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 الممخص
ت التعرف عمى مستوى تبنى شباب الخريجين المبحوثين لممخصبااستيدف البحث 

تحديد العالقة بين مستوى تبنى شباب الخريجين المبحوثين لممخصبات  ، وكذلكالحيوية
تواجو المبحوثين عند  التيتحديد المعوقات ثم  المدروسة، الحيوية وبين المتغيرات المستقمة

 مقترحات المبحوثين لحل ىذه المعوقات. التعرف عمى، و تبنييم لتمك المخصبات الحيوية
 في تمك القرىحيث تقع  بمحافظة المنيا الخريجين قرى فيلبحث وقد أجري ىذا ا

وتم ، من إجمالي ثمانية قرىلمحافظة المنيا وتشمل ست قرى  الغربي الصحراويالظيير 
 4قرية و خريج،  011 وتضم 2قريةى قريتين من قرى الخريجين بطريقة عشوائية وى اختيار
خريج. ولتحديد عينة الدراسة من 076أصبحت شاممة البحث  وبالتالي ،خريج 76 وتضم

وبتطبيق المعادلة عمى شاممة البحث،  ومورجانريجين تم استخدام معادلة كريجسي شباب الخ
شاممة البحث، وقد تم  إجمالي: من 68خريج بنسبة 021تبين أن حجم العينة المطموب 

التعاونية  بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوف الحيازة الزراعية بالجمعيات اختيارىم
خريج، والقرية  68الزراعية لشباب الخريجين موزعون عمى القريتين كما يمى القرية الثانية 

 خريج. 52الرابعة 
 مع المبحوثين لتحقيق أىداف البحث وتم إعداد استمارة استبيان بالمقابمة الشخصية

حتى أصبحت  عميياالتعديالت الالزمة  إجراءتم وبعد أن أجري عمييا االختبار المبدئي 
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وتم قياس  .2101فبراير عام  شير البيانات خالل تم جمعو  ،االستمارة صالحة لجمع البيانات
 اآلتية:  تشتمل عمييا المعادلة محاور من خالل سبعةالتبني 

+ كسر الدرجة الذي يعبر عن كيفية  1.5درجة التبني = عدد مرات التطبيق } )
تأخير عن سنة الذيوع + عدد سنوات التوقف )عدد سنوات ال -(1.5التطبيق بحد أقصى 

  + ثابت 0{ +0× الآلأرادى ( 
معامل االرتباط البسيط  لتالية:عرض وتحميل البيانات عمى األدوات اإلحصائية ا اعتمد

فى  والمدى والنسب المئوية بالتكرار ىالجدولالعرض  ستخدمالبيرسون واختبار مربع كاى، و 
 .عرض النتائج

 :  يميما البحث  نتائج ىموكانت أ
كانبب   و مسببتو   المتبنببين لمماابببا  أن النسببة الاالبببة مببن شببباج الاببريجين المبحبو ين -1

الفوسببببفورين  لمااببببج  :33 وبنسبببببةلمااببببج الع،ببببدين   :35 تبنببببى مببببنافض بنسبببببة
 .البوتاسين لمااج  :32.5 وبنسبة

ريجين شببببباج الابببب بببببين درجببببة تبنببببى 3.31توجببببد عطقببببة طرديببببة معنويببببة عنببببد مسببببتو   -2
وعببدد سببنوا  الابببرة  ببي   االسببت،رار  ببى المنط،ببةكمتايببر تببابي وبببين كبب  مببن  المبحببو ين

 ودرجببة التعببرض لماببادر المعمومببا     واالنفتبباا الجارا ببياسببتادال لمماابببا  الحيويببة
عببدد  كبب  مببن وبببين 3.35تبببين وجببود عطقببة طرديببة معنويببة عنببد مسببتو  كمببا   الفرديببة

عطقبببة   بببي حبببين توجبببد والت،بببدير الببب اتي ل،يبببادة البببرأ   وث سببنوا  التعمبببيل الرسبببمي لممبحببب
 بببين متايببرتوجببد عطقببة  ال بينمببا  متايببر السببنوبببين  3.35عنببد مسببتو  عكسببية معنويببة 

 وبين تبني المبحو ين الستادال الماابا  الحيوية. ال،يال بأعما  أار  بجانج الزراعة

عنببد تبنببيهل لمماابببا   المبحببو ينشببباج الاببريجين  تواجبب  التببيأهببل المعوقببا  تبببين أن  -3
وجبباف  ببي المرتبببة   مببن المبحببو ين : 55.8 حيببث  كببر  لبب  الحيويببة هببو الاببش التجببار 

  واألايببر ةالحيويبب ا لممااببب قمببة وعببى الاببريجين: 46.6ال انيببة مببن المعوقببا  وبنسبببة 
   .بعد أماكن بيي المااج الحيو  كان معوق: 43وبنسبة

 
تبببو ير المااببببا   هبببى لحببب  هببب و المعوقبببا  يجينشبببباج الابببر  كانببب  أهبببل م،ترحبببا 

قيبببال اإلرشببباد الزراعبببي بعمببب  نبببدوا  لمتوعيبببة بأهميبببة  : 63 الحيويبببة باألمببباكن المو بببوق  يهبببا
             :.  53.8الماابا  الحيوية 
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 والمشكمة المقدمة

طببباع يعتببببر قطببباع الزراعبببة الدعامبببة الرةيسبببية لر اهيبببة المجتمبببي وت،دمببب   لببب ا  وجبببود ق       
سبببتفادة مببببن إنجبببازا  العمببببول الزراعيبببة الحدي ببببة تحببببديث عبببن طريببببق اإلالزراعبببى قببببو  يسبببودو 

 ت،بب  المناقشبة لتح،يببق أقابى إنتاجيببة زراعيبة ممكنببةليج الت،نيبة المعااببرة هبو ةببرورة الوأسبا
طبورة تسبتادال التكنولوجيبا الحدي بة المإالزيادة  ى اإلنتاجية الزراعية إلى ترجي و  .(71ص :2)

ت،بول عمبى ركيبزتين أساسبيتين أولهمبا تبنبى التكنولوجيبا المت،دمبة  بى  والتبي نتا  الزراعي ى اال
  ...الببب   ومعبببدال  التسبببميد ى األابببنال الجديبببدة عاليبببة اإلنتبببا المجبببا  البيولبببوجى م ببب  تبنببب

وغيرهبا  والتبى  يولوجيبة م ب  اتال  والمعبدا  ...و انيهما تبنى األساليج التكنولوجية غيبر الب
 .(13-9ص :3) تبنيها مطفمتها لمظرول االجتماعية واالقتاادية لمزراعبة المابرية يتطمج

ومن األنشبطة الرةيسبية لشرشباد الزراعبى ن،ب  نتباةو البحبوث والتكنولوجيبا العابرية مبن مراكبز 
  وحببب هل وتشبببجيعهل عمبببى أ  إلبببى المسبببتادمين الفعميبببين لهبببا حيبببث يبببتل تطبي،هبببا إلبببى إنتاجهبببا

 .  (29ص :4) اتاالية إرشادية ومتابعة نتاةو استادامها قبلتبنيها من اط  موا
بأنبب  عمميببة تفاعبب  ع،مببى يمببر اطلهببا الفببرد منبب  أن يسببمي عببن ابببرة  ويعببرل التبنببى        

سبتادل إوقبد   (435ص :8)جديدة حتى تابح جزفًا من سبموك  الفكبر  والشبعور  والتنفيب   
تاببا  إوهببو عمميببة  اببطمح التبنببيمببن م ماببطمح أك ببر عموميببة وميكركبب  مببن  روجببرز وشبب

و لب  بسببج الن،بد الب      Innovation Decision Processال،برار المتعمبق بالمسبتحد ا  
العمميبة الع،ميبة التبى يمبر بأنب    يبل هب ا المابطمحعر ت تبل وقبدإلى مفهبول التبنبى السبابق   وج 

ل،ببرار تبنببى أو ر ببض تاببا و إاطلهببا الفببرد بببدفًا مببن معر تبب  األولببى بببالفكرة المسببتحد ة حتببى 
وتتكبون  ةبا  المتبنبين مبن امسبة  ةبا   .(99ص :14) الفكرة  ل ت بي  أو ترسي  ه ا ال،برار

المجببددون  والمتبنببون األواةبب   واألغمبيببة المبكببرة  إلببى  تتببدر  تنازليببا و ،ببا لمعببد  سببرعة التبنببى
   .(416ص :8) واألغمبية المتأارة  والمتبنون األواار أو المتمكةون

لمبا مشبكمة الزيبادة السبكانية  تعتبر أهل المشكط  التى تواج  مابر  بى الوقب  الحبالىو       
  وياببباحج مشبببكمة الزيبببادة سبببمبية عمبببى الموقبببل االنتببباجى الزراعبببى آ بببارلهببب و المشبببكمة مبببن 

السكانية مشبكمة سبوف توزيبي السبكان والتبى تعبد مبن أهبل المشبكط  التبى تواجب  تاطبيط ببرامو 
مابببر  حيببث أن غالبيبببة السبببكان يتركببزون  بببى واد  النيبب  والبببدلتا   بببوق التنميببة الشببباممة  ببي 

 ،بببط مبببن المسببباحة الكميبببة  أمبببا الجبببزف البببباقى  :4تم ببب  نحبببو  مسببباحة محببببدودة مببببن األرض 
وتنببببتهو ماببببر  (.1ص :1)  معظمبببب  مببببن األراةببببى الاببببحراوية غيببببر المسببببتامة :96وهببببو
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ستابببببطا سياسبببببى واالقتاببببباد  إلاالجتمببببباعى والسبببببتراتيجية قوميبببببة ترسبببببل ألو  مبببببرة البعبببببد إ
سبببتزراع مبببن عبببال ستابببطا واإلى أسبببس عمميبببة المسببباحا  ال،ابمبببة لشاألراةبببى  وتحبببدد عمببب

مميببون  ببدان  4.823.333ستاببطا مسبباحة قببدرها إوالتببى تشببم   2317حتببى عببال  1997
مميبون  ببدان  3.3 ستابطاالمبن ةبمنها مشبروع ال،برن  موزعبة عمبى منباطق مابر الماتمفبة

ميببباو النيببب  أو الميببباو الجو يبببة مابببادر الميببباو المتاحبببة سبببواف مبببن  سبببتادالاوب  بجنبببوج البببواد 
عبببادة أو  ابببر الابببحى حيبببث يم ببب  المببباف أهبببل عنسبببتادال ميببباو الابببرل الزراعبببى والابببرل اإا 
الك ا بة السبكانية  بى البدلتا والبواد  بامبق  متااصا اإلستراتيجيةتم   واستهد  . ستاطااال

رص عمببب  جديبببدة لشبببباج الابببريجين لمحبببد مبببن مشبببكمة مجتمعبببا  عمرانيبببة جديبببدة  وامبببق  ببب
ألببببل مببببن  43حببببوالى  2333شببببروع مبببببار  ال،ببببومى حتببببى عببببال البطالببببة  ول،ببببد اسببببتوعج م
ومبن المسبتهدل  بى نهايبة الاطبة الامسبية ال ال بة   ألبل  بدان 233الاريجين تممكبوا مسباحة 
ألراةببببى آالل مبببن الاببببريجين سبببنويًا  حيبببث يح،بببق أستابببطا ا 13تمميببب  مبببا ال ي،ببب  عبببن 

لممنتفعبببين  رابببة االسبببت،رار واألمبببان بالنسببببة لمسبببت،بمهل حيبببث تتحمببب  الدولبببة تكببباليل البنيبببة 
 (.3 -2صص  :1) األساسية

سببتادال ة لمنبببا  رايابة البب من ببديًط عببن اتعتببر الماابببا  الحيويبة ماببادر غ اةيبو        
د اإلسببرال  ببى إسببتادامها المعدنيببة والتببى تمببوث البيةببة سببواف كببان لمتربببة أو الميبباو عنبب ةاألسببمد

 رةيسية هى: أنواع ط ة  وتن،سل الماابا  الحيوية إلى (.19 -18 صص  :7)
تبببؤد  إلبببى تبببو ير  بببى كميبببة السبببماد اتزوتبببي  بأنهبببا تتميبببز المااببببا  الحيويبببة اتزوتيبببة     

كببب ل  و  ببى المحاابببي  غيببر الب،وليببة   :25 ببى المحاابببي  الب،وليببة و :85الكيمبباو  بنسبببة 
الكببر   معناابرل لنببا امتاباص ا ةدازيبو ؤكدة  ى كميبة المحابو  وتحسبين نوعيتب   زيادة م

ت،ميببب  تكمفبببة األسبببمدة اتزوتيبببة و   الجببب ور سببباعد النببببا  عمبببى م،اومبببة أمبببراضوتوالابببار   
زيببادة إيببراد الفببدان نتيجببة ت،ميبب  و ت،ميبب  تكمفببة المبيببدا  المسببببة ألمببراض الجبب ور  و الكيماويببة  
بة التمبوث البيةبى النباتو عبن إسبتادال األسبمدة الكيماويبة األزوتيبة والمبيبدا  ت،مي  نسو التكمفة  
 نيحسبت  بيتسباهل و  )ببالرش وببالتن،يط( حدي بة تستادل بنجباا  بى نظبل البر  ال كما الكيماوية 
زيادة نسببة الببروتين  بى محاابي  العمبل والحببوج و بو  و   يةو والكيما التربة الطبيعية اواص
  الع،دين  والريزوبباكترين  والنتبروبين  والميكبروبين :  الحيوية اتزوتيةومن الماابا الاويا

   (.3: ص6) ...والسريالين
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تافببض معببدال  إسببنادال األسببمدة  بأنهببا  تتميببز الماابببا  الحيويببة الفوسببفاتيةأمببا           
 االسببببتفادة مببببن تسبببباعد عمببببى وكبببب ل  الكيماويببببة الفوسببببفاتية وبالتببببالى ت،مبببب  تكبببباليل اإلنتببببا  

عادة التبوازن الميكروببى لهبا الفوسفا  الم ب  بالتربة وزيبادة مسبطح   وتحسين اواص التربة وا 
ت،ميببب  و وببب ل  يبببؤد  إلببى زيبببادة  ببى اإلنتبببا    االمتاببباصعمببى  ة قبببدرتهاداجبب ور النببببا  وزيبب

  مبن هرمونبا  ومنشبطا  يفبرزو تموث البيةة وم،اومة بعض أمراض النبا  الكاةنة بالترببة بمبا
: ص 6) يابببمح لجميبببي المحاابببي  والببب   الفوسبببفورين اببببا  الحيويبببة الفوسبببفاتيةومبببن الما

 .(4 -3ص
تيسبببر عنابببر البوتاسبببيول بالترببببة   تتميبببز بأنهبببا البوتاسبببية المااببببا  الحيويبببة أمبببا          

سباعد النببا  عمبى م،اومبة جفبال الترببة  وتوبالتالى ت،ميب  كميبة األسبمدة الكيماويبة البوتاسبية  
ومببن الماابببا  نمببو الجبب ور ونمببو النبببا  والتبكيببر  ببى النةببو وزيببادة الع،ببد  ط تنشبب وكبب ل 
   (.4ص :6)...والبوتابمس والبيوبوتاس   ينالبيوتاس :البوتاسية الحيوية
ول،بببد أظهبببر  نتببباةو األبحببباث والتجبببارج التبببى تمببب  لمعر بببة تبببأ ير اسبببنادال بعبببض          

دراسبة لمعر بة تبأ ير أربعبة أنبواع مبن   بىالماابا  الحيوية عمى بعض المحااي  مبا يمبى: 
ن والسبببببريالين مبببببي إسبببببتادال المااببببببا  الحيويبببببة هبببببى النيتبببببروبين والريزوبكتبببببرين والميكبببببروبي

مسبببتويين مبببن السبببماد النتروجينبببى عمبببى إنتاجيبببة محابببو  ال،مبببح مبببن ناحيبببة  وافبببض معبببد  
النتبباةو  اعميببة ناحيببة آاببر   أوةببح  السببماد النتروجينببى وت،ميبب  النف،ببا  والتمببوث البيةببى مببن 

الماابببببا  الحيويببببة  ببببى تحسببببين محاببببو  ال،مببببح وافببببض معببببد  السببببماد النتروجينببببى إلببببى 
و ى دراسبة لمعر بة تبأ ير أحبد أنبواع  المااببا  الحيويبة اتزوتيبة  (.138 ص :13النال)

را  األمونيبببول( عمببى اببنفين مببن بنجببر السببكر  بببى )نتبب )الهببالكس( مببي سببماد معببدنى آزوتببى
اببنفين مببي زيبادة مسببتويا  األزو  المعببدنى  كمببا د زيبادة لمحاببو  الأرض جيريبة تبببين وجببو 

عمببببى مببببن محاببببولهما بببببدون تبببببين أن محاببببو  الجبببب ور لماببببنفين مببببي المااببببج الحيببببو  أ
و بببى دراسبببة آابببر  لمعر بببة تبببأ ير نبببوعين مبببن  (.133-132ص : ص11) حيبببو ماابببج 

ل العمبل بمحطبة جالماابا  الحيوية اتزوتية هما الميكروبين والهبالكس عمبى محابو  سبور 
البحببببوث الزراعيببببة بالنوباريببببة  تبببببين أن التم،ببببيح بببببالميكروبين أد  إلببببى زيببببادة  ببببى المحاببببو  

الببببببروتين  نسببببببة  و بببببى :18.5بماببببب     و بببببى المحابببببو  الجبببببال:17.5 االاةبببببر بماببببب 
  كمببببا تبببببين أن التم،بببببيح بالهببببالكس أد  إلببببى زيبببببادة  ببببى المحاببببو  األاةبببببر  :21.3بمابببب 
 :53.4 البببروتين بمابب  نسبببة  و ببى :43.9اببو  الجببال بمابب    و ببى المح: 34.8بمابب 
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الشبببعير الم،ببباا الحيبببو  عمبببى محابببو  و بببى دراسبببة آابببر  لمعر بببة تبببأ ير  .(2249ص :13)
 حاببببو زيبببادة  بببى إنتبببا  مأوةببببح  النتببباةو  ممحيبببة  بببى أراةبببى جيريبببة  89ابببنل س س

ي الم،ارنبببة مبببب طبببن/ل 1.18 بببى محابببو  ال،بببش  كمبببا بماببب  طبببن/ل 1.26 بماببب  الحببببوج
. و بى دراسبة آابر  لمعر بة تبأ ير الماابج الحيبو  عمبى (22ص :5المحاو  بدون ل،باا )

زيبببادة  بببى إنتبببا  المحابببو  وجبببود محابببو  بنجبببر العمبببل بأراةبببى جيريبببة أوةبببح  النتببباةو 
و بى (. 23ص: 5كيماو   ،بط ) تسميدالمحاو  المةال ل   طن/ل بالم،ارنة مي2بم،دار 

ابببنل  يبببدو  أوةبببح  النتببباةو الشبببمس عمبببى عبببباد دراسبببة لمعر بببة تبببأ ير الماابببج الحيبببو  
سببل 2/ل  وزيببادة  ببى قطببر ال،ببرص بم،ببدارطببن  31وجببود زيببادة  ببى محاببو  الحبببوج بم،ببدار

بالم،ارنبة مبي   :  5جل  وزيادة  بى نسببة الزيب  بم،بدار19حبة بم،دار 1333وزن زيادة  ى و 
                                                                      .(26ص :5) عدل إةا ة المااج الحيو 

عببدل  عنببد اسببتادال المااببج الحيببو  منهببا:تهببا االتببى يجببج مراع األمببوروهنببا  بعببض      
حفببببظ المااببببج الحيببببو  لحبببببين   تببببرة اببببطحيت   انتهببببافبعببببد  الحيببببو المااببببج  اسببببتادال

ال يسبمح إستادام   بى مكبان ببارد بعيبدًا عبن أشبعة الشبمس )يفةب  أسبتادال  طجبة لمحفبظ(  
 المااببج الحيبببو مببي األسبببمدة الكيماويببة والمطهبببرا   يحظببر ن بببر  المااببج الحيبببو بامببط 

  يراعببى إسببتادال أ نبباف شببدة الحببرارة وهبببوج الريبباا ببب  يببتل ن ببرو  ببى الاببباا الببباكر أو المسبباف
  كمببا يجببج إةببا ة  ببور  تحهببا مباشببرة واسببتادامها االسببتطلسبباعة مببن  48العبببوة  ببى اببط  

 (.5ص :6) اج الحيو  لطراةى الجديدةالما إةا ةعند مادة عةوية 
 :البحثمشكمة 
 بى زراعبة األراةبى بهبدل زيبادة  الكيماويةتستادل األسمدة الماتمفة سواف العةوية أو       

ومببببي التوسببببي  ببببى إستاببببطا وزراعببببة اإلراةببببى الجديببببدة ااببببوبة التربببببة ور ببببي إنتاجيتهببببا  
األ بببر  لببب ل الكيماويبببة بكا بببة أنواعهبببا  وكبببان  سبببمدةاأل بالمحاابببي  الماتمفبببة زاد الطمبببج عمبببى

سببواف التربببة أو ميبباو الببر   ممببا أنعكببس سببمبيًا عمببى اببحة  األكبببر  ببى تمببوث البيةببة الزراعيببة
أن األسببمدة باإلةببا ة إلببى   وحببدوث امبب   ببى التببوازن البيةببى  ا  المزرعيببةاإلنسببان والحيوانبب

األمبببر الببب   اسبببتدعى  مراحببب  تابببنيعها   مكمفبببة إقتاببباديًا ومسبببتهمكة لمطاقبببة ابببط الكيماويبببة
كببان مببن مت،دمببة لمحببد مببن هبب و السببمبيا  التببى تهببدد البيةببة  و  ت،نيببا التوابب  لطببرق حدي ببة و 

األسبمدة  اسبتادال ال،ةاف عمى ك يبر مبن سبمبيا  التسميد الحيو  التى تح،ق لنا ت،نيا  مهاهأ
ألراةبى سبواف الممحيبة منهبا إيجابيبة  بى التامبج عمبى مشبكط  ا آ بار  ولما لها مبن الكيماوية
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 مببا هبببو عببدة تسببباؤال  هامببة هبببى:لشجابببة عمبببى محاولبببة  ببى البحبببث  لببب ا انطمببق أو الجيريببة.
أهببل العوامبب  التببى   ببل التعببرل عمببى؟ الماابببا  الحيويببةلهبب و شببباج الاببريجين  مسببتو  تبنببي

 التببى المعوقببا مببا هببى ؟ و الماابببا  الحيويببةسببتادال إتسبباعد شببباج الاببريجين عمببى تبنببى 
 .؟الماابا  الحيويةتواج  شباج الاريجين المبحو ين عند تبنيهل لتم  

   استهدل البحث مايمي: :البحثأىداف    
 .لمماابا  الحيوية التعرل عمى مستو  تبنى شباج الاريجين المبحو ين -1
وببين كب   لمماابا  الحيويبةتبنى شباج الاريجين المبحو ين  مستو تحديد العطقة بين  -2

سببن المبحببوث  عببدد سببنوا  التعمببيل الرسببمى لممبحببوث   تايببرا  المسببت،مة اتتيببة:مببن الم
ممارسببة  االسببت،رار  ببي المنط،ببة   الحيويببةاسببتادال الماابببا  عببدد سببنوا  الابببرة  ببى 

درجبببة  االنفتببباا الجارا بببي   الت،بببدير الببب اتي ل،يبببادة البببرأ  أعمبببا  أابببر  بجانبببج الزراعبببة 
   التعرض لماادر المعموما .

 .  ماابا  الحيويةلمالتى تواج  شباج الاريجين المبحو ين عند تبنيهل  عوقا يد المتحد -3
 .                                   لح  ه و المعوقا  شباج الاريجين المبحو ينم،ترحا   التعرل عمى -4

 
 :يالتال يلتح،يق الهدل ال انى من البحث تل اياغة الفرض البح  :رض البحثيلفا

وبببين كب  مببن المتايببرا   لمماابببا  الحيويبةتبنبى شببباج الابريجين  مسببتو ببين  طقببةتوجبد ع
 الساب،ة. المست،مة

   الطريقة البحثية                                                                 
 :اإلجرائيةالتعاريف 

الحيبة الدقي،بة ك  اإلةا ا   ا  األا  الحيبو  مبن الكاةنبا   هيصبات الحيوية: المخ -0
وتةببال إلببى التربببة الزراعيببة إمببا ن ببرًا أو بامطهببا مببي ببب ور النبببا   ا،بباحيببث تسببتعم  كم

   .أو إةا تها مي ماف الر  عند الزراعة
 الحيببو يمبر بهبا شببباج الابريجين منب  سببماعهل عبن الماابج  التبيالعمميببة  هبو :التبنيي -2

اسببببتمرارية مببببي الرغبببببة  ببببى  تطبي،بببب  سببببنتين متتبببباليتين عمببببى األقبببب ب،ببببرار الاتاببببا   حتببببى
 .استادام 



 

 

 وآخرون سمير محمد عبد المطيف الشرقاوي

-883- 

مببببن الماابببببا  الحيويببببة  نببببوعهببببو كبببب  اببببريو بمنط،ببببة الدراسببببة اسببببتادل ا   المتبنييييى: -3
  بيويرغبج  2313المدروسة لمدة عامين عمى األق  قب  سنة تجميي البيانا  وهبى سبنة 

 استمرار استادال ه و الماابا   ى المست،ب  أن لل يظهر أحدث منها.
 محباور ل،يباس سببعة  بى ةبوفهب ا البحبث   بي التبنبيمسبتو  يتل تحديبد : بنيالتمستوى  -4

كيفيببة   عببدد مببرا  التطبيببق  و التطبيببق ألو  مببرةو  )السببماع ألو  مببرة  وهببى التبنببيدرجببة 
الرغببة  بي االسبتمرار و   راد البطإوالتوقل   عدد سنوا  التأاير عن سنة ال يوعالتطبيق  
تعكببس مببد  تببوا ر كبب  مببن  قببيل رقميببة تأابب  وحببدا وهببو عبببارة عببن عببدد مببن ال (مسببت،بط
المحبباور السبباب،ة مجتمعببة  ببى حالببة تبنببى مببزارع مببا لمماابببا  الحيويببة م،ارنببا بايببرو هبب و 

ليهببا إتواب   التبي التبنبيمعادلبة  باسبتادالو لب  اابج مبن المبزارعين المتبنبين لبنفس الم
 وهى: (48-47ص :13)1995محمد 

يعببببر عبببن كيفيبببة  الببب  + كسبببر الدرجبببة  3.5ق } )= عبببدد مبببرا  التطبيببب التبنبببيدرجبببة  
)عبدد سبنوا  التبأاير عبن سبنة الب يوع + عبدد  -(3.5التطبيق بحد أقابى 

 +  اب   1{ +1( ×  الآلأراد سنوا  التوقل 
    2 -سنة ال با  = سنة ال،ياس       3 -سنة البدف(   –)سنة ال با   ال اب  =أن:  عمما ب

 .(2313ل  يها تجميي بيانا  ه ا البحث )ت التيالسنة  هي سنة القياس:
تببل  يبب  جمببي بيانببا  هبب ا  البب  ( باعتبببارو سبباب،ا بعببامين لمعببال 2338عببال ) هببي سيينة الثبييات:

عبدد   آ اسبتادال (. وقد حدد  ه و الفترة كأساس العتببار المبحبوث قبد طببق2313البحث )
 ح متبنيا لها.المدروسة لمدة عامين متتاليين ومن  ل أابالماابا  الحيوية من 

ألو  مببرة  ببى منط،ببة  الحيببو لمااببج تببل  يبب  نشببر ا البب   المببيطد وهببى العببال  سيينة البييدء:
 بي عبال  لممااببا  الحيويبةالببدف  ن بمحا ظبة المنيبا ( وقبد تم مب  سبنةالبحبث )قبر  الابريجي

1994.   
ب    ويبببتل حسبببارتجعببب  الم،يببباس يببببدأ مبببن ن،طبببة الابببف التبببيهبببو تمببب  ال،يمبببة الرقميبببة  :الثابيييت

يكبببببون ال ابببببب   وبالتبببببالي   3 – سبببببنة الببببببدف ( –)سبببببنة ال ببببببا   ال ابببببب  = بالمعادلبببببة اتتيبببببة:
 11= 3-(1994 -2338) : يمي كما لمماابا  الحيوية
الماابج يحاب  عميهبا المبحبوث نتيجبة تطبيبق  التيعدد الدرجا   هي عدد مرات التطبيق:

ألو  مببرة  ببى  الحيببو ااببج المالمببدروس بطري،ببة اببحيحة  بدايببة مببن سببنة إ اعببة  الحيببو 
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منط،ببة البحببث )قببر  الاببريجين محا ظببة المنيببا( وحتببى سببنة تجميببي بيانببا  هبب ا البحببث )سببنة 
 (.2313 ال،ياس

   ببل جزةبب  هبب و العممببيهبب ا وقببد تببل حسبباج درجببة واحببدة لمتعبيببر عببن محببور التطبيببق 
الابببحيح الدرجبببة إلبببى كسبببور يمبببنح المبحبببوث أيبببا منهبببا عمبببى مبببد  االلتبببزال بكيفيبببة التطبيبببق 

  وببب ل  يسبببت،يل العممبببي  ومببن  بببل  ببان مجمبببوع الكسببور يعببببر عببن محبببور التطبيببق لممااببج
عنابببر اسبببتمرارية البببدرجا  الناتجبببة عبببن هببب ا الم،يببباس حيبببث يمكبببن تم يببب  هببب و ال،بببيل ببببن،ط 

 متتابعة ال حار لها عمى مست،يل واحد.
توزيعببب  لكببب   تبببل يعببببر عبببن كيفيبببة التطبيبببق الببب   3.5كسبببر الدرجبببة وهبببو  :كيفيييية التطبييييق

وجبودة  ةيب اعم  ووهو  الحيو المااج إةا ة  -1       :التاليعمى النحو  حيو مااج 
 (3.125)     عالية

 (3.125)                   اإلةا ة  ى الميعاد المواى ب           -2              
 (3.125)                               اإلةا ة بالكمية المواى بها -3              
 (3.125)                             المواى بهاطري،ة اإلةا ة بال -4              

الماابببا  طببق  يهبا المبحبوث  التببيوأايبرا لمتعبيبر عبن محبور الببزمن عمبى انب  عبدد المبرا  
منبب   لممااببجبطري،ببة اببحيحة مطروحببا منبب  عببدد سببنوا  تببأاير التطبيببق الاببحيح  الحيويببة
 آ راد  أ  يطبرا منب  عبدد سبنوا  التوقبل البآلت  ألو  مرة  بى منط،بة البحبث وكب لسنة إ اع

بالتببالي و  نتيجببة لظببرول اارجببة عببن إرادتبب . الماابببا  الحيويببة طبيببقتوقببل المبحببوث عببن ت
يبببدأ هبب ا  : التبباليعمببى النحببو  لمماابببا  الحيويببةتحديببد درجببا  تبنببى شببباج الاببريجين تببل 

( 2338سبنة ال ببا  )  بي ا طب،بوا المااببلابريجين المب ين الم،ياس ببالمبحو ين مبن شبباج ا
[ 1×ابفر(  +14] ) –( 3.5 +3.5)2       :التباليويرغبوا  ى استمرار التنفي  عمى النحبو 

 = افر   1+11+
ويتببدر  هبب ا ال،يبباس متابب ا قيمببا مسببتمرة حتببى يابب  إلببى أعمببى قيمببة  يبب  وهببى لممبحببو ين مببن 

سبببنة إ اعتهبببا ألو  مبببرة  بببى منط،بببة البحبببث ب،بببر   ا بطب،بببوا الماابببشبببباج الابببريجين الببب ين 
             :التببببالياسببببتمرار التنفيبببب  عمببببى النحببببو   بببيويرغبببببون  1994الابببريجين بمحا ظببببة المنيببببا عببببال 

 26 = 11+1[ +1×افر(  ] )افر+ –( 3.5+ 3.5)14
 ببى الظهيببر  تمبب  ال،ببر ت،ببي  حيببث هببى قببر  شببباج الاببريجين البحببثمنط،ببة  :منطقيية البحييث

تبل توزيببي حيبث  مبن إجمبالي  مانيبة قببر  سب  قببر  وتشبم راو  الارببى لمحا ظبة المنيببا الابح
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بواقبي  1995عبال حتبى و 1993بتبداف مبن عبال إين عمى مراح  راةى الجديدة عمى الاريجاأل
   أ دنة لك  اريو. 5

البحببث  ببى أاتيببار قببريتين مببن قببر  الاببريجين بطري،ببة شبباممة تم مبب   عينيية البحييث:و شيياممة 
شباممة أاببح   وبالتالياريو  76 وتةل 4 وقريةاريو   133 وتةل 2 قريةهى عشواةية و 

لتحديد عينة الدراسبة مبن شبباج الابريجين تبل اسبتادال معادلبة كريجسبي  و  اريو. 176 البحث
  تببببببين أن حجبببببل العينبببببة البحبببببثعمبببببى شببببباممة وبتطبيبببببق المعادلبببببة  (62ص :12)  ومورجبببببان
اتيببببارهل بطري،ببببة أوقببببد تببببل   البحببببثاممة شبببب إجمبببباليمببببن  :68بنسبببببة  اببببريو123المطمببببوج 

الجمعيبببا  التعاونيبببة الزراعيبببة لشبببباج بعشبببواةية منتظمبببة مبببن واقبببي كشبببول الحيبببازة الزراعيبببة 
   اريو. 52 منها 4 وقرية  اريو 68 ومنها 2 قريةكما يمى  عمى ال،ريتين الاريجين موزعون

ابببو  عمبببى البيانبببا  عمبببى مابببادر متعبببددة لمح البحبببثعتمبببد إ: جميييع البيانييياتطريقييية وأداة 
ومركبببز    وهببب و المابببادر كانببب  مم مبببة  بببى قسبببل اإلرشببباد الزراعبببى  الطزمبببة لتح،يبببق أهدا ببب

المعمومبببا  الزراعيبببة بمديريبببة الزراعبببة بالمنيبببا  باإلةبببا ة إلبببى الجمعيبببا  التعاونيبببة الزراعيبببة 
مة الاااببة بشببباج الاببريجين بببال،ر  المدروسببة  و لبب  لمحاببو  عمببى البيانببا  المتعم،ببة بشببام

عمببى حببدو  وبعببد  لبب  تببل  مااببجتحديببد سببنوا  البببدف لكببب    وكبب ل  البحببث  وعينببة البحببث
ة تبببل إجبببراف سبببتمار لهببب و اإل Pre-testاتببببار مببببدةى اإجبببراف وبعبببد سبببتبيان سبببتمارة اإلإتابببميل 

  وتبل جمبي بيانبا  البيانا لتابح االحة  ى اورتها النهاية لجمي  التعديط  الطزمة عميها
 شببهراببط  و لبب   نطريبق الم،ابمببة الشااببية لممبحبو ين مببن شببباج الابريجيعببن  البحببث اهب 

عتمببد  إ  وقببد اشببتمم  اسببتمارة االسببتبيان عمببى مجموعببة مببن األسببةمة التببى 2313عببال برايببر 
 .البحث اعميها  ى قياس ك  من المتايرا  المست،مة والمتاير التابي له 

 
 لمبياناتالمعالجة الكمية                               

 :أوال المتغيرات المستقمة 
وي،اد ب  عدد السنوا  التى ان،ة  من  ميطد المبحوث حتى وق  المبحوث:  عمر -0

ميطدية معبرا  بسؤا  المبحوث عن سن  ألقرج سنة المتاير ه ا وقد قيسإجراف الدراسة 
 .عن  بالرقل الاال

ؤا  المبحببوث عببن عببدد سببنوا  وقببد قببيس هبب ا المتايببر بسبب: الرسييمي عييدد سيينوات التعميييم-2
المؤهب      وقسبل المبحبو ين مبن حيبث تعمبيمهل إلبى  بطث  ةبا   و بنجاا تعميم  الرسمى
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 العببببباليالمؤهببببب      و و (سبببببنة14) المؤهببببب   بببببوق المتوسبببببط    و و (سبببببنة12) المتوسبببببط
   .(سنة16)

فة درجتبان  م،بيل  باب غيبر م،بيل درجبة واحبدة  م،بيل بعبض الوقب  المنطقة: فياالستقرار -3
 داةمة  ط ة درجا .

درجببة واحبببدة  يمبببارس  أابببر  أعمببا  ال يمبببارس أخيييرى بجانيييب الزراعيية: أعميييالممارسيية -4
 درجتان.

تبل قيباس هب ا المتايبر ببالرقل الابال  :إستخدام المخصيبات الحيوييةعدد سنوات الخبرة فى -5
حتبى زراعبة ال إسبتادال المااببا  الحيويبة  بى لعدد السنوا  التى أمةاها المبحوث  بى

   وق  جمي بيانا  ه ا البحث.
ألربعبة  اسبتجابت عبن  تل قياس ه ا المتايبر بسبؤا  المبحبوث: الرأيلقيادة  الذاتيالتقدير  -6

لطسببتجابا  موا ببق  سببيان  غيببر  1  2  3  ايجابيببة وأعطببى المبحببوث الببدرجا  عبببارا
لت،بدير موا ق عمى الترتيج  وبجمبي هب و البدرجا  أمكبن الحابو  عمبى درجبة تعببر عبن ا

   .لممبحوث الرأ ل،يادة  ال اتي
ي،بببول  التبببيتبببل قيببباس هببب ا المتايبببر بسبببؤا  المبحبببوث عبببن األمببباكن  :الجغرافيييياالنفتييياح  -7

بزيارتهببا وهببى: المركببز التببابي لبب   مراكببز أاببر  بالمحا ظببة  محا ظببة المنيببا  محا ظببا  
ة السباب،ة   دو  اار  مار  وينا  المبحوث عمبى زيارتب  أل  مبن األمباكن الامسبآار 

درجببببا  إ ا كانبببب  اسببببتجابت  أحيانببببًا   3ا  إ ا كانبببب  اسببببتجابت  داةمببببًا  ودرجبببب 4البببب كر 
وبببب ل  أمكبببن   درجبببة إ ا كانببب  اسبببتجابت  نبببادرًا  ودرجبببة واحبببدة إ ا كانببب  اسبببتجابت  ال2و

حسبببباج الدرجببببة الكميببببة لممبحببببوث مببببن مجمببببوع درجببببا  زيارتبببب  عمببببى األمبببباكن المحببببددة 
 درجة. 23-5ين تراوح  ب والتيبالم،ياس 

تبل قيباس هب ا المتايبر بسبؤا  المبحبوث عبن : لفردييةا درجة التعرض لمصادر المعموميات -8
  الزراعببيمببد  تعرةبب  لماببادر المعمومببا  اتتيببة: مهندسببو الجمعيببة الزراعيببة  المرشببد 

 ةتجببببار األسببببمدجمعيببببا  تنميببببة المجتمببببي   مم مببببيالببببباح ين بمحطببببة البحببببوث الزراعيببببة  
و ،ببببًا  2 3 4 1المبحبببوث ال،بببيل الرقميبببة أعطببببىوقبببد    الجيبببران دقافاألابببوالمااببببا   
 ط بة درجبا  لمبن يتعبرض )كب  شبهر(   أربعة درجا  لمن يتعرض داةما  لمد  تعرة 

لمبن لبل  درجة واحبدةشهور(   3نادرًا )أك ر مندرجتان لمن يتعرض  أحيانًا )ك  شهرين( 
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مبحببوث لتعبببر عببن درجببة تعرةبب  حابب  عميهببا ال التببييتعببرض   ببل جمعبب  ال،ببيل الرقميببة 
 لماادر المعموما .

 
 ،بد  المااببا  الحيويبة اسبتادال متاير التبابي وهبو تبنبىال يمبا يتعمبق بب: ثانيا: المتغير التابع

المااببا  مبن  مااجتل الحاو  عمى قيل رقمية تعبر عن درجة تبنى المبحوث لك  
مة  ببى هبب ا البحببث ل،يبباس المدروسببة و لبب  مببن اببط  تطبيببق المعادلببة المسببتاد الحيويببة

محباور  سبعةحيث تحتو  ه و المعادلة عمى 1995محمد  ليهاإدرجة التبنى التى توا  
إلببببى  ببببطث  التبنببببيوبنببببافًا عمببببى هبببب و الببببدرجا  تببببل ت،سببببيل مسببببتو   التبنببببيدرجببببة  ل،يبببباس

 إ ا متوسبط  ا درجب 9 حا  المبحوث عمبى أقب  مبن إ ا منافض هى مستويا  ماتمفة
حاب  المبحبوث عمبى  إ ا مرتفبي  درجبة 18 ألقب  مبن  درجبا  9 حا  المبحبوث عمبى

 . أك ر درجة 18
تل تحمي  بيانبا  البحبث إحاباةيًا باسبتادال معامب  اإلرتبباط البسبيط لبيرسبون  تحميل البيانات:
بببين لتحديببد العطقببة بببين المتايببرا  المسببت،مة و )ااتبببار اسببت،ط  العوامبب ( كببا   يوااتبببار مرببب

 التكبرارا  والنسبج المةويبةاسبتادال    وكب ل لمماابا  الحيويبة اريجينشباج ال تبنىمستو  
   . ى عرض النتاةو والمد 

 
 النتائج ومناقشتيا

 العقدين:المخصب األول:  لممخصبات الحيوية: المبحوثينأوال: تبنى  
 :سنة السماع ألول مرة -0

 مااببببجمبحببببو ين عببببن المتعم،ببببة بسببببماع الو 1 جببببدو  رقببببلالببببواردة بالنتبببباةو الأظهببببر          
 تبببرة مبكبببرة و لببب    بببيماابببج الع،بببدين قبببد سبببمعوا عبببن مبببن المبحبببو ين  % 33 أن الع،بببدين 

قببببد  مبببن هبببؤالف المبحبببو ين % 36.6نسببببة     بينمبببا كانبببب1998 –1994ابببط  الفتبببرة مبببن 
حببين   ببي  2333-1999اببط  السببنوا  مببن  تببرة الح،ببة   ببيمااببج الع،ببدين سببمعوا عببن 

ماابج الع،بدين من هؤالف المبحو ين قبد سبمعوا عبن  %  33.4ة نسب النتاةو إلى أن أشار 
 قمببيطً  أك ببرإلببى أن  ووتشببير هبب و النتبباة .2338-2334 تببرة متببأارة اببط  السببنوا  مببن   ببي
المبحببو ين قببد سببمعوا عببن مااببج الع،ببدين  ببي السببنوا  األولببى لبببدف نشببرو بمنط،ببة  ربببيمببن 

   .البحث
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 سنة التطبيق ألول مرة:-2
 السببببتادال بسببببنة تطبيببببق المبحببببو ين ةوالمتعم،بببب2 بالجببببدو  رقببببل الببببواردة نتبببباةوأشببببار  ال      

ي،عببون بفةببة التطبيببق المبكببر اببط  الفتببرة مببن  مببن المبحببو ين %19.2  إلببى أن نسبببة لع،ببدينا
السببببنوا  مببببن اببببط   بفةببببة التطبيببببق المتوسببببطت،ببببي  %22.5 أن نسبببببة  كمببببا 1994-1998
ابط  الفتببرة  -ين بفةبة التطبيبق المتبأارمبن المبحبو  %26.6حين جباف   ي  1999-2333
 لبببل المبحبببو ينمبببن  %31.7. ومبببن ناحيبببة أابببر  أوةبببح  النتببباةو أن 2338 -2334مبببن 

   .زراعتهل  ي يق مااج الع،دينطبي،وموا بت
 :المبحوثيناستخدام  عدد مرات-3

 باسبببتادالقبببد قبباموا  مببن المبحببو ين %56.1نسببببة  أن 3 أظهببر  النتبباةو بالجبببدو  رقببل      
مااببببج  باسببببتادالبببببأنهل قببببد قبببباموا  %43.9بينمببببا  كببببر  نسبببببة مااببببج الع،ببببدين مببببرتين  

 .  الع،دين أك ر من مرتين
 :الصحيح لمخصب العقدينتطبيق الالمبحوثين  استخدام تطبيقكيفية  -4

ماابج  اسبتادال واطب،بقبد مبن المبحبو ين  %81.7أن  4 رقبلأشار  النتباةو بالجبدو        
 اسببتادال واطب،بببأنهل قبد  %18.3بماب   ابايرة  بينمبا  كبر  نسبببة بطري،بة ابحيحة الع،بدين

 .  بطري،ة غير احيحة مااج الع،دين
 :عن سنة الذيوع ريتأخالعدد سنوات -5

أقب   او تبأار من المبحو ين قد  %85.4أن نسبة  5 بجدو  رقلأوةح  النتاةو الواردة        
مبن المبحبو ين  %14.6تبأار   بى حبين الب يوع عبن اسبتادال الع،بدين عبن سبنة سبنوا  7من 

 .سنوا  عن استادال الع،دين عن سنة ال يوع 7أك ر من 
   :تطبيقالالتوقف الالإرادي عن استمرار  -6

أن الاالبيبببة العظمبببى مبببن المبحبببو ين بنسببببة  6بالجبببدو  رقبببل أظهبببر  النتببباةو البببواردة         
مبببببن   %17.1  بينمبببببا  كبببببر ،بببببدينماابببببج الع  لبببببل يتوقفبببببوا نهاةيبببببا عبببببن اسبببببتادال 82.9%

 سنة واحدة  أك ر.  مااج الع،دين بأنهل قد توقفوا ال إراديا عن استادال المبحو ين 
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 :مرار مستقبالً االست فيالرغبة -7
 اسببببتمرار اسببببتادالبالرغبببببة  ببببي  والاااببببة 7الببببواردة بالجببببدو  رقببببل  أوةببببح  النتبببباةو       

ماابج الع،بدين اسبتادال  الب ين تبنبوا و ينمبن المبحب %87.8 ببأن مااج الع،بدين مسبت،بطً 
اسبتمرار رغببة  بي اللل يكبن لبديهل  منهل %12.2  وان مست،بطاستمرار استادام   ي  يرغبون
 .  مااج الع،دين مست،بطً  استادال
سببنوا  اسببتادال المبحببو ين   ببيوتشببير هبب و النتيجببة إلببى انبب  بببالرغل مببن وجببود تببباين        

هب ا   بياالسبتمرار   بيالرغبة مسبت،بط لديهل  الاالبية العظمى منهل  إال أن لمااج الع،دين 
الفبدان عنبد  إنتبا هؤالف المبحو ين لمفرق المحسبوس ببين  إدرا االستادال  وقد يرجي  ل  إلى 

 .بدون مااج الع،دين بإنتاجية نفس الفدان عند زراعت  م،ارنةلمااج الع،دين استادامهل 
 :ب العقدينالمبحوثين لمخصمستوى تبني  -8

مبن  %35أن  8لتحديد مستو  تبنى المبحو ين أظهر  النتباةو البواردة بالجبدو  رقبل 
 %8.4  وان تبنبببي متوسبببط و  مبببن المبحبببو ين  %25وان   تبنبببي مبببنافضالمبحبببو ين  و  
حتببى تبباري  جمببي البيانببا . مااببج الع،ببدين لببل تتبنببى  %31.6  وان نسبببة  و  تبنببي مرتفببي

  وان ماابببج الع،بببدينقبببد تبنبببوا  المبحبببو ين يمبببا يزيبببد عبببن  م بببأن إلبببي وتشبببير هببب و النتيجبببة 
 منهل  و  تبنى مرتفي.  8.4%

 :الفوسفورينالمخصب الثاني: 
 سنة السماع ألول مرة: -0

والمتعم،ببببة بسببببماع المبحببببو ين عببببن مااببببج  1أظهببببر  النتبببباةو الببببواردة بالجببببدو  رقببببل       
 ببي  تببرة مبكببرة  الفوسببفورينمااببج قببد سببمعوا عببن مببن المبحببو ين  %27.5  أن الفوسببفورين

قببد سببمعوا عببن مببن المبحببو ين  % 32.5  بينمببا كببان 1998 –1994و لبب  اببط  الفتببرة مببن 
مببن هببؤالف  %43   ببي حببين أشببار 2333-1999مببن  ببي  تببرة الح،ببة  الفوسببفورينمااببج 
 .  2338-2334 ي  ترة متأارة من  الفوسفورينأنهل سمعوا عن مااج إلى المبحو ين 

 طبيق ألول مرة:سنة الت-2
 بسبنة تطبيبق شبباج الابريجين المبحبو ين ةوالمتعم،ب 2 أشار  النتاةو الواردة بالجدو  رقبل     

 ةببة التطبيبببق المبكببر  حيبببث كانببب   بببى مببن المبحبببو ين ي،عببون  %15.8  إلبببى أن لمفوسببفورين
مبن  %23.8  كمبا ي،بي 1998-1994ابط  الفتبرة مبن  الفوسبفورينبداية تطببي،هل لماابج 

مبن المبحبو ين  %22.5   ي حين جاف 2333-1999   ةة التطبيق المتوسط ى و ين المبح
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 %43.9. ومببن ناحيببة أاببر  أوةببح  النتبباةو أن 2338 -2334 ةببة التطبيببق المتببأار  ببى 
 بي زراعبتهل. وقبد يرجبي  لب  إلبى عبدل  الفوسبفورينمن المبحبو ين لبل ي،ومبوا بتطبيبق ماابج 

تطمببج زيببادة الجهببود المب ولببة مببن اإلرشبباد الزراعببي ممببا ي الفوسببفورينوعببيهل بفواةببد مااببج 
 .  الفوسفورينلتوعية ه و الفةة بأهمية مااج 

 تطبيق:العدد مرات -3
قببببد قبببباموا  مببببن المبحببببو ين %63.4نسبببببة أن  3أظهببببر  النتبببباةو الببببواردة بالجببببدو  رقببببل       

 إسببتادالبقببد قبباموا  بببأنهل %36.6بينمببا  كببر  نسبببة  مببرتين  الفوسببفورينمااببج  بإسببتادال
 .   أك ر من مرتين الفوسفورينمااج 

 المبحوثين التطبيق الصحيح: استخدام كيفية تطبيق -4
ماابج  اسبتادال من المبحو ين طب،بوا%78.9نسبة أن  4 أشار  النتاةو بالجدو  رقل      

ماابببج  اسبببتادال ببببأنهل طب،بببوا %21.1بطري،بببة ابببحيحة  بينمبببا  كبببر  نسببببة  الفوسبببفورين
 ،ة غير احيحة. بطري الفوسفورين

 :عن سنة الذيوع التأخيرسنوات عدد -5 
أقب  مبن  امن المبحو ين قد تبأارو  %83.3أن  5أوةح  النتاةو الواردة بالجدو  رقل        

مبن المبحبو ين  %19.7عن سنة ال يوع   بى حبين الفوسفورين عن تطبيق استادال  سنوا  7
 سنة ال يوع. عن استادام سنوا  عن تطبيق  7أك ر من  اتأارو  قد
   تطبيق:الالتوقف الالإرادي عن استمرار  -6

  لبل يتوقفبوا نهاةيبا عبن مبن المبحبو ين %83.1 6 أظهر  النتاةو الواردة بالجدو  رقل        
بببأنهل قببد توقفببوا ال إراديببا  مببن المبحببو ين %16.9  بينمببا  كببر الفوسببفوريناسببتادال مااببج 

  أك ر.  سنة واحدة  الفوسفورينعن استادال مااج 
 :الرغبة في االستمرار مستقبالً  -7

لتبببي تبببل الحابببو  عميهبببا مبببن المبحبببو ين ا 7 أوةبببح  النتببباةو البببواردة بالجبببدو  رقبببل
هببؤالف  مبن %93.2 أنمسبت،بًط  الفوسبفورينماابج  اسبتمرار اسبتادالوالااابة بالرغببة  بي 

ن أمسبت،بط  و ام  اسبتمرار اسبتاد بي  يرغبون الفوسفورينمااج  استادال ال ين تبنواالشباج 
وتشبير . مسبت،بطً  الفوسبفورينماابج  اسبتمرار اسبتاداللبل يكبن لبديهل رغببة  بي  منهل 9.8%

هبببب و النتيجببببة إلببببى انبببب  بببببالرغل مببببن وجببببود تببببباين  ببببي سببببنوا  اسببببتادال المبحببببو ين لمااببببج 
الرغبببببة مسببببت،بط  ببببي االسببببتمرار  ببببي هبببب ا لببببديهل الاالبيببببة العظمببببى مببببنهل   إال أن الفوسببببفورين
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ادال  وقد يرجي  ل  إلى إدرا  هؤالف المبحو ين لمفرق المحسبوس ببين إنتبا  الفبدان عنبد االست
م،ارنبببة بإنتاجيبببة نفبببس الفبببدان عنبببد زراعتببب  ببببدون ماابببج  الفوسبببفوريناسبببتادامهل لماابببج 

 .الفوسفورين
 :الفوسفورينمستوى تبني شباب الخريجين المبحوثين لمخصب  -8

أن  8 جبببدو بحبببو ين أظهببر  النتببباةو البببواردة بجين الملتحديببد مسبببتو  تبنبببى شببباج الابببري     
 ةببة  و  مببنهل  ببى  %22.5ن أو   ةببة  و  التبنببي المبنافض وقعببوا  بى  مبن المبحببو ين 33%

لبل تتبنبى  %43.8ن نسببة أ ةبة  و  التبنبي المرتفبي  و مبنهل  بى  %6.7ن أالتبني المتوسط  و 
 حتى تاري  جمي البيانا .  الفوسفورينمااج 

 :البيوتاسين: لثالمخصب الثا
 :البيوتاسينسنة السماع ألول مرة عن  -0
والمتعم،بببببة بسبببببماع المبحبببببو ين عبببببن ماابببببج 1 أظهبببببر  النتببببباةو البببببواردة بالجبببببدو  رقبببببل    

 ي  تبرة مبكبرة و لب  ابط   البيوتاسينقد سمعوا عن مااج  منهل % 25.8   أنالبيوتاسين
قبد  % 34.2المبحبو ين بنسببة  مبث عبن ب،ميب    بينما كان ما يزيبد 1998 –1994الفترة من 

   ببي حببين أشببار  نسبببة 2333-1999مببن  ببي  تببرة الح،ببة  البيوتاسببينسببمعوا عببن مااببج 
 ببي  تببرة متببأارة مببن  البيوتاسببينمببن هببؤالف المبحببو ين بببأنهل قببد سببمعوا عببن مااببج  43%

2334-2338  . 
 سنة التطبيق ألول مرة:-2

  إلبببى أن لمبيوتاسبببين ة تطبيبببق المبحبببو ينبسبببن ةوالمتعم،ببب 2 أشبببار  النتببباةو بالجبببدو  رقبببل    
 ةبة التطبيبق المبكبر  حيبث كانب  بدايبة تطببي،هل لماابج  ى المبحو ين ي،عون  من 14.2%

 ةبة التطبيبق المتوسببط  ببى مبنهل  %23  كمبا ي،بي 1998-1994ابط  الفتبرة مببن  البيوتاسبين
ن مببن شببباج الاببريجي %21.6   نسبببة   ببي حببين جبباف2333-1999السببنوا  مببن اببط  

. ومن ناحية أابر  أوةبح  النتباةو أن 2338 -2334المبحو ين بفةة التطبيق المتأار من 
 بي زراعبتهل.  البيوتاسبينمن شباج الاريجين المبحو ين لل ي،ومبوا بتطبيبق ماابج  44.2%

ممبببا يتطمبببج زيبببادة الجهبببود المب ولبببة مبببن  البيوتاسبببينوقبببد يرجبببي  لببب  إلبببى عبببدل وعبببيهل بفواةبببد 
 .  البيوتاسينوعية ه و الفةة بأهمية مااج اإلرشاد الزراعي لت

 تطبيق:العدد مرات -3
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قبببد قببباموا بتطبيبببق  مببن المبحبببو ين %58.2نسببببة  أن 3 البببواردة بجبببدو أظهببر  النتببباةو       
قبد قباموا بتطبيبق ماابج  بأنهل %41.8بما     بينما  كر  نسبةمرتين البيوتاسينمااج 
 .  أك ر من مرتين البيوتاسين

 المبحوثين التطبيق الصحيح: استخدام يقكيفية تطب -4
مااببببببج  اسببببببتادال   طب،بببببوامببببببن المبحببببببو ين %82.1أن  4 النتبببببباةو بجبببببدو أشبببببار        

اسببببتادال مااببببج  بببببأنهل قببببد طب،ببببوا %17.9  كببببر  ببببي حببببينبطري،ببببة اببببحيحة   البيوتاسببببين
 بطري،ة غير احيحة.  البيوتاسين

 :عن سنة الذيوع عدد سنوات التأخير-5
أقب  مبن  امن المبحو ين قد تبأارو  %62.7أن  5 لنتاةو الواردة بالجدو  رقلأوةح  ا       

مببببن  %37.3 أن حببببين عببببن سببببنة البببب يوع   ببببى البيوتاسببببينعببببن تطبيببببق اسببببتادال  سببببنوا  7
 عن سنة ال يوع. البيوتاسينسنوا  عن تطبيق استادال  7أك ر من  اتأارو  المبحو ين قد

   :تطبيقالالتوقف الالإرادي عن استمرار  -6 
  لببل يتوقفبوا نهاةيببا مبن المبحبو ين %89.5أن  6 أظهبر  النتباةو الببواردة بالجبدو  رقببل        

ببأنهل قبد توقفبوا ال مبن المبحبو ين   %13.5  بي حبين  كبر  البيوتاسينعن استادال مااج 
 سنة واحدة  أك ر.   البيوتاسينإراديا عن استادال مااج 

 الرغبة في االستمرار مستقباًل: -7
ماابج  اسبتمرار اسبتادالوالاااة بالرغببة  بي  7 الواردة بالجدو  رقلأوةح  النتاةو      

 بي حبين   من المبحبو ين لبديهل الرغببة  بي االسبتادال  %82.1نسبة  بأنمست،بًط  البيوتاسين
ماابج. وتشبير هب و النتيجبة ال اسبتمرار اسبتادالرغببة  بي اللبل يكبن لبديهل  %17.9ان نسبة 

  إال أن البيوتاسببينوجببود تببباين  ببي سببنوا  اسببتادال المبحببو ين لمااببج  إلببى انبب  بببالرغل مببن
الرغببة مسبت،بط  بي االسبتمرار  بي هب ا االسبتادال  وقبد يرجبي  لب  إلبى الاالبية العظمى لديهل 

إدرا  هبببببؤالف المبحبببببو ين لمفبببببرق المحسبببببوس ببببببين إنتبببببا  الفبببببدان عنبببببد اسبببببتادامهل لماابببببج 
 .البيوتاسيندان عند زراعت  بدون مااج م،ارنة بإنتاجية نفس الف البيوتاسين
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 :البيوتاسينمستوى تبني شباب الخريجين المبحوثين لمخصب  -8
أن  8 جبببدو بحبببو ين أظهببر  النتببباةو البببواردة بلتحديببد مسبببتو  تبنبببى شببباج الابببريجين الم     
 ةببببة  و  التبنببببي  ببببى  %18.3ن أو  بفةببببة التبنببببي المببببنافض  ي،عببببوا مببببن المبحببببو ين 32.5%

لببببل تتبنببببى  %44.2نسبببببة  أن ببببي حببببين  ةببببة  و  التبنببببي المرتفببببي   ببببى  %5ن أو  المتوسببببط 
 حتى تاري  جمي البيانا .  البيوتاسينمااج 

 

وبييين كييل ميين المتغيييرات  لممخصييبات الحيويييةتبنييى المبحييوثين  مسييتوىالعالقيية بييين ثانيييًا: 
 المستقمة:

إلبى  تشبير ط البسبيطأن قبيل معبامط  االرتببا 9 رقبل جبدو الالنتباةو البواردة بمن  يتةح
ببببين مسبببتو  تبنبببى المبحبببو ين لممااببببا   3  31عطقبببة معنويبببة طرديبببة عنبببد مسبببتو   وجبببود

كبان معنويبا حيبث  لمااببا  الحيويبةااسبتادال : عبدد سبنوا  الاببرة  بي متايبرالحيوية وببين 
لمماابببا  الحيويببة  موجبببا لمببا لمابببرة مببن أهميببة كبيببرة  ببي تبنببى شببباج الاببريجين المبحببو ين

كممببا زاد  الابببرة  ببي اسببتادال الماابببا  الحيويببة كممببا أد   لبب  إلببى زيببادة اسببتادال  حيببث
الماابببا  الحيويببة وقببد يرجببي  لبب  إلببى إدرا  هببؤالف المبحببو ين لمفببرق المحسببوس بببين إنتببا  

 إةببببا ةالفببببدان عنببببد اسببببتادامهل لمماابببببا  الحيويببببة م،ارنببببة بإنتاجيببببة نفببببس الفببببدان بببببدون 
عدد سبنوا  التعمبيل : بمتاير 3  35ة معنوية طردية عند مستو  كان  العطقكما . ماابا 

كممببا زاد  سببنوا  التعمببيل كممببا زاد انفتبباا المبحببوث  يفسببر  لبب  بأنبب  حيببث الرسببمي لممبحببوث
ططعبب  وتبنيبب  لمجديببد بمتايببر  3  35عنببد مسببتو   عكسببيةوكانبب  العطقببة معنويببة  .البب هني وا 

العمبببر قببب  تبنبببى شبببباج الابببريجين المبحبببو ين  كممبببا زاد  أنبببب  لببب  يمكبببن تفسبببيرحيبببث  العمبببر
و لب  ألن كببار السبن ال ي،بمبون الماباطرة بمبا هبو جديبد ونتيجبة لتعببودهل  لممااببا  الحيويبة

وبنببباف عمبببى النتببباةو السببباب،ة تبببل ر بببض الفبببرض اإلحاببباةي عبببن هببب و  عمبببى الزراعبببة الت،ميديبببة 
      قبو  الفرض البح ي البدي .و  المتايرا 

مبببن النتببباةو البببواردة بالجبببدو  العطقبببة باسبببتادال  مرببببي كبببا   اتةبببح معنويبببة  وبااتببببار
لمماابببا  تبنببى المبحببو ين  مسببتو  بببين 3.31عنببد مسببتو   طرديببة وجببود عطقببة معنويببة13

كببب  مبببن: االسبببت،رار  بببي المنط،بببة كبببان معنويبببا موجببببا حيبببث كممبببا زاد اسبببت،رار  وببببين الحيويبببة
لمماابببا  تبنببيهل و  الاببريجينسبباج وتشببجيي المنط،ببة  ببإن الرغبببة تزيببد إلببى اكت  ببيالمبحببوث 
االنفتاا الجارا ي كان معنويا موجبا حيث كمما زاد انفتاا المبحوث الجارا بي كممبا و  الحيوية  

 زاد تبني  لمماابا  الحيوية نتيجة اططع  وتفتح  الب هني نتيجبة انفتباا المبحبوث الجارا بي 
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لمببببا ت،دمبببب  هبببب و الماببببادر مببببن  ودرجببببة التعببببرض لماببببادر المعمومببببا  كببببان معنويببببا موجبببببا
المرشببببد واألاببببدقاف عببببن طريببببق  الماابببببا  الحيويببببةالمعمومببببا  المتعببببددة والمتنوعببببة عببببن 

كمبا  مما يؤد  إلبى إدرا  ووعبى المبحبوث لمعمب  عمبى تبنيب  لممااببا  الحيويبة. ...جارتوال
ويفسبر  أ الت،بدير الب اتي ل،يبادة البر  بمتايبر: 3  35كان  العطقة معنويبة طرديبة عنبد مسبتو  

 ل  بأن من يجد  ى نفس  ال،يادة ي،ب  المااطرة كنتيجة أن  يحج أن يجرج ك  مبا هبو جديبد 
  لمتايببرا عببن هبب و ا اإلحابباةيالفببرض  تببل ر ببضوبنبباف عمببى النتبباةو السبباب،ة  . ببى الزراعببة

 بى حبين لبل تتةبح معنويبة العطقبة ببين  البدي  له و المتايرا . البح يوب ل  تل قبو  الفرض 
ال،يببال بأعمببا  أاببر  بجانببج الزراعببة  لمماابببا  الحيويببة وبببين متايببر ة تبنببى المبحببو يندرجبب

لببد  هببؤالف المبحببو ين الططعهببل عمببى الجديببد نتيجببة  الكببا يويفسببر  لبب  بعببدل وجببود الوقبب  
لهبب ا  البح ببيلببل نببتمكن مببن قبببو  الفببرض  وبالتببالي غيببر الزراعببة األاببر النشبباال  باألعمببا  

    .  ر ض الفرض اإلحااةي عن ه ا المتاير ل نتمكن منل وبالتالي المتاير
                         

 ممخصبات الحيوية:تواجو المبحوثين عند تبنييم ل التي : المعوقاتثالثاً 
 كرهببببا  التببببيوجببببود عببببدد مببببن المعوقببببا   11أوةببببح  النتبببباةو الببببواردة بالجببببدو  رقببببل        

حيبث  كبر هب ا  الابش التجبار وهي  ابا  الحيويةلمما تواجههل عند تبنيهل والتين و المبحو 
حيببث  كببر  المااببج الحيببو  بأهميببة المبحببو ينقمببة وعببى   مببن المبحببو ين %55.8المعببوق 

حيبث  كبر  ي المااج الحيبو  عبن قبر  الابريجينبعد أماكن بي  نهلم %46.6 ه ا المعوق
إلببى هبب ا حيببث أشببار  عببدل الحاببو  عمببى نتبباةو مشببجع   مببن المبحببو ين %43هبب ا المعببوق 

 حيبببث الماابببج الحيبببو  لمتاببزين  تبببرة طويمبببةعببدل قابميبببة   مبببن المبحبببو ين %23.8المعببوق 
 .من المبحو ين %08.3  كر ه ا المعوق بما  نسبة من

 

 :لمعمل عمى حل ىذه المعوقات ذكرىا المبحوثين التي المقترحاتًا: رابع
،ترحببببا  التببببي  كرهببببا وجببببود عببببدد مببببن الم 12 أظهببببر  النتبببباةو الببببواردة بالجببببدو  رقببببل      
الجيببدة بأمبباكن  الماابببا  الحيويببة تببو ير :ن لمعمبب  عمببى حبب  هبب و المعوقببا  وهببىو المبحو بب

قيببال اإلرشبباد الزراعببي   مببن المبحببو ين %63حيببث أشببار إلببى هبب ا الم،تببرا  توزيببي مو ببوق بهببا
مببببن  %53.8حيببببث  كببببر هبببب ا الم،تببببرا  بعمبببب  نببببدوا  لمتوعيببببة بأهميببببة الماابببببا  الحيويببببة

حيبث بماب  نسببة   بي أمباكن قريبب  مبن قبر  الابريجين المااببا  الحيويبة تبو ير  نالمبحو ي
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تببببو ير الماابببببا  الحيويببببة  ببببي المواعيببببد  مببببن المبحببببو ين %44.2 مببببن  كببببر هبببب ا الم،تببببرا
    .من المبحو ين %23.8حيث بما  نسبة من  كر ه ا الم،ترا  هاالمناسبة الستادام

 :يميية بما في ضوء نتائج البحث السابقة يمكن التوص
العمببب  عمبببى تفعيببب    جهبببزة المعنيبببة باإلرشببباد الزراعبببي  بببى اعتبارهبببا ةبببرورةاأل ةبببيتأن  -0

 اسبببببتادال شبببببباج الابببببريجينتبنبببببى  الببببب   يبببببؤد  إلبببببى زيبببببادة معبببببدال  اإلرشببببباد  البببببدور
 اااة  ى االراةى الاحراوية. مماابا  الحيويةل

بتبو ير المااببا  الحيويببة  اعيبةت،بول األجهبزة المعنيبة بنشببر المسبتحد ا  الزر ةبرورة أن  -2
واسببتادامها  يهبباوالمواعيببد المناسبببة لتسببهي  الحاببو  عم األمبباكنبأنواعهببا الماتمفببة  ببى 

 .استادامًا سميماً 
 
                                   سميياع عن المخصبات الحيويةيييلسنيوات التيوزييع المبحيوثين وفقيا    : 0جيدول  

                       
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع المبحوثين وفقا لسنوات تطبيق المخصبات الحيوية : 2جدول 
 
  
 
 
 
 
 

      

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين سنوات السماع
 % التكرار % التكرار % التكرار

 -0994سييييييييييماع مبكيييييييييير )
0998) 

36 31 33 27.5 30 25.8 

 -0999وسيييييييط )سيييييييماع مت
2113) 

44 36.6 39 32.5 40 34.2 

 -2114سييييييييماع متيييييييييأخر )
2118) 

41 33.4 48 41 48 41 

 011 021 011 021 011 021 المجموع

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين سنوات التطبيق
 % التكرار % التكرار % التكرار

 04.2 07 05.8 09 09.2 23 (0998 -0994تطبيق مبكر )
 21 24 21.8 25 22.5 27 (2113 -0999تطبيق  متوسط )
 20.6 26 22.5 27 26.6 32 (2118 -2114تطبيق  متأخر )

 44.2 53 41.9 49 30.7 38 م يطبقل
 011      021 011   021 011 021 المجموع
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 لمخصبات الحيويةالستخدام ا تطبيقيم توزييع اليمبحوثين وفقييا لعدد مرات : 3ول جيد 

 
 
 
 
 
 

            لمخصبات الحيويةا الستخدام التطبيق الصحيح توزييع اليمبحوثين وفقييا لكيفية :4جيد ول 
 
 
 

             
      

            

ج
بحوثين وفقًا لعدد سنوات تأخرىم فى التطبيق عن سنة : توزيع الم5دول 
 الذبوع

 

 
 

ج
ي

ج
 توزيع اليمبحوثين وفقيا لعدد سنوات التوقف الالإرادي :  6ولدج

 
       

   
 

    
 ج

 البيوتاسين فورينالفوس العقدين عدد مرات التطبيق
 % التكرار % التكرار % التكرار

 58.2 39 63.4 45 56.0 46 طبق مرتين
 40.8 28 36.6 26 43.9 36 طبق اكثر من مرتين

 011      72 011   70 011 82 المجموع

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين كيفية التطبيق
 % التكرار % التكرار % التكرار

 82.0 55 78.9 56 80.7 67 يقة صحيحةطبق  بطر 
 07.9 02 20.0 05 08.3 05 طبق  بطريقة غير صحيحة

 011 67 011 70 011 82 المجموع

عدد سنوات التأخير عن 
 سنة الذيوع

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين
 % االتكرار % التكرار % التكرار

 62.7 42 81.3 57 85.4 71 سنوات 7تأخر أقل من 
 37.3 25 09.7 04 04.6 02 سنوات 7تأخر أكثر من 

 011      67 011   70 011 82 المجموع

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين سنوات التوقف
 % التكرار % التكرار % التكرار

 89.5 61 83.0 59 82.9 68 لم يتوقف-0
 01.5 7 06.9 02 07.0 04 سنة فأكثرتوقف  -2

 011     67 011   70 011 82 المجموع
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 المخصبات الحيويةستخدام مستقباًل الالستعدادىم توزييع المبحوثيين وفقا :  7جدول 
                                                                              

 
 
 
 
 

 ج
 
 

 يوى تبنييييم المخصبات الحيويةيتوزييع المبحوثيين وفقييا لمست:  8جدول 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بين مسييتوى تبنى المبحوثين لممخصبات الحيوية وبين  قة اإلرتباطيوالعال:  9 جدول
 المتغيرات المستقمة                     

 قيم معامل االرتباط البسيط            المتغيرات المستقمة             
 -*1.204 عمر المبحوث -0
 *1.221 عدد سنوات التعميم الرسمي لممبحوث -2
 **1.435 عدد سنوات الخبرة في استخدام المخصبات -3

 
  .               228 = 3.31ومستو  معنوية  118رية ح رجا عند دلمعام  االرتباط البسيط  الجدولية ،يمةال   3.31عند  معنو **                    
    .174 = 3.35ومستو  معنوية  118رية ح رجا عند دلمعام  االرتباط البسيط  الجدولية ،يمةال   3.35عند  معنو  *                         

 

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين االستمرارية مستقبال
 % التكرار % التكرار % التكرار

 82.0 55 91.2 64 87.8 72 نعم -0
 07.9 02 9.8 7 02.2 01 ال -2

 011      67 011   70 011 82 المجموع

 البيوتاسين الفوسفورين العقدين فئات مستوى التبني
 % التكرار % التكرار % ارالتكر 

 32.5 39 31 36 35 42 درجات( 9تبنى منخفض )اقل من 
 08.3 22 22.5 27 25 31 درجة( 08ألقل من  9تبنى متوسط)من
 5 6 6.7 8 8.4 01 درجة فأكثر( 08تبنى مرتفع )من 

 44.2 53 41.8 49 30.6 38 غير المتبنين
 011      021 011   021 011 021 المجموع
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 توى تبنى المبحوثين لممخصبات الحيوية وبين المتغيرات المستقمة: العالقة بين مسي01جدول 
  
 
 
 
 
 
 

                                  
 3.35* معنو  عند                                 3.31** معنو  عند 

                     
 
 
 واجيتيييم عنييد تبنيييييم التيلممعوقييات  ين وفقييايييع شبيياب الخريجييين المبحوثيتوز  :00يدولج

                                   لممخصبات الحيوية
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 التي ذكروىا  الخريجييين المبحوثييين وفقييا لممقترحاتتوزيييع شبيياب :  02جدول 
 مى حل ىذه المعوقاتع لمعمل             

 

 قيم مربع كاى المحسوبة المتغيرات المستقمة
 ةاالستقرار في المنطق  -0
 القيام بأعمال أخرى بجانب الزراعة  -2
 االنفتاح الجغرافي   -3
 التقدير الذاتي لقيادة الرأي -4
 الفردية درجة التعرض لمصادر المعمومات -5

08.602** 
1.897 
25.208** 
04.376* 
31.540* 

 % التكرار المعوقات                                          
 الغش التجاري -0
 قمة وعى الخريجين بأىمية المخصب الحيوي -2
 بعد أماكن بيع المخصب الحيوي عن قرى الخريجين   -3
 عدم الحصول عمى نتائج مشجعو-4
 عدم قابمية المخصب الحيوي لمتخزين فترة طويمة  -5

67 
56 
48 
25 
22 

55.8 
46.6 
41 

21.8 
08.3 

 % التكرار المقترحات
 الجيدة بأماكن توزيع موثوق بيا  المخصبات الحيوية توفير -0
 قيام اإلرشاد الزراعي بعمل ندوات لمتوعية بأىمية المخصبات الحيوية      -2
 في أماكن قريبو من قرى الخريجين   بات الحيويةالمخص توفير -3
 توفير المخصبات الحيوية في المواعيد المناسبة الستخدام الخريجين ليا  -4

72 
60 
53 
25 

61 
51.8 
44.2 
21.8 
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  YOUTHS GRADUATES ADOPTION FOR USING BIO-

FERTILIZERS ON  RECLAIMED  LANDS IN  MINIA  

GOVERNORATE 

 

S. M. A. El- Elsharkawy  , M.  A.  Embarak and   H.  M. Moawad 
Agric. extin. And ruler development Dept. National Res. Center Doki, Giza. 

 

ABSTRACT 
        This study aimed to find out  the rate of youths graduates 

adoption of the use of bio-fertilizers, defining the relationship 

between rate of adoption and the studied independent variables, 

finding out the obstacles which faced the selected youths graduates 

on using these bio-fertilizers and pointing recognizing their 

suggestions to overcome these obstacles. 

        Graduates' of villages  lie in the western desert side of Minia 

Governorate were selected the villages include 3 villages from the 

north to the south of the governorate. Two on these villages were 

chosen in a random way : 022 graduates from second village 33 

graduates and from the fourth  village . Thus the research included 

033 graduates. In order to select the study sample of the young 

graduates, Krejicie's and Morgan's equation was used. Applying the 

equation on the research list showed that the required sample size 
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was 082 graduates who represented 32 % of the total research list. 

They were selected in a regular random way from the agricultural 

property lists of young graduates at the agricultural cooperatives 

distributed on the two villages as follows: the second village " 32 

graduates " , the fourth village " 38 graduates ". 

         A questionnaire was prepared through interviews with the 

selected sample to achieve the goals of the research. After doing the 

pre-test, the necessary modifications were performed till it was valid 

for collecting data which were collected in February 8202. The 

adoption was measured through seven axes including an equation.  

         Showing and analyzing the data depended on the following 

statistical tools percentages, frequencies, Chi Square Test, and 

Pearson's correlation coefficient. 

 

The most important conclusions were:  
0] The majority of adopting selected young graduates was of a 
low-level adoption of 83 % for the Okadin fertilizer, 82% for 
phosphorin, and 8823  % for Botasin, 8] There is a significant 
positive correlation at level 2220 between the selected young 
graduates' adoption degree as a dependent variable and both 
the stability in the region, years of experience in using bio 
fertilizers, geographical opening and the degree of exposure to 
information resources. There is also a significant positive 
correlation at the level of 2223between the number of both the 
official education years of the selected and the self-estimation 
of opinion leadership. And there is a significant negative 
correlation at the level of 2223 for the age variable, and there is 
no correlation for the variable of doing other jobs beside 
agriculture; 8] The most important obstacles facing the 
selected young graduates on adopting bio-fertilizers were the 
commercial cheating at 33224, the lack of graduates' awareness 
of bio-fertilizers at 33234, and the remote places of selling the 
bio-fertilizers at 324 and 3] The most important suggestions of 
the young graduates to solve these obstacles were overcome by 
making the bio-fertilizers available at trusted places at 324, 
and holding symposia on the importance of bio-fertilizers at 
32224 by the agricultural extension. 


