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العوامل املؤثرة على معارف الزراع بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث مبحافظة كفر 
الشيخ

أحمد مصطفى أحمد عبد اهلل و راضى بدير السيد صالح
قسم االقتصاد الزراعي - فرع اإلرشاد الزراعى - كلية الزراعة -  جامعة كفر الشيخ 

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف علي معارف الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث بمحافظة 
كفر الشيخ، وأجري البحث على عينة بلغ قوامها 254مبحوث، وقد استوفيت البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث بإستخدام 
إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية، وذلك بعد إعداد اإلستمارة وإختبارها مبدئياً فى غير قرى البحث، هذا وقد تم إستخدام 
النسبة المئوية، والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى، ومعامل االرتباط البسيط، ومعامل االنحدارالمتعدد  وكانت أهم 
النتائج أن حوالي 87%، حوالى 80% ، قرابة 81% ، 82%، حوالى 84% ،  حوالى 89% ، حوالى 82%، حوالى 79%، حوالى 
89%، حوالى 83، قرابة 84%، قرابة 85%، قرابة 81% قد وقعوا في فئتي مستوى المعرفة المنخفض أوالمتوسط  للتوصيات 
الخاصة بأساليب حماية البيئة الريفية من التلوث، واالسباب التى تؤدى إلى تلوث مياه الرى، واالضرار النتاتجة عن تلوث مياه 
الرى، واساليب وقاية مياه الرى من التلوث، واالسباب التى تؤدى الى تلوث التربة الزراعية، واالضرار النتاتجة عن تلوث 
التربة الزراعية ، واساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث، واالسباب التى تؤدى الى تلوث الهواء، االضرار النتاتجة عن 
تلوث الهواء ، واساليب وقاية الهواء من التلوث، واالسباب التى تؤدى الى تلوث الغذاء، االضرار الناتجة عن تلوث الغذاء ، 
واساليب وقاية الغذاء من التلوث على الترتيب، كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر 39.5% من التباين فى 

.R2 معارف الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث إستنادا الى قيمة

الكلمات الدالة: معارف- أسس حماية البيئة الريفية – تلوث المياه -  تلوث التربة -  تلوث الهواء - تلوث الغذاء. 

المقدمة والمشكلة البحثية                                                                       

والتدهور  التلوث  من  وحمايتها  البيئة  علي  المحافظة  يصبح  
ضرورة من ضروريات العصر إلرتباطها بصحة ووجود اإلنسان 
والكائنات الحية األخري، لذا فإن من أهم طرق حل المشكلة البيئية 
تغنينا  األفراد  لدي  البيئي  الوعي  تنمية  أن  إذ  البيئي  الوعي  تنمية 
عن معالجة الكثير من األثار السيئة للتلوث، ويتحقق هذا الوعي 
الفرد  والثقافي، وتعليم  التعليمي  المستوي  رفع  طريق  عن  البيئي 
كيفية التعامل مع البيئة، ثم جعل هذا الوعي البيئي جزء من سلوك 
الفرد والجماعة والمجتمع، إذ أن المحافظة علي البيئة هي مسئولية 
إقتناعاً  لديه  يكن  لم  إذ  فالفرد  منها،  جزءاً  الفرد  يتحمل  جماعية 
بأهمية السلوك الفردي في المحافظة علي البيئة فإن الوصول إلي 
عملية  تصبح  ال  ثم  ومن  عسيراً،  أمراً  يصبح  المرجوة  الحلول 

المحافظة عليها واقعاً نحياه (األعوج، 1999). 

وتعد المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها في الريف مسئولة 
للريفيين،  البيئي  الوعي  تنمية  تستهدف  تعليمية  برامج  تقديم  عن 
ويعتبر جهاز اإلرشاد الزراعي من أهم هذه المؤسسات الموجودة 
بالريف المصري حيث أنه جهاز تعليمي غير رسمي يهدف إلي 
إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة في معارف ومهارات وإتجاهات 

المسترشدين.

وبالرغم من أن جهاز اإلرشاد الزراعي جهاز كبير ومنتشر 
في قري المحافظات المختلفة علي مستوي جمهورية مصر العربية 
عن طريق مراكزه اإلرشادية المختلفة ومن خالل العاملين به، فإنه 
يقع علي عاتقه العبء األكبر في حماية البيئة الريفية من التلوث 
وذلك من خالل توعية الزراع والريفيين بالمعارف الصحيحة التي 
من شأنها العمل علي اإلرتقاء ببيئتهم وحمايتها من التلوث، وأيضاً 

تكثيف مجهوداته للنهوض بمعارف الزراع في مجال حماية البيئة 
مجال  هو  البيئي  اإلرشاد  مجال  وأن  التلوث، خاصة  من  الريفية 
حديث من مجاالت اإلرشاد الزراعي، وعلي الرغم من ذلك فإن 
المتتبع للريف المصري وسلوك الريفيين تجاه بيئتهم نجد صوراً 
الريفيين  إتباع  إلي  ذلك  ويرجع  البيئي  التلوث  مظاهر  من  عديدة 
لممارسات بيئية غير صحيحة قد ينجم عنها تدهور الموارد البيئية 
الطبيعية، وتفاقم مشكلة تلوث مكونات البيئة الريفية والمتمثلة في 
التربة الزراعية ومياة الري، حيث شوهدت في الريف المصري 
سبيل  علي  منها  البيئة  تلوث  إلي  تؤدي  التي  الممارسات  بعض 
المثال ال الحصر إلقاء القمامة والمخلفات المنزلية والمزرعية و 
وقنوات  والمصارف  الترع  في  النافقة  والطيور  الحيوانات  جثث 
الري وأصبحت أماكن لتجميع القمامة أو ما يسمي بمقلب للزبالة، 

وكذلك إستحمام الحيوانات في الترع.

كذلك لجوء بعض المزارعين إلي إستخدام أنواع مختلفة من 
واألسمدة  الفوسفاتية  األسمدة  (مثل  الزراعية  الكيماوية  األسمدة 
األزوتية وغيرها) لزيادة خصوبة التربة الزراعية وزيادة إنتاجيتها 
األسمدة  هذه  من  كبير  جزء  تبقي  إلي  يؤدي  مما  المحاصيل  من 
في التربة وتسربها في مياة الري والمياة الجوفية، وكذلك تضاف 
المبيدات عمداً إلي المجاري المائية بغرض إبادة الحشائش المائية، 
وتؤثر هذه المواد الكيميائية شديدة السمية علي األحياء المائية بهذه 
إلي  األسماك،  من  كثير  موت  إلي  يؤدي  مما  والبحيرات،  الترع 
جانب العديد من السلوكيات الضارة والخطرة التي تؤثر علي البيئة 

الريفية وتؤدي لتلوثها.

بصفة  الطبيعية  البيئة  مكونات  أن  الدراسات  أغلب  أجمعت 
عامة تتمثل فى الماء، والهواء، والتربة، وهى الموارد األساسية 
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حياته،  مقومات  على  منها  يحصل  لكى  لإلنسان  هللا  أتاحها  التى 
(فتحى، 1994).

العادات  فى  المدينة  عن  تختلف  الريف  طبيعة  أن  والشك 
بأن  القول  يمكن  أنه  إال  بها،  القائمة  والحرف  والمهن  والتقاليد 

مكونات البيئة الريفية تتمثل فى نفس المكونات السابقة.

وذكر  زهران (2009) أن للبيئة الريفية أربعة أنواع مختلفة 
وتمثلت فيما يلى: البيئة المنزلية والتي تنقسم الى ثالثة إجزاء تتمثل 
والبيئة  الغذاء،  ج-  المسكن،  صحة  االفراد، ب-  صحة  أ-  في:  
التربة،  أ-   : فى  تتمثل  أجزاء  ثالثة  الى  تنقسم  والتي  المزرعية 
تنقسم  والتي  الطبيعية  والبيئة  المزروعات،  ج-  الحيوانات،  ب- 
الهواء،  المياه، ج-  الفضاء، ب-  أ-   : فى  تتمثل  أجزاء  ثالثة  الى 
والبيئة االجتماعية والتي تنقسم الى ثالثة أجزاء تتمثل فى : أ- القيم 

والعادات، ب- عالقات ونظم، ج- عمل وإنتاج.

تدهور  من  تعانى  العالمية  البيئية  الظروف  كانت  ولما 
التلوث  معدالت  وإزدياد  الطبيعية  المصادر  قلة  حيث  ملحوظ، 
البيئة  صحة  مستويات  وإنخفاض  السكانى،  للتزايد  نتيجة  البيئى 
الهواء  ملوثات  فى  المستمر  اإلرتفاع  إلى  باإلضافة  المأكل،  فى 
للتلوث نتيجة  والماء والتربة، لذا فإن الدول النامية أكثر تعرضاً 
للقصور فى عمليات التحكم والمعالجة للمخلفات الصلبة والسائلة 
والصناعية والزراعية،  اإلنسانية  الناتجة عن األنشطة  والغازية، 

(عبدالحميد، 1990).

المكونات  دراسة   على  البحث  هذا  فى  نقتصر  سوف  لذا 
المتمثلة فى ( التربة، والماء، والهواء، والغذاء) لما لهم من أهمية.

اإلطالع  لللباحثين  أمكن  التى  الدراسات  بعض  من  وأتضح 
 ،)2001) الكعبارى  و   ،)2000) عماروأخرون  كدراسة  عليها 
و خليفة (2001( ، ومحمد ومحمد (2002(، و يوسف، وحسن 
وشحاته،   ،)2004) ووالبرقى   ،)2003) وداود   ،)2002)
وسوزان (2004(،  ومحمد (2006(،  ووابو الشحات وأخرون 
(2007(، و ومنصور وأخرون (2007(، و محروس (2011(، 
معارف  مستوى  إنخفاض   (2017) وهليل   ،)2012) ومليحة 

الزراع فيما يتعلق بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث.

الزراع  معارف  دراسة  فى  التفكير  يستدعى  األمر  فإن  لذا   
الفجوة  إظهار  أجل  من  التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس 
من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  معارف  في  المعرفية 
التلوث لما فى ذلك من فائده وأهمية لمخططى البرامج اإلرشادية 
ومهارات  معارف  فى  المرغوبة  التغييرات  إحداث  ييسر  مما 
فى  الدراسة   مشكلة  تبرز  تقدم  ما  إطار  وفى  الزراع  وإتجاهات 
محاولة اإلجابة على التساؤالت األتية: ما هى الخصائص المميزة 
للزراع المبحوثين؟، وما مستوي معارف الزراع المبحوثين بأسس 
حماية البيئة الريفية من التلوث بمحاورها األربعة (تلوث المياة- 
العوامل  هى   وما  الغذاء)؟،  تلوث  الهواء-   تلوث  التربة-  تلوث 
بأسس  المبحوثين  الزراع  معارف  لدرجة  والمحددة  المرتبطة 

حماية البيئة الريفية من التلوث؟.

األهداف البحثية                                                                          

بصفة  تستهدف  الدراسة  هذه  فإن  البحثية  المشكلة  مع  إتساقاً 
حماية  بأسس  المبحوثين  الزراع  معارف  علي  التعرف  رئيسية 
خالل  من  وذلك  الشيخ،  كفر  بمحافظة  التلوث  من  الريفية  البيئة 

تحقيق األهداف الفرعية التالية:

1- التعرف علي بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين.

البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  الزراع  معارف  علي  التعرف   -2
التربة  تلوث  المياة-  (تلوث  في  والمتمثلة  التلوث  من  الريفية 

الزراعية- تلوث الهواء- تلوث الغذاء).

الخصائص  بين  واالنحدارية  االرتباطية  العالقات  دراسة   -3
ومعارفهم  مستقلة  كمتغيرات  المبحوثين  للزراع  المميزة 

بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث 

 االستعراض المرجعى                                                             

مقدار المعرفة هو المؤشر لمدى اإلحتياج المعرفى، فإن تحديد 
مدى إحتياج األفراد للتوصيات اإلرشادية فى أى من المجاالت يكون 
بناءاً على كم المعارف التى لديهم فى هذا المجال، وتعرف المعرفة 
ما  والمبادئ، وكل  واألسس  والحقائق  المعلومات  أنها »تلك  على 
يريد أن يعرفه اإلنسان«، )حنفى، 1990). وكما عرفت على أنها 
»نتاج ترابط وتنظيم الخبرات الحسية، وأن هذا الترابط هو الذى 
الجزيئات  ترابط  ألن  كلية،  وحدة  الخبرة  وذرات  جزيئات  يجعل 
يتكون منه مركبات هذه المعانى الكلية والمفاهيم، )يونس ، 1991). 

ويرى الرافعى، )1992) أن المعرفة هى “القدرة على إدراك 
المعرفة  أن   (1998) الغول  وترى  والمعلومات،  األشياء  وتذكر 
ألنها  ظاهرة  أو  لفكرة  تذكر  عملية  كونها  من  وأكثر  هى “اشمل 
وإيجاد  الحكم  إصدار  عملية  من  تعقيداً  أكثر  عمليات  تتضمن 
أى  النظريات،  بتذكر  وتنتهى  بالتفاصيل  تبدأ  أنها  كما  العالقات، 
أن المعرفة تتجه من األبسط إلى األعم، والمعرفة نتاج من الخبرة 
نتاج معامل ودراسات  الناجمة عن تجارب حياتية واقعية وأيضاً 
وأبحاث، ومن ثم فإنها لم تأتي من فراغ، بل تتولد من واقع حي كما 
أنها تتشكل وتعيد إخراج ذاتها في أشكال جديدة، وتتحسن وتتطور 
بتحسن سبل الحياة، كما أنها ليست حكراً على شعب بذاته وليس 
لها جنسية أو قومية عنصرية، بل هي مشاع متاح للجميع يمكن 
للمجتهد المثابر الوصول إليها وإكتسابها وتشكيلها بوعيه وإرادته، 

( الخضيري، 2001) .

ويذكراألحمر (2000)  أن اإلرشاد الزراعى عليه أن يسعى 
مجاالت  جميع  في  للمسترشدين  الالزمة  المعارف  توفير  إلى 
الريفية  الحياة  مجاالت  جميع  في  باألحرى  أو  اإلرشادي  العمل 
بما يفيدهم ويساعدهم على إدراك المجال الحيوي المحيط بهم في 
والتقنية  المستحدثات  بتبني  يتصل  ما  تعقيده، سواء  درجات  أكثر 
الجديدة، أو حل المشاكل الحالية والمتوقعة، أو بعبارة أخرى بما 
المختلفة  المستويات  تحقيق  على  قادرة  سلوكية  أنماطاً  يكسبهم 

ألهداف اإلرشاد الزراعى.

ونخلص مما سبق أن المعارف هى نقطة البداية فى أى عمل 
توفر  يجب  إرشـادى  برنامج  بأى  القيام  قبل  أنه  حيث  إرشـادى 
تبنيهم  عملية  يسهل  مما  الزراع  لدى  والمعارف  األفكار  من  كم 

لمحتوى هذا البرنامج.

ويعرف التلوث البيئى على أنه “كل تغير كمي أو كيفي في 
مكونات البيئة الحية وغير الحية, وال تستطيع األنظمة البيئية علي 

إستيعابه دون أن يختل توازنها” (قاسم، 1999).

هو “  البيئى  التلوث  أن  والعجمى (2000)  عثمان  ويضيف 
الكيميائية  أو  الطبيعية  الخواص  من  تغير  دخيلة  مواد  أى  وجود 
من  تكون  أو  اإلنسان  صنع  من  تكون  قد  المواد  هذه  وأن  للبيئة، 
وقوة  تركيزها  مدى  على  يتوقف  ضررها  وأن  الطبيعة،  صنع 

تأثيرها على الكائنات الحية”. 

لمكونات  هو “إفساد  التلوث  أن  طاحون (2001)  ويذكرأبو 
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ضارة  أو  مفيدة  عناصر  من  المكونات  هذه  تتحول  حيث  البيئة 
(ملوثات) بما يفقدها دورها فى صنع الحياة”.

ويذكر الخطيب (2001) أن التلوث هو “أي تغير في صفات 
سلبياً  يؤثر  أن  شأنه  من  والغذاء  والتربة  والماء  الهواء  وخواص 
األخري  الحية  الكائنات  أو  اإلنسان  ونشاط  ومعيشة  صحة  علي 
إدخال  نتيجة  يحدث  البيئي  التلوث  أن  لإلنسان”، كما  الفائدة  ذات 
أي مادة غير مألوفة إلي وسط من األوساط البيئية (هواء – ماء 
– تربة) وتؤدي هذه المادة عند وصولها لتركيز حرج (ملوثات) 
إلي نتائج ضارة علي صحة اإلنسان والكائنات الحية األخري ذات 

الفائدة لإلنسان”.

 ويذكر شرشر (2001 ) أن التلوث البيئي هو “كل ما يؤثر 
في جميع عناصر البيئة بما فيها من نبات وحيوان وإنسان, وكذلك 
كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء 

والتربة والبحيرات والبحار وغيرها”.

علي   (2001) مصر”  بكاريتس  الصحة  قطاع   “ ويعرفة 
النبات  فيها  بما  الحية  البيئة  عناصر  جميع  في  يؤثر  ما  أنه “كل 
والحيوان واإلنسان وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر البيئية 

الطبيعية غير الحية بما فيها الهواء والتربة والماء والطاقة”.

أما أحمد ( 2006 ) فيعرف التلوث البيئي بأنه “الخلل الذي 
أو  كمي  تغير  من  ذاته  بحد  ناتج  وهو  البيئي،  النظام  به  يصاب 
نوعي في مكونات البيئة الحية وغير الحية وال تستطيع األنظمة 

البيئية إستيعابه من دون أن يختل توازنها”.

ويقصد أبو  سليمان وآخرون ( 2007 ) بتلوث البيئة أنه “ 
كل تغير يطرأ على الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوچية 
لهذا اإلطار الذى يعيش فيه اإلنسان ويؤثر سلبياً على صحته أو 

يؤثر على ما يربيه من حيوان أو ما ينميه من موارد زراعية “.

ويضيف الخولى ( 2007 ) أن التلوث البيئى يشير إلى “أى 
للبيئة  اإلحيائية  أو  الكيميائية  الخواص  فى  مرغوب  غير  تغير 
ويسبب   ،) والتربة  والماء،  (الهواء،  باإلنسان  المحيطة  الطبيعية 
األخرى.  الحية  تاكائنات  من  غيره  أو  اإلنسان  لحياة  أضرارا 
ويعرفه أيضا على أنه كل تغير كمى أو كيفى فى مكونات البيئة 
أن  دون  إستيعابه  البيئية  النظم  تستطيع  وال  الحية،  وغير  الحية 

يختل توازنها”.

ويرى الزيادى ( 2009 ) أن التلوث البيئى يشير إلى “ التغير 
مكونات  من  فيحولها  البيئية،  المكونات  فى  اإلنسان  يحدثه  الذى 
مفيدة إلى أخرى ضارة، مما يفقدها خصائصها الطبيعية، ويحرم 

اإلنسان من اإلستمتاع بها، ويجعلها تهدد وجوده”.

“كل  هو  البيئي  التلوث  أن   (  2009) الرحمن   ويذكرعبد 
تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية وال تتمكن 
األنظمة البيئية من إستيعابه”، كما يعرفه أيضاً علي أنه “إحداث 
تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل اإلنسان وأنشطته 
مع  تتالئم  ال  التي  الموارد  بعض  ظهور  إلي  يؤدي  مما  اليومية 

المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلي إختالله”.

في الخواص  “أي تغيير  بأنه    (2010) Atwa ويعرفه
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للبيئة والتي قد تؤثر على نحو 
ضار في نوعية الحياة البشرية بما في ذلك اآلثار على الحيوانات 

والنباتات”.

البيئى  التلوث  لمفهوم  المتنوعة  التعريفات  إستعراض  وبعد 
تغير  كل  أنه:  على  البيئى  للتلوث  مفهوما  الباحث  يستخلص 

إجتماعى،  أو  حضارى،  أو  كيميائى،  أو  فيزيائى،  أو  بيولوجى، 
كميا كان أو كيفيا، يضر باألنظمة البيئية المختلفة ومكوناتها، سواء 

كانت هذه المكونات حية أو غير حية ويؤثر عليها بالسلب.

األسلوب البحثى                                                                 

أوالً: التعريفات اإلجرائية للمتغيرات البحثية وكيفية قياسها: 
سن المبحوث: ويقصد به سن المبحوث ألقرب سنة ميالدية 1 ))

وقت إجراء الدراسة، وتم قياس هذا المتغير الكمي بإستخدام 
الرقم الخام لعدد سنوات سن المبحوث ألقرب سنة ميالدية 

حتي وقت جمع البيانات.

الحالة التعليمية للمبحوث: ويقصد به حالة المبحوث التعليمية 1 ))
وقت إجراء الدراسة من حيث كونه أمياً، أو يقرأ ويكتب، أو 
حاصالً علي الشهادة اإلبتدائية، أو اإلعدادية، أو الثانوية، أو 
الجامعية، وقيس هذا المتغير بالرقم الخام لعدد سنوات التعليم 
البيانات حيث  وقت جمع  حتي  بنجاح  المبحوث  أتمها  التي 
يقرأ  والذي  درجة،  )صفر(  علي  األمي  المبحوث  حصل 
ويكتب علي )4( درجة ، والحاصل علي الشهادة اإلبتدائية 
(6( درجة، بينما يأخذ الحاصل علي الشهادة اإلعدادية )9) 
 (12( يأخذ  يعادلها  ما  أو  الثانوية  علي  والحاصل  درجة، 
درجة، والحاصل علي الشهادة الجامعية يأخذ )16( درجة.

سنوات 1 )) عدد  به  ويقصد  المبحوث:  التعليمية ألسرة  الحالة   
 6 العمر  من  يبلغون  الذين  وأبنائه  المبحوث  زوجة  تعليم 
سنوات فأكثر.، وقد تم قياس هذا المتغير عن طريق حساب 
عدد  حصر  خالل  من  المبحوث  أسرة  أفراد  تعليم  متوسط 
سنوات تعليم أبناء المبحوث فوق سن التعليم اإللزامي، وكذا 
 6 سن  فوق  األبناء  )عدد  عددهم  علي  القسمة  ثم  الزوجة 
بالدرجات  التعليم  سنوات  قيست  وقد  الزوجة(،   + سنوات 
متبع  هو  لما  وفقاً  بنجاح  والزوجة  األبناء  أتمها  التي  الخام 

بالنسبة لتعليم الزوج )المبحوث(.

المساحة 1 )) إجمالي  بها  ويقصد  المزرعية:  الحيازية  السعة 
عنها  معبراً  أسرته،  أو  المبحوث  في حوزة  التي  األرضية 
األرقام  وإستخدمت  الدراسة.،  إجراء  وقت  وذلك  بالقيراط 
التي  المزرعية  الحيازة  جملة  عن  لتعبر  بالقيراط  الخام 

بحوزة المبحوث وقت إجراء الدراسة.

السعة الحيازية الحيوانية: ويقصد بها عدد ونوع الحيوانات 1 ))
في  ممثلة  الدراسة  اجراء  وقت  المبحوث  حوزة  في  التي 
هذا  قيس  و  وجمال(  وأغنام،  وماعز،  وأبقار،  )جاموس، 
المتغير من خالل حصر أعداد وأنواع الحيوانات المزرعية 
وأبقار،  )جاموس،  من  المبحوث  أسرة  حوزة  في  التي 
وماعز، وغنم، وجمال(، وتم تحويل تلك الحيازة الحيوانية 
إلي وحدات حيوانية تعبر عن السعة الحيازية الحيوانية في 
المختلفة  الرؤوس  لتحويل  معيار  إلي  إستناداً  كمية  صورة 
لهذا المعيار إعتبر كل  األنواع إلي وحدات حيوانية، ووفقاً 
من الجاموسة الكبيرة )سنتين فأكثر( مساوياً لـــ 1,8 وحدة 
أقل من  إلي  المتوسطة )سنه  الجاموسة  حيوانية، وإعتبرت 
عجول  وإعتبرت  حيوانية،  وحدة   0,6 لــ  مساوياً  سنتين( 
حيوانية،  وحدة   0,8 لـــ  مساوياً  سنة(  من  )أقل  الجاموس 
 1,5 لـــ  مساوياً  فأكثر(  )سنتين  الكبيرة  البقرة  وإعتبرت 
أقل  إلي  )سنه  المتوسطة  البقرة  وإعتبرت   ، حيوانية  وحدة 
من سنتين( مساويا لــ 0,5 وحدة حيوانية، وإعتبرت عجول 
البقر )أقل من سنة( مساوياً لـــ 0,7 وحدة حيوانية، وإعتبر 
رأس الغنم مساوياً 0,2 وحدة حيوانية، وإعتبر رأس الماعز 
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مساوياً 0,2 وحدة حيوانية، وإعتبر الجمل مساوياً لـــ 1,5 
خالل  من  المتغير  هذا  عن  التعبير  وتم   ، حيوانية  وحدة 
حصر محصلة كافة الوحدات الحيوانية التي في حوزة أسرة 

المبحوث ، )حسن ، 2004 )

مشاركة 1 )) مدي  بها  ويقصد  الرسمية:  اإلجتماعية  المشاركة 
بالقرية  الموجودة  المحلية  المنظمات  المبحوث في عضوية 
وكذا  منظمة،  لكل  بالنسبة  به  يقوم  الذي  الدور  وطبيعة 
مواظبته علي حضور اإلجتماعات بكل منظمة من المنظمات 
التي يحمل عضويتها، وفى حالة عضوية المبحوث بإحدى 
المنظمات االجتماعية الموجودة بالقرية تم سؤاله عن نوعية 
عادي،  عضو  حالة  في  واحدة”  “درجة  أعطي  عضويته 
وبسؤال  اإلدارة،  بمجلس  حالة عضويته  في  و”ودرجتان” 
تراوحت  اإلجتماعات  حضور  في  مواظبته  عن  المبحوث 
اإلجابات بين )دائماً، أحياناً، نادراً، ال( وأعطيت الدرجات 
(3، 2، 1، 0(، علي الترتيب، وقد مثلت محصلة الدرجات 
المشاركة  عن  تعبر  درجة  المبحوث  عليها  حصل  التي 

االجتماعية الرسمية للمبحوث

لتقبل 1 )) المبحوث  ميل  مدي  به  ويقصد  التغيير:  نحو  اإلتجاه 
من  بغيره  اإلرتباط  دون  الجديدة  الزراعية  األساليب 
الزراع.،و تم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبحوث 
اإلجابة  وكانت  العبارات  من  مجموعة  علي  موافقته  عن 
وأعطيت  عبارة  لكل  موافق(  غير  سيان،  )موافق،  عليها 
الدرجات )3، 2، 1( علي الترتيب للعبارات االيجابية، في 
حين أعطيت الدرجات )1، 2، 3( علي الترتيب للعبارات 
هذا  عن  لتعبر  مبحوث  لكل  الدرجات  جمعت  وقد  السلبية، 

المتغير

المبحوث لألفضل 1 )) تطلع  به مدي  الطموح: ويقصد  مستوي 
سواء لذاته أو ألبنائه أو لعمله.، وتم قياس هذا المتغير عن 
علي  عدمه  من  موافقته  مدي  عن  المبحوث  سؤال  طريق 
مجموعة من العبارات وكانت اإلجابة عليها )موافق، سيان، 
غير موافق( لكل عبارة وأعطي الدرجات )3، 2، 1( علي 
الترتيب للعبارات االيجابية، في حين أعطيت الدرجات )1، 
2، 3( علي الترتيب للعبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات 

لكل مبحوث لتعبر عن هذا المتغير.

البيئية: ويقصد بها عدد 1 )) المعلومات  مصادر الحصول علي 
المصادر المرجعية التي يلجأ إليها المبحوث كمصدر مفضل 
هذا  قياس  تم  بيئية.،و  معلومات  من  يحتاجه  ما  إلستيفاء 
المتغير من خالل سؤال المبحوث عن المصادر التي يستقي 
واحدة”  “درجة  المبحوث  وأعطي  البيئية،  معلوماته  منها 
عن كل مصدر، وُمثلت محصلة الدرجات التي حصل عليها 
المبحوث درجة تعبر عن مصادر الحصول علي المعلومات 

البيئية.

التقدير الذاتي لقيادة الرأي: ويقصد به مدي تقدير المبحوث 1 1))
لذاته كقائد للرأي في مجتمعه المحلي والتي تؤهله لكي يكون 
مصدراً مرجعياً لمن حوله من المزارعين، وهي تبرز من 
خالل تقديره للجوء الزراع إليه طلباً للمعلومة أو المشورة، 
النزاع بين أهالي القرية وكذا سلوكه عند  ومشاركته لفض 
المتغير  هذا  قياس  وتم  بالقرية.،  ما  مشكلة  مناقشة  حضور 
عن طريق سؤال المبحوث عما إذا كان الزراع يأخذون رأيه 
القرية،  أكثر من غيره في  أو يستشيروه في بعض األمور 
وتراوحت  القرية  أهالي  بين  النزاع  لفض  محاولته  وكذا 

علي   )0  ،1( الدرجات  وأعطيت  ال(  )نعم،  بين  اإلجابة 
البلد  أهل  من  جماعة  رأي  لو  فعله  رد  وكذا عن  الترتيب، 
يتناقشوا في موضوع ما وتراوحت اإلجابة بين )أسيبهم في 
وأقول  معاهم  وأقعد  رأيي،  ومقولش  معاهم  وأقعد  حالهم، 
رأيي عندما يطلب مني، وأقعد معاهم وأقول رأيي إلنه مهم 
في حل المشكلة( وأعطيت الدرجات )صفر، 1، 2، 3( علي 
الترتيب، وكذا عن رد فعله في حالة مشاركة أهل القرية في 
مناقشة موضوع ما في الزراعة وكانت اإلجابة عليه تتراوح 
بين )أوافق علي رأي األغلبية، وأتمسك برأيي مهما كان، 
وأقنعهم برأيي ألني شايف إنه مهم( وأعطيت الدرجات )1 
،2، 3( علي الترتيب، وجمعت الدرجات التي حصل عليها 

المبحوث لتعبر عن هذا المتغير.

اإلتصال باإلرشاد الزراعي: يقصد به مدي إتصال المبحوث 1 )))
بجهاز اإلرشاد الزراعي من حيث مدي تردده علي المرشد 
به  المرشد  إتصال  ومدي  اإلرشادية  اإلجتماعات  وحضور 
أو اإلطالع علي المطبوعات اإلرشادية المختلفة. وتم قياس 
وكانت  عبارات  ست  عن  المبحوث  بسؤال  المتغير  هذا 
اإلجابات عليها تراوحت بين )دائما، أحيانا، نادراً، ال(، وقد 
أعطيت الدرجات )3، 2، 1، صفر( علي الترتيب، وجمعت 
إتصاله  لتمثل  مبحوث  كل  عليها  حصل  التي  الدرجات 

باإلرشاد الزراعي 

المبحوث 1 ))) ميل  به  يقصد  الزراعي:  اإلرشاد  نحو  اإلتجاه 
حيادياً  أو  معارضاً  أو  مؤيداً  سواء  اإلرشادي  العمل  نحو 
توافر  لضمان  مقنن  لمقياس  المبحوث  تعريض  تم  وقد 
اإلرشاد  نحو  إتجاهه  علي  للتعرف  المقياس  وثبات  صدق 
الزراعي،)البشبيشي،2005 ( وقيس هذا المتغير عن طريق 
إتجاهه  عن  تعبر  العبارات  من  مجموعة  المبحوث  سؤال 
نحو اإلرشاد الزراعي وقد تراوحت اإلجابات بين )موافق، 
سيان، غير موافق( لكل عبارة وأعطيت الدرجات )3، 2، 
1( علي الترتيب للعبارات أرقام وهي العبارات اإليجابية، 
أما العبارات السلبية أرقام فقد أعطيت الدرجات )1، 2، 3) 
علي الترتيب، وقد ُمثلت محصلة الدرجات التي حصل عليها 

المبحوث درجة تعبر عن اإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي.

به 1 ))) ويقصد  التلوث:  من  الريفية  البيئة  حماية  نحو  اإلتجاه 
ميل المبحوث نحو حماية البيئة الريفية من التلوث، وقد تم 
تعريض المبحوث لمقياس مقنن لضمان توافر صدق وثبات 
المقياس للتعرف علي إتجاهه نحو حماية البيئة الريفية من 
طريق  عن  المتغير  هذا  وقيس  التلوث،)محمد،2006(. 
سؤال المبحوث مجموعة من العبارات تعبر عن إتجاهه نحو 
حماية البيئة الريفية من التلوث وقد تراوحت اإلجابات بين 
)موافق، سيان، غير موافق( لكل عبارة وأعطيت الدرجات 
(3، 2، 1( علي الترتيب للعبارات اإليجابية ، أما العبارات 
السلبية  فقد أعطيت الدرجات )1، 2، 3( علي الترتيب وقد 
ُمثلت محصلة الدرجات التي حصل عليها المبحوث درجة 

تعبر عن اإلتجاه نحو حماية البيئة الريفية من التلوث.

من 1 ))) الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  الزراع  معرفة 
الزراعية،  والتربة  الري  مياة  تلوث  مجاالت  في  التلوث 
والهواء، والغذاء: ويقصد بها مدى المام  الزراع المبحوثين 
التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المتعلقة  بالمعارف 
والهواء،  الزراعية،  والتربة  الري  مياة  تلوث  مجاالت  في 
والغذاء، وقيس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث 165 
تلوث  إلي  تؤدي  التي  )األسباب  بند  إلي 12  قسمت  عبارة 
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مياة الري، واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، وكيفية 
إلي  تودي  التي  واألسباب  الري،  مياة  تلوث  علي  التغلب 
تلوث التربة، واألضرار الناتجة عن تلوث التربة الزراعية، 
التي  التلوث، واألسباب  الزراعية من  التربة  وكيفية حماية 
تودي إلي تلوث الهواء، واألضرار الناتجة عن تلوث الهواء، 
وكيفية حماية الهواء من التلوث، واألسباب التي تودي إلي 
وكيفية  الغذاء،  تلوث  الناتجة عن  الغذاء، واألضرار  تلوث 
حماية الغذاء من التلوث(، حيث إشتمل كل بند علي مجموعة 
من العبارات )20، 15، 14، 18، 8، 19، 15، 11، 10، 
»درجة  المبحوث  وأعطي  الترتيب،  علي   )14  ،10  ،11
واحدة« في حالة معرفته بالعبارة الصحيحة و«صفر« في 
بنود  لكل  الدرجات  جمعت  ثم  بالعبارة،  معرفته  عدم  حالة 
المتغير التابع ليعبر عن المستوي المعرفي للمبحوث بأسس 
حماية البيئة الريفية من التلوث في مجاالت تلوث مياة الري 

،والتربة الزراعية، والهواء، والغذاء.

صياغة  تم  الثالث  البحث  هدف  لتحقيق  البحثية:  الفروض  ثانياً: 
الفروض البحثية التالية:

الفرض البحثى األول: توجد عالقة إرتباطية بين المتغيرات . 1
التعليمية  والحالة  المبحوث،  سن  في:  المتمثلة  المستقلة 
والسعة  المبحوث،  ألسرة  التعليمية  والحالة  للمبحوث، 
الحيازية المزرعية، والسعة الحيازية الحيوانية، والمشاركة 
ومستوي  التغيير،  نحو  واإلتجاه  الرسمية،  اإلجتماعية 
البيئية،  المعلومات  علي  الحصول  ومصادر  الطموح، 
والتقدير الذاتي لقيادة الرأي، واإلتصال باإلرشاد الزراعي، 
واإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، واإلتجاه نحو حماية البيئة 
بأسس  المبحوثين  الزراع  التلوث وبين معارف  الريفية من 

حماية البيئة الريفية من التلوث ».

المتغيرات 2.  من  متغير  كل  يسهم  الثانى:  البحثى  الفرض   
التعليمية  والحالة  المبحوث،  سن  في:  المتمثلة  المستقلة 
والسعة  المبحوث،  ألسرة  التعليمية  والحالة  للمبحوث، 
الحيازية المزرعية، والسعة الحيازية الحيوانية، والمشاركة 
ومستوي  التغيير،  نحو  واإلتجاه  الرسمية،  اإلجتماعية 
البيئية،  المعلومات  علي  الحصول  ومصادر  الطموح، 
والتقدير الذاتي لقيادة الرأي، واإلتصال باإلرشاد الزراعي، 
واإلتجاه نحو اإلرشاد الزراعي، واإلتجاه نحو حماية البيئة 
معارف  في  التباين  تفسير  في  مجتمعة  التلوث  من  الريفية 

الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث.

المتغيرات . 3 من  متغير  كل  يسهم  الثالث:  البحثي  الفرض 
الزراع  معارف  في  معنويا  اسهاما  المدروسة  المستقلة 

المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث.

وقد تم اختبار الفروض البحثية السابقة فى صورتها الصفرية.

ثالثاً: منطقة وشاملة وعينة البحث:
البحث  هذا  إلجراء  كمنطقة  الشيخ  كفر  محافظة  إختيار  تم 
المحاصيل  زراعة  بها  تتنوع  كما  بها،  الزراعي  النشاط  لتنوع 
وتسميد  ري  من  المزرعية  الممارسات  تعدد  يتطلب  مما  الحقلية 
البالغ  أثره  له  يكون  مما  وغيرها،  الكيماوية  للمبيدات  وإستخدام 
إنطالقاً  الشيخ  كفر  محافظة  إختيار  جاء  كما  الريفية،  البيئة  علي 
بيانات  الحصول علي  له  ييسر  الباحث مما  أنها مسقط رأس  من 
أكثر دقة وبإمكانيات تناسب ظروفه حيث يقوم بجمع بيانات البحث 
اإلدارية  المراكز  من  عشوائياً  مركزين  إختيار  تم  وقد  بمفرده. 

التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقد أسفر اإلختيار العشوائي  العشرة 
من  قرية عشوائياً  إختيار  وتم  وبيال،  قلين،  من مركزي  كل  عن 
العشوائي عن  اإلختيار  فأسفر  المختارة،  المراكز  من  مركز  كل 
قرية ميت الديبة بمركز قلين، وقرية الشطوط بمركز بيال،  ومن 
خالل اإلتصال باإلدراة الزراعية بكل من المركزين المختارين تم 
اإلطالع علي كشوف حصر الحائزين بهاتين القريتين لحصر عدد 
الديبة 394 حائز،  لقرية ميت  الحائزين  أن عدد  فتبين  الحائزين 
مجموع  بلغ  وبذلك  حائز،   321 الشطوط  بقرية  الحائزين  وعدد 
الحائزين بهما 715 حائز مثلوا شاملة البحث، أعقب ذلك إختيار 
 1970,) ومورجان  كرجسي  لمعادلة  وفقاً  منتظمة  عشوائية  عينة 
Krejcie & Morgan  PP: 607 – 610 (, فبلغ قوامها 254 
مبحوث، وقد بلغ حجم العينة المستهدفة 140 بقرية ميت الديبة، 
114 مبحوث بقرية الشطوط  وفقا لتمثيل كل قرية فى الشاملة، 

)شكل 1).

رابعاً: جمع البيانات وتحليلها: 
بالمقابلة  اإلستبيان  خالل  من  البحث  هذه  بيانات  جمع  تم 
بيانات  على  للحصول  كأداة  الدراسة  عينة  ألفراد  الشخصية 
عشوائية  عينة  على  مبدئي  اختبار  إجراء  بعد  وذلك  البحث  هذا 
قوامها عشرون مزارعا وذلك بهدف التعرف على نقاط الضعف 
في  وضعها  قبل  لتعديلها  الفرصة  أتاح  مما  فيها،  والغموض 
لجمع  كأداة  االستمارة صالحة  أصبحت  وبذلك  النهائية  صورتها 
البيانات الالزمة للدراسة، وقد تم إستيفاء 254 إستمارة تمثل 100 

% من جملة العينة المستهدفة في هذه البحث.

والمتوسط  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  إستخدمت  وقد 
البسيط  اإلرتباط  ومعامل  المعياري،  واإلنحراف  الحسابي، 
والمتعدد، ومعامل اإلنحدار الجزئي، ونموذج التحليل اإلنحداري 
معنوية  للحكم علي  وإختباري )ت( و )ف(  والتدريجي،  المتعدد 
العالقات موضع البحث، كما تم اإلستعانة بالجداول اإلحصائية في 
بالبرنامج  التحليل اإلحصائي باإلستعانة  تم  البيانات، وقد  عرض 

.SPSS اإلحصائي

النتائج البحثية ومناقشتها                                                          

أوالً: الخصائص المميزة للزراع المبحوثين: 
أوضحت النتائج  بجدول )1( أن حوالى 66% من المبحوثين 
وقعوا فى فئة السن المنخفضة والمتوسطة، وأن 38 % من المبحوثين 
وقعوا فى فئة أمي ويقرأويكتب، وأن 82% من المبحوثين وقعوا 
فى الفئة  المنخفضة والمتوسطة من حيث الحالة التعليمية السرهم، 
وأن 99%من المبحوثين وقعوا فى فئة الحيازة المزرعية المنخفضة 
والمتوسطة، وأن 99% من المبحوثين وقعوا فى فئة  المنخفضة 
وقعوا  المبحوثين  من  وأن %96  الحيوانية،  والمتوسطة.لحيازتهم 
فى فئة المشاركة االجتماعية الرسمية المنخفضة والمتوسطة، وان 
49 % من المبحوثين كان اتجاههم  نحو التغييرمنخفض ومتوسط 
،  وأن 34 % من المبحوثين وقعوا في الفئة المنخفضة والمتوسطة 
الفئة  في  وقعوا  المبحوثين  من   %   98 وان  الطموح،  لمستوى 
المنخفضة والمتوسطة لعدد مصادر المعلومات، وان 99  % من 
المبحوثين وقعوا في الفئة المنخفضة والمتوسطة لتقديرهم الذاتي 
لقيادة الرأي، وان 90 % من المبحوثين وقعوا في الفئة المنخفضة 
والمتوسطة التصالهم باالرشاد الزراعي، وان قرابة 68 %  من 
المبحوثين كان اتجاههم محايد نحو االرشاد الزراعي، وان قرابة 
48 % من المبحوثين وقعوا كان اتجاههم محايد نحو حماية البيئة 

الريفية من التلوث.
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شكل 1. توزيع شاملة وعينة البحث

جدول 1. توزيع المبحوثين وفقاً لبعض الخصائص المميزة لهم 

٪العددالخصائص والفئات
المتوسط 
الحسابى

االنحراف 
المعيارى

٪العددالخصائص والفئات
المتوسط 
الحسابى

االنحراف 
المعيارى

سن المبحوث

47.8710.51

االتجاه نحو التغيير

11.113.16

228.7منخفضة )  2  -  5  ( درجة3814.9منخفضة )20 -36 ( سنه

10240.2متوسطه  ) 6-  11  (  درجة13051.2متوسطة ) 37  - 53 ( سنه

13051.1مرتفعه  )12 -  15 ( درجة8633.9مرتفعة )54-70 ( سنه

مستوى لطموحالحالة التعليمية للمبحوث

2.8منخفضة )1 -    8   (  درجة6425أمي ) صفر( سنه تعليميه

8533.518.073.52متوسطة ) 9  -  16 (  درجة33138.556.15يقرأ ويكتب ) 4 ( سنه تعليميه

سنه   )  6( االبتدائيه  علي  حاصل 
تعليميه 

16765.7مرتفعة ) 17 -  24  (  درجة62

حاصل  علي االعدادية ) 9  ( سنة 
تعليمية

135
على  الحصول  مصادر 

المعلومات البيئية
 12  ( متوسط   مؤهل  علي  حاصل 

( سنة تعليمة
17468.53.882.05منخفضة  ) 1-4(  مصدر8032

حاصل علي مؤهل جامعي  ) 16 ) 
سنة تعليمية

7429.1متوسطة   ) 5-9(  مصدر5823

62.4مرتفعة ) 10-13(  مصدرالحالة التعليمية ألسرة المبحوث
التقدير الذاتى لقيادة الرأى221110.513.21منخفضة )2-6 ( درجة

16364.25.602.08منخفضة  )1-6 (  درجة14270.6متوسطة ) 7-13 ( درجة
9035.4متوسطة  ) 7-12(  درجة3718.4مرتفعة  (14-18( درجة
1.4مرتفعة  )13-18 (  درجةالسعة الحيازية المزرعية 

االتصال باالرشاد الزراعى23190.937.5730.82منخفضة ) 4-82(   قيراط

11650.06.504.18منخفضة  )1-6(  درجة228.7متوسطة 83-161( قيراط
9340متوسطة ) 7-12(  درجة1.4مرتفعة 162-240( قيراط

2310مرتفعة )13-18(  درجة السعةالحيازية الحيوانية

االتجاه نحو االرشاد الزراعى15797منخفضة )     1 -    9 ( درجة

8031.522.315.38معارض  )6-19(  درجة42.53.742.73متوسطة )  10 – 20 ( درجة
17267.7سيان) 20-34( درجة1.5مرتفعة) 21 - 27( درجة

2.8مؤيد )35-48(  درجةالمشاركةاالجتماعية الرسمية

21785.5منخفضة ) 1-4( درجة
حمايةالبيئة  نحو  االتجاه 

الريفية من التلوث
38.558.02 31.2معارض  )4-20 (  درجة2710.62.102.20متوسطة )  5-8( درجة
12147.6سيان  )21  - 38(  درجة103.9مرتفعة )9-12( درجة

13051.2مويد   )39 - 55  ( درجة
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان .
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البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  الزراع  معارف  مستوي  ثانياً: 
الريفية من التلوث

سوف يتم عرض النتائج التى أسفرت عنه البحث فيما يختص 
بمستويات معارف الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية 
الزراعية،  التربة  تلوث  الماء،  تلوث  فى:)  والمتمثلة  التلوث  من 

تلوث الهواء، تلوث الغذاء(. 

أ- مستوي معارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث 
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
المعرفي  المستوي  أن  التلوث  من  الريفية  حماية البيئة  بأسس 
تراوح من )2-165( درجة،  قد  لهذة األسس  المبحوثين  للزراع 
قدرة   معياري  وبانحراف  درجة،  قدرة6.81  حسابي  بمتوسط 
ثالث  الي  األسس  لهذه  المبحوثين  تقسيم  تم  وقد  درجة.    3.70
فئات شكل )2(، وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع 
بنسبة  المعرفة   منخفضى  كانوا  ان 113مزارع  تبين  المبحوثين 
45% من اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 107 مزارع كانوا 
متوسطى المعرفة بنسبة تبلغ  42 % من اجمالي العينة البحثية، في 
حين ان34 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة  بنسبة تبلغ قرابة  13 

% من اجمالي العينة البحثية.

وتشير النتائج أن حوالي87% من المبحوثين وقعوا في فئتي 
باساليب  المتعلقة  والمتوسطة  المنخفضة  في  المعارف  مستوي 

حماية البيئة الريفية من التلوث.

الفرعية  البنود  من  بند  كل  تناول  تم  اإليضاح  من  ولمزيد 
الممثلة في: أسس حماية البيئة الريفية من التلوث في مجاالت تلوث 
مياة الري فيما يتعلق بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث مياة الري، 
واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، وأساليب وقاية مياة الري 
من التلوث(،  وتلوث التربة الزراعية فيما يتعلق بــ )األسباب التي 
تلوث  عن  الناتجة  واألضرار  الزراعية،  التربة  تلوث  الي  تودي 
التلوث(،  من  الزراعية  التربة  حماية  وأساليب  الزراعية،  التربة 
وتلوث الهواء فيما يتعلق بــ )األسباب التي تودي الي تلوث الهواء، 
الهواء من  الهواء، وأساليب حماية  تلوث  الناتجة عن  واألضرار 
التلوث( ، وتلوث الغذاء فيما يتعلق بــ )األسباب التي تودي الي 
الغذاء، واألضرار الناتجة عن تلوث الغذاء، وأساليب حماية الغذاء 

من التلوث(.

التي تؤدي  بــ )األسباب  المبحوثين  1-  مستوى معارف الزراع 
إلي تلوث مياة الري، واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، 

وأساليب وقاية مياة الري من التلوث(: 

سوف نتناول تلوث مياه الرى من حيث األسباب التي تؤدي 
الري،  مياة  تلوث  عن  الناتجة  واألضرار  الري،  مياة  تلوث  إلي 

وأساليب وقاية مياة الري من التلوث كما يلى:

أ- المعارف المتعلقة باالسباب التي تؤدي الي تلوث مياة الري:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
باالسباب التي تؤدي الي تلوث مياة الري ان هناك 16 مبحوثا لم 
يعرفوا هذة االسباب علي األطالق ومثلوا بنسبة تبلغ قرابة 6%من 
اجمالي الزراع المبحوثين في حين ان238 مزارعا  يمثلوا حوالي 
94 % من اجمالي الزراع المبحوثين يعرفوا هذة االسباب بصورة 
كلية اوجزئية ، واوضحت النتائج ان معارف الزراع المبحوثين 
بمتوسط حسابي  درجة،   )20-1( من  تراوحت  قد  االسباب  لهذة 
قدرة 9.18 درجة، وبانحراف معياري قدرة 5.69 درجة. وقد 
تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األسباب الي ثالث فئات، وعند 
استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين تبين ان 99 

العينة  اجمالي  بنسبة 42 % من  المعرفة  كانوا منخفضى  مزارع 
بنسبة  المعرفة  متوسطى  كانوا  91مزارع  ان  حين  في  البحثية، 
مزارع   48 ان  حين  في  البحثية،  العينة  اجمالي  من   %38 تبلغ 
العينة  تبلغ قرابة 20% من اجمالي  المعرفة بنسبة  كانوا مرتفعى 
البحثية، وتشير النتائج أن حوالي80  % من المبحوثين وقعوا في 
فئتي مستوي المعارف المتعلقة باالسباب التي تؤدي الى تلوث مياة 

الري  المنخفضة والمتوسطة.

ب- المعارف المتعلقة باالضرار الناتجة عن تلوث مياة الري:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
الناتجة عن تلوث مياة الري ان هناك 15 مزارعا لم  باالضرار 
يعرفوا هذة األضرارعلي األطالق  ومثلوا  نسبة  تبلغ قرابة 6% من  
اجمالي  الزراع  المبحوثين في حين ان239 مزارعا يمثلوا حوالي 
94 % من اجمالي الزراع المبحوثين يعرفوا هذة األضراربصورة 
كلية اوجزئية،  واوضحت النتائج أن معارف الزراع المبحوثين 
لهذة االضرارقد تراوحت من ) 1 - 15( درجة بمتوسط حسابي 
قدرة 6.38 درجة،  وبانحراف معياري قدرة 4.06 درجة.  وقد 
تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة االضرار الي ثالث فئات. وعند 
ان   تبين  المبحوثين  للزراع  والنسبي  العددي  التوزيع  استعراض 
125 مزارع كانوا منخفضى المعرفة بنسبة بلغت حوالي52%من 
البحثية،  في حين ان 68 مزارع كانوا متوسطى  العينة  اجمالي 
المعرفة بنسبة تبلغ28.5% من اجمالي العينة البحثية، في حين ان 
46  مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة تبلغ حوالي 19% من 
اجمالي العينة البحثية، وتشير النتائج أن قرابة81% من المبحوثين 
وقعوا في فئتي مستوي المعارف المتعلقة باالضرار الناتجة عن 

تلوث مياة الري المنخفضة والمتوسطة.

ج- المعارف المتعلقة باساليب وقاية مياة الري من التلوث:
أوضحت النتائج الخاصة بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
لم  16مزارعا  هناك   ان  التلوث  من  الري  مياة  وقاية  بأساليب 
 6 قرابة  تبلغ  نسبة  ومثلوا  األطالق  علي  األساليب  هذة  يعرفوا 
مزارعا    238 ان   حين  في  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من    %
هذة  يعرفوا  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من   %  94 قرابة  يمثلوا 
االساليب بصورة كلية اوجزئية  : واوضحت النتائج أن معارف 
 (  14  -  1 ( من  تراوحت  قد  األساليب  لهذة  المبحوثين  الزراع 
معياري  وبانحراف  درجة،  قدرة6.40  حسابي  بمتوسط  درجة 
قدرة3.85 درجة.  وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األساليب 
والنسبي  العددي  التوزيع  استعراض  وعند   ، فئات  ثالث  الي 
للزراع المبحوثين تبين ان  112مزارع كانوا منخفضى المعرفة 
بنسبة بلغت حوالي 47 % من اجمالي العينة البحثية  في حين ان 
قرابة 35% من  تبلغ  بنسبة  المعرفة  كانوا متوسطى  83 مزارع 
مرتفعى  كانوا  مزارع   43 ان  حين  في  البحثية،  العينة  اجمالي 
المعرفة بنسبة تبلغ 18% من اجمالي العينة البحثية، وتشير النتائج 
أن 82 % من المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي المعارف المتعلقة 

باساليب وقاية مياة الري المنخفضة والمتوسطة.

د-  معارف الزراع المبحوثين بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث 
مياة الري، واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، وأساليب 

وقاية مياة الري من التلوث( كل على حده : 
الزراع  معرفة  تناول  يتم  سوف  االيضاح  من  ولمزيد 
المبحوثين لكل سبب من االسباب التي تؤدي الي تلوث مياة الري، 
واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، وأساليب وقاية مياة الري 
بكل  المبحوثين  للوقوف على معرفة  التلوث( كل على حده   من 
علي  الزراعي  لالرشاد  يتسني  حتي  عدمه  من  حدى  علي  منها 

نشرها بين الزراع )جدول 2).
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جدول 2. توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعارفهم بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث مياة الري، واألضرار الناتجة عن تلوث مياة الري، وأساليب وقاية مياة 
الري من التلوث( كل على حده

ال يعرفيعرفالمعارفم
٪العدد٪العدد

- األسباب التي تؤدي إلي تلوث مياة الري
13954.711545.3رمي المخلفات المزرعية في الترع وقنوات الري.1
1224813252إلقاء المصانع لمخلفاتها غير المعالجة في المجاري المائية.2
11545.313954.7إلقاء مخلفات المنازل في الترع وقنوات الري.3
10942.914557.1إلقاء الحيوانات والطيور النافقة في الترع وقنوات الري4
9135.816364.2غسيل األفراد بمالبسهم وأوانيهم في مياه الترع5
9135.816364.2تعطين التيل او الكتان في مياه الترع6
9537.415962.6االغتسال في الترعة بعد رش المبيدات7
10641.714858.3تنظيف الحيوانات في مياة الترع8
12850.412649.6خلط مياه الصرف الصحي بمياه الترع9

10842.514657.5إلقاء فوارغ المبيدات في الترع وقنوات الري10
10641.714858.3غسيل االت الرش والمالبس في الترع وقنوات الري11
9135.816364.2رش الحشائش المائية بالمبيدات12
10139.815360.2اإلسراف في استخدام المبيدات13
7529.517970.5غسيل الغلة في المجاري المائية14
7228.318271.7طرح المياه الناتجة من تبريد المولدات والمحركات  الكهربائية والوقود النووي15
6023.619476.4سقوط األمطار الحمضية المحملة بالملوثات16
7027.618472.4وجود أحياء نباتية كالطحالب أو نباتات ورد النيل17
14757.910742.1القاء مخلفات المستشفيات ) سرنجات-أدوية-عقاقير( في المجارى المائية18
18171.37328.7التبول والتبرز في قنوات الرى19
18070.97429.1كسح الترنشات وإلقائها بالمجاري المائية20

- األضرار الناتجة عن تلوث مياة الري
15962.69537.4انتاج محصول غير صحي1
12950.812549.2انتشار االمراض النباتية2
12549.212950.8تدهور التربة الزراعية وتلوثها3
11444.914055.1انتشار االمراض الوبائية مثل البلهارسيا وفيروسات الكبد4
11545.313954.7موت االسماك والقشريات5
893516565ارتفاع نسبة ملوحة التربة الزراعية6
9035.416464.6زيادة االثر المتبقي من المبيدات في النبات7
9537.415962.6اصابة الحيوانات باالمراض وتسممها8
12348.413151.6قتل الطيور صديقة الفالح9

11344.514155.5تلوث النبات والغذاء10
10240.215259.8تعفن المياة وانتشار الروائح الكريهة11
8232.317267.7سد الترع وتعطيل الري12
6726.418773.6االقالل من االكسجين الذائب فى الماء13
6023.619476.4رفع درجة قلوية الماء14
6324.819175.2فقد كميات كبيرة من الماء عن طريق النتح15

-أساليب وقاية مياه الري من التلوث:
19777.65722.4عدم التبول والتبرز في المياه1
19576.85923.2عدم كسح ترنشات البيوت وإلقائها بالمجاري المائية2
14055.111444.9تجريم إلقاء الحيوانات الميتة في المجاري المائية3
11244.114255.9عدم إلقاء المخلفات المنزلية في مياه الترع4
8433.117066.9تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالتلوث5
9236.816263.8عدم إلقاء المخلفات البالستيكية في مجاري المياه6
8734.316765.7دفن عبوات المبيدات الفارغة بالتربة7
8633.916866.1استخدام الكراكة في التخلص من الحشائش المائية8
10139.815360.2معالجة مياه الصرف الزراعي قبل استخدامها 9

9336.616163.4دفن الحيوانات الميتة والطيور بالتربة10
8734.316765.7عدم رش المبيدات إثناء الري11
9728.815761.8تنظيف المالبس وأدوات الطهي في المنزل12
8734.216765.8تجريم استخدام مجاري المياه في تنظيف الحيوانات13
6726.418773.6نشر وحدات البيوجاز في الريف المصري14

المصدر  : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان .

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقًا بمعرفتهم بأسس حماية البْية الريفية من التلوث
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تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب  يتعلق  فيما  النتائج  أوضحت 
مياة الري أنه أمكن ترتيب أهم هذة االسباب تنازليا وفقا لعدم معرفة 
الزراع المبحوثين بها كما يلي: سقوط األمطار الحمضية المحملة 
ورد  نباتات  أو  كالطحالب  نباتية  أحياء  وجود  يليها  بالملوثات، 
والمحركات  المولدات  تبريد  من  الناتجة  المياه  يليها طرح  النيل، 
الكهربائية والوقود النووي، يليها غسيل الغلة في المجاري المائية، 
الترع،  مياه  في  وأوانيهم  بمالبسهم  األفراد  غسيل  من  كل  يليها 
وتعطين التيل او الكتان في مياه الترع ، ورش الحشائش المائية 
بالمبيدات، حيث بلغت نسب المبحوثين الذين أفادوا بعدم معرفتهم 
بها حوالي76%، حوالي72%، قرابة72%، 70.5%، حوالي%64، 

قرابة 63% ، حوالي60% علي الترتيب.

أنه  الري  مياة  تلوث  عن  الناتجة  باالضرار  يتعلق  فيما  أما 
الزراع  معرفة  لعدم  وفقا  تنازليا  االسباب  هذة  أهم  ترتيب  أمكن 
المبحوثين بها كما يلي: رفع درجة قلوية الماء، يليها فقد كميات 
االكسجين  من  االقالل  يليها  النتح؛  طريق  عن  الماء  من  كبيرة 
الذائب فى الماء، يليها سد الترع وتعطيل الري، يليها ارتفاع نسبة 
المبيدات  من  المتبقي  االثر  زيادة  يليها  الزراعية،  التربة  ملوحة 
حيث  وتسممها،  باالمراض  الحيوانات  اصابة  يليها  النبات،  في 
االضرار  بهذه  معرفتهم  بعدم  أفادو  الذين  المبحوثين  نسب  بلغت 
حوالي76%، حوالي75%، قرابة74% ،قرابة68% ، قرابة%65 ، 

65% ، قرابة63% ، قرابة60% علي الترتيب.

أما فيما يتعلق بأساليب وقاية مياة الري من التلوث أنه أمكن 
ترتيب هذة أهم األساليب تنازليا وفقا لعدم معرفة الزراع المبحوثين 
يليها  المصري،  الريف  في  البيوجاز  وحدات  نشر  يلي:  كما  بها 
تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالتلوث ؛  يليها كل من عدم 
رش المبيدات إثناء الري؛ و دفن عبوات المبيدات الفارغة بالتربة؛ 
يليها تجريم استخدام مجاري المياه في تنظيف الحيوانات، يليها عدم 
إلقاء المخلفات البالستيكية في مجاري المياه؛ يليها دفن الحيوانات 
الميتة والطيور بالتربة حيث بلغت نسب المبحوثين الذين أفادو بعدم 
معرفتهم باساليب الوقاية قرابة 74%، قرابة 67%، حوالي %66، 
قرابة 66%، قرابة 66%، قرابة 64%، حوالي63% علي الترتيب.

2-  مستوى معارف الزراع المبحوثين بــ )األسباب التي تؤدي إلي 
تلوث التربة الزراعية ، واألضرار الناتجة عن تلوث التربة 

الزراعية ، وأساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث(: 

سوف نتناول تلوث التربة الزراعية من حيث األسباب التي 
تلوث  عن  الناتجة  واألضرار  الزراعية،  التربة  تلوث  إلي  تؤدي 
التربة الزراعية، وأساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث كما 

يلى:

أ- المعارف المتعلقة باالسباب التي تؤدي الي تلوث التربة الزراعية:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
 9 هناك   ان  الزراعية  التربة  تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب 
تبلغ  نسبة  ومثلوا  األسباب علي األطالق  هذة  يعرفوا  لم  مزارعا 
قرابة4 % من اجمالي الزراع المبحوثين في حين ان 245 مزارعا  
هذة  يعرفوا  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من   % حوالي 96  يمثلوا 
معارف  أن  النتائج  واوضحت  اوجزئية  كلية  بصورة  األسباب 
 (  18  -  1( من  تراوحت  قد  األسباب  لهذة  المبحوثين  الزراع 
معياري  وبانحراف  درجة،   7.17 قدرة  حسابي  بمتوسط  درجة 
قدرة 4.83 درجة.  وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األسباب 
الي ثالث فئات، وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع 
بنسبة  المعرفة  منخفضى  كانوا  134مزارع  ان  تبين  المبحوثين 
ان 72  البحثية،  في حين  العينة  اجمالي  قرابة 55 % من  بلغت 

من   % حوالي29  بلغت  بنسبة  المعرفة  متوسطى  كانوا  مزارع 
مرتفعى  كانوا  مزارع   39 ان  حين  في  البحثية،   العينة  اجمالي 
المعرفة بنسبة تبلغ قرابة  16 % من اجمالي العينة البحثية، وتشير 
النتائج أن حوالي  84 % من المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي 
المعارف المتعلقة باسباب تلوث التربة الزراعية   في فئة المعارف 

المنخفضة والمتوسطة.

ب- المعارف المتعلقة باالضرار الناتجة من تلوث التربةالزراعية:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
باالضرار الناتجة من تلوث التربة الزراعيةان هناك31 مزارعا 
تبلغ حوالي  نسبة  ومثلوا  األطالق  األضرار علي  هذة  يعرفوا  لم 
12 % من اجمالي الزراع المبحوثين في حين ان 223 مزارعا  
هذة  يعرفوا  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من   %88 حوالي  يمثلوا 
معارف  أن  النتائج  واوضحت  اوجزئية،  كلية  األضراربصورة 
الزراع المبحوثين لهذة األضرار قد تراوحت من  )1-8( درجة 
قدرة  معياري  وبانحراف  درجة،   3.57 قدرة  حسابي  بمتوسط 
1.98درجة.  وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األضرار الي 
للزراع  والنسبي  العددي  التوزيع  استعراض  وعند  فئات،  ثالث 
بنسبة  المعرفة  منخفضى  كانوا  مزارع   71 ان  تبين  المبحوثين 
بلغت قرابة 32 % من اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 128 
من   %  57 حوالي  بلغت  بنسبة  المعرفة  متوسطى  كانوا  مزارع 
مرتفعى  كانوا  مزارع  ان24   حين  في  البحثية،  العينة  اجمالي 
البحثية،  العينة  اجمالي  من   %   11 قرابة   تبلغ  بنسبة  المعرفة 
فئتي  في  وقعوا  المبحوثين  من  أن حوالي 89  %  النتائج  وتشير 
مستوي المعارف المتعلقة بأضرار تلوث التربة الزراعية في الفئة  

المنخفضة والمتوسطة.

ج- المعارف المتعلقة بأساليب حماية التربة الزراعية من التلوث:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
باساليب حماية التربة الزراعية من التلوث ان هناك 18 مزارعا 
  %  7 تبلغ  نسبة  ومثلوا  األطالق  علي  األساليب  هذة  يعرفوا  لم 
يمثلوا  المبحوثين في حين ان236 مزارعا   الزراع  اجمالي  من 
حوالي 93 % من اجمالي الزراع المبحوثين يعرفوا هذة االساليب 
بصورة كلية اوجزئية، وباستعراض الدرجات عن معارف الزراع 
المبحوثين لهذة األساليب قد تراوحت من)1 - 18 ( درجة بمتوسط 
حسابي قدرة 7.48 درجة،  وبانحراف معياري قدرة 5.09 درجة. 
فئات،  ثالث  الي  األسباب  لهذة  المبحوثين  الزراع  تقسيم  تم  وقد 
وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين تبين 
ان 120 مزارع كانوا منخفضى المعرفة بنسبة بلغت قرابة51 % 
من اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 74مزارع كانوا متوسطى 
المعرفة بنسبة بلغت حوالي 31% من اجمالي العينة البحثية، في 
حين ان 42 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة تبلغ قرابة  18 
% من اجمالي العينة البحثية، وتشير النتائج أن حوالي 82  % من 
المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي المعارف المتعلقة بحماية التربة 

الزراعية من التلوث في الفئة المنخفضة والمتوسطة.

د-  معارف الزراع المبحوثين بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث 
التربة الزراعية، واألضرار الناتجة عن تلوث التربة الزراعية، 

وأساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث( كل على حده : 
ولمزيد من االيضاح سوف يتم تناول معرفة الزراع المبحوثين 
الزراعية،  التربة  تلوث  الي  تؤدي  التي  االسباب  من  سبب  لكل 
وقاية  وأساليب   ، الزراعية  التربة  تلوث  عن  الناتجة  واألضرار 
التربة الزراعية من التلوث( كل على حده  للوقوف على معرفة 
لالرشاد  يتسني  حتي  عدمة  من  حدة  علي  منها  بكل  المبحوثين 

الزراعي علي نشرها بين الزراع )جدول 3).
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تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب  يتعلق  فيما  النتائج  أوضحت 
وفقا  تنازليا  االسباب  هذة  أهم  ترتيب   أمكن  أنه  الزراعية  التربة 
األمطار  سقوط  يلي:  كما  بها  المبحوثين  الزراع  معرفة  لعدم 
األجزاء  تطاير  طريق  عن  اإلشعاعي  التلوث  يليها  الحمضية، 
يليها  بالتربة،  الحشائش  انتشار  يليها  الوقود،  المشعة من صناعة 
الزراعية،  الدورة  إتباع  عدم  يليها  الزراعية،  التربة  تجريف 
المنزلية  المخلفات  إلقاء  و  المثلي،  بالطريقة  الحرث  عدم  يليها 
والحيوانية واآلدمية بالشوارع، حيث بلغت نسب المبحوثين الذين 
أفادو بعدم معرفتهم بهذة االسباب قرابة77%، قرابة%74، %72، 

حوالي71%، قرابة68%، حوالي67%، قرابة67% علي الترتيب.

أما فيما يتعلق باالضرار الناتجة عن تلوث التربة الزراعية 
أنه أمكن ترتيب أهم هذة االسباب تنازليا وفقا لعدم معرفة الزراع 

المبحوثين بها كما يلي: انخفاض المساحة المنزرعة )تمليح التربة( 
النبات للعناصر الغذائية، يليها حدوث  ، يليها صعوبة امتصاص 
باألمراض،  النباتات  يليها إصابة  بالتربة،  الحيوية  للعمليات  خلل 
المبحوثين  نسب  بلغت  حيث  المحاصيل،  إنتاجية  ضعف  يليها 
قرابة%75،   ،%76  . االضرار  بهذة  معرفتهم  بعدم  أفادو  الذين 

حوالي71%، قرابة61%، قرابة60% علي الترتيب .

أما فيما يتعلق بأساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث أنه 
الزراع  معرفة  لعدم  وفقا  تنازليا  األساليب  هذة  أهم  ترتيب  أمكن 
يليها  المتكاملة،  المكافحة  استخدام  يلي:  كما  بها  المبحوثين 
التربة  تجريف  يليها عدم   ، التسميد  في  الغازية  االمونيا  استخدام 
يليها  جافة،  الزراعية وهي نصف  التربة  يليها حرث  الزراعية، 
إضافة  يليها  سنوات،  ثالث  كل  التربة  تحت  محراث  استخدام 

جدول 3. توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعارفهم بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث التربة الزراعية، واألضرار الناتجة عن تلوث التربة الزراعية، وأساليب 
وقاية التربة الزراعية من التلوث( كل على حده

ال يعرفيعرفالمعارفم
٪العدد٪العدد

- األسباب التي تؤدي إلي تلوث التربة الزراعية
10641.714858.3نقص المادة العضوية بسبب عدم التسميد باألسمدة العضوية1
15360.210139.8سوء الصرف الزراعي 2
10039.415460.6انقطاع ورود طمي النيل بسبب بناء السد العالي3
8332.717167.3إلقاء المخلفات المنزلية والحيوانية واآلدمية بالشوارع4
5923.219576.8سقوط األمطار الحمضية5
6726.418773.6التلوث اإلشعاعي عن طريق تطاير األجزاء المشعة من صناعة الوقود6
8232.317267.7عدم إتباع الدورة الزراعية7
8332.717167.3عدم الحرث بالطريقة المثلي8
8433.117066.9تراكم بعض الملوثات بطريقة مستمرة9

11444.914055.1قطع األشجار والرعي الجائر10
13753.911746.1الري بمياه الصرف بيدهور التربة11
12348.413151.6اإلسراف في استخدام األسمدة الكيماوية12
11444.914055.1اإلسراف في استخدام المبيدات الحشرية13
13352.412147.6انسداد الصرف المغطي14
9135.816364.2استخدام السوالر لمقاومة بعض اآلفات15
8633.916866.1حرق مخلفات المحاصيل بالتربة16
712818372انتشار الحشائش بالتربة17
7328.718171.3تجريف التربة الزراعية18

- األضرار الناتجة عن تلوث التربة الزراعية
13051.212448.8تحول بعض اآلفات الثانوية إلي أفات رئيسية1
14456.711043.3قتل الكثير من الحشرات والحيوانات النافعة لإلنسان2
12448.813051.2تلوث المحاصيل مثل الخضر والفاكهة3
10039.415460.6إصابة النباتات باألمراض4
10240.215259.8ضعف إنتاجية المحاصيل5
612419376انخفاض المساحة المنزرعة )تمليح التربة (6
6425.219074.8صعوبة امتصاص النبات للعناصر الغذائية7
7328.718171.3حدوث خلل للعمليات الحيوية بالتربة8

-أساليب وقاية التربة الزراعية من التلوث:
10842.514657.5اإلقالل من استخدام المبيدات الزراعية بالتربة1
10039.415460.6الترشيد في استخدام األسمدة المعدنية2
12649.612850.4عدم إلقاء مخلفات المجاري والمصانع بالتربة3
11143.714356.3التوسع في التشجير وتجنب الحرث العميق للتربة4
13854.311645.7التوسع والمحافظة علي شبكات الصرف المغطي5
10742.114757.9استخدام طرق الري الحديث6
9336.616163.4االتجاه إلي الزراعة العضوية7
10440.915059.1تجنب قطع األشجار والرعي الجائر8
9738.215761.8إعادة تدوير المخلفات 9

9637.815862.2تجريم حرق المخلفات10
8031.517468.5التوعية بعدم تبرير األرض وتركها فترة طويلة بدون زراعة11
9135.816364.2تسوية التربة الزراعية بالليزر12
8834.616665.4إتباع الدورة الزراعية13
7931.317568.9إضافة الحبس الزراعي للتربة الزراعية14
7529.517970.5استخدام محراث تحت التربة كل ثالث سنوات15
7328.718171.3حرث التربة الزراعية وهي نصف جافة16
6525.618974.4استخدام المكافحة المتكاملة17
7027.618472.4عدم تجريف التربة الزراعية18
662618874استخدام االمونيا الغازية في التسميد19

المصدر  : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان .



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م44 ، ع4 )2018(

163العوامل املؤثرة على معارف الزراع بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث مبحافظة كفر الشيخ

تبوير  بعدم  التوعية  يليها  الزراعية،  للتربة  الزراعي  الحبس 
الدورة  إتباع  يليها  زراعة،  بدون  طويلة  فترة  وتركها  األرض 
الزراعية، حيث بلغت نسب المبحوثين الذين أفادو بعدم معرفتهم 
، حوالي74%، 74%، حوالي72%، حوالي%71، %70.5،  بها  

قرابة69%، 68.5%، حوالي65%  علي الترتيب.

التي تؤدي  بــ )األسباب  المبحوثين  3-  مستوى معارف الزراع 
الهواء،  تلوث  عن  الناتجة  واألضرار  الهواء،  تلوث  إلي 

وأساليب وقاية الهواء من التلوث(: 
سوف نتناول تلوث الهواء من حيث األسباب التي تؤدي إلي 
تلوث الهواء، واألضرار الناتجة عن تلوث الهواء، وأساليب وقاية 

الهواء من التلوث كما يلى:

أ- المعارف المتعلقة باالسباب التى تودي الي تلوث الهواء:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
لم  ان هناك 21 مزارعا  الهواء   تلوث  الي  التي تؤدي  باالسباب 
تبلغ حوالي8 %   نسبة  األسباب علي األطالق ومثلوا  يعرفوا هذة 
يمثلوا  مزارعا   ان233  حين  في  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من 
المبحوثين يعرفوا هذة األسباب  حوالي92 % من اجمالي الزراع 
بصورة كلية اوجزئية وباستعراض الدرجات عن معارف الزراع  
درجة   )  15-  1 ( من  تراوحت   قد  األسباب  لهذة   المبحوثين  
بمتوسط حسابي قدرة 6.91 درجة، وبانحراف معياري قدرة3.90  
درجة. وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة السباب الي ثالث فئات، 
وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين تبين 
ان 103 مزارع كانوا منخفضى المعرفة بنسبة بلغت حوالي %44 
من اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 82 مزارع كانوا متوسطى 
المعرفة بنسبة بلغت حوالي35 % من اجمالي العينة البحثية، في 
حين ان 48 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة تبلغ قرابة%21 
أن حوالي 79  % من  النتائج  وتشير  البحثية،  العينة  اجمالي  من 
المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي المعارف المتعلقة باالسباب التي 

تودي الي تلوث الهواء في الفئة  المنخفضة والمتوسطة.

ب-المعارف المتعلقة باضرار تلوث الهواء:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
باالضرار التي تؤدي الي تلوث الهواءان هناك  28  مزارعا لم 
قرابة11  تبلغ  نسبة  ومثلوا  األطالق  علي  األضرار  هذة  يعرفوا 
مزارعا    226 ان  حين  في  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من    %
هذة  يعرفوا  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من   % حوالي89  يمثلوا 
المعبرة  الدرجات  وباستعراض  اوجزئية،  كلية  األضراربصورة 
من  تراوحت  قد  األضرار  لهذة  المبحوثين  الزراع  معارف  عن 
( 1- 11( درجة بمتوسط حسابي قدرة 4.63درجة، وبانحراف 
المبحوثين  الزراع  تقسيم  تم  وقد  درجة.   2.82 قدرة  معياري 
لهذة االضرار الي ثالث فئات، وعند استعراض التوزيع العددي 
والنسبي للزراع المبحوثين تبين ان 99  مزارع كانوا منخفضى 
المعرفة بنسبة بلغت قرابة 44% من اجمالي العينة البحثية،  في حين 
ان 101مزارع كانوا متوسطى المعرفة بنسبة بلغت قرابة 45 % 
من اجمالي العينة البحثية، في حين ان 26  مزارع كانوا مرتفعى 
المعرفة بنسبة تبلغ11 % من اجمالي العينة البحثية، وتشير النتائج 
أن حوالي89 % من المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي المعارف 

المتعلقة باضرار تلوث الهواء في الفئة المنخفضة والمتوسطة.

ج- المعارف المتعلقة باساليب حماية الهواء من التلوث:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
بأساليب حمايةالهواءمن التلوث ان هناك  34 مزارعا لم يعرفوا 
اجمالي  من  حوالي%13   ومثلوا  األطالق  علي  األساليب  هذة 
قرابة 87  يمثلوا  مزارعا   ان 220  في حين  المبحوثين  الزراع 

بصورة  األساليب  هذة  يعرفوا  المبحوثين  الزراع  اجمالي  من   %
كلية اوجزئية، وباستعراض الدرجات المعبرة عن معارف الزراع 
المبحوثين لهذة األساليب تراوحت من) 1 - 10 ( درجة بمتوسط 
حسابي قدرة4.55 درجة،  وبانحراف معياري قدرة2.66 درجة.  
فئات،  ثالث  الي  األساليب  لهذة  المبحوثين  الزراع  تقسيم  تم  وقد 
وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين تبين 
 43 قرابة  بلغت  بنسبة  المعرفة  منخفضى  كانوا  مزارع   94 ان 
كانوا  مزارع    89 ان  حين  في  البحثية،   العينة  اجمالي  من   %
متوسطى المعرفة بنسبة بلغت  40.5% من اجمالي العينة البحثية، 
في حين ان 37 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة تبلغ قرابة 
17% من اجمالي العينة البحثية، وتشير النتائج أن حوالي83% من 
المبحوثين وقعوا في فئتي مستوي المعارف المتعلقة بحماية الهواء 

من التلوث في الفئة المنخفضة والمتوسطة.

د-  معارف الزراع المبحوثين بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث 
الهواء، واألضرار الناتجة عن تلوث الهواء، وأساليب وقاية الهواء 

من التلوث( كل على حده : 
ولمزيد من االيضاح سوف يتم تناول معرفة الزراع المبحوثين 
واألضرار  الهواء،  تلوث  الي  تؤدي  التي  االسباب  من  سبب  لكل 
الناتجة عن تلوث الهواء، وأساليب وقاية الهواء من التلوث( كل على 
حده  للوقوف على معرفة المبحوثين بكل منها علي حدة من عدمة 
حتي يتسني لالرشاد الزراعي علي نشرها بين الزراع جدول )4).

تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب  يتعلق  فيما  النتائج  أوضحت 
الهواء أنه أمكن ترتيب أهم هذة االسباب تنازليا وفقا لعدم معرفة 
الزراع المبحوثين بها كما يلي: رش المبيدات أثناء هبوب الرياح، 
الحمضية  األمطار  يليها  الجو،  في  اللقاح  حبوب  انتشار  يليها 
أمام  البالستك  وأكياس  القمامة  حرق  يليها  الدخاني،  والضباب 
مخلفات  حرق  يليها  لألشجار،  الجائر  القطع  يليها  المنزل، 
بالبكتريا والجراثيم  التلوث  يليها  الحقل،  المحاصيل الزراعية في 
نتيجة تحلل الحيوانات الميتة، يليها العوادم الناتجة من السيارات 
والمصانع، يليها حرق الطيور والحيوانات دون دفنها، حيث بلغت 
نسب المبحوثين الذين أفادو بعدم معرفتهم بهذة االسباب %70.5، 
حوالي%63،  قرابة%64،   ،%65 قرابة%69،  حوالي%70، 

قرابة63%، حوالي61%، 61% علي الترتيب.

أما فيما يتعلق باالضرار الناتجة عن تلوث تلوث الهواء أنه 
الزراع  معرفة  لعدم  وفقا  تنازليا  االسباب  هذة  أهم  ترتيب  أمكن 
يليها  والمعادن،  واآلثار  المباني  تأكل  يلي:  كما  بها  المبحوثين 
سقوط األمطار الحمضية، يليها حدوث تشوهات لألجنة في بداية 
إتالف  يليها  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  حدوث  يليها   ، تكوينها 
الغطاء األخضر باألرض، يليها االختالل بعملية الهدم والبناء في 
النبات، حيث بلغت نسب المبحوثين الذين أفادو بعدم معرفتهم بهذة 
قرابة%71،  حوالي%73،  حوالي%75،  قرابة%76،  االضرار، 

قرابة68%، قرابة65%علي الترتيب.

أنه  التلوث  من  الهواء  تلوث  وقاية  بأساليب  يتعلق  فيما  أما 
الزراع  معرفة  لعدم  وفقا  تنازليا  األساليب  هذة  أهم  ترتيب  أمكن 
بآخري  البدائية  التدفية  وسائل  استبدال  يلي:  كما  بها  المبحوثين 
السكنية،  المناطق  خارج  والمعامل  المصانع  إنشاء  يليها  حديثة، 
التدخين  عدم  يليها  أكسدة،  إلي  السامة  الملوثات  تحويل  يليها 
بالمنازل نتيجة استخدام األفران البلدي، يليها توعية الزراع بعدم 
األشجار  قطع  عدم  يليها  للتدفئة،  كوقود  الجافة  النباتات  استخدام 
أفادو  الذين  المبحوثين  نسب  بلغت  حيث  رياح،  مصدات  وإقامة 
بعدم معرفتهم بأساليب الوقاية ،قرابة68%، 66.5%، قرابة%66، 

قرابة65%، 63%،60%، قرابة60% علي الترتيب.
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التي تؤدي  بــ )األسباب  المبحوثين  4-  مستوى معارف الزراع 
الغذاء،  تلوث  عن  الناتجة  واألضرار  الغذاء،  تلوث  إلي 

وأساليب وقاية الغذاء من التلوث(: 
سوف نتناول تلوث الغذاء من حيث األسباب التي تؤدي إلي 
تلوث الغذاء، واألضرار الناتجة عن تلوث الغذاء، وأساليب وقاية 

الغذاء من التلوث كما يلى:   

أ - المعارف المتعلقة باالسباب التي تودي الي تلوث الغذاء
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
لم  مزارعا   33 هناك  ان  الغذاء  تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب 
يعرفوا هذة األسباب علي األطالق ومثلوا نسبة تبلغ قرابة %13 
يمثلوا  المبحوثين في حين ان221 مزارعا   الزراع  اجمالي  من 
حوالي 87% من اجمالي الزراع المبحوثين يعرفوا هذة األسباب 
بصورة كلية اوجزئية، وباستعراض الدرجات عن معارف الزراع 
المبحوثين لهذة األسباب قد تراوحت من ) 1 - 11 ( درجة بمتوسط 
حسابي قدرة 5.12 درجة، وبانحراف معياري قدرة2.92 درجة 
. وقد تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األسباب الي ثالث فئات، 
وعند استعراض التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين تبين 
حوالي  بلغت  بنسبة  المعرفة  منخفضى  كانوا  مزارع   107 ان  
48 % من اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 78 مزارع كانوا 

العينة  اجمالي  من   %35 حوالي  بلغت  بنسبة  المعرفة  متوسطى 
بنسبة  المعرفة  مرتفعى  كانوا  مزارع   36 ان  حين  في  البحثية، 
أن  النتائج  وتشير  البحثية،  العينة  اجمالي  من   % حوالي16  تبلغ 
المعارف  مستوي  فئتي  في  وقعوا  المبحوثين  من   %   84 قرابة 
المتعلقة باالسباب التي تودي الي تلوث الغذاء في الفئة  المنخفضة 

والمتوسطة.

ب - المعارف المتعلقة باالضرار الناتجة من تلوث الغذاء:
أوضحت النتائج الخاصه بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
لم  مزارعا    44 هناك   ان  الغذاء  تلوث  من  الناتجة  باالضرار 
يعرفوا هذة األضرارعلي األطالق ومثلوا قرابة17% من اجمالي   
من   %  83 يمثلوا   ان210مزارع   حين  في  المبحوثين  الزراع 
كلية  األضراربصورة  هذة  يعرفوا  المبحوثين    الزراع  اجمالي 
اوجزئية، وباستعراض الدرجات عن معارف الزراع المبحوثين 
لهذة االضرار تراوحت من ) 1 - 10 ( درجة، بمتوسط حسابي 
وقد   . درجة  قدرة2.63  معياري  وبانحراف  درجة،  قدرة4.45 
تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األضرار الي ثالث فئات، وعند 
ان  تبين  المبحوثين  للزراع  والنسبي  العددي  التوزيع  استعراض 
91 مزارع كانوا منخفضى المعرفة بنسبة بلغت حوالي 43 % من 
اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 87  مزارع كانوا متوسطى 

جدول 4. توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعارفهم بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث تلوث الهواء ، واألضرار الناتجة عن تلوث تلوث الهواء ، وأساليب 
وقاية تلوث الهواء من التلوث( كل على حده

ال يعرفيعرفالمعارفم
٪العدد٪العدد

- األسباب التي تؤدي إلي تلوث الهواء:
14657.510842.5انتشار العواصف الترابية والرعدية1
1325212248حرق األنواع المختلفة من الوقود في إغراض المعيشة2
7629.917870.1انتشار حبوب اللقاح في الجو 3
12348.413151.6تصاعد الغازات من البرك والمستنقعات 4
7931.117568.9األمطار الحمضية والضباب الدخاني 5
9537.415962.6التلوث بالبكتريا والجراثيم نتيجة تحلل الحيوانات الميتة6
9336.616163.4حرق مخلفات المحاصيل الزراعية في الحقل7
893516565حرق القمامة وأكياس البالستك أمام المنزل8
7529.517970.5رش المبيدات أثناء هبوب الرياح9

9236.216263.8القطع الجائر لألشجار10
993915561حرق الطيور والحيوانات دون دفنها11
9838.615661.4العوادم الناتجة من السيارات والمصانع12
11043.314456.7استخدام المبيدات للتخلص من الحشرات المنزلية والحقلية13
14456.711043.3حرق مخلفات المستشفيات14
16163.49336.6األدخنة الناتجة من السجائر والشيشة15

- األضرار الناتجة عن تلوث الهواء:
13151.612348.4انتشار كثير من األمراض مثل األمراض التنفسية1
993915561ضعف االنتاجية النباتية والحيوانية2
8232.317267.7إتالف الغطاء األخضر باألرض3
10039.415460.6حدوث حوادث الطائرات4
7429.118070.9حدوث ظاهرة االحتباس الحراري5
6826.818673.2حدوث تشوهات لألجنة في بداية تكوينها6
6224.419275.6تأكل المباني واآلثار والمعادن7
6324.819175.2سقوط األمطار الحمضية8
9035.416464.6االختالل بعملية الهدم والبناء في النبات9

11946.913553.1حجب نسبة من الضوء عن النبات10
15962.69537.4يحدث ضرر لعيون اإلنسان11

-أساليب وقاية الهواء من التلوث:
943716063توعية الزراع بعدم استخدام النباتات الجافة كوقود للتدفئة1
10240.215259.8توعية الزراع بعدم حرق مخلفات المحاصيل2
11244.114255.9تركيب مرشحات )فالتر( لعوادم السيارات3
9035.416464.6عدم التدخين بالمنازل نتيجة استخدام األفران البلدي4
8533.516966.5إنشاء المصانع والمعامل خارج المناطق السكنية5
8232.317267.7استبدال وسائل التدفية البدائية بآخري حديثة6
10139.815360.2عدم قطع األشجار وإقامة مصدات رياح7
8734.316765.7تحويل الملوثات السامة إلي أكسدة8
11344.514155.5عدم رش المبيدات أثناء هبوب الرياح9

13553.111946.9دفن الحيوانات والطيور الميتة وعدم حرقها10
المصدر  : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان .
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المعرفة بنسبة بلغت حوالي 41 % من اجمالي العينة البحثية، في 
حين ان32 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة بلغت حوالي15 
من  قرابة %85  أن  النتائج  وتشير  البحثية،  العينة  اجمالي  من   %
باضرار  المتعلقة  المعارف  مستوي  فئتي  في  وقعوا  المبحوثين 

تلوث الغذاء في الفئة المنخفضة والمتوسطة.

ج- المعارف المتعلقة بحماية الغذاء من التلوث:
اوضحت النتائج الخاصة بدراسة معارف الزراع المبحوثين 
باساليب وقاية الغذاء من التلوث اال ان هناك 28 مبحوثا لم يعرفوا 
اجمالي  من   %11 حوالي  ومثلوا  االطالق  علي  االساليب  هذة 
الزراع المبحوثين في حين ان 226 مزارعا  يمثلوا حوالي 89 % 
من اجمالي الزراع المبحوثين يعرفوا هذة األساليب بصورة كلية 
اوجزئية، وباستعراض الدرجات عن معارف الزراع المبحوثين 
لهذة األساليب قد تراوحت من) 1 -14 ( درجة، بمتوسط حسابي 
وقد  درجة.   3.70 قدرة  معياري  وبانحراف  درجة،  قدرة6.81 
تم تقسيم الزراع المبحوثين لهذة األساليب الي ثالث فئات،  وعند 
ان  تبين  المبحوثين  للزراع  والنسبي  العددي  التوزيع  استعراض 
بلغت قرابة32% من  بنسبة  المعرفة  كانوا منخفضى  72 مزارع 
اجمالي العينة البحثية،  في حين ان 112 مزارع كانوا متوسطى 
في  البحثية،  العينة  اجمالي  من  قرابة%50  بلغت  بنسبة  المعرفة 
حين ان42 مزارع كانوا مرتفعى المعرفة بنسبة تبلغ قرابة 18.5  
من   % قرابة81  أن  النتائج  وتشير  البحثية،  العينة  اجمالي  من   %

باساليب  المتعلقة  المعارف  مستوي  فئتي  في  وقعوا  المبحوثين 
حماية الغذاء من التلوث في الفئة المنخفضة والمتوسطة.

د-  معارف الزراع المبحوثين بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث 
الناتجة عن تلوث الغذاء، وأساليب وقاية  الغذاء، واألضرار 

الغذاء من التلوث( كل على حده : 
ولمزيد من االيضاح سوف يتم تناول معرفة الزراع المبحوثين 
واألضرار  الغذاء،  تلوث  الي  تؤدي  التي  االسباب  من  لكل سبب 
الناتجة عن تلوث الغذاء، وأساليب وقاية الغذاء من التلوث( كل على 
حده  للوقوف على معرفة المبحوثين بكل منها علي حدة من عدمة 
حتي يتسني لالرشاد الزراعي علي نشرها بين الزراع جدول )5).

تلوث  الي  تؤدي  التي  باالسباب  يتعلق  فيما  النتائج  أوضحت 
أنه أمكن ترتيب أهم هذة االسباب تنازليا وفقا لعدم معرفة  الغذاء 
الزراع المبحوثين بها كما يلي: استخدام مياه ملوثة في إعداد الطعام، 
يليها التغذية علي حيوانات مريضة حاملة للمرض، يليها استخدام 
المبيدات الحشرية والفطرية في الزراعة،يليها ري المحاصيل بمياه 
ملوثة، يليها كل من سوء تداول الغذاء وتخزينه لفترات طويلة، و 
استخدام األكياس البالستكية في الطعام، يليها عدم االهتمام بالنظافة 
الزراعة،  في  والهرمونات  المخصبات  استخدام  يليها  الشخصية، 
لهواء  الطعام  تعريض  يليها  الطهي،  وأدوات  األوعية  تلوث  يليها 
ملوث،يليها استخدام مياه ملوثة في إعداد الطعام حيث بلغت نسب 

جدول 5. توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعارفهم بــ )األسباب التي تؤدي إلي تلوث الغذاء ، واألضرار الناتجة عن تلوث الغذاء ، وأساليب وقاية تلوث 
الغذاء من التلوث( كل على حده

ال يعرفيعرفالمعارفم
٪العدد٪العدد

- األسباب التي تؤدي إلي تلوث الغذاء:
15259.810240.2استخدام مياه ملوثة في إعداد الطعام1
14958.710541.3تعريض الطعام لهواء ملوث2
10340.615159.4استخدام المخصبات والهرمونات في الزراعة3
7830.717669.3استخدام المبيدات الحشرية والفطرية في الزراعة4
8633.916866.1ري المحاصيل بمياه ملوثة5
712818372استخدام مكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة في الغذاء6
7228.318271.7التغذية علي حيوانات مريضة حاملة للمرض7
10440.915059.1تلوث األوعية وأدوات الطهي8
9838.615661.4عدم االهتمام بالنظافة الشخصية9

9236.216263.8سوء تداول الغذاء وتخزينه لفترات طويلة10
9236.216163.8استخدام األكياس البالستكية في الطعام11

- األضرار الناتجة عن تلوث الغذاء:
11746.113753.9انتشار مرض السل نتيجة األغذية الملوثة1
11444.914055.3انتشار مرض االلتهاب الكبدي2
10039.415460.6انتشار مرض االلتهاب الكبدي3
9336.616163.4انتشار السرطانات4
7730.317769.7عدم االتزان الهرموني5
7730.317769.7انتشار حمي التيفود6
8131.917368.1انتشار مرض التسمم الغذائي7
8533.516966.5حدوث اضطرابات للجهاز الهضمي8
9637.815862.2حدوث الصداع والدوار9

9537.415962.6انتشار مرض الدوسنتاريا نتيجة األغذية الملوثة10
-أساليب وقاية الغذاء من التلوث:

11746.113753.9حماية الثروة الحيوانية من األمراض التي تنتشر إلي اإلنسان1
11143.714356.3حماية المستهلك ووقايته من األمراض2
11545.313954.7عدم شراء األطعمة غير مناسبة في شكلها وطعمها3
10541.314958.7عدم شراء األطعمة المخشوشة4
9035.416464.6اإلقالل من استخدام الكيماويات في المحاصيل وخاصة الغذائية5
7429.118070.9االقالل من استخدام االطعمة المحفوظة والمجمدة6
7328.718171.3التعبئة في عبوات من أصل نباتي بدال من العبوات الصناعية7
8031.517468.5االقالل من استخدام اإلضافات الصناعية الغذائية8
12549.212950.8النظافة الشخصية9

14649.612850.4غسيل األواني واألطباق المستخدمة في الطبخ10
13352.412147.6حفظ الطعام بعيدا عن الحشرات والذباب11
12850.412649.6المحافظة علي جميع األسطح بالمطبخ نظيفة12
14255.911244.1شراء الغذاء من مصدر موثوق به13
1224813252مراعاة تاريخ الصالحية14

المصدر  : جمعت وحسبت من استمارات االستبيا
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المبحوثين الذين أفادو بعدم معرفتهم بهذة االسباب ، 72% ، قرابة 
 ، حوالي%61   ،%64 قرابة   ،%66 حوالي  حوالي%69،   ،%72
علي   ،  %40 حوالي   ،%41 حوالي   ،%59 حوالي   ،%59 حوالي 

الترتيب.

الغذاء  تلوث  تلوث  عن  الناتجة  باالضرار  يتعلق  فيما  أما 
الزراع  معرفة  لعدم  وفقا  تنازليا  االسباب  هذة  ترتيب  أمكن  أنه 
االتزان  ،وعدم  التيفود  حمي  انتشار  يلي:  كما  بها  المبحوثين 
حدوث  الغذائي،يليها  التسمم  مرض  انتشار  يليها  الهرموني،  
يليها  السرطانات،  انتشار  يليها   ، الهضمي  للجهاز  اضطرابات 
حدوث  يليها  الملوثة،  األغذية  نتيجة  الدوسنتاريا  مرض  انتشار 
يليها  الكبدي،  االلتهاب  مرض  انتشار  يليها  والدوار،  الصداع 
نتيجة  السل  انتشار مرض  يليها  الكبدي،  االلتهاب  انتشار مرض 
بعدم  أفادو  الذين  المبحوثين  نسب  بلغت  حيث  الملوثة،  األغذية 
 ،%66.5  ،%68 حوالي  قرابة%70،  االضرار،  بهذة  معرفتهم 
حوالي63%، قرابة 63%، حوالي62%، قرابة 61%، حوالي%55، 

قرابة 54%، علي الترتيب.

أما فيما يتعلق بأساليب وقاية تلوث الغذاء من التلوث أنه أمكن 
المبحوثين  الزراع  لعدم معرفة  تنازليا وفقا  األساليب  ترتيب هذة 
بها كما يلي: التعبئة في عبوات من أصل نباتي بدال من العبوات 
الصناعية، يليها االقالل من استخدام االطعمة المحفوظة والمجمدة، 
يليها  الغذائية،  الصناعية  اإلضافات  استخدام  من  االقالل  يليها 
اإلقالل من استخدام الكيماويات في المحاصيل وخاصة الغذائية، 
المستهلك  حماية  يليها  المخشوشة،  األطعمة  شراء  عدم  يليها 
ووقايته من األمراض، يليها عدم شراء األطعمة غير مناسبة في 
التي  الثروة الحيوانية من األمراض  يليها حماية  شكلها وطعمها، 
تنتشر إلي اإلنسان، يليها مراعاة تاريخ الصالحية، يليها النظافة 
الشخصية، يليها غسيل األواني واألطباق المستخدمة في الطبخ، 
حفظ  يليها  نظيفة،  بالمطبخ  األسطح  جميع  علي  المحافظة  يليها 
الطعام بعيدا عن الحشرات والذباب، يليها شراء الغذاء من مصدر 
موثوق به حيث بلغت نسب المبحوثين الذين أفادو بعدم معرفتهم 
بهذة االساليب، حوالي 71%، قرابة 71%، 68.5%، قرابة %65، 
قرابة 59%، حوالي56%، قرابة 55%، قرابة 54%، 52%، قرابة 
51%، حوالي50%، قرابة 50%، قرابة 48%، حوالي44%، علي 

الترتيب.   

المستقلة  المتغيرات  بين  واالنحدارية  االرتباطية  العالقات   : ثالثاً 
وبين معارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث
سوف يتم عرض ومناقشة النتائج التي اسفرت عنها الدراسة 
المتغيرات  بين  واالنحدارية  االرتباطية  بالعالقات  والخاصة 
البيئة الريفية من  المستقلة وبين معارف المبحوثين بأسس حماية 
التلوث كمتغير تابع، مع عرض االهمية النسبيبة لتلك المتغيرات 
البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  لمعارف  تفسيرها  في  المستقلة 

الريفية من التلوث.

وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  بين  االرتباطية  العالقات  أ- 
معارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث

بين  ارتباطية  عالقة  وجود   « االول  البحثي  الفرض  يتوقع 
المتغيرات المستقلة المتمثلة في : سن المبحوث، الحالة التعليمية 
الحيازة  المزرعية،  الحيازة  المبحوث،  اسرة  تعليم  للمبحوث، 
التغيير،  نحو  االتجاة  الرسمية،  االجتماعية  المشاركة  الحيوانية، 
البيئية،  المعلومات  علي  الحصول  مصادر  الطموح،  مستوى 
نحو  االتجاة  االرشادي،  االتصال  الرأي،  لقيادة  الذاتي  التقدير 
التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  نحو  االتجاة  الزراعي،  االرشاد 
من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  الزراع  معارف  وبين 

االرتباط  معامالت  حساب  تم  الفرض  هذا  والختبار   ، التلوث« 
البسيط بين كل متغير من المتغيرات المستقلة ومعارف المبحوثين 
بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث، وقد اوضحت النتائج  وجود 
 0.01 االحتمالي  المستوي  عند  معنوية  طردية  ارتباطية  عالقة 
التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  معارف  بين 
للمبحوث،  التعليمية  الحالة   : في  المتمثلة  المستقلة  والمتغيرات 
االتجاه  الرسمية،  االجتماعية  المشاركة  المبحوث،  أسرة  تعليم 
نحو التغيير، مستوى الطموح، مصادر الحصول على المعلومات 
االتجاه  االرشادى،  االتصال  الرأى،  لقيادة  الذاتى  التقدير  البيئية، 
من  الريفية  البيئة  حماية  نحو  االتجاه  الزراعى،  االرشاد  نحو 
 ،0.547 لهم،  البسيط  االرتباط  معامل  قيم  بلغت  حيث  التلوث، 
 ،0.200  ،0.338  ،0.272  ،0.388  ،0.368   ،0.258

0.433، 0.375، علي الترتيب.

 كما تبين وجود عالقة ارتباطية عكسية معنوية عند المستوي 
االحتمالي0.01 بين معارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية 
المبحوث،  سن   : في  المتمثلة  المستقلة  والمتغيرات  التلوث  من 
معامل  قيم  بلغت  حيث  الحيوانية،  الحيازة  المزرعية،  الحيازة 
علي   ،0.280-  ،0.191-  ،0.316-   : لهم  البسيط  االرتباط 
الترتيب : في حين لم توضح النتائج وجود عالقة ارتباطية معنوية 
من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس  المبحوثين  معارف  بين  احصائيا 
االجتماعية  المشاركة  في  المتمثل  المستقل  المتغير  وبين  التلوث 
 ،0.073 له  البسيط  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الرسمية 
)جدول 6(،  ومن خالل ما سبق يمكن قبول الفرض البحثي األول.

المدروسة   المستقلة  المتغيرات  بين  االنحدارية  العالقات   - ب 
ومعارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث 

يتوقع الفرض البحثي الثانى » إسهام كل متغير من المتغيرات 
المستقلة المتمثلة في :سـن المبحوث، الحالة التعليمية للمبحوث، تعليم 
المشاركة  الحيوانية،  الحيازة  المزرعية،  الحيازة  المبحوث،  أسرة 
الطموح،  مستوى  التغيير،  نحو  االتجاه  الرسمية،  االجتماعية 
لقيادة  الذاتى  التقدير  البيئية،  المعلومات  على  الحصول  مصادر 
الرأى، االتصال االرشادى، االتجاه نحو االرشاد الزراعى، االتجاه 
نحو حماية البيئة الريفية من التلوث فى تفسير التباين في معارف 

المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث كمتغير تابع« 

المتغيرات  الي    )6( بجدول  اليها  المشار  النتائج   وتشير 
المتضمنة  في الدراسة مجتمعة ترتبط بمعارف المبحوثين بأسس 
حماية البيئة الريفية من التلوث بمعامل ارتباط قدره 0.628  وهي 
الي  استنادا   0.01 االحتمالي  المستوي  عند  معنويتها  ثبت  قيمة 
قيمة ٌ ف المحسوبة حيث بلغت 12.044،  كما تشير النتائج الي 
في  التباين   من   %  39.5 تفسر  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  ان 
يعني  مما    )R2( التحديد  معامل  قيمة  الي  استنادا  التابع  المتغير 
التابع  المتغير  معنوي علي  تأثير  ذات  اخري  متغيرات  هناك  ان 
لم تتطرق اليها الدراسة، ومن خالل ما سبق  يمكن قبول الفرض 

البحثي  الثانى جزئيا.

وللوقوف علي اسهام كل متغيرمن المتغيرات المستقلة محل 
حماية  بأسس  المبحوثين  معارف  في  التباين  تفسير  في  الدراسة 
غير  واالخر  معنوي  بعضها  ان  ثبت  التلوث،  من  الريفية  البيئة 
معنوي، مما يشير الى ان بعض المتغيرات المستقلة تسهم اسهاما 

معنويا في تفسير المتغير التابع بينما اليسهم البعض االخر.

   و تشير النتائج  الى ان هناك اربعة متغيرات تسهم اسهاما  
في:الحالة  وتتمثل  التابع  المتغير  في  التباين  تفسير  في  معنويا 
ثبت  حيث  الزراعى،  االرشاد  نحو  االتجاه  للمبحوث،  التعليمية 
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معامل  قيمة  وبلغت   0.01 االحتمالي  المستوي  عند  معنويتة 
الترتيب، كما ثبت معنوية  االنحدار لهما 2.069، 1.614 علي 
متغيري  مصادر الحصول على المعلومات البيئية، التقدير الذاتى 
قيمة  بلغت  حيث   0.05 االحتمالي  المستوي  عند  الرأى،  لقيادة 

معامل االنحدار لهما  2.378، 2.697 علي الترتيب. 

تأثيرا  المستقلة   المتغيرات  اكثر  للوقوف علي  محاولة  وفي 
علي المتغير التابع تم استخدام نموذج التحليل االنحداري المتعدد 
التدريجي فأسفر التحليل عن معادلة انحدار خطي  تتضمن ثالثة 
متغيرات مستقلة حيث تؤثرتأثيرا معنويا علي معارف المبحوثين 

المتغيرات  تلك  وتمثلت  التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  بأسس 
الزراعى،  االرشاد  نحو  االتجاه  للمبحوث،  التعليمية  في:الحالة 
لقيادة الرأى، وقد تبين ان هذة المتغيرات مجتمعة  الذاتى  التقدير 
ترتبط بمعارف المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث 
معنوية  ثبت  قيمة  وهي   0.604 قدره  متعدد   ارتباط  بمعامل 
عند المستوي االحتمالي 0.01 استنادا الي قيمة  ف حيث بلغت 
المتغيرات  هذة  ان  الي   R2 التحديد  معامل  ويشير   ،47.804
مجتمعة تفسر 36.5 % من التباين في المتغير التابع مما يعنى ان 
بقية المتغيرات ال تسهم اال في تفسير 3.3 % من التباين في المتغير 

التابع ، )جدول  7). 

جدول 6. العالقات اإلرتباطية واإلنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة معرفة الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية من التلوث
قيمة )ت(معامل االنحدار الحزئىمعامل االرتباط البسيطاسم المتغيرم

- 1.160-0.257- 0.316**سـن المبحوث1

4.130**0.5472.069**الحالة التعليمية للمبحوث2

0.2580.0200.042**الحالة التعليمية ألسرة المبحوث3

0.0060.074- 0.191**السعة الحيازية المزرعية4

- 1.155- 1.003- 0.280**السعة الحيازية الحيوانية5

- 0.728- 0.0730.743المشاركة االجتماعية الرسمية6

- 1.357- 0.3681.242**االتجاه نحو التغيير7

0.3880.7660.980**مستوى الطموح8

2.046*0.2722.378**مصادر الحصول على المعلومات البيئية9

2.331*0.3382.697**التقدير الذاتى لقيادة الرأى10

- 0.558- 0.2000.324**االتصال االرشادى11

3.166**0.4331.614**االتجاه نحو االرشاد الزراعى12

0.3750.3240.936**االتجاه نحو حماية البيئة الريفية من التلوث13

* *  معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.01  0.395 =   R2معامل التحديد
*    معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.05  0.628 =R  معامل اإلرتباط المتعدد

قيمة ف                 = 12.044**

جدول 7. النموذج المختزل للعالقات اإلرتباطية واإلنحدارية بين المتغيرات المستقلة المتغيرات ودرجة معرفة الزراع المبحوثين بأسس حماية البيئة الريفية 
من التلوث

المتغيرات المستقلةم
معامل اإلنحدار 

الجزئـي
قيمة ت

النسبة التراكمية 
للتباين المفسر

٪
للتباين المفسر في 

المتغير التابع

6.6240.30030.0**2.570الحالة التعليمية للمبحوث1

4.1520.3464.6**1.746االتجاه نحو االرشاد الزراعى2

2.6790.3652.0**2.817التقدير الذاتى لقيادة الرأى3

* *  معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.01  0.365 =   R2معامل التحديد
*    معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.05  0.604 =R  معامل اإلرتباط المتعدد

قيمة ف  = 47.804** 
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في  الثالثة  المتغيرات  من  متغير  كل  مساهمة  نسبة  ولتحديد 
تفسير التباين في المتغير التابع استنادا الي النسبة المئوية للتباين 
المفسر اتضح ان المتغيرات المتمثلة في  الحالة التعليمية للمبحوث، 
االتجاه نحو االرشاد الزراعى، التقدير الذاتى لقيادة الرأى، تسهم 

في تفسير التباين بنسب ، 30%، 4.6%، 2.0% ، علي الترتيب.

التوصيات                                                                             

بناء على ما كشفته نتائج الدراسة  أن نسبة كبيرة من الزراع 1 )
التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  ببنود  منخفضة  معارفهم 
عليه  يعتمد  كمصدر  الزراعى  المرشد  دور  إنخفاض  وكذا 
الزراع المبحوثين فى الحصول على معارفهم في المجاالت 
المدروسة حيث إتضح من النتائج إعتماد الزراع المبحوثين 
علي خبراتهم الشخصية لذا توصى الدراسة بضرورة تفعيل 
دور االرشاد الزراعى فى كافة المجاالت محل الدراسة من 
خالل عمل دورات تدريبية وندوات لتزويد معارف الزراع 
وكذلك تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية لرفع مستوى معارفهم 
فى كافة المجاالت وكذا تصحيح الفهم الخاطئ لهذه المعارف.

بناء على ما كشفته نتائج الدراسة  عن إرتفاع نسبة األمية بين 1 )
المبحوثين مما يجب أن يدفع اإلرشاد الزراعي إلي ضرورة 
األمية  محو  مجال  في  العاملة  الهيئات  مع  التعاون  تكثيف 
من  الظاهرة  هذه  علي  للقضاء  سعياً  شعبية  او  كانت  رسمية 
جانب والتركيز علي المعينات اإلرشادية التي ال تعتمد علي 
مهارتي القراءة والكتابة إلنجاح برامجه اإلرشادية في مجال 

حماية البيئة.

بناء على ما كشفته نتائج الدراسة  عن أن 66% من المبحوثين 1 )
يعكس  ما  والمتوسطة، وهو  الصغيرة  السن  فئتي  في  يقعون 
وإستعداد  مرونة  أكثر  سنية  مرحلة  في  الزراع  هؤالء  أن 
لتقبل األفكار واألساليب التكنولوجية المستحدثة، وهو األمر 
منه  لإلستفادة  الزراعي  اإلرشاد  جهاز  يدفع  أن  يجب  الذي 
وذلك بزيادة عدد البرامج اإلرشادية التي تستهدف النهوض 
بالمجتمع الريفي عامة، والحد من التلوث البيئي والحفاظ علي 

البيئة الريفية خاصة.

المشاركة 1 ) إنخفاض  عن  الدراسة   نتائج  كشفته  ما  على  بناء 
اإلجتماعية الرسمية للزراع المبحوثين، األمر الذي يجب أن 
يلتفت إليه اإلرشاد الزراعي في برامجه سعياً إلي زيادة وعي 
والنهوض  المجتمعية  األنشطة  في  مشاركتهم  بأهمية  الزراع 

بالمجتمع.

بناء على ما كشفته نتائج الدراسة  عن إنخفاض عدد مصادر 1 )
المعلومات البيئية لدي نسبة كبيرة جداً من الزراع المبحوثين، 
وهو ما يجب أن يدفع اإلرشاد الزراعي إلي ضرورة تكثيف 
من  والتوصيات  بالمعلومات  الريفين  الزراع  لتزويد  جهوده 

مصادر معلوماتية موثوق بها.
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T HE RESEARCH was mainly aimed at identifying knowledge of the farmers concerned 
with basics of protecting the rural environment from pollution in Kafr El-Sheikh 

governorate on a sample of 254 respondents. The data completed using a questionnaire. The 
most important results were that: about 87%, about 80%, about 81%, 82%, about 84%, about 
89%, about 82% About 79%, about 89%, about 83, about 84% about 85%, nearly 81%, had 
low and medium knowledge levels of the recommendations on methods of protecting the rural 
environment from pollution, the causes of pollution of irrigation water, the damage caused 
by irrigation water pollution, the methods of protecting irrigation water from pollution, the 
reasons leading to Pollution of agricultural soil, damage caused by pollution of agricultural 
soil, methods of soil protection against pollution, causes of air pollution, damage caused by 
air pollution, air pollution prevention methods, causes of food contamination, Food protection 
methods Of the pollution, respectively. The results also indicate that the independent variables 
combined account for 39.5% of the variation in the knowledge of the farmers concerned on the 
basis of the protection of the rural environment from pollution based on the value of R2.

Key words: Knowledge ,  Principles of protection of the rural environment , Water pollution, 
Soil pollution , Air pollution , Food pollution
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