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معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية
بمحافظـة كفر الشيخ

**
نهى الزاهي السعيد حسن* و سمية على العوضي
*قسم بحوث المرأة الريفية  -معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  -سخا -مركز البحوث الزراعية
**قسم اإلرشاد  -مديرية الطب البيطري  -محافظة كفر الشيخ

إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض
المعدية بمحافظة كفر الشيخ والمتمثلة فى مرض الحمى القالعية ،إو�لتهاب الضرع  ،والتهاب الجلد العقدي ،واإلجهاض
المعدي (البروسيال)  ،وقد تم إختيار أكبر ثالثة مراكز فى تربية ماشية اللبن  ،وتلى ذلك إختيار قرية من كل مركز بطريقة
عشوائية فكانت قرية العباسية بمركز الرياض  ،وقرية كفر مجر بمركز دسوق  ،وقرية كوم الحجنة بمركز بيال  ،إو�ستخدمت
قوائم حائزي وحائزات حيوانات اللبن المسجلة بالوحدة البيطرية بكل قرية فى تحديد إطار للعينة  ،فبلغ إجمالي إطار العينة
من زوجات الحائزين والحائزات بالقرى الثالث  480حائزة وزوجة حائز  ،وتم تحديد حجم العينة المستهدفة بإستخدام معادلة
كرجسي ومورجان ( (Krejcie & Morgan 1970فقد بلغ عدد أفراد العينة  214مفردة  ،تم إختيارهن بطريقة عشوائية
منتظمة  ،وتم توزيع هذا العدد على القرى المختارة حسب تمثيل كل منها فى شاملة البحث  ،وبناءا علية تم إختيار  99مبحوثة
من قرية العباسية  ،و 65من قرية كفر مجر ،و 50من قرية كوم الحجنة  .وجمعت بيانات هذا البحث عن طريق اإلستبيان
بالمقابلة الشخصية  ،وقد تم إستخدام العرض الجدولي بالتك اررات والنسب المئوية ،وتم التحليل اإلحصائي بالبرنامج اإلحصائي
 ، SPSS22وكانت أهم النتائج على النحو التالـي :تبين أن حوالى  ،%51وحوالى  ،%56وقرابة  ،%44وقرابة  %54من
المبحوثات تقعن فى فئة مستوى المعرفة المنخفض بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية  ،ومرض
إلتهاب الضرع  ،ومرض إلتهاب الجلد العقدي ،ومرض اإلجهاض المعدي (البروسيال) على الترتيب .
الكلمات المفتاحيه :المرأه الريفيه  -أمراض ماشية اللبن – الحمى القالعية  -إلتهاب الضرع  -إلتهاب الجلد العقدي  -البروسيال

المقدمة والمشكلة البحثيـة
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلقتصادية فى معظم دول
العالم ،حيث يسهم فى زيادة التنمية اإلقتصادية الشاملة ،ويقدر
إسهامه فى اإلنتاج المحلى الكلى بنحو  %15من اإلنتاج المحلى
الكلى ،ويستوعب  %30من إجمالي قوة العمل  ،وتسهم الصادرات
الزراعية بنسبة  %20من إجمالي الصادرات السلعية وهو ما يجعل
القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة (فزاع)2018 ،
11/3/8102/yrots/moc.7muoy.www//:ptth
ويعتبر اإلنتاج الحيواني من األعمدة الهامة فى القطاع
الزراعي وهو عنصر ضروري لسد إحتياجات البالد من البروتين
الحيواني والداجني لمواجهة الزيادة المستمرة فى عدد السكان وسد
النقص فى البروتين الحيواني (و ازرة الزراعة . )2017 ،
وتشكل الثروة الحيوانية أحد الركائز األساسية لإلقتصاد
الزراعي القومي فى مصر ،حيث تسهم بمقدار  %35من الدخل
الزراعي القومي (سبع  ،) 2014 ،باإلضافة إلى توفيرها للعديد
من فرص العمل للمواطنين ،وبالتالي تدر دخال سنوياَ كبي اَر لهم
(محمد وعلى .)2010 ،كما أنها تلعب دو ار هاما فى صناعة
األلبان ،والجبن ،والجلود ،واألنسجة الصوفية ،واألسمدة العضوية
المحسنة لخواص التربة ،فضال عن أنه يساهم بحوالي  %44من
قيمة الناتج الزراعي البالغ  167مليار جنية عام ( 2013الجهاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.)2014،

وتعتبر الماشية من أهم مجاالت اإلنتاج الحيواني بل الركيزة
األولى له لذا البد من اإلهتمام بتنميتها كما ونوعا وذلك من خالل
زيادة أعداد الماشية واإلهتمام بحالتها الصحية حيث أن صحة
الحيوان هى التى تؤثر على إنتاجيتة من اللحم واللبن (فؤاد ،
.)2006
وتعد المنتجات الحيوانية المصدر األساسي لتوفير البروتينات
الحيوانية الضرورية لتوفير غذاء صحى متوازن وآمن للسكان ،
وتعد اللحوم الحمراء من أهم مصادر البروتين الحيواني التى تتميز
بإرتفاع محتواها من األحماض األمينية الالزمة لسالمة وصحة
اإلنسان (الشافعي وطنطاوي  ، )2006 ،وقد بلغت اللحوم الحمراء
المنتجة فى مصر  797.49ألف طن  ،كما بلغت كمية األلبان
المنتجة  5598.48ألف طن وذلك عام 2015بجمهورية مصر
العربية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية .)2016 ،
ويعد نقص نصيب الفرد من األلبان من أهم المشكالت
األساسية التى تشغل إهتمامات القائمين على التنمية الزراعية
فى مصر ،حيث تشير اإلحصائيات إلى تراجع إنتاج األلبان ،فقد
إنخفض إنتاجها من  5,8مليون طن عام  ،2008إلى حوالى 5.5
مليون طن عام  ،2015بينما زاد اإلستهالك المحلى منها من
نحو  6,3مليون طن عام  ،2008إلى قرابة  7.8مليون طن عام
 ،2015وبذلك تكون هناك فجوة غذائية زادت من  500ألف طن
إلى نحو  2,3مليون طن من عام  2008حتى عام ( 2015و ازرة
الزراعة إو�ستصالح األراضي .)2016 ،األمر الذى ترتب عليه
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إنخفاض متوسط نصيب الفرد من األلبان حيث بلغ حوالى 63,5
كجم سنويا ،وهذا أقل بكثير من الحد الصحي الوقائي الموصى
به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو  150كجم سنويا (موسى
وآخرون.)2013 ،
وتلجأ مصر لسد العجز من األلبان ومنتجاتها باإلستيراد من
الخارج حيث بلغت وارداتها من األلبان ومنتجاتها فى الفترة من
 2012 -2008حوالى  4.4مليار جنيه ،فى مقابل  8,4مليار
جنيه عام ( ،2015المنظمة العربية للتنمية الزراعية. )2016 ،
أيضا تشير التقديرات إلى أن الطلب على البروتين الحيواني
سيرتفع خالل الفترة من األن وحتى  2050بنسبة  %70ولذلك
تساهم منظمة األغذية والزراعة فى تحسين صحة الحيوان بغية
جعل اإلنتاج الحيواني أكثر إنتاجية إو�ستدامة ( منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة  ،صحة الحيوان )
ra/htlaeh-lamina/gro.oaf.www//:ptth
ولسد هذه الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني فى الفترة
الحالية خاصة ما يتعلق باللحوم الحمراء فقد قامت الدولة بإستيراد
المواشي الحية من أثيوبيا والسودان فى النصف الثاني من عام
2005بغرض الذبح الفوري ،فضال عن إستيراد العجالت العشار
من أوروبا ،واستراليا بهدف التوسع فى مشروعات إنتاج األلبان،
مما أدى إلى ظهور بعض األمراض الوبائية المعدية التى تفتك
بالثروة الحيوانية وتدمرها( ،متياس.)2007 ،
ويواجه قطاع اإلنتاج الحيواني مشكلة كبيرة نتيجة لعدم العناية
بالثروة الحيوانية حيث يؤدى سوء رعاية ماشية اللبن وعدم قدرة
المربى على توفير مقومات تحسينها إلى إنخفاض كفاءتها فى
إنتاج اللبن( .مجلس الحبوب األمريكي .)1998 ،وهذا اإلنخفاض
فى إنتاج األلبان قد يرجع سببه إلى وجود مجموعة من األمراض
التى تفتك بالثروة الحيوانية وتدمرها ،وتؤثر على حياة إو�قتصاد
المواطنين ،وقد تنتقل بعض هذه األمراض لإلنسان مسببة أمراضا
خطيرة.
وتمثل األمراض المعدية تهديدا مستم ار لإلنتاج الحيواني
باعتبارها فى أغلب األحيان الحد الفاصل بين الربح والخسارة ،
لما لتلك االمراض من تأثير سلبى على اإلنتاجية  ،ومكافحة هذه
األمراض تتطلب تكثيف الرعاية الصحية وتركيزها إو�تباع برامج
وقائية فعالة حتى يمكن تالفى هذه األمراض إو�حتوائها بأسرع وقت
ممكن  ،إال أن أى برنامج صحى ال يحقق النتائج المرجوة منه إال
إذا تضافرت له كافة العوامل التى تساعد على تطبيقه إو�نجاحه
وعلى رأسها اإلدارة الجيدة للمزارع والرعاية السليمة للحيوانات وال
يمكن فصلهما بأى حال من األحوال  ،لذا فإنه من الخطأ اإلعتقاد
بأن التحصين أو العالج كفيالن بالقضاء على األمراض ( و ازرة
الزراعة . ) 2012 ،
وتعتبر أكثر األمراض خطورة فى ماشية اللبن مرض الحمى
القالعية  ،ومرض إلتهاب الضرع  ،ومرض التهاب الجلد العقدي
 ،إضافة إلى مرض اإلجهاض المعدي (البروسيال) ،والذى يعتبر
من أهم األمراض التى تؤثر على إنتاج األلبان فى ماشية اللبن.
ونظ ار لخطورة هذه األمراض فقد تضمنتها إستراتيجية تنمية القطاع
الزراعي فى مصر ،حيث ركزت السياسات الخاصة باإلنتاج
الحيواني على إعطاء األولوية للتخلص من هذه األمراض( .و ازرة
الزراعة إو�ستصالح األراضي.)2009 ،
ويعتبر مرض الحمى القالعية من أخطر األمراض الفيروسية
التى تصيب الحيوانات فى مصر  ،حيث أنه من األمراض الوبائية
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شديدة اإلنتشار  ،وبذلك يصنف ضمن القائمة األولى ذات الخطر
العالمى على الثروة الحيوانية من بين سبعة عشر مرضا آخر ،
وذلك وفقا لتصنيف مكتب األوبئة العالمى  ،حيث يصل معدل
النفوق فى الحيوانات البالغة نتيجة اإلصابة بهذا المرض إلى قرابة
 ، %5وفى العجول الصغيرة إلى نحو  ( %90سماحة ) 2007،
 ،فضال عن وجود خسائر أخرى ال ترجع لنفوق الحيوانات بشكل
مباشر  ،إو�نما ترجع إلى إرتفاع معدل إصابتها بهذا المرض  ،ومنها
فقدان الحيوان المصاب للنمو سريعا  ،إو�لتهاب ضرع الحيوانات
الحالبة والتى ربما تصل إلى حالة التلف التام  ،مما يسبب نقصا
كبي ار فى إنتاج األلبان قد يصل إلى حوالى  ، %80عالوه على
تزايد معدالت اإلجهاض  ،إو�نخفاض معدالت الخصوبة (األقنص،
 ، )2012و(مجلة اإلرشاد الزراعي. )2013 ،
هذا ويسبب مرض إلتهاب الضرع إنخفاضا فى إنتاج اللبن
اليومى للماشية بحوالى  2كيلوجرام تقريبا  ،وهذا يعنى خسارة مادية
لمربى الماشية تقدر من نصف طن لبن خالل الموسم لكل حيوان
 ،وقد يضطر المربى للتخلص من لبن الماشية أثناء العالج حتى
يتم شفاؤها  ،وربما يستدعى األمر التخلص من الحيوان المصاب
ببيعة بتمن بخس أو ذبحة ( محمد . ) 2014 ،
أما مرض إلتهاب الجلد العقدي فهو من األمراض الخطيرة
التى تصيب الماشية ويبلغ معدل اإلصابة بالمرض من85 – 3
 ،%ونسبة اإلصابة المسجلة فى مصر كانت  ،%31ونسبة النفوق
 ( %2وهبة . ) 2014 ،
أيضا يعد مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال ) فى ماشية
اللبن مرض وبائى معدى ،وينتقل منها لإلنسان ( إسماعيل
والهايشة . ) 2005 ،حيث تفرز الماشية المصابة بكتريا المرض
فى اللبن إما على فترات متقطعة أو طوال حياتها ( برسوم وآخرون
 . ) 2008-2007 ،والجدير بالذكر أن  1جرام من السوائل
الجنينية للجنين المجهض بسبب البروسيال يحتوى على  3مليارات
من جراثيم البروسيال (خضير ،)2009 ،ويصيب اإلنسان بصورة
فجائية أو تدريجية على هيئة حمى مستمرة أو متقطعة غير منتظمة
مسببة صداع  ،وضعف عام  ،وعرق غزير  ،إو�رتعاشات فى
المفاصل ،ونقص فى الوزن ،إو�كتئاب ،وفقدان للشهية ،وآالم عامة،
وقد يستمر شهور وربما سنة  ،ويحدث مضاعفات بالجهازين البولى
والتناسلى (ميخائيل وصقر .)2008 ،وعليه فإن األمر يتطلب
جهودا مكثفة من اإلرشاد الزراعي لتعريف مربيات الماشية بأضرار
تلك األمراض سواء على ماشية اللبن أو على اإلنسان.
تعتبر األسرة الريفية الوحدة األولى التى يقوم عليها المجتمع
الريفي الموجه إليه جهود التنمية  ،وتعد المرأة الريفية محور هذه
األسرة لما تتحملة من أعباء يفرضها عليها النظام اإلجتماعى،
وذلك لتعدد األدوار التى تمارسها سواء أكانت هذه األدوار داخل
المنزل أو خارجه ( ،عمر  .)1992 ،وللمرأة الريفية دو ار كبي ار فى
جعل البيت فى حالة من اإلكتفاء الذاتي ال ينقصه شئ من المؤونة
والمطالب التى تحتاجها األسرة فهى المسئولة عن إنفاق  %80من
ميزانية األسرة ( ،جامع  . )2005 ،وتنتج المرأة حوالى  %45من
الغذاء العالمى ويصل أحيانا إلى  %80فى الدول النامية  ،كما أنها
تقوم فى المزارع الصغيرة بكثير من العمليات الزراعية مثل الحصاد
والتخزين والتسويق خاصة فى مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني
والداجني ،وبعض األنشطة خارج المزرعة لتوفير مصدر نقدى
لألسرة ( ،فايد . )2005 ،
وتعد المرأة الريفية هى المسئولة بالدرجة األولى عن
رعاية الماشية حيث أنها تقضى  %70من وقتها فى هذا الشأن
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(الجنجيهى  ) 2005،و وقد أكد كل من بطرس وأمان ( )2005
على أن مسئولية إنتاج اللبن وتصنيعه يقع على عاتق المرأة
الريفية ،وتوصل موسى و زكى (  )2006أن هناك إرتفاع فى
مستوى إدراك الريفيات لدورهن فى إنتاج اللبن النظيف وفى تداوله،
وتوصل نصرت ( )2010إلى أن الفجوة المعرفية التقنية للريفيات
فى مجال رعاية وتربية األبقار والجاموس تمثل  ،%32,9و%41
فى عملية الحلب  ،وكان المؤشر التجميعى لحجم الفجوة المعرفية
التقنية لدى الريفيات فى مجال تربية ورعاية األبقار والجاموس
نحو.%39,2
وقد أكدت نتائج بعض الدراسات الدور الهام للمرأة الريفية فى
رعاية الحيوانات  ،حيث توصل الطمبداوى وعزالدين ( )2003
إلى أن  %63من الريفيات من عينة بحثهما يقمن بسقى الحيوانات
 ،وأن  %62منهن يقمن بعلف وتغذية الحيوانات  ،ونصفهن
 %50يقمن بإعداد الفرشة للحيوانات  ،وتشارك  %60منهن بحلب
المواشي  ،وأن  %75منهن يقمن بعمليات تصنيع المنتجات اللبنية
 ،كما أوضحت دراسات أخرى إلى أهمية توعية الزراع بالممارسات
الهامة فى مجال إنتاج األلبان  ،وبصفة خاصة المرأة الريفية
التى تمثل شريحة هامة من صغار الزراع  ،كما أن لها دو ار
هاما وتواجدا فعليا فى مجال إنتاج اللبن وتسويقه  ،حيث أكد
الصغير ( )2011إلى أن اإلنتاج الحيواني هو المجال الرئيسى
لعمل النساء الريفيات حيث يمثل  %71,6من حجم عمل النساء
الريفيات فى مجال الزراعة .إال أن الكثير من الدراسات وجهت
إلى فئة الزراع فى مجال وقاية الماشية من األمراض المعدية مثل
دراسة ميخائيل وآخرون (  ، ) 2008و محمد وعلى ( ) 2010
 ،والمليجى (  ، ) 2012الطنطاوى وآخرون (  ، ) 2014وشلبى
(  ، )2016والقليل من الدراسات وجهت للمرأة الريفية وتناولت
مرض واحد فقط وهو مرض الحمى القالعية وهى دراسة موسى،
وزكى ( . )2012
ويعتبر تحديد المستوى المعرفي فيما يتعلق بمجال معين
من سياسات ومنهجية العمل اإلرشادي  ،ومن ثم فإن المدخل
الذى يعنى بدراسة وتقصى مستوى المعرفة يقدم خدمة جيدة تسهم
إسهاما ذا وزن فى الكشف عن ذلك المستوى  ،ومن ثم اإلرتقاء
بهذا المستوى بما يخدم صالح التنمية من خالل وضع نتائج
الدراسة أمام متخذي القرار ،وبالتالى يمكن وضعها فى االعتبار
عند التخطيط لبرامج إرشادية تنموية (الخولى. )1971 ،
ونظ ار ألهمية تحديد مستوى معارف الريفيات بالتوصيات
اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من أمراض الحمى القالعية  ،إو�لتهاب
الضرع  ،إو�لتهاب الجلد العقدي  ،واإلجهاض المعدي (البروسيال)
 ،والدور الذى يمكن أن يؤديه اإلرشاد الزراعي فى زيادة معارف
الريفيات بتلك األمراض  ،من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية تنمية
القطاع الزراعي فى مجال السياسات الخاصة باإلنتاج الحيواني
وبالتالى النهوض بإنتاج األلبان عن طريق مساعدة الريفيات فى
اإللمام بكل ما يتعلق بتلك األمراض  ،فقد دعت الضرورة إلى
إجراء هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية :ما هو مستوى
معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
بعض األمراض المعدية والمتمثلة فى مرض الحمى القالعية ،
إو�لتهاب الضرع  ،والتهاب الجلد العقدي  ،واإلجهاض المعدي
(البروسيال) ؟ وما هى المشكالت التى تواجه الريفيات فى مجال
تربية ورعاية ماشية اللبن من وجهة نظرهن ؟ وما هى الخدمات
اإلرشادية التى تحتاجها الريفيات من جهاز اإلرشاد الزراعي فى
مجال تربية ورعاية ماشية اللبن ؟
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األهـداف البحثيـة
إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على معارف
الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض
األمراض المعدية بمحافظة كفر الشيخ  ،ويتحقق ذلك من خالل:
1-1التعرف على مستوى معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية
لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية والمتمثلة فى
مرض الحمى القالعية  ،إو�لتهاب الضرع  ،والتهاب الجلد
العقدي  ،واإلجهاض المعدي (البروسيال) .
2-2تحديد األهمية النسبية للمشكالت التى تواجه الريفيات فى
مجال تربية ورعاية ماشية اللبن من وجهة نظرهن .
3-3التعرف على الخدمات اإلرشادية التى تحتاجها الريفيات من
جهاز اإلرشاد الزراعي فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن .
األهميـة التطبيقيـة
قد تساعد نتائج هذا البحث فى توفير معلومات عن معارف
الريفيات المتعلقة ببعض األمراض التى تصيب ماشية اللبن ،مما
يساعد اإلرشاد الزراعي على بناء برامج إرشادية على أسس واقعية
يراعى فيها المستويات الحقيقية لهؤالء الريفيات  ،مما يساعد
على تنمية قدراتهن ومعارفهن فى إكتشاف أمراض الماشية وفى
معالجتها والوقاية منها ،وأيضا إتساقا مع أهداف إستراتيجية تنمية
القطاع الزراعي فى مصر  ،حيث ركزت السياسات الخاصة
باإلنتاج الحيواني على إعطاء األولوية للتخلص من هذه األمراض
 ،األمر الذى قد يساعد فى سد جزء من الفجوة الغذائية التى تواجه
البالد فى إنتاج األلبان فى الوقت الراهن.
اإلسلوب البحثـى
التعريفات اإلجرائيـة :
 -1التوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض
المعدية :
تتمثل فى مجموعة من الممارسات المختلفة كاإلشتراطات
الصحية  ،والوقائية  ،والتنظيف  ،والتطهير  ،والتحصين الهدف
منها الحفاظ على صحة وحياة الحيوانات ومنع إصابتها بمسببات
األمراض .
 -2األمراض المعدية :
هى األمراض التى تنتقل من الحيوان المصاب إلى
الحيوان السليم  ،والعامل المسبب هو الجراثيم أو الفطريات أو
الفيروسات  ،وتنتقل عن طريق التالمس المباشر  ،واإلفرازات
األنفية والمهبلية  ،والحليب  ،واللعاب والتى تلوث العلف والماء
واألدوات المستعملة  .والمتمثلة فى مرض الحمى القالعية ،
وإلتهاب الضرع  ،وإلتهاب الجلد العقدي  ،واإلجهاض المعدي
( البروسيال).
المتغيرات البحثية وكيفية قياسها :
 -1معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية
اللبن من مرض الحمى القالعية  :يقصد بها مدى إلمام
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
مرض الحمى القالعية وتمثلت فى  21توصية (و ازرة الزراعة
 ، )2017،2012 ،و( و ازرة الزراعة إو�ستصالح األراضي
 ،مرض الحمى القالعية  ، ) 2014 ،وتم قياسها بإعطاء
المبحوثة درجتان فى حالة معرفتها بالتوصية  ،ودرجة واحدة
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 3
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فى حالة عدم المعرفة  ،وبجمع الدرجات التى حصلت عليها
المبحوثة نتيجة إجابتها على جميع التوصيات أمكن الحصول
على درجة تعبر عن معرفتها بتلك التوصيات اإلرشادية ،
وقد تراوح المدى النظري لدرجة معرفة المبحوثات بالتوصيات
اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية -21
 42درجة .
 -2معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن
من مرض إلتهاب الضرع  :يقصد بها مدى إلمام المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض
إلتهاب الضرع وتمثلت فى  20توصية (و ازرة الزراعة ،
 ، )2017،2012و( معهد بحوث اإلنتاج الحيواني  ،بدون
تاريخ )  ،وتم قياسها بإعطاء المبحوثة درجتان فى حالة
معرفتها بالتوصية  ،ودرجة واحدة فى حالة عدم المعرفة ،
وبجمع الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة نتيجة إجابتها
على جميع التوصيات أمكن الحصول على درجة تعبر عن
معرفتها بتلك التوصيات اإلرشادية  ،وقد تراوح المدى النظري
لدرجة معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية
اللبن من مرض إلتهاب الضرع  40 -20درجة .
 -3معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
مرض إلتهاب الجلد العقدي  :يقصد بها مدى إلمام المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب
الجلد العقدي وتمثلت فى  16توصية (و ازرة الزراعة ،
 ، )2017،2012و(و ازرة الزراعة إو�ستصالح األراضي
 ،مرض الجلد العقدي  ، ) 2014 ،وتم قياسها بإعطاء
المبحوثة درجتان فى حالة معرفتها بالتوصية  ،ودرجة واحدة
فى حالة عدم المعرفة  ،وبجمع الدرجات التى حصلت عليها
المبحوثة نتيجة إجابتها على جميع التوصيات أمكن الحصول
على درجة تعبر عن معرفتها بتلك التوصيات اإلرشادية ،
وقد تراوح المدى النظري لدرجة معرفة المبحوثات بالتوصيات
اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي
 32 -16درجة .
 -4معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
مرض اإلجهاض المعدي (البروسيال)  :يقصد بها مدى إلمام
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض
اإلجهاض المعدي ( البروسيال ) وتمثلت فى  14توصية
(و ازرة الزراعة  ، )2017،2012 ،و(و ازرة الزراعة إو�ستصالح
األراضي  ،مرض اإلجهاض المعدي البروسيال 2011 ،
)  ،وتم قياسها بإعطاء المبحوثة درجتان فى حالة معرفتها
بالتوصية  ،ودرجة واحدة فى حالة عدم المعرفة  ،وبجمع
الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة نتيجة إجابتها على
جميع التوصيات أمكن الحصول على درجة تعبر عن معرفتها
بتلك التوصيات اإلرشادية  ،وقد تراوح المدى النظري لدرجة
معرفة المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال )  28 -14درجة .
 -5المرأة الريفية  :يقصد بها أى إمرأه تقطن المناطق الريفية
المختارة كمنطقة للبحث وتشارك فى تربية ورعاية ماشية
اللبن.
 -6سن المبحوثة  :يقصد به الفترة الزمنية التى إنقضت منذ ميالد
المبحوثة حتى وقت إجراء البحث .وتم قياسه بعدد سنوات
عمر المبحوثة ألقرب سنة ميالدية وقت جمع البيانات  ،وقد
تراوحت أعمار المبحوثات ما بين  72-22سنة.
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 -7تعليم المبحوثة  :يقصد به مقدار ما حصلت عليه المبحوثة
من التعليم الرسمي ،و تم قياسه على مرحلتين المرحلة األولى
سئلت المبحوثة عن حالتها التعليمية باإلختيار بين ثالث
إجابات هى أمية  ،وتق أر وتكتب  ،ومتعلمة  ،وفى المرحلة
الثانية تم سؤال المبحوثة المتعلمة عن أخر شهادة تعليمية
حصلت عليها  ،وتم ترميز اإلجابات بإعطاء المبحوثة
األمية صفر  ،والتى تق أر وتكتب  4درجات  ،والحاصلة على
اإلبتدائية  6درجات  ،والحاصلة على اإلعدادية  9درجات،
والحاصلة على مؤهل متوسط  12درجة  ،والحاصلة على
مؤهل عالي  16درجة.
 -8السعة الحيازية الزراعية  :يقصد بها إجمالي ما تحوزه
المبحوثة وأسرتها من أرض زراعية سواء كانت ملكا أو إيجا ار
أو مشاركة بالقيراط  ،وتراوحت المساحات ما بين 155-8
قيراط.
 -9المساحة المزروعة باألعالف  :يقصد بها إجمالي المساحة
المزروعة بالبرسيم أو محاصيل األعالف األخرى والتى فى
حوزة المبحوثة وأسرتها ،وتراوحت المساحات ما بين 84-1
قيراط.
 -10السعة الحيازية الحيوانية من الحيوانات الحالبة  :يقصد بها
إجمالي ما تحوزه المبحوثة وأسرتها من الحيوانات الحالبة ،
وتراوح عدد الحيوانات ما بين  9-1حيوان .
 -11الخبرة فى تربية ورعاية ماشية اللبن  :يقصد بها عدد
السنوات التى شاركت فيها المبحوثة فى تربية ورعاية ماشية
اللبن  ،وتراوح عدد سنوات الخبرة ما بين  55-2سنة .
 -12حرية تصرف المبحوثة فى دخل إنتاج اللبن  :يقصد بها
مدى الحرية المتاحة للمبحوثة للتصرف فى الدخل الناتج من
إنتاج اللبن وتسويقه .وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال
المبحوثة عن مدى الحرية التى تتمتع بها فى التصرف فى
الدخل الذى تحصل عليه من إنتاج اللبن  ،وأعطيت المبحوثة
 4درجات فى حالة دائما  ،و 3درجات فى أحيانا  ،و 2درجة
فى حالة ناد ار  ،و 1درجة فى حالة ال .
 -13حالة الحظيرة  :ويقصد بها الحالة التى يوجد عليها المكان
الذى تربى فيه ماشية اللبن من حيث النظافة والتهوية وتوفير
مكان مخصص للحالبة والوالدة والعزل فى حالة اإلصابة
باألمراض  ،وتم قياسه من خالل تسعة عبارات  ،وقد أعطيت
المبحوثة (  ) 1،2وفقا إلستجابتها ( نعم  ،ال ) على الترتيب
لكل عبارة  ،بحيث يعبر مجموع الدرجات التى حصلت عليها
المبحوثة عن متغير حالة الحظيرة  ،وتراوحت حالة الحظيرة
ما بين  17-9درجة .
 -14الرضا عن العائد من حيوانات اللبن  :يقصد به مدى قناعة
المبحوثة بما تحققه من عائد مادى نتيجة تربية ورعاية ماشية
اللبن .وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثة عن
درجة رضاها عن العائد الذى تحصل عليه من حيوانات اللبن
التى ترعاها  ،وأعطيت المبحوثة  3درجات فى حالة الرضا،
و 2درجة فى حالة الرضا لحد ما ،وتأخذ  1درجة فى حالة
عدم الرضا.
 -15درجة المعرفة بمواصفات ماشية اللبن الجيدة  :ويقصد بها
مدى إلمام المبحوثة بالصفات والشروط التى تؤخذ كمؤشر
يدل على سالمة الحالة الصحية لماشية اللبن عند الشراء
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معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية بمحافظـة كفر الشيخ

 ،وتم قياس هذا المتغير من خالل معرفة المبحوثة أو عدم
معرفتها بهذه المواصفات  ،وقد أعطيت المبحوثة ( ، ) 1،2
وفقا إلستجابتها ( تعرف  ،وال تعرف )  ،بحيث يعبر مجموع
الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة عن درجة معرفتها
بمواصفات ماشية اللبن الجيدة  ،وقد تراوحت ما بين 20 -2
درجة.
 -16درجة المعرفة بممارسات الرعاية البيطرية لماشية اللبن :
تعنى درجة إلمام المبحوثة بالممارسات المتصلة بالرعاية
البيطرية ومتابعة الحالة الصحية لماشية اللبن يإستمرار ،وتم
قياس ذلك المتغير من خالل ست عبارات  ،وقد أعطيت
المبحوثة (  ، ) 1،2وفقا إلستجابتها ( تعرف  ،وال تعرف )
 ،بحيث يعبر مجموع الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة
عن درجة معرفتها بممارسات الرعاية البيطرية لماشية اللبن
 ،وقد تراوحت درجات المبحوثات على هذا المقياس ما بين
 11 -3درجة .
 -17الخدمات التى تحتاجها الريفيات من جهاز اإلرشاد الزراعي
فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن  :يقصد بها درجة إحتياج
المبحوثة إلى أنشطة وخدمات إرشادية سواء تعليمية أو
تدريبية أو خدمات مادية فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن
 ،وتم قياسها من خالل ثالثة عشر خدمة إرشادية  ،أعطيت
المبحوثة (  ) 2،1وفقا إلستجابتها ( تحتاج  ،وال تحتاج )
 ،بحيث يعبر مجموع الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة
عن الخدمات اإلرشادية التى تحتاجها من جهاز اإلرشاد
الزراعي فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن.
 -18المشكالت التى تواجه المبحوثات فى مجال تربية ورعاية
ماشية اللبن  :يقصد بها مجموعة الصعاب والعراقيل التى
تواجه المبحوثات فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن  ،وتم
قياسها من خالل أربعة عشر مشكلة وأعطيت المبحوثة
(  ) 1 ،2 ،3 ،4وفقا إلستجابتها متواجدة (بدرجة كبيرة ،
وبدرجة متوسطة  ،وبدرجة ضعيفة  ،وال توجد ) على الترتيب
 ،واحتسب المتوسط المرجح لكل مشكلة  ،وذلك بضرب
عدد تك اررات كل فئة من الفئات األربعة للمشكالت فى وزنها
وجمعت الدرجة الكلية وبقسمتها على عدد المبحوثات ( )Nتم
الوصول للمتوسط المرجح ورتبت تنازليا وفقا لذلك .
منطقـة البحث:
أجرى هذا البحث فى محافظة كفر الشيخ بإعتبارها إحدى
المحافظات الزراعية الهامة فى مصر ،والتى تهتم بالثروة الحيوانية
واإلنتاج الحيواني بجانب اإلنتاج الزراعي المتميز بها  ،حيث
يربى بها  107134رأس ماشية لبن وفقا إلحصاء ، 2017

وألن محافظة كفر الشيخ تنتج وحدها  2,9مليون طن من األلبان
(مديرية الزراعة بكفر الشيخ  )2017،والتى تمثل قرابة  %52من
إنتاج مصر (المنظمة العربية للتنمية الزراعية  )2016،وألنها
أكثر محافظات مصر من حيث إنتشار أمراض الماشية عامة
وماشية اللبن بصفة خاصة ( مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ،
 ، )2017باإلضافة إلى أن بها أكبر محطة بحوث إنتاج حيواني
فى مصر ،وبها وحدة التدريب على إنتاج األلبان ومنتجاتها ،
وأيضا إنطالقا من ضرورة المساهمة فى تأكيد دور محطات
البحوث اإلقليمية فى خدمة المجتمع  ،بإعتبارها مراكز أساسية
لإلشعاع العلمي ومصد ار للمبتكرات التكنولوجية .
شاملة وعينة البحث :
تتكون المحافظة من عشرة مراكز إدارية  ،ووفقا إلحصائيات
مديرية الزراعة  2017وجد أن أكبر ثالث مراكز فى إنتاج اللبن
فى المحافظة هى مراكز الرياض  ،ودسوق  ،وبيال ( مديرية
الزراعة  ، )2017 ،وبناءا على هذا المعيار تم إختيارهم كمكان
إلجراء الدراسة  ،تلى ذلك إختيار قرية من كل مركز بطريقة
عشوائية فكانت قرية العباسية بمركز الرياض  ،وقرية كفر مجر
بمركز دسوق  ،وقرية كوم الحجنة بمركز بيال  ،إو�ستخدمت قوائم
حائزي وحائزات حيوانات اللبن المسجلة بالوحدة البيطرية بكل قرية
فى تحديد إطار للعينة  ،فبلغ إجمالي إطار العينة من زوجات
الحائزين والحائزات بالقرى الثالث  480حائزة وزوجة حائز  ،منها
 222بقرية العباسية  ،و 145بقرية كفر مجر  ،و 113بقرية كوم
الحجنة جدول (.)1
وتم تحديد حجم العينة المستهدفة بإستخدام معادلة كرجسي
ومورجان ) )Krejcie & Morgan 1970وعليه بلغ حجم العينة
 214مفردة  ،تم إختيارهن بطريقة عشوائية منتظمة  ،وتم توزيع
هذا العدد على القرى المختارة حسب تمثيل كل منها فى شاملة
البحث  ،وبناءا علية تم إختيار  99مبحوثة من قرية العباسية ،
و 65مبحوثة من قرية كفر مجر  ،و 50مبحوثة من قرية كوم
الحجنة .
إعداد إستمارة البحث :
صممت إستمارة البحث بما يفي بتحقيق أهداف البحث
متضمنة أربع أجزاء  ،إختص أولها بمجموعة المتغيرات المستقلة
المدروسة  ،وثانيها برصد وقياس المتغير التابع وهو معارف
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض
األمراض المعدية والمتمثلة فى مرض الحمى القالعية  ،إو�لتهاب
الضرع  ،إو�لتهاب الجلد العقدي  ،واإلجهاض المعدي (البروسيال)
 ،أما الجزء الثالث فهو خاص بالتعرف على المشكالت التى
تواجه المبحوثات فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن  ،وأخي ار
تضمن الجزء الرابع التعرف على الخدمات اإلرشادية التى تحتاجها

جدول  .1عدد الحائزات وزوجات الحائزين وتوزيع مفردات العينة على قرى البحث
املركز

القرية

إجمالي عدد احلائزات وزوجات احلائزين

عينة البحث

الرياض

العباسية

222

99

دسوق

كفر مجر

145

65

بيال

كوم احلجنة

113

50

480

214

اإلجمالـي
المصدر  :كشوف الحيوانات المسجلة بالوحدة البيطرية بكل قرية من قرى البحث.
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المبحوثات من جهاز اإلرشاد الزراعي فى مجال تربية ورعاية
ماشية اللبن  .ثم إجري إختبار مبدئي لإلستمارة على عينة من
زوجات مربي حيوانات اللبن بلغ قوامها  35مبحوثة بقرية الخادمية
مركز كفر الشيخ  ،وتم إجراء التعديالت الالزمة فى اإلستمارة حتى
أصبحت فى صورتها النهائية .
جمع البيانات :
جمعت بيانات البحث الميدانية بالمقابلة الشخصية مع
المبحوثات خالل شهري مارس و ابريل  ،2018وقد أمكن إستيفاء
إستمارات البحث من جميع أفراد العينة وعددها  214بنسبة
 ،%100وبعد اإلنتهاء من جمع البيانات تم مراجعتها وتفريغها
وتبويبها إو�دخالها إلى الحاسب اآللي تمهيداً لتحليلها.
أدوات التحليل اإلحصائى:

إستخدم فى تحليل بيانات البحث مجموعة من األساليب
اإلحصائية المتمثلة فى :النسبة المئوية  ،والمتوسط المرجح  ،هذا
فضال عن إستخدام التك اررات فى عرض البيانات البحثية  ،وتم
اإلستعانة بالبرنامج اإلحصائى . spss22
جدول  .2توزيع المبحوثات وفقاً لبعض الخصائص الشخصية المميزة لهن
العدد
الخصائص الشخصية
 -1سن المبحوثة :
63
صغيرة ( )38-22سنه
110
متوسطة ( )55-39سنه
41
كبيرة ( )72-56سنه
214
المجموع
 -2تعليم المبحوثة:
97
أمية
49
تق أر وتكتب

%

29,4
51,4
19,2
100
45,3
22,9

تعليم إبتدائى

2

0,9

تعليم إعدادى
تعليم ثانوى أو ما يعادله
المجموع

1
48
214

0,5
22,4
100

 -3السعة الحيازية الزراعية:
67,8
26,6
5,6
100

145
منخفض ( )56-8قيراط
57
قيراط
متوسط ()106-57
12
مرتفع ( )155-107قيراط
214
المجموع
 -4المساحة المزروعة باألعالف:
4,7
10
غير مزروعة
71,1
152
منخفض ( )28-1قيراط
10,1
22
متوسط ( )56-29قيراط
14,1
30
مرتفع ( )84-57قيراط
100
214
المجموع
 -5السعة الحيازية الحيوانية من الحيوانات الحالبة:
96,7
207
منخفض ( )3-1حيوان
1,9
4
متوسط ( )6-4حيوان
1,4
3
مرتفع ( )9-7حيوان
100
214
المجموع

النتائج البحثية ومناقشتها
أوال :وصف عينة البحث :
توضح النتائج البحثية فى جدول ( )2أن حوالى  %51من
متوسطي السن  ،و حوالى  %45منهن أميات  ،و قرابة %68
منهن يقعن فى فئة ذوات الحيازة الزراعية المنخفضة التى تتراوح
ما بين  56-8قيراط ،وأن حوالى  %71منهن يتواجدن فى فئة
ذوات المساحة المنخفضة المزروعة باألعالف ،وأن قرابة %97
منهن منخفضي السعة الحيازية الحيوانية للحيوانات الحالبة والتى
تتراوح ما بين  3-1حيوانات حالبة ،كما يوضح جدول ( )2أيضا
أنه يوجد إرتباط بين مساحة األرض الزراعية ومساحة األرض
المزروعة باألعالف وعدد الحيوانات التى تربى عند المبحوثة،
وأيضا توضح البيانات أن حوالى  %52من المبحوثات لديهن
سنوات خبرة قليلة فى إنتاج اللبن  ،وأن حوالى  %58من المبحوثات
ناد ار ما يكون لهن حرية التصرف فى الدخل من إنتاج اللبن ،وأن
حالة الحظيرة عند قرابة  %76منهن غير مناسبة لتربية ورعاية
ماشية اللبن  ،وأن قرابة  %40منهن غير راضيات عن العائد
من تربية حيوانات اللبن  ،وأن قرابة  %59من المبحوثات درجة
معرفتهن بمواصفات ماشية اللبن الجيدة متوسطة ،وأن حوالى
 %52من المبحوثات يقعن فى الفئة المتوسطة من حيث المعرفة
بممارسات الرعاية البيطرية لماشية اللبن.
العدد
الخصائص الشخصية
 -6الخبرة فى تربية ورعاية ماشية اللبن:
112
منخفض ( )19-2سنه
72
متوسط ( )37-20سنه
30
مرتفع ( )55-38سنه
214
المجموع
 -7حرية التصرف فى دخل إنتاج اللبن :
33
ليس لها حرية التصرف
125
لها حرية التصرف ناد ار
40
لها حرية التصرف أحيانا
16
لها حرية التصرف دائما
214
المجموع
 -8حالة الحظيرة :
162
منخفضة (  )11-9درجة
37
متوسطة (  )14-12درجة
15
مرتفعة ( )17-15درجة
214
المجموع
 -9الرضا عن العائد من حيوانات اللبن :
85
غير راضية
78
راضية لحد ما
51
راضية تماما
214
المجموع
 -10درجة المعرفة بمواصفات ماشية اللبن الجيدة :
68
منخفض ( )7-2درجة
126
متوسط ( )14-8درجة
20
مرتفع ( )20-15درجة
214
المجموع
-11درجة المعرفة بممارسات الرعاية البيطرية لماشية اللبن:
82
منخفض ( )5-3درجة
112
متوسط ( )8-6درجة
20
مرتفع ( )11-9درجة
المجـموع

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
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%
52,3
33,6
14,1
100
15,4
58,4
18,7
7,5
100
75,7
17,3
7,0
100
39,7
36,5
23,8
100
31,8
58,9
9,3
100
38,3
52,3
9,4
100

معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية بمحافظـة كفر الشيخ

مما سبق يتضح إرتفاع نسبة األمية بين المبحوثات ،
إو�نخفاض السعة الحيازية والحيوانية لديهن مما يستدعى ضرورة
تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية لهن وذلك ألن تعرضهن للمخاطر فى
مجال تربية ورعاية الماشية تعتبر خسارة كبيرة لهن .
ثانيا  :مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية
ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية موضع الدراسة :
أ -مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة
بوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية :
أوضحت النتائج الواردة بشكل ( )1أن درجة معرفة المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض
الحمى القالعية تراوحت من  42-24درجة  ،وبتقسيم المبحوثات
وفقا للدرجات المعبرة عن معرفتهن بالتوصيات اإلرشادية لوقاية
ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية ،تبين أن  110مبحوثة
مثلن حوالى  %51من المبحوثات وقعن فى فئة مستوى المعرفة
المنخفض بتلك التوصيات اإلرشادية  ،وأن  83مبحوثة ما يعادل
قرابة  %39منهن قد إتسموا بمستوى معرفي متوسط  ،بينما جاءت
قرابة  %10فقط من المبحوثات أى  21مبحوثة فى فئة مستوى
المعرفة المرتفع بتلك التوصيات اإلرشادية.
ومن هذه النتيجة يتضح أن حوالى  %90من المبحوثات
ذوات مستوى معرفي منخفض ومتوسط بالتوصيات اإلرشادية
لوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية ،وهو ما يعكس
التدني الشديد فى معارف المبحوثات بتلك التوصيات .
ولمزيد من اإليضاح تم عرض مستوى معرفة المبحوثات بكل
توصية من التوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من
مرض الحمى القالعية  ،حيث أوضحت النتائج الواردة بجدول
( )3أن أكثر التوصيات التى تنخفض نسبة معرفة المبحوثات
بها عن  %50والتى أمكن ترتيبها تنازليا وفقا للتك اررات والنسب
المئوية لكل منها كانت كالتالي :دخول الحيوانات السليمة تدريجيا
فى الحظيرة التى سبق تعرضها للعدوى وتم تطهيرها  ،ودهن مكان
قروح القدم بالقطران أو الزيت مع لف الظلف بمضاد  ،والتخلص
من مخلفات الحيوانات المصابة بالدفن والحرق  ،وتطهير الحظيرة
المصابة واألدوات واألبواب بالرش بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم
 ،وعزل الحيوانات المصابة عن السليمة فى مكان بعيد ونظيف
وجاف  ،تحصين النتاج بعد شهر من الوالدة  ،وتحصين النتاج
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فى العام األول كل  4شهور  ،وتحصين النتاج بعد العام األول
كل  6شهور  ،ووضع الحيوان المصاب تحت الحجر البيطري
بعد الشفاء لمدة  3أسابيع  ،والتخلص اآلمن من الحيوانات النافقة
بدفنها وتغطيتها بالجير حيث تراوحت نسب معرفة المبحوثات
بها بين  ، %43,5و ، %14,0ولذلك يجب على جهاز اإلرشاد
الزراعي تكثيف الجهود التعليمية اإلرشادية  ،والقيام بالعديد من
الندوات واإلجتماعات اإلرشادية لتوعية المبحوثات بتلك التوصيات
للقضاء على مرض الحمى القالعية.
ب -مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة
بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الضرع :
أشارت النتائج الواردة بشكل ( )2أن درجة معرفة المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض
إلتهاب الضرع تراوحت من  40-22درجة  ،وبتقسيم المبحوثات
وفقا للدرجات المعبرة عن معرفتهن بالتوصيات اإلرشادية لوقاية
ماشية اللبن من ذلك المرض .
تبين أن  %28من المبحوثات وهن  62مبحوثة تقعن فى فئة
مستوى المعرفة المنخفض بتلك التوصيات اإلرشادية  ،وأن 120
مبحوثة مثلن حوالى  %56منهن قد إتسموا بمستوى معرفي متوسط
 ،بينما جاءت  32مبحوثة مثلن قرابة  %15فقط من المبحوثات
فى فئة مستوى المعرفة المرتفع بتلك التوصيات اإلرشادية  ،ومن
هذه النتيجة يتضح أن أكثر من ثلثي المبحوثات حوالى %84
ذوات مستوى معرفي منخفض ومتوسط بالتوصيات اإلرشادية
الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الضرع  .مما يستلزم
معه زيادة التوعية من جانب اإلرشاد الزراعي للمبحوثات للتغلب
على القصور فى معرفة المبحوثات بتلك التوصيات اإلرشادية عن
طريق تعدد تنفيذ إجتماعات إرشادية وندوات والزيارات الميدانية
لزيادة معارفهن فى هذا المجال  ،مع ضرورة التنسيق والتكامل بين
اإلرشاد لبزراعى والطب البيطرى فى هذا الشأن .
بإستعراض النتائج البحثية الواردة بجدول ( )4والتى تشير
إلى مدى معرفة المبحوثات بكل توصية من التوصيات اإلرشادية
الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الضرع  ،يتضح
أن أكثر التوصيات التى تنخفض نسبة معرفة المبحوثات بها عن
 %50والتى أمكن ترتيبها تنازليا وفقا للتك اررات والنسب المئوية
لكل منها كانت كالتالي  :إستخدام العجول الصغيرة فى تعصير
أمهاتها فى نهاية كل حلبة  ،وتجنب الحالبة الجائرة  ،وتجفيف

شكل  .1مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية
المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.

ن=  214مبحوثة
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شكل  .2مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الضرع
ن=  214مبحوثة
المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.

الضرع جيدا بعد الغسيل بقطعة قماش نظيفة  ،وعدم رمى القطرات
األولى من اللبن فى أرضية الحظيرة  ،وعدم حالبة القطرات األولى
على اليد  ،إو�ختبار القطرات األولى من اللبن بمصفاة للتأكد من
عدم وجود إدمام أو تجبن  ،وحلق الشعر النامي حول الضرع
 ،وفى نهاية موسم الحالبة يجب معالجة الماشية وقائيا بمضاد
حيوي واسع المجال  ،وغمس الحلمات فى محلول مطهر بعد
إنتهاء عملية الحالبة حيث تراوحت نسب معرفة المبحوثات بها
بين  ، %10,3 ، %46,3مما سبق يتضح أنه يجب على جهاز
اإلرشاد الزراعي بمنطقة البحث اإلهتمام بزيادة وعى المبحوثات
بتلك التوصيات اإلرشادية من خالل تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية
فعالة تساعد على اإلكتشاف المبكر للمرض  ،حتى يمكن القضاء
على هذا المرض الخطير.
ج -مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة
بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي :
أوضحت النتائج الواردة بشكل ( )3أن درجة معرفة
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن
من مرض إلتهاب الجلد العقدي تراوحت من  23-02درجة ،
وبتقسيم المبحوثات وفقا للدرجات المعبرة عن معرفتهن بالتوصيات
اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي ،
تبين أن  54مبحوثة مثلن  %12فقط من المبحوثات تقعن فى
فئة مستوى المعرفة المرتفع بتلك التوصيات اإلرشادية  ،وأن قرابة
 %44منهن أى  39مبحوثة قد إتسموا بمستوى معرفي متوسط ،
بينما جاءت  67مبحوثة ما يعادل قرابة  %63من المبحوثات فى
فئة مستوى المعرفة المنخفض بتلك التوصيات اإلرشادية  ،ومن
هذه النتيجة يتضح أن  %97من المبحوثات ذوات مستوى معرفي
منخفض ومتوسط بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية
اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي  .وهو ما يعكس التدني
الشديد فى معارف المبحوثات بتلك التوصيات اإلرشادية .
ولمزيد من اإليضاح يتم عرض درجة معرفة المبحوثات بكل
توصية إرشادية خاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد
العقدي حيث أوضحت النتائج بجدول (  ) 5عدد المبحوثات الذين
أفادوا بمعرفتهن بكل توصية من تلك التوصيات.
وقد أظهرت البيانات الواردة بجدول (  ) 5أن أكثر التوصيات
التى تنخفض نسبة معرفة المبحوثات بها عن  %50والتى أمكن
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 3

ترتيبها تنازليا وفقا للتك اررات والنسب المئوية لكل منها كانت
كالتالي  :اإلهتمام بنظافة المياه  ،وتطعيم كل األبقار التى
تزيد فى العمر عن  6أشهر  ،وذبح الحيوانات المصابة التى
ال يرجى شفائها  ،ورش الحيوانات بالمبيدات الحشرية الفعالة ،
والتخلص الصحي من جثث الحيوانات النافقة بالحرق أو الدفن
 ،إو�بالع أقرب إدارة بيطرية عن أى إصابة يشتبه بها  ،وتطهير
الحظائر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم حيث تراوحت نسب معرفة
المبحوثات بها بين  ، %49,1و  ، %30,4وبذلك يتضح أن أكثر
من ثلث التوصيات اإلرشادية الخاصة بالوقاية من مرض إلتهاب
الجلد العقدي كانت نسبة المعرفه بها إما منخفضة  ،أو متوسطة
من جانب المبحوثات  ،وهو ما يمثل تحديا كبي ار لإلرشاد الزراعي
والبيطرى لسد هذا النقص فى مستوى معارفهن لتلك التوصيات
 ،وذلك عن طريق تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية مستقبلية بهدف
تزويد معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن
من مرض إلتهاب الجلد العقدي.
د -مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة
بوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض المعدي (البروسيال):
أشارت النتائج الواردة بشكل (  ) 4أن درجة معرفة
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من
مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال ) تراوحت من 28-14
درجة  ،وبتقسيم المبحوثات وفقا للدرجات المعبرة عن معرفتهن
بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض
المعدي ( البروسيال )  ،تبين أن  64مبحوثة ما يعادل قرابة
 %30من المبحوثات تقعن فى فئة مستوى المعرفة المنخفض بتلك
التوصيات اإلرشادية  ،وأن قرابة  %54منهن قد إتسموا بمستوى
معرفي متوسط  ،بينما جاءت حوالى  %16فقط من المبحوثات
فى فئة مستوى المعرفة المرتفع بتلك التوصيات اإلرشادية  ،ومن
هذه النتيجة يتضح أن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثات قرابة %84
ذوات مستوى معرفي منخفض ومتوسط بالتوصيات اإلرشادية
لوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال )
 .لذا يجب على جهاز اإلرشاد الزراعي بمنطقة البحث تخطيط
وتنفيذ برامج إرشادية تستهدف زيادة معارف هؤالء المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من هذا المرض .
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جدول  .3توزيع المبحوثات وفقا لمعرفتهن بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض الحمى القالعية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

التوصيات اإلرشادية
فرش ارضية مكان العزل بالقش تحت أقدام الحيوان المصاب
دهان تجويف فم الحيوان المصاب بكلورات البوتاسيوم  %2مخلوطا بالعسل األسود
تغذية الحيوان المصاب على الشعير المجروش مخلوطا بالتبن الناعم عند عدم توافر العلف األخضر
عالج تقرحات فم الحيوان المصاب بالغسيل والتنظيف بمحلول الشبة أو البوريك الدافى  %5أو ماء الخل
تطهير حلمات وضرع الحيوان المصاب بالغسيل والتنظيف بمحلول الشبة أو حامض البوريك الدافئ
عدم إنتقال العاملين برعاية الحيوانات المصابة إلى أماكن الحيوانات السليمة
تغذية الحيوان المصاب على علف أخضر ويقطع لقطع صغيرة
عالج تقرحات قدم الحيوان المصاب بمحلول كبريتات النحاس %5
دهن الضرع بمرهم الزنك
حقن الحيوان المصاب بخافضات الح اررة
الحقن بالمضادات الحيوية
دخول الحيونات السليمة تدريجيا فى الحظيرة التى سبق تعرضها للعدوى وتم تطهيرها
دهن مكان قروح القدم بالقطران أو الزيت مع لف الظلف بمضاد
التخلص من مخلفات الحيوانات المصابة بالدفن والحرق
تطهير الحظيرة المصابة واألدوات واألبواب بالرش بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم
عزل الحيوانات المصابة عن السليمة فى مكان بعيد ونظيف وجاف
تحصين النتاج بعد شهر من الوالدة
تحصين النتاج فى العام األول كل 4شهور
تحصين النتاج بعد العام األول كل 6شهور
وضع الحيوان المصاب تحت الحجر البيطري بعد الشفاء لمدة  3أسابيع
التخلص اآلمن من الحيوانات النافقة بدفنها وتغطيتها بالجير

تعرف
187
174
166
163
159
149
147
142
138
130
125
93
88
86
79
78
68
56
52
50
30

%
87,4
81,3
77,6
76,2
74,3
69,6
68,7
66,4
64,5
60,7
58,4
43,5
41,1
40,2
36,9
36,4
31,8
26,2
24,3
23,4
14,0

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
جدول  .4توزيع المبحوثات وفقا لمعرفتهن بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الضرع
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

التوصيات اإلرشادية

تدليك الضرع قبل الحالبة لتهيئة إدرار اللبن
تفريع الضرع جيدا أثناء الحالبة
تربية ماشية ذات مواصفات جيدة
نظافة مكان الحالبة
التخلص من لبن الماشية المصابة بعيدا عن الحظيرة لمنع العدوى
عدم الحالبة بأيدي بها خواتم
إستخدام مضاد حيوي مناسب لعالج الماشية المصابة لمنع العدوى
غسيل اليد قبل الحالبة بالماء والصابون
حالبة الماشية المصابة بمفردها لمنع العدوى
سرعة تفريغ الضرع أثناء الحالبة
غسل الضرع جيدا قبل الحالبة
إستخدام العجول الصغيرة فى تعصير أمهاتها فى نهاية كل حلبة
تجنب الحالبة الجائرة
تجفيف الضرع جيدا بعد الغسيل بقطعة قماش نظيفة
عدم رمى القطرات األولى من اللبن فى أرضية الحظيرة
عدم حالبة القطرات األولى على اليد
إختبار القطرات االولى من اللبن بمصفاة للتأكد من عدم وجود إدمام أو تجبن
حلق الشعر النامي حول الضرع
فى نهاية موسم الحالبة يجب معالجة الماشية وقائيا بمضاد حيوي واسع المجال
غمس الحلمات فى محلول مطهر بعد إنتهاء عملية الحالبة

تعرف
150
140
139
131
129
124
121
120
118
112
111
99
90
87
81
57
54
48
25
22

%
70,1
65,4
64,9
61,2
60,3
57,9
56,5
56,1
55,1
52,3
51,9
46,3
42,1
40,7
37,9
26,6
25,2
22,4
11,7
10,3

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
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شكل  .3مستوى معارف المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي
ن=  214مبحوثة
المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
جدول  .5توزيع المبحوثات وفقا لمعرفتهن بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض إلتهاب الجلد العقدي
تعرف

%

التوصيات اإلرشادية

م
1

عزل الحيوانات المصابة والمشكوك فى إصابتها

128

59,8

2

تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري فى معالجة المرض للسيطرة علية

127

59,3

3

عالج األماكن المصابة بجسم الحيوان بالمضادات الحيوية

123

57,5

4

تحصين الحيوانات باللقاح الوقائي

123

57,5

5

التغذية الجيدة للحيوانات

122

57,0

6

منع إنتشار الحشرات

115

53,7

7

العناية بنظافة الحظيرة

111

51,9

8

مراقبة الحيوانات المصابة

109

50,9

9

اإلهتمام بالحظيرة من حيث التهوية والتدفئة

107

50,0

10

اإلهتمام بنظافة المياه

105

49,1

11

تطعيم كل األبقار التى تزيد فى العمر عن  6أشهر

89

41,6

12

ذبح الحيوانات المصابة التى ال يرجى شفائها

87

40,7

13

رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية الفعالة

86

40,2

14

التخلص الصحي من جثث الحيوانات النافقة بالحرق أو الدفن

73

34,1

15

إبالع أقرب إدارة بيطرية عن أى إصابة يشتبه بها

71

33,2

16

تطهير الحظائر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم

65

30,4

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 3

87

معارف الريفيات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من بعض األمراض المعدية بمحافظـة كفر الشيخ

شكل  .4توزيع المبحوثات وفقا لمعرفتهن بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال )
ن=  214مبحوثة
المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
جدول  .6توزيع المبحوثات وفقا لمعرفتهن بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض المعدي ( البروسيال )
تعرف

%

التوصيات اإلرشادية

م
1

عزل الماشية المصابة

143

66,8

2

العناية بتغذية الماشية بإعطائها برسيم أو عالئق خضراء مع مركزات أعالف ومقويات

142

66,4

3

تلقيح اإلناث من ذكور سليمة

138

64,5

4

إذا كان اإلجهاض مصحوب بآالم تعطى الماشية مورفين

135

63,1

5

العناية بنظافة الحظيرة وتطهيرها بالمطهرات

128

59,8

6

عالج الماشية المصابة بالمضادات الحيوية والسلفا

124

57,9

7

فى حالة اإلصابة البسيطة يغسل رحم الماشية ببرمنجنات البوتاسيوم

122

57,0

8

ذبح الماشية المصابة التى ال يفيد عالجها

106

49,5

9

اإلختبار الدوري لمرض اإلجهاض المعدي فى ماشية اللبن

103

48,1

10

التحصين الوقائي باللقاحات مرتين كل  3شهور

100

46,7

11

حرق األجنة النافقة وأغشيتها ودفنها

95

44,4

12

العناية بنظافة غذاء الماشية

75

35,1

13

تخصيص حظيرة خاصة للوالدة يبقى الحيوان بها لمدة

65

30,4

14

إبعاد الكالب عن الحظيرة

62

28,9

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.
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وباستعراض النتائج البحثية الواردة بجدول (  ) 6يتضح أن
أكثر التوصيات التى تنخفض نسبة معرفة المبحوثات بها عن
 %50والتى أمكن ترتيبها تنازليا وفقا للتك اررات والنسب المئوية لكل
منها كانت كالتالي  :ذبح الماشية المصابة التى ال يفيد عالجها
 ،واالختبار الدوري لمرض اإلجهاض المعدي فى ماشية اللبن
 ،والتحصين الوقائي باللقاحات مرتين كل  3شهور  ،وحرق
األجنة النافقة وأغشيتها ودفنها  ،والعناية بنظافة غذاء الماشية ،
وتخصيص حظيرة خاصة للوالدة يبقى الحيوان بها لمدة  ،إو�بعاد
الكالب عن الحظيرة حيث تراوحت نسب معرفة المبحوثات بها
بين  ، %49,5و  %28,9مما سبق يتضح أنه يجب على الجهاز
اإلرشادى والبيطرى بمنطقة البحث زيادة معارف المبحوثات
بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من مرض اإلجهاض
المعدي (البروسيال)  ،حتى يتم السيطرة على هذا المرض الخطير
الذى يقضى على الماشية ويكلف المربيات خسائر كبيرة .
بناءا على ما سبق فإنه يتضح التدني الشديد فى مستوى معارف
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بالوقاية من األمراض
األربعة  ،ولهذا يجب العمل على رفع مستوى هؤالء المبحوثات بتلك
التوصيات بشتى السبل .
ثالثا  :األهمية النسبية للمشكالت التى تواجه المبحوثات فى مجال
تربية ورعاية ماشية اللبن من وجهة نظرهن :
ال شك أن تشخيص الداء هو الوضع الطبيعي قبل وصف
الدواء ،فإن معرفة المشكالت التى تواجه المبحوثات فى مجال تربية
ورعاية ماشية اللبن بمنطقة البحث هو الوضع الطبيعي والسليم فى
سبيل السعي الجاد لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ،وقد تم تحديد
األهمية النسبية للمشكالت التى تواجه المبحوثات من خالل معيارين
هما المتوسط المرجح  ،والنسبة المئوية لكل مشكلة  ،حيث أوضحت
النتائج الواردة بجدول (  ) 7وجود مجموعتين من المشكالت التى
تواجه المبحوثات فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن وهى:
أ -مشكالت متعلقة باإلرشاد الزراعي:
تمثلت تلك المشكالت فى إثنى عشر مشكلة ذكرتها المبحوثات
بنسبة تراوحت من  %74,8إلى  %50,9من إجمالي المبحوثات
 ،وعند ترتيب المشكالت تنازليا وفقا ألهميتها النسبية  ،جاء فى
مقدمتها كال من غياب دور اإلرشاد الزراعي فى مجال الوقاية من
األمراض المعدية بنسبة  ، %74,3ندرة الندوات اإلرشادية الخاصة
بتربية ورعاية ماشية اللبن بنسبة  ، %66,4بمتوسط مرجح قدرة 3,6
درجة  ،نقص السالالت المحسنة والمقاومة لألمراض بنسبة %64,9
 ،حيث بلغ المتوسط المرجح لها  3,5درجة  ،ضعف دور اإلرشاد
الزراعي فيما يتعلق بتعريف الريفيات بأهم األمراض المعدية بنسبة
 ، %64,5بمتوسط مرجح قدرة  3,4درجة  ،ضعف دور اإلرشاد
الزراعي فيما يتعلق بتعريف الريفيات بطرق إنتقال األمراض المعدية
وأعراض اإلصابة بنسبة  ، %62,6وكان المتوسط المرجح لها
 3,5درجة  ،ضعف دور اإلرشاد الزراعي فى التخلص اآلمن من
الحيوانات النافقة وتطهير الحظائر بنسبة  ، %61,7وبلغ متوسطها
المرجح  3,4درجة  ،قلة النشرات اإلرشادية فى مجال تربية ورعاية
ماشية اللبن بنسبة  ، %61,7بمتوسط مرجح قدرة  3,2درجة  ،نقص
البرامج اإلرشادية المعدة للتعريف بأهمية التحصين ضد األمراض
المعدية بنسبة  ، %60,7وبلغ المتوسط المرجح لها  3,4درجة ،
ضعف دور اإلرشاد الزراعي فى نشر تكنولوجيا التلقيح الصناعي
بين الريفيات بنسبة  ،%59,8بلغ المتوسط المرجح لها  3,4درجة ،
عدم وجود متابعة مستمرة من أخصائي اإلنتاج الحيواني بالجمعية
بنسبة  ، %59,8بمتوسط مرجح قدرة  3,3درجة  ،قلة خبرة المرشدين
واإلحصائيين بأمراض الحيوانات والوقاية منها بنسبة ، %52,8
وكان متوسطها المرجح  3,1درجة  ،ضعف التوعية من جانب
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اإلرشاد الزراعي بأخطار رمى الحيوانات النافقة فى الترعة بنسبة
 ، %50,9حيث بلغ المتوسط المرجح لها  3,2درجة .
ب  -مشكالت متعلقة بتوافر مستلزمات تربية ورعاية ماشية اللبن :
تمثلت تلك المشكالت فى ست عشرة مشكلة ذكرتها المبحوثات
بنسبة تراوحت من  %75,7إلى  %39,7من إجمالي المبحوثات ،
وعند ترتيب المشكالت تنازليا وفقا ألهميتها النسبية  ،جاء فى مقدمتها
كال من عدم توفر امكانيات عمل حظائر صحيحة بنسبة ، %75,7
إو�رتفاع القيمة اإليجارية لألراضي الزراعية بنسبة  ،%74,8حيث بلغ
المتوسط المرجح لهما  3,6درجة  ،وقلة المساحة المزروعة علف
عندها بنسبة  ،%71,9بمتوسط مرجح قدرة  3,5درجة  ،وضعف
اإلعالن عن مواعيد التحصينات المناسبة بنسبة  ،%67,8بدرجة
متوسطة قدرها  3,6درجة  ،ونقص المعرفة بالمعدالت الصحيحة
للتغذية بنسبة  ،%65,9وبلغ المتوسط المرجح لها  3,5درجة ،
وعدم توافر منافذ لتسويق اللبن بالقرى بنسبة  ،%65,4بلغ متوسطها
المرجح  3,6درجة  ،وارتفاع اسعار االعالف المركزة بنسبة ،%64,9
حيث بلغ المتوسط المرجح لها  3,6درجة  ،وانخفاض سعر اللبن بما
ال يتناسب وتكاليف انتاجة بنسبة  ،%64,4بمتوسط مرجح قدرة 3,5
درجة  ،إو�رتفاع أسعار األمصال واللقاحات بنسبة  ،%60,3وكان
المتوسط المرجح لها  3,2درجة  ،وارتفاع تكاليف العالج البيطري
بنسبة  ،%50,9حيث بلغ المتوسط المرجح  3,2درجة  ،وارتفاع
اسعار األدوية البيطرية بنسبة  ،%50,0بمتوسط مرجح قدرة 3,3
درجة  ،وعدم جدوى مشروع التامين على المواشي بنسبة ،%49,5
وكان المتوسط المرجح  3,2درجة  ،ونقص التحصينات وعدم توفرها
بنسبة  ،%47,2وبلغ المتوسط المرجح لها  3,1درجة  ،وعدم توفر
بدائل اللبن الستخدامها فى رضاعة العجول بنسبة  ،%42,9حيث
بلغ المتوسط المرجح لها  3,2درجة  ،وانخفاض جودة االعالف
المركزة بنسبة  ،%42,6حيث بلغ المتوسط المرجح لها  3,1درجة ،
وضعف الخدمة البيطرية المقدمة من الوحدات البيطرية وعدم توفرها
بنسبة  ،%39,7بمتوسط مرجح قدرة  3,0درجة .
رابعا  :الخدمات اإلرشادية التى تحتاجها المبحوثات من جهاز
اإلرشاد الزراعي فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن :
أوضحت النتائج الواردة بجدول (  ) 8أن هناك خدمات إرشادية
كان إحتياج المبحوثات لها عاليا وهى التى حصلت على نسبة
مئوية بلغت  %75فأكثر من جملة أفراد العينة وتضم هذه الخدمات
اآلتى  :التدريب على اإلكتشاف المبكر ألمراض ماشية اللبن ،
وتوفير العالجات الالزمة ألمراض ماشية اللبن  ،ومتابعة دورية
لماشية اللبن  ،والتدريب على أعالف غير تقليدية  ،وتوفير مركزات
االعالف بأسعار رخيصة  ،والتوعية بأساليب التغذية السليمة
ومعدالتها لماشية اللبن  ،والتوعية المستمرة بأهم التوصيات فى
مجال تربية ماشية اللبن  ،وعقد اإلجتماعات اإلرشادية للتوعية
باألساليب السليمة لرعاية ماشية اللبن  ،وتوفير نشرات إرشادية فى
مجال تربية ماشية اللبن  ،وتوفير خدمات التلقيح الصناعي لماشية
اللبن  ،والتدريب على إستخدام بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة
حيث تراوحت نسب إحتياج المبحوثات فى مجال تربية ورعاية ماشية
اللبن لها بين  ، %94,9و . %76,6
فى حين أشارت النتائج إلى أن إحتياج المبحوثات كان متوسطا
لخدمة واحدة فقط وهى المساعدة فى نشر نقط تجميع األلبان فى
القرى بنسبة  ، %61,2أما عن اإلحتياج المنخفض للخدمات
اإلرشادية فى مجال الوقاية من األمراض المعدية لماشية اللبن فلم
نجد أن المبحوثات فى غنى عنها  ،وهو ما يؤيد النتائج السابقة بأن
مستوى معرفة المبحوثات منخفض جدا للتوصيات اإلرشادية للوقاية
من األمراض المعدية األربعة المدروسة .
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جدول  . 7درجة تواجد المشكالت التى تواجه المبحوثات فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن من وجهة نظرهن وأهميتها النسبية .
المشكـالت
أ -مشكالت متعلقة باإلرشاد الزراعي
-1غياب دور اإلرشاد الزراعي فى مجال
الوقاية من األمراض المعدية
-2ندرة الندوات اإلرشادية الخاصة بتربية
ورعاية ماشية اللبن

العدد

كبيرة

%

درجة تواجد المشكلة
متوسطة
%
العدد

العدد

ضعيفة

ال توجد
%

العدد

%

المتوسط
المرجح

الترتيب

160

74,8

31

14,5

14

6,5

9

4,2

3,6

1

142

66,4

55

25,7

14

6,5

3

1,4

3,6

1

-3نقص السالالت المحسنة والمقاومة لألمراض

139

64,9

51

23,8

17

7,9

7

3,3

3,5

2

-4ضعف دور اإلرشاد الزراعي فيما يتعلق
بتعريف الريفيات بأهم األمراض المعدية

138

64,5

42

19,6

22

10,3

12

5,6

3,4

3

 -5ضعف دور اإلرشاد الزراعي فيما يتعلق
بتعريف الريفيات بطرق إنتقال األمراض
المعدية وأعراض اإلصابة

134

62,6

54

25,2

21

9,8

5

2,3

3,5

2

 -6ضعف دور اإلرشاد الزراعي فيما يتعلق
بتعريف الريفيات بطرق التخلص اآلمن من
الحيوانات النافقة وتطهير الحظائر

132

61,7

50

23,3

21

9,8

11

5,1

3,4

3

-7قلة النشرات اإلرشادية فى مجال تربية
ورعاية ماشية اللبن

132

61,7

30

14,0

22

10,2

30

14,0

3,2

5

-8نقص البرامج اإلرشادية المعدة للتعريف
بأهمية التحصين ضد األمراض المعدية

130

60,7

59

27,6

13

6,1

12

5,6

3,4

3

 -9ضعف دور اإلرشاد الزراعي فى نشر
تكنولوجيا التلقيح الصناعي بين الريفيات

128

59,8

51

23,8

26

12,1

9

4,2

3,4

3

-10عدم وجود متابعة مستمرة من أخصائي
اإلنتاج الحيواني بالجمعية

128

59,8

39

18,2

22

10,3

25

11,7

3,3

4

-11قلة خبرة المرشدين واإلحصائيين
بأمراض الحيوانات والوقاية منها

113

52,8

51

23,8

19

8,9

31

14,5

3,1

6

-12ضعف التوعية من جانب اإلرشاد الزراعي
بأخطار رمى الحيوانات النافقة فى الترعة

109

50,9

62

28,9

28

13,1

15

7,0

3,2

5

-1عدم توفر امكانيات عمل حظائر صحيحة

162

75,7

32

14,9

12

5,6

8

3,7

3,6

1

-2إرتفاع القيمة اإليجارية لألراضي الزراعية

160

74,8

31

14,5

12

5,6

11

5,1

3,6

1

154

71,9

31

14,5

14

6,5

15

7,0

3,5

2

145

67,8

50

23,4

13

6,1

6

2,8

3,6

1

141

65,9

50

23,3

21

9,8

2

0,9

3,5

2

140

65,4

55

25,7

16

7,5

3

1,4

3,6

1

138

64,4

52

24,3

17

7,9

7

3,3

3,5

2

-9إرتفاع أسعار األمصال واللقاحات

129

60,3

30

14,0

22

10,3

33

15,4

3,2

4

-10ارتفاع تكاليف العالج البيطري

109

50,9

60

28,3

31

14,5

14

6,5

3,2

4

-11ارتفاع اسعار األدوية البيطرية

107

50

77

35,9

10

4,7

20

9,3

3,3

3

-12عدم جدوى مشروع التامين على المواشي

106

49,5

65

30,4

28

13,8

15

7,0

3,2

4

101

47,2

60

28,3

21

9,8

32

14,9

3,1

5

92

42,9

82

38,3

27

12,6

13

6,1

3,2

4

90

42,6

83

38,8

14

6,5

27

12,6

3,1

5

85

39,7

83

38,8

14

6,5

32

14,9

3,0

6

ب -مشكالت متعلقة بتوافر مستلزمات رعاية وتربية ماشية اللبن

-3قلة المساحة المزروعة علف عندها

-4ضعف اإلعالن عن مواعيد التحصينات
المناسبة
-5نقص المعرفة بالمعدالت الصحيحة للتغذية
-6عدم توافر منافذ لتسويق اللبن بالقرى

-7ارتفاع اسعار االعالف المركزة
-8انخفاض سعر اللبن بما ال يتناسب
وتكاليف انتاجة

-13نقص التحصينات وعدم توفرها

-14عدم توفر بدائل اللبن الستخدامها فى
رضاعة العجول
-15انخفاض جودة االعالف المركزة

-16صعف الخدمة البيطرية المقدمة من
الوحدات البيطرية وعدم توفرها

139

64,9

58

27,1

14

6,5

3

1,4

3,6

1
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نهى الزاهي السعيد حسن و سمية على العوضي

جدول  .8الخدمات اإلرشادية التى تحتاجها المبحوثات من جهاز اإلرشاد الزراعي فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن وفقا لنسب اإلحتياج إليها.
تحتاج

*%

		
م

الخدمات اإلرشادية

1

التدريب على اإلكتشاف المبكر ألمراض ماشية اللبن

203

94,9

2

توفير العالجات الالزمة ألمراض ماشية اللبن

200

93,5

3

متابعة دورية لماشية اللبن

197

92,1

4

التدريب على أعالف غير تقليدية

193

90,2

5

توفير مركزات االعالف بأسعار رخيصة

192

89,7

6

التوعية بأساليب التغذية السليمة ومعدالتها لماشية اللبن

192

89,7

7

التوعية المستمرة بأهم التوصيات فى مجال تربية ماشية اللبن

188

87,9

8

عقد اإلجتماعات اإلرشادية للتوعية باألساليب السليمة لرعاية ماشية اللبن

185

86,4

9

المساعدة فى إنشاء جمعيات تعاونية لتسويق األلبان ومنتجاتها

166

77,6

10

توفير نشرات إرشادية فى مجال تربية ماشية اللبن

165

77,1

11

توفير خدمات التلقيح الصناعي لماشية اللبن

165

77,1

12

التدريب على إستخدام بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة

164

76,6

13

المساعدة فى نشر نقط تجميع األلبان فى القرى

131

61,2

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
*النسبة المئوية منسوبة إلى العدد الكلى للمبحوثات شاملة البحث وهن  214مبحوثة

وتكشف تلك النتائج عن اإلحتياج الشديد للمبحوثات لخدمات
اإلرشاد الزراعي فى التدريب على اإلكتشاف المبكر ألمراض ماشية
اللبن  ،وتوفير العالجات الالزمة لها  ،والمتابعة الدورية لماشية
اللبن  ،والتوعية بأساليب التغذية السليمة ومعدالتها .األمر الذى
يستدعى ضرورة تطوير الخدمة اإلرشادية الزراعية الحيوانية وذلك
بتدعيم جهاز اإلرشاد الزراعي العامل بالمنطقة بالكوادر الفنية
المؤهلة والمدربة تدريبا مناسبا فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن
 ،وتخطيط وتنفيذ برامج بحثية إرشادية فى هذا المجال مبنية على
اإلحتياج الفعلي لهذا القطاع  .لما فى ذلك من أثر فى زيادة ثقة
المبحوثات بجهاز اإلرشاد الزراعي  ،ومن أجل المحافظة على هذا
المجال اإلنتاجي الضروري وتنميته .
التوصيـــات
بناءا على النتائج التى أسفر عنها البحث فإنه يمكن إيجاز
مجموعة التوصيات التالية :
1-1إزاء ما أظهرته النتائج من إنخفاض شديد فى مستوى معرفة
المبحوثات بالتوصيات اإلرشادية لوقاية ماشية اللبن من
بعض األمراض المعدية والمتمثلة فى مرض الحمى القالعية
 ،ومرض إلتهاب الضرع  ،ومرض التهاب الجلد العقدي ،
ومرض اإلجهاض المعدي (البروسيال)  ،فإنه يجب على
مخططي ومنفذي البرامج اإلرشادية التركيز على تكثيف
األنشطة اإلرشادية فى مجال اإلنتاج الحيواني وخاصة
األمراض المدروسة لسد الفجوة المعرفية لدى المبحوثات فى
هذا المجال .
2-2فى ضوء ما أظهرته النتائج من مشكالت تتعلق بغياب أو
ضعف دور اإلرشاد الزراعي فى مجال الوقاية من األمراض
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 3

المعدية  ،أو التعريف بأهم األمراض المعدية  ،وبأهمية
التحصين ضدها  ،أو بطرق إنتقال العدوى وطرق اإلصابة
بها  ،لذا توصى الدراسة بضرورة تفعيل دور اإلرشاد الزراعي
من خالل اإلهتمام بعقد اإلجتماعات اإلرشادية  ،والندوات ،
والتوعية المستمرة للمبحوثات وذلك للوقاية من هذه األمراض
 ،وحماية الثروة الحيوانية من أى أخطار .
3-3فى ضوء ما ذكرته المبحوثات من مشكالت تقابلهن فى مجال
تربية ورعاية ماشية اللبن  ،توصى الدراسة بضرورة التنسيق
والتكامل بين جهاز اإلرشاد الزراعي ومختلف الجهات
المسئولة عن اإلرشاد البيطري لحل هذه المشكالت.
4-4فى ضوء ما ذكرته المبحوثات من إحتياجهن الشديد لخدمات
اإلرشاد الزراعي فى مجال تربية ورعاية ماشية اللبن مثل :
التدريب على اإلكتشاف المبكر ألمراض ماشية اللبن  ،و
المتابعة الدورية لماشية اللبن  ،و التوعية بأساليب التغذية
السليمة ومعدالتها  ،لذا يجب على اإلرشاد الزراعي العمل
على تكثيف البرامج اإلرشادية الموجهة لتلك اإلحتياجات ،
مع توفير بعض الخدمات العينية بأسعار مخفضة والتى
تعين المبحوثات على تطبيق ما قد تتضمنه تلك البرامج من
توصيات إرشادية .
5-5دعم جهاز اإلرشاد الزراعي باألخصائيين فى مجال اإلنتاج
الحيواني والصحة البيطرية  ،لتوعية الريفيات بالمواعيد
المناسبة للتطعيمات الدورية ضد اإلصابة باألمراض المعدية
فى ماشية اللبن  ،فضال عن إقناعهم لألخذ بالتوصيات
اإلرشادية للوقاية من هذه األمراض  ،سواء على مستوى
الجمهورية بصفة عامة  ،ومنطقة البحث بصفة خاصة .
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HE AIM of this study was to investigate the knowledge of rural women by the agricultural
extension recommendations for the prevention of dairy cattle in some villages of Kafr
El-Sheikh Governorate from some infectious diseases i.e., foot and mouth disease, lumpy
skin disease, mastitis, and contagious abortion (brucellosis). Three villages i.e., Al Abasia (99
respondents), Kafr Magar (65 respondents), and Kom Al Hajana (50 respondents) from Kafr
El-Sheikh governorate were selected based on the number of dairy cattle breeders to carry
out the study. The personal questionnaire sheets were used to collect the field data. Different
statistical methods were used to present the significantly differences between the mean
scores of the respondents. Our results conclude that about 51 % of the total respondents have
been characterized by a low level of total knowledge by the technical recommendation for
the prevention of the dairy cattle from the foot and mouth disease. About 56 % of the total
respondents have been characterized by a medium level of total knowledge by the technical
recommendation for the prevention of the dairy cattle from the mastitis disease. About 44
% of the total respondents have been characterized by a medium level of total knowledge
by the technical recommendation for the prevention of the dairy cattle from the lumpy skin
disease. About 54 % of the total respondents have been characterized by a medium level of
total knowledge by the technical recommendation for the prevention of the dairy cattle from the
contagious abortion (brucellosis) disease.
Keywords: Rural women; Dairy cattle diseases, Foot and mouth, Lumpy skin, Mastitis,
Brucellosis.
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