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 بمحافظة الوادي الجديد راعيةالمخاطر الز  الحد منلزراع في لالجهود اإلرشادية 
 *عطوه د. حمدي حسن أحمد عبد الحليم

 مركز بحوث الصحراء *     

 المستخلص
على رأى  استهدف البحث التعرف على درجة حدوث المخاطر الزراعية وشدتها من وجهة نظر المبحوثين بمنطقة البحث, وأيضًا التعرف       

 الزراع في األنشطة والخدمات التي يقدمها اإلرشاد الزراعي في مجال الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث, كما استهدف البحث التعرف
 على أهم المقترحات للحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث, وضع تصور مقترح للحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث.

تم إجراء هذا البحث بمحافظة الوادي الجديد بمركزي الخارجة و الداخلة وهما مركزان تابعان إداريًا لمحافظة الوادي الجديد ألنهما  وقد       
الثاني أكبر المراكز من حيث عدد الزراع، حيث تم إختيار قرية ) الخارجة إنتاج( التابعة للمركز األول و قرية )غرب الموهوب( التابعة للمركز 

مها ن حيث عدد الزراع على الترتيب . وتم إختيار عينة عشوائية منتظمة من عدد الزراع الحائزين لألراضي الزراعية بالقري المختارة بلغ قوام
حتي يناير  2102من إجمالي شاملة الدراسة بالقري, وتم تجميع البيانات خالل الفترة من بداية شهري ديسمبر  %01مزارعًا تمثل  923

طريق المقابلة الشخصية مع المبحوثين بمقر عملهم بواسطة إستمارة اإلستبيان ، وتم إستخدام بعض األساليب اإلحصائية  عن 2102
 الوصفية كالعرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية ، والمتوسط المرجح والدرجة المتوسطة لعرض النتائج التي تم  الحصول عليها.

 ا يلى: هذا وقد أوضحت نتائج البحث م
( فيما يتعلق بدرجه حدوث %22.2أوضحت النتائج أن إرتفاع المتوسط العام للرأي بلغت النسبة المئوية أكثر من ثلثي المبحوثين )  -

المخاطر , وقد جاءت المخاطرة النفسية واإلجتماعية في الترتيب األول بين المخاطر الزراعية من حيث درجة الحدوث, وجاءت المخاطرة 
 ئية في الترتيب السادس واألخير.الكيميا

( وهي %03.2( وهي ضعيفة, و)%93( وهي متوسطة , و)%30.9أظهرت النتائج أن المتوسط العام  للرأي بلغت النسبة المئوية ) -
 (. %31.9خطيرة, وقد جاءت بين متوسط وضعيف)

 تعرضوا ألية أنشطة إرشادية في الحد من المخاطر الزراعية .( لم ي%52.3أشارت النتائج أن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين  من الزراع ) -
 ( لم يتعرضوا ألية خدمات إرشادية في الحد من المخاطر الزراعية.%22.2بينت النتائج أن أكثر من ثلثي المبحوثين من الزراع ) - 
(, وتسويق %3..3رض )الفئران( بنسبة )أسفرت النتائج أن أكبر ثالث مقترحات للحد من المخاطر الزراعية هي القضاء على القوا -

 (.                                                            %39و تخفيض أسعار األسمدة والمبيدات بنسبة) (,%39.5المحاصيل في الوقت وبالسعر المناسب بنسبة )

 المقدمة والمشكلة البحثية:
دية. قتصاقتصاد القومي المصري وأحد العناصر األساسية إلحداث التنمية اإلاإلنتاجية في اإلمن أهم القطاعات يعد القطاع الزراعي        

 (.92, ص2115)سالم, للمخاطرةقتصادية اإل عرضة عن بقية القطاعات ويعتبر القطاع الزراعي أكثر
قتناص الفرص. فالمخاطر إللسعى من أجل  ولكنها أيضا ضرورية اً عبئ –حتماالت الخسارة إوتمثل مواجهة المخاطر الزراعية وكذلك      

, وهى تسعى إلى القيام بأنشطتها . ومن سراألو إلى جنب في أكثر القرارات التي تتخذها الحكومات, ومؤسسات األعمال ًا والفرص تمضى جنب
على أن التنمية ال يمكن أن تتحقق ذلك إلى تأكيد المتخصصين  دعيصميم عملية التنمية ,وقد  فيأساسيا يدخل  اً هنا فإن المخاطرة تعد عنصر 

المخاطر)الشناوي,  ةدار إزمات وخسائر التنمية إنما ترجع لسوء الفرص . والكثير من األ  غتناما  و مواجهة المخاطر  فيإال بالنجاح 
 (.20,ص.210

ستصالح األراضي،  ونتج إطريق  العمالقة، والتي نتج عنها توفير فرص عمل كثيرة، وذلك عني ر نحو مشاريع التوسع الزراعو ومع التط     
 العاملين في القطاع الزراعي إلي المخاطر أثناء أدائهم للعمل. عن هذا األمر تعرض

, بقدر ما يتطلب تحليل العمل من معلومات يل العملمن الجوانب تحل اً هام اً وتعتبر بيئة العمل واحدة من أهم عناصر الحالة الوظيفية وجانب     
تسهم في تحسين الفهم عن العمل نفسه ومتطلبات العمل  ين توفر المعلومات عن بيئة العمل وهإت عمن يؤدون العمل  فعن المهمة ومعلوما

 (. 225,ص0355) فريد, مخاطرالالمهارية والمعرفية والتدريبية الالزمة لتجنب 
المخاطر التي تؤثر على صحتهم وأدائهم على ويتعرض جمهور العمال في قطاع الزراعة أثناء ساعات عملهم الطويل إلي العديد من     

بسط قواعد السالمة والصحة المهنية ) مركز األرض لحقوق أبسبب بيئات العمل القاسية التي تفقد  جتماعيواإلالمستوى البدني والنفسي بل 
 ( . 20,ص2101اإلنسان,
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على مكونات البيئة الطبيعية والبشرية والكائنات  اً قوعها خطر حداث والظاهرات التي تشكل في حاله و هي األ بأنهايمكن تعريف المخاطر و     
                                                          .(  2,ص 2115اإلحيدب,) الحية المختلفة النباتية والحيوانية والممتلكات العامة والخاصة 

 وريجيو( إن أنواع المخاطر هي: وعمارة ,, العيسوي( نقال عن )212-213,ص ص2115,خرونأو كمال ذكر) و    
 لخ.إبار..... ثناء الحصاد والتذرية ,وكثرة أعطال األأالت حادة أستعمال إوتتمثل في  لية )ميكانيكية(أمخاطر -0
ات مما يؤثر على ستنشاق األتربة والغبار الناتج عن تطاير بقايا النباتا  مخاطر كيميائية وتشمل األدخنة والغازات واألسمدة الكيمائية و  -2

 الجهاز التنفسي .
 .واجنوالد اتالحيوان تي تصيبمراض الاألمخاطر بيولوجية مثل التعرض لإلصابة ب -9
 مثل التعرض للتقلبات الجوية وسوء التهوية والرطوبة. (زيقيةمخاطر طبيعية )في -.
نية دكتئاب واإلرهاق والحاالت البطرابات النفسية , كالقلق واإل ضجتماعية , كاإلجهاد وعبء العمل المفرط , وبين اإلالمخاطر النفسية واإل -3

 (.03,ص 2102ضطرابات المعدية المعوية , وضعف جهاز المناعة)األمم المتحدة , ختالالت العضلية الهيكلية, اإلكمرض القلب ,واإل
 .(92,ص2115) سالم, ادية األخرىقتصقتصادية مثل التذبذب في األسعار المحلية والعالمية والمتغيرات اإللمخاطر اإلا-2

المرض المهني حسب ما ورد بمفهوم منظمة العمل الدولية: هو كل مرض تكثر اإلصابة به بين العاملين في مهنة أو حرفة معينة يعرف و      
 (.32 ,ص2115أو مجموعة من المهن دون سواهم )الشويهدي، 

ت منظمة العمل الدولية على زيادة التوعية في العالم لمنع تعرض العاملين للحوادث وتختلف األمراض المهنية من مهنة ألخرى، وقد عمل     
قترحت وسائل لمواجهتها وقدمت كل أنواع المساعدة إلحداث تغييرات وا  واألمراض المهنية مشيرة إلى وجود مخاطر وثغرات كثيرة في بيئة العمل. 

 .فعلية
تفاقية مقترحة بشأن إتفاقيات تهدف للحد من المخاطر واألمراض المهنية منها: عمل ة من اإل بعمل مجموع العمل الدولية كما قامت منظمة    

عانات 0335تفاقيات والتوصيات الخاصة بكل من المزارع روعي فيها ما ورد في اإل  2110( لسنة .05السالمة والصحة في الزراعة رقم ) ، وا 
صابات العمل  تفاقية إ، أيضا 0353، وخدمات الصحة المهنية 0350 ةالسالمة والصحة المهني، و 0323، وتفتيش العمل والزراعة .032وا 

صابات إوتم  0331وتوصية المواد الكيمائية  عتماد بعض المقترحات بشأن السالمة والصحة في الزراعة تهدف للحيلولة دون وقوع حوادث وا 
الجمل اعي أو تقليلها إلى الحد األدنى أو التحكم فيها )ضارة بالصحة ناتجة عن العمل وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزر 

 (.32,ص2109,
 ( :5,ص2103تستخدم أداة تقييم المخاطر في تحديد مستوى المخاطر الفعلية والمحتملة بطريقتين )ونس ,و    
 ؟ حدوث المخاطراحتمالية مدى  يما ه مدى االحتمالية :-0
 حالة حدوثها؟ فيمخاطر مدى شدة خطورة ال يما همدى شدة المخاطر: -2
و تقع محافظة الوادي الجديد جنوب غرب جمهورية مصر العربية, وتشترك في الحدود الدولية مع ليبيا غربًا، والسودان جنوبـــًا، أما     

وقنــا وأســـوان شرقـــًا،  ومحافظات أسيوط وسوهاج حدودهـــا الداخلية فهي تشتـــرك مع محافظـــات المنيـــا والجيـــزة  ومرسى مطروح شماالً 
تقريبًا من إجمالي مساحة الجمهورية، وتضم المحافظة خمسة مراكز إدارية هي:  %..تمثل  2كم 1135..وتبلغ مساحة المحافظة 

مس ، وتتشكل من سبعة وأربعين وحدة محلية قروية تتبعها مائة وخ الخارجة )عاصمة المحافظة( وباريس، والداخلة، وبالط، والفرافرة
 % 30.3في القطاع الريفي  و  % 3.3.نسمة منهم  291330بلغ عدد سكان محافظة الوادي الجديد يوسبعون قرية تابعة وعزبة, و 

القرار بمحافظة الوادي  اتخاذ)مركز المعلومات ودعم  2/كم2نسمة لكل0في القطاع الحضري, وتبلغ الكثافة السكانية للمساحة الكلية 
 (.2102الجديد، 

الهادفة إلى تنمية وتحديث الزراعة بجميع أوجهها، وذلك من خالل برامج إرشادية  ةمن أهم أجهزة التغيير الموجه الزراعي اإلرشادعتبر وي    
معارفهم  في مرغوبةتستهدف نشر التقنيات الزراعية المستحدثة بين الزراع وحثهم على تبنيها، وما يتطلبه ذلك من إحداث تغيرات سلوكية 

 الصحراويالصحراوية مكثف يعمل على تزويد أفراد المجتمع  األراضي فيأن النشاط اإلرشادي و  تهم المتعلقة بكل جديد.ومهار  همواتجاهات
 .(953، ص0335، نسعفا) بالمعارف والمهارات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم للنهوض بإنتاجها

وجهودهم الذاتية لرفع مستواهم  إمكاناتهمستغالل إالريف كيفية  أهلتعليم  فييمية المنوط به التعل األنظمةحد أ الزراعي اإلرشادويعد جهاز     
 (.921,ص0339) عمر ,تجاهاتهما  و معارفهم ومهارتهم  في مرغوبةتغيرات  إحداثعن طريق  جتماعيواإل قتصادياإل

ماهي درجة حدوث المخاطر الزراعية  لى التساؤالت االتية :جابة عمحاولة اإل فيومن خالل ما سبق عرضة فقد تركزت المشكلة البحثية      
األنشطة والخدمات التي يقدمها اإلرشاد الزراعي في مجال الحد من مخاطر ي ؟ ماهمن وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث وشدتها 
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م للتغلب علي تلك المشكالت في مجال الحد من التي تواجه الزراع ومقترحاته المشكالت ماهي؟ زراعية المحاصيل الحقلية بمنطقة البحث
 ؟لمحاصيل الحقلية بمنطقة البحثمخاطر زراعية ا

 
 :البحثية األهداف
 تمشيًا مع العرض السابق فقد تحددت أهداف البحث فيما يلي:       

 .من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحثوشدتها  الزراعية المخاطر درجة حدوثالتعرف على -0
 .ة بمنطقة البحثيزراعالمخاطر المجال الحد من  في الزراعي اإلرشاديقدمها  التيوالخدمات  األنشطةالتعرف على -2
 البحث. الزراعية بمنطقةللحد من المخاطر  أهم المقترحاتالتعرف على  -9
 البحث. الزراعية بمنطقةوضع تصور مقترح للحد من المخاطر -.

  أهمية البحث:
 يتساعد المسئولين وصانع سوف, محافظة الوادي الجديدالزراع في  هنتائج الدراسة من تحديد المخاطر الزراعية التي تواج هعنتسفر  ما      

اإلنتاجية والتسويقية  رتقاء بالكفاءةاإل  هاألمر الذي يترتب علي بير واإلجراءات الكفيلة بالتغلب على تلك المخاطر ،اتخاذ التدإالقرار على 
 العام للمجتمع والنهوض به. يالدخل القومساعد في زيادة ي إلى زيادة دخل المزارع وهو ما يمما يؤد على األراضي الزراعية،والمحافظة 

 الطريقة البحثية: 
 :ما يلىوتتضمن 

الوادي الجديد والتي قتصرت الدراسة على محافظة إجريت بها الدراسة الميدانية , وقد أو المناطق التي أالمنطقة  بهيقصد  المجال الجغرافي:
محافظة ل اً داريإمركزان تابعان  اومركز الداخلة  وهم خارجةمركز ال ختيارإتم وقد  حيث المساحة لألراضي الزراعية .كبر المحافظات من أتعد 

كبر قرية أتعتبر  األنهاج( ) الخارجة إنت ةختيار قريإتم حيث  ،الزراعكز من حيث عدد االمر كبر أ امألنهالجديد كمجال جغرافي للدراسة الوادي 
كبر قرية من حيث عدد الزراع وهى أتعتبر  األنه( غرب الموهوبختيار قرية )إلمركز الخارجة, كما تم ًا داريإوهى تابعة من حيث عدد الزراع 

  الداخلة.لمركز  اً داريإتابعة 
 

 .توزيع المبحوثين وفقًا لشاملة وعينة الدراسة بمنطقة البحث( 0جدول رقم )

 .2102سبتمبر  منشورة,بيانات غير الجديد, المصدر: مديرية الزراعة بمحافظة الوادي 
 

بواقع  مزارع  923قوامها بلغ  قري المختارةبال تظمة من عدد الزراع الحائزين لألراضي الزراعيةمن عشوائية عينة ختيارإتم  المجال البشري:
( غرب الموهوبمزارع من قرية) 33, كما تم إختيارمن إجمالي شاملة الدراسة بالقرية (%01لخارجة إنتاج( يمثلون )) امن قريةمزارع  .29

 ( توزيع شاملة وعينة الدراسة بالقرى المختارة.2( من إجمالي شاملة الدراسة بالقرية, كما هو موضح بالجدول رقم )%01يمثلون )
لهذا الغرض بحيث تقيس  ستبياناإل ستمارةإستبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثين وقد صممت ة اإلستمار إستخدام إ تم أداة جمع البيانات:

 اكتوبر خالل شهر لألراضي الزراعية الحائزين الزراعمن  23مبدئيٌا على  ختبارهاإالمتغيرات البحثية بما يتفق مع تحقيق أهداف البحث، وتم 

القري  شاملة القرى المختارة عدد الحائزين المركز م
 المختارة

 من الشاملة% عينة الدراسة 

 %01 .29 مزراع29.1 نتاجإالخارجة  21.3 الخارجة 0

 - - - - 2315 باريس 2

 - - - - 2.53 بالط 9

 %01 33 مزارع 332 غرب الموهوب 3335 الداخلة .

 - - - - 3032 الفرافرة 3

 - 923 9232 - 22510 إلجماليا 3
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شهري ديسمبر خالل  التي أعدت من أجلة وتم جمع البيانات شكلها النهائييها للوصول إلي وقد تم إجراء التعديالت المطلوبة عل 2102
 .2102، ويناير  2102

 
 قياس متغيرات البحث:

وقت إجراء البحث, وتم تقسيم فئات السن إلي ثالث فئات قرب سنة ألى إ باً الذى يعبر عن سن المبحوث مقر ستخدام الرقم الخام إتم السن: -0
 (.فأكثر 21سنة(, ) 33 -1.سنة(, ) 1.من هي )أقل 

ستجابات التالية ( لإل9,2,0,.,3هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن الحالة التعليمية لهم وتم إعطاء درجات ) قياستم الحالة التعليمية: -2 
عداديبتدائي إعلى حاصل و يقرأ ويكتب,  و )أمي,  ( .عاليحاصل علي مؤهل و , مؤهل متوسطحاصل و , وا 

 .( على الترتيب كمتغير كمي 0,2ستخدام تصنيف )مزارع فقط(, )مزارع ومهنة أخرى( وأعطيت الدرجات )إتم  :ساسيةاأل المهنة-9
( على 0,2,9الزراعية وقد تم إعطاء درجات ) 1ليعبر عن نوع الحيازة )ملك, إيجار, مشاركة( ستخدام تصنيفإتم نوع الحيازة الزراعية: -.

 .ذا المتغيرالترتيب كمؤشر كمي له
ر عن حجم الحيازة الزراعية بالقراريط واألفدنة وتم تقسيمها إلي ثالث فئات هي )أقل من ستخدم الرقم الخام ليعبإتم  حجم الحيازة الزراعية:-3
 ف فأكثر(.2ف(, )2قل من أ -9ف(, ) 9
تم إعطاء قد  ل المبحوثين عن حجم الحيازة الحيوانية لهم وتحديد هذا المتغير بسؤا ستخدام الرقم الخام ليعبرإ تم حجم الحيازة الحيوانية: -2 

 عنام, ماعز( .أالتالية )جاموس, أبقار, ستجابات ( لإل.,0,2,9درجات )
ال )كونه   منظمة كلية(  5)لعدد جتماعية تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن درجة مشاركتهم في المنظمات اإل:عضوية المنظمات-2 
 (9,2,0,.وقد أعطيت القيم الرقمية )صفر,  ( علي الترتيبإدارةرئيس مجلس  أو عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة أو و عاديعض أو ركاشي

درجات(,عضوية مرتفعة  01إلى  2درجات( ,عضوية متوسطة ) 2عضوية منخفضة )أقل من وتم تقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات كما يلي:
 .درجة فأكثر( 00)
 ودرجة تعرض كل مصدر ,  معلومات درا( مص01هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن ) قياستم  در المعلومات الزراعية:التعرض لمصا -5 

وتم تقسيم  ( على الترتيب,صفر0,2,9عطيت الدرجات )أ, ال( و اً , نادر  اً , أحيان اً ما بين )دائم اً ختيار إستجابته لهذه المصادر إوتتضمن 
 درجة فأكثر(. 20درجة(, تعرض مرتفع)21-00درجة (, تعرض متوسط)00يلي: تعرض منخفض)أقل من المبحوثين إلي ثالث فئات كما

األلية رأيهم في درجة حدوث المخاطر عن هذا المتغير بسؤال المبحوثين  قياستم  رأى المبحوثين في درجة حدوث المخاطر الزراعية: -3 
,صفر( 0عطيت الدرجات )أما بين )نعم ,ال ( و اإلقتصادية , و النفسية واإلجتماعية ,و يزيقية( طبيعية )ف,والبيولوجية , والكيميائيةال و)ميكانيكية(,
 عدد الدرجات التي حصل عليها المبحوثبجمع النسب المئوية للدرجة حدوث المخاطر  النسبة المئوية المتوسطةوقد تم حساب  على الترتيب,

 حدوثة . نسبةمكن بذلك ترتيب هذه المخاطر وفقا لأ, و هقسمته على عدد المخاطر للحصول علي)نعم( ثم حالةفي 
هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن رأيهم في درجة شدة المخاطر الزراعية ,  تم قياس رأى المبحوثين في درجة شدة المخاطر الزراعية: -01

لدرجة  النسبة المئوية المتوسطةتم حساب  وقد( على الترتيب, 0,2,9عطيت الدرجات )أ( و ضعيفة متوسطة, , خطيرة) على مقياس مكون من
كما تم حساب المتوسط المرجح لكل عبارة من المخاطر وذلك بجمع حاصل ضرب درجات  ,في حالة)خطيرة , متوسطة, ضعيفة( شدة المخاطر

  .للمتوسط المرجحاطر وفقا المخ شدةمكن بذلك ترتيب أو اإلستجابات في العدد المقابل لكل درجة ثم قسمته علي مجموع درجات االستجابات , 
تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن رأيهم في  : رأى الزراع المبحوثين في األنشطة اإلرشادية التي يقدمها اإلرشاد الزراعي -00 

وتم حساب المتوسط  ( على الترتيب,,صفر0,2,9عطيت الدرجات )أ( و الو , اً نادر و , اً حيانأو , ادائم) على مقياس مكوناألنشطة اإلرشادية, 
األنشطة اإلرشادية التي يقدمها اإلرشاد مكن بذلك ترتيب هذه أو , نشطة اإلرشادية المئوي, وأيضًا تم حساب المتوسط المرجح لكل عبارة لأل 

 . وفقا للمتوسط المرجح الزراعي في مجال الحد من المخاطر الزراعية
هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن  قياستم لحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث: رأي المبحوثين في الخدمات اإلرشادية في مجال ا -02

( ,صفر0,2,9عطيت الدرجات )أ( و ال و ,اً نادر و , اً حيانوأ ,اً )دائمعلى مقياس مكون , التي يقدمها اإلرشاد الزراعيالخدمات اإلرشادية رأيهم في 
تم حساب المتوسط المرجح لكل عبارة للخدمات اإلرشادية , وأمكن بذلك ترتيب هذه  وكذلك كما تم حساب المتوسط المئوي, على الترتيب,

 الخدمات اإلرشادية في مجال الحد من المخاطر الزراعية وفقا للمتوسط المرجح.
من خالل زراعية المخاطر التغلب علي تلك للأمكن التعرف علي مقترحات المبحوثين  حد من المخاطر الزراعية :للمقترحات المبحوثين  -09  

 سؤال المبحوثين وقد تم ترتيب هذه المقترحات طبقَا للتكرارات والنسب المئوية لكل مقترح من هذه المقترحات.
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 :اإلحصائيأدوات التحليل 
ة المتوسطة والدرجالمتوسط المرجح و بالتكرارات والنسب المئوية ،  ولىالجدالعرض ك اإلحصائية الوصفيةالدراسة بعض األساليب استخدمت    

 لعرض بعض النتائج التي سوف يتحصل عليها.
 :جرائيةالتعريفات اإل 
في صورة المبحوثين   الزراعرشاد الزراعي إلي األنشطة والخدمات اإلرشادية التي تقدم من خالل جهاز اإل كل يقصد به رشادية: الجهود اإل  -0

قناعهم بتنفيذ التوصيات الخاص  . للحد من المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد  ةعمل إرشادي زراعي لتعريفهم وا 
مراض الثروة بيولوجي كأدات السامة أو الت الحادة أو كيميائية كالمبيلية كاألأه المزارعين سواء كانت واجأي تهديد ي هي المخاطر الزراعية:-2

في الوقت  إنتاجهقلق المزارع من إمكانية تصريف  جتماعية كاا  ية و والرطوبة أو نفس لحرارة والرياحجنة أو طبيعية) فيزيائية( كااالدالحيوانية و 
قتصادية كا التذبذب في إنحناء الظهر للزرع والقطف أو إعمال المرهقة مثل منة)وضعية( كاألأو األفعال غير األالمناسب وبالسعر المناسب 

 دى إلى حدوث إخطار صحية جسيمة لدى المزارعين.قتصادية األخرى. األمر الذي يؤ األسعار المحلية والعالمية والمتغيرات اإل
 وصف خصائص المبحوثين من الزراع بمنطقة البحث: :أوال
( توزيع المبحوثين من الزراع بمنطقة البحث وفقًا لبعض خصائصهم الشخصية والمزرعية 2وضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )أ    

 المدروسة.
 1.)أقل من الشباب فئة  في( من المبحوثين يقعون %.3)ما يزيد قليال عن نصف المبحوثينأن لجدول تبين من النتائج الواردة باالسن: -0

 (.كثرأسنة ف21) ( منهم كبار السن%02.3سنة(، بينما كان ) 33-1.( منهم متوسطي السن)%99.3سنة(، وأن نسبة )
التي مرحلة من السن  فيفراد هؤالء األ نأن، ويتضح من ذلك الس صغار( من فئة %.3المبحوثين ) يزيد عن نصفوتشير هذه النتائج أن ما 

 .الحد من المخاطر الزراعية   مجال فيلمصادر المعلومات ًا تتسم بالعمل والعطاء والخبرة وهم أكثر تعرض
 وأن ،القراءة والكتابة يعرفونالمبحوثين  إجمالي( من %2.3)، وأميينالمبحوثين  إجمالي( من %9.3النتائج أن ) توضحالحالة التعليمية: -2
والنسبة الباقية  مؤهل متوسط, ( من حاصلين على %3.3.بينما كان )، واإلعدادية بتدائية المبحوثين حاصلين على الشهادة اإل ( من2.3%)

 .مؤهل عاليعلى  ن( حاصلي%99)منهم 
 وهو ما يشير إلى ،مؤهل عالي  و متوسطؤهل ( حاصلون على م%52.3)المبحوثين  ثالثة أرباع من أكثرويتضح من النتائج أن       

 في مجال الحد من المخاطر الزراعية  .للتوصيات الفنية الخاصة  تبنيهمسرعة و سهولة 
يمارسون  مهنة أخرى ( %91.3( من المبحوثين يعملون بالزراعة فقط، وأن نسبة )%23.3أوضحت النتائج أن ) المهنة األساسية: -9

 .بجانب الزراعة
( يعملون بالزراعة فقط، وهذا يعنى أن الزراع يعتمدون على الزراعة %23.3ن ثلثي المبحوثين )قليال عشير هذه النتائج أن ما يزيد وت      

مجال الحد من المخاطر الزراعية، بينما توضح النتائج أن النسبة  فيفقط كمصدر للدخل، ويعكس هذا سعيهم الدائم وراء الجديد والحديث 
 لمبحوثين يشتركون بأعمال أخرى بجانب الزراعة.المتبقية من ا

( %22.3,وأن نسبة ) يقومون بزراعتهاالتي  األراضيون لكتميالمبحوثين  إجمالي( من %22أفادت النتائج أن ) نوع الحيازة الزراعية: -.
 .منهم مشاركة (%01.3) إيجار, والنسبة الباقيةمنهم 

, لذا يجب توجيه البرامج ومشاركة إيجاروالنسب الباقية ما بين ,,منهم ملك( %22المبحوثين ) ثيثل ما يقرب منالنتائج أن  هذه وتبين      
 .للحد من المخاطر الزراعية )ملك(المنزرعة المساحةبهدف زيادة  المستحدثة األفكارلزراع وحثهم على تطبيق ل اإلرشادية

( منهم %31)نصف المبحوثينفدان(، وأن نسبة  9)أقل من  ثين يملكون( من المبحو %5أتضح من النتائج أن ) :حجم الحيازة الزراعية -3
 ف فأكثر(.5)لديهم(منهم %2.وأخيرا نسبة) فدان(, 2-.) لديهم من

للزراع  المتوسطةالحيازات الزراعية  نتشارإعلى يدل  األمر الذىفدان(, 2-.)( لديهم%31)المبحوثين نصف هذه النتائج أن  ويشير       
در مالمبحوثين,   .هماكهم للعمليات الزراعية الخاصة بما قد يشير إلى زيادة خبراتهم وا 

 بلغ عدد الحائزين لألبقاربينما  , حائزين جاموسلديهم المبحوثين  إجمالي( من %9النتائج أن )أظهرت  حجم الحيازة الحيوانية: -2
 .من إجمالي المبحوثين ماعزلديهم ( منهم %05.3) نسبة بلغت وأخيرا, ( %92) في حين بلغت نسبة الحائزين لألغنام( 2.3%.)

البيئة الصحراوية، و العادات والتقاليد المتوارثة من  في الرعييرجع ذلك إلى عدم تحمل الجاموس للظروف البيئية الجافة، وقسوة  ربماو     
 وات واللقاءات اإلرشادية الخاصة بتربية الحيوانات،,وهذا يتطلب إقامة الند األجداد بعدم تربية الجاموس. على عكس األبقار واألغنام والماعز

 من التدهور للحد من المخاطر الزراعية.التربة حيث تعتبر الثروة الحيوانية هي أحد أعمدة تحسين خواص 
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( %3.3عضوية منخفضة(، وأن نسبة )ال)فئة  في( من المبحوثين يقعون %3..5أشارت النتائج أن ) جتماعية:عضوية المنظمات اإل -2
 .(المرتفعةعضوية ال)فئة  في( منهم %2(، بينما )المتوسطةعضوية ال)فئة  فيمنهم 
 2جتماعية منخفضة )أقل من ( فئة أولى العضوية في المنظمات اإل%3..5هذه النتائج أن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين ) وتبين    

عية واإلدراك من حيث تسهيل وتوضيح العديد من أعماله عن طريق تقديم يرجع ذلك إلى عدم فاعلية هذه المنظمات في التو  (، وربمادرجات
 يوصى بها جهاز اإلرشاد الزراعي . اإلرشادية التي الجهود

درجة(،  3قل من أمنخفض )التعرض ال فئة( من المبحوثين يقعون في %30.2أظهرت النتائج أن ) :التعرض لمصادر المعلومات الزراعية -5
 .درجة فأكثر( 3مرتفع )التعرض ال فئة( منهم في %2.2درجة(، بينما ) 5-3متوسط )التعرض ال فئةفي هم ( من%2.2وأن نسبة )

نقص  (، وقد يرجع ذلك إلىةدرج3)أقل من تعرض منخفض ( فئة أولى %30.2وبينت هذه النتائج أن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين )    
المعلومات الخاص بالمخاطر الزراعية األمر الذي يشير إلى أهمية تضاعف جهود وأنشطة  الجهود المبذولة من الجهاز اإلرشادي في توفير

 .المراكز اإلرشادية لزيادة معلومات الزراع في هذا المجال
 

 ( توزيع المبحوثين من الزراع بمنطقة البحث وفقًا لبعض خصائصهم الشخصية والمزرعية المدروسة.2جدول رقم )

 .ستبيانستمارة اإلإجمعت وحسبت من  المصدر:
 
 
 

 الفئات  زرعية الخصائص الشخصية والم م
 العدد 

 362ن = 
% 

 السن 1

 6401 122 سنة 41أقل من 

 3306 111 سنة 62 -41

 1606 41 فأكثر21

 الحالة التعليمية 6

 306 16 أمي 

 206 61 يقرأ ويكتب 

 206 66 وأعداديبتدائي إ

 4206 123 مؤهل متوسط

 3301 112 مؤهل عالي

 المهنة األساسية 3
 2206 662 قط مزارع ف

 3106 111 مزارع ومهنة أخرى

 نوع الحيازة الزراعية 4

 2601 614 ملك 

 6206 21 إيجار

 1106 36 مشاركة

 حجم الحيازة الزراعية 6

 201 62 ف 3أقل من 

 6101 126 ف2أقل من -3

 4601 132 فأكثر ف2

 حجم الحيازة الحيوانية 2

 301 11 جاموس

 4606 141 أبقار

 3201 112 نامأغ

 1206 21 ماعز

 عضوية المنظمات االجتماعية 2

 2406 622 درجات(  2عضوية منخفضة )أقل من 

 206 31 درجات( 11إلى  2عضوية متوسطة )

 201 61 درجة فأكثر( 11عضوية مرتفعة )

2 

 

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 

 2102 311 درجة ( 11قل منأتعرض منخفض )

 206 61 درجة(  61-11تعرض متوسط )

 درجة فأكثر( 61تعرض مرتفع )

 
2 606 
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 النتائج ومناقشتها
 : رأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية.أوالً 
 ق بالمخاطر الميكانيكية بمنطقة البحث.رأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية فيما يتعل -0
بلغت أ كثر من ثلثي  المبحوثين حيث  لدرجة حدوث المخاطر النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( 9نتائج الواردة بالجدول رقم )تبين من ال       
طر الميكانيكية من حيث درجة ( , وقد جاءت المخاطرة  الخاصة بعدم وجود شبكات صرف زراعي في الترتيب األول بين المخا21.2%)

. مما يتطلب توعية الزراع والعمل على حمايتهم من الترتيب الثامن واألخير بار  فيالحدوث, وجاءت المخاطرة الخاصة بعدم الصيانة الدورية لأل
 المخاطر الميكانيكية.

نسبة متوسطة , و وهي ( %9.درجة شدة المخاطر)ل النسبة المئوية المتوسطةأن وفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج       
في الترتيب األول بين  بعدم وجود شبكات صرف زراعيجاءت المخاطرة  الخاصة وقد خطيرة, وهي ( %22.2)ونسبة, ضعيفةوهي ( 91.9%)

على المتوسطات المرجحة.  اً عتمادإ الترتيب الثامن واألخير.في عدم الصيانة الدورية لألبارالمخاطر الميكانيكية , وجاءت المخاطرة الخاصة ب
 ستخدامها.إت المستخدمة في الزراعة وتدريبهم على كيفيه ألمان لألمما يتطلب توعية الزراع بأهمية مراعاة شروط األ

 
 المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر الميكانيكية بمنطقة البحث.وشدة  ( رأى المبحوثين في درجة حدوث9جدول رقم )

 المخاطر م

 الزراعية

الترتيب       درجة حدوث المخاطر الزراعية

وفقا 

لنسبة 

حدوث 

المخاطر 

 الزراعية

 

 درجة شدة المخاطر الزراعية

 المتوسط

 المرجح

 الترتيب

 ال             نعم              

 ضعيفة متوسطة خطيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 

1 

مخاطر ال

 كية:ميكانيال

عدم الصيانة 

 بار0الدورية لأل

 ثامنال 61 3206 23 3203 22 6606 32 الثامن 4204 123 6102 122

وجود مخاطر  6

ثناء ألية أ

الحصاد 

 والتذرية0

 سابعال 6206 3202 22 3202 21 6302 43 السابع 4402 142 6601 121

وجود مخاطر  3

بار كهربائية )األ

 رتوازية(0األ

 سادسال 6201 3206 22 3202 26 6402 42 السادس 4302 144 6206 126

نقص في  4

معدات اإلطفاء 

 لدى الزراع0

 لثالثا 2606 6202 23 3202 111 3103 24 الثالث 1602 66 2403 622

عدم إزالة  6

السعف الجاف 

 بالنخيل0

 رابعال 2101 3604 26 4303 116 6103 66 الرابع 6103 21 2202 662

رتفاع أسعار إ 2

 بار0األحفر 

 نيالثا 11602 1203 42 6102 142 3301 22 الثاني 1106 32 2202 626

عدم وجود  2

شبكات صرف 

 زراعي0

 ولاأل 11202 1602 42 4203 143 32 112 األول 1101 33 2202 622

كثرة أعطال  2

 بار0األ

 خامسال 24 3301 22 4402 21 66 46 الخامس 3206 162 2102 613

 - -    3103 43 6202 - 2102 المتوسطة%

 ستبيان.ستمارة اإلإالمصدر: جمعت وحسبت من 
 
 بمنطقة البحث.الكيميائية رأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر  -2

  كثر من نصفبلغت أحيث  لدرجة حدوث المخاطر النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( .تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )       
بين المخاطر الميكانيكية  في الترتيب األولفي مياه الري والشرب  الحديدوزبزيادة أكسيد الخاصة ( , وقد جاءت المخاطرة %35.5المبحوثين )

مما يتطلب توعية . واألخير في الترتيب العاشرثناء الحصاد والتذرية ألية أبوجود مخاطر الخاصة  وجاءت المخاطرةمن حيث درجة الحدوث, 
 .ثناء الحصاد والتذريةألية أوجود مخاطر ب الزراع
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متوسطة , وهي ( %32.2) لدرجة شدة المخاطر النسبة المئوية المتوسطة وفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج أن      
في في مياه الري والشرب. وزالحديديادة أكسيد بز وقد جاءت المخاطرة  الخاصة خطيرة, وهي ( %2..0)نسبةو , ضعيفةوهي ( %99.2)نسبةو 

في .نبعاث غاز األمونيا والميثان إبالتسمم أثناء التعامل مع الحيوانات كالترتيب األول بين المخاطر الميكانيكية , وجاءت المخاطرة الخاصة 
من حافظة على البيئة من التلوث من خالل التخلص األتوعية الزراع بالم على المتوسطات المرجحة. مما يتطلبًا عتمادإواألخير  الترتيب العاشر

 .سمدة والمنتجات البيطريةمن مخلفات المبيدات والمخصبات واأل
 

 بمنطقة البحث.الكيميائية المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر  وشدة ( رأى المبحوثين في درجة حدوث.جدول رقم )
المخاطر  م

 الزراعية
الترتيب       عيةدرجة حدوث المخاطر الزرا

وفقا 
لنسبة 
حدوث 
المخاطر 
 الزراعية

 
 درجة شدة المخاطر الزراعية

 المتوسط
 المرجح

 الترتيب

 ال نعم  

 ضعيفة متوسطة خطيرة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 
0 
 
 

 مخاطرال
 كيميائية.ال

التعرض 
للمبيدات 
ثناء أ السامة

التحضير 
 والرش.

 خامسال 33.3 22 5. 32.2 33 02.5 23 سابعال 2.2. 039 ..39 022

وجود مخاطر  2
ثناء ألية أ

الحصاد 
 والتذرية.

 تاسعال 5.9. ..1. 22 9.9. 20 02.9 22 عاشرال 3.5. .02 31 023

اإلفراط في  9
ستخدام إ

األسمدة 
ثناء أالكيماوية 

 النثر .

 الرابع 32.2 93.9 22 3.3. 55 03.2 23 ثالثال 0. 093 33 .03

تلوث المياه  .
 بالمبيدات

 لثالثا 21 22.3 3. 21.0 091 ..02 92 الثاني 9..9 009 23.2 202

زيادة أكسيد  3
في  وزالحديد

مياه الري 
 والشرب.

 ألولا 010.3 02.5 5. 33.0 033 25.0 50 ولاأل  ..02 0. 52.2 255

ثناء أالتسمم  2
التعامل مع 
الحيوانات 

نبعاث غاز إك
مونيا األ

 والميثان.

 عاشرال 2.5. 5..9 35 32.9 33 2.3 09 تاسعال ..3. 029 022 022

التعرض  2
للمنتجات 

 ثانيال 21.0 25 093 31 33 3 02 ثامنال 2.9. 093 32.2 031
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البيطرية ذات 
الخواص 
 السامة.

حدوث  5
ضطرابات إ

تنفسية ) 
الغبار 

 واألتربة(.

 دسساال 39 92.2 23 31.2 39 00.5 20 رابعال .... 0.2 20.5 059

اإلصابة  3
مراض الرئة أب

) الهواء 
الملوث 
باألدخنة 
 واألبخرة(.

 ثامنال 31.3 0.3. .2 2.5. 52 01.2 03 الخامس 3.3. 031 3..3 023

تزان إعدم  01
العناصر 
في الغذائية 
 التربة .

 بعالسا 30.3 5..9 22 33.2 35 3.2 02 السادس 2.0. 032 39.3 022

 - -  99.2 32.2 2..0 - 35.5 ةالمتوسط%
 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان.
 
 بمنطقة البحث.البيولوجية رأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر  -9

المبحوثين  ثلثيمن  بلغت أ قلحيث  اطرلدرجة حدوث المخ النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( 3تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )     
من حيث درجة الحدوث,  البيولوجيةبين المخاطر  في الترتيب األولنتشار السبخات حول المزارع إب( , وقد جاءت المخاطرة  الخاصة 29%)

واألخير. مما يتطلب  بعسافي الترتيب الوغيرها (  -حساسية الجلد –بالتعرض للغبار العضوي )حساسية األنف الخاصة  وجاءت المخاطرة
 .والداجنةإلصابة بأمراض الثروة الحيوانية من ا توعية الزراع

متوسطة , وهي  (%33.2)بلغت لدرجة شدة المخاطر النسبة المئوية المتوسطةوفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج أن    
في الترتيب األول بين نتشار السبخات حول المزارع. بإاصة وقد جاءت المخاطرة  الخ خطيرة, وهي (%01)و ضعيفة,وهي ( %91.9و)

 سابع في الترتيب الوغيرها(  -إنفلونزا الطيور) اإلصابة باألمراض التي تنقل من الدواجن مثل بالخاصة  وجاءت المخاطرة,  البيولوجيةالمخاطر 
يق سالمة األغذية، وحماية صحة وحياة الحيوان والنبات، وحماية مما يتطلب توعية الزراع  في تحقعلى المتوسطات المرجحة. ًا عتمادإواألخير 

 .ستخدامها بصورة مستدامةإالبيئة والمساهمة في 
 

 بمنطقة البحث.ر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية المخاط وشدة ( رأى المبحوثين في درجة حدوث3جدول رقم )
الترتيب       ةدرجة حدوث المخاطر الزراعي المخاطر الزراعية م

وفقا 
لنسبة 
حدوث 
المخاطر 
 الزراعية

 
 درجة شدة المخاطر الزراعية

 المتوسط
 المرجح

 الترتيب

 ال نعم
 ضعيفة متوسطة خطيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 
 
0 

مخاطر ال
 بيولوجية:ال

 لثانيا 25.5 91.3 22 33 092 01.0 29 الثاني 23.5 35 21.2 290
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التخلص من 
المخلفات في 

المصارف 
 الزراعية.

تربية الماشية  2
 حول البرك

 والصرف الصحي.

 لثالثا 22.9 2..2 39 22.3 093 ..02 22 ثالثال 5..9 .00 23.2 203

نتشار السبخات إ 9
 حول المزارع .

 ولاأل  53.0 29.2 22 23.2 052 00.2 92 ولاأل  09.3 .. 52.3 253

التعرض للغبار  .
عضوي ال

)حساسية األنف 
حساسية الجلد –
 وغيرها (. -

 خامسال 32.2 2..2 2. ..22 002 ..5 .0 سابعال 2.5. 032 32.2 022

األمراض المنقولة  3
عن طريق 

الحيوان مثل) البر 
-الدرن -وسيال

 وغيرها(.

 رابعال 32.0 22.3 31 32.3 012 2..0 22 خامسال .... 0.2 33.2 059

اإلصابة باألمراض  2
التي تنقل من 

) مثل الدواجن
 -أنفلونزا الطيور 

 وغيرها(.

 لسابعا 5.5. 9.5. 23 31.2 .05 3.2 01 سادسال 3... 0.5 33.0 050

األمراض المنقولة  2
من التربة مثل 

)الفطريات 
 وغيرها(.

 دسساال 32.0 92.2 21 33.0 012 2.9 09 رابعال 9.5. ..0 32.2 053

 - -    91.9 33.2 01 - 29 ةالمتوسط%

 ستبيان.ستمارة اإلإالمصدر: جمعت وحسبت من 
 
 بمنطقة البحث. الطبيعية ررأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاط -.
المبحوثين  ن ثلثيكثر مبلغت أحيث  لدرجة حدوث المخاطر النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( 2تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )     
بين المخاطر الطبيعية من حيث درجة الحدوث,  في الترتيب األولنتشار الفئران بالمزارع والمنازل إبالخاصة وقد جاءت المخاطرة , ( % 22.2)

ة جوية يومية عن مما يتطلب توعية الزراع بإذاعة نشر في الترتيب الرابع عشر واألخير. على المزارع بهجوم الجراد الخاصة  وجاءت المخاطرة
تاحتها للزراع في الوقت المناسب وأهم االحتياطات التي يجب اتخاذها لمقاومة الحشرات  الحرارة والرياح واألمطار المتوقعة ولفترة زمنية أطول وا 

 .والمحافظة على التربة الزراعية
متوسطة ,  وهي (%5.0.)كانت  رلدرجة شدة المخاط النسبة المئوية المتوسطةوفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج أن      
في الترتيب األول بين نتشار الفئران بالمزارع والمنازل بإوقد جاءت المخاطرة  الخاصة خطيرة, وهي ( %29.2) وضعيفة, وهي ( %99.2و)

على المتوسطات المرجحة.  اً عتمادإألخير في الترتيب الرابع عشر واالجراد على المزارع بهجوم  الخاصة  المخاطرة المخاطر الطبيعية, وجاءت
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بالمخاطر الطبيعية بما يضمن عدم حدوثها أو الحد من ستخدام األساليب الحديثة في التنبؤ ا  دارة المخاطر الزراعية و إنشاء وحدة إلمما يتطلب 
 تفعيل دور اإلرشاد الزراعي في هذا المجال.و  بهدف توعية الزراعأثارة السلبية 

 
 بمنطقة البحث.الطبيعية المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر  وشدة رأى المبحوثين في درجة حدوث( 2جدول رقم )

المخاطر  م
 الزراعية

الترتيب       درجة حدوث المخاطر الزراعية
وفقا 
لنسبة 
حدوث 
المخاطر 
 الزراعية

 
 درجة شدة المخاطر الزراعية

 المتوسط
 المرجح

 الترتيب

             
 نعم 

 ال            

 ضعيفة متوسطة خطيرة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 
0 
 
 

مخاطر ال 
 :الطبيعية

رتفاع إ
درجة 

الحرارة تؤثر 
علي 

المزارع 
وقدرته 
علي 
 العمل.

 نيالثا 0..00 05.3 35 3. 0.0 92.3 003 األول 3.. 03 33.3 .90

زيادة  2
معدالت 
الرطوبة 
تقلل من 

ة كفاء
 العمال.

 رابعال 012.3 05 39 5.9. 0.9 99.2 011 رابعال 01.0 99 53.3 232

زيادة  9
الرياح تزيد 
من حدوث 
الحرائق في 

مزارع 
 النخيل.

 لثالثا 002.3 .0 9. 31.2 .03 ..93 015 الثالث 2.9 .2 32.2 913

التعرض  .
للدغ 

الثعابين 
والعقارب 
 السامة.

الحادي  33.0 050 3. 0.5
 عشر

الحادي  0.3. 92.2 32 32.2 59 2.2 3
 شرع

التعرض  3
للحشرات 
الناقلة 
للجراثيم 

والفيروسات 

ثاني ال ..32 053 2.2. 0.1
 عشر

الثاني  93.0 0. 32 31.2 20 ..5 02
 عشر
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مثل 
الناموس 
والبعوض 
 والبرغوث.

نخفاض إ 2
وندرة 

 مطار.األ

 عتاسال 32.5 92.3 29 ..39 012 01.0 21 عاشرال 93.9 023 21.2 211

تدهور  2
التربة 

 الزراعية.

 خامسال 52.5 22.3 29 93.9 .01 99.2 52 سادسال 03.2 23 51.9 .22

زيادة  5
ملوحة 
 التربة.

 بعالسا 22 05.3 0. 32.5 002 25.2 29 ثامنال 99.0 013 22.3 221

نخفاض إ 3
المياه 

بالعيون 
 الطبيعية.

 دسالسا 51 ..02 1. 33.2 022 22 22 السابع 91.9 011 23.2 223

زحف  01
الكثبان 
الرملية 
على 

 الطرق.

 عاشرال 32.9 2.0. 53 .... 53 09.3 22 عسالتا 95.5 025 20.2 210

رتفاع إ 00
مستوى 
الماء 

 .األرضي

 ثامنال 22.9 2.0. 003 2.2. 025 01.2 23 الخامس ..02 32 52.2 222

تلف  02
نهيار ا  و 

 المنازل.

الثالث  22.9 205 99.2 000
 رعش

 الثالث 91.5 0. 2. 30.0 32 2.3 3
 عشر

هجوم   09
الجراد على 

 المزارع.

الرابع  23.0 222 91.3 012
 عشر

 الرابع 25.0 0. 2. 32.9 39 2.2 2
 عشر

نتشار إ .0
الفئران 
بالمزارع 
 والمنازل.

 األول 092.0 3.2 02 22 53 ..22 202 األول 3.. 03 33.3 .90

 - -  99.2 5.0. 29.2 - 22.2 ةالمتوسط%
 

  المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان.
 
 جتماعية بمنطقة البحث.رأى المبحوثين في درجة حدوث وشدة المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر النفسية واإل -3

رباع أما يقرب من ثالثة بلغت  يثح لدرجة حدوث المخاطر النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( 2تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )     
في الترتيب األول بين المخاطر بإهمال العامل في عملة يعرضه هو وزمالئه للمخاطر , وقد جاءت المخاطرة  الخاصة (%.2المبحوثين )
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ترتيب السابع في الص التعليم للعمال يعرضهم للمخاطر بنقص فر جتماعية من حيث درجة الحدوث, وجاءت المخاطرة الخاصة النفسية واإل
 حداث الطارئة للمخاطر.دارة المخاطر والتعامل الجيد مع األإللعمل في مجال واألخير. مما يتطلب توعية الزراع 

( %22.5( متوسطة , و)%32.2)وهي  لدرجة شدة المخاطر النسبة المئوية المتوسطةوفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج أن     
في الترتيب األول للمخاطر بإهمال العامل في عملة يعرضه هو وزمالئه وقد جاءت المخاطرة  الخاصة  خطيرة, وهي (%02.2)و ضعيفة,وهي 

في الترتيب السابع  واألخير بنقص فرص التعليم للعمال يعرضهم للمخاطر . الخاصة  جتماعية, وجاءت المخاطرةبين المخاطر النفسية واإل
المختلفة ذات الصلة بسالمتهم وصحتهم بحيث تشمل على اإلخطارات بالمعلومات مما يتطلب توعية الزراع . على المتوسطات المرجحةًا عتمادإ

وذلك من خالل  ( نقص فرص التعليم ,إهمال العامل في عملة, قلة الخبرة اإلجهاد واإلرهاق,العمل بما فيها )  بجميع المخاطر فيالمتعلقة 
 .جهاز اإلرشاد الزراعي

 
 .جتماعية بمنطقة البحثالمخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر النفسية واإل وشدةرأى المبحوثين في درجة حدوث  (2جدول رقم )

المخاطر  م
 الزراعية

الترتيب       درجة حدوث المخاطر الزراعية
وفقا 
لنسبة 
حدوث 
المخاطر 
 الزراعية

 
 درجة شدة المخاطر الزراعية

 المتوسط
 المرجح

 الترتيب

             
 نعم 

 ال            
 ضعيفة     متوسطة     خطيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 
 
 
0 

 مخاطرال
النفسية 

 جتماعية:واإل

زيادة أعباء 
العمل تزيد 

تعرض 
النساء 

والفتيات                                                               
باإلجهاد 

 هاق .واإلر 

 سماالخ 32 22 30 25 023 3 3 الخامس 2.2. 0.1 32.9 053

قلة الخبرة  2
في العمل 
 الزراعي.

 الرابع 21.0 92 22 ..39 002 3.2 21 الرابع 92.3 021 29.3 213

إهمال العامل  9
في عملة 

يعرضه هو 
وزمالئه 
 للمخاطر.

 لواأل  011.2 23.5 23 30.2 033 22.3 23 األول 2.2 22 39.9 912

طول فترة  .
العمل الشاق 

والمضنى 
للعمال 

يعرضهم 
 للمخاطر.

 ثالثال 35.5 20.9 22 3..3 033 2..2 20 الثالث 00.2 92 55.5 232
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إصابة  3
المزارع بحالة 

قلق 
)تصريف 

محصوله في 
الوقت 
والسعر 

 المناسب(.

 نيالثا 3313 2..2 22 31.2 031 23.2 23 الثاني 3.2 92 ..31 232

نقص فرص  2
التعليم 
للعمال 

يعرضهم 
 للمخاطر.

 سادسال 30.5 23.9 2. 20.5 019 02.3 20 السادس ..3. 029 31.2 022

 - -    22.5 32.2 02.2 - .2 ةالمتوسط%

 ستبيان.ستمارة اإلإالمصدر: جمعت وحسبت من 
 
 بمنطقة البحث.قتصادية اإلفيما يتعلق بالمخاطر المخاطر الزراعية وشدة رأى المبحوثين في درجة حدوث -2
  رباعأما يقرب من ثالثة بلغت حيث لدرجة حدوث المخاطر  النسبة المئوية المتوسطةرتفاع إ( 5تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )     

من  ديةقتصااإلبين المخاطر  في الترتيب األولوبة التسويق نتيجة لبعد المسافة صعبوقد جاءت المخاطرة  الخاصة (,%..22المبحوثين )
زراع في الترتيب العاشر واألخير. مما يتطلب توعية البعدم توفير الخبرة الكافية في الزراعة.الخاصة  وجاءت المخاطرةحيث درجة الحدوث, 

   .واق بعرفة التوصيات الصحيحة حتي ال تحدث مخاطر زراعية غير محسوبة تؤدي لخسائر كبيرة في األسعار ورفض المحصول في األس
( %..22و) متوسطة ,وهي ( %5.)رلدرجة شدة المخاط النسبة المئوية المتوسطةيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أظهرت النتائج أن وف     

في الترتيب األول بين المخاطر بصعوبة التسويق نتيجة لبعد المسافة ضعيفة, وقد جاءت المخاطرة  الخاصة  وهي (2..2و) خطيرة, وهي 
المتوسطات المرجحة. على ًا عتمادإفي الترتيب العاشر واألخير بعدم توفير الخبرة الكافية في الزراعة . الخاصة  طرةوجاءت المخا, قتصاديةاإل

 . توفير كافة مستلزمات اإلنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأعالف وسوالر وميكنة زراعية بأسعار مناسبة للزراعمما يتطلب 
 

 قتصادية بمنطقة البحث.المخاطر الزراعية فيما يتعلق بالمخاطر اإل وشدة حدوث ( رأى المبحوثين في درجة5جدول رقم )
الترتيب       درجة حدوث المخاطر الزراعية المخاطر الزراعية م

وفقا 
لنسبة 
حدوث 
المخاط
ر 
الزراع
 ية

 
 درجة شدة المخاطر الزراعية

المتوس
 ط

 المرجح

 الترتيب

 ال             نعم           
 ضعيفة متوسطة خطيرة

عد % عدد % عدد % عدد % عدد
 د

% 

 
0 
 

قتصادالمخاطراإل
 ية: تكلفة
الكهرباء عالية 

 جدا .

22
. 

51.
9 

23 03.
2 

.92 35 الثاني
0 

53 99.
2 

2
2 

23.
2 

 الثاني 52.3

رتفاع أسعار إ 2
 المبيدات .

2.
2 

29.
2 

52 22.
. 

خامال
 س

52 93.
. 

55 92.
3 

2
5 

25.
0 

 رابعال 59.2
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رتفاع أسعار إ 9
 األسمدة.

23
0 

22.
. 

25 29.
2 

.23 23 لرابعا
5 

53 93.
. 

5
2 

9..
5 

خامال 50.2
 س

رتفاع أسعار إ .
 السوالر.

23
3 

25.
2 

21 20.
9 

00 25 22 الثالث
2 

.3 2
1 

 ثالثال 52.2 22

رتفاع تكليف إ 3
 تسوية التربة.

22
2 

23.
0 

01
2 

91.
3 

سادال
 س

23 25.
2 

32 .2.
0 

2
2 

23.
2 

 ثامنال 23.3

22 نتشار البطالة .إ 2
2 

22.
. 

01
2 

92.
2 

.22 21 ثامنال
3 

02
3 

32.
2 

9
2 

02.
3 

سادال 22.5
 س

عدم توفير الخبرة  2
الكافية في 

 الزراعة.

02
. 

32.
5 

03
3 

.2.
2 

.02 91 عاشرال
3 

33 32.
2 

.
3 

23.
5 

 عاشرال 33.3

رتفاع أسعار إ 5
 األعالف.

22
1 

22.
3 

01
3 

99.
0 

.0 29 30 سابعال
9 

23.
2 

2
2 

00.
5 

 سابعال 22.3

رتفاع تكليف إ 3
 تبطين المساقى.

20
2 

23.
2 

00
9 

9..
9 

.00 .2 التاسع
2 

00
3 

33.
0 

2
9 

99.
2 

 تاسعال 29.5

0
1 

صعوبة التسويق 
نتيجة لبعد 
 المسافة .

91
3 

32.
2 

00 ولاأل  2.3 .2
1 

92 02
5 

33 2
2 

3 003.
3 

 األول

 - - 2..2 5. ..22 - ..22 ةالمتوسط%
 

 .ستبيانستمارة اإلإ جمعت وحسبت من المصدر:
 
 فيما يتعلق بدرجة حدوث و شدة المخاطر الزراعية بمنطقة البحث. عنه بالنسبة المئوية اً معبر المتوسط العام لرأى المبحوثين -2
فيما ( %22.2المبحوثين ) أكثر من ثلثي النسبة المئوية رتفاع المتوسط العام للرأي بلغتإ(أن 3تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )    

من حيث درجة الحدوث,  الزراعيةفي الترتيب األول بين المخاطر جتماعية المخاطرة النفسية واإل, وقد جاءت يتعلق بدرجة حدوث المخاطر
عمل من خالل جهاز اإلرشادي بتكثيف الجهود اإلرشادية بواألخير. مما يتطلب توعية الزراع  سادسفي الترتيب الالكيميائية وجاءت المخاطرة 

جتماعات والندوات لزيادة معارفهم ومشاركتهم في تنفيذ األنشطة اإلرشادية و زيادة فعالية العمل اإلرشادي الزراعي الدورات التدريبية وعقد اإل
 في الحد من المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد وتحقيق أهدافه التنموية المأمولة.

وهي ( %93متوسطة , و) وهي (%30.9) ت النسبة المئويةللرأي بلغ ظهرت النتائج أن المتوسط العام وفيما يتعلق بشدة المخاطر فقد أ      
مما يستوجب على الجهاز اإلرشادي ضرورة العمل على تفعيل . (%31.9بين متوسط وضعيف)وقد جاءت خطيرة ,  وهي (%03.2و)ضعيفة, 

ستخدام الطرق اإلرشادية إة إلى الزراع من خالل تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية بدورة الحالي في نقل المعارف والمعلومات الزراعية الحديث
 المناسبة الفردية والجماعية مما يساهم في الحد من المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
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 وث و شدة المخاطر الزراعية بمنطقة البحث.فيما يتعلق بدرجة حد عنه بالنسبة المئويةًا معبر المتوسط العام لرأى المبحوثين ( 3جدول رقم )
درجة حدوث المخاطر  المخاطر الزراعية م

 الزراعية
 درجة شدة المخاطر الزراعية

المتوسطة% بالترتي   
 ضعيفة متوسطة خطيرة

بالترتي المتوسطة% الترتيب المتوسطة% بالترتي المتوسطة%   

 الثاني 91.9 السادس 9. الثاني 22.2 الثالث 21 .المخاطر الميكانيكية 0

 األول 99.2 الثالث 32.2 الخامس 2..0 السادس 35.2 كيميائية.المخاطر ال 2

 الثاني 91.9 األول 33.2 السادس 01 الخامس 29 بيولوجية.المخاطر ال 9

 الرابع 25.2 الرابع 5.0. الثالث 29.2 الرابع 22.2 طبيعية.المخاطر ال .

المخاطر النفسية  3
 ية.جتماعواإل

 الخامس 22.5 الثاني 32.2 الرابع 02.2 األول .2

 السادس 2..2 الخامس 5. األول ..22 الثاني ..22 قتصادية.اإلمخاطر ال 2
 23 30.9 03.2 22.2 المتوسط العام.

 ستبيان.ستمارة اإلإالمصدر: جمعت وحسبت من 
 

 :لزراعي في مجال الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحثالتي يقدمها اإلرشاد ااإلرشادية  في األنشطةالمبحوثين رأى -ثانيا
من  أكثر( أن 01ستجابات المبحوثين من الزراع وفقًا لرأيهم في األنشطة اإلرشادية الزراعية، حيث أوضحت النتائج جدول رقم )إتباينت       

 (%..3ن ) أو  ,في الحد من المخاطر الزراعية رشاديةإ أنشطة أليةبصفة عامة ( لم يتعرضوا %52.3) المبحوثين من الزراع أرباعثالثة 
 جماليإ( من %2.3لتلك األنشطة ) اً , في حين بلغت نسبة من يتعرضوا  دائماً نادر ( منهم يتعرضوا %2..) نأكما  ,اً أحيانمنهم يتعرضوا 

توفير التسجيالت وجاءت , األنشطة اإلرشاديةن في الترتيب األول بيالزيارات الحقلية للتعرف على المخاطر الزراعية وقد جاءت  .المبحوثين 
 المتوسطات المرجحة.على ًا عتمادإفي الترتيب الثامن واألخير الصوتية في مجال المخاطر الزراعية 

الزراعي ، كفاءة العمل اإلرشادي ليات لزيادة العديد من األ  تخاذإبهتمام القائمين علي الجهود اإلرشادية إوهذه النتيجة ينبغي أن تثير      
زمة لقيام المرشدين الزراعيين بأداء األنشطة اإلرشادية الزراعية بشكل جيد وفعال، حتي ترتفع نسب والعمل علي توفير الموارد والتسهيالت الأل 

الزراعية بمنطقة من العمل اإلرشادي الزراعي وبالجودة التي يرغبون فيها للحد من المخاطر طة اإلرشادية  للزراع المبحوثين إتاحة تلك األنش
 .البحث
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 التي يقدمها اإلرشاد الزراعي في مجال الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث.المبحوثين في األنشطة اإلرشادية الزراع ( رأي 01جدول )

 م

 األنشطة اإلرشادية

المتوسط  درجة قيام المرشدين بها
 الترتيب المرجح

ئما
دا

يانا 
أح

ادرا 
ن

 

 ال

  

 % عدد % عدد % عدد % عدد

القيام بالزيارات الحقلية للتعرف  0
 على        المخاطر الزراعية .

 األول 92.3 23 222 01.2 93 02.3 0. 2.3 22

جتماعات إرشادية في  2 عقد ندوات وا 
 مجال المخاطر الزراعية.

02 

 الثاني 20.5 23.5 229 3.2 05 ..3 90 3.2 

ية على توزيع مطبوعات إرشاد 9
 الزراع في مجال المخاطر الزراعية.

 

09 
 الثالث 05.9 52.2 222 3.2 02 5.2 22 .

رات المكتبية تحديد مواعيد الزيا .
خاصة للحصول على معلومات 

 بالمخاطر الزراعية.

7 

 الرابع 01.9 ..31 232 2.2 3 5.. 02 2.0

إقامة الحقول اإلرشادية في مجال  3
 .الحد من المخاطر الزراعية

2 
 الخامس 3.9 30 233 9.9 00 9.2 02 2.0

تطبيق نظم اإليضاح العملي  2
بالممارسة في مجال المخاطر 

 الزراعية.

9 
 السابع 9 32.2 921 1.3 9 1.3 9 1.3

عرض أفالم الفيديو التي تتعلق -2 2
 بالمخاطر الزراعية.

9 
 السادس 3.2 .3 913 2.2 3 ..2 5 1.3

في توفير التسجيالت الصوتية  5
 مجال المخاطر الزراعية.

 الثامن 2.5 32.0 902 2.5 3 0.0 . - -

 - 52.3 2.. ..3 2.3 ةالمتوسط%

 .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان المصدر:
 

 :المبحوثين في الخدمات اإلرشادية التي يقدمها اإلرشاد الزراعي في مجال الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث رأىثالثا: 
( أن أكثر من 00ستجابات المبحوثين من الزراع وفقًا لرأيهم في الخدمات اإلرشادية الزراعية، حيث أوضحت النتائج جدول رقم )إتباينت       

منهم  (%05.2ن ) أو  ,في الحد من المخاطر الزراعية  إرشاديةخدمات ألية بصفة عامة ( لم يتعرضوا %22.2المبحوثين من الزراع ) ثلثي
الزراع  جماليإ( من %2..) الخدماتلتلك  اً ناد, في حين بلغت نسبة من يتعرضوا  اً دائم ( منهم يتعرضوا%01.3ن )أكما  ,ناً ياأحيتعرضوا 

الترتيب األول بين الخدمات اإلرشادية, في تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات اإلنتاج من الجمعيات الزراعية وقد جاءت  المبحوثين .
 على المتوسطات المرجحة. اً عتمادإع بإتباع الدور الزراعية في الترتيب الثامن واألخير وجاءت توعية الزرا
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وقد تشير هذه النتائج إلى عدم كفاءة وكفاية تلك الخدمات, وكذلك لعدم ميل بعض المزارعين المبحوثين للتعاون مع الجهاز اإلرشادي    
جهود اإلرشادية لتفعيل هذه الخدمات من خالل تطوير دور الجهاز اإلرشادي بالمنطقة الزراعي بالمنطقة, األمر الذي يؤدى إلى ضرورة بذل ال

 .الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة البحث في  حتى يتمكن من الوصول بالخدمات اإلرشادية بالكفاءة المطلوبة إلى الزراع بالمنطقة
  

 

 م
 الخدمات اإلرشادية

المتوسط  درجة قيام المرشدين بها
 الترتيب حالمرج

ئماً 
دا

ياناً   
أح

ادراً  
ن

 

 ل

  

 % عدد % عدد %  عدد % عدد

 

1 

            

تقديم اإلستشارات للمزارعين 
 في مجال المخاطر الزراعية.

 الثالث 92.3 21.2 290 3.. 03 09.2  3. 00.2 95

اإلشراف على تنفيذ العمليات  2
الزراعية في الحد المخاطر 

 الزراعية.

 السادس 22.9 50.3 225 0.0 . 02.3  0. 3.. 02

تدريب المزارعين على  الرابع 91.2 25.0 232 1.2 2 5.3  25 02.5 2.  9
 مواجهة المخاطر الزراعية.

.  
59 23.2 209 

 
 األول 003.3 3.. 03 3.2 05 2..2

تسهيل حصول المزارعين 
على مستلزمات اإلنتاج من 

 الجمعيات الزراعية.

توفير الميكنة الزراعية  3
للتغلب على المخاطر 

 الزراعية.

 

00 9.9 03 
 

 لخامسا 22 ..31 232 0.2 2 2..

2  
. 0.2 . 

 
توعية الزراع بمعرفة مواعيد  السابع 9.9 32.2 920 صفر صفر 0.2

 الري المناسبة.

توعية الزراع بإتباع الدور  2
 2 صفر صفر الزراعية.

 
 الثامن 0 35.3 923 1.2 2 1.2

5  

50 2..2 0.2 
 

تطبيق الطرق المختلفة  الثاني 35.2 ..02 0. 03.5 23 9.2.
 للمكافحة في الزراعة .

 - 22.2 2.. 05.2 01.3 ةالمتوسط%

 .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان المصدر:
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 :ن المخاطر الزراعية بمنطقة البحثأهم مقترحات المبحوثين للتغلب في الحد م -رابعا
أن أكبر (،02( مقترحًا قدمها الزراع المبحوثين في الحد من المخاطر الزراعية كما يوضحها جدول رقم )22أسفرت الدراسة عن ظهور )     

تخفيض السعر المناسب ,و صيل في الوقت وبتسويق المحاو  ,القضاء على القوارض )الفئران(ثالث مقترحات للحد من المخاطر الزراعية هي )
                                                             ( على الترتيب.%39,%39.5,%3..3) يلي(، حيث بلغت النسب المئوية لتكرارها كما أسعار األسمدة والمبيدات

 

 .بحثأهم مقترحات المبحوثين للتغلب في الحد من المخاطر الزراعية بمنطقة ال( 02جدول )

 .ستبيانستمارة اإلإجمعت وحسبت من  المصدر:

 أهم المقترحات م
دد
ع

 

%
ب 
تي
تر
ال

 

 الحادي عشر 2102 622 إنشاء مصانع  لمخلفات  النخيل  ) سعف النخيل(0 1

 السابع 2202 622 0بارمشاركة الدولة في التكاليف الخاصة بإنشاء  حفر األ 6

 العاشر 2302 626 توفير معدات اإلطفاء بالمنطقة وبصفة خاصة لدى الزراع 0 3

 الخامس 2104 622 شبكات صرف  في جميع الحقول0إنشاء  4

 الثاني عشر 2106 624 مراض والملوثات 0توفير مياه نظيفة خالية من األ 6

 السادس عشر 2202 661 ستخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية 0إالتدريب األمن على  2

 التاسع 2201 622 القضاء على السبخات  بالمناطق المزروعة0 2

 السابع عشر 24 611 عن المصارف والبرك0 ا  ة الماشية بعيدتربي 2

   -الدرن –مراض المعدية التي تنتقل لإلنسان مثل )البر وسيال تطعيم الحيوانات ضد األ 2

 وغيرها(0

 الثامن عشر 6206 126

 التاسع عشر 6406 122 وغيرها(0-مراض المعدية التي تنتقل لإلنسان مثل )أنفلونزا الطيور تطعيم الدواجن ضد األ 11

 الرابع عشر 2103 636 عدم التخلص من المخلفات بالمصارف0 11

 الرابع 2102 311 الرياح(0-الرطوبة –ثناء العمل لتجنب مخاطر)الحرارة أزمة حتياطات الألتخاذ اإلإ 16

توفير مستلزمات اإلنتاج التي توصى بها وزارة الزراعة  لحماية التربة الزراعية من  13

 دهور0الت

 الثالث عشر 2206 621

 األول 2402 316 القضاء على القوارض )الفئران( 0 14

 الخامس عشر 2106 631 نخفاض المياه بالعيون الطبيعية0إل ا  حتياجات المائية نظرزراعة المحاصيل قليلة اإل 16

 لعشرونواالحادي  6606 24 مجال المخاطر الزراعية 0 فيتوفير النشرات وأشرطة الفيديو  12

 العشرين 6602 26 عمل ندوات تدريبية للمرشدين الزراعيين في مجال المخاطر الزراعية 0 12

 الثاني والعشرون 1206 21 تصال الدائم بمراكز البحوث لتوفير المعرفة الكافية بالمخاطر الزراعية 0اإل 12

 الثامن 2206 621 تحديد الوقت المناسب للعمل الزراعي0 12

 الثاني 2302 312 المحاصيل في الوقت وبالسعر المناسب 0تسويق  61

 السادس 2103 622 تخفيض أسعار الكهرباء والمواد البترولية0 61

 الثالث 23 312 تخفيض أسعار األسمدة والمبيدات 0 66
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 .زراعية  بمنطقة البحث: تصور مقترح لبرنامج إرشادي للحد من المخاطر الخامسا

 :يليلتحقيق الهدف األخير تم وضع تصور مقترح لبرنامج إرشادي للحد من المخاطر الزراعية  بمنطقة البحث كما   
 أواًل: البرنامج اإلرشادي المتقرح للحد من المخاطر الزراعية  بمنطقة البحث: وتتمثل خطوات البرنامج فيما يلي:

و المهنة  والحالة التعليمية, ,جتماعيةوالحالة اإل من حيث السن,مات المتعلقة بالمخاطر الزراعية قائق والمعلو الخطوة األولى: تم جمع الح-
جتماعية ,والتعرض لمصادر وعضوية المنظمات اإل وحجم الحيازة الحيوانية, األساسية ,ونوع الحيازة الزراعية ,وحجم الحيازة الزراعية,

 ألنشطة والخدمات اإلرشادية المتعلقة بالمخاطر الزراعية .ا اً المعلومات الزراعية ,وأخير 
نتشار الفئران بالمزارع والمنازل, صعوبة إ: بعد تحليل الحقائق أتضح ظهور عدد من المشكالت أهمها: تحديد المشكالت الخطوة الثانية: -

والرطوبة تؤثر علي المزارع وقدرته علي العمل ,و عدم  رتفاع درجة الحرارةإالتسويق نتيجة لبعد المسافة ,و أسعار األسمدة والمبيدات ,و 
نتشار السبخات إو  للعمال يعرضهم للمخاطر, والمضنىو طول فترة العمل الشاق  رتفاع أسعار حفر اآلبار,إو  وجود شبكات صرف زراعي,

عرض واإلسراف للمبيدات والمخصبات السامة و الت و التخلص من المخلفات في المصارف الزراعية, حول المزارع ,و تلوث المياه بالمبيدات,
 و قلة الخبرة في العمل المز راعى . ثناء التحضير والرش,أ
و العمل على تخفيض أسعار  تحديد األهداف وهى: التخلص من القوارض )الفئران(,و توفير أسواق قريبة من مراكز اإلنتاج, الخطوة الثالثة: -

و  بار,و دعم  الدولة في حفر األ الرياح(,و إنشاء شبكات صرف زراعي,-الرطوبة –خاطر)الحرارة زمة للحد من ماألسمدة والمبيدات الأل 
و العمل توفير مياه خالية  و تطبيق اإلجراءات الالزمة للقضاء على السبخات  بالمناطق المزروعة, تحديد الوقت المناسب للعمل الزراعي,

أحذية(,و توفير دعم فني ومادي في  -و توفير وسائل الوقاية )كمامات فات الزراعية,من الملوثات ,و التدريب األمن للتخلص من المخل
 العمل الزراعي.

 وتحديد األهداف تحديدًا واضحًا, تحديد المشكالت تحديدًا واضحًا, وضع خطة العمل: وتشتمل خطة العمل على: الخطوة الرابعة: -
وتحديد  وتحديد القائمون بالبرنامج, وتحديد الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة, هدف,وتحديد الجمهور المست وتحديد الرسالة اإلرشادية, 

 وتحديد معايير وأدلة تقيم أثار البرنامج. وتحديد التوقيت الخاص بكل مرحلة, مكان تنفيذ األنشطة,
 ثانيًا: الخطة التنفيذية للبرنامج المقترح:

 
 لزراعية  بمنطقة البحث.برنامج إرشادي مقترح للحد من المخاطر ا

الجمهور  الرسالة اإلرشادية األهداف المشكلة
 المستهدف

الطرق 
والمعينات 
اإلرشادية 
 المستخدمة

القائمون 
 بالبرنامج

مكان تنفيذ 
 األنشطة

ثار أم يدلة تقيأمعاير و  التوقيت
 البرنامج

نتشار الفئران إ* 
 بالمزارع والمنازل.

* التخلص من 
القوارض 
 )الفئران(

ضرار األ *
الناتجة من 

 القوارض )الفئران(

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* كتب 
 ونشرات

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو

 إل* العاملين با
 دارت الزراعية
* العاملين 
بالجمعيات 
 الزراعية

 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع .

*أثناء 
إعداد 
األرض 
للزراعة 

اء وأثن
الزراعة 
والحصاد 
وما بعد 
 الحصاد

* النسبة المئوية 
لحضور المستهدف 
 ألنشطة البرنامج

* نسبة الزراع الذين 
التخلص  يرغبون في

من القوارض 
 )الفئران(.

* صعوبة التسويق 
 نتيجة لبعد المسافة .

* توفير أسواق 
قريبة من 
 مراكز اإلنتاج

* أهمية وجود 
أسواق قريبة من 

ج مراكز اإلنتا
حتى ال يفقد جزء 

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* الندوات 
 اإلرشادية

 المعينات: -

* المسئولين 
 عن التسويق

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع .

* بعد 
 الحصاد.

* نسبة حضور 
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج
* عدد األسئلة 
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 من اإلنتاج.
* توفير نفقات 
من خالل وجود 
أسواق قريبة من 
 مواقع اإلنتاج

الموجهة من قبل  * أفالم الفيديو
الزراع على كيفية 
تسويق المحصول 
 وأماكن التسويق

 * أسعار األسمدة 
  . والمبيدات
 
 
 
 

 

* العمل على 
تخفيض أسعار 

األسمدة 
 والمبيدات.

* أهمية الحفاظ 
على أسعار 

منخفضة لألسمدة 
 والمبيدات.
* األضرار 

مترتبة على ال
رتفاع أسعار إ

لألسمدة 
 والمبيدات

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد

 الطرق: -
* زيارات 
لشركات 
األسمدة 
 والمبيدات.

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو

* المسئولين 
عن األسمدة 
 والمبيدات.

 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع.

* أثناء 
إعداد 
األرض 
للزراعة 
 وأثناء
 الزراعة.

* نسبة حضور 
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج
ستفسارات وأسئلة  إ* 

 المستهدفين
 

 
رتفاع درجة الحرارة إ

والرطوبة تؤثر علي 
المزارع وقدرته علي 

 العمل.

تخاذ إ* 
اإلجراءات 

زمة للحد الأل 
من 

مخاطر)الحرارة 
-الرطوبة –

 الرياح(.

* أهمية الحد من 
–مخاطر)الحرارة 

-الرطوبة 
 رياح(.ال

* الزراع 
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
جتماعات * اإل

 اإلرشادية
 المعينات: -

* البرامج 
 التليفزيونية

 * أفالم الفيديو

* المسئولين 
 عن البيئة.

* مقر الجمعية 
 الزراعية.

* حقل أحد 
 الزراع .

*أثناء 
إعداد 
األرض 
للزراعة 
وأثناء 
الزراعة 
والحصاد 
وما بعد 
 الحصاد

أسئلة الزراع * 
المستهدفين حول 

رتفاع درجة الحرارة إ
 والرطوبة

* نسبة حضور 
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج
 

* عدم وجود شبكات 
 صرف زراعي.

* إنشاء 
شبكات صرف 

 زراعي.

* أهمية إنشاء 
شبكات الصرف 

 لزراعي.ا
* األضرار 

الناتجة من عدم 
توفير شبكات 
 الصرف الزراعي.

 

* الزراع  
 بمحافظة
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
جتماعات إ* 

 إرشادية
* إيضاح 
عملي 
 بالممارسة

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو

* خدمة 
شركات شبكات 

الصرف 
 الزراعي

* المسئولين 
عن شبكات 
الصرف 
 الزراعي
 
 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع 

*قبل إعداد 
األرض 
 للزراعة.

* نسبة حضور 
ألنشطة المستهدفين 
 البرنامج

ستفسارات * عدد اإل
وطلب معلومات من 
قبل المستهدفين عن 
شبكات الصرف 

 الزراعي

رتفاع أسعار حفر إ* 
 اآلبار.

 
 
 
 
 

*دعم  الدولة 
 بار.في حفر األ

*  أهمية حفر 
 بار جديدة.أ

* األضرار 
الناتجة عن عدم 

 بار جديدة.أحفر 
 

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 ق:الطر -
* محاضرات 

 إرشادية
 المعينات: -

 * أفالم فيديو

* خبراء حفر 
 باراأل

 
 

* مقر الجمعية 
 الزراعيين

* حقل أحد 
 الزراع 

* نسبة حضور  
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج
* أسئلة الزراع 
المستهدفين حول 

 بارتكاليف حفر األ
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طول فترة العمل الشاق 
للعمال  والمضنى

 يعرضهم للمخاطر.

يد الوقت * تحد
المناسب للعمل 

 الزراعي.

* أهمية اختيار 
الوقت المناسب 
 للعمل الزراعي.
* األضرار 

الناتجة من عدم 
ختيار الوقت إ

المناسب للعمل 
 الزراعي

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* الندوات 
 اإلرشادية

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو
* البرامج 
 التليفزيونية

املين * الع
بالجهاز 
 اإلرشادي

 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع 

* أسئلة الزراع  
المستهدفين حول 

 المضنىالعمل 
 والشاق

* نسبة حضور 
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج

نتشار السبخات إ* 
 حول المزارع .

* تطبيق 
اإلجراءات 

زمة للقضاء الأل 
على السبخات  

بالمناطق 
 المزروعة.

مية تطبيق * أه
زمة اإلجراءات الأل 

للقضاء على 
السبخات  
بالمناطق 
 المزروعة

ستخدام الطرق إ*
الكيمائية للقضاء 
على السبخات  

بالمناطق 
 المزروعة

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* كتب 
 ونشرات

جتماعات * اإل
 اإلرشادية

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو

* خبراء 
صيانة 
 ياألراض

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع 

* نسبة حضور  
المستهدفين ألنشطة 

 البرنامج
ستفسارات * عدد اإل

 نتشار السبخاتإعن 

* تلوث المياه 
 بالمبيدات.

*العمل توفير 
مياه خالية من 
 الملوثات .

* أهمية  توفير 
مياه خالية من 
 الملوثات .

ضرار * األ
الناتجة من عدم 

مياه  ستخدام إ
خالية من 
 الملوثات .

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* زيارات 

لمحطات مياه 
 نظيفة 

 المعينات: -
 * الراديو

 * أفالم الفيديو

* العاملين 
بالجهاز 
 اإلرشادي
* خدمة 

شركات مياه 
الشرب 
والصرف 
 الصحي 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع 

سبة حضور ن*  
لمستهدفين ألنشطة ا

 البرنامج
* أسئلة المستهدفين 
عن تلوث المياه 

 بالمبيدات

* التخلص من 
المخلفات في المصارف 

 الزراعية.

* التدريب 
األمن للتخلص 
من المخلفات 
 الزراعية.

* أهمية التخلص 
من المخلفات 
 الزراعية.

* أهمية توفير 
أماكن أمنة 
 .إلعدامه

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 

 جديد  ال

 الطرق: -
جتماعات * اإل

 اإلرشادية
* محاضرات 

 إرشادية
 المعينات: -

 * أفالم الفيديو

* العاملين 
باإلدارات 
 الزراعية 
* العاملين 

بجمعية حماية 
 البيئة.
 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

** حقل أحد 
 الزراع 

ستفسارات * عدد اإل 
عن التخلص من 
 المخلفات الزراعية.

سراف * التعرض واإل
للمبيدات والمخصبات 

ثناء التحضير أالسامة 
 والرش.

*توفير وسائل 
الوقاية 
 -)كمامات
 أحذية(

* تدريب الزراع 
على القيام 

بوسائل الوقاية 
أحذية(  -)كمامات

 بطريقة علمية.
ضرار الناتج * األ

ستخدام إعن عدم 

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
جتماعات * اإل

 اإلرشادية
 المعينات: -

 * الراديو
 * أفالم الفيديو

العاملين  *
بالجهاز 
 اإلرشادي

 

* مقر الجمعية 
 الزراعية

* حقل أحد 
 الزراع 

* عدد األسئلة  
الموجة من 

المستهدفين عن 
كيفية توفير وسائل 

 الوقاية

4
9

1
 



 622      الجهود اإلرشادية للزراع في الحد من المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد

 6112(  1)  62مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

وسائل الوقاية 
 أحذية( -)كمامات

* قلة الخبرة في العمل 
 المز راعى .

* توفير دعم 
ومادي في فني 

 العمل الزراعي

* أهمية الحكومة 
الدعم الفني  في

والمادي في العمل 
 الزراعي.

* األضرار 
الناتجة عن عدم 
الدعم الفني 

والمادي في العمل 
 الزراعي.

* الزراع  
بمحافظة 
الوادي 
 الجديد  

 الطرق: -
* الندوات 
 اإلرشادية

 المعينات: -
 * أفالم الفيديو

* العاملين 
باإلدارات 

 لزراعيةا
* العاملين 
بالمراكز 

 رشاديةاإل 

* مقر الجمعية 
 الزراعية.

* حقل أحد 
 الزراع 

  
* أسئلة الزراع عن 
عدم الدعم الفني 
 الحكومي للزراع

 التوصيات
من  في الحدتساعد الزراع  أنيمكن  التي ستنتاجات يمكن الخروج بعدد من التوصياتا  ما توصلت إلية الدراسة من نتائج و  ضوء في    

 كما يلي: المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد
الزراعية  يجب علي األجهزة, لذا ( %22.2هو )المخاطر حدوث يتعرضون لأوضحت النتائج أن المتوسط العام لرأى المبحوثين من الزراع -0

 في مجال إدارة المخاطر الزراعية. للزراع دورات تدريبية قامةإ وخاصة اإلرشاد الزراعي
(, فالبد أن توصى %20وتشير هذه النتائج إلى أن المتوسط العام لرأى المبحوثين من الزراع يقعون في فئتي  خطيرة ومتوسطة هو)-2

ال تحدث مخاطر زراعية غير تساعد الزراع بالمعارف الجديدة الخاصة حتى  التيضرورة التوعية بعرفة التوصيات الزراعية الصحيحة الدراسة ب
  خسائر كبيرة في األسعار ورفض المحصول في األسواق.محسوبة تؤدي ل

من اإلرشاد الزراعي م األنشطة اإلرشادية تقد المن الزراع المبحوثين يرون أنه  النسبة المئوية المتوسطةلما أظهرته النتائج أن  اً نظر  -9
  الزراعية المحتملة.المخاطر  بمواجهة الخاصة توفير األنشطة اإلرشادية المتنوعة لنقل المعلوماتبولذلك يمكن التوصية  (,%52.3هو)
لذا  (,%22.2من الزراع المبحوثين لم يتعرضوا ألية خدمات إرشادية من اإلرشاد الزراعي هو) النسبة المئوية المتوسطةبينت النتائج أن  -.

 عية للحد من المخاطر الزراعية.توصى الدراسة باهتمام الدولة بتوفير كافة الخدمات مثل الخدمات اإلرشادية و البحثية الزرا
المخاطر وتخفيف حدة هذه المخاطر الزراعية لضمان مداومة الزراع في عملهم الزراعي لضمان  أثارضرورة التكاتف وعمل صندوق لتحمل -3

  .عدم الهجرة العمل الزراعي إلي أعمال أخري قليلة المخاطر
 للحد من المخاطر الزراعية بمحافظة الوادي الجديد. ةرشادياإل  البرامجتطبيق  تكثيف الجهود اإلرشادية في محاولة-2

 :المراجع
تجربة عربية, كلية التدريب, قسم -إبراهيم سليمان)دكتور(:مواجهة األزمات والكوارث, المستجدات للتصدي للكوارث والسيول اإلحيدب, -0

 .2115ية,الرياض,البرامج التدريبية, الحلقة العلمية ,جامعة نايف العربية للعلوم األمن
 .2102الجمعية العامة ,مجلس حقوق اإلنسان, الدورة العشرون, المتحدة,األمم -2
جتماعية, المجلد قتصاد الزراعي و العلوم اإلالجمل, محمد فاروق , حنان كمال, الصحة والسالمة المهنية للباحثين الزراعيين, مجلة اإل -9

 .2109,الرابع , العدد األول 
التركيب المحصولي  ,ة للنهوض بالقطاع الزراعي في مصرخرون (:مؤتمر نحو وضع سياسات جديدأوزي عبد العزيز)دكتور, و الشاذلي ,ف-.

 . 2113قتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, المصري في ظل المخاطرة والمتغيرات المحلية والدولية , كلية اإل
للجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي , اإلرشاد بل إدارتها, المؤتمر الثاني عشر لزراعية وسالشناوي,ليلي حماد , وعي الزراع بالمخاطر ا-3

دارةالزراعي   ..210الزراعة ,  القاهرة,مخاطر ال وا 
أكتوبر، اإلدارة العامة للمكتبات، إدارة  2منشورات جامعة لسالمة المهنية، الطبعة األولى، الشويهدي، مفتاح عبد السالم ، الصحة وا-2

 .2115المطبوعات والنشر، بنغازي، ليبيا ,  
 .2109المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية, السالمة والصحة في الزراعة,  -2
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قتصادية للمخاطرة في اإلنتاج الزراعي المصري, مجلة العلوم الزراعية والبيئة ,جامعة إسالم,أسامة عبد الحميد فكرى)دكتور(:دراسة -5
 .2115 السابع, العدد األول, اإلسكندرية ,المجلد

 الزراعيالجديدة بمحافظة الشرقية، مؤتمر اإلرشاد  األراضي لمزارعيحتياجات المعرفية والتنفيذية اإل)دكتور(:، إبراهيم أبو خليلسعفان-3
 .0335 ،جامعة القاهرة، الجيزة، العلميللدراسات العليا والبحث  العربي، المجلس  العربيالوطن  فيوتحديات التنمية 

 . 0339المعاصر، مصر للخدمات العلمية،   الزراعي اإلرشاد: )دكتور(حمد محمدأعمر،  -01
قتصاد والتنمية الزراعية في مصر والبالد حمد )دكتور(:ظروف ومخاطر عمل المرشد الزراعي المحلى في مصر ,مؤتمر اإلأفريد,محمد -00

 .0355العربية , كلية الزراعة ,جامعة المنصورة ,
,المخاطر المهنية التي تواجه المرشدين الزراعين بمحافظة المنوفية, مجلة الجمعية  , نوران الصاوي, محمد الدمياطي, حنان كمال -02

 . 2115,العلمية لإلرشاد الزراعي, المجلد الثاني عشر , العدد األول
 .2102منشورة، الخارجة, تخاذ القرار ، بيانات غيرإمحافظة الوادي الجديد , مركز المعلومات ودعم  -09
 .2101,سلسلة األرض والفالح ,القاهرة  ,33مركز األرض لحقوق اإلنسان, حول عمالة األطفال والنساء في الريف , العدد -.0
, جامعة , كلية الزراعة  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع  حمد لطفي إبراهيم)دكتور(:السالمة والصحة المهنية,أونس ,-03
  .2103,طدميا
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Extension efforts of farmers in reducing agricultural risks in the New Valley Governorate 

 

Dr. Hamdi Hassan Ahmed Abdel Halim Atwa * 

Desert Research Center          * 

 

Abstract 

     The research aimed to identify the degree of occurrence and severity of agricultural risks from the 

point of view of the researchers in the research area, to identify the opinion of the farmers in the activities 

and services provided by the agricultural extension in the field of agricultural risk reduction in the 

research area, to identify the most important proposals to reduce agricultural risks in the research area,  

to develop a suggested scenario for reducing agricultural risks in the research area.  

    This research was conducted in the new valley in the centers of Al-Kharga and Dakhla, which are 

administrative centers of the New Valley Governorate because they are the largest centers in terms of 

number of farmers, where the village (Kharga production) of the first center and the village (West 

Almaohoub) of second place in terms of number farmers, respectively.  

           A random systematic sample was selected from the number of farmers holding agricultural land in 

the selected villages, with a total of 329 farmers representing 10% of the total study in the village. The 

data collected during the period from December 2016 to January 2017, were obtained from the 

questionnaire, using some descriptive statistical methods such as frequency display, and percentage, 

weighted average and average degree to display the results obtained 

The results of the research showed the following: 

-The results showed that the general average opinion reached more than two thirds of the respondents 

(67.7%). The psychological and social risk came in the first ranking among the agricultural risks in terms 

of incidence, and the chemical risk ranked sixth and last. 

-The results showed that the average general opinion reached, (51.3%) medium, and (39%) low and 

(19.7%) serious, and came between the average and low (90.3%). 

-The results indicated that more than three-quarters of the respondents (87.5%) were not exposed to any 

extension activities in reducing agricultural risks. 

 - The results showed that more than two-thirds of the respondents (66.7%) were not exposed to any 

extension services in reducing agricultural risks.0 

- The results revealed that the largest three proposals for reducing agricultural risks were eradication of 

rodents (rats (94.9%), marketing of crops on time and at the right price (93.8%)  , and reduction of prices 

of fertilizers and pesticides (93%). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


