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 المقدمة والمشكلة البحثية                                                   

تعد الزراعة أهم مقوم من مقومات الحياة علي وجه األرض، 
فهي من المصادر األساسية التي يحصل من خاللها اإلنسان علي 
تلعب  حيث  الحياة،  قيد  علي  البقاء  له  تكفل  التي  الغذائية  المواد 
منها،  النامية  الدول وخاصة  اقتصاديات  في  مهماً  الزراعة دوراً 
المجتمع وانتظام  لمواكبة متطلبات  اإلنتاج  اعتبار أن زيادة  علي 
التنمية  لتحقيق  ضروري  أمر  الزراعية  المحاصيل  انسياب 
السكانية في  الزيادة  لمواجهة  الزيادة ضرورية  االقتصادية وهذه 

الدول النامية التي تشهد انفجاراً سكانياً.

النامية  العالم، وخاصة  دول  لكافة  المسعي  التنمية هي  وتعد 
منها وذلك حتي تتمكن من اللحاق بركب الحضارة، ويعد القطاع 
االقتصادية  التنمية  عملية  في  األساسية  الركيزة  بمثابة  الزراعي 
لكافة  اإلنتاج  مستلزمات  توفر  التي  الرئيسية  الصناعة  باعتباره 
حيث  الريفية،  للتنمية  الركيزة  أيضاً  وتعتبر  األخرى،  القطاعات 
تهدف إلي النهوض بالمستوي االقتصادي واالجتماعي والصحي 
للفرد والمجتمع عن طريق االستخدام األمثل  والتعليمي والثقافي 

لكل من الطاقات المادية والبشرية. 

الريفية  التنمية  أجهزة  أبرز  ضمن  الزراعي  اإلرشاد  ويعد 

تحليل مضمون الصحيفة الزراعية في الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية 
من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1م حتي 2015/12/31م
أحمد مصطفي أحمد عبد هللا ، منال فهمي إبراهيم و هيام عبد هللا عبد الرحمن

قسم االقتصاد الزراعي فرع اإلرشاد- كلية الزراعة- جامعة كفر الشيخ- مصر .

 إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحليل مضمون الصحيفة الزراعية في الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية 
من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1م حتي 2015/12/31م، فيما  يتعلق بطبيعة محتوي الموضوعات الواردة بالصحيفة 
الزراعية بوجه عام والمتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث بوجه خاص، وكذلك أشكال تقديم الموضوعات الواردة 
بالصحيفة، ولتحقيق هدف البحث تم استخدام منهج تحليل المضمون ألعداد الصحيفة والبالغ عددهم)36( عدداً متتالياً والتي 

صدرت خالل فترة البحث من 2013/1/1م حتي 2015/12/31م، وتتلخص أهم النتائج البحثية فيما يلي:

أوالً: فيما يتعلق بطبيعة محتوي الموضوعات خالل فترة البحث:
     أوضحت النتائج أن الموضوعات المتعلقة بمجال اإلنتاج النباتي قد إحتلت المرتبة األولي، يليها الموضوعات المتعلقة 
بحماية البيئة الريفية من التلوث، ثم الموضوعات المتعلقة بمجال اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتلي ذلك علي الترتيب 
الموضوعات المتنوعة، والمرأة الريفية  والتي التندرج تحت أي موضوع من الموضوعات السابقة  حيث مثلت نسب بلغت 

40,8%، 23,8%، 18,7%، 15,7%، 1% من جملة عدد الصفحات المشغولة بالصحيفة خالل فترة الدراسة علي الترتيب. 

ثانياً: فيما يتعلق بطبيعة محتوي الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة البحث: 
    أوضحت النتائج أن الموضوعات المتعلقة بمجال الصحة البيئية قد احتل المرتبة األولي، يليها الموضوعات المتعلقة بمجال 
حماية التربة من التلوث، ثم الموضوعات المتعلقة بمجال تدوير المخلفات، وتلي ذلك علي الترتيب موضوعات مجال حماية 
المياه من التلوث، وموضوعات مجال حماية الهواء من التلوث حيث مثلت نسب بلغت%78,8، %34,2، %24,4، %21,9، 

21,4%، من جملة عدد الصفحات المشغولة بالصحيفة خالل فترة الدراسة علي الترتيب.

التلوث  الريفية من  البيئة  المتعلقة بمجاالت حماية  الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الموضوعات  تقديم  بأشكال  يتعلق  فيما  ثالثاً: 
خالل فترة البحث:

     أوضحت النتائج أن التحقيق قد احتل المرتبة األولي، يليه الزوايا واألركان، ثم المقال العلمي، ثم المقال االفتتاحي، ثم 
الحديث حيث مثلت نسب بلغت 68,8%، 20,8%، 8,8%، 1,4%، 0,2% من إجمالي عدد الصفحات المخصصة ألشكال تقديم 

المعلومات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث الواردة بالصحيفة خالل فترة الدراسة على الترتيب.

الزراعي  بالقطاع  النهوض  تستهدف  التي  مجاالته  لتعدد  نظراً 
والسكان الريفيين، وتتضمن مجاالت العمل اإلرشادي رفع الكفاءة 
)الجزار  الطبيعية،  الموارد  وصيانة  وتنمية  الزراعية  اإلنتاجية 

وآخرون،2018(.

كما يعد اإلرشاد الزراعي أحد المكونات األساسية في برامج 
النسياب  متكامل  نظام  توفير  عن  المسئولة  الزراعية  التنمية 
المجاالت  المستحدثة في مختلف  والمعلومات واألفكار  المعارف 
والقيام  المسترشدين،  من  المستهدفين  إلي  البحثية  مصادرها  من 
طرق  استخدام  طريق  عن  والنصيحة  واإلعالم  التعليم  بعمليات 
معارف  في  المرغوبة  السلوكية  التغيرات  إلحداث  متنوعة 
وممارسات واتجاهات الريفيين سعياً لتحقيق التغيرات االقتصادية 

.)Swanson,1990( ،واالجتماعية المنشودة

اإلرشاد  مجال  في  الجماهيري  االتصال  عملية  علي  ويطلق 
الزراعي مصطلح اإلعالم الريفي الذي يقوم به جهاز خاص وهو 
جهاز اإلعالم الذي يستمد معلوماته عن طريق الجهاز اإلرشادي 
أو أجهزة البحوث الزراعية وغالباً ما تكون وسائله مغلفة بترفيه 
محبب كما تتوافر له وسائل تصميم وإخراج رسائله بشكل جذاب 

ومؤثر،)عمر،1992، ص ص:345-344(.
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أحمد مصطفي أحمد عبد هللا  وآخرون

اإلرشادية  الطرق  أهم  أحد  اإلرشادية  المطبوعات  وتعد 
من  كبيرة  أعداد  إلي  المعلومات  نشر  تسهل  التي  الجماهيرية 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  نفسه  الوقت  في  األشخاص 

.)Reddy & Sudhayani,2007.(

والمطبوعات اإلرشادية هي كل ما اعتمد علي الكملة المكتوبة 
القادة  أو  اإلرشاد  لرجال  أو  للزراع  اإلرشادي  النشر  عملية  في 
المحليين إلعالمهم بحقائق وتعليمات معينة ، )عبدالواحد، 2015(

وتقوم المطبوعات اإلرشادية عن طريق نشر توصيات وزارة 
األساليب  وإدخال  والحصاد،  الري  بمواعيد  الخاصة  الزراعة 
الحديثة في الزراعة, وحث الزراع علي اإلهتمام بالتصنيع البيئي، 
وتوضيح  الصغيرة,  الريفية  الصناعات  ونشر  الحيوان،  وتربية 
البيئة علي اإلنسان والحيوان والنبات وكيفية الحد  مخاطر تلوث 

من التلوث والحفاظ علي البيئة ،)الطنوبي ، 1995(.

وتعتبر الصحيفة الزراعية من أهم المطبوعات اإلرشادية التي 
الزراعية بصفة دورية منتظمة  للثقافة  العامة  تصدر عن اإلدارة 
العلمي  البحث  نتائج  توصيل  بهدف  الترتيب  علي  شهر(  )كل 

والتوصيات الفنية لجمهور المسترشدين في الميعاد المناسب.

البيئة وحمايتها والمحافظة عليها فإن ذلك  تلوث   وللحد من 
يتطلب إهتمام الصحيفة الزراعية بالموضوعات المتعلقة بمجاالت 
بنشر  وذلك  لتنميتها  الالزمة  التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية 
التوصيات اإلرشادية التي تؤدي إلي الحد من التلوث والمحافظة 
األمثل، وهذا من شأنه  االستخدام  مواردها  واستخدام  البيئة  علي 

الحد من تلوث البيئة وحماية مواردها.

وسائل  مجاالت  جميع  في  المضمون  تحليل  ويستخدم   
ألنه  اإلعالميين  الباحثين  لدي  أثير  المنهج  وهذا  بكثرة،  اإلعالم 
يقدم لهم أسلوباً مناسباً لدراسة محتوي وسائل اإلعالم المسموعة 
ويعد   ،)1998 المطبوعة،)بدر،  اإلعالم  ووسائل  والمرئية 
محتوي  دراسة  في  المستخدمة  المناهج  أحد  المضمون  تحليل 
وسائل اإلعالم المطبوعة، وذلك باختيار المادة موضوع التحليل 
منظمة  منهجية  خطة  أساس  علي  وكيفاً  كمياً  وتحليلها  وتقسيمها 

)التهامي،1969(. 

وقد أجريت العديد من الدراسات حول تحليل مضمون بعض 
المطبوعات اإلرشادية  ككل كتحليل مضمون مجلة اإلرشاد الزراعي 
كدراسة “مدكور”)1976(، و”حافظ” )1982(، و”الجنجيهي” 
)1980(، و”الشافعي” )1995(، و”شلبي”)2003(، و”علي” 
)2004(، أو لتحليل بعض الموضوعات الواردة بالمجلة كدراسة 
كل من “غنيم” )2007(، و”عبدهللا” )2010(، و”الشرقاوي” 
في  الزراعي  اإلرشاد  مجلة  مضمون  لتحليل  أو   ،)2011(
والسمكي  والداجني  الحيواني  باإلنتاج  المتعلقة  الموضوعات 
لتحليل  أو   ، و”علي”)2014(  “الشناوي”)2009(،  كدراسة 
“الجمل”)2003(،  كدراسة  الخضراء  مصر  صحيفة  مضمون 
القومية  الصحف  مضمون  لتحليل  أو  و”العروسي”)2000(، 
و”إبراهيم  و”عاشور”)2011(،  “نصير”)2002(،  كدراسة 
اإلرشادية  النشرات  مضمون  لتحليل  أو   ،)2015( وآخرون” 
كدراسة “غنيم والغاوي” )2014( حيث أنه لم تتناول أي دراسة 
من الدراسات التي أمكن اإلطالع عليها تحليل مضمون الصحيفة 
سعياً  الموضوع  هذا  طرق  الضروري  من  كان  لذا  الزراعية، 

لتحليل مضمون الصحيفة الزراعية.   

ومتنوعة  متعددة  موضوعات  الزراعية  الصحيفة  وتتناول 
تتعلق بالنواحي اإلنتاجية الزراعية )النباتية ، والحيوانية(، وحماية 

الصحية، واالجتماعية،  الموضوعات  كذلك  وتقدم  الريفية،  البيئة 
والسياسية، والدينية. ومصر شأنها شأن الدول األخري التي تعاني 
كثير من صور التلوث البيئي، واذا كان التلوث البيئي في مصر 
المتزايدة  مشكالته  أيضاً  المصري  للريف  فإن  المدن  كل  يشمل 
والتي شملت كل عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة باإلضافة إلي 
المرتبطة  الخاطئة  الممارسات  التلوث ناتج عن  الغذاء، وكل هذا 
بأساليب المعيشة اليومية داخل وخارج المسكن الريفي، )شرابي 

وأبو حليمة، 2001(.  

التلوث يعد  الناجمة عن  المشاكل  وال يمكن إغفال أن إهمال 
أنشطة  من  فالعديد  المستقبلية،  وأجيالها  للبشرية  صارخ  تهديد 
يمكن  ال  آثار  في  البعض  يتسبب  قد  بل  للبيئة  مخربة  تعد  البشر 
إصالحها لذلك أصبح من الضروري تناول هذا الموضوع بالكثير 
من الجدية والدراسة، خاصة بعد أن أعلنت بعض تقارير منظمة 
التلوث  مجال  في  الخطر  دائرة  مصر  دخول  والزراعة  األغذية 

البيئي، )أمين،1993(.  

لذا تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة علي عدد من التساؤالت 
وهي:1- ما هي طبيعة الموضوعات الواردة بالصحيفة الزراعية 
الموضوعات  محتوي  طبيعة  هي  ما  البحث؟،2-  فترة  خالل 
المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة البحث 
حماية  بمجاالت  المتعلقة  المعلومات  تقديم  أشكال  هي  ما   -3 ؟، 
البيئة الريفية من التلوث خالل فترة البحث ؟،4- ما مدي توظيف 
العناصر التيبوغرافية للموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة 

الريفية من التلوث خالل فترة البحث؟.     

أهداف البحث                                                                       

 يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحليل مضمون الصحيفة 
الزراعية في الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية 
حتي2015/12/31م.   2013/1/1 من  الفترة  خالل  التلوث  من 
الفترة  هذه  وتعتبر  متتالياً  عدداً  وثالثون  ستة  تضمنت  والتي 
مناسبة لتحليل مضمون الصحيفة الزراعية وذلك من خالل تحقيق 

األهداف الفرعية التالية:
فترة - 1 خالل  الموضوعات  محتوي  طبيعة  علي  التعرف 

البحث.
التعرف علي طبيعة محتوي الموضوعات المتعلقة بمجاالت - 2

حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة البحث.
الزراعية - 3 الصحيفة  مضمون  تغطية  مدي  علي  التعرف 

من  الريفية  البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  للموضوعات 
التلوث.

دراسة أشكال تقديم المعلومات بالصحيفة الزراعية المتعلقة - 4
بموضوعات مجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل 

فترة البحث.
التيبوغرافية - 5 العناصر  توظيف  مدي  علي  االستدالل 

من  الريفية  البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  للموضوعات 
التلوث خالل فترة البحث.

األسلوب البحثي                                                                        

أوال شاملة مادة التحليل:
تمثلت شاملة مادة التحليل لألعداد التي صدرت خالل الفترة 
 )36( عددهم  والبالغ  2015/12/30م،  حتي  2013/1/1م  من 
العدد  في  الزراعية  الصحيفة  صفحات  عدد  ويبلغ  متتاليًا  عدداً 
الواحد 60 صفحة وتم استبعاد صفحات الغالف األمامي وفهرس 
الخلفي والبالــــغ عددهـــم  الغـــالف والغالف  المحتويات وبطن 
4 صفحات وبالتالي يكون عدد الصفحات المدروسة 56 في العدد 
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تحليل مضمون الصحيفة الزراعية في الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية 

الواحد ويكون بذلك مجموع عدد الصفحات في الصحيفة الزراعية 
2016صفحة،   =)36×56 هو)  والثالثون  الستة  أعدادها   في 
وتم تحديد مساحة الصفحة الكلية الموجودة  بالصحيفة من خالل 
)27,7سم×20سم(  الصفحة  ×عرض  الصفحة  طول  ضرب 
وبالتالي  سم2،   554 الواحدة  الصفحة  مساحة  بلغت  وبالتالي 
تكون مساحة الصفحات في العدد الواحد 56صفحة×554 سم2= 
الستة  األعداد  في  الكلية  المساحة  تكون  وبالتالي  31024سم2 

وثالثون هي 36×31024=1116864سم2. 

 وفي هذه الدراسة لم يخضع كل المحتوي الوارد في األعداد 
متابعة  علي  الدراسة  اقتصرت  بل  للتحليل  والثالثون  الستة 
البيئة  حماية  مجاالت  يخدم  والذي  بالصحيفة  الوارد  المضمون 
الريفية من التلوث وفقاً لما جاء بأهداف البحث حتي يمكن الوقوف 

علي الدور الذي تلعبه الصحيفة في خدمة هذه المجاالت.

ثانياً: فئات تحليل المضمون 
محتوي  لوصف  المضمون  تحليل  في  الفئات  تستخدم 
أومضمون الرسائل اإلعالمية، وقد ركزت هذه الدراسة علي فئة 
القالب  أو  الشكل  وفئة  قيل؟”,  أي “ماذا  االتصال  مادة  موضوع 
الذي صيغت فيه مادة االتصال أي “كيف قيل؟”، وفئة العناصر 
واأللوان،  والصورة،  والمتن،  )العناوين،  وهي  التيبوغرافية 
موضوعات  لخدمة  العناصر  هذه  توظيف  ومدي  واألرضيات( 

الدراسة.

فئة موضوع مادة االتصال)ماذا قيل؟(: ويقصد به تصنيف - 
من  المياه  وحماية  البيئية،  )الصحة  لمجاله  وفقاً  الموضوع 
من  الهواء  وحماية  التلوث،  من  التربة  وحماية  التلوث، 

التلوث ، وتدوير المخلفات(. 

المحتوي وفقاً -  فئة الشكل )كيف قيل؟(: ويقصد به تصنيف 
لطريقة عرض الموضوع أي القوالب الصحفية التي قدمت 
بها الموضوعات والتي صنفها “سويلم”)2002، ص:36( 
إلي المقال االفتتاحي: وهو نوع من أنواع الكتابة الصحفية 
الصحيفة,  صدارة  في  بارزاً  ومكاناً  مستقالً  شكالً  يأخذ 
والمقال العلمي: وهو نوع من أنواع الكتابة الصحفية يعتمد 
البحوث  الحقائق والنظريات والقوانين ونتائج  علي عرض 
العلمية، والتحقيق: وهو شكل صحفي تحريري يعتمد علي 
وراء  تكمن  التي  المختلفة  األسباب  وتحليل  وتفسير  شرح 
الرسوم  أو  بالصور  الجمهور ومدعمة  تهم  أومشكلة  قضية 
بين  الحوار  علي  يقوم  فن  وهو  والحديث:  الكاريكاتير،  أو 
علي  للحصول  الشخصيات  من  شخصية  وبين  الصحفي 
ويقصد  واألركان:  والزوايا  الجديدة،  والمعلومات  األخبار 
والمرح  واإلرشاد،  بالنصح  الخاصة  التحرير  قوالب  بها 
والتثقيف، والتسلية، مثل، خير الكالم، الطرائف، من هدي 

النبوه،  في رحاب اإليمان، هل تعلم.       

الطباعية -  المعالجة  بها  ويقصد  التيبوغرافية:  العناصر  فئة 
القارئ  علي  تأثيرات  إلحداث  وتستخدم  اإلعالمية،  للمادة 

وإشعاره بأهمية الموضوع وتتضمن: 

التي  العناوين  نوع  علي  التعرف  بها  ويقصد  العناوين: 
العناوين: عنوان  نوعان من  المحتوي، وهناك  استخدمت إلبراز 
السطر الواحد، وعنوان معلق يتكون من ثالثة أو أربعة سطور، 
)الطنوبي,1995، ص:132(. وعناوين الفقرات: وهي عبارة عن 
القارئ إلي ما فيه من  الفقرات في الموضوع ترشد  فواصل بين 
معلومات وآراء وتشجعه علي القراءة وتكسب الموضوع والصفحة 
شكالً جميالً. واأللوان: ويقصد بها اإلشارة إلي غير اللون األسود 

التقليدي من ألوان الحبر األخري التي تستخدم في طبع العناصر 
ويقصد  واألرضيات:  ص:80(.   ،1984 )همام،  التيبوغرافية 
بها وضع أرضية رمادية أو غيرها من أشكال األرضيات لتميز 
الموضوع عن المساحات األخري في الصفحة، ومن الممكن أن 
تكون األرضيات للموضوع أو للعنوان وقد تم تقسيم األرضيات 
إلي ملونة ورمادية. والصور: ويقصد بها وجود صور مصاحبة 

للموضوع أو ال للتعرف علي األهمية التي أعطتها للمحتوي.

ثالثاً: وحدات تحليل المضمون محل الدراسة 
 يستهدف أسلوب القياس في منهج تحليل المضمون إلي تحويل 
الخصائص المختلفة لألحداث إلي قيم عددية عن طريق مجموعة 
من المقاييس، وقد استند هذا البحث علي استخدام وحدة أساسية من 
وحدات تحليل المضمون وهي: وحدة المساحة: وتم قياس المساحة 
حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  لعرض  خصصت  التي 
البيئة الريفية خالل الفترة من 2013/1/1 حتي 2015/12/31 
وذلك من خالل حساب الطول والعرض بالسنتيمتر ثم تحويل هذه 
المساحة إلي صفحات بقسمة المساحة سم2 علي مساحة الصفحة 
من حجم الصفحة في عرض الموضوعات، وذلك للوقوف علي 
علي  القائمين  قبل  من  به  اإلهتمام  ودرجة  الموضوع  أهمية  شدة 
وأيضاً  الموضوعات  من  بغيره  ذلك  ومقارنة  الصحيفة،  تحرير 

بالمساحة الكلية التي شغلتها كافة الموضوعات.

المفاهيم اإلجرائية
الموضوعات - 1 بها  ويقصد  النباتي:  اإلنتاج  موضوعات 

المتعلقة باإلنتاج النباتي كالمحاصيل الحقلية والبستانية.
الموضوعات - 2 بها  ويقصد  الحيواني:  االنتاج  موضوعات 

المتعلقة باإلنتاج الحيواني والدجني والسمكي.
الواردة - 3 الموضوعات  بها  ويقصد  المتنوعة:  الموضوعات 

الموضوعات  تندرج تحت أي موضوع من  بالصحيفة وال 
تعلم،  وهل  اإليمان،  رحاب  في  موضوعات  مثل  السابقة 

وخير الكالم، وطرائف، ومن هدي النبوه.
موضوعات المرأة الريفية: ويقصد بها الموضوعات المتعلقة - 4

المنزل، واألمومة  إدارة وتجميل  الريفية مثل  المرأة  بتنمية 
والطفولة، وإرشاد المستهلك وغيرها.

بها - 5 ويقصد  التلوث:  من  الريفية  البيئة  حماية  موضوعات 
التلوث  من  وحمايتها  الريفية  بالبيئة  المتعلقة  الموضوعات 
الفرعية  المجاالت  مجموعة  وتشتمل  المختلفة  بأنواعها 

والممثلة في:

اإلنسان  بصحة  البيئة  بهاعالقة  ويقصد  البيئية:  الصحة   )1(
ومرضة والوقاية وطرق المكافحة البيئية وتتمثل في الموضوعات 
بين  المشتركة  واألمراض  والغذائي،  الصحي  بالوعي  المتعلقة 

اإلنسان والحيوان، ومكافحة االفات.

ويقصد  التلوث:  من  التربة  بحماية  المتعلقة  الموضوعات   )2(  
التلوث  من  التربة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  بها 
للتربة،  الغذائية  العناصر  بعض  أهمية  في:  وتتمثل  ومعالجتها 
والمحافظة علي خصوبة وإنتاجية التربة، وعالج ملوحة التربة، 
ومحددات استصالح واستزراع األراضي ونوعية التربة، وتعظيم 
الليزر في  الجيرية، واستخدام تكنولوجيا  االستفادة من األراضي 
األمثل،  االستغالل  الرملية  األراضي  واستغالل  التربة،  تسوية 
وإدارة التربة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من 

التعديات علي األراضي الزراعية وحمايتها من التجريف.   

 )3( الموضوعات المتعلقة بتدوير المخلفات: ويقصد بها بتدوير 
منها  االستفادة  وكيفية  الريفية   البيئة  داخل  الزراعية  المخلفات 
مخلفات  من  في:االستفادة  وتتمثل  األمثل  االستغالل  واستغاللها 
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أحمد مصطفي أحمد عبد هللا  وآخرون

الفاكهة وإعادة تدويرها، ودور التكنولوجيا الحيوية في االستفادة 
في  الزراعية  المخلفات  من  االستفادة  الدواجن،  مخلفات  من 
تغذية الحيوان، وكيفية االستفادة من المخلفات الزراعية في رفع 

االقتصاد، وصناعة الكمبوست من قش األرز.  

التلوث: ويقصد بها  المياه من  المتعلقة بحماية  )4( الموضوعات 
تتعرض  التي  المشكالت  بعض  وحل  الملوثات  من  المياه  حماية 
استخدام  كفاءة  ورفع  للمياه،  االستهالك  ترشيد  في:  وتتمثل  لها 
المياه بالزراعة، والعناية بمصارف الري، وأهمية المياه الممغنطة 
الحقلي،  الري  الزراعية في تطوير  الهندسة  الزراعة، ودور  في 

ومؤتمر األمن المائي التحديات والحلول.

علي  الحفاظ  بهاأهمية  ويقصد  التلوث:  من  الهواء  حماية   )5(  
الهواء من التلوث وجعل البيئة نظيفة صحية ويشتمل علي مجال 

فرعي واحد ومتمثل في أهمية الحفاظ علي الهواء من التلوث.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                           

الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الموضوعات  محتوى  طبيعة   : أوالً 
خالل الفترة من 2013/1/1م حتى 2015/12/31م 

تناولتها  التي  الموضوعات  ونوعية  طبيعة  على  للوقوف 
حتى  2013/1/1م  من  الفترة  خالل  الزراعية  الصحيفة 
2015/12/31م تم حساب المساحة التي شغلها كل موضوع من 
الموضوعات الرئيسية وتصنيفها إلى خمس مجاالت رئيسية، وكذا 
النسبة المئوية التي شغلها كل موضوع من الموضوعات منسوباً 

خضعت  التي  األعداد  في  الصحيفة  صفحات  عدد  إجمالي  إلى 
للبحث في هذه الدراسة، )جدول 1(.

يتضح من جدول 1 أن الموضوعات المتعلقة بمجال اإلنتاج 
المحاصيل  هي  مجاالت  ست  في  مجاالته  تتمثل  والتي  النباتي 
الحقلية، والمحاصيل السكرية، والمحاصيل الزيتية، والمحاصيل 
والزينة،  والعطرية  الطبية  النباتات  ومحاصيل  البستانية، 
المجاالت  بين  األول  المركز  احتلت  قد  االقتصادية  والحشرات 
حيث شغلت مساحة قدرها 821,1 صفحة وبنسبة بلغت %40,8 
من جملة عدد الصفحات الواردة بالصحيفة خالل فترة الدراسة، 
وقد احتلت الموضوعات المتعلقة بمجال حماية البيئة الريفية من 
التلوث المرتبة الثانية حيث شغلت مساحة قدرها 480,7 صفحة 
المتعلقة  الموضوعات  جاءت  حين  في   ،%23,8 بلغت  وبنسبة 
الثالثة  المرتبة  في  والسمكي  والداجني  الحيواني  اإلنتاج  بمجال 
بلغت %18,7  بنسبة  قدرها 377,6 صفحة  حيث شغلت مساحة 
الدراسة،  المشغولة خالل فترة  من جملة عدد صفحات الصحيفة 
الريفية  والمرأة  المتنوعة،  الموضوعات  مجاالت  احتلت  بينما 
المرتبة الرابعة والخامسة بنسب بلغت 15,7%، و1% من مجموع 

الصفحات  الواردة بالصحيفة خالل فترة الدراسة على الترتيب.

موضع  الزراعية  الصحيفة  أن  يتضح  عرضه  سبق  مما 
تعطي  لم  بينما  النباتي،  اإلنتاج  مجال  علي  ركزت  قد  الدراسة 
تركز علي  لم  أنها  كما  الحيواني،  اإلنتاج  لمجال  الكافي  اإلهتمام 

الموضوعات المتعلقة بالمرأة الريفية خالل فترة الدراسة.

جدول 1. توزيع إجمالي عدد الصفحات والنسب المئوية للمجاالت الواردة بالصحيفة الزراعية خالل الفترة من 2013/1/1م حتى 2015/12/31م. 

المجاالت
عدد الصفحات 

الترتيب%اإلجمالي عام 2015عام 2014عام 2013
299,4248,7273821,140,81اإلنتاج النباتي 

149,7149,3181,7480,723,82حماية البيئة الريفية

140,1137100,5377,618,73اإلنتاج الحيواني

80,8123,211231615,74موضوعات متنوعة 

213,84,820,61,05المرأة الريفية 

6726726722016100,0اإلجمالي 
 *المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1إلي 2015/12/31

 ** النسب المئوية لكل مجال نسبت إلجمالي عدد الصفحات الواردة بالصحيفة الزراعية خالل الفترة من 2013/1/1 حتي 12/31/ 2015 والبالغ عددها 2016صفحة.

الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الموضوعات  محتوى  طبيعة  ثانياً: 
المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة من 

2013/1/1 حتى 2015/12/31م 
المرتبة  يحتل  البيئية  الصحة  مجال  أن   2 جدول  من  يتضح 
التلوث،  من  التربة  وحماية  البيئية،  الصحة  مجاالت  بين  األولى 
المخلفات،  بين اإلنسان والحيوان، وتدوير  المشتركة  واألمراض 
وحماية المياه من التلوث، وحماية الهواء من التلوث، حيث شغلت 
مساحة قدرها  378,8  صفحة وبنسبة بلغت 78,8% من جملة 
عدد الصفحات المتعلقة بموضوعات مجاالت حماية البيئة الريفية 

من التلوث خالل فترة الدراسة.

من  التربة  حماية  بمجال  المتعلقة  الموضوعات  احتلت  وقد 
34,2 صفحة  قدرها  مساحة  شغلت  حيث  الثانية  المرتبة  التلوث 
وبنسبة بلغت 7,1% من جملة عدد الصفحات المتعلقة بموضوعات 

مجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة الدراسة، بينما 
جاءت الموضوعات المتعلقة بمجاالت تدوير المخلفات في المرتبة 
بلغت  وبنسبة  صفحة   24,4 قدرها  مساحة   شغلت  حيث  الثالثة 
بموضوعات مجاالت  المشغولة  الصفحات  5,0% من جملة عدد 
حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة الدراسة، بينما جاءت 
المرتبة  في  التلوث  من  الهواء  وحماية  التلوث،  من  المياه  حماية 
مجموع  من   %4,5  ،%4,6 بلغت  وبنسب  والخامسة  الرابعة 
البيئة  حماية  مجاالت  لموضوعات  خصصت  التي  الصفحات 

الريفية من التلوث خالل العام على الترتيب.  

مما سبق عرضه يتضح  أن الصحيفة الزراعية ركزت علي 
مجال الصحة البيئية لما له من أهمية كبري في الحفاظ علي صحة 
وأهمية  الصحية  الوجبات  تناول  بأهمية  والتوعية  الفرد  وسالمة 
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تحليل مضمون الصحيفة الزراعية في الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية 

البيئة  من  إليه  األمراض  إنتقال  تجنب  وكيفية  الرياضة  ممارسة 
أن  الحية، ويالحظ  الكائنات  تعامله مع مختلف  أثناء  به  المحيطة 
الهواء  التلوث، وحماية  المياه من  لم تركز علي حماية  الصحيفة 

من التلوث رغم األهمية الصحية واالقتصادية والسياسية لهما.

وفيما يلي عرض موضوعات كل مجال من مجاالت حماية 
البيئة الريفية من التلوث علي حده: 

الموضوعات المتعلقة بمجال الصحة البيئية: أ- 
تم  البيئية،  الصحة  مجال  لمحتويات  اإليضاح  من  ولمزيد 
بجدول  موضحة  فرعية  موضوعات  ثالثة  إلى  المضمون  تقسيم 

3 كالتالي:

يتضح من جدول 3 أن الوعي الصحي والغذائي قد ناال إهتمام 
وتركيز من جانب الصحيفة موضع الدراسة حيث شغلت مساحة 
قدرها 329,8 صفحة بنسبة بلغت 87,1% من مجموع الصفحات 
بذلك  محتالً  البيئية  الصحة  مجال  لموضوعات  خصصت  التي 

باألمراض  المتعلقة  الموضوعات  جاءت  بينما  األولى،  المرتبة 
المشتركة بين اإلنسان والحيوان  في المرتبة الثانية حيث شغلت 
مساحة قدرها 39,2% بنسبة بلغت 10,3%، وجاءت في المرتبة 
من  نسبتها%2,6  بلغت  حيث  القوارض  مكافحة  واألخيرة  الثالثة 
الصحة  مجال  لموضوعات  خصصت  التي  الصفحات  مجموع 

البيئية. 

 ومما سبق عرضه يتضح أن الصحيفة قد ركزت اهتمامها 
مكافحة  علي  تركز  لم  بينما  والغذائي،  الصحي  الوعي  علي 
القوارض علي الرغم من أهميتها الصحية واالقتصادية الكبري. 

ب- الموضوعات المتعلقة بمجال حماية التربة من التلوث:  
حماية  بمجال  المتعلقة  الموضوعات  تضمنته  ما  لدراسة     
فترة  خالل  الزراعية  بالصحيفة  والواردة  التلوث  من  التربة 
فرعية  موضوعات  عشرة  إلى  المضمون  تقسيم  تم  الدراسة 

موضحة بجدول 4. 

جدول2.  توزيع إجمالي عدد الصفحات والنسب المئوية للمجاالت الواردة بالصحيفة الزراعية والمتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة 
2013/1/1 حتى 2015/12/31م 

   

%اإلجماليعـــدد الصفحـــــــاتالمجاالت
الترتيب عام 2015عام 2014عام 2013

132,7116,5129,6378,878,81الصحة البيئية
510,518,734,27,12حماية التربة من التلوث

310,41124,453تدوير المخلفات  
75,59,421,94,64حماية المياه من التلوث
26,41321,44,55حماية الهواء من التلوث
149,7149,3181,7480,7100,0اإلجمالي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية 2013/1/1 إلي 2015/12/31
** النسب المئوية لكل مجال نسبت إلجمالي عدد الصفحات الواردة بالصحيفة الزراعية للمجاالت المتعلقة بمجال حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 

2015/12/31 والبالغ عددها 480,7 صفحة. 

جدول3. المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجال الصحة البيئية والواردة بالصحيفة الزراعية خالل فترة 
الدراسة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م  

المجاالت
عدد الصفحات

الترتيب%اإلجمالي
عام2015عام2014عام2013

110,4108,5110,9329,887,11الوعي الصحي والغذائي

16,5814,739,210,32األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان 

49,82,63-5,8مكافحة القوارض

132,7116,5129,6378,8100,0اإلجمالي

*المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة من 2013/1/1 حتي 2015/12/31
** النسب المئوية لكل موضوع نسبت إلجمالي عدد الصفحات الواردة بالصحيفة الزراعية المتعلقة بمجاالت الصحة البيئية خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م 

والتي تبلغ 378,8 صفحة. 



56

مجلة العلوم الزراعية المستدامة م44 ، ع2 )2018(

أحمد مصطفي أحمد عبد هللا  وآخرون

جدول4 . المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجال حماية التربة من التلوث والواردة بالصحيفة الزراعية 
خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م  

المجـــــــاالت
عدد الصفحات

الترتيب%اإلجمالي عام 
2013

عام 
2014

عام 
2015

241,77,722,51أهمية بعض العناصر الغذائية للتربة

1,567,521,92-المحافظة على خصوبة وإنتاجية التربة

2411,73-2أضرار اإلفراط في تسميد التربة

338,84--عالج ملوحة التربة 

338,84--محددات استصالح واستزراع األراضي ونوعية التربة

38,75-3-تعظيم االستفادة من األراضي الجيرية 

25,96-2-استخدام تكنولوجيا الليزر في تسوية التربة

225,87--استغالل األراضي الرملية االستغالل األمثل 

112,98--إدارة التربة المستدامة والتكيف مع المتغيرات المناخية

12,98--1الحد من التعديات على األراضي الزراعية وحمايتها من التجريف

510,518,734,2100,0اإلجمالـــــي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفتره الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31
حتى   2013/1/1 من  الفترة  خالل  التلوث  من  التربة  حماية  بمجال  المتعلقة  الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الصفحات  عدد  إلجمالي  نسبت  موضوع  لكل  المئوية  النسب   **

2015/12/30م والتي تبلغ34,2 صفحة.

ويتضح من جدول4 أن أهمية بعض العناصر الغذائية للتربة 
مساحة  شغلت  حيث  الصحيفة  جانب  من  األكبر  اإلهتمام  نال  قد 
قدرها 7,7 صفحة بنسبة بلغت 22,5% من مجموع عدد الصفحات 
التي خصصت لموضوعات مجال حماية التربة من التلوث محتلية 
بذلك المرتبة األولى، وقد احتلت المحافظة على خصوبة وإنتاجية 
صفحات   7,5 قدرها  مساحة  شغلت  حيث  الثانية  المرتبة  التربة 
خصصت  التي  الصفحات  مجموع  من   %21,9 بلغت  بنسبة 
في  جاء  حين  في  التلوث،  من  التربة  حماية  مجال  لموضوعات 
المرتبة الثالثة أضرار اإلفراط في تسميد التربة حيث بلغت مساحة 
قدرها 4 صفحات بنسبة 11,7%، بينما جاءت في المرتبة الرابعة 
األراضي  واستزراع  استصالح  ومحددات  التربة،  ملوحة  عالج 
ونوعية التربة حيث شغلتا مساحة قدرها 3 صفحات بنسبة بلغت 
لموضوعات  خصصت  التي  الصفحات  عدد  مجموع  من   %8,8
حماية البيئة الريفية، وجاء تعظيم االستفادة من األراضي الجيرية 
في المرتبة الخامسة حيث شغل مساحة قدرها 3 صفحات بنسبة 
8,7% من مجموع الصفحات التي خصصت لموضوعات مجال 
الليزر  تكنولوجيا  استخدام  احتل  بينما  التلوث،  من  التربة  حماية 
قدرها  مساحة  شغلت  حيث  السادسة  المرتبة  التربة  تسوية  في 
صفحتين بنسبة بلغت 5,9% من مجموع الصفحات التي خصصت 
بينما جاءت  التلوث،  التربة من  لموضوعات حماية مجال حماية 
استغالل األراضي الرملية االستغالل األمثل المرتبة السابعة حيث 
شغلت مساحة قدرها صفحتين بنسبة 5,8% من مجموع الصفحات 
التلوث،  من  التربة  حماية  مجال  لموضوعات  خصصت  التي 
وجاءت إدارة التربة المستدامة والتكيف مع المتغيرات المناخية، 

والحد من التعديات علي األراضي الزراعية في المرتبة السابعة 
واألخيرة حيث شغلتا مساحة قدرها صفحة واحدة وبنسبة %2,9 
من مجموع الصفحات التي خصصت لموضوعات مجال حماية 

التربة من التلوث.

ومما سبق عرضه يتضح أن الصحيفة ركزت إهتمامها علي 
إلي أهمية  للتربة، وقد يرجع ذلك  الغذائية  العناصر  أهمية بعض 
تلك العناصرالغذائية للتربة ومدي تأثيرها علي إنتاج نباتات قوية 
وزيادة اإلنتاجية الفدانية للمحصول، بينما لم تركز الصحيفة علي 
إدارة التربة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من 
علي  التجريف  من  وحمايتها  الزراعية  األراضي  علي  التعديات 
علي  والمحافظة  التربة،  حياة  في  الكبري  أهميتهما  من  الرغم 
مواجهة  في  كبري  أهمية  تمثل  والتي  الزراعية  الرقعة  مساحة 

خطورة األمن الغذائي المصري.     

ج- الموضوعات المتعلقة بمجال تدوير المخلفات الزراعية: 
تدوير  بمجال  المتعلقة  الموضوعات  تضمنته  ما  لدراسة 
فرعية  موضوعات  ثمانية  إلى  المضمون  تقسيم  تم  المخلفات 

موضحة بجدول 5.

ويتضح من جدول 5 أن االستفادة من مخلفات الفاكهة وإعادة 
الصحيفة حيث شغلت  األكبر من جانب  اإلهتمام  نال  قد  تدويرها 
بلغت 28,7% من مجموع عدد  بنسبة  قدرها 7 صفحات  مساحة 
الصفحات التي شغلتها موضوعات مجال تدوير المخلفات محتلية 
التكنولوجيا  دور  الثانية  المرتبة  في  وجاء  األولى،  المرتبة  بذلك 
المخلفات  الدواجن، واالستفادة من  لالستفادة من مخلفات  الحيوية 
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جدول 5. المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجال تدوير المخلفات الزراعية والواردة بالصحيفة الزراعية 
خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م  

المجـــــــاالت
عدد الصفحات

الترتيب%اإلجمالي عام
2013

عام
2014

عام
2015

728,71-25االستفادة من مخلفات الفاكهة وإعادة تدويرها
3312,32--دور التكنولوجيا الحيوية في االستفادة من مخلفات الدواجن

3312,32--االستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانات
3312,32--كيفية االستفادة من المخلفات الزراعية في رفع االقتصاد 

2,49,83-11,4صناعة الكمبوست من قش األرز
228,24--االستفادة من المخلفات الزراعية في أعمال المنزل 

28,24-2-االستفادة من قش األرز في تغذية األسماك
28,24-2-االستفادة من مخلفات األسماك وإعادة تدويرها 

310,41124,4100,0اإلجمالـــــي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1حتي 12/31/ 2015
** النسب المئوية لكل موضوع نسبت إلجمالي عدد الصفحات الواردة بالصحيفة الزراعية المتعلقة بمجال تدوير المخلفات خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م 

والتي تبلغ 24,4 صفحة.

جدول 6.  المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجال حماية المياه من التلوث والواردة بالصحيفة الزراعية 
خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/30م  

المجـــــــاالت
عدد الصفحات

الترتيب%اإلجمالي عام
2013

عام
2014

عام
2015

836,51-44ترشيد االستهالك للمياه
5522,82--رفع كفاءة استخدام المياه بالزراعة 

313,73--3العناية بمصارف الري
2,42,411,04-1أهمية المياه الممغنطة في الزراعة 

229,15--دور الهندسة الزراعية في تطوير الري الحقلي

1,56,96-1,5-مؤتمر األمن المائي التحديات والحلول

75,59,421,9100,0اإلجمالـــــي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31
حتى   2013/1/1 من  الفترة  خالل  التلوث  من  المياه  حماية  بمجال  المتعلقة  الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الصفحات  عدد  إلجمالي  نسبت  موضوع  لكل  المئوية  النسب   **

2015/12/30م والتي تبلغ 21,9 صفحة.

المخلفات  من  االستفادة  وكيفية  الحيوانات،  تغذية  في  الزراعية 
التي شغلها كالً  المساحة  بلغت  االقتصاد حيث  الزراعية في رفع 
منهم 3 صفحات وبنسبة بلغت 12,3% من إجمالي عدد الصفحات 
التي خصصت لموضوعات مجال تدوير المخلفات، في حين جاءت 
الثالثة حيث شغلت  صناعة الكمبوست من قش األرز في المرتبة 
عدد  إجمالي  من   %9,8 بلغت  وبنسبة  2,4صفحة  قدرها  مساحة 
المخلفات،  تدوير  مجال  لموضوعات  خصصت  التي  الصفحات 
المنزل،  أعمال  الزراعية في  المخلفات  االستفادة من  بينما جاءت 
واالستفادة من قش األرز في تغذية األسماك، واالستفادة من مخلفات 
األسماك واعادة تدويرها في المرتبة الرابعة واألخيرة حيث شغلت 
عدد  إجمالي  من   %8,2 بلغت  وبنسبة  صفحتين  قدرها  مساحة 

الصفحات التي خصصت لموضوعات مجاالت تدوير المخلفات.

مما سبق عرضه يتضح أن الصحيفة ركزت اهتمامها علي 
االستفادة من مخلفات الفاكهة وإعادة تدويرها، بينما لم تركز علي 
االستفادة من المخلفات الزراعية في أعمال المنزل، واالستفادة من 
األسماك  مخلفات  من  واالستفادة  األسماك،  تغذية  في  األرز  قش 

وإعادة تدويرها علي الرغم من أهميتهم البيئية واالقتصادية. 

د- الموضوعات المتعلقة بمجال حماية المياه من التلوث: 
حماية  بمجال  المتعلقة  الموضوعات  تضمنته  ما  لدراسة 
المياه من التلوث تم تقسيم المضمون إلى ستة موضوعات فرعية 

موضحة بجدول 6.
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جدول7.  المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الموضوعات الفرعية المتعلقة بمجال موضوعات حماية الهواء من التلوث الواردة بالصحيفة 
الزراعية خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م  

المجـــــــاالت
عدد الصفحات

الترتيب%اإلجمالي عام
2013

عام 
2014

عام 
2015

26,41321,41001أهمية الحفاظ علي الهواء من التلوث
26,41321,4100,0اإلجمالي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1حتي 2015/12/31
حتى   2013/1/1 من  الفترة  خالل  التلوث  من  الهواء  حماية  بمجال  المتعلقة  الزراعية  بالصحيفة  الواردة  الصفحات  عدد  إلجمالي  نسبت  موضوع  لكل  المئوية  النسب   **

2015/12/31م والتي تبلغ21,4 صفحة.

جدول 8.  المساحة وعدد الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها أشكال تقديم الموضوعات الواردة بالصحيفة الزراعية المتعلقة بمجاالت حماية البيئة  
الريفية من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1 حتى 2015/12/31م 

المجاالت
عـــدد الصفحـــــــات

الترتيب%اإلجمالي عام 
2013

عام
2014 

عام
2015 

100,493,8136,3330,568,81التحقيق 

30,441,728100,120,82الزوايا واألركان 

14,910,816,442,18,83المقال العلمي

42171,44المقال االفتتاحي 
10,25-1-الحديـــث 

149,7149,3181,7480,7100,0اإلجمالـــي 
المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة من 2013/1/1 حتي 2015/12/31

** النسب المئوية لكل شكل نسبت إلجمالي عدد الصفحات للمجاالت الواردة بالصحيفة الزراعية المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل فترة الدراسة والتي تبلغ 
480,7 صفحة.

نال  قد  للمياه  االستهالك  ترشيد  أن   6 جدول  من  ويتضح 
قدرها 8  الصحيفة حيث شغل مساحة  األكبر من جانب  اإلهتمام 
التي  الصفحات  عدد  مجموع  من   %36,5 بلغت  بنسبة  صفحات 
المرتبة  بذلك  محتلة  التلوث  من  المياه  شغلتها موضوعات حماية 
المياه  الثانية رفع كفاءة استخدام  األولى، بينما جاءت في المرتبة 
 %22,8 بنسبة  5 صفحات  قدرها  مساحة  شغلت  حيث  بالزراعة 
من إجمالي عدد الصفحات التي شغلتها موضوعات مجال حماية 
المياه، وتلي ذلك في الترتيب الثالث العناية بمصارف الري حيث 
شغل مساحة قدرها 3 صفحات بنسبة بلغت 13,7% ، بينما جاء في 
المرتبة الرابعة أهمية المياه الممغنطة في الزراعة شاغلة مساحة 
قدرها 2,4 صفحة بنسبة بلغت 11% ، في حين جاء في المرتبة 
الخامسة دور الهندسة الزراعية في تطوير الري الحقلي حيث شغل 
مساحة قدرها 2 صفحة بنسبة بلغت 9,1% ، ثم جاء في المرتبة 
مساحة  شاغال  والحلول  التحديات  المائي  األمن  مؤتمر  السادسة 
عدد  إجمالي  من  وذلك   ،  %6,9 بلغت  بنسبة  1,5 صفحة  قدرها 
الصفحات المخصصة لموضوعات مجال حماية المياه من التلوث .   

 ومما سبق عرضه يتضح أن الصحيفة قد ركزت اهتمامها 
إهتمامها علي  لم تركز  بينما  للمياه،  علي علي ترشيد االستهالك 
مؤتمر األمن المائي التحديات والحلول علي الرغم من أهميته علي 

المستوي القومي والسياسي واالقتصادي. 

هــ - الموضوعات المتعلقة بمجال الهواء من التلوث: 
لدراسة ما تضمنته الموضوعات المتعلقة بمجال حماية الهواء 
من التلوث بالصحيفة الزراعية ، تم تقسيم المضمون إلى موضوع 

فرعي واحد موضح بجدول 7 كما يلى :

يتضح من جدول 7  أن أهمية المحافظة علي الهواء من التلوث 
الزراعية حيث شغل  الصحيفة  االكبر من جانب  اإلهتمام  نال  قد 
مساحة قدرها 21,4 صفحة بنسبة بلغت 100,0% من إجمالي عدد 

الصفحات التي خصصت لمجال حماية الهواء من التلوث.

إهتمامها  ركزت  قد  الصحيفة  أن  يتضح  سبق عرضه  ومما 
علي أهمية الحفاظ علي الهواء من التلوث من التلوث وقد يرجع 
ذلك إلي أهمية ما يعانية العالم بأثره من اآلثار الناجمة عن التلوث 
في  الصحيحة  السلوكيات  وإتباع  اآلثار  تلك  تجنب  وكيفية  البيئي 

المحافظة علي البيئة وجعلها نظيفة وصحية.

الزراعية  بالصحيفة  الواردة  المعلومات  تقديم  أشكال   :ً ثالثا 
والمتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة من 

2013/1/1حتي 2015/12/31 
بالصحيفة  الواردة  المعلومات  تقديم  أشكال  علي  للتعرف 
موضحة  أشكال  خمسة  إلـــي  المضمون  تقسيـــم  تم  الزراعيــة 

بجـــــدول 8
.
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جدول 9.    شكل ولون وأرضية وإطار العناوين والنسب المئوية الواردة بالصحيفة الزراعية للموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث 
خالل الفترة من 2013/1/1حتي 2015/12/31م

                      المجــــــــاالت 
العناصر التيبوغرافيـة 

    العناويـــــن

الصحة 
البيئية 

حماية 
التربة 
من 
التلوث

حماية 
الميـــاه من 

التلوث 

تدوير 
المخلفات

حماية الهواء 
%اإلجمالي من التلوث

شكل 
العنوان 

1911416161024791,8العددسطر واحد
9228,2--94العددمعلق

20018161619269100,0اإلجمالــــي

لون العنوان 

161161291421278,8العددملون
2711543714,1العددأبيض
121321197,1العدد أسود 

20018161619269100,0اإلجمالـــي 

أرضية 
العنوان 

7012136810940,5العددال توجد
1286371015457,3العدد ملونة 
3162,2--2العدد رمادية 

20018161619269100,0اإلجمالـــــي

إطار 
العنوان 

3522344617,1العدديوجد
1651614131522382,9العددال يوجد 

20018161619269100,0اإلجمالـــي

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31.

 يتضح من جدول 8 أن التحقيق قد نال اإلهتمام األكبر من 
جانب الصحيفة حيث شغل مساحة قدرها 330,5 صفحة ونسبة 
بلغت 68,8% من جملة عدد الصفحات المخصصة ألشكال تقديم 
المعلومات خالل فترة الدراسة محتلياً بذلك المرتبة األولى، بينما 
الثانية شاغلة مساحة قدرها  المرتبة  الزوايا واألركان في  جاءت 
100,1 صفحة بنسبة بلغت 20,8%، وتلى ذلك على الترتيب كل 
من المقال العلمي، ثم المقال االفتتاحي، ثم الحديث، حيث شغل كل 
منهم مساحة قدرها 42,1 صفحة، و7 صفحات، وصفحة واحدة 
بنسب بلغت 8,8%، و1,4%، و0,2% من إجمالي عدد الصفحات 
المخصصة ألشكال تقديم المعلومات الواردة بالصحيفة خالل فترة 

الدراسة على الترتيب.

ومما سبق عرضه يتضح أن مضمون الصحيفة خالل فترة 
من  كشكل  واألركان،  والزوايا  التحقيق،  علي  ركزت  الدراسة 
علي  إهتمامها  تركز  لم  بينما  المكتوبة،  للمعلومة  التقديم  أشكال 

الحديث الصحفي. 

رابعاً: مدي استخدام العناصر التيبوغرافية الواردة بالصحيفة 
الزراعية للموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من 

التلوث خالل الفترة من 2013/1/1م حتى 2015/12/31م. 
الواردة  التيبوغرافية  العناصر  استخدام  مدي  علي  للوقوف   
البيئة  بالصحيفة الزراعية للموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية 

الريفية من التلوث تم تقسيم العناصر التيبوغرافية إلي:

العناوين: وتم تناول العناوين من حيث شكل العنوان )سطر أ- 
واحد، معلق(، لون العنوان )ملون، أبيض، أسود(، أرضية 
العنوان  إطار  رمادية(،  ملونة،  توجد،  ال  )توجد،  العنوان 

)يوجد، ال يوجد(.

 مما سبق عرضه يتضح أن الصحيفة خالل فترة الدراسة قد 
ركزت علي العناوين ذات السطر الواحد كما ركزت علي العناوين 
بإخراج  فاإلهتمام  الملونة  األرضية  ذات  والعناوين  الملونة، 
العناوين يؤدي إلي جذب انتباه القارئ للموضوع وإعطاءه مزيد 

من األهمية بينما لم تركز علي العناوين ذات اإلطار.

ب- المتن: وتم تناول المتن من حيث أرضية المتن )توجد، ال 
توجد(، المقدمة )توجد، ال توجد، ملونة، سوداء(، عناوين الفقرات 
إبراز  في  الجداول  استخدام  سوداء(،  ملونة،  توجد،  ال  )توجد، 

المتن)توجد، ال توجد(، )جدول 10(.

 ويتضح من جدول 10 أن الموضوعات دون أرضية للمتن 
احتلت المرتبة األولى حيث بلغ عددها 148 موضوع بنسبة بلغت 
البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  جملة  من   %55,0
الريفية، والموضوعات ذات أرضة للمتن المرتبة الثانية حيث بلغ 
عددها 121 موضوع بنسبة بلغت 45,0% من جملة الموضوعات 

المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث.

لموضوعها  مقدمة  تتضمن  التي  الموضوعات  أن  كما 
بنسبة  موضوع   148 عددها  بلغ  حيث  األولى  المرتبة  احتلت 
حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  جملة  من   %55,0 بلغت 
التي ال تتضمن مقدمة لموضوعها  الريفية، والموضوعات  البيئة 
احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 121 موضوع بنسبة بلغت 
البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  جملة  من   %45,0
األسود  باللون  مقدمتها  كانت  التي  الموضوعات  أن  كما  الريفية، 
عددها 147  بلغ  حيث  األولى  المرتبة  احتلت  المتن(  لون  )نفس 
موضوع بنسبة 54,6% من جملة الموضوعات المتعلقة بمجاالت 
حماية البيئة الريفية من التلوث، والموضوعات التي كانت مقدمتها 
ملونة )مخالف للون المتن( احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 
موضوع واحد فقط بنسبة 0,4% من جملة الموضوعات المتعلقة 

بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث.
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أحمد مصطفي أحمد عبد هللا  وآخرون

من  الفترة  خالل  التلوث  من  الريفية   البيئة  حماية  لموضوعات  الزراعية  بالصحيفة  الواردة  المئوية  والنسب  للمتن  التيبوغرافية  العناصر   . جدول10 
2013/1/1م حتى 2015/12/31م 

                                المجــــــــاالت 
العناصر التيبوغرافيـة 

    المتـــــــن 

الصحة 
البيئية 

حماية 
التربة من 

التلوث

حماية 
الميـــاه من 

التلوث

تدوير 
المخلفات

حماية 
الهواء من 

التلوث
%اإلجمالي 

أرضية المتن 
110214412145العددتوجد 

90161512614855العددال توجد 
20018161610269100,0اإلجمالـــــي

مقدمة الموضوع 

931614131214855العددتوجد 
10,4----1العددملونة 
921614131214754,6العدد سوداء 
107223712145العددال توجد 

20018161619269100,0اإلجمالــــي 

استخدام البنط في 
إبراز المقدمة 

941614131214955,4العددنعم 
106223712044,6العددال 

20018161619269100,0اإلجمالــــي

عناوين الفقرات 

1181615131416765,4العددتوجد 
181615131416765,4العددملونة 
-- -----العددسوداء 
8221359334,6العددال توجد 

20018161619269100,0اإلجمالــــي
143232248,9العدديوجد الجداول 

24591,1ج-18615141317العددال يوجد 

20018161619269100,0اإلجمالــــي

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31

كما أن الموضوعات التي كتبت مقدمتها ببنط )أكبر من بنط 
موضوع   149 عددها  بلغ  حيث  األولى  المرتبة  احتلت  المتن( 
بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  جملة  من   %55,4 بلغت  بنسبة 
حماية البيئة الريفية، بينما الموضوعات التي كتبت مقدمتها بدون 
عددها  بلغ  حيث  الثانية  المرتبة  احتلت  المتن(  بنط  )نفس  بنط 
الموضوعات  جملة  من   %44,6 بلغت  بنسبة  موضوع   120
المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث، والموضوعات 
األولى  المرتبة  احتلت  لموضوعها  فقرات  عناوين  تتضمن  التي 
جملة  من   %65,4 بلغت  بنسبة  موضوع   176 عددها  بلغ  حيث 
أن  كما  الريفية،  البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات 
التي ال تتضمن عناوين فقرات لموضوعها احتلت  الموضوعات 
المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 93 موضوع بنسبة بلغت %34,6 
من جملة الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من 
فقرات  عناوين  تتضمن  التي  الموضوعات  أن  حين  في  التلوث، 
عددها 176  بلغ  حيث  األولى  المرتبة  احتلت  لموضوعها  ملونة 
موضوع بنسبة 65,4% من جملة الموضوعات المتعلقة بمجاالت 

حماية البيئة الريفية من التلوث.

تتضمن جداول إلبراز  التي ال  الموضوعات  أن  يتضح  كما 
 %91,1 بلغت  بنسبة  موضوع   245 عددها  بلغ  حيث  محتواها 
من جملة الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من 
إلبراز  جداول  تتضمن  التي  الموضوعات  جاءت  بينما  التلوث، 

بنسبة  بلغ عددها 24 موضوع  الثانية حيث  المرتبة  محتواها في 
بلغت 8,9% من جملة الموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة 

الريفية من التلوث.

فترة  الزراعية خالل  الصحيفة  أن  يتضح  سبق عرضه  مما 
المتعلقة  للموضوعات  مقدمة  استخدام  على  ركزت  قد  الدراسة 
في  البنط  واستخدام  التلوث،  من  الريفية  البيئة  حماية  بمجاالت 
إلى  يؤدي  مما  ملونة  فقرات  عناوين  واستخدام  المقدمة،  إبراز 
إقبال  وبالتالي  القراءة  وسهولة  أهميته،  وزيادة  الموضوع  إبراز 
مقدمة  استخدام  المتن،  أرضية  تركز على  لم  بينما  القارئ على، 
يؤثر  قد  مما  الموضوعات  إبراز  في  الجداول  واستخدام  ملونة، 

على جذب انتباه القارئ للصحيفة.

بالصحيفة  الواردة  للوقوف علي نوعية الصور  ج- الصور: 
الريفية  البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  للموضوعات  الزراعية 
خالل الفترة من2013/1/1حتي 2015/12/31 تم تقسيم الصور 
الواردة في موضوعات حماية البيئة الريفية إلى خمسة موضوعات 
البيئية، وصور خاصة  رئيسية هي صور خاصة بمجال الصحة 
بمجال حماية التربة، وصور خاصة بمجال حماية المياه، وصور 
خاصة بمجال تدوير المخلفات، وصور خاصة بمجال موضوعات 

حماية الهواء من التلوث )جدول 11(.
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جدول 11. إجمالي الصفحات والنسب المئوية التي شغلتها الصور التي تخدم مجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1م حتى 
2015/12/31م.

الموضوعــــــــــــــات
عدد الصور بالصفحات

الترتيب%اإلجمالي عام 
2013

عام
2014 

عام 
2015

329,718,460,191,31صور متعلقة بموضوعات الصحة البيئية 

0,11,71,82,72-صور متعلقة بموضوعات حماية الهواء من التلوث 

0,11,20,41,72,63صور متعلقة بموضوعات تدوير المخلفات 

0,40,20,71,32,04صور متعلقة بموضوعات حماية المياه من التلوث

0,70,91,45-0,2صور متعلقة بموضوعات حماية التربة من التلوث

32,711,221,965,8100,0اإلجمالـــــــــــــــي

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31.
** النسب المئوية لمساحات الصور بكل مجال نسبت إلى إجمالي عدد الصفحات التي شغلتها الصور التي تخدم الموضوعات المعنية بمجاالت الدراسة خالل فترة الدراسة والبالغ 

عددها 65,8 صفحة.

تخدم موضوعات  التي  الصور  أن  من جدول 11  ويتضح   
مجاالت الصحة البيئية  قد نالت اإلهتمام األكبر من جانب الصحيفة 
 %91,3 بلغت  بنسبة  صفحة   60,1 قدرها  مساحة  شغلت  حيث 
البيئة  حماية  مجاالت  لصور  خصصت  التي  المساحة  جملة  من 
الريفية محتلية بذلك المرتبة األولى، بينما جاءت الصور التي تخدم 
موضوعات مجاالت حماية الهواء من التلوث في المرتبة الثانية 
جملة  من   %2,7 بلغت  بنسبة  1,8 صفحة  قدرها  مساحة  شاغلة 
المساحة التي خصصت لصور مجاالت حماية البيئة الريفية من 
التلوث، وقد جاءت الصور المتعلقة بموضوعات تدوير المخلفات، 
التلوث في المرتبة  التربة من  التلوث، وحماية  المياه من  وحماية 
و%1,4  و%2،   ،%2,6 بلغت  بنسب  والخامسة  والرابعة،  الثالثة، 
مجاالت  لصور  التي خصصت  المساحة  جملة  من  التوالي  على 

حماية البيئة الريفية من التلوث. 

ركزت  الزراعية  الصحيفة  أن  يتضح  عرضه  سبق  ومما 
إهتمامها علي الصور التي تخدم موضوعات مجال الصحة البيئية، 
تخدم موضوعات مجال حماية  التي  الصور  تركز علي  لم  بينما 

التربة من التلوث. 

يتضح من نتائج جدول 12 أن الصور الملونة احتلت المرتبة 
الصور  إجمالي  من   %96,4 بنسبة  صورة   323 بعدد  األولى 
والصور  التلوث  من  الريفية  البيئة  حماية  بموضوعات  المتعلقة 
الغير ملونة )أبيض وأسود( احتلت المرتبة الثانية بعدد 12 صورة 
بنسبة 3,6% من إجمالي الصور المتعلقة بموضوعات حماية البيئة 

الريفية من التلوث. 

واحتلت الصور الواضحة المرتبة األولى بعدد 332 صورة 
بموضوعات  المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %99,1 بلغت  بنسبة 
حماية البيئة الريفية من التلوث، والصور غير الواضحة المرتبة 
الصور  إجمالي  من   %0,9 بلغت  بنسبة  صور   3 بعدد  الثانية 

حين  في  التلوث،  من  الريفية  البيئة  حماية  بموضوعات  المتعلقة 
بلغت  بنسبة  الموضوع  عن  معبرة  غير  صورة   315 جاءت 
البيئة  حماية  بموضوعات  المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %94,0
الريفية من التلوث، وجاءت 20 صورة معبرة بنسبة بلغت %6,0 
الريفية  البيئة  حماية  بموضوعات  المتعلقة  الصور  إجمالي  من 
بنسبة  عليها  معلق  فقط  صورة   20 جاءت  بينما  التلوث،  من 
حماية  بموضوعات  المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %6,0 بلغت 
عليها  المعلق  غير  الصور  عدد  وبلغ  التلوث،  من  الريفية  البيئة 
المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %94,0 بلغت  بنسبة  صورة   315

بموضوعات حماية البيئة الريفية من التلوث.

 أما بالنسبة لشكل الصورة فأخذت 230 صورة الشكل المربع 
بموضوعات  المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %68,6 بلغت  بنسبة 
الشكل  صورة   89 وأخذت  التلوث،  من  الريفية  البيئة  حماية 
المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %26,6 بلغت  بنسبة  المستطيل 
بموضوعات حماية البيئة الريفية من التلوث، وأخذت 16 صورة 
المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %4,8 بلغت  بنسبة  الدائري  الشكل 

بموضوعات حماية البيئة الريفية من التلوث.

النصف  بالنسبة لموقع الصورة جاءت 145 صورة في  أما 
العلوي من الصفحة على اليسار بنسبة بلغت 43,3% من إجمالي 
التلوث،  من  الريفية  البيئة  حماية  بموضوعات  المتعلقة  الصور 
الصفحة  من  السفلي  النصف  في  صورة   111 جاءت  حين  في 
المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %33,1 بلغت  بنسبة  اليسار  على 
بموضوعات حماية البيئة الريفية من التلوث، وجاءت 36 صورة 
في النصف العلوي من الصفحة على اليمين بنسبة بلغت %10,8 
من  الريفية  البيئة  حماية  بمجاالت  المتعلقة  الصور  إجمالي  من 
التلوث، بينما جاءت 43 صورة في النصف السفلي من الصفحة 
المتعلقة  الصور  إجمالي  من   %12,8 بلغت  بنسبة  اليمين  على 

بموضوعات حماية البيئة الريفية من التلوث.
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جدول 12 . الصور والنسب المئوية الواردة بالصحيفة الزراعية للموضوعات المتعلقة بمجاالت حماية البيئة الريفية من التلوث خالل الفترة من 2013/1/1م 
حتى 2015/12/31م  

                      المجــــــــاالت 
العناصر التيبوغرافيـة 

    الصـــورة 

الصحة 
البيئية 

حماية 
التربة 
من 

التلوث

حماية 
الميـــاه 

من 
التلوث 

تدوير 
المخلفات

حماية 
الهواء من 

التلوث
%اإلجمالي 

لون الصورة 

27377122432396,4العددملونة 

123,6---93العددأبيض وأسود

2821071224335100,0اإلجمالــــي

وضوح 
الصورة 

18187122433299,1العددواضحة  

30,9---12العددغير واضحة 

1821071224335100,0اإلجمالــــي 

ارتباط 
الصورة 

بالموضوع 

206,0--1811العددمعبـــرة 

26496122431594,0العددغير معبرة 

2821071224335100,0اإلجمالــــي

شكل الصورة  

1898462323068,6العددمربع 

7923418926,6العددمستطيل

164,8-2--14العدددائري

2821071224335100,0اإلجمالـــي

موقع الصورة

النصف العلوي 
1164491214543,3العددعلى اليسار

النصف السفلي 
96321911133,1العددعلى اليسار

النصف العلوي 
23610,8-3121العددعلى اليمين 

النصف السفلي 
214312,8-391العددعلى اليمين 

2821071224335100,0اإلجمالــــــــي 

المصدر: حسبت من تحليل مضمون الصحيفة الزراعية خالل الفترة الزمنية من 2013/1/1 حتي 2015/12/31.

 التوصيــات                                                                            

استناداً إلي ما سبق من نتائج يمكن استخالص التوصيات التالية: 
علي ضوء ما تبين من نتائج الدراسة أن موضوعات اإلنتاج - 1

باإلنتاج  مقارنة  اإلهتمام  من  الكافي  القدر  تنل  لم  الحيواني 
الدراسة  توصي  وبالتالي  الريفية،  البيئة  وحماية  النباتي 
باإلهتمام بهذه الموضوعات لما تشكله من أهمية اقتصادية 

وغذائية كبري.

علي ضوء ما أوضحته نتائج الدراسة أن موضوعات المرأة - 2
توصي  وبالتالي  اإلهتمام،  من  الكافي  القدر  تنل  لم  الريفية 
الدراسة باإلهتمام بهذه الموضوعات لما لها من أهمية كبري 

وفعالة في خدمة وبناء المجتمع.

البيئية - 3 الصحة  موضوعات  تحليل  من  تبين  ما  علي ضوء 
يمكن التوصية باإلهتمام بمجاالت األمراض المشتركة بين 

اإلنسان والحيوان وذلك ألهميتها الصحية واالقتصادية.

علي ضوء ما تبين من موضوعات حماية التربة من التلوث - 4
األراضي  استغالل  بمجاالت  باإلهتمام  التوصية  يمكن 
في  الليزر  تكنولوجيا  واستخدام  األمثل،  االستغالل  الرملية 
تسوية التربة، وإدارة التربة المستدامة، والحد من التعديات 

وذلك  التجريف،  من  وحمايتها  الزراعية  األراضي  علي 
ألهمية هذه المجاالت في الحفاظ علي سالمة وحياة التربة 

ومواجهة خطورة األمن الغذائي.

علي ضوء ما تبين من موضوعات تدوير المخلفات يمكن - 5
قش  من  الكمبوست  صناعة  بمجاالت  باإلهتمام  التوصية 
األرز، واإلستفادة من المخلفات الزراعية في أعمال المنزل، 
واالستفادة من قش األرز في تغذية األسماك، وذلك ألهمية 

هذه المجاالت البيئية واالقتصادية.

علي ضوء ما تبين من موضوعات حماية المياه من التلوث - 6
المائي وذلك  التوصية باإلهتمام بمجال مؤتمر األمن  يمكن 

ألهمية علي المستوي االقتصادي والسياسي والقومي.

علي ضوء ماتبين من موضوعات حماية الهواء من التلوث - 7
من  الهواء  علي  الحفاظ  بمجال  باإلهتمام  التوصية  يمكن 

التلوث وذلك ألهمية علي المستوي الصحي والبيئي.

في ضوء نتائج الدراسة بمدي توظيف العناصر التيبوغرافية - 8
بكتابة  اإلهتمام  بضرورة  الصحيفة  مخرج  توصية  يمكن 
العناوين في إطار وذلك إلبرازها، واستخدام أرضية للمتن 
إلبرازها، واستخدام الجداول إلبراز محتوي الموضوع كلما 
أتيح ذلك، واستخدام أشكال مختلفة من الصور مع البعد عن 

الشكل المربع قدر اإلمكان. 
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Content Analysis of Agricultural Newspapers About Protection 
of The Rural Environment From Pollution Subjects During The 
Period From 2013 to 2015
Ahmed M.Abd Allah, M.F.I. Ali and H.A.Abd-Elrahman
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Kafrelsheikh Univ., Egypt.

THE MAIN objective of this research was to analyze the content of the agricultural 
paper on topics related to the protection of the rural environment from pollution 

during 1/1/2013AD until 31/12/2015 AD , As well as the forms of submission of 
subjects contained in the newspaper in order to achieve the objective of the research, 
the content analysis methodology for the numbers of the newspaper was used  and  
those numbers are )36( consecutive numbers that  issued during the period of research 
from 1/1/2013 AD to 31/12/2015 AD , The main research findings are summarized 
below : 

Firstly : In relation to the nature of the content of the topics during the research period: - 

The results showed that the topics related to the field of plant production ranked 
first followed by the topics related to the protection of the rural environment from 
pollution then topics related to the field of animal production, poultry and fish. This was 
followed by miscellaneous topics, and rural women, which do not fall under any of the 
previous topics, where the percentage amounted to 40.8%,23.8%,18.7%,15.7%,1% 
of the total number of pages occupied by the newspaper during the study period, 
respectively.

Secondly : With regard to the nature of the content of the issues related to the protection 
of the rural environment from pollution during the research period.

The results showed that environmental health issues ranked first, Followed by 
topics related to the protection of the soil from pollution, and then topics related to 
the field of waste recycling, followed by the topics of water protection from pollution, 
And topics of water protection from pollution and air protection fields in terms of 
representing 78.8%, 34.2%, 24.4%, 21.9% of the total number of pages occupied by 
the newspaper during the study period, respectively.

Thirdly : With regard to the presentation of topics in the Agricultural Journal relating 
to the protection of the rural environment from pollution during the research period.

The results showed that the investigation ranked first, followed by angles and pillars 
Then the scientific article and then the editorial and then the talk, where accounted for 
68.8%, 20.8%, 8.8%, 1.4%, 2% of the total number of pages dedicated to the forms 
of providing information on the field of protection of the rural environment from 
pollution contained in the newspaper during the study period, respectively.
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