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 تبىن الزراع لبعض تقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا مبحافظة الغربية 

براهمي العدىل عبد امحليد سلامين   ي. سلامين حسن الرفاع ،  صابر مصطفى عبد الرحمي   ، محمد نس مي عىل سويل ،  *  ا 

متع الريفى  . مص  ،القاهرة ،هرز جامعة ال   ،لكية الزراعة ،قسم ال رشاد الزراعى واجمل

   Ebrahim.eladly@azhar.edu.egالربيد الاليكرتوين للباحث الرئييس: 

 امللخص 

حتديد العالقة بني املتغريات  و  ،واحلفاظ علهيااس هتدف البحث التعرف عىل مراحل تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال صيانة الرتبة 

البحث عىل عينة قواهما   يوقد أ جر  ىف جمال صيانة الرتبة واحلفاظ علهيا.  تقنيات الزراعة املس تدامةل  الزراع املس تقةل املدروسة وبني درجة اس مترارية تبىن

عام  يونيو ويوليو الشخصية مع املبحوثني خالل شهرى  ابملقابةلة اس تبيان ، ومجعت البياانت ابس تخدام اس امتر لغربيةمبحافظة ا من الزراعمبحواًث  382

حصائيًا ابس تخدام جداول احلص العددى، والتكرارات، والنسب املئوية، وم 2021   الارتباط عامل م، ومت تفريغها وتبوبهيا، ومعاجلهتا مكيًا، كام مت حتليلها ا 

لهيا مرتفع، وأ ن ما يقرب  الزراعة املس تدامة ىف جمال صيانة الرتبة واحلفاظ علتقنيات فقط من املبحوثني مس توى تبنهيم  %10.2أ وحضت النتاجئ أ ن  .البس يط

( مس توى تبنهيم  لهذه التقنيات %40.1( مس توى تبنهيم للتقنيات متوسط، وأ ن ما يزيد بقليل عن مخىس املبحوثني) %48.7من نصف املبحوثني )

بني   0,01ية طردية عند مس توى وجود عالقة ارتباط وفامي يتعلق ابلعالقة بني املتغريات املدروسة وبني درجة تبىن املبحوثني للتقنيات تبني  منخفض. 

جود عالقة  تبني و و  ،بني متغري السن 0,05وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى كام تبني  متغريى عدد س نوات التعلمي، ومساحة احليازة الزراعية،

   . بني متغري الاجتاه حنو ال فاكر اجلديدة  0,05ارتباطية طردية عند مس توى 

 . بىن, تقنيات الزراعة املس تدامة, احلفاظ عىل الرتبة: الت اللكامت ال سرتشادية 

 البحث: ومشلكة  قدمة  امل

تعترب املوارد ال رضية أ حد أ مه املوارد الزراعية الىت تدور حولها  

اهامتمات الزراعة املس تدامة لس امي ىف ضوء الاجتاه املتسارع حنو  

اختالل العالقة بني الساكن وبني تكل املوارد، سواء عىل الصعيد  

ىف ضوء ما   العاملى، أ و عىل صعيد الغالبية العظمى من ادلول، وأ يضا 

بلغته حاةل تكل املوارد من ال هجاد الىت جنمت عن املامرسات الىت  

نتاجية من وحدة ال رض   سادت العقود ال خرية لبلوغ أ قىص معدلت لال 

 (.  90: 2019الزراعية دومنا اعتبار ل ية أ اثر سلبية)جماهد:  

الزايدات املتتالية ىف  من بني ادلول اليت مل تواكب مص تعدو 

مساحة ال راىض الزراعية تواكب بأ ى حال من ال حوال ما حتقق من  

زايدات ساكنية، حيث تعاىن مجهورية مص العربية من مشلكة اخنفاض  

النس بة ال رضية الساكنية، ويرجع ذكل اىل تزايد عدد الساكن وتناقص  

دد ساكن مص  ال رض الصاحلة للزراعة، ففى مطلع القرن املاىض اكن ع 

مليون فدان أ ي أ ن   5.4واملساحة املزنرعة   مليون نسمة 11حواىل 

فدان ) حواىل نصف  0.48من ال رض الزراعية اكن  دنصيب الفر 

فدان(، ولقد أ خذ نصيب الفرد من ال راىض الزراعية ىف التناقص عىل  

ىل أ ن بلغ عام     2019مر الزمن نتيجة الزتايد املس متر فـى عدد الساكن ا 

مليون فدان أ ي   9ومساحة مزنرعة حواىل  مليون نسمة 100واىلح

فدان) حواىل   0.11أ ن نصيب الفرد من ال رض الزراعية أ صبح 

قرياط(، وذكل عىل الرمغ من ازدايد مساحة ال راىض الزراعية نتيجة  2

موقع  )اس تصالح الكثري من ال راىض الزراعية)الش بكة العنكبوتية: 

 (.  2020: جريدة ال هرام املصية

حداث ضغوطات  وقد  ىل ا  تسبب المنو الرسيع ىف أ عداد الساكن ا 

مزتايدة عىل الرتبة الزراعية حيث مت اس تغاللها واس تزنافها بأ ساليب غري  

ذ تؤكد نتاجئ ادلراسات الىت   رش يدة مما أ دى اىل تأ لكها وتدهورها، ا 

%  50أ جريت بوزارة الزراعة املصية هجاز حتسني ال راىض أ ن حواىل 

من مجةل ال راىض املزنرعة جبمهورية مص العربية وخاصة مبنطقىت ادللتا  

والوادى تعاىن من التدهور، وتقل انتاجا دون مس توى كفاءهتا  

 (. 2:  2016الانتاجية الاكمنة) قنديل: 

تباين صور هذا التدهور لعوامل طبيعية مثل الرايح،  يرجع و 

رسات الغري رش يدة  والتغريات املناخية، والبعض ال خر  لبعض املام

نسان واملمتثةل ىف تكرار زراعة ال رض ل كرث من مرة ىف العام والىت   لال 

تؤدى اىل اس تزناف العنارص الغذائية املوجودة ابلرتبة، ابل ضافة اىل  

ىل   الاس تخدام املفرط لل مسدة واملبيدات الكاميوية واذلى يؤدى ا 

رتبة، مما يكون هل بال  القضاء عىل الاكئنات احلية ادلقيقة املوجودة ابل

شك تأ ثري عىل خصوبة الرتبة الزراعية، كام أ ن كثرياً من املبيدات 

احلرشية يبقى أ اثرها ملدة طويةل ىف الرتبة الزراعية مما يعىن اس مترار  

تأ ثريها السلىب عىل النبات واحليوان وال نسان ملدة زمنية قد تس متر لعدة  

ىل أ   ن ال راىض الزراعية س نوات،  فقد أ شارت بعض ادلراسات ا 

املصية ل تزال حتتفظ ببقااي املبيدات الىت اس تخدمت ىف مص منذ  

%  41-10أ كرث من عرشين عاما مضت ، وقد تراوحت نسبهتا ما بني 

 ( 90:  2017من نس بة املبيد املس تخدم )فضل هللا، 

ىل اس تخدام الكثري من املزارعني مياه الصف   كام امتد التدهور ا 

عاجلة  لرى مزارعهم  والىت تعترب من أ مه مصادر تلوث  الصحي غري امل

من هذه   30الرتبة ابلعنارص الثقيةل والسامة، حيث وجد أ ن حواىل %

ىل الرتبة، كام وجدت دراسة أ جرهتا وزارة   احمللفات تضاف س نواي ا 

ادلوةل لشؤون البيئة يف مص عىل املمرات املائية والقنوات يف دلتا  

واد الضارة يف هذه اجملاري املائية والرتع جتاوزت  النيل، أ ن تركزيات امل

احلدود املسموح هبا، كام وجدت ادلراسة أ ن متوسط تركزيات ال مونيا  
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  تا قد جتاوز احلدود املسموح هبا، يف معظم نقاط الرصد يف قنوات ادلل 

خلية   1,000وأ ن عدد خالاي البكترياي القولونية يتجاوز احلدود ال منة ) 

( واليت حتددها منظمة الصحة العاملية، الامر اذلى قد  ملليرت  100للك 

ينذر بأ اثر سلبية خطرية عىل الرتبة والنبات وال نسان )وزارة ادلوةل  

 (.  56:  2017لش ئون البيئة:

ىل ما س بق فا ن صيانة املوارد ال رضية يف مجهورية مص   وابلنظر ا 

املوارد  العربية قد أ حضت رضورة ليس فقط بسبب الندرة النسبية لتكل 

ولكن أ يضا بسبب ما يعرتهيا من تدهور مس متر، ول شك يف أ ن صيانة  

ل من خالل مجموعة من الربامج ال رشادية الىت   تكل املوارد لن تتحقق ا 

يمت ختطيطها عىل املس توى احملىل مبا يتناسب وظروف لك منطقة  

وبأ سلوب علمى سلمي لضامن صيانهتا واحملافظة علهيا لتحقيق التمنية 

 لزراعية املنشودة. ا

وانطالقا من أ مهية دور ال رشاد الزراعى ىف جمال تمنية وصيانة  

املوارد الطبيعية وخاصة الرتبة الزراعية من خالل توعية الزراع وتعلميهم  

اكفة التقنيات الىت من شأ هنا تعزيز اس تدامة الزراعة وخباصة ىف جمال  

دلور ظهرت رضورة  احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا، وانطالقا من هذا ا

اجراء هذه ادلراسة للتعرف عىل مس توى تبىن الزراع لبعض التقنيات 

سهام ىف توفري البياانت  املتعلقة ابحلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا، وذكل لال 

 للقيام بدورها امللح ىف هذا اجملال.  دية واملعلومات ملساعدة اخلدمة ال رشا

 : البحث أ هداف  

حوثني لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف التعرف عىل مراحل تبىن املب 

 جمال صيانة الرتبة واحلفاظ علهيا. 

حتديد العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة 

، حبراثة وتسوية الرتبةاس مترارية تبىن تقنيات الزراعة املس تدامة واملتعلقة 

ضافة الامسدة العضوية و  احليوية، وماكحفة احلشائش  اخملصبات وا 

 ل فات، واس تخدام مياه الرى، وادلرجة ال جاملية للتقنيات. وا

 : البحثية   ض و الفر 

 التالية: البحثيةفقد مت صياغة الفروض  لهدف البحث الثاىنحتقيقا 

توجد عالقة معنوية بني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة 

وبني املتغريات املس تقةل   حبراثة وتسوية الرتبةاملس تدامة واملتعلقة 

 املدروسة. 

توجد عالقة معنوية بني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة 

ضافة ال مسدة واخملصبات وبني املتغريات املس ت  قةل املس تدامة واملتعلقة اب 

 املدروسة. 

توجد عالقة معنوية بني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة 

املس تدامة واملتعلقة مباكحفة ال فات واحلشائش وبني املتغريات املس تقةل 

 املدروسة. 

توجد عالقة معنوية بني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة 

غريات املس تقةل  املس تدامة واملتعلقة ابس تخدام مياه الري وبني املت 

 املدروسة. 

توجد عالقة معنوية بني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة 

جامل وبني املتغريات املس تقةل املدروسة.   املس تدامة ا 

 ولختبار هذه الفروض مت وضعها ىف صورهتا الصفرية

 الطريقة البحثية: 

 منطقة البحث وعينته: 

متثلت شامةل البحث يف مجيع الزراع مبحافظة الغربية والبالغ عددمه  

ومت اختيار مركزي طنطا،  مثانية مراكز، مزارعا موزعني عىل  477532

من أ كرب مراكز   ابعتبارهامواحملةل الكربى من بني املراكز الامثنية للمحافظة 

ل ويل  احملافظة من حيث عدد الزراع، وقد جاء مركز طنطا يف املرتبة ا

ويليه مركز  قرية  53موزعني عىل 92160حيث بلغ عدد الزراع به 

قرية   56موزعني عىل 91000احملةل الكربى حيث بلغ عدد الزراع به 

قرى عىل أ ساس عدد املزارعني من لك مركز،   4اختيار أ كربمت وقد 

جاميل عدد مزارع   35426موضع ادلراسة  الامثنيةابلقري  الزراع  وبلغ ا 

مبحواث بناءُا   382الامثنية، اختري مهنم عينة قواهما  القري موزعني عيل

 موزعني عىل القرى طبقا للمعادةل التالية:  جدول العينات ملورجانعىل 

جاميل   جحم العينة من القرية = ا جاميل عدد الزراع ابلقرية اخملتارة × ا 

جاميل الزراع ابلقري الامثنية اخملتارة لدلراسة.  عينة البحث ÷ ا 

  طنطا قري  

  50= 35426÷ 382×4640= حمةل مرحوم قرية جحم العينة يف

 مبحواثً 

 مبحواثً  40=35426÷  382×3695= قرية برما جحم العينة يف 

 مبحواثً   40=  35426÷  382×3605=  دفره قرية جحم العينة يف

 مبحواثً  35=35426÷382×3274= قرية نواج جحم العينة يف 

 :  احملةل الكربى قري مركز  

 مبحواثً 69=35426÷382×6360= قرية العامريةجحم العينة يف 

 مبحواثً   54= 35426÷ 382×5056=قرية الهيامت جحم العينة يف

  45= 35426÷ 382× 4219=  قرية شربااببلجحم العينة يف 

 مبحواثً 

  49= 35426÷ 382× 4577=  بش بيش قرية جحم العينة يف

 مبحواثً 

 وتبويهبا: معاجلة البياانت مكيا  

فامي يتعلق ابلتعرف عىل مراحل معلية تبىن الزراع املبحوثني  

  مت لتقنيات الزراعة املس تدامة يف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا  

  -الاهامتم -التعرف عىل مراحل معلية التبىن)السامعمن خالل ا قياسها 

تقنيات  التبىن( والىت مر هبا املبحوثني للقيام بتبىن -التجريب -التقيمي

  24الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا وعددها 

 تقنية موزعة عىل أ ربعة أ قسام رئيس ية وذكل كام يىل: 
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: ومت قياسها من خالل سؤال املبحوثني عن سامعهم  مرحةل السامع

تقنية من تقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل   24لعدد 

لب مهنم ال س تجابة للك مهنا عىل مقياس مكون من  وطُ ، الرتبة وصيانهتا

للك   ( صفرو  ،1) قمي ترمزييةوأ عطيت  )مسع هبا، مل يسمع(فئتني هام:

 . عىل الرتتيب اس تجابة

ومت قياسها من خالل سؤال املبحوثني عن مدى  : مرحةل ال هامتم 

لب مهنم ، وطُ اهامتهمم ابحلصول عىل معلومات عن هذ التقنيات

)اهمت ابحلصول  ال س تجابة للك مهنا عىل مقياس مكون من فئتني هام: 

للك   ( صفر و  ، 1) قمي ترمزييةوأ عطيت  عىل معلومات عهنا، مل هيمت( 

 . عىل الرتتيب اس تجابة

ومت قياسها من خالل سؤال املبحوثني عن قياهمم  : مرحةل التقيمي 

ماكنياهتم  للك   س تجابةلب مهنم ال  وطُ بتقيمي التقنيات طبقًا لظروفهم وا 

)مقت بتقيميها وأ نوى جتريهبا،  عىل مقياس مكون من فئتني هام:  مهنا

للك   (صفرو  ،1) قمي ترمزييةوأ عطيت  رصفت النظر عهنا بعد تقيميها(

 . عىل الرتتيب  اس تجابة

ومت قياسها من خالل سؤال املبحوثني عن قياهمم  : مرحةل التجريب 

عىل   للك مهنا لب مهنم ال س تجابةوطُ بتجريب التقنيات متهيداً لتبنهيا 

)مقت بتجريهبا وأ نوى تبنهيا، رصفت النظر مقياس مكون من فئتني هام:

عىل   للك اس تجابة ( صفرو  ،1)  قمي ترمزييةوأ عطيت  عهنا بعد جتريهبا( 

 . الرتتيب

ومت قياسها من خالل سؤال املبحوثني عن مدى   : مرحةل التبىن 

  لب مهنم ال س تجابة طُ قد و قياهمم بتبىن التقنيات وال س مترار ىف تبنهيا، 

)نفذهتا وأ رغب ىف  عىل مقياس مكون من فئتني هام: للك مهنا

  ، 1)درجات وأ عطيت الاس مترار، نفذهتا ول أ رغب ابلس مترار(،

وجبمع ادلرجات الىت حيصل علهيا  . عىل الرتتيب  للك اس تجابة (صفرو 

املبحوث يف مجيع التقنيات أ مكن احلصول عىل درجة تعرب عن مس توى  

جامًل.  تبنيه لهذه التقنيات ا 

مس توى تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة املس تدامة يف جمال احلفاظ عىل  

 الرتبة وصيانهتا: 

 لس تجاابت املبحوثني عىل النحو التاىل:  الفعىل  ملدىمت اس تخدام ا

فامي يتعلق ابلتقنيات املتعلقة حبراثة وتسوية الرتبة بلغ املدى الفعىل  

  وفقًا  املبحوثني تقس مي  متعليه فقد و  ،درجة 6درجة، واحلد ال عىل  1

لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة   ملس توى تبنهيم

ىل  وصيانهتا    :ه  فئات  ثالث ا 

 درجة ( 2-1)منخفض   تبىن

 درجة  (4-3)  متوسط   تبىن

 درجة  ( 6-5)  مرتفع  تبىن

ضافة ال مسده واخملصبات بلغ املدى   فامي يتعلق ابلتقنيات املتعلقة اب 

  تقس مي  مت عليه فقد و  ،درجة 24درجة، واحلد ال عىل  0الفعىل 

لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال   ملس توى تبنهيم  وفقاً  املبحوثني

ىل احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا     :ه فئات ثالث ا 

 غري متبىن)صفر( 

 درجة ( 2-1)منخفض   تبىن

 درجة  (4-3)  متوسط   تبىن

 درجة  ( 6-5)  مرتفع  تبىن

عداد  الرتبة للزراعة بلغ املدى الفعىل  فامي يتعلق ابلتقنيات املتعلقة اب 

  وفقًا  املبحوثني تقس مي  متعليه فقد و  ،درجة 6درجة، واحلد ال عىل  0

لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة   ملس توى تبنهيم

ىل   وصيانهتا    : ه  فئات ثالث ا 

 غري متبىن)صفر( 

 ( درجة2-1تبىن منخفض)

 ( درجة4-3تبىن متوسط ) 

 ( درجة 5-6تبىن مرتفع )

عداد الرتبة للزراعة بلغ املدى الفعىل   فامي يتعلق ابلتقنيات املتعلقة اب 

  وفقًا  املبحوثني تقس مي  متعليه فقد و  ،درجة 6درجة، واحلد ال عىل  1

لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة   ملس توى تبنهيم

ىل   وصيانهتا    : ه  فئات ثالث ا 

 ( درجة2-1تبىن منخفض)

 ( درجة4-3تبىن متوسط ) 

 ( درجة 6-5تبىن مرتفع )

جامىل التقنيات بلغ املدى الفعىل  درجة، واحلد   1فامي يتعلق اب 

  ملس توى تبنهيم  وفقًا  املبحوثني تقس مي  مت عليه فقد و  ،درجة 24ال عىل 

ىل   لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا   ا 

   : ه  فئات الثث

 درجة ( 8-1)منخفض   تبىن

 درجة  ( 16-9)  متوسط   تبىن

 درجة ( 24-17)  مرتفع  تبىن

 كام مت تصنيف التقنيات حسب نس بة درجة التبىن واكنت اكلتاىل: 

  درجة التبىن  منخفضة: وفهيا تكون نس بة تقنيات ذات درجة تبىن

ىل  % 0,1من  . % 33,3ا 

درجة التبنىى   تكون نس بة: وفهيا متوسطة تقنيات ذات درجة تبىن 

ىل  % 33,4من   . %66,6ا 

من   درجة التبىن : وفهيا تكون نس بةمرتفعة تقنيات ذات درجة تبىن 

ىل  66,7%  . % 100ا 
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 النتاجئ واملناقشة 

الزراعة   لتقنيات ابلتعرف عىل مراحل تبىن املبحوثني فامي يتعلق 

 املس تدامة ىف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا: 

ىل اربع حماور رئيس ية  مت تقس مي هذه التقنيات ا 

 .الرتبة التقنيات املتعلقة حبراثة وتسوية

ضافة ال مسدة واخملصبات .   التقنيات املتعلقة اب 

 التقنيات املتعلقة مباكحفة ال فات واحلشائش.

 ابس تخدام مياه الرى. التقنيات املتعلقة 

 : املتعلقة حبراثة وتسوية الرتبة   التقنيات 

ت  ل  اس تخدام اتتضمن هذه التقنيات ست معليات زراعية ىه 

عىل معق   احلرث السطحى للرتبة، و لزراعةلزراعية حديثة لهتيئة الرتبة 

  مس 120-60عىل معق  احلرث العميق للرتبة، و ويهتاهتلتفكيكها و  مس15

، وحرث  الرتبة  تشميس الرتبة بعد لك حرثةهبا، و  أ مالح  عند ظهور 

وقد أ ظهرت النتاجئ جدول   .تسوية الرتبة ابللزير وىه نصف جافة، و 

 : ( ما يىل 1رمق)

 اس تخدام أ لت زراعية حديثة لهتيئة الرتبة للزراعة: 

أ ن مجيع  أ وحضت النتاجئ فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

وأ ن أ كرث من ثالثة أ رابع   ،مسعوا هبذه التقنية( قد %100املبحوثني )

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عهنا، يف  %77املبحوثني )

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات   %23حني أ فاد 

 عهنا،  

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد عىل مخىس   وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا  ( قد %42.1املبحوثني )

من املبحوثني   % 34,9 ابملعلومات عهنا متهيدا لتجربهتا،  يف حني أ فاد

 . أ هنم رصفو النظر عهنا بعد تقيميها 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد   وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

بتجريب وتبىن التقنية، ( قد قاموا %30,9بقليل عن ثلث املبحوثني ) 

  أ كرث من عرش املبحوثني ويريدون الاس مترار يف تبنهيا, يف حني أ فاد 

 . من املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا بعد جتريهبا(% 11.3)

 : مس لتفكيكها وهتويهتا 15احلرث السطحى للرتبة عىل معق  

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 . عىل معلومات عهنا

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   ريب والتبىن: ج وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والت 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية %83.2يزيد عىل أ ربعة اخامس املبحوثني ) 

دون الاس مترار يف  ذهنيا تبعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويري

من املبحوثني   ( %16.8أ كرث من عرش املبحوثني )تبنهيا،  يف حني أ فاد 

 . أ هنم رصفو النظر عهنا بعد تقميها

 مس عند ظهور أ مالح هبا: 120-60احلرث العميق للرتبة عىل معق  

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا %79.6املبحوثني)من أ ربعة أ خامس 

  من الزراع  % 20.4ابلسعى للحصول عىل معلومات عهنا، يف حني أ فاد 

 مل يسمعوا عهنا.  بأ هنم

أ ظهرت النتاجئ أ ن ربع   ريب والتبىن: ج وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والت

وقاموا  ( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم %25.1املبحوثني)

أ كرث من   بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا،  يف حني أ فاد

من املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا بعد  (%  54.1نصف املبحوثني) 

 . تقميها 

 تشميس الرتبة بعد لك حرثة: 

أ ظهرت النتاجئ أ ن الغالبية  فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية واهمتوا ابلسعى  %92.1العظمى من الزراع ) 

بعدم   من الزراع %7.9 للحصول عىل معلومات عهنا، ىف حني أ فاد

 سامعهم عن التقنية.

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   ريب والتبىن: ج وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والت 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا %82.5يزيد عىل أ ربعة أ خامس املبحوثني) 

تبعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا،  يف  

 . من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها   %9.7حني أ فاد  

 (: % 50حرث الرتبة نصف جافة)نس بة الرطوبه  

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

اهمتوا و ( قد مسعوا هبذه التقنية، %65.2) عىل ثالثة أ خامس املبحوثني 

   ا. ابلسعى للحصول عىل معلومات عهن 

  يقرب من ثالثةأ ظهرت النتاجئ أ ن ما  وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم  %56أ خامس املبحوثني)

من   % 9.7يف حني أ فاد  متهيدا لتجربهتا، واقتنعوا ابملعلومات عهنا 

 . نظر عهنا بعد تقميهاال املبحوثني أ هنم رصفو 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد   وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

( قد قاموا بتجريب وتبىن التقنية %82.5عىل أ ربعة أ خامس املبحوثني) 

 ويريدون الاس مترار يف تبنهيا. 

 : تسوية الرتبة ابللزير 

أ ن مجيع   أ ظهرت النتاجئ  ىت السامع والاهامتم: فامي يتعلق مبرحل 

أ فاد أ كرث من ثالثة أ رابع  ، و ( قد مسعوا هبذه التقنية%100املبحوثني )

( أ هنم اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن  %77.2املبحوثني )

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل   % 22.8التقنية، يف حني أ فاد 

 .معلومات عن التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا %29.1يقرب من ثلث املبحوثني )

لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات عهنا وقاموا بتجريهبا وتبنهيا ويريدون  
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رصفو  من املبحوثني أ هنم  %48.2الاس مترار يف تبنهيا،  يف حني أ فاد 

 . نظر عهنا بعد تقميهيا 

جامًل:    حبراثة وتسوية الرتبة للتقنيات املتعلقة  مس توى تبىن الزراع    ا 

من املبحوثني مس توى   %33.3( أ ن 2أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

جاملً تبنهيم  منخفض، وأ ن ما   للتقنيات املتعلقة حبراثة وتسوية الرتبة ا 

متوسط،   للتقنيات %( مس توى تبنهيم51.3يزيد عن النصف بقليل)

للتقنيات املتعلقة حبراثة مس توى تبنهيم  فقط من املبحوثني %15وأ ن 

جامًل   مرتفعوتسوية الرتبة ا 

ضافة ال مسدة واخملصبات:   التقنيات املتعلقة اب 

حتليل الرتبة،  تتضمن هذه التقنيات ست معليات زراعية ىه 

اس تخدام التسميد  ، اس تخدام المكبوست، ضافة ال مسدة احليويةا  

، اس تخدام سائل السامد العضوى، اس تخدام ال مسدة البدلية اخرض

 : ( ما يىل 3وقد أ ظهرت النتاجئ جدول رمق) .بأ نواعها اخملتلفة

 ليل الرتبة: حت 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

ما يقرب من   التقنية، وأ ن( قد مسعوا هبذه %70.2من ثلىث املبحوثني )

من الزراع مل يسمعوا عهنا، كام تبني أ ن أ كرث   (%29,8 ثلث املبحوثني)

%( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل  35,3من ثلث املبحوثني)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا   % 29,8، يف حني أ فاد امعلومات عهن

 .ابحلصول عىل معلومات عن التقنية

  أ ظهرت النتاجئ أ ن  يمي والتجريب والتبىن: وفامي يتعلق مبراحل التق 

قد بدأ وا بتقيمي التقنية  من الزراع (%14,9 أ كرث من عرش املبحوثني)

ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات عهنا متهيدا لتجربهتا، وقاموا  

مخس   بتجريهبا وتبنيهيا ويرغبون ابلس مترار يف تبنهيا, يف حني أ فاد 

 . من الزراع أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها(%20,4 املبحوثني)

 : اضافة ال مسدة احليوية 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   السامع والاهامتم:  فامي يتعلق مبرحلىت 

أ كرث من أ ربع أ خامس   ( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن%100املبحوثني )

قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن   ( مهنم %81,2املبحوثني)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل   %18,8التقنية،  يف حني أ فاد  

 عهنا. معلومات عن  

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب من نصف   وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا  %49,7املبحوثني )

ما يقرب من ثلث   متهيدا لتجربهتا، يف حني أ فاد عهنا  ابملعلومات 

 . من املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا بعد تقميها ( %31.4ني)املبحوث

أ ظهرت النتاجئ أ ن أ كرث من ربع   وفامي يتعلق مبرحةل التجريب: 

( قد قاموا بتجريب التقنية متهيدا لتبنهيا،  يف حني %26,4)املبحوثني

 . أ هنم رصفو النظر عهنا بعد جتريهبا  ممهن %23,3أ فاد 

ما يقرب من مخس   هرت النتاجئ أ ن أ ظ فامي يتعلق مبرحةل التبىن: 

من الزراع قد قاموا بتبىن التقنية ويريدون  ( %17,5 املبحوثني)

 . % مهنم ل يريدون الاس مترار يف تبنهيا 8,9الاس مترار يف تبنهيا  وأ ن

 : اس تخدام المكبوست 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

مسعوا هبذه التقنية، وأ ن ما يزيد عىل أ ربعة  ( قد %100املبحوثني )

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات  %84أ خامس املبحوثني ) 

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول   %16عن التقنية، يف حني أ فاد 

 .عىل معلومات عن التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن اكرث من نصف   وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا  %53,4املبحوثني)

من املبحوثني أ هنم   %30,6ابملعلومات متهيدا لتجربهتا،  يف حني أ فاد 

 . عهنا بعد تقميها   اً رصفو نظر 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

( قد قاموا بتجريب وتبىن التقنية ويريدون  %31,4من ثلث املبحوثني ) 

 . قد رصفو النظر عهنا بعد جتريهبا % 21,9الاس مترار يف تبنهيا، وأ ن  

 خرض: ل  اس تخدام التسميد ا 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

أ كرث من ثالثة أ رابع   ( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن%100املبحوثني )

، يف  اقد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عهن ( %77,7وثني)املبح

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات   % 22,3حني أ فاد 

 .عن التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   : والتجريب والتبىن  حل التقيمي ا وفامي يتعلق مبر 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا  %22,8يقرب من ربع املبحوثني) 

لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا،  يف حني  

 . من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها % 55أ فاد  

 اس تخدام السامد العضوى السائل: 

أ ظهرت النتاجئ أ ن حواىل ربع   فامي يتعلق مبرحةل السامع والاهامتم: 

من الزراع مل   % 75.9( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن %24.1املبحوثني)

%(  16.7يسمعوا عهنا، كام تبني أ ن أ كرث ما يقرب من مخس املبحوثني) 

يف حني أ فاد  ،قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن التقنية

 .من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات عن التقنية % 7.3

ما   أ ظهرت النتاجئ أ نيتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: وفامي 

قد بدأ وا بتقيمي التقنية  من الزراع (%8.1يقرب من عرش املبحوثني) 

ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات عهنا متهيدا لتجربهتا، وقاموا  

من   % 8.6بتجريهبا وتبنيهيا ويرغبون ابلس مترار يف تبنهيا, يف حني أ فاد 

 . الزراع أ هنم رصفو النظر عهنا بعد تقميها

 : اس تخدام السامد البدلى بأ نواعه اخملتلفة 
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أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبراحل السامع والاهامتم والتقيمي: 

( قد مسعوا هبذه التقنية, واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 . لظروفهمعىل معلومات عهنا، وقاموا بتقيميها وفقا 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد   وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

( قد قاموا بتجريب وتبىن التقنية %86,4عىل أ ربعة أ خامس املبحوثني) 

النظر عهنا بعد   قد رصفو  % 13,6ويريدون الاس مترار يف تبنهيا، وأ ن 

 . جتريهبا

ضافة  ال مسدة ميكن ترتيب  من العرض السابق للتقنيات املتعلقة اب 

التقنيات تنازليا وفقا للنسب املئوية دلرجة التبىن اس تخدام التسميد  

، والتسميد  %31.4، واس تخدام المكبوست %86.4البدلى 

، وحتليل الرتبة  %17.5، واس تخدام ال مسدة احليوية %22.8أ خرض

 . %8.1، واس تخدام ال مسدة العضوية السائةل  14.9%

ضافة ال مسدة  املتعلقة  للتقنيات زراع ولتحديد مس توى تبىن ال    اب 

جامًل:    واخملصبات   ا 

  ايتبنو من املبحوثني  مل  %6.9( أ ن 4أ وحضت النتاجئ جدول رمق ) 

من املبحوثني اكن مس توى تبنهيم   % 64.4أ اًي من هذه التقنيات وأ ن 

(  %28.2للتقنيات منخفض، وأ ن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) 

مس توى تبنهيم للتقنيات متوسط، ىف حني اكنت أ قل نس بة من  

 ذوى تبىن مرتفع لهذه للتقنيات.   % 0.5املبحوثني 

 التقنيات املتعلقة مباكحفة ال فات واحلشائش: 

املاكحفة احليوية  تتضمن هذه التقنيات ست معليات زراعية ىه 

التعقمي الشمىس للرتبة للتخلص من  ، اس تخدام الفريموانت ،للحشائش

 ،صل النباىتاملبيدات ذات ال   مال فات, التعاقب احملصوىل، اس تخدا

وقد أ ظهرت النتاجئ  اس تخدام الطرق املياكنيكية ملاكحفة احلشائش

 ( مايىل: 5جدول رمق) 

 املاكحفة احليوية للحشائش: 

أ كرث من   أ ظهرت النتاجئ أ ن : والاهامتم  السامع  ىت فامي يتعلق مبرحل 

قد مسعوا هبذه التقنية،  ( من املبحوثني %69ثلىث املبحوثني)

تبني أ ن ما يقرب من نصف املبحوثني  ، كام مل يسمعوا هبا % 30.9وأ ن

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن التقنية، يف % 46.1)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات عن   %23حني أ فاد 

 .التقنية

أ كرث من عرش   جئ أ ن أ ظهرت النتا وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

من املبحوثني قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا  ( %15.2املبحوثني)

من   %30,9لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات متهيدا لتجربهتا،  يف حني أ فاد 

 . نظر عهنا بعد تقميهاال املبحوثني أ هنم رصفو 

أ كرث من   أ ظهرت النتاجئ أ ن وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

من املبحوثني قد قاموا بتجريب وتبىن  ( %11.3 رش املبحوثني) ع 

% من  %3.9التقنية، ويريدون الاس مترار يف تبنهيا,  يف حني أ فاد 

 . املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا بعد جتريهبا

 : اس تخدام الفريموانت 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية واهمتوا %73.1أ رابع املبحوثني) من ثالثة 

 ا. ابلسعى للحصول عىل معلومات عهن 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب من نصف   وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم واقتنعوا  %47.1املبحوثني)

% من املبحوثني أ هنم   25.9ابملعلومات متهيدا لتجربهتا،  يف حني أ فاد 

 . رصفو نظر عهنا بعد تقميها 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   وفامي يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن: 

( املبحوثني قد قاموا بتجريب وتبىن  %35.6من مخىس املبحوثني)

من   %11.5التقنية، ويريدون الاس مترار يف تبنهيا، يف حني أ فاد  

 . عهنا بعد جتريهبااملبحوثني بأ هنم رصفو النظر  

 : التعاقب احملصوىل للوقاية من ال فات 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 . عىل معلومات عهنا

ا  أ ظهرت النتاجئ أ ن م  وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا %21.3يزيد بقليل عن مخس املبحوثني ) 

تبعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا،  يف  

 ا. هيمن املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقمي % 78.7حني أ فاد  

 التعقمي الشمىس للرتبة للتخلص من ال فات: 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب من ثالثة   مبرحةل السامع: فامي يتعلق 

مل   %28.3( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن%71.7أ رابع املبحوثني)

 يسمعوا هبا. 

تبني أ ن ما يقرب من نصف   وفامي يتعلق مبرحةل الاهامتم:   

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن  %46.6املبحوثني)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل   % 25.1التقنية، يف حني أ فاد 

 .معلومات عن التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   وفامي يتعلق مبرحلىت التقيمي والتجريب: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا لظروفهم  %23من ربع املبحوثني) 

حني أ فاد  واقتنعوا ابملعلومات عهنا وقاموا بتجريهبا متهيداً لتبنهيا، يف 

 . من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها  23.6%

أ كرث من عرش   أ ظهرت النتاجئ أ نوفامي يتعلق مبرحةل التبىن:

من املبحوثني قد قاموا بتبىن التقنية ويريدون   % 15.4املبحوثني

من املبحوثني بأ هنم ل يريدون   % 7.6الاس مترار يف تبنهيا، يف حني أ فاد 

 . الاس مترار يف تبنهيا

 : اس تخدام املبيدات ذات الاصل النباىت 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية واهمتوا %84.6عىل أ ربعة أ خامس املبحوثني) 
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من   % 15.4ابلسعى للحصول عىل معلومات عهنا، يف حني أ فاد

 وا هبا. املبحوثني أ هنم مل يسمع

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد عىل نصف   : وفامي يتعلق مبرحةل التقيمي

(من املبحوثني قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا  %53.9املبحوثني)

%   30.6لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات متهيدا لتجربهتا،  يف حني أ فاد 

 . من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   : يتعلق مبرحلىت التجريب والتبىن وفامي 

( املبحوثني قد قاموا بتجريب وتبىن  %38.5من مخىس املبحوثني)

من   15.4التقنية، ويريدون الاس مترار يف تبنهيا، يف حني أ فاد 

 . املبحوثني بأ هنم رصفو النظر عهنا بعد جتريهبا

 : اس تخدام املاكحفة املياكنيكية 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   مبرحلىت السامع والاهامتم:  فامي يتعلق 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 . عىل معلومات عهنا

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

التقنية ( قد بدأ وا بتقيمي %77.2يزيد عىل أ ربعة اخامس املبحوثني ) 

ذهنيا تبعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف  

من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد   % 22.8تبنهيا،  يف حني أ فاد 

 . تقميها 

من العرض السابق للتقنيات املتعلقة مباكحفة ال فات واحلشائش  

املاكحفة   لتبىنميكن ترتيب التقنيات تنازليا وفقا للنسب املئوية دلرجة ا

اس تخدام املبيدات ذات ال صل النباىت ، %77.2املياكنيكية 

التعاقب احملصوىل   ،%35.6اس تخدام الفريموانت ،38.5%

املاكحفة احليوية للحشائش  ، % 15.4التعقمي الشمىس للرتبة ،21.3%

11.3% . 

جامًل:    ابملاكحفة املتعلقة    للتقنيات مس توى تبىن الزراع    ا 

أ اًي   ايتبنو من املبحوثني  مل  % 5( أ ن 6النتاجئ جدول رمق ) أ وحضت 

من املبحوثني اكن مس توى تبنهيم   %60.7من هذه التقنيات وأ ن 

(  %27.2للتقنيات منخفض، وأ ن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) 

مس توى تبنهيم للتقنيات متوسط، ىف حني اكنت أ قل نس بة من  

 تقنيات.ذوى تبىن مرتفع لهذه لل    % 7.1املبحوثني 

 التقنيات املتعلقة ابس تخدام مياه الرى: 

تتضمن هذه التقنيات ست معليات زراعية ىه الزراعة عىل  

  -اس تخدام طرق ري حديثة ) رشمصاطب لرتش يد املياه املس تخدمة، 

اس تخدام مياه ري خالية من امللواثت وخاصة مياه  ، س يفون( -تنقيط

يف املساء او الصباح   الري ،تطهري املراوى احلقلية ، الصف الصحى

وقد أ ظهرت النتاجئ    زراعة حماصيل احتياجاهتا املائية منخفضة ، الباكر

  ( ما يىل: 7جدول رمق) 

 الزراعة عىل مصاطب لرتش يد املياه املس تخدمة: 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يقرب   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ( قد %70.4من ثالثة أ رابع املبحوثني ) 

من   % 29.6ابلسعى للحصول عىل معلومات عهنا، يف حني أ فاد 

 املبحوثني بأ هنم مل يسمعوا عهنا. 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية %56.8يقرب من ثالثة أ خامس املبحوثني) 

م واقتنعوا ابملعلومات متهيدا لتجربهتا وتبنهيا،  يف حني  ذهنيا تبعا لظروفه

 . % من املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا بعد تقميها  13.6أ فاد 

 اس تخدام طرق ري حديثة: 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

املبحوثني  ( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن ثالثة أ رابع %100املبحوثني )

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن التقنية، يف % 75.1)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات   % 24.9حني أ فاد 

 .عن التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

التقنية ذهنيا تبعا  ( قد بدأ وا بتقيمي %24.9حواىل ربع املبحوثني)

لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات وقاموا بتجريهبا وتبنهيا ويريدون الاس مترار  

من املبحوثني أ هنم رصفو النظر عهنا   %50.3يف تبنهيا،  يف حني أ فاد 

 . ا هيبعد تقمي

 وخاصة مياه الصف الصحى:   اس تخدام مياه ري خالية من امللواثت 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   م: فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامت 

( قد مسعوا هبذه التقنية، وأ ن ثالثة أ رابع املبحوثني  %100املبحوثني )

( قد اهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عن التقنية، يف % 91.6)

من املبحوثني أ هنم مل هيمتوا ابحلصول عىل معلومات عن   % 8.4حني أ فاد 

 .التقنية

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   التقيمي والتجريب والتبىن: وفامي يتعلق مبراحل 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا تبعا  %41.6يزيد عىل مخىس املبحوثني )

ا ويريدون الاس مترار  لظروفهم واقتنعوا ابملعلومات وقاموا بتجريهبا وتبنهي

من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد   %50يف حني أ فاد  يف تبنهيا،

 . اهيتقمي

 طهري املراوى احلقلية: ت 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   فامي يتعلق مبرحلىت السامع والاهامتم: 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 ا. عىل معلومات عهن 

أ ظهرت النتاجئ أ ن ما   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية %58.6املبحوثني) يقرب من ثالثة أ خامس 

ا ويريدون الاس مترار يف  ذهنيا تبعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهي

من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد   %41.4يف حني أ فاد  تبنهيا،

 . تقميها 
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 : الرى يف املساء أ و الصباح الباكر 

ا هبذه التقنية، ( قد مسعو %100أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع املبحوثني ) 

واهمتوا ابلسعى للحصول عىل معلومات عهنا وبدأ وا تقيميها ذهنيا تبعا  

لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا، وأ ن  

 . % 100مصدر معلوماهتم عهنا اكن ال هل واجلريان بنس بة

 : زراعة حماصيل احتياجاهتا املائية منخفضة 

أ ظهرت النتاجئ أ ن مجيع   مبرحلىت السامع والاهامتم: فامي يتعلق 

( قد مسعوا هبذه التقنية، واهمتوا ابلسعى للحصول  %100املبحوثني )

 . عىل معلومات عهنا

أ ظهرت النتاجئ أ ن   وفامي يتعلق مبراحل التقيمي والتجريب والتبىن: 

( قد بدأ وا بتقيمي التقنية ذهنيا %60.2حواىل ثالثة أ خامس املبحوثني) 

بعا لظروفهم وقاموا بتجريبهيا وتبنهيا ويريدون الاس مترار يف تبنهيا،  يف  ت 

 . من املبحوثني أ هنم رصفو نظر عهنا بعد تقميها % 39.8حني أ فاد  

من العرض السابق للتقنيات املتعلقة ابس تخدام مياه الرى ميكن  

  ترتيب التقنيات تنازليا وفقا للنسب املئوية دلرجة التبىن الري ىف الصباح 

،  %60.2، زراعة حماصيل احتياجاهتا املائية منخفضة % 100او الليل 

، الزراعة عىل مصاطب لرتش يد املياه  %58.6تطهري املراوى 

،اس تخدام طرق  41.6،اس تخدام مياه رى خالية من امللواثت 56.8%

 . % 24.9ري حديثة 

جامًل:    للتقنيات ابس تخدام مياه الري ولتحديد مس توى تبىن الزراع    ا 

من املبحوثني مس توى   %31.1( أ ن 8أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

جامًل منخفض، وأ ن ما   تبنهيم للتقنيات املتعلقة ابس تخدام مياه الرى ا 

( مس توى تبنهيم للتقنيات %57.6يقرب من ثالثة أ خامس املبحوثني ) 

فقط من املبحوثني مس توى تبنهيم  لهذه التقنيات  11.3متوسط، وأ ن 

 فع. مرت

الزراعة املس تدامة يف جمال احلفاظ عىل   للتقنيات مس توى تبىن الزراع 

 :  اجامل الرتبة وصيانهتا  

من املبحوثني مس توى   %41.1( أ ن 9أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

جامًل منخفض، وأ ن ما يقرب من نصف املبحوثني  للتقنيات تبنهيم  ا 

قط من  ف % 10.2متوسط، وأ ن  للتقنيات%( مس توى تبنهيم 48.7)

 مرتفع.  للتقنياتاملبحوثني مس توى تبنهيم  لهذه ا

من العرض السابق ملراحل تبىن الزراع لتقنيات الزراعة املس تدامة  

يف جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا ميكن تصنيف هذه التقنيات وفقا  

 للنسب املئوية دلرجة التبىن: 

 تقنيات ذات تبىن مرتفع وىه: 

 % 100الليل  الري ىف الصباح او 

 % 86.4اس تخدام التسميد البدلى 

 % 83.2احلرث السطحي للرتبة  

 % 82.5تشميس الرتبة بعد لك حرثة  

 % 77.2املاكحفة املياكنيكية 

 تقنيات ذات تبىن متوسط وىه: 

 % 60.2زراعة حماصيل احتياجاهتا املائية منخفضة 

 . %58.6تطهري املراوى 

 %56.8الزراعة عىل مصاطب لرتش يد املياه  

 % 50ث الرتبة نصف جافة)رطوبة حر 

 41.6اس تخدام مياه رى خالية من امللواثت 

 % 38.5اس تخدام املبيدات ذات ال صل النباىت 

 % 35.6اس تخدام الفريموانت  

 تقنيات ذات تبىن منخفض وىه: 

 % 31.4اس تخدام المكبوست 

 % 30.9اس تخدام الات زراعية حديثة لهتيئة الرتبة قبل الزراعة 

 % 29.1ابللزير التسوية 

 % 25.1احلرث العميق عند ظهور أ مالح 

 % 24.9اس تخدام طرق ري حديثة 

 % 22.8تسميد أ خرض

 % 21.3التعاقب احملصوىل 

 % 17.5اس تخدام ال مسدة احليوية 

 % 15.4التعقمي الشمىس للرتبة 

 % 14.9حتليل الرتبة  

 % 11.3املاكحفة احليوية للحشائش  

 % 8.1السائةل اس تخدام ال مسدة العضوية 

من خالل هذه النتاجئ يتضح لنا أ ن التقنيات املتعلقة ابس تخدام  

وأ يضا املتعلقة مباكحفة ال فات ه أ قل   وية واحليويةال مسدة العض

التقنيات تبنيًا من جانب الزراع ذكل بسبب اس تخدام ال مسدة  

 البياانتواملبيدات الكاميوية من جانب الكثري من الزراع وهذا يتفق مع 

مليون طن من   20مص تس هتكل جواىل  املنشورة واليت تؤكد أ ن 

الف طن فقط لل مسدة العضوية ابل ضافة   250ال مسدة املعدنية مقابل 

الاف طن من املبيدات س نواي مما جيعل مص   10اىل اس هتالك حنو 

من أ كرث ادلول يف املنطقة العربية اس هتالك للمبيدات ابلنظر اىل 

ال مر اذلى يدعو اىل العمل عىل زايدة الوعى  املساحات املزنرعة 

للمزارع خبطورة ال رساف يف اس تخدام ال مسدة واملبيدات الكاميوية 

والعمل عىل توفري البدائل املتاحة، كام أ ظهرت النتاجئ أ يضا أ ن اجلريان  

ليت يس تقى مهنا الزراع  وال هل وال صدقاء تعترب من أ كرث املصادر ا
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زراعة املس تدامة يف جمال صيانة الرتبة واحلفاظ  عن تقنيات ال معلوماهتم 

علهيا ال مر اذلى يدعو اىل رضورة الاعامتد عىل املهنج ال رشادى )من  

 مزارع ملزارع( وذكل يف ظل قةل أ عداد املرشدين الزراعيني.

للمبحوثني  حتديد العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة اثنيا 

التعلمي، وجحم ال رسة، ومساحة احليازة  وىه السن، وعدد س نوات 

الزراعية، والعضوية ابملنظامت الاجامتعية، والتأ ثري القيادى، والاجتاه  

  حنو ال فاكر اجلديدة، والاجتاه حنو البيئة، والاجتاه حنو ال رشاد الزراعى 

وبني درجة اس مترارية تبىن تقنيات الزراعة املس تدامة واملتعلقة حبراثة  

ضافة الامسدة العضوية واخملصبات احليوية، وماكحفة  وتسوية الرتبة ، وا 

 :احلشائش وال فات، واس تخدام مياه الرى، وادلرجة ال جاملية للتقنيات

 ( مايىل: 10اوحضت النتاجئ جدول رمق)

  لعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة فامي يتعلق اب 

  تبني ما  حبراثة وتسوية الرتبة املتعلقة للتقنيات تبىن املبحوثني  اس مترارية 

 يىل: 

بني متغريى   0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 عدد س نوات التعلمي، ومساحة احليازة الزراعية.  

بني متغري اجتاه   0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 . املبحوثني حنو ال فاكر اجلديدة 

  املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة لعالقة بني فامي يتعلق اب 

ضافة ال مسدة واخملصبات  املتعلقة للتقنيات تبىن املبحوثني  اس مترارية  اب 

 يىل:   تبني ما   احليوية 

بني متغري   0,001وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 عدد س نوات التعلمي  

بني متغري   0,001وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى 

 الس 

بني متغريي   0,005جود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى و 

 مساحة احليازة الزراعية، واجتاه املبحوثني حنو ال فاكر اجلديدة  

  لعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة فامي يتعلق اب 

  مباكحفة ال فات واحلشائش املتعلقة للتقنيات تبىن املبحوثني  اس مترارية 

 يىل:   تبني ما 

بني متغريى   0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 عدد س نوات التعلمي، ومساحة احليازة   

بني اجتاه   0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 . املبحوثني حنو ال فاكر اجلديدة 

  لعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة فامي يتعلق اب 

  تبني ما  ابس تخدام مياه الرى املتعلقة للتقنيات تبىن املبحوثني  اس مترارية 

 يىل: 

بني متغريى   0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

 عدد س نوات التعلمي، والتأ ثري القيادى  

بني متغري   0,005وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى 

 .السن

  املدروسة وبني درجة لعالقة بني املتغريات املس تقةل فامي يتعلق اب 

جامىل التقنيات املتعلقة  للتقنيات  تبىن املبحوثني    اس مترارية   يىل:   تبني ما   اب 

بني متغريى   0,001وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

    .عدد س نوات التعلمي، و مساحة احليازة 

بني متغري   0,005وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى 

   سن.ال 

بني متغري   0,005عالقة ارتباطية طردية عند مس توى وجود 

 . الاجتاه حنو ال فاكر اجلديدة

 التوصيات 

مثلو   من املبحوثنيالغالبية العظمى ا أ وحضته النتاجئ من أ ن مل اً وفق

فئىت التبىن املنخفض واملتوسط يف تقنيات حراثة وتسوية الرتبة 

ضافة ال مسدة بنس بة%84.6بنس بة ، وتقنيات %92.6، وتقنيات ا 

، وتقنيات اس تخدام مياه الرى  % 87.3ماكحفة ال فات واحلشائش بنس بة

برضورة تكثيف هجود العمل  توىص ادلراسة ذلا  % 89.8بنس بة

وحمتية تنفيذ التقنيات ذات مس توى التبىن يف هذا اجملال، ال رشادى 

املنخفض واملتوسط ابحلقول ال رشادية حىت يطمنئ الزراع بنتاجئها،  

 وابلتاىل تشجيعهم عىل تنفيذها. 

بحوثني مل يسمعوا  بناءاً عىل ما أ فادت به النتاجئ أ ن الكثري من امل 

عىل الرتتيب اس تخدام ال مسدة العضوية   ببعض التقنيات ىه

(،  املاكحفة  %34.8(، حرث الرتبة نصف جافة)%75.9السائةل)

(، الزراعة عىل مصاطب  %29.85(،  حتليل الرتبة)%30.9احليوية)

(، اس تخدام  %28.3(، التعقمي الشمىس للرتبة) % 29.6)

(، اس تخدام املبيدات ذات ال صل %26.9)تالفريموان

(، ذلكل توىص ادلراسة برضورة تفعيل دور ال رشاد  %15.4النباىت)

لزراعى عىل مس توى القرية، وكذكل خمتلف وسائل ال عالم امجلاهريية  ا

 للعمل عىل نرش هذه التقنيات.

س تخدام ال مسدة  أ ن التقنيات املتعلقة ابيف ضوء ما تبني من النتاجئ 

وأ يضا املتعلقة مباكحفة ال فات ه أ قل التقنيات تبنيًا  العضوية واحليوية

ال مسدة واملبيدات الكاميوية من جانب الزراع ذكل بسبب اس تخدام 

اىل  اجلهاز الارشادى  من جانب الكثري من الزراع ال مر اذلى يدعو

العمل عىل زايدة الوعى للمزارع خبطورة ال رساف يف اس تخدام ال مسدة  

   .واملبيدات الكاميوية والعمل عىل توفري البدائل املتاحة

صدقاء تعترب من  النتاجئ أ ن اجلريان وال هل وال  به  وفقا ملا أ سفرت

أ كرث املصادر اليت يس تقى مهنا الزراع معلوماهتم  عن تقنيات الزراعة 

املس تدامة يف جمال صيانة الرتبة واحلفاظ علهيا ال مر اذلى يدعو اىل  

رضورة الاعامتد عىل املهنج ال رشادى )من مزارع ملزارع( وذكل يف ظل  

 قةل أ عداد املرشدين الزراعيني. 
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شاد الزراعى ابلزراعة املس تدامة ملا لها من دور  رضورة اهامتم ال ر 

نتاجية   ىف فعال يف الوقت احلارض  احملافظة عىل املوارد الارضية وال 

لل جيال احلالية والقادمة وذكل عن طريق تزويد املرشدين الزراعيني  

ابملعلومات الالزمة عن الزراعة املس تدامة  وتوصيلها اىل الزراع من  

 ة املالمئة. خالل الطرق ال رشادي

 : املراجع 

فضل هلل، صالح عىل صاحل)دكتور(،التلوث البيىئ: لكية الزراعة، جامعة  

 . 2017أ س يوط، 

قنديل، نبيل فتحي )دكتور(، تلوث الرتبة الزراعية، معهد حبوث ال راىض  

 . 2016واملياه والبيئة، مركز البحوث الزراعية، اجلزية،  

الزراعية ىف مص ومتطلبات تعزيز  جماهد، وحيد)دكتور(، ال راىض 

اس تدامهتا، املؤمتر ادلوىل الس نوى لتعزيز الزراعة املس تدامة، معهد  

 . 2019التخطيط القوىم، القاهرة، 

 . www.ahram.org.eg   ،2020موقع جريدة ال هرام املصية، 

وزارة ادلوةل لش ئون البيئة، دليل تدوير اخمللفات الزراعية، مجهورية مص  

 . 2017 العربية،

جامًل.  مس توى تبىن الزراع للتقنيات املتعلقة حبراثة وتسوية الرتبة:  2جدول    ا 
 % العدد  مس توى التبىن

 33.3 127 ( 2-1تبىن منخفض)
 51.3 196 ( 4-3تبىن متوسط)

 15.4 59 ( 6-5تبىن مرتفع) 
 382ن=

ضافة ال مسدة واخملصباتمس توى تبىن الزراع للتقنيات املتعلقة   : 4جدول    . ا جامًل  اب 
 % العدد  مس توى التبىن

 6.9 26 غري متبىن)صفر( 
 64.4 246 ( 2-1تبىن منخفض)
 28.2 108 ( 4-3تبىن متوسط)

 0.5 2 ( 6-5تبىن مرتفع) 

جامًل. مس توى تبىن الزراع للتقنيات املتعلقة ابملاكحفة   : 6جدول    ا 
 % العدد  مس توى التبىن

 5 19 غري متبىن)صفر( 
 60.7 232 ( 2-1تبىن منخفض)
 27.2 104 ( 4-3تبىن متوسط)

 7.1 27 ( 6-5تبىن مرتفع) 
 382ن=

جامًل  للتقنيات ابس تخدام مياه الريمس توى تبىن الزراع   : 8جدول    ا 
 % العدد مس توى التبىن

 31.1 119 (2-1تبىن منخفض)
 57.6 220 (4-3متوسط)تبىن 

 11.3 43 (6-5تبىن مرتفع)

جامًل   :   9جدول    . مس توى تبىن الزراع للتقنيات ا 
 % العدد  مس توى التبىن

 41.1 157 ( 8-1تبىن منخفض)
 48.7 186 ( 16-9تبىن متوسط)

 10.2 39 ( 24-17تبىن مرتفع) 

للمبحوثني وبني درجة تبىن املبحوثني لتقنيات الزراعة املس تدامة ىف عض املتغريات املس تقةل املدروسة قمي معامالت الارتباط البس يط بني ب  : 10جدول 
 جمال احلفاظ عىل الرتبة وصيانهتا .  

 املتغريات املس تقةل
 
 

 املتغريات التابعة

 السن
 
 

عدد  
س نوات 

 التعلمي

عدد افراد  
 الارسة 

مساحة 
 احليازة

العضوية 
ابملنظامت 
 الاجامتعية

التأ ثري 
 القيادى

الاجتاه  
حنو  

ال فاكر  
 اجلديدة 

الاجتاه  
 حنو البيئة

الاجتاه حنو  
الارشاد  

 الزراعى

 0.040 0.010 * 0.109 0.095 0.061 ** 0.191 0.055 ** 0.188 0.061 حراثة وتسوية الرتبة
 0.020 0.027 * 0.100 0.099 0.095 * 0.109 0.019 ** 0.198 ** 0.204 اس تخدام ال مسدة العضوية واحليوية

 0.054 0.039 * 0.128 0.094 0.037 ** 0.181 0.023 ** 0.172 0.011 ماكحفة ال فات 
 0.021 0.031 0.14 * 0.114 0.058 0.030 0.013 * 0.125 * 0.130 اس تخدام املياه 

جاميل التقنيات  0.041 0.027 * 0.120 0.080 0.062 ** 0.188 0.022 ** 0.164 * 0.105 ا 
 0.01قمية معامل الارتباط عند مس توى معنوية ** 

 0.05* قمية معامل الارتباط عند مس توى معنوية 
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 . مراحل تبىن الزراع املبحوثني للتقنيات املتعلقة حبراثة وتسوية الرتبة: 1جدول  

 
ضافة ال مسدة واخملصبات  : 3جدول    مراحل تبىن الزراع املبحوثني للتقنيات املتعلقة اب 

 382ن=
 
 

 التقنيات

 التبىن التجريب  التقيمي الاهامتم السامع

رصف النظر بعد   قمي ويريد التحريب  غري هممت  هممت يسمعمل  مسع
رصف النظر يعد   جرهبا وينوى التبىن التقيمي

 التجريب 
متبىن ويريد  

 الاس مترار 
متبىن ول يريد  

 الاس مترار 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

اس تخدام الات زراعية  
حديثة لهتيئة الرتبة قبل  

 الزراعة
382 100 0 0 294 77 88 23 161 42,1 133 34,9 118 30,9 43 11,3 118 30,9 0 0 

احلرث السطحى للرتبة  
عىل معق   لتفكيكها وهتويهتا 

 مس 15
382 100 0 0 382 100 0 0 318 83,2 64 16,8 318 83,2 0 0 318 83,2 0 0 

احلرث العميق للرتبة عند  
مره واجده    ظهور أ مالح

-60ابلعام عىل معق 
 مس 120

304 79,6 68 20,4 304 79,6 0 0 96 25,1 208 54,1 96 25,1 0 0 96 25,1 0 0 

الرتبة بعد لك   تشميس
 0 0 82,5 315 0 0 82,5 315 9,7 37 82,5 315 0 0 92,1 352 7,9 30 92,1 352 حرثة

حرث الرتبة نصف جافة  
 0 0 56 214 0 0 56 214 9,2 35 56 214 0 0 65,2 249 34,8 133 65,2 249 % 50نس بةالرطوبة

 0 0 29,1 111 0 0 29,1 111 48,2 184 29,1 111 22,8 87 77,2 295 0 0 100 382 تسوية الرتبة ابللزير 

 التقنيات

 التبىن التجريب  التقيمي الاهامتم السامع

رصف النظر بعد   قمي ويريد التحريب  غري هممت  هممت مل يسمع مسع
رصف النظر يعد   جرهبا وينوى التبىن التقيمي

 التجريب 
متبىن ويريد  

 الاس مترار 
متبىن ول يريد  

 الاس مترار 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 0 0 14,9 57 0 0 14,9 57 20,4 78 14,9 57 29,8 114 35,3 135 29,8 114 70,2 268 حتليل الرتبة 
 0 0 8.1 31 0 0 8.1 31 8.6 33 8.1 31 7.3 28 16.7 64 75.9 290 24.1 92 اس تخدام السامد العضوى السائل 

 8,9 34 17,5 67 23,3 89 26,4 101 31,4 120 49,7 190 18,8 72 81,2 310 0 0 100 382 اضافة ال مسدة احليوية 
 0 0 31,4 120 21,9 84 31,4 120 30,6 117 53,4 204 16 61 84 321 0 0 100 382 اس تخدام المكبوست 

 0 0 22,8 87 0 0 22,8 87 55 210 22,8 87 22,3 85 77,7 297 0 0 100 382 حمصول اخرض
 0 0 86,4 330 13,6 52 86,4 330 0 0 100 382 0 0 100 382 0 0 100 382 تسميد بدلى 
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 مراحل تبىن الزراع املبحوثني للتقنيات املتعلقة مباكحفة ال فات واحلشائش   : 5جدول  

 382ن=

 مراحل تبىن الزراع املبحوثني للتقنيات املتعلقة مبياه الري:    7جدول  

 382ن=

 التقنيات

 التبىن التجريب  التقيمي الاهامتم السامع

رصف النظر بعد   قمي ويريد التحريب  غري هممت  هممت يسمعمل  مسع
رصف النظر يعد   جرهبا وينوى التبىن التقيمي

 التجريب 
متبىن ويريد  

 الاس مترار 
متبىن ول يريد  

 الاس مترار 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 0 0 11,3 43 3,9 15 11,3 43 30,9 118 15,2 58 23 88 46,1 176 30,9 118 69,1 264 املاكحفة احليوية للحشائش 
 0 0 21.3 81 0 0 21.3 81 78.7 301 21.3 81 - - 100 382 0 0 100 382 التعاقب احملصوىل 

 - - 35.6 136 11.5 44 35.6 136 25.9 99 47.1 180 - - 73.1 279 26.9 103 73.1 279 اس تخدام الفريموانت 
التعقمي الشمىس للرتبة 

 7,6 29 15,4 59 0 0 23 88 23,6 90 23 88 25,1 96 46,6 178 28,3 108 71,7 274 , ال فاتللتخلص من 

اس تخدام املبيدات ذات 
 0 0 38,5 147 15,4 59 38,5 147 30,6 117 53,9 206 0 0 84,6 323 15,4 59 84,6 323 الاصل النباىت

اس تخدام الطرق  
املياكنيكية ملاكحفة 

 احلشائش
382 100 0 0 382 100 0 0 295 77,2 87 22,8 295 77,2 0 0 295 77,2 0 0 

 التقنيات

 التبىن التجريب  التقيمي الاهامتم السامع

رصف النظر بعد   قمي ويريد التحريب  غري هممت  هممت مل يسمع مسع
رصف النظر يعد   جرهبا وينوى التبىن التقيمي

 التجريب 
متبىن ويريد  

 الاس مترار 
متبىن ول يريد  

 الاس مترار 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

الزراعة عىل مصاطب  
 - - 56.8 217 - - 56.8 217 13.6 52 56.8 217 - - 70.4 269 29.6 113 70.4 269 لتقليل املياه املس تخدمة

اس تخدام طرق ري حديثة 
 0 0 24,9 95 0 0 24,9 95 50,3 192 24,9 95 24,9 95 75,1 287 0 0 100 382 س يفون(  -تنقيط -) رش

اس تخدام مياه ري خالية  
من امللواثت وخاصة مياه  

 الصف الصحى 
382 100 0 0 350 91,6 32 8,4 159 41,6 191 50 159 41,6 0 0 159 41,6 0 0 

 0 0 58,6 224 0 0 58,6 224 41,4 158 58,6 224 0 0 100 382 0 0 100 382 تطهري املراوى احلقلية 
الري يف املساء او الصباح  

 0 0 100 382 100 382 100 382 100 382 100 382 0 0 100 382 0 0 100 382 الباكر

زراعة حماصيل احتياجاهتا  
 0 0 60.2 230 0 0 60.2 230 39.8 152 60.2 230 0 0 100 382 0 0 100 382 املائية منخفضة
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ABSTRACT 

The research aimed to identify the stages of respondents' adoption to sustainable farming 
techniques in the area of soil protection and maintenance, and determining the relationship between 
the studied independent variables and the degree of continuity of farmers’ adoption of sustainable 
farming techniques in the area of soil protection and maintenance. The research was conducted on a 
sample consisting of 382 respondents of farmers in Gharbia Governorate. Data were collected using a 
questionnaire by personal interview with respondents during June and July 2021. Data were analyzed 
using tables, frequencies, percentages, and simple correlation coefficient. The results showed that only 
10.2% of the respondents had a high level of adoption of sustainable agriculture techniques in the field 
of soil conservation and preservation, and that nearly 48.7% of respondents had a medium level of 
adoption of these techniques.More than 40.1% of the respondents had low level of adoption of these 
techniques. With regard to the relationship between the studied variables and the degree of 
respondents’ adoption of the techniques, it was found that there was a direct correlation at the 0.01 
level between the variables of the number of years of education and the area of agricultural holding. It 
was also found that there was an opposite correlation at the level of 0.05 between the age variable, and 
a Positive correlation at the level of 0.05 between the variable of attitude towards new ideas. 

Keywords: adoption; sustainable agricultural techniques; soil protection. 
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