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 صمخالم
)الممارسدداا المؤديددة طددة ثالتر رممارسدداا الددزراع المرتثالتعددر  عمددى ىدد ا الث ددى إلددى  يددد ي

 ماتمفدةوعالقدة  لدب ثاراهرديم الثم افظدة الدوادى الجديدد   لمتر ر والممارسداا المكاف دة لمترد ر 
 الثا ددى الو عمدد  مكدداع  همركددز الاارجددة ثاعتثددار عينددة عشددواهية مددع مزارعددى عمددى الث ددى  وأجددرى ،

تدم إاتيدار أرثدع فقدد  عدع قدرى الث دى  أمدا ،مراكز الم افظة ال ى يعدانى مدع الترد رأكثر ويعتثر مع 
تددم ت ديددد و   SPSSقددرى ثطريقددة عشددواهية ثاسددتادام مجموعددة الثددرامل اإل ردداهية لمعمددوم اإلجتماعيددة  

 جدددم العيندددة ثمعموميدددة  جدددم الشددداممة ثاسدددتادام جددددداو  ت ديدددد  جدددم العيندددة ثمعموميدددة  جدددم الشدددداممة 
مزارعددًا  838ثمدد  جددم الشدداممة ، وثمددا أع    KREJCIE,MORGAN,1970لكريجسددى ومورجدداع )

و لددب ال دداهزيع ثكدد  قريددة  موزعددة عمددى أرثددع قددرى ثمددا يتناسدد  مددع عدددد مزارعدداً  865 عينددة قدددرىا فقاثمددو
جندددداى عمددددى  و الثددددور  و ثورسددددعيد و مزارعددددًا لقددددرى نارددددر 87 و33 و909 و 96 عمددددى الن ددددو التددددالى

مدع المث دوثيع تدم جمدع الثيانداا  ا وقددىد  ،ثم تم س   عينة عشواهية مع الدزراع ثتمدب القدرى ، الترتي 
جة وت ميد  وعدرض الثيانداا النسد  المهويدة، الأستادما فى معو  ،المقاثمة الشاريةاإلستثياع ث ةثطريق

امل اإل رددددداهية لمعمدددددوم و لدددددب ثاسدددددتادام مجموعدددددة الثدددددر ، لمرتددددد  وسدددددثيرماع إرتثددددداط كنددددددا  مىمعدددددامو 
 .لشدددكا  التويدددي ية الددد ى يتيدددمنيا الث دددىاد اإلعدددد Excelسدددتادام ثرندددامل ا  و ، SPSSاإلجتماعيدددة 

متوسددطة لممسددثثاا  درجددة تطثدديقيم زراع العينددةأع أكثددر مددع نردد  وتشددير نتدداهل الث ددى الميدددانى إلددى 
لمممارسداا المرتثطدة ة المث دوثيع درجدة تطثديقيم متوسدطالدزراع أع أكثر مع نر  و  ،الثشرية لمتر ر

ثاا الثشدددرية لمترددد ر إرتثطدددا إرتثاطدددًا موجثدددًا أع درجدددة تطثددديقيم لممسدددثو  ،ثمكاف دددة ترددد ر الرايدددى
ثكد  مدع سدنواا التعمديم ، المشداركة  فدى  ديع إرتثطدا إرتثاطدًا سدالثاً والمينة الرهيسدية والثانويدة ثالسع ، 

أع درجة تطثيقيم لمممارساا المرتثطة ثمكاف ة التر ر إرتثطا إرتثاطدًا موجثدًا ثكد  فى المنظماا ، و 
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رتثاطًا سالثاً و تاى عمى العالم الاارجى ، مع سنواا التعميم ، واإلنف  عددد أفدراد السدر و  ثك  مع السدع ، ا 
 .، والمينة الرهيسية والثانوية

 المقدمة والمشكمة البحثية
تعدد الرض مكوندًا أساسديًا مدع مكونداا المنظومددة 
الثيهيددة المسددهولة عددع تددوفير سددث  ال يددا  لجميددع الكاهندداا 

د المتا دددة لمثشدددر ثمدددا وتعتثدددر مدددع ثددديع أىدددم المدددوار  وال يددد
نثاتيددددة  هت تويدددو مدددع ترثددددة زراعيدددة ومردددادر ماهيددددة و يدددا

ىامددددًا فددددى  يددددا  ورفاىيددددة  اً وتمعدددد  المددددوارد الريددددية دور 
الشدددددعو ، و لدددددب مدددددع ادددددال  تددددد ميع  اجددددداا اإلنسدددددداع 
الغ اهيددددة ، وتددددوفير فددددرص عمددددد  ، ومددددواد أوليددددة لمعظدددددم 

ومؤشددددددددرًا قويدددددددددًا الرددددددددناعاا التددددددددى ي تاجيددددددددا اإلنسدددددددداع 
ىندداب  ياا الدددو  وعمددى الددرذم مددع  لددب نجددد اعالقتردداد

قميميدددة وعالميدددة تدددؤدى إلدددى افدددض  عدددد  عوامددد  م ميدددة وا 
مددع مددوارد الميدداه  والكفددا   اإلنتاجيددة ليرايددت ومددا ت ممدد

والنثدددداا وال يددددواع ، وتعددددر  ىدددد ه الظدددداىر  فددددى عموميددددا 
ثتددددددىور الرايدددددت ىددددد ا ويتفدددددق المشدددددتغموع ثعمددددددوم إدار  

أرايدددددت المنددددداطق الجافدددددة المدددددوارد عمدددددى تسدددددمية تددددددىور 
  .97: 9999ثالتر ر )ثمثع و نسيم،

لدديس لمتردد ر  وأندد ظومددع العجالددة السدداثقة  نال دد
جتماعيدددة  أثعددداد طثيعيدددة فقدددط ولكدددع ىنددداب أثعددداد ثشدددرية وا 

، ولقددد تناولددا معظددم ثيدد ه الظدداىر  مرتثطددة إرتثاطددًا وثيقدداً 
الث دددداى النا يددددة الفنيددددة ليدددد ه الظدددداىر  والمرتثطددددة كثيددددرًا 

عددداد الطثيعيدددة لمتعدددر  عمددددت نسدددثة الممو دددة والقمويددددة ثالث
وتتثددع التغيددراا فددت الاردداهص الكيمياهيددة فددت الرايدددى 
الزراعيدددة إال أع ىددد ه الث ددداى لدددم تيدددتم ثدراسدددة الجوانددد  

سدددددو   ولددددد االمتعمقدددددة ثالثعددددداد الثشدددددرية أو اإلجتماعيدددددة 
الث دددى تمدددب الثعددداد والمتمثمدددة فدددت ممارسددداا  تندداو  ىددد اي

ثم افظدددة الدددوادى الجديدددد   ثطدددة ثيددد ه الظددداىر المرتالدددزراع 
فمددددددع أكثرالت دددددددياا التددددددت تددددددنعكس سددددددمثًا عمددددددى التنميددددددة 
الزراعيددددة ثالم افظددددة ظدددداىر  تردددد ر الرايددددى الزراعيددددة 
التت تدؤدي ثددورىا إلدى  ددوى اسداهر فاد دة فدت اإلنتدا  

الزراعدددددت، اروردددددًا أع جانثدددددًا كثيدددددرًا مدددددع جددددد ور ىددددد ه 
رسدداتيم الااطهددة تجدداه المشددكمة يددرتثط ثسددموب الثشددر ومما

 الزراعية  تياالر 
سددي او  مددع ىدد ا المنطمددق وثشددك  أكثددر ت ديدددًا و 

 : مدددددا ىدددددىيدددددواآلت ااإلجاثدددددة عمدددددى التسددددداؤال الث دددددى ىددددد ا
ثيدا المث دوثيع مدع الدزراع والمسدثثو الممارساا التى يقدوم 

الممارسداا التدى يقدوم ثيدا المث دوثيع  ما ىدىو   ؟تر رلم
مدددددا ىدددددى ارددددداهص و   ؟مدددددع الدددددزراع لمواجيدددددة الترددددد ر

المث دددددددوثيع المرتثطدددددددة ثتطثددددددديقيم لمممارسددددددداا المرتثطدددددددة 
 ؟ثالتر ر

 أهداف البحث
 مارسدااييد  ى ا الث ى ثشك  عام إلى التعر  عمى م
م افظددة ثالددزراع المرتثطددة ثالتردد ر فددى مركددز الاارجددة 

لعدام عدد  أىددا  االوادى الجديد ، وينثثق مع ى ا اليد  
 فرعية ىى :

ثيددا المث ددوثيع سدداا التددى يقددوم التعددر  عمددى الممار  .9
 متر ر. ل مع الزراع والمسثثو

التعددر  عمددى الممارسدداا التددى يقددوم ثيددا المث ددوثيع  .8
 مع الزراع لمواجية التر ر. 

ت ديددددد العالقددددة ثدددديع ثعددددض اردددداهص المث ددددوثيع  .3
  لمممارساا المرتثطة ثالتر ر. طثيقيمودرجة ت

 اإلطار النظرى
م فددددت عددددا لو  مددددر  "التردددد ر" ظيددددر مرددددطم 

 واثيددددددددددر سددددددددددتادمو العددددددددددالم الفرنسددددددددددتإ عندددددددددددما ،9949
ز ددد  السدددافانا  عمميدددة لورددد "، "Aubrevilleالغاثددداا
، والتدت وشدثو اإلسدتواهية اإلسدتواهيةلغاثاا الفريقيدة عمى ا

وسددثثا ، لمترثددة التغيددراا الفيزياهيددة والكيمياهيددةأثددرا عمددى 
ىددت  أع العوامدد  الثشددرية و كددر . لمترثددة الشددديدتآكدد  ال
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 ددددرق  دور مشددددددًا عمددددى العمميددددة، لرهيسددددت ليدددد ها السددددث 
زالة الغاثاا  . (Verstraete, 1986) عمع قث  السكا وا 

ويعدد التردد ر مردطم   و دالالا متعدددد  وليدد ا 
المنظمددة   كرتددوفقددد تعددددا وتثاينددا مفاىيمددو، ومنيددا مددا 

أ دد   يى اعتثرتدو  94: 8000) العرثية لمتنمية الزراعية
ى يعتدددددرى الرض المنتجدددددة. مظددددداىر التمدددددوى الثيهدددددى الددددد 

وطثقدددددددًا لتعريددددددد  ثرندددددددامل المدددددددم المت دددددددد  لمثيهدددددددة لعدددددددام 
الرايددى المنتجددة وتغيددر  تححورور التصحح ريعنددى 9977

فددددى ثيولوجيتيددددا، ويترتدددد  عميددددو كددددوارى م سدددداوية عندددددما 
يردددددد   التغيددددددر المنددددددااى زيدددددداد   فددددددى اليددددددغط عمددددددى 

 .UNEP, 1977: 43)الرض)
 طبيعيححح ال العوامححح تتدددداا  مجموعدددة مدددع ىددد ا و 

والثشددرية فددى رددنع ظدداىر  التردد ر فددى المندداطق الجافددة 
الجافددة، وفيمدا يمددى سديتم التعددرض لمعوامد  الرهيسددية  ووشدث

 لمتر ر. والمسثث
مسبببببات التصبببحر الناتجبببة عبببن ممارسبببات العامببب   -ا

 :البشرى
 ، 8098ىيهددددة المسددددا ة الجيولوجيددددة السددددعودية ) اشددددارا
 ،  Iosifides & korres(2012:4) وكدد  مددع

Alexander(2011) (956-953: 8099، شدددعثاع  ، 
Adeel, et al., (2005:9)  ،Pereira(2005:860) 

، 
Hegzi, et al., (2005:43-44)   (8004، دعدثس 

-904: 8008 ،  سدددددع)8003 ، نعمدددددة )333- 338:
990،    NIchoison, et al. (1998:816)  ،

: 9978العددددددددانى)و  FAO(1993) ، 35: 9998السدددددددديد)
لى أع أىم العوام  المرتثطة ثالنشدطة اإلنسدانية  . إ933

    يمى : تتمث  فيماوالمسثثة لمتر ر 
 الز   العمرانى. .9
 الرعى الجاهر والمثكر . .8
 ستغال  الرايت .إفت اإلفراط  .3

 .  ةتجري  الرايى الزراعي .4

 ىجر  السكاع مع الري  إلى المدع . .5
 فددر اآلثددار ثدددوع دراسددة كافيددة ممددا يددؤدى  .6

 ستوى تمب اآلثار وجفا  ثعييا.إلى إنافاض م

 الجوفية عالية الممو ة. هإستعما  الميا .7

عدم إنشا  المرار  أو عدم كفا   الردر  فتدزداد  .8
 آثار التمم  والتغدق.

 إستنزا  المياه الجوفية. .9

اإلسددددتادام المفددددرط لممثيددددداا والسددددمد  وفددددى  .90
 .أوقاا ذير مناسثة

اإلسدتادام المثاشدر لمسددماد الثمددى دوع إجددرا   .99
 ى معامالا عميو.أ

 عدم إستادام السالي  ال ديثة فى الرى. .98

 رى الم اري  ثمياه الرر  الر ى. .93

 اإلستغال  المفرط لمموارد الاشثية. .94

فددددوق  المامفدددداا الزراعيددددةإطددددالق النددددار فددددى  .95
 .ةسط  الترث

 مسببات التصحر الناتجة عن العوام  الطبيعية: -ب
 مطار. قمة كمية ال .9

 ديد .تعرض الرض ليثو  رياى ش .8

ز   الكثثاع الرممية عمى المزروعاا فدت المنداطق  .4
 الر راوية.

 إرتفاع درجاا ال رار . .4

 رتفاع ممو ة الترثة.إ .5

 قمة مرادر الرى. .6

  أع مقاومددة 809-800: 8009يد كر الشديمى )و 
التر ر تعنى منع تدىور الرايدى التدى تندتل الاشدا  
وال طددددددا  والكددددددي والم ارددددددي  ، وىندددددداب العديددددددد مددددددع 

اه  التددى يمكدددع إسددتاداميا لمقاومدددة التردد ر والتدددى الوسدد
 -86: 8098)جمي ،ةتيددددددددددددددددمنتيا المراجددددددددددددددددع العمميدددددددددددددددد

    Nekushoeva&Khmadov,2008:889؛87
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-474:  9999؛  سددددددددديع ،30- 86: 8008؛  سدددددددددع،
: 9999القرددددددداص  ؛867: 9997أثدددددددو الفتدددددددوى ،؛ 476
وتشددم    803 -808:  8009والشدديمى ، 955 – 953

    تمب الوساه  ما يمى:
م سدددددع  النايددددد  أو ردددددفاه  أسدددددمنتية و اإسدددددتاد .9

أو  ومرثعدداا الثددوص والمددواد الجافددة والنثاتدداا ال يدد
رض كسدددددددديا   ددددددددو  الالميتددددددددة والفددددددددرع النثاتيددددددددة 

 ل مايتيا مع ز   الغرود الرممية.

إسدددتادام الثقايدددا النثاتيدددة الميتدددة أو المدددواد التراثيدددة  .8
 فت تغطية الرما .

رض لم فدددددداظ القيددددددام ثعمميددددددة التشددددددجير  ددددددو  ال .3
 عمييا مع إنجرا  الرياى وز   الغرود الرممية. 

اإلعتماد عمدى دوراا زراعيدة ال تكدرر الم ردو   .4
 الوا د فى ال يز سنة ثعد سنة.

عدددددددم زراعددددددة الم ارددددددي  المجيددددددد  لمترثددددددة فددددددى  .5
 الرايى المنافية الاروثة.

العم  عمى زياد  المامفاا العيوية المتا دة فدى  .6
والسدماى لقطعداع الماشدية  ال ق  ثالتسميد العيوى،

ثدددد ع تتغدددد ى عمددددى ثقايددددا الم رددددو  ثعددددد ال ردددداد 
فاد  الترثة ثروثيا.  وا 

عددددع  الت ددددو  إلددددى وسدددداه  الددددرى ال ديثددددة عويدددداً  .7
السدددداهد  اليددددًا فددددى كثيددددر مددددع الزراعدددداا الددددرى ثالغمر 

 المروية )الرى ثالرش ، الرى ثالتنقيط .

سدددددددتادام إتسدددددددوية الرض جيددددددددًا قثددددددد  الزراعدددددددة ) .8
يددددزر فددددى تسددددوية الرض إل كددددام تسددددوية تقنيدددداا الم

الرض ثقردددد ال دددد مدددع كميدددة المدددا  الالزمدددة لدددرى 
 ال ق  ثالغمر .

 زراعة الم اري  التى تت م  الجفا . .9

ة يددمعالجددة الترثددة ثوسدداه  ت سدديع الترثددة الميكانيك .90
)ال ددددددرى العميددددددق  أو الكيماويددددددة )إيددددددافة الجددددددثس 

 الزراعى .

 عال .التوازع ثيع زراعة الم اري  وزراعة ال .99

ثفتدددددراا لرا دددددة الرض ومدددددع المفيدددددد أع  السدددددماى .23
تتثاد  م اري  ال ثو  مدع م اردي  الثقدو ، وأع 

 تتيمع الدور  م اري  عم .

 -اإلسددددددددتفاد  مددددددددع مامفدددددددداا الم ارددددددددي )التثاع .93
القددش  ثعددد معالجتيددا ثددالكمر واإليددافاا اليايددمة 

 لترث  أعالفًا جيد .

يد  مدع إستعما  الثيوا الم ميدة فدى الزراعدة لمتقم .25
 .شد  ال رار 

 ثالغسي . ةتقمي  ممو ة الترث .26

 طريقة إجراء البحث
 : بحثتحديد المجا  الجغرافى لم -2

تددددم إاتيددددار م افظددددة الددددوادى الجديددددد إلجددددرا  ىدددد ا 
ثاعتثارىددا إ دددى المندداطق الردد راوية التددت تعددانت الث ددى 

 ،أرايييا الزراعيدة ثردور  أو ثد ارى مدع ردور الترد ر
وادى الجديددددد عمدددددى قطاعددددداا تنطدددددوي م افظددددة الددددد  يددددى

تتمايز فيمدا ثينيدا وفقدًا لطثيعدة الترثدة الزراعيدة، والظدرو  
المناايدددددة ونظدددددم الدددددري المتثعدددددة، ونمدددددط اإلنتدددددا  النثددددداتت 

اتالفدداا الكثافدداا السددكانية، وال يددوانت السدداه وىدد ه ديع وا 
قددد  أادد ا فددت اإلعتثددار فانيدداجميعددًا إ ا مددا  المتغيححرا 

شدمواًل عددع العوامد  الثشددرية تسداىم فدت تقددديم ردور  أكثددر 
إليددددو  يسدددعى التدددت تدددؤدي إلددددى  ددددوى التردددد ر وىدددو مددددا

لمعرفة ت ثيره فت م اولة لمم افظة عمى الرايدت  ث ىال
 الزراعية مع التر ر ثم افظة الوادى الجديد. 

الميددانت  ث دىتم اإلسدتقرار عمدى إجدرا  الى ا وقد 
 و ى ال دالثاعمد  م د   نظدرًا الندوثقرى مركز الاارجة 

 .التص رمع  يعانىويعتثر مع مراكز الم افظة ال ى 
أرثدددع قدددرى اتيدددار تدددم إفقدددد  ث دددىأمدددا عدددع قدددرى ال

ثاسدددتادام قريدددة  اثنتدددت عشدددر   مدددع ثددديعثطريقدددة عشدددواهية 
  SPSS  جتماعي إلامجموعة الثرامل اإل راهية لمعمدوم 

 و اتيددار القددرى التاليددة: نارددرإوأسددفر ىدد ا اإلجددرا  عددع 
 جناى. و الثور  و ثورسعيد
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 تحديد المبحوثين: -3
تددددم ت ديددددد  جددددم العينددددة ثمعموميددددة  جددددم الشدددداممة 
ثاسدددددتادام جدددددداو  ت ديدددددد  جدددددم العيندددددة ثمعموميدددددة  جدددددم 

لكريجسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ومورجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداممة  
(KREJCIE,MORGAN,1970   وثمددددددا أع  جددددددم ،

 865يردددددث  مزارعدددددًا ف جدددددم العيندددددة  838ثمددددد  الشددددداممة 
عدددددد   مدددع عمدددى أرثدددع قدددرى ثمدددا يتناسددد موزعدددةمزارعدددًا، 

 وثنفس نس  تواجدىم فت مجتمع ال اهزيع ثك  قرية 

 

 و 33 و 011 و 96 و لدددب عمدددى الن دددو التدددالى، ث دددىال
جنددداى  و الثدددور  و ثورسدددعيد و مزارعدددًا لقدددرى ناردددر  42

، ثددم تددم سدد   عينددة عشددواهية مددع الددزراع  عمددى الترتيدد 
ثتمددددددددب القددددددددرى الم دددددددددد  ثاسددددددددتادام مجموعددددددددة الثددددددددرامل 

وكمددددا ىددددو مثدددديع  SPSSاإلجتماعيددددة اإل ردددداهية لمعمددددوم 
    .9ثجدو )

 .بحث( أعداد المبحوثين بقرى ال2جدو )
 عدد المث وثيع )العينة  إجمالى ال اهزيع ثالقرية )الشاممة  ث ىقرى ال مركز الث ى

 
 الاارجة

 96   300 نارر
 909 349 ثور سعيد

 33 905 الثور 
 87 86 جناى

 865 838 اإلجمالى

 
 لبيانات:جمع ا -4

يم ىددد ا شدددمم  يعتدددم جمدددع الثيانددداا مدددع الدددزراع الددد
الث دددى ثطريقدددة اإلسدددتثياع ثالمقاثمدددة الشاردددية ثاسدددتادام 

وتيددمنا إسددتمار  إسددتمار  إسددتثياع أعدددا ليدد ا الغددرض، 
مدددددددى قيددددددام الددددددزراع المث ددددددوثيع اإلسددددددتثياع أسددددددهمة عددددددع 

، كمددددا ثممارسدددداا ااطهددددة تددددؤدى إلددددى تردددد ر أرايددددييم
ممارسددددددداا المرتثطدددددددة يم لمتيددددددمنا أسدددددددهمة عدددددددع تطثدددددديق

ثاإليدددافة إلدددى أسدددهمة لمعرفدددة ثعدددض ، ثمكاف دددة الترددد ر
عدد ،و الارددددداهص الماتمفدددددة لممث دددددوثيع تيدددددمنا السدددددع

عددد أفددراد  ، والميندة الرهيسدية والثانويدة ، وسدنواا التعمديم
الدرى  همرددر ميداو مد  الاثر  ثالعمد  الزراعدى، و  سر ،ال
ممكيددددة و ثددددع، نظددددام الرددددر  المتو ، ثددددعنظددددام الددددرى المتو ، 

 جددددم و ندددداا المزرعيددددة، ا يدددداز  ال يو و ا والمعددددداا، اآلال
المشدداركة فددى المنظمدداا اإلجتماعيددة، و ال يدداز  المزرعيددة، 

اإلتردددددا  ثمردددددادر و اإلنفتددددداى عمدددددى العدددددالم الادددددارجى، و 
 الم اري  المزروعة.و  المعموماا الزراعية ،

 أدوات وأساليب التحمي  اإلحصائى: -5
ثعددددض ىدددد ا الث ددددى  أسددددتادم فددددت ت ميدددد  ثياندددداا

السددددددالي  اإل ردددددداهية الورددددددفية مثدددددد  النسدددددد  المهويددددددة 
والتوزيددع التكددراري و لددب لعددرض ووردد  الثياندداا الث ثيددة 

 Kendallكمدددا أسدددتادم معامددد  إرتثددداط كنددددا  لمرتددد "

rank correlation coefficient  معامدد  إرتثدداط ،"
 Spearman rank correlation" "  سدثيرماع لمرتد 

coefficient الدراسدددددددة  ىمتغيدددددددر ت ديدددددددد العالقدددددددة ثددددددديع ل
و لدددددب ثواسدددددطة ال اسددددد   والمتغيدددددراا المسدددددتقمة الادددددرى

اآللدددددى ثاسدددددتادام مجموعدددددة الثدددددرامل اإل رددددداهية لمعمدددددوم 
" "Excelكمدددا تدددم إسدددتادام ثرندددامل ، SPSSاإلجتماعيددة 

ثواسطة ال اس  اآللى أييًا إلعداد الشدكا  التويدي ية 
 الث ى.تيمنيا ي  ىال
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 :بحثلمتغيرات ا -6
 البحث المتغيرات اآلتية : ايشم  هذ

 :ت المستقمةالمتغيرا -ا
وتدددددم قياسدددددو ثعددددددد سدددددنواا عمدددددر المث دددددوى  السبببببن: -2

 لقر  سنة ميالدية. 
وتدم قياسدو ثعددد سدنواا التعمديم عدد سنوات التعمبيم:  -3

 التت أتميا المث وى ثنجاى .
وتددددم قياسددددو ثعدددددد أفددددراد أسددددر   عببببدد أفببببراد ا سببببرة: -4

 ى ثما فييم المث وى نفسو.المث و 
تددم قيدداس ىدد ا المتغيددر  :مببدة الخبببرة بالعمبب  الزراعببى -5

ثعدددد السددنواا التددت قيدداىا المث ددوى فددت ممارسددة العمدد  
 الزراعت و لب لقر  سنة وقا جمع الثياناا الميدانية. 

أعطددى المث ددوى  ت والمعببدات الزراعيببة:ممكيببة اآلا -6
اا الزراعيددة وفقددًا ا والمعددددرجددة تعثددر عددع ممكيتددو لدد ال

آلددددو  و ، ممكيتدددد3لممقيدددداس التددددالى: ممكيددددة جددددرار زراعددددى)
موتدددددددور )آلدددددددو رش مثيدددددددداا، طممثدددددددة رى،  اا زراعيدددددددة 

 ، مم قاا الجدرار 8عزاقة، ماكينة رفع المياه مع اآلثار )
)مقطدددددددددددور  ،آلدددددددددددو دراس، م دددددددددددراى، عزاقدددددددددددة، زراعدددددددددددة، 

  ، ثددددددددم  سددددددددثا درجددددددددة ممكيددددددددة 9االفددددددددو،..........  )
ا والمعددداا الزراعيددة  عمددى الن ددو التددالى الالمث ددوى لدد 

× ا الزراعيددة م مل)درجددة نددوع اآللددو : درجددة ممكيددة اآلال
 ا لك  نوع .عدد اآلال

تدددم قيددداس ىددد ا المتغيدددر  حيبببازة الحيوانبببات المزرعيبببة: -7
ثاعطدددددددا  درجدددددددة لكددددددد  مث دددددددوى تعكدددددددس سدددددددعة  يازتدددددددو 

 لم يواناا المزرعية وفقًا لممقياس اآلتى:
   ،أذنددددام 3 عجدددو )5 ،أثقددددار)7س)   ،جدددامو 9جمدددا   )
  9وماعز)

ثددددم  سددددثا درجددددة  يدددداز  المث ددددوى لم يواندددداا المزرعيددددة 
ثايجداد مجمددوع الددرجاا التددى  رد  عمييددا لكد  نددوع مددع 

 ناا المزرعية عمى الن و التالى :اأنواع ال يو 

درجة  ياز  ال يواناا المزرعية م مل)درجة نوع ال يدواع 
 نوع   عدد ال يواناا مع ك × المزرعى 

وتددم قياسددو ثاجمددالت مسددا ة حجببم الحيببازة المزرعيببة: -8
 ال ياز  المزرعية لممث وى. 

وتدددم قياسدددو ثاعطدددا  كددد   المشببباركة فبببى المنظمبببات: -9
مث وى درجة تعثر عع عيويتو فى المنظماا الماتمفدة 
، ث يدددى ي رددد  المث دددوى عمدددى درجدددة وا دددد  فدددى  الدددة 

جندة، ثدالى العيوية العادية ودرجتيع فى  الة عيدوية ل
درجدداا فددى  الددة عيددو مجمددس اإلدار  ، أرثعددة درجدداا 
فدى  الدة إ ا كداع رهديس مجمدس اإلدار  دااد  كد  منظمدة 
عمى  د  ، وجمعدا الددرجاا التدى  رد  عمييدا المدزارع 

 لتكوع مؤشر رقميًا لي ا المتغير.
وتدم قياسدو مدع ادال   :اإلنفتاح عمى العالم الخارجى -:

الم يطدة ثم د  إقامتدو مثدد   تدردد المث دوى عمدى المداكع
القرى المجاور  ، مراكز الم افظداا ، عاردمة الم افظدة 
والم افظددداا الادددرى، وقدددد أعطيدددا ثدددالى درجددداا لكددد  
مث ددددوى فددددى  الددددة التددددردد الددددداهم ، ودرجتدددديع فددددى  الددددة 
أ ياندددًا، ودرجدددة وا دددد   فدددى  الدددة ندددادرًا، وي رددد  عمددددى 
ى رددفر فددى  الددة عدددم التددردد ثددم جمعددا درجدداا المث ددو 

 فى الثنود الرثعة لتكوع مؤشرًا رقميًا لي ا المتغير.
تدم  سدا   اإلتصا  بمصادر المعمومبات الزراعيبة: -21

ممعمومددداا لمردددادر  90مؤشدددر إلتردددا  المث دددوى ثعددددد 
و لب ثجمع الدرجاا التى  رد  عمييدا طثقدًا إلسدتادامو 
لك  مردر مع ىد ه المردادر ،  يدى ي رد  المث دوى 

 الددددددة إسددددددتادامو لمردددددددر عمددددددى ثددددددالى درجدددددداا وفددددددى 
درجتددديع فدددى  المعمومددداا ثردددور  داهمدددة ، وي رددد  عمدددى

أ يانًا، وي رددددد  عمدددددى درجدددددة  الدددددة إسدددددتادامو لممرددددددر 
فدددى  الدددة اإلسدددتادام الندددادر لمرددددر المعمومددداا،   وا دددد

 وي ر  عمى رفر فى  الة عدم إستادامو لممردر.
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قدى   8)أعطدى الدرجدة  المهنة الرئيسية والثانوية: -22
  فدددى 9عمددد  ثالزراعدددة كميندددة أساسدددية ، الدرجدددة ) الدددة ال

  الة العم  ثالزراعة كمينة ثانوية.
 المتغيرات التابعة:  -ب 
ة ئبببدرجبببة قيبببام البببزراع المبحبببوثين بممارسبببات خاط -2

تددم عددرض مجموعددة مددع العثدداراا  تببىدى إلببى التصببحر:
رددياذتيا ثرددور  تعكددس الممارسدداا الثشدددرية  اتمددالتددى 

المث دددوثيع تويدددي  مددددى  المؤديدددة لمترددد ر وطمددد  مدددع
 وممث ددوى عنددد قيامددلقيداميم ثتمددب الممارسدداا وقددد أعطدت 

  0)امددو ثيددا الدرجددة يوعنددد عدددم ق  9)ثالممارسددة الدرجددة 
 وقد ُأُعتثر مجموع الدرجاا مؤشرًا رقميًا لي ا المتغير.

درجببببببة تطبيببببببق الببببببزراع المبحببببببوثين لمممارسببببببات  -3
تدم عدرض  المرتبطة بمكافحة تصبحر ا راىبى الزراعيبة:

رياذتيا ثردور  تعكدس  اتمالتى مجموعة مع العثاراا 
الممارساا التى يطثقيا المث وثيع لم فداظ عمدى أرايدييم 
مدددددع الترددددد ر وطمددددد  مدددددع المث دددددوثيع  تويدددددي  مددددددى 
تطثدددديقيم لتمدددددب الممارسدددداا وقدددددد أعطددددت لممث دددددوى عندددددد 

ليدددددا  ووعندددددد عددددددم تطثيقددددد  9)ارسدددددة الدرجدددددة ملمم وتطثيقددددد
 مجمدوع الددرجاا مؤشدرًا رقميدًا ليد اوقددأُعتثر   0)الدرجة 
 المتغير.

 عرض ومناقشة النتائج
 خصائص الزراع المبحوثين: :أواا 

  توزيدددع الدددزراع المث دددوثيع طثقدددًا 8يويددد  جددددو )
أكثدددر مدددع نردددفيم يال دددظ أع  ولاراهرددديم المثيندددة ومنددد

عامدددًا أو أكثددر، وأكثددر مدددع  50%  تثمدد  أعمددارىم 5825)
 متوسدطًا وفدوق المتوسدط ،%  تمقوا تعميمًا 5328نرفيم )

كمينددددة يعممددددوع ثالزراعددددة %  7028) ثمثددددييموأكثددددر مددددع  
%  لددددييم أسدددر 9924) ، والغالثيدددة العظمدددى مدددنيم ثانويدددة

العظمدددددى غالثيدددددة ال، و    أفددددراد9-4يتددددراوى عددددددد أفرادىدددددا )
%  ثمغددا مددد  اثددرتيم فددى العمدد  الزراعددى 8628) مددنيم
عمددددى %  يعتمددددوع 900) يموجمددديع عامدددًا أو أكثدددر، 80

%  900)يموجمدديع اآلثددار لددري أرايددييم الزراعيددة ، هميددا
مددا و يتثعددوع نظددام الددرى ثددالغمر لددري أرايددييم الزراعيددة ، 

%  نظددددددددام الرددددددددر  74)يم يقددددددددر  مددددددددع ثالثددددددددة أرثدددددددداع
 يمأكثددر مددع نرددفالمكشددو  ىددو المتثددع فددى أرايددييم ، و 

الغالثيدددددددددة ، و  ا زراعيددددددددةآلا%  ال يممكددددددددوع أيددددددددة 5626)
نداا مزرعيدة مدع ندوع ا يو كوع يمم%  97) العظمى منيم

وأع أكثددددر مددددع نردددد   ، أو أكثددددر مددددع النددددواع المدددد كور 
، %   لددددييم أقددد  مدددع امسدددة أفدندددة 5626زراع العيندددة )

%  أعيددا  فددى الجمعيدددة 77) يموأكثددر مددع ثالثددة أرثددداع
درجدة لدييم %  5326) أكثر مع نرفيمالزراعية فقط ، و 

مدددع ثدددر عمدددى العدددالم الادددارجى ، وأكعاليدددة مدددع اإلنفتددداى 
%  متوسدطى اإلتردا  ثمردادر المعمومداا 6929)ثمثييم

، أع زراع العينة يزرعوع القم  والشدعير والثرسديم والفدو  
، ثينمددا الدددراو  والد ر  الشددامية والدد ر  الرفيعددة   اً الثمددى شددتا

 والفو  السودانى والداع ريفًا.
 ثانياا: ممارسات الزراع المرتبطة بالتصحر:

مبحبوثين بممارسبات خاطئبة تبىدى قيام البزراع ال -2-2
 إلى التصحر:

  إلددددددددى أع 3تشددددددددير الثياندددددددداا الددددددددوارد  ثجدددددددددو  )
المث دددددوثيع مدددددع الدددددزراع قدددددد أقدددددروا ثتطثددددديقيم لعددددددد مدددددع 

فقدددد إتفقددا نسددد  عاليدددة مدددع  المسددثثاا الثشدددرية لمترددد ر
% 8929% و 74الدددددزراع المث دددددوثيع تراو دددددا مدددددا ثددددديع 

:  عمددددى تطثدددديقيم لثالثددددة مسددددثثاا ثشددددرية لمتردددد ر ىددددى
فددوق سددط  الترثددة و  المامفدداا الزراعيددةإشددعا  النددار فددى 

اإلسددددددددتادام المثاشددددددددر لمسددددددددماد الثمدددددددددى دوع إجددددددددرا  أى 
 معامالا عميو والرعى الجاهر والمثكر.

% و 5923وقددددد أتفقدددددا نسدددددثًا تراو دددددا مدددددا ثددددديع  
% مددددددع الددددددزراع المث ددددددوثيع لتطثدددددديقيم أرثعددددددة مددددددع 6624

السدالي   المسثثاا الثشدرية لمترد ر ىدى: عددم إسدتادام
ال ديثة فى الدرى و اإلسدتغال  المفدرط لممدوارد الاشدثية و 
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اإلسدددددتادام إسدددددتعما  الميددددداه الجوفيدددددة عاليدددددة الممو دددددة و 
 المفرط لممثيداا والسمد  وفى أوقاا ذير مناسثة. 
عدددم : أمددا ثالنسددثة لمثمانيددة مسددثثاا المتثقيددة وىددى
إسدددددتنزا  إنشدددددا  المردددددار  أو عددددددم كفدددددا   الردددددر  و 

 فددر  فددت إسددتغال  الرايددت واإلفددراط  الجوفيددة والميدداه 
اآلثار ثدوع دراسة كافية مما يؤدى إلدى إنافداض مسدتوى 
تمب اآلثار وجفا  ثعيديا و الز د  العمراندى و تجريد  

رى الم اردددددددي  ثميدددددداه الردددددددر   الرايددددددى الزراعيددددددة و
ىجددر  السددكاع مددع الريدد  إلددى المدددع فقددد أقددر  الردد ى و
لددزراع المث ددوثيع لعدددم % مددع ا7724% و 5824مددا ثدديع 

 تطثيقيم ليا.
  4كمددددا أويدددد ا النتدددداهل المعرويددددة ثالجدددددو  )

أع أكثدددددددر مدددددددع نرددددددد  الدددددددزراع المث دددددددوثيع   9وشدددددددك )
%  درجددددة تطثدددديقيم متوسددددطة لممسددددثثاا الثشددددرية 5528)

%  درجدددددة تطثددددديقيم 88لمترددددد ر ، وأكثدددددر مدددددع رثعيدددددم )
% مددددنيم   9628منافيددددة لتمددددب المسددددثثاا ، والثدددداقوع )

ة تطثدديقيم لممسددثثاا الثشددرية لمتردد ر مرتفعددة يعتثددر درجدد
درجددة  ا%  كاندد78، وىدد ا يعنددى أع ذالثيددة المث ددوثيع )

تطثدددديقيم لممسددددثثاا متوسدددددطة إلددددى مرتفعدددددة ممددددا يعكدددددس 
 اجاتيم الماسة إلى التوعية ثعددم القيدام ثتمدب الممارسداا 

 الااطهة لتجن  تر ر أرايييم .  
تطببيقهم خصائص البزراع المبحبوثين المرتبطبة ب -2-3

 لممسببات البشرية لمتصحر:
لموقددو  عمددى أىددم اردداهص المث ددوثيع المرتثطددة ثدرجددة 
تطثدددددددديقيم لممسددددددددثاا الثشددددددددرية لمتردددددددد ر ، تددددددددم  سددددددددا  
معددددددامالا إرتثدددددداط الرتدددددد  لكندددددددا  وسددددددثيرماع ، وتشددددددير 

   إلدددددى أع درجدددددة تطثددددديقيم 5النتددددداهل المدوندددددة ثجددددددو  )
ًا ثالسدع لممسثثاا الثشرية لمتر ر إرتثطا إرتثاطدًا موجثد

، والمينددددة الرهيسددددية والثانويددددة فددددى  دددديع إرتثطددددا درجددددة 
تطثددددددديقيم إرتثاطدددددددًا سدددددددالثًا ثكددددددد  مدددددددع سدددددددنواا التعمددددددديم ، 
والمشددددداركة فدددددى المنظمددددداا ، و لدددددب ثمسدددددتوياا معنويدددددة 

ال توجدددددد  ، ثينمدددددا02043و   02000تراو دددددا مدددددا ثددددديع  
عالقددددة إرتثاطيدددددة ثددددديع درجددددة تطثيدددددق الدددددزراع المث دددددوثيع 
 لممسثثاا الثشرية لمتر ر وثاقى الاراهص الارى. 

الممارسببببات التببببى يقببببوم بهببببا المبحوثببببون مببببن  -3-2
 الزراع لمواجهة التصحر:

  إلددددددددى أع 6تشددددددددير الثياندددددددداا الددددددددوارد  ثجدددددددددو  )
المث دددددددوثيع مدددددددع الدددددددزراع قدددددددد أقدددددددروا ثتطثددددددديقيم لدددددددثعض 

سدداا المرتثطددة ثمكاف ددة التردد ر فقددد إتفقددا نسدد  الممار 
% و 7828عالية مع الدزراع المث دوثيع تراو دا مدا ثديع  

% عمدددددى تطثددددديقيم تسدددددع ممارسددددداا لمترددددد روىى: 9828
تسوية الرض جيدًا قثد  الزراعدة )إسدتادام تقنيداا الميدزر 
فى تسوية الرض إل كام تسوية الرض ثقردد ال دد مدع 

العمدد  عمددى  -  ل قدد  ثددالغمر كميددة المددا  الالزمددة لددرى ا
زيددداد  المامفددداا العيدددوية المتا دددة فدددى ال قددد  ثالتسددددميد 

السدددماى لقطعددداع الماشدددية ثددد ع تتغددد ى عمدددى  -العيدددوى 
فاد  الترثة ثروثيدا  القيدام  -ثقايا الم رو  ثعد ال راد وا 

ثعمميدة التشدجير  ددو  الرض لم فداظ عمييددا مدع إنجددرا  
دام سددع  النايددد  إسددتا -الريدداى وز دد  الغددرود الرمميدددة 

ومرثعدددداا الثددددوص والمددددواد الجافددددة   أو رددددفاه  أسددددمنتية
والنثاتددداا ال يدددو أو الميتدددة والفدددرع النثاتيدددة كسددديا   دددو  

تقميددددد   -الرض ل مايتيدددددا مدددددع ز ددددد  الغدددددرود الرمميدددددة 
تد  ع ثفتدراا ثدور لرا دة الرض  -ممو دة الترثدة ثالغسدي  

 -التددددوازع ثدددديع زراعددددة الم ارددددي  وزراعددددة العددددال   -
معالجدة الترثدة ثوسداه  ت سدديع الترثدة الميكانيكيدة )ال ددرى 
 -العميدددددددق  أو الكيماويدددددددة )إيدددددددافة الجدددددددثس الزراعدددددددى  

القددش  ثعددد  -اإلسددتفاد  مددع مامفدداا الم ارددي )التثاع 
معالجتيدددا  ثدددالكمر واإليدددافاا اليايدددمة لتردددث  أعالفدددًا 

 جيد .
ثينما أقر عدد مع الزراع ثتطثيقيم لعدد إثنيع مدع 

% 57سدددددددداا ثنسدددددددد  مهويددددددددة تراو ددددددددا مددددددددا ثدددددددديع الممار 
% وىدددى: اإلعتمدددداد عمدددى دوراا زراعيددددة التكددددرر 6728و
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سددددتادام  الم رددددو  الوا ددددد فددددى ال يددددز سددددنة ثعددددد سددددنة وا 
 الثقايا النثاتية الميتة أو المواد التراثية فت تغطية الرما .

كما أفاد عدد مدع الدزراع ثعددم تطثديقيم لعددد أرثدع 
% و 5326ا ثددددديع ممارسددددداا ثنسددددد  مهويدددددة تراو دددددا مددددد

% وىددى: عدددم زراعددة الم ارددي  المجيددد  لمترثددة فددى 86
الرايدى المنافيدة الاردوثة و زراعدة الم اردي  التدى 
تت مدد  الجفددا  و إسددتعما  الثيددوا الم ميددة فددى الزراعددة 
لمتقميدددد  مددددع شددددد  ال ددددرار  و الت ددددو  إلددددى وسدددداه  الدددددرى 
ع ال ديثة ثدياًل عع الرى ثالغمر الساهد  اليدًا فدى كثيدر مد

 الزراعاا المروية: )الرى ثالرش ، الرى ثالتنقيط .
  7كمدددددا أويددددد ا النتددددداهل المعرويدددددة ثالجددددددو )

%  5423  أع أكثددددر مدددع نردددد  زراع العينددددة )8وشدددك )
لمممارسددداا المرتثطدددة ثمكاف دددة ة درجدددة تطثددديقيم متوسدددط

%  درجدة 3923تر ر الرايى ، وأع أكثدر مدع ثمدثيم )
%  624أمددا الثدداقوع )تطثدديقيم مرتفعددة لتمددب الممارسدداا ، 

يعتثدددددر درجدددددة تطثددددديقيم لمممارسددددداا المرتثطدددددة ثمكاف دددددة 
تر ر الرايدى منافيدة. وىد ا يعندى أع مدا يقدر  مدع 

%  كاندددددددددا درجدددددددددة تطثددددددددديقيم 6027ثمثدددددددددى المث دددددددددوثيع )
لمممارساا متوسطة إلى منافيدة ممدا يوردى ث اجداتيم 
إلددددددددددددددددى ثددددددددددددددددرامل إرشددددددددددددددددادية فددددددددددددددددى ىدددددددددددددددد ا المجددددددددددددددددا .  

ثين المرتبطبة بتطببيقهم خصائص البزراع المبحبو  -3-3
لمممارسببببببات المرتبطببببببة بمكافحببببببة تصببببببحر ا راىببببببى 

 الزراعية:
لموقددو  عمددى أىددم اردداهص المث ددوثيع المرتثطددة 
ثدرجة تنقي ىم لمممارساا المرتثطة ثمكاف دة الترد ر تدم 
 سدددددا  معدددددامالا إرتثددددداط الرتددددد  لكنددددددا  وسددددددثيرماع ، 

مم    إلى أع درجدة تطثديقي8وتشير النتاهل المدونة ثجدو )
لمممارسدداا المرتثطددة ثمكاف ددة التردد ر إرتثطددا إرتثاطددًا 
موجثدددًا ثكددد  مدددع سددددنواا التعمددديم ، اإلنفتددداى عمدددى العددددالم 
الاارجى،  فى  يع إرتثطا درجة تطثيقيم إرتثاطدًا سدالثا  

المينددة الرهيسددية والثانويددة ، وعدددد أفددراد و ثكدد  مددع السددع ،
  02009السددر  و لددب ثمسددتوياا معنويددة تراو ددا مددا ثدديع 

ال توجددددد عالقددددة إرتثاطيددددة  ثدددديع درجددددة  ، ثينمددددا02044و 
تطثيددق الددزراع المث ددوثيع ثالممارسدداا المرتثطددة ثمكاف ددة 

 التر ر وثاقى الاراهص الارى.
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 لمبينة.ا(: توزيع المبحوثين طبقاا لخصائصهم 3جدو )
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6 

 

823 80 - 
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  خانًُٓخ انشئيغي  3

79 

 

 يضاسع 8928

 6827 988 يٕظف

 925 4 دشفٗ

  خانًُٓخ انثبَٕي 4
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6 
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90 - 99  30 9923 
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 57 959 عُخ فأكثش 30

  انشٖ ييبِيقذس  7

865 

 

 آثبس  900

 0 0 يقبدس انشٖ األخشٖ

  َظبو انشٖ انًتجغ 8

865 

 

 غًش 900

   َظى انشٖ األخشٖ

  َظبو انقشف انًتجغ  9
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 يكؾٕف 74

 86 69 ال يٕجذ

 0 0 َظى انقشف األخشٖ
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21 
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  يهكيخ اآلالد ٔانًؼذاد

88 

 

 جشاس ٔيهذمبتّ  823

 929 5 آنخ سػ يجيذاد

 3626 97 ههًجخ سٖ

 024 9 ػضالخ

 324 9 يبكيُخ سفغ انًيبِ يٍ اآلثبس

 5626 950 ال يًتهك أيخ آالد أٔ يؼذاد صساػيخ 

  ضسػيخَبد انًاديبصح انذيٕ    22

4 

 

 جًبل 925

 328 90 جبيٕط

 95 859 أثمبس

 6624 976 ػجٕل

 6527 974 أغُبو أٔ يبػض

 3 8 ال يًتهك أيخ ديٕاَبد يضسػيخ

  دجى انذيبصح انًضسػيخ 23

950 

 

 فذاٌ 5ألم يٍ  5626

5 - 98 3427 

90 - 98 628 

 929 5 فذاٌ ٔ أكثش 95

24 

 

  جتًبػيخبد اإلانًؾبسكخ فٗ انًُظً

804 

 

ػنووٕ فووٗ يُظًووخ ٔادووذح  انجًؼيوووخ  77

 انتؼبَٔيخ انضساػيخ(

 ػنٕ فٗ أكثش يٍ يُظًخ

 انجًؼيوووووخ انتؼبَٔيوووووخ انضساػيوووووخ    

 يُظًبد أخشٖ(

69 83 

  اإلَفتبح ػهٗ انؼبنى انخبسجٗ 25

99 

 

 (4 - 9ل  فيُخ 429

 4823 998 (8 - 5يتٕعو  

 5326 948 (98 - 9يشتفغ  

اإلتقوووووووبل ثًقوووووووبدس انًؼهٕيووووووووبد  26

 انضساػيخ

 

48 

 

9829 

 (90يُخفل  ألم يٍ 

 6929 983 ( 99 - 90يتٕعو  

 9828 34 فأكثش( 80يشتفغ   

  انًذبفيم انًضسٔػخ    27

865 

 

 لًخ ؽتٕيخ 900

 78 999 ؽؼيش

 5824 939 ثشعيى

 3927 84 فٕل ثهذٖ

 7828 993 دسأح فيفيخ

 6729 980 سح ؽبيٗ ر

 4328 996 رسح سفيؼخ

 8928 79 فٕل عٕداَٗ

 9525 49 انذخٍ

 المصدر: إستمارات اإلستبيان.  



 

 

 .توزيع الزراع المبحوثين طبقاا لقيامهم بممارسات خاطئة تىدى إلى التصحر  (:4جدو )
  و

 انًًبسعبد انخبهئخ
 ال يطجك يطجك

 % ػذد % ػذد

 9829 50 8929 895 .خفٕق عطخ انتشث انًخهفبد انضساػيخ إؽؼبل انُبس فٗ 9

 9926 58 8024 893 اإلعتخذاو انًجبؽش نهغًبد انجهذٖ دٌٔ إجشاء أٖ يؼبيالد ػهيّ. 8

 86 69 74 996 انشػٗ انجبئش ٔانًجكش . 3

 3326 89 6624 976 ػذو إعتخذاو األعبنيت انذذيثخ فٗ انشٖ. 4

 4428 997 5528 948 انخؾجيخ.اإلعتغالل انًفشه نهًٕاسد  5

 4823 988 5927 937 إعتؼًبل انًيبِ انجٕفيخ ػبنيخ انًهٕدخ. 6

 4827 989 5923 936 اإلعتخذاو انًفشه نهًجيذاد ٔاألعًذح ٔفٗ أٔلبد غيش يُبعجخ. 7

 5824 939 4726 986 ػذو إَؾبء انًقبسف أٔ ػذو كفبءح انقشف فتضداد آثبس انتًهخ ٔانتغذق. 8

 5427 945 4523 980 ُضاف انًيبِ انجٕفيخ.إعت 9

 5628 949 4328 996 في إعتغالل األسامي .اإلفشاه  90

 6624 976 3326 89 دفش اآلثبس ثذٌٔ دساعخ كبفيخ يًب يؤدٖ إنٗ إَخفبك يغتٕٖ تهك اآلثبس ٔجفبف ثؼنٓب. 99

 6725 979 3825 86 انضدف انؼًشاَٗ. 98

 7828 993 8728 78 . ختجشيف األسامٗ انضساػي 93

 7828 993 8728 78 سٖ انًذبفيم ثًيبِ انقشف انقذٗ. 94

 7724 805 8826 60 ْجشح انغكبٌ يٍ انشيف إنٗ انًذٌ.  95

 المصدر: إستمارات اإلستبيان.
 

 لمتصحر.: توزيع الزراع المبحوثين طبقاا لدرجة تطبيقهم لممسببات البشرية (5جدو )
 % انؼذد دسجخ انتطجيك

 900 865 ٗ انًجذٕثيٍإجًبن

 88 74 (6يُخفنخ ألم يٍ 

 5528 948 (90 -6يتٕعطخ 

 9628 43 فأكثش( 99يشتفؼخ  

 المصدر: إستمارات اإلستبيان.
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(: معبامتت إرتبباط الرتبب لكنبدا  وسببيرمان ببين درجبة تطبيبق البزراع المبحبوثين لممسبببات البشبرية لمتصبحر 6جدو )

 وخصائصهم المختمفة.
 و

 بئـانخق

 

 نهتقذشنهًغججبد انجؾشيخ  دسجخ تطجيك انضساع انًجذٕثيٍ

 يغتٕٖ انًؼُٕيخ يؼبيم إستجبه كُذال

P< 

يؼبيووم إستجووبه 

 عجيشيبٌ

 يغتٕٖ انًؼُٕيخ

P< 

 02006 02967 02007 02997 انغٍ 9

 02000 02889 - 02000 02974 - عُٕاد انتؼهيى 8

  02043  02984 - 02048 02903 - انًؾبسكخ فٗ انًُظًبد 3

 02089 02948 02089 02989 انًُٓخ انشئيغيخ ٔانثبَٕيخ  4

 المصدر: إستمارات اإلستبيان
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 .الزراعيةلمممارسات المرتبطة بمكافحة تصحر ا راىى (: توزيع الزراع المبحوثين طبقاا لتطبيقهم 7جدو )
 و 

 انًًبسعبد
 ال يطجك يطجك

 % ػذد % ػذد

9 

 

لجم انضساػخ  إعتخذاو تمُيوبد انهيوضس فوٗ تغوٕيخ األسك تغٕيخ األسك جيذاً   

 إلدكبو تغٕيخ األسك ثمقذ انذذ يٍ كًيخ انًبء انالصيخ نشٖ انذمم ثبنغًش(.

846 9828 99 728 

انؼًوم ػهوٗ صيووبدح انًخهفوبد انؼنووٕيخ انًتبدوخ فوٗ انذمووم ثبنتغوًيذ انؼنووٕٖ    8

ل ثؼوذ انذقوبد ٔإفوبدح ٔانغًبح نمطؼبٌ انًبؽيخ ثوأٌ تتغوزٖ ػهوٗ ثمبيوب انًذقوٕ

 انتشثخ ثشٔثٓب.

839 8728 34 9828 

3 

 

سك نهذفوبظ ػهيٓوب يوٍ إَجوشاف انشيوبح ٔصدوف ألانميبو ثؼًهيخ انتؾجيش دٕل ا

 انغشٔد انشيهيخ. 

883 8428 48 9528 

و عووؼف انُخيووم أٔ فووفبئخ أعووًُتيخ ٔ يشثؼووبد انجووٕؿ ٔانًووٕاد انجبفووخ اإعووتخذ 4

سك نذًبيتٓووب يووٍ ألكغوويبح دووٕل افووشع انُجبتيووخ أٔ انًيتووخ ٔاأل خٔانُجبتووبد انذيوو

 صدف انغشٔد انشيهيخ.

808 7825 57 8925 

 8925 57 7825 808 ثبنغغيم. تمهيم يهٕدخ انتشثخ 5

تأرٌ ثفتشاد ثوٕس نشادوخ األسك ٔيوٍ انًفيوذ أٌ تتجوبدل يذبفويم انذجوٕة يوغ  6

 يذبفيم انجمٕل   ٔأٌ تتنًٍ انذٔسح يذبفيم ػهف.

806 7727 59 8823 

 8429 66 7529 999 انتٕاصٌ ثيٍ صساػخ انًذبفيم ٔصساػخ األػالف. 7

بٔيوخ يوخ  انذوشا انؼًيوك( أٔ انكيًيؼبنجخ انتشثخ ثٕعبئم تذغيٍ انتشثخ انًيكبَيك 8

  إمبفخ انججظ انضساػٗ(.

997 7423 68 8527 

انمووووؼ( ثؼووووذ يؼبنجتٓووووب  ثووووبنكًش  -اإلعووووتفبدح يووووٍ يخهفووووبد انًذبفوووويم األتجبٌ 9

 بد انٓبمًخ نتقجخ أػالفبً جيذح.ٔاإلمبف

993 7828 78 8728 

90 

 

اإلػتًووبد ػهووٗ دٔساد صساػيووخ التكووشس انًذقووٕل انٕادووذ فووٗ انذيووض عووُخ ثؼووذ 

 عُخ.

978 6728 87 3828 

 43 994 57 959 إعتخذاو انجمبيب انُجبتيخ انًيتخ أٔ انًٕاد انتشاثيخ في تغطيخ انشيبل. 99

 5326 948 4624 983 نخ انخقٕثخ.فنهتشثخ فٗ األسامٗ انًُخ ػذو صساػخ انًذبفيم انًجٓذح 98

 6028 969 3928 904 صساػخ انًذبفيم انتٗ تتذًم انجفبف. 93

 7829 809 8929 56 إعتؼًبل انجيٕد انًذًيخ فٗ انضساػخ نهتمهيم يٍ ؽذح انذشاسح. 94

يوبً فوٗ كثيوش انتذٕل إنٗ ٔعبئم انشٖ انذذيثخ ثذيالً ػوٍ انوشٖ ثوبنغًش انغوبئذ دبن 95

 يٍ انضساػبد انًشٔيخ:  انشٖ ثبنشػ   انشٖ ثبنتُميو(.

37 94 888 86 

 المصدر: إستمارات اإلستبيان.
 

 لمممارسات المرتبطة بمكافحة تصحر ا راىى.تطبيقهم  (: توزيع الزراع المبحوثين طبقاا لدرجة8جدو )
 % العدد درجة التطثيق

 900 865 إجمالى المث وثيع
 624 97  6  مع منافية)أق
 5423 944  90 -6متوسطة)
 3923 904 ف كثر 99مرتفعة )

 المصدر: إستمارات اإلستبيان.  
 



 

 

 
مارسبات المرتبطبة بمكافحبة (  معامتت إرتباط الرتب لكندا  وسبيرمان بين درجبة تطبيبق البزراع المبحبوثين لمم9جدو )

 وخصائصهم المختمفة.التصحر 
 م

 الاراهص
 لمممارساا المرتثطة ثمكاف ة التر رالمث وثيع  الزراع تطثيق

رتثاط إمعام  
 كندا 

 مستوى المعنوية
P< 

رتثاط إمعام  
 سثيرماع

 مستوى المعنوية
P< 

 02099 02955 - 02009 02995 - السع 9
 02009 02999 02009 02957 سنواا التعميم 8
 02009 02809 - 02009 02968 - عدد أفراد السر  3
نفتدددددددددددداى عمددددددددددددى العددددددددددددالم إلا 4 

 الاارجى
02096 

02039 02984 02044 

 02099 02957 - 02099 02935 - المينة الرهيسية والثانوية 5
 المصدر: إستمارات اإلستبيان.
 

 التوصياتالختصة و 
فددى يددو  النتدداهل التددى تددم التوردد  إلييددا فددى ىدد ا 

الدددددزراع تطثيدددددق   القدددددو  ثددددد ع نسددددد  الث دددددى فاندددددو يمكدددددع
ثمكاف دددددة لممارسددددداا المرتثطدددددة يدددددد مدددددع المث دددددوثيع لمعدا

تعدددد منافيدددة ، وفددى الجانددد  اآلادددر أع نسددد   التردد ر
تطثيدددق الدددزراع المث دددوثيع لمعديدددد مدددع المسدددثثاا الثشدددرية 

 ، مما يؤدى إلى تدىور وتر ر  لمتر ر تعد مرتفعة

 

 

 

، ويدددؤثر عمدددى إسدددتدامة  العديدددد مدددع المسدددا اا المنزرعدددة
لدددى تعمددديم إا  الدددزراع تمدددب المدددوارد ليجيدددا  القادمدددة وي تددد

إرشددادى فدددى الكثيدددر مددع الممارسددداا المرتثطدددة ثالترددد ر 
 .توأو أسالي  مكاف  وسوا  المتعمقة ثمسثثات
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 :هتيولهذ يمكن الخروج بالتوصيات اآل
يددددرور  نشددددر الددددوعى ثدددديع الددددزراع ثم افظددددة  .9

ثعواق  الزراعة الااطهدة المؤديدة إلدى الوادى الجديد 
 رشادية الماتمفة.مع اال  النشطة اإل التر ر

يدددددددرور  ويدددددددع وتنفيددددددد  ثدددددددرامل إرشدددددددادية لمدددددددزراع  .8
ثم افظددة الددوادى الجديددد و لددب فددى مجددا  الم افظددة 

كسدددداثيم الميدددداراا ا  عمددددى أرايددددييم مددددع التردددد ر و 
 والممارساا الماتمفة مع أج  مكاف تو.

تطدددوير اإلرشددداد التطثيقدددى عدددع طريدددق التوسدددع فدددى  .3
شدددادية تنفيددد  مشدددروع القدددرى اإلرشدددادية وال قدددو  اإلر 

إلكسددددددددا  الددددددددزراع الممارسدددددددداا المرتثطددددددددة  الثاثتددددددددة
 .ثالم افظة عمى الرايى مع التر ر

تزويد المزارعيع ثالتقنياا ال ديثة الموردى ثيدا مدع  .4
الجيدددز  الث ثيدددة عدددع أنسددد  الطدددرق الفنيدددة لادمدددة 

رايدددددددى والم افظدددددددة عمدددددددى اوارددددددديا الطثيعيدددددددة ال
والكيماويدددددددة لمم اردددددددي  الماتمفددددددددة والعمددددددد  عمددددددددى 

 مع التر ر.  مايتيا

 المراجع
 مغة العربية:لأواا: مراجع با

 . الثيهددددة الردددد راوية 9997أثددددو الفتددددوى،  سدددديع عمددددى )
العرثيدددددة، دار الشدددددروق لمنشدددددر والتوزيدددددع، عمددددداع، 

 الطثعة االولى.
شدددجار والثيهيدددة الثدددور   . ال9998السددديد ، عثدددد الوىدددا  )

دى والعشدددددددريع ، منشدددددددا  الايدددددددرا  لمقدددددددرع ال دددددددا
 درية .سكنالمعار  ،ال

 . إدار  ورددديانة الرايدددى 8009الشددديمى،  سدددع م مدددد)
فددددددى الزراعدددددداا الردددددد روية، دار الفكددددددر  هوالميددددددا

 العرثى، القاىر .
 . رددديانة الترثدددة ، 9978العدددانى ، عثدددد الفتددداى عثددددا  )

مردددددددر العرثيدددددددة لمنشدددددددر ، وزار  التعمددددددديم العدددددددالى 
 والث ى العممى ،مؤسسة المعاىد الفنية.

 . التردد ر تدددىور 9999لفتدداى )القردداص، م مددد عثددد ا

الرايدددى فدددى المنددداطق الجافدددة ، عدددالم المعرفدددة ، 
 المجمس الوطنى لمثقافة والفنوع والد ، الكويا.

دراسددة قوميددة  . 8000المنظمدة العرثيددة لمتنميددة الزراعيدة )
  اا اإلستشدددعار عدددع ثعدددديدددن دددو  نشدددر وتطثيدددق تق

ونظدددم المعمومددداا الجغرافيددددةفى  مراقثدددة التردددد ر 
 اا الجراد الر راوى، الارطوم .  وت رك

ثمثددددددددددددع ، عثددددددددددددد المددددددددددددنعم ؛ نسدددددددددددديم، مدددددددددددداىر جددددددددددددورجى 
تر ر الرايى مشدكمة عرثيدة وعالميدة . 9999)

 .سكندرية ، الطثعة الثالثة، منش  المعار  ، ال
 .ورقددددة عمدددد   ددددو  التنميددددة 8098جميدددد ، م مددددد السدددديد)

 5المسددددتدامة لمردددد ارى، تددددم إسددددترجاعيا ثتدددداري  
  8098يونيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

 .doc.desert/org.aoyehttp://wwwمع
 . الترد ر والتمدوى الثيهدى 8008 سع ، م مد إثراىيم )

شددثا    ، دراسددة ت ميميددة إقميميددة مقارنددة ، مؤسسددة
 سكندرية.الجامعة ، ال

 . الترددد ر، مرجدددع 9999 سددديع ، مندددى عثدددد اليدددادي )
ميم النظامت وذيدر النظدامت، فت الترثية الثيهية لمتع

مشددددروع التدددددري  والددددوعت الثيهددددت، جيدددداز شددددهوع 
 الثيهة، القاىر ، مرر .
 . الترددددد ر وت ددددددياا 8004دعدددددثس ، يسدددددرى إثدددددراىيم )

، دراسدددددداا وث ددددددوى فددددددت اإلنثروثولوجيددددددا  هال يددددددا
اإلقترددددددادية، الثيطدددددداش سددددددنتر لمنشددددددر والتوزيددددددع، 

   .سكندريةثداع والتنمية، الالممتقى المرري لإل
الترددددددد ر دراسدددددددة .  8099شدددددددعثاع ، أسدددددددامة  سددددددديع )

تطثيقيددة مددع منظددور جغرافددى ، دار الفجددر لمنشددر 
 ولى.والتوزيع ، الطثعة ال

ظدداىر  التردد ر وأثعادىددا الثيهيددة  . 8003نعمددة، ىاشددم )
تددم  ، جتماعيددة فددت العددالم العرثددتقترددادية واإلواإل

مدددددددددددددع  8098يوليدددددددددددددو  8إسدددددددددددددترجاعيا ثتددددددددددددداري  
http://www.ahewar.org/debat/show.a

rt.asp?aid=10989   
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ABSTRACT 

The main objectives of this study are to know: Farmer’s Practices related to 

Desertification and the relationship with farmer's characteristics, in some villages in the 

New valley governorate.The empirical inquiry was carried out on a sample of 265 farmers 

wich randomly selected from a population consists of 832 farmers in four villages by using 

SPSS statistical program from Kharga district, New Valley governorate. These villages 

were also selected randomly by using SPSS statistical program. The data were collected 

from farmers by means of personal interview by using a questionnaire prepared for this 

purpose.. Percentages, Kendal and spearman rank order correlation coefficients were used 

for data analysis using Excel and SPSS programs. The results showed that greater than half 

of respondents were middly informed about human causes of desertification that positively 

related with age, negatively with education level and social participation. Also, it was found 

that there are more than half of respondents were middly executived desertification 

compacting practices that positively related with education level and cosmopoliteness, 

negatively with age and family size. 
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