبارأ منها م لرجة أنما  االستتت جابة  والالي ي  لب مي ثالثة  ستتت 

ي ف  حالة العباراي اضيجابية  والعكو ف  حالة العبارا 0-0ه  مواف   ستتتتتتتتتياي  وير مواف   وقل أع يي لهاله االستتتتتتتتت جاباي لرجاي  نحصتتتتتتتتتر بيي 
لرجاي  وبجمي اللرجاي ال   حصتتتتتتتت عليها المبحوث مي وحلاي  0لرجة  والحل األنت 13الستتتتتتلبية  وقل بلغ الحل اأعلت لللرجة وفيًا لهالا الميياو 

مة  شتتير وهاله اليي 3.60الميياو أمكي الحصتوت علت لرجة  عبر عي ا جاه الزرا  نحو اضرشتتال الزراع . وبحستام قيمة معامت ألاا وجل أنها  ستتاول 
  ل  معامت ثباي ميبوت.
 ثانيًا: المتغير التابع :

 مس ول  بنت الزرا   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي:   
لية ضن اب ستتتتتتتتتتتمال لحيييصتتتتتتتتتتتل بي ف  هالا البحث الييي الرقمية ال    عبر عي لرجة   بنت المبحوث ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتتتتتتيت ا 

 (  وهت: 36-36  ج ج 0660عثوي  والل  مي زالت   بي  المعاللة ال   اس زلمها ) محمل  
] )  علل ستتتتنواي ال  زير عي ستتتتنة   -(  3.0+ كستتتتر اللرجة الالي يعبر عي كياية ال  بي  بحل أقصتتتتت 3.0مستتتت ول ال بن د علل مراي ال  بي )  

 + ثابي  0[ +  0× لي( الاليو  + علل سنواي ال وقب الال را
  0 –سنة البلء (   -علمًا ب ي : الثابتتي  د ) سنة الثباي 

   1 –د  سنة اليياو  سنة الثبات
  وقل حللي هاله الا رأ ك ستتتتتتتتتتاو الع بار 1303باع باره ستتتتتتتتتتابيًا بعاميي للعاي الالي  ي فيي جمي البياناي لهالا البحث وهو عاي  1303وهت عاي     

 نية  لوير المزلااي  لملأ عامييي م  اليي ومي ثي أصب  م بنيًا لها.المبحوث قل  ب   ي
 .1303ه  السنة ال    ي فيها  جميي بياناي هالا البحث وهت سنة  سنة القياس :
اي الزراعية عاي زلاوهت العاي المياللي الالي  ي فيي   لوير المزلااي أوت مرأ بمحافظة الوالي الجليل و مثلي ستتتنة البلء  ف   لوير الم ســنة البد :

1330   . 
 وهو الل  الييمة الرقمية ال    جعت الميياو يبلأ مي ني ة الصار   وي ي حسابي بالمعاللة ال الية :  الثابت :

   0 –سنة البلء (   -الثابتتي  د ) سنة الثباي 
 لرجاي 03د  0 –( 1330  - 1303د )            

 عدد مرات التطبيق: 
بي  المبحوث ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتتتتتمال عثتتتتتتتتوي ب ريية صتتتتتتتتحيحة  والل  ببع اء هو علل مراي       

(  وح ت سنة  جميي 1330لرجة واحلأ لكت ستنة    بي  صتحيحة بلاية مي ستنة  الاعة  لوير المزلااي أوت مرأ بمحافظة الوالي الجليل) سنة البلء 
 (.1303سنة اليياو  البياناي لهالا البحث)



  حبيبحسب النبى محمد          684

 2017(  3)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

+ كستتتتتتتتتتتتتتر التلرجتة الالل يعبر عي كياية  3.0وقتل  ي حستتتتتتتتتتتتتتام لرجتة واحتلأ لل عبير عي محور ال  بي  العمل  ثي جزئتي هتاله التلرجتة  لت جزئيي )   
لحيلية محاصتتتتتتتتتتيت ا( يمن  المبحوث أيا منها علت ملل االل زاي بكياية ال  بي  الصتتتتتتتتتتحي  ل لوير المزلااي الزراعية مي ال 3.0ال  بي  بحل أقصتتتتتتتتتتت 

ضن اب ستتتتتتمال عثتتتتتتتوي  ومي ثي ف ي مجمو  الكستتتتتتور يعبر عي محور ال  بي  العمل   وبالل  يستتتتتتت ييي عنصتتتتتتر استتتتتتت مرارية اللرجاي النا جة عي هالا 
 الميياو حيث يمكي  مثيت هاله الييي بني  م  ابعة ال حصر لها علت ز  مس ييي وهت موزعة علت الممارساي ال الية :

    
 (3.0)   ي يي وفري المزلااي مي المحاصيت الحيلية                                      -
 (3.0)  عمت كوماي سمالية مي المزلااي الزراعية وزل ها بالسمال              -
 (3.0)   يليم الكوماي السماليي لثماي  جانو المزلااي أثناء ال زمر الهوائ    -
 (3.0)  را الكوماي السمالية باللياح الميكروب  كمبو مكو                      -
 (3.0)  م ابعة مراحت النثج ب يليم و ر يم الكوماي السمالية                  -

ب ستتتتتتمال اوبالنستتتتتتبة لل عبير عي محور الزمي علت أني علل المراي ال    ب  فيها الزرا   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتيت الحيلية ضن   
  عثتتتوي ب ريية صتتتحيحة م روحًا مني علل ستتتنواي   زير ال  بي  عي ستتتنة البلء أي علل الستتتنواي ال     زر فيها المبحوث عي ال  بي  الصتتتحي
يالها ال لت  ال ينيتة المتلروستتتتتتتتتتتتتتة منال  الاع ها أوت مرأ بمحافظة الوالي الجليل   وي رح مني علل ستتتتتتتتتتتتتتنواي ال وقب الال رالي أي  وقب المبحوث عي  ن

 لظروب زارجة عي  رال ي.
 ن ية البحث.ضن اب سمال عثوي بموعلت هالا يمكي الزروب بلرجة  عبر عي  بنت المبحوث ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية  
ثباي ليبلأ الل  بالزرا  المبحوثيي الاليي ناالوا  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتتتتتمال عثتتتتتتتتوي بمن ية البحث  ستتتتتتتتتنة ا 

   ويروبوا ف  اضس مرار ف  ال  بي  علت النحو ال ال :1303
 د صار لرجة 03+  0+  )]+ صار00)[ –( 3.0+  3.0)  1 
زراعية لوي لرب هالا المستتتت ول م زالا قيمًا مستتتت مرأ ح ت يصتتتتت  لت أعلت قيمة فيي وهت للزرا  للمبحوثيي الاليي ناالوا  ينية  لوير  لوير المزلااي ا     

بوي ف  استتتت مرار ال نايال ويرو 1330مي المحاصتتتتيت الحيلية ضن اب ستتتتمال عثتتتتوي ستتتتنة  الاع ها أوت مرأ ف  محافظة الوالي الجليل اب لاء مي ستتتتنة 
 علت النحو ال ال : 

  03+  0[ + 0× ] ) صار + صار(  –( 3.0+  3.0)  01 
 لرجة  10د  03+  0صار +   –   01                

 أدوات التحليـل اإلحصـائي:
استتتتتتت زلي ف  عر  البياناي الوصتتتتتتتتاية لهالا البحث العر  الجلول  بال كراراي والنستتتتتتتتم المئوية  باضثتتتتتتتافة  لت الم وستتتتتتتت  الحستتتتتتتتاب  واالنحراب    

بي ال ا رالمعياري  وكالل  استتتتت زلي معامت االر با  البستتتتتي ) بيرستتتتتوي( الز بار الارو  اضحصتتتتتائية و حليل معنوية أو علي معنوية العالقة بيي الم غي
 Step-wise Multiple correlationوالم غيراي المستتت يلة الملروستتتة  كما استتت زلي نموالب ال حليت اضر با   واضنحلاري الم علل والم لرب الصتتتاعل

and regression   اعية مي ر ل يلير نستتتم مستتتاهمة كت مي الم غيراي المستتت يلة الملروستتتة الاي العالقة بلرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الز
برامج لالمحاصتتتيت الحيلية ضن اب ستتتمال عثتتتول ف   استتتير ال بايي الكل   وقل  ي  حليت بياناي هاله اللراستتتة بواستتت ة الحاستتتم الل  باستتت زلاي حزمة ا

 Statistical Package for Social Sciences  (spss11    .)اضحصائية للعلوي االج ماعية
 

 النتائج ومناقشتها
 

 بنى الزراع لتقنية تدوير المخلفات الزراعية لسماد عضوي:أواًل: مستوى ت
 سنة السماع عن تقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد: -0

اي الزراعية قل أقروا ب نهي ستتتتتتتتتتمعوا عي  ينية  لوير المزلا %60.0( أي ما ييرم مي ثالث أربا  المبحوثيي  بنستتتتتتتتتبة  1 بيي الن ائج بالجلوت )      
مي المبحوثيي أنهي ستتتمعوا عي  %00.0  ف  حيي الكر نحو 1330ح ت ستتتنة  1330مي المحاصتتتيت الحيلية ضن اب ستتتمال عثتتتوي زالت الا رأ مي 

 ح ت 1300مي المبحوثيي ستتتتتتتتمعوا ف  ف رأ م  زرأ زالت الا رأ  %0  بينما كاي حوال  1303ح ت ستتتتتتتتنة  1333هاله ال ينية ف  الا رأ ما بيي ستتتتتتتتنة 
  و وثتتت  هاله الن ائج أي والبية المبحوثيي قل ستتتمعوا عي هاله ال ينية ف  وقي مبكر  وقل يرجي الل  للجهول اضرشتتتالية ال    بالت ل عريب 1303ستتتنة 

قناعهي ب  بييها.  المبحوثيي باائلأ ال ينية ونشرها و عميي   بييها بيي الزرا  واس
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 عي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث: وزيي  المبحوثيي وفيا لسنة السما  ( 2جدول)  
 % عدد  سنوات السماع

 73.7 221 ( 1330 - 1330سما  مبكر)
 18.3 55 (  1303 – 1333سما  م وس  )
 8.1 24 (   1303- 1300سما  م  زر )

 111 311 المجموع
 
 تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث:مصدر السماع عن تقنية  -2
  لل عرب علت مصالر معلوماي الزرا  عي  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية  مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي فيل  ي سلات الزرا    

( أي مصالر المعلوماي ال   يس يت منها المبحوثيي معلوما هي ل بنيهي  ينية 0أ بالجلوت )المبحوثيي عي  ل  المصالر  وقل أوثحي الن ائج الوارل
ل عاونية ا  لوير المزلااي الزراعية  لسمال عثوي ه  : المرشل الزراع   والباحثيي بمراكز البحوث  واأهت والجيراي الول الزبرأ   ومهنلو الجمعية

اسا الأ كلية الزراعة بالوالل الجليل حيث بيني الن ائج أي المرشل الزراع  هو المصلر الرئيس  للزرا  المبحوثيي الزراعية  والييالاي المحلية باليرية و 
  ثي  ف  المر بة الثانية الباحثوي بمراكز البحوث %30.00ف  الحصوت علت المعلوماي الزاصة ب ينية  لوير المزلااي الزراعية بنحو

  ثي ي    ف  المر بة الرابعة مهنلو الجمعية ال عاونية  %01.36اي الول الزبرأ ف  المر بة الثالثة بنسبة   وي    اأهت والجير %00.00بنسبة
مي اجمالت  %10.36وأزيرًا ي    أسا الأ كلية الزراعة بالوالل الجليل بنسبة  %00.33  والييالاي المحلية باليرية بنسبة %00.33الزراعية بنسبة 
 المبحوثيي. 

 ائج أي الزرا  المبحوثيي يس يوي الكثير مي معلوما هي مي المرشل الزراع  كمصلر أوت مي مصالر المعلوماي الزراعية والل  لشلأ و شير الن   
قرم هالا المصلر مي الزرا  وسهولة الوصوت  ليي وأي هالا المصلر م اح ف  أي وقي للحصوت علت المعلوماي كما ييلي لهي العوي المالي ف  

علال البرامج ال لريبية لهي لزيالأ معارفهي و نمي  لوير المزلااي  ةالزراعية لسمال عثوي  لالا  ي  لم ال لقي  ف  از يار هلالء المرشليي الزراعييي  واس
المزلااي  يرو مهار هي وقلرا هي اال صالية ح ت يمكنهي ال  ثير باعالية ف  الزرا  ل  بي  كت  جليل بما ييلت الا رأ الزمنية الالزمة لنشر  ينية  ل

 الزراعية أقت حل ممكي.
 

 وزيي الزرا  المبحوثيي وفيا لمصتالر ستماعهي عي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتيت الحيلية ضن اب ستمال عثتوي بمن ية (  3جدول ) 
 البحث:

 
 سنة تطبيق تقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث: -3 

ييعوي ف  فئة ال  بي  المبكر ل ينية  لوير المزلااي الزراعية  %33( أي ما يزيل عي ثلث  الزرا  المبحوثيي بنستتتتتتبة  3أظهري الن ائج بالجلوت رقي ) 
ف    ينيةمي الزرا  المبحوثيي ييعوي ف  فئة ال  بي  الم وستتتت  لل %13  بينما كاي 1330ح ت ستتتتنة  1330مي المحاصتتتتيت الحيلية زالت الا رأ مي 

ح ت ستتتتتتتتتتتتنة  1300مي المبحوثيي ييعوي ف  فئة ال  بي  الم  زر زالت الا رأ  %01  ف  حيي كاي 1303ح ت ستتتتتتتتتتتتنة  1333الا رأ ما بيي ستتتتتتتتتتتتنة 
ي منها يكوي ق  وقتل يرجي زيتالأ   بي  المبحوثيي ف  ف رأ ال  بي  المبكر لزيتالأ معتارفهي ب همية  ينية  لوير المزلااي الزراعية وأي العائل الم و 1303
 مر اعًا.

 

 عدد مصادر السماع
 311ن= 

% 

 30.00 130 المرشل الزراع   
 00.00 033 الباحثوي بمراكز البحوث

 01.36 000 اأهت والجيراي الول الزبرأ
 00.33 003 مهنلو الجمعية الزراعية
 00.33 030 الييالاي المحلية باليرية

 10.36 03 أسا الأ كلية الزراعة بالوالل الجليل
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  وزيي الزرا  وفيا لسنة ال  بي  عي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث:( 4جدول)   
 % عدد سنوات التطبيق

 64.1 192 (   2115 - 2111تطبيق مبكر    )
 24.1 72 (  2111 - 2116تطبيق متوسط )

 12.1 36 ( 2114   - 2111متأخر  )تطبيق 
 111 311 المجموع

      
 الفترة الزمنية لتطبيق تقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث:  -4
( قل بلغ نستتتتتتتتتتتتتتبة الاليي ستتتتتتتتتتتتتتمعوا  عي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي  1330 - 1330( أني  ف  ستتتتتتتتتتتتتتنة )0أظهري الن تائج جتلوت رقي )      

  ثي زالي  ل  النستتتبة ل مثت %33  بينما بلغي  نستتتبة مي  بيوها منهي %60.6المحاصتتتيت الحيلية ضن اب ستتتمال عثتتتوي  ال نستتتبة قليلة  مثت نحو 
 ل شمت جميي المبحوثيي.   1303لل  بي  ثي زالي  لل  النسبة ح ت سنة  %00للسما  و %06( 1303-1333لبينية مي سنة) الا رأ ا

 
ال كرار الم جمي الصاعل للا رأ البينية بيي سما  المبحوثيي و  بييهي   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب ( 5جدول )

 من ية البحثسمال عثوي فت 
 
 الفترة

 التطبيق السماع    
التكرار المتجمع  عدد

 الصاعد
 
% 

التكرار المتجمع  عدد
 الصاعد

 
% 

2111-2115 22 221 73.7 192 192 64 
2116-2111 55 267 89 72 264 88 
2111-2114 24 311 111 36 311 111 

 
 الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث :التوقف الالرادى عن تطبيق تقنية تقنية تدوير المخلفات  -5

لي ي وقاوا نهائيا عي   بي   ينية  لوير المزلااي  %63( أي الغالبية العظمت مي الزرا  المبحوثيي بنسبة 3أظهري الن ائج الوارلأ بالجلوت رقي ) 
 %0.3 -%3.36ما الكري نسم محلولأ جلا مي المبحوثيي انحصري بيي  بين1303الزراعية لسمال عثوي منال سنة اس زلامهي لها ح ت عاي 

أ  لت أربي لأنهي  وقاوا ال راليا عي   بي   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية الن اب سمال عثوي لا راي  راوحي ما بيي سنة واح
يت قل اس مروا بلوي  وقب ف  اس زلاي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصسنواي  و شير هاله الن ائج  لت أي الغالبية العظمت مي المبحوثيي 

لي قلرأ ع الحيلية الن اب سمال عثوي   بينما كاي ال وقب بنسم محلولأ جلا بيي الزرا  المبحوثيي ولا راي قليلة زالت ف رأ البحث  ويرجي الل   لت
 ب  لت  كاليب عالية ووقي وجهل كبير.المبحوث علت اس زلاي البلائت ال يليلية ال    ح ا

 
 وزيي  المبحوثيي وفيا لعلل سنواي ال وقب الال رالي عي   بي   ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال ( 6جدول) 

 عثوي فت من ية البحث
 % عدد عدد سنوات التوقف الالإرادى

 94 282 لم يتوقف 
 1.33 4 سنة واحدة 

 3.1 9 سنتين
 2.67 8 ثالث سنوات 

 1.67 2 أربع سنوات فأكثر
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 تطبيق تقنية تقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث :الرغبة في االستمرار ل -6

مال  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سأوثحي الن ائج ال    ي الحصوت عليها مي الزرا  المبحوثيي والزاصة ب ينية  
مي جانم الزرا  المبحوثيي علت روب هي ف  اس مرار اس زلاي  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت  %033عثول  أني يوجل  جما  بنسبة 
 الحيلية ضن اب سمال عثوي.

اب يي بيي هلالء المبحوثيي ف    بييهي ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن و شير هاله الن يجة  لت أني بالروي مي وجول  با 
  نشر ف سمال عثوي.  ال أي هنا  ا اا  بينهي ف  الروبة مس يبال ف  االس مرار ف  هالا ال  بي   وقل يرجي الل   لت الجهول اضرشالية ال    بالت

اعية ضن اب سمال عثوي   باليلر الالي ربما يساعل ف  زيالأ  لرا  هلالء الزرا  لملل أهمية هاله ال ينية ف   وفير   بي   ينية  لوير المزلااي الزر 
نها  يوي أالوقي والجهل و عظيي النا ج مي  لوير المزلااي الزراعية ضن اب سمال عثوي  حيث يمثت الركيزأ الكبيرأ لعملية الزراعة باضثافة  لت 

 راعة أي محصوت بالوالي الجليل.بلور حيوي ف  ز 
 تبنى الزراع لتقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث:  -7
اور حل حليل لرجة  بنت المبحوثيي ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي الحاصيت الحيلية  ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث وال    ع مل علت م   

  بييها أوت  ةال بن  فيل اس زلمي المعاللة المشار  ليها بال ريية البحثية  وال    ع مل علت محاور ال بن  وهت: سنة السما  عي  ل  ال ينية  وسن
  يمكي مي  مرأ  والا راي الزمنية ل بنيها   وعلل سنواي ال وقب الال رالي  والروبة ف   س مرار   بييها  والل  للحصوت علت قيي لرجاي لل بن  وال

  وال   يمكي عي  رييها ل بنزاللها  صنيب الزرا  المبحوثيي الم بنيي  ل  مس وياي  بنت مز لاة  وب  بي  المعاللة  والل  للحصوت علت لرجاي ل
لرجة  10 حليل فئاي الم بنيي  حيث  راوح ملي لرجاي  بن  الزرا  المبحوثيي ف   بن   ينية  لوير المزلااي الزراعية بيي صار كحل ألنت   و 

 نت: وبناء علت الل   ي  يسيي المبحوثيي لثالث فئاي ل ب 0.103وانحراب معيارل 01.103كحل أقصت   وبم وس  حساب  
لرجة  03لرجة(   ومستتتتتت ول  بنت مر اي ) 03لرجاي  لت أقت مي  0لرجاي (  ومستتتتتت ول  بنت م وستتتتت  )مي  0مستتتتت ول  بنت منزا   ) أقت مي 

 ف كثر(.
ل بنت امي المبحوثيي كاي مس ول  بنيهي مر اي لل ينية الملروسة  ف  حيي كاي نسبة المبحوثيي الول  %03( أي نسبة 6و بيي الن ائج بالجلوت رقي )

مي المبحوثيي الو مس ول  بنت منزا   وي ث  مي الن ائج أي والبية المبحوثيي كانوا الول مس ول  بن  مر اعًا  %0  بينما كاي %01الم وس  
من ية ب وقل يرجي الل  للجهول اضرشالية الزراعية ال   عملي علت نشر  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي

 البحث.
 ( توزيع  المبحوثين وفقا لفئات تبنيهم لتقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوي بمنطقة البحث:7جدول)  

 % عدد   فئات التبنى  

 0.3 13 لرجة ( 0 بنت منزا  ) أقت مي 
 01.3 03 لرجة(03أقت مي  -0 بنت م وس  ) 
 03.3 133 لرجة ف كثر ( 03 بنت مر اي )  

 033.3 033 المجمو  
 

ضـــوى ع ثانيًا: العالقة بين المتغيرات المســـتقلة المدروســـة وبين درجة تبنى تقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصـــيل الحقلية لدنتاج ســـماد
 بمنطقة البحث: 

زلااي الزراعية مي ناوت هالا الجزء عرثا أهي الن ائج ال    وصلي  ليها اللراسة والم علية باز بار العالقة بيي لرجة  بنت المبحوثيي ل ينية  لوير ال   
ي الار  ة ووثمي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث  وبيي الم غيراي المس يلة الملروسة  وللراسة هاله العالقة  ي صياو

واي الزبرأ ناضحصائ   اأوت: ومن وقي " ال  وجل عالقة بيي الم غيراي المس يلة ال الية: السي  ولرجة ال عليي  ومساحة الحيازأ الزراعية  وعلل س
يالية  ي االج ماعية  ولرجة اليف  العمت المز رعت  وسعة الحيازأ الحيوانية  ولرجة المشاركة االج ماعية وير الرسمية  ولرجة العثوية ف  المنظما

 ولرجة االس علال لل غيير  ولرجة ال جليلية  ولرجة 
اه نحو جال عر  لمصالر المعلوماي الزراعية  ولرجة ال  ثر بالمصالر المرجعية  ولرجة االنا اح الجغراف   ولرجة االنا اح الثياف   ولرجة اال 

االق صالية  ولرجة اال جاه نحو اضرشال الزراع   وبيي لرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي االس االأ مي المزلااي الزراعية  ولرجة الييي 
 الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثول بمن ية البحث".
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ت مي : السي  ولرجة  عليي بك 3.30( أي لرجة  بنت الزرا    ينية  لوير المزلااي الزراعية  كاني معنوية عنل مس ول 0و وث  ن ائج الجلوت )
حو اضرشال نالمبحوث  مساحة الحيازأ الزراعية  ولرجة العثوية فت المنظماي االج ماعية  ولرجة الييالية  ولرجة الييي االق صالية  ولرجة اال جاه 

  علت 3.110  3.133  3.131  3.003  و3.100  و 3.133  و  3.063الزراعت  حيث كاني قيمة معامت االر با  البسي  لبيرسوي ه : 
  3.011لم غيرلرجة االنا اح الثيافت  حيث كاني قيمة معامت االر با  البسي  لبيرسوي  3.30ال ر يم  ف  حيي كاني العالقة معنوية عنل مس ول 

لرجة  عليي المبحوث  ال الية : السي  و وبناًء علت الن ائج السابية يمكي رف  الار  اضحصائ  اأوت واليائت "ال  وجل عالقة بيي الم غيراي المس يلة 
ل الزراعت  اومساحة الحيازأ الزراعية  ولرجة العثوية فت المنظماي اضج ماعية  ولرجة الييالية ولرجة الييي االق صالية  ولرجة اض جاه نحو اضرش

عنت قبوت حيلية ضن اب سمال عثول بمن ية البحث   وهالا يولرجة اضنا اح الثيافت وبيي لرجة  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت ال
 اأجزاء المناظرأ لها بالار  النظري البليت.

 
معامالي االر با  البستتتتتتي   بيي لرجة  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتتيت الحيليةضن اب ستتتتتتمال عثتتتتتتول بمن ية البحث ( 8جدول )

 وبيي الم غيراي المس يلة .
 معامل االرتباط        م

 المتغيرات المستقلة
 قيمة معامل االرتباط

 **1.174 السن 1
 **1.261 درجة تعليم المبحوث 2
 **1.255 مساحة الحيازة الزراعية 3
 1.164 عدد سنوات الخبرة في العمل المز رعى 4
 1.135 سعة الحيازة الحيوانية 5
 1.133 درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية 6
 **1.331 درجة العضوية في المنظمات االجتماعية 7
 **1.262 درجة القيادية 8
 1.137 درجة االستعداد للتغيير 9
 1.137 درجة التجديدية 11
 1.154 درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية 11
 1.141 درجة التأثر بالمصادر المرجعية 12
 *1.122 درجة االنفتاح الثقافي 13
 1.156 درجة االنفتاح الجغرافي 14
 1.24 درجة االتجاه نحو االستفادة من المخلفات الزراعية، 15
 **1.241 درجة القيم االقتصادية  16
 **1.225 درجة االتجاه نحو اإلرشاد الزراعي 17
 على الترتيب 1.116، 1.139هي    1.15، 1.11( عند مستوى  298قيمة معامل االرتباط الجدوليه )د.ح=     

 1.15* معنوي عند  1.11**معنوي عند        
 

نتاج ســـــماد الحقلية إل ثالثًا:  إســـــهام المتغيرات ذات االرتباطات المعنوية بدرجة تبنى المبحوثين لتقنية تدوير المخلفات الزراعية من المحاصـــــيل 
 عضوى بمنطقة البحث.

من ية ب  ولل  كل مي الن ائج السابية اللالة علت وجول عالقة معنوية بيي مس ول  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية ضن اب سمال عثوي     
م غيراي قة ف  ظت ليناميكية الم غيراي اأزرل  وب زال أثر هاله الالبحث وبيي كت الم غيراي المس يلة الاي العالقة االر با ية المعنوية وجعلها أكثر ل

 ينية  لوير  تف  االع بار  فيل  ي وثي الار  اضحصائ  الثانت  ومن وقي " ال  سهي الم غيراي المس يلة الاي العالقة االر با ية المعنوية بلرجة  بن
 من ية البحث ف  ال بايي الكلت الماسر لها وهاله الم غيراي ه  : السي  ولرجة  علييالمزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثول ب

ق صالية  الالمبحوث  ومساحة الحيازأ الزراعية  ولرجة العثوية ف  المنظماي االج ماعية  ولرجة الييالية  ولرجة االنا اح الثياف   ولرجة الييي ا
 ولرجة اض جاه نحو اضرشال الزراع .

اب  ز بار صحة الار  ول يلير نسم مساهمة كت مي الم غيراي الاي العالقة المعنوية  بلرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية ضنوض    
ث  و مسمال عثوي  بمن ية البحث ف  ال بايي الكلت الماسر لها   س زلي نموالب ال حليت اضر با ت واضنحلاري الم علل الم لرب الصاعل كما هو 

وية ن(  و بيي أني يمكي اضبياء علت أربعة م غيراي  سهي ف   اسير ال بايي الكلت مي بيي الم غيراي المس يلة الاي العالقة اضر با يي المع 6بالجلوت ) 
ومساحة الحيازأ  ييالية بلرجة  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثول بمن ية البحث وهي: لرجة ال
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مس ول لالزراعية   ولرجة الييي االق صالية  ولرجة  عليي المبحوث  ومي ن ائج ال حليت   ث  أي نسبة مساهمة هاله الم غيراي ف   اسير ال بايي 
أي نسبة مساهم هي مج معيي معا و  3.30 نب  الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية ضن اب سمال عثوي  بمن ية البحث كاني معنوية عنل مس ول

 لت لرجة الييي  %0.0 عزل لمساحة الحيازأ الزراعية  و  %00.3 عزل  لت لرجة الييالية و 00.3منها  %01.3ف  اليلرأ ال نبلية ل غيرها ه : 
   حييي نسبة يما ي عل  بالم غيراي ال لت لرجة  عليي المبحوث   و بيًا للن ائج السابية يمكي رف  اضحصائ  الثانت جزئيا ف %1.0االق صالية  و

  ولرجة لرجة  ة سهاي  ف  اليلرأ ال نبلية وقبوت الار  النظري البليت وهت: لرجة الييالية   ومساحة الحيازأ الزراعية   ولرجة لرجة الييي االق صالي
 عنت  بنت الزرا  ل ينية  لوير المزلااي الزراعية و   عليي المبحوث  و عنت هاله الن يجة أني مي المن ي  أي ي ناسم لرجة الييالية مي مس ول

ما  تأيثامساحة الحيازأ الزراعية ولرجة الييي االق صالية فيحرصوي علت  نايال كت ما هو جليل مي زالت لرجة  عليمهي الالي يحثهي علت   بي  ك
 هو جليل.

 
قة لرجة  بنت المبحوثيي  ل ينية  لوير  المزلااي الزراعية مي المحاصتتتتتيت ال حليت االر با   واالنحلاري الم علل الم لرب الصتتتتاعل لعال(  9جدول ) 

 الحيلية ضن اب سمال عثول بالم غيراي المس يلة الملروسة

   1.11، ** معنوي عند مستوى معنوية  62.323-قيمة الجز  الثابت من المعادلة )قيمة ألفا( =      
 * المصدر: عينة الدراسة الميدانية     
 

رابعًا: المشــــــــكالت التي تواجه المبحوثين فى مجال تدوير  المخلفات الزراعية من المحاصــــــــيل الحقلية إلنتاج ســــــــماد عضــــــــوى بمنطقة البحث 
 ومقترحاتهم لحلها.

 المخلفات الزراعية من المحاصيل الحقلية إلنتاج سماد عضوى بمنطقة البحثالمشكالت التي تواجه الزراع في تدوير  -أ
( أي هنا  س ة مشكالي  واجي الزرا  المبحوثيي  ف  مجات  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية مي 03أوثحي الن ائج الوارلأ بجلوت رقي )

(  وار اا  %60.3المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثول بمن ية البحث وهت : قلة وجول نشراي  رشالية ف   لوير المزلااي الزراعية بنسبة )
مي ( وعلي وجول برامج  لريبية ل وعية الزرا  بكياية االس االأ %00.3 كاليب النيت وال جميي للمزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية بنسبة ) 

(  وقلة %63.3(  وقلة البرامج الرياية بال ليازيوي ال    ساهي ف  نشر  ينية  لوير المزلااي الزراعية بنسبة )%63.3المزلااي الزراعية بنسبة )
عالأ اس زلاي المزلااي الزراعية بنسبة ) زلااي الزراعية (  وأزيرًاعلي  وفر المرشليي الزراعييي ف  مجات  لوير الم %33.3وجول مصاني ل لوير واس

 (.%06.3بنسبة )
 المشكالي ال    واجي المبحوثيي ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث.  (   11جدول )  

 انالبي                                                                                             
                                                                                 المشكالت 

 عدد 
 % 311ن= 

 60.3 160 قلة  وجود نشرات إرشادية في تدوير المخلفات الزراعية 
 00.3 136 ارتفاع تكاليف النقل والتجميع للمخلفات الزراعية

 63.3 110 الزراع بكيفية االستفادة من المخلفات الزراعية عدم وجود برامج تدريبية لتوعية
 63.3 103 قلة البرامج الريفية بالتليفزيون التي تساهم في نشر تقنية تدوير المخلفات الزراعية  

عادة استخدام المخلفات الزراعية  33.3 003 قلة وجود مصانع لتدوير وا 
 06.3 060 عدم توفر المرشدين الزراعيين في مجال تدوير المخلفات الزراعية 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة بيانات الدراسة الميدانية.       
 

  خطوات التحليل
 المتغيرات الداخلة فى التحليل

معامل االرتباط 
 المتعدد

التراكمية للتباين  %
 المفسر

 للمتغير التابع

للتباين  %
 المفسر للمتغير

 التابع

 معامل االنحدار

 **29.387 31.6 31.6 1.562 درجة القيادية األولى
 **28.222 13.1 44.6 1.668 مساحة الحيازة الزراعية الثانية
 **26.531 5.1 49.7 1.715 درجة القيم االقتصادية الثالثة
 **25.585 2.3 52.1 1.721 درجة تعليم المبحوث الرابعة
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مقترحات المبحوثين لحل المشــــكالت التي تواجههم في مجال تدوير المخلفات الزراعية من المحاصــــيل الحقلية إلنتاج ســــماد عضــــوي  -ب      
 بمنطقة البحث.

راعية اي الز  واجههي ف  مجات  لوير المزلاالتي ( عي ظهور س ة مي رحاي قلمها الزرا  لمواجهة المشكالي 00أوثحي الن ائج الوارلأ بجلوت رقي )
ة يمي المحاصيت الحيلية ضن اب سمال عثوي بمن ية البحث وهت:  جراء  جارم عملية أماي الزرا  بال ر  المز لاة الس زلاي المزلااي الزراع

ي الانية الزاصة (  و  وفير النشرا%00.3(   والعمت عل  زيالأ  لور اضرشال الزراع  ف  ال وعية ب ثرار حر  المزلااي بنسبة ) %00.3بنسبة ) 
(  %60.3(  و العمت عل  وجول مرشل م زصج ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية بنسبة )%66.3ب ر   لوير المزلااي الزراعية بنسبة ) 

س زلاي أجهزأ اضعالي لل وعية بال ر  الحليثة لالس االأ مي المزلااي بنسبة )   أماكي فري (   وفير مي وراي لنيت المزلااي مي المزار %60.3واس
 المزلااي الزراعية

(36.3%.) 
مي رحاي المبحوثيي لحت المشتتتكالي ال    واجههي ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية مي المحاصتتتيت الحيلية ضن اب ستتتمال عثتتتوي ( 11جدول )   

 بمن ية البحث.
 البيان                                                                                         

 المشكالت 
 عدد
 %  311ن=

 88.1 264 إجرا  تجارب عملية أمام الزراع بالطرق المختلفة الستخدام المخلفات 
 85.1 255 العمل علي زيادة  دور اإلرشاد الزراعي في التوعية بأضرار حرق المخلفات 
 79.1 237 توفير النشرات الفنية الخاصة بطرق تدوير المخلفات الزراعية 

 73.1 219 العمل علي وجود مرشد متخصص في مجال تدوير المخلفات الزراعية
 71.1 213 الحديثة لالستفادة من المخلفاتاستخدام أجهزة اإلعالم للتوعية بالطرق 

 69.1 217 توفير مقطورات لنقل المخلفات من المزارع ألماكن فرم المخلفات الزراعية 
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة بيانات الدراسة الميدانية       

 
 التوصيات

 إتساقا مع ما توصل إليه البحث من نتائج يوصى بما يلى:
يوصتتتتتتتتتت البحث أي ييوي اضرشتتتتتتتتتال الزراع  بعمت برامج  رشتتتتتتتتتالية عي  لوير المزلااي الزراعية لزيالأ نشتتتتتتتتتر اأفكار المستتتتتتتتت حلثة عي  ينية  لوير    

وستتتتتت ًا   م المزلااي الزراعية ح ت يزيل معلت  بنت  ينية  لوير المزلااي الزراعية للزرا  والالي بيي ن ائج البحث أي مستتتتت ول  بنيهي كاي منزاثتتتتتا أو
لبيئتتة ي اوكمتا ييوي اليتائميي علت العمتت الزراع  م مثاًل ف  وزارأ الزراعتتة  ومتليريتة الزراعتة بتالوالي الجتليتتل وجهتاز اضرشتتتتتتتتتتتتتتال الزراع  وجهتاز شتتتتتتتتتتتتتتئو 

ة وفت ناو الوقي  حل عيبالمحافظة ب عريب الزرا  بالاوائل ال    عول عليهي مي  لوير المزلااي الزراعية وال    للل  لت زيالأ زصتتتتتتتتتتتتوبة ال ربة الزرا
ستتتتتتملأ مي استتتتتت زلاي اأستتتتتتملأ الكيماوية  ويوصتتتتتتت البحث ببقامة النلواي اضرشتتتتتتالية  وورا العمت ل لريم الزرا  علت كياية  لوير المزلاي  ن اب اأ

بصتتتتتلار المركزية لإلرشتتتتتال الزراعت ب العثتتتتتوية  عالأ ال وازي الحيول والغالائت لل ربةعالوأ علت الييمة االق صتتتتتالية للستتتتتمال العثتتتتتول  وأي  يوي اضلارأ
 النشراي اضرشالية ف  مجات  لوير المزلااي الزراعية.

 
 المراجع
 .1330الحت  ال بعة اأولت  لار الاكر العرب   الياهرأ   -اأثر  –الحجار  صالح محمول السحابة اللزانية المشكلة  .0
ملستتستتة لار ال عاوي لل بي والنشتتر  الياهرأ   030المجلة الزراعية  العلل الحستتين   أحمل  زل اي علاية امنة مي مزلااي المحاصتتيت   .1

1330. 
الستتتتلستتتتيل    محمل أبو الا وح  مستتتت وي معارب المرشتتتتليي الزراعييي فيما ي عل  بمعايير از يار ال ر  اضرشتتتتالية ال ت استتتت زلمي ل نايال  .0

 .0660(  الجمعية العلمية لإلرشال الزراع   3نشرأ بحثية رقي )البرنامج اضرشالي لزرا  اأرز بمحافظ   اللقهلية وكار الشيخ   
الشتتتاالل   محمل ف ح    حلياي  رشتتتتال صتتتتغار المزارعيي لل حوت مي الزراعة ال يليلية  ل  الزراعة ال جارية  مل مر العمت اضرشتتتتالي ف   .3

 .1330علمية لإلرشال الزراع  الجيزأ   ثوء ال غيراي ف  جمهور الزلمة اضرشالية الزراعية  المل مر السابي  الجمعية ال
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الشاااي، عماد يخاار ي اماااا  ااايخاالو ادعايالالااايرياال  يتاااة ا،عاال ، الاالةراالمااليي  اال ي رهالادجاال ،يي االنيري ا،عاال ، الا .0

دلا الاالو ا الماكل ماCIHEAM-IAMMطاجيا لاالايية ماا هياالي اساااايزاالو ادالاال  ايالالالباالهاةاا ااماال  لسااااا–الةرا

 .ا1333الايية .ما
 .0660ال نوبت  محمل عمر  المرجي ف  اضرشال الزراع   لار النهثة العربية  بيروي  .3
اشااااةيوارطلرةايساااايلاةاالو ادلا،عاياخ،اال،الاماا،ي لاا   رلاا–الو ادلااآللالاا–الطلرلامااصااااطاعاكيالامااال اا،لاالو ادالا .6

ا.0600ل  اي امايزا  االو ادلاياس صالحاا  اضعامايالو ادلاال يا لالهائلاا اماا

 .0600العالل   أحمل السيل  أساسياي علي اضرشال الزراع   لار الم بوعاي الجليلأ  اضسكنلرية   .0
أميمي  محمل رثتتتتتواي  مصتتتتت ات  محمول حلمت  مشتتتتترو  استتتتت زلاي ونيت ال كنولوجيا الزراعية   ن اب االستتتتتملأ العثتتتتتوية مي المزلااي  .6

 .1333اعية  وزارأ الزراعة واس صالح اأراثت  مايو الزر 
  .1330   لارأ المزلااي  وزارأ اللولة لشئوي البيئة  جهاز شئوي البيئة  جمهورية مصر العربية  1330 يرير حالة البيئة ف  مصر .03
 .1300العربية    وزارأ اللولة لشئوي البيئة  جهاز شئوي البيئة  جمهورية مصر 1300 يرير حالة البيئة فت مصر  .00
 يرير وزارأ الزراعة استتت صتتتالح اأراثتتتت  استتت صتتتالح مليوي ونصتتتب فلاي  بياناي وير منشتتتورأ  وزارأ الزراعة واستتت صتتتالح اأراثتتتت    .01

1303. 
ستتتتتامية موستتتتتت  محمل عبل الرحمي  لراستتتتتة الثار ال عليمية واالق صتتتتتالية للحملة اليومية ل لوير المزلااي المزرعية ببع  قرل محافظة  .00

 . 1330ار الشيخ  رسالة لك وراه  كلية الزراعة بكار الشيخ  جامعة  ن ا  ك
محمل  فرحاي عبل الستتتتتتيل  لراستتتتتتة ميارنة لمياييو  بنت واليو  المستتتتتت حلثاي الزراعية ببع  المنا   الرياية بمحافظة المنوفية  رستتتتتتالة  .03

 .0660ماجس ير  كلية الزراعة   جامعة المنوفية  
 .1303بالوالي الجليل  كشوب حصر الجمعياي ال عاونية  الزارجة  مليرية الزراعة  .00
 1303مركز المعلوماي ولعي ا زاال اليرار  بياناي وير منشورأ  الزارجة   .03

17- Fliegel ,E . C. , Extension , Communication and The Adoption Process , in: Swanson Burtion , E,( ed),. 
Agricultural Extension –AeReference Manual, 2nd ed, F.A.O , A Re Rome , 1984 .  
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Abstract 

The research aimed at identifying the level of adoption by farmers for the technology of recycling agricultural 

waste from field crops to produce organic fertilizer in the research area, determining the relationship between the 

independent variables and the degree of adoption by the farmers of the studied technology, and determining the 

contribution of the relevant variables.  

This study was conducted in New Valley Governorate. A sample of 300 samples was selected for 10% of the 

total size of the farmers who have agricultural residues from the field crops in the research area. The data were 

collected in a questionnaire specially designed to achieve the research objectives. 

The simple correlation coefficient of Pearson and the model of correlative, slope and multi-gradient analysis. 

The most important results were:  The results showed that 80% of the respondents had high adoption rate for 

agricultural waste recycling technology, while 12% had average adoption, and 8% of the respondents had low level 

of adoption of the technique.  The results showed that the degree of adoption by the respondents of the agricultural 

waste recycling technology in the study was significant at 0.01 level for each age, the level of education of the 

respondent, the area of agricultural tenure, the degree of membership in the social organizations, the degree of 

leadership, the degree of economic values, Towards agricultural extension, while it was significant at level 0.05 to 

the level of cultural openness. 

The slope relationship between the independent and morally correlated variables was found to be significant 

at 0.01, and the proportion of their contribution together in the predictive capacity to change was 52.0%, 31.6% 

due to leadership and 13.0% Agricultural, 5.1% to economic grade, and 2.3% to education. 

 The results indicated that there are six problems faced by the respondents in the field of adoption of agricultural 

waste recycling technology: lack of guidance leaflets in recycling agricultural waste 96%, high costs of transport 

and collection of agricultural wastes from field crops 83%, and lack of training programs to educate farmers on 

how to benefit from agricultural waste 76%, the lack of rural programs on television which contribute to the 

dissemination of agricultural waste recycling technology 70%, the absence of factories for the recycling and reuse 

of agricultural waste 60%, the lack of agricultural extension agents in the field of agricultural waste recycling 

57%, and the proposals submitted by the researcher To address the problems are: Practical experiments in front 

of farmers in different ways to use agricultural waste 88%, increasing the role of agricultural extension in 

awareness of the damage of burning agricultural waste 85%, providing technical publications on methods of 

recycling agricultural waste 79%, and working on the presence of a specialized guide in the field of agricultural 

waste recycling 73%, the use of the media to raise awareness of the modern methods of utilization of waste 71%, 

and finally the provision of trailers for the transfer of agricultural waste from the farms to places of burning 

agricultural waste by 69% of the total respondents. 

 


