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  :المستخمص
ممارسمما  الزراعمممف إجمممرارا  و تممم اجمممرار الدراسممف لمتعمممرا عممم  دور االرشممماد الزراعمم   ممم   شممر 

ا المحفممونيد مممد المرشممديد الممزراعييد والممزراع  وكمم العضممويف حمفا ظممف ال يمموم مممد دممعا تفديممد معممارا 
التعرا عم  درجف قيام المرشد الزراع  حدوره     شر إجرارا  وممارسا  الزراعف العضمويف   ودرجمف 

ومصممادرالت  يسممتن  م  مما حالزراعممف العضممويف  الداصممف ت  يمم  الممزراع المحفممونيد لتجممرارا  والممارسمما 
 المحفونيد معمومات م عد الزراعف العضويف .

عي مممف عمديمممف ممممد المرشمممديد المممزراعييد  -7المحفمممونيد ولنمممد يجريممم  الدراسمممف عمممم  عي تممميد ممممد 
عي ممف عشممواميف م تظمممف مممد  -2قريمف    761ال يمموم الحممالد عممدداا  همحفونممام مممد قممرظ مفا ظم761قمدراا 

  وقممد تممم جممما الحيا ما  مممد م طنممف الدراسممف دممعا شمم رظ مممارس . محفونممام 616المزراع المحفممونيد قممدراا 
اإلدارة حمنممممر الممممزراعييد المرشممممديد الشدصمممميف لمحافمممم  ممممما  م عممممد طريممممل المناحمممممف0241ويحريمممما عممممام 

  و م   والجمعيما  اهاميمفلزارع حمنار الجمعيا  التعاو يف الزراعيف التاحعيد ل ا الزراعيف حكا مركز   وا
معاممممما ارتحمممماط الرتممممم لك ممممداا   ومعادلممممف  حاسممممتددامتم تفميمممما الحيا مممما  إفصاميام و فنممممول م   وم ممممازل م.
جتماعيممف إلفصمماميا  العممموم اإل SPSSحاسممتددام مجموعممف  تيدالمسممتنم تمميدلمعي  كولممموجروا سمممر وا

  واسمممتددام جمممداوا التكمممرارا  وال سمممم الحفممم   و لمممخ الدتحمممار  مممروض EXEL  وحر مممام  حمممالكمحيوتر
   .  الممويف

سمد ال كحمارالمحفمونيد ممد المرشمديد والمزراع  %(66%  61)فوال  نمنم يد وتشير ال تام  إل  
المرشمديد المحفمونيد ممد الفاصممود عمم  متاما متوسمط  %(66)يعشار تسعفما ينرم مد د ي  و  سحيام 

 %(68)فمموال  تسممعف يعشممار يد  و  يميممود %(86)  يممما الممزراع المحفممونيد  كمماد ممما ينممرم مممد  صمم  م
ه المرشمديد المحفمونيد لمميس لمدي م يراضم  م زرعممف حالزراعما  العضمويف   يممما المزراع المحفمونيد  مسمماف

ممما يد   و  ام  ممدا 22-7تنمما  مم   مممف مممد  %(18)الم زرعممف حالزراعمما  العضممويف كا مم  فمموال   اراضممي م
لدي م سم وا  دحمرة كا يمف ليس المحفونيد المرشديد  مد %(61)ال سحه المحفونه ينرم مد تسعف يعشار

الممزراع المحفممونيد لممدي م سمم وا  دحممرة سمماحنف تتممروا  مممد  %(26)الزراعمما  العضممويف   وفمموال  رحمما  م 
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  ويد كممما المرشمممديد المحفمممونيد فصمممموا عمممم  دورة تدريحيمممف  ممم   سممم ف  ممم  الزراعممما  العضمممويف 6-71
مكا فمممف ات ممما  والفشمممرا   نمممط   يمممما لالحيمممف المممزراع المحفمممونيد فصمممموا عمممم  يقممما ممممد دمسمممف دورا  

 تدريحيف    الزراعا  العضويف .
المرشممديد   م الزراعيممف مممد دممعايد يد  سممحف كحيممرة مممد الممزراع المحفممونيد يفصمممود عممم  معموممماتوتحمم

  حي مممما يمممدت  المرشمممد تجمممار المصمممدريد وال نمممم يمممدت  حعمممد  لمممخ  ممم  اهاميمممف كممما ممممدليمممر الفكمممومييد 
 . الفكوم     المرتحف اهديرة 

يد مستوظ معر ف   ومسمتوظ قيمام المرشمديد حمدورام  م   نما إجمرارا  الزراعمف العضمويف لممزراع واتضح 
ي ممما مسممتوظ معر مممف   ومسممتوظ ت  يمم  المممزراع المحفممونيد إلجممرارا  الزراعمممف المحفممونيد ضممعي ف جمممدام   ح

حالمسمممت دا  المطموحمممف ممممد المممزراع لمزراعمممف العضمممويف    فالداصممم ا العضمممويف عمممال  جمممدام  ممم  اإلجمممرار
يد مسمتوظ معر ممف   ومسمتوظ قيممام و . ودطموا  تسمجيا المزرعممف حي مما ضممعيا جمدام  مم  حماق  اإلجممرارا 

 نما ممارسما  الزراعمف العضمويف لممزراع المحفمونيد عمال    ومتوسمط  م  عمميما   المرشديد حدورام   
حعد الفصاد   واإل تاج الفيموا   العضموظ   حي مما مسمتوظ معر مف   ومسمتوظ ت  يم  المزراع المحفمونيد  ما

لممارسمما  الزراعممف العضممويف عممال  جممدام   ومتوسممط  مم  عمميمما  ممما حعممد الفصمماد   واإل تمماج الفيمموا   
 .  ظالعضو 

 :مقدمة
يمعممممم قطمممماع الزراعممممف  مممم  مصممممر دورام اامممممام  مممم  

قتصممماد ممممد فيممم   سمممحف مسممماامته  ممم  المممددا النممموم  اإل
% وتمنممما الزراعمممف  ممم  مصمممر يفمممدظ اهعممممدة 41ح فمممو 

الرميسيف لموضا اإلقتصادظ واالجتمماع    دصوصمام  م  
ارتحاط مممما حعديممممد مممممد اه شممممطف التمممم  ي مارسمممم ا يكنممممر مممممد 

د ياميت ما  م  الوقم  المرااد حسمحم   وتتزاي صا السكاد   
قتصمماد النمموم  ال جمموة الا اميممف التمم  ممما زالمم  تممتنر  مم  اإل

  وي عممد النطمماع الزراعمم  اممو المسممموا عممد تفنيممل اهمممد 
   فتياجمما  المفميممف مممد السممما الا اميممفالامم ام  وتمحيممف اإل

وامممممو مصمممممدر رميسممممم  لتمممممو ير الممممممواد الدمممممام لكنيمممممر ممممممد 
  ويسمممممتوعم النطممممماع الصممممم اعا  التفويميمممممف  ممممم  مصمممممر

% مد إجمال  قوة العما المصمريف   01.8الزراع   فو 
قتصممماديف ل مم ا النطممماع الفيممموظ تزايمممد  و ظممرام لماميمممف اإل

سممتنمارا  المدصصممف لمزراعممف حصممورة م تسممارعف فجممم اإل
 (0228  )ناح  دعا العنديد الماضييد.

لمم ا حممدي ااتمممام وزارة الزراعممف المصممريف حتشممجيا الزراعممف  
ظي ممف    نممد تضممم   إسممتراتيجيف الت ميممف الزراعيممف تنميمما ال 

يلمما طممد  41اسممتددام المحيممدا  واهسمممدة الكيماويممف مممد 
فتمم  آالا طممد  4م إلمم  يقمما مممد 4714عممام م مم  سمم ويام 
 4222سممممتيراد  فمممموإلمممم  م مممما إم   حاإلضمممما ف 0220عممممام 

محيمممد ضمممار   كمممما توسمممع  الممموزارة  مممي حر مممام  المكا فمممف 
المممموزارة  ممممي تطحيممممل الزراعممممف ال ظي ممممف  المتكاممممممف   وحممممدي 

الداليمممممممف ممممممممد المحيمممممممدا  والكيماويممممممما  ودصوصمممممممام  مممممممي 
واإلسمماعيميف  ضممعم   وال يمموم   مفا ظما  المموادل الجديمد 

عد تطحيل الزراعف العضمويف  مي المشمروع النمومي لت ميمف 
ج ممموم الممموادل وقامممم  حع شمممار المعمممما المركمممزل لمزراعمممف 

نممما ود المصمممرل لمزراعمممف العضمممويف   والحمممدر  مممي إعمممداد ال
العضممممويف حاإلضممممما ف إلممممم  إصمممممدار العديمممممد ممممممد النمممممرارا  

 تممم  توشمممك   حاعتحمممار م طنوتطحيمممل السياسممما  الزراعيمممف 
عضمويف. وكم لخ الزراعمف الطل ام ضمد شرل العوي ا  و 
م حع شممار 4771عممام 087ف الزراعممف يرقممام يمموزار النممرارا  ال

 ع اصممممرالمعممممما المركممممزل لتفميمممما متحنيمممما  المحيممممدا  وال
الننيمف  ي اهل يف وال ل ينموم حت  يم  حر مام  مراقحمف تممو  
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ك لخ الم تجمممما  الزراعيممممف  ممممي اهسمممموال حصمممم ف مسممممتمرة.و 
م والمم ل ي ممدا إلمم  مراقحممف 4771لسمم ف  417النممرار رقممم 

لمم  دوا العممالم لمفممد مممد الصممادرا  إالصممادرا  الزراعيممف 
م حشمممدد 4778لسممم ف  667الممونمممف. والنمممرار الممموزارل رقمممم 

ات مممما  الزراعيممممف لمف مممماظ عممممم  صممممفف اإل سمممماد والحيمممممف 
سمممتددام المحيمممدا  إلممم  يقممما فمممد ممكمممد إ وتنميممما مدممماطر

والنمممممممرار الممممممموزارل الدممممممماص حالحمممممممدر  مممممممي زراعمممممممف حعمممممممض 
المفا ظمما  دود اسممتددام محيممدا  منمما مفمما ظتي شممماا 

  والممموادل الجديمممد   واعتحمممر  مفممما ظتي ال يممموم   سمممي ار 
 تممميد دممماليتيد ممممد المحيمممدا  واإلسمممماعيميف مفممما ظتيد  ظي

. )الحرحمرظ 0222الحدر  ي ت  ي   لخ اعتحارام ممد عمام وتم 
 0244) 

ويستارل تفويا اهراضي الزراعيمف التنميديمف إلم   
عضويف مدة نع  س وا  لتط يراا مد المحيمدا  يراض  
فيم  يمكمد يد يم د ض . الت  يضمي   إلي ما ويا اوالكيم

لمممممم    قحممممممما يد ينممممممما المفصمممممموا كنيمممممممرام  مممممم  السممممممم ف اهو 
عممد مفصمموا الزراعممف التنميديممف  مم  السمم تيد النا يممف  قممميع م

العضويف   يما حدايمف العمام الراحما  معد  الزراعفوالنالنف مد 
عممد مفصمموا الزراعمما  قممميعم المفصمموا يتسمماوظ يو ينمما 

التنميديممف امم ا عممممام حممدد المفصمموا ال يممتم التصممديل عميممه 
مد العمام الراحما يظ  واعتماده كمفصوا عضوظ إال حدايفم 

لتفموا التم  ت طحمل  ي ما كا مف ممارسما  الزراعمف حعد  ترة ا  
 (10: 0244) فسد  . العضويف
يد ا ممممماخ تزايمممممدام وتشمممممير  تمممممام  الدراسممممما  إلممممم   

مسممممافف الزراعمممما  العضممممويف عممممم  مسممممتوظ مسممممتمرام  مممم  
  وتتركمممممز اممممم ه الزيمممممادة  ممممم  قمممممارة يسمممممتراليا ح سمممممحف العمممممالم 
سممممافف الم زرعممممف عالميممممام تمي مممما % مممممد اجمممممال  الم40.1
% نمم 00.1% نم يمريكا العتي يف ح سمحف 01 ح سحف يوروحا

% وحي ممما 1  ويمريكمما الشممماليف ح سممحف % 1.7آسمميا ح سممحف 
مممممد اهراضمممم  الم زرعممممف  %0.7 مممم  قممممارة إ رينيمممما ح سممممحف 

وفننم   .مميمود  مداد88والتم  تنمدر حمم  عضويام    العمالم

تشارام وت اميام ممفوظيد  مي  إالم تجا  الزراعيف العضويف 
  ويصممممحح  السمممم وا  اهديممممرة  ممممي الكنيممممر مممممد دوا العممممالم

إقحمماا المسممت مكيد عممم  الم تجمما  العضممويف ي ممول حكنيممر 
مممما كممماد متوقعمممام لممميس  نمممط  مممي المممدوا المتندممممف حممما  مممي 
جميمما ي فممار العممالم.  منممد يصممحح الم ممت  العضممول ع صممرام 

الم تجمما  الزراعيممف  اامممام  ممي الت مما س اإلسممتراتيجي لتجممار
 مممي كنيمممر ممممد دوا العمممالم. ويعكمممس التزايمممد المسمممتمر  مممي 

قتصمماديف لمم تجمما  العضممويف  ممي العممالم منممدار النيمممف اإل
. اتمامممممممما  المسمممممممت مكيدإمممممممما ت المممممممه اممممممم ه الممممممم ظم ممممممممد 

(FIBL&IFOAM , 2012 :73  )    
و مممم  مصممممر حمامممم  المسممممافف الم زرعممممف عضممممويام 

يمموم المركممز النممما    ممداد   وتفتمما مفا ظممف ال  782662
حعد مفا ظف الحفيرة مد في  المسافف الم زرعمف عضمويام 

 مممداد  1222إلممم  عمممم  مسمممتوظ الجم وريمممف فيممم  وصمممم 
% مممممد اجمممممال  المسممممافف الم زرعممممف عمممممم  6.66ح سممممحف 

ام ه الحيا ما  تزايمد المسمافف  وتوضح   مستوظ الجم وريف
د كماد ام ا التزايمد مفمدودام  الم زرعف عضويام    مصمر وان

 المنار مممممف حالمسممممممافا  المزروعممممممف عممممممم  مسممممممتوظ العممممممالمح
 .(2176)مديريف الزراعف حال يوم 

وقد ركمز  وزارة الزراعمف المصمريف عمم  اسمتددام  
الزراعممف العضممويف كدفممد ع اصممر المم ظم الزراعيممف الفدينممف 
 ممممم  ظممممما الزيمممممادة المطمممممردة  ممممم  الطممممممم العمممممالم  عمممممم  

ول الم تمو  والسم الم تجا  الزراعيمف  ا  الجمودة العاليمف  
داصممممف ممممما  نممممص حعممممض الصممممادرا  اهساسمممميف لممممتنمص 

التمممممو  الكيميممممام  ال ممممات  عممممد الطمممممم الدممممارج  حسممممحم 
   والمحيممممممدا  الكيماويممممممف ممممممراط  مممممم  اسممممممتددام اهسمممممممدةاإل

 .(08: 0228)إحراايم   
وي عممممد اإلرشمممماد الزراعمممم  وافممممدام مممممد ياممممم مممممدادا 

لري يممممف   والت ميممممف ا الت ميممممف الري يممممف المتكاممممممف حشممممكا عممممام
حشكا دماص   فيم  يسمت دا ر ما ك مارة المزراع ويسمرام 
حاستددام ممواردام المتافمف اإلسمتددام اهمنما الم ظ يفنمل 
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زيمممادة اإل تممماج والمممددا   وتفسممميد مسمممتوظ معيشمممت م ممممد 
دممممعا اتدمممما ام النممممرارا  التمممم  تسمممماام  مممم  تفنيممممل تمممممخ 
اهاممداا   والتمم  تعتمممد إلمم  فممد كحيممر عممم  افتياجممات م 

و ممممم  سمممممحيا  لمممممخ ت حممممم ا العديمممممد ممممممد الج مممممود  ال عميمممممف  
التعميميمممف اإلرشممماديف التممم  تممممارس ممممد دمممعا الت ظيمممما  
اإلرشاديف المدتم ف   والت  تسع  يساسام إل  تفنيل عاممد 
اقتصممممادظ ي ضمممما لمممممزراع مممممد دممممعا تفسمممميد اه شممممطف 

: 4777  تفمممم   شمممماديف والدممممدما  اإل تاجيممممف الزراعيممممف )
64.) 

عمم  اممو إفممدظ المجمماال  وفيمم  يد اإل تمماج الزرا
ال امممف التمم  ي ممتم ح مما اإلرشمماد الزراعمم  كممما تعممد الزراعممف 
العضممويف دطمموة اامممف  فممو تطمموير وتفسمميد امم ا اإل تمماج 
لي ت  ع ه سمعف زراعيف آم ف. ل ا كاد لزامام عمم  اإلرشماد 
الزراعمم  يد ي ممتم حالزراعممف العضممويف ويعممما عممم   شممراا 

    جم وريف مصر العرحيف .
 : لبحثمشكمة ا
الدراسمممما  يد السممممول المفممممم   يوضممممف  حعممممض 

لمم تجا  الزراعيف العضمويف  م  مصمر مما زاا مفمدودام   
ومعظمممم الممممزارعيد  ممم  مفا ظمممف ال يممموم ممممازلوا فتممم  اتد 

التنميديف   ويصا فجمم صمادرا   الزراعفيطحنود يسموم 
 417مفا ظمممف ال يممموم ممممد ال حاتممما  الطحيمممف والعطريمممف إلممم 

  المرلم ممد يد متوسمط عمام الزيمادة طد  نط كا عام عمم
 ممم  يسمممعار حيممما اممم ه الفاصمممع  حالسمممول الدمممارج  عمممد 

% )ممممممتتمر ال حاتممممما  الطحيمممممف 048السمممممول المفمممممم  حممممممد 
 (.01 06: 0227والعطريف إ تاجام وتسوينام   

وتعتحممر مفا ظمممف ال يممموم ممممد المفا ظممما  الراممممدة   
 ممم  اسمممتددام تن يممما  الزراعمممف العضمممويف فيممم  ا  ممما تمنممما 

لمركمممممز النممممما    ممممم  الزراعممممما  العضمممممويف عمممممم  مسمممممتوظ ا
فيممم  يد ال حاتممما  الطحيمممف والعطريمممف الجم وريمممف وداصمممف 

المسمممممافف الم زرعمممممف ممممممد الزراعممممما  العضمممممويف حمفا ظمممممف 
%مممد إجمممال  4.18 تمنمماوالتمم   ام  ممدا 1777ال يمموم تمنمما 

يلمما 104مسممافف الزمممام الم ممزرع حالمفا ظممف والتمم  تمنمما 
ميمف جممممدام مممممما يسممممتمزم معممممه وامممم  تمنمممما  سممممحف ضمممم ام  ممممدا 

ضرورة تكنيا الج ود اإلرشاديف لترشاد الزراعم  لتوعيمف 
المممزراع حداميمممف الزراعممما  العضمممويف والتممم  تمنممما يسمممعاراا 
يضمممممعاا يسمممممعار الم تجممممما  التنميديمممممف )مديريمممممف الزراعمممممف 

 (.0244حال يوم   
لممممم ا كا ممممم  اممممم ه الدراسمممممف لمتعمممممرا عمممممم  الج مممممود 

الزراعما  العضمويف حمفا ظمف اإلرشاديف المح ولف     شر 
ال يوم   ويام المعوقا  الت  تفوا دود توسا المزراع  م  
الزراعممممممما  العضمممممممويف ومنترفممممممما  المحفمممممممونيد لم  ممممممموض 
 حالزراعممممف العضممممويف   وكمممم ا التعممممرا عممممم  درجممممف معر ممممف

عجرارا  وممارسممممما  حممممم المحفمممممونيدالمرشمممممديد   والمممممزراع 
حممدورام  الزراعممف العضممويف   وتفديممد درجممف قيممام المرشممديد

 م   شممر إجمرارا  وممارسمما  الزراعمف العضممويف   وت  يمم  
الزراع المحفونيد لتمخ اإلجرارا  والممارسا    والتعمرا 
عمممممم  المصمممممادر التممممم  يسمممممتن  م  ممممما المممممزراع المحفمممممونيد 
معمومات م عد الزراعف العضويف  وكم ا الدمدما  المندممف 
مممد اإلرشمماد الزراعمم  لممزراع الزراعمما  العضممويف حم طنممف 

 لدراسف .ا
 أهداف البحث :
عمممم   ح مممارا مشمممكمف الحفممم  يمكمممد تفديمممد عمممرض ًم

   -:يادا ه كما يم 
درجف معر ف المرشديد المحفونيد حعجرارا  تفديد  -4

 .مفا ظف ال يوم الزراعف العضويف حوممارسا  
عجرارا  درجف معر ف الزراع المحفونيد حتفديد  -0

 .حمفا ظف ال يوم الزراعف العضويف وممارسا  
دورام    يد حمحفونالالمرشديد درجف قيام تفديد  -4

الزراعف العضويف إجرارا  وممارسا   شر 
 حمفا ظف ال يوم 

إلجرارا   يدمحفونالالزراع درجف ت  ي  تفديد  -1
 .حمفا ظف ال يوم الزراعف العضويف وممارسا  
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م  ا  يستن الت  المعموما  التعرا عم  مصادر  -7
 ومات م عد الزراعف العضويفالزراع المحفونيد معم

 . حمفا ظف ال يوم
تفديد الععقف حيد حعض الدصامص الشدصيف  -6

المستوظ   والم  يف لممرشديد المحفونيد وا : السد
المسافف الم زرعف حالزراعا  العضويف و   التعميم 

عدد س وا  الدحرة الساحنف حالعما حالزراعف و   
ودرجف قيام م العضويف   وعدد الدورا  التدريحيف   

الزراعف إجرارا  وممارسا  حدورام     شر 
 حمفا ظف ال يوم .العضويف 

تفديد الععقف حيد حعض الدصامص الشدصيف  -1
المستوظ     يف لمزراع المحفونيد وا :السدوالم

المسافف الم زرعف حالزراعا  العضويف و    التعميم 
عدد س وا  الدحرة الساحنف حالعما حالزراعف و   
ورا  التدريحيف   ودرجف ضويف   وعدد الدالع

الزراعف العضويف جرارا  وممارسا  ت  ي ام إل
 حمفا ظف ال يوم.

 : اإلحصائيةفروض ال
توجممممد ععقممممف مع ويممممف حمممميد حعممممض الدصممممامص ال  -7

الشدصمممميف والم  يممممف لممرشممممديد المحفممممونيد وامممم : 
السمممد  والمسمممتوظ التعميمممم    والمسمممافف الم زرعمممف 

وعدد س وا  الدحمرة السماحنف  حالزراعا  العضويف  
حالزراعممممف العضمممممويف   وعمممممدد المممممدورا  التدريحيمممممف   
ودرجممممممممف قيممممممممام م حممممممممدورام  مممممممم   شممممممممر إجممممممممرارا  

 .وممارسا  الزراعف العضويف 
توجممممد ععقممممف مع ويممممف حمممميد حعممممض الدصممممامص ال  -2

الشدصيف والم  يف لمزراع المحفونيد وام : السمد  
والمسمممممممممممتوظ التعميمممممممممممم    والمسمممممممممممافف الم زرعمممممممممممف 

زراعا  العضويف   وعدد س وا  الدحمرة السماحنف حال
حالزراعممممف العضمممممويف   وعمممممدد المممممدورا  التدريحيمممممف   

ودرجمممممف ت  يممممم ام إلجمممممرارا  وممارسممممما  الزراعمممممف 
 .العضويف 

 ممممما  حمممميد  مممم  الرتممممم ال يوجممممد ادممممتعا مع مممموظ  -6
ممحفممممونيد المسممممتنمف والتاحعممممف لمتايممممرا  العي تمممميد لم

المسمممممافف السمممممد   والمسمممممتوظ التعميمممممم    و : واممممم 
الم زرعمممممف حالزراعممممما  العضمممممويف   وعمممممدد سممممم وا  

  وعمممدد الدحمممرة السممماحنف حالعمممما حالزراعمممف العضمممويف
لمرشمممممممممديد ا ودرجممممممممف قيمممممممممام   الممممممممدورا  التدريحيمممممممممف

لمزراع المحفممونيد اودرجمف ت  يم    حمدورام المحفمونيد
 .جرارا  وممارسا  الزراعف العضويف إل
 البحث : طريقة

عتحارامما عف ال يمموم حجممرظ امم ا الحفمم   مم  مفا ظممي  و  
المفاصممميا العضمممويف مممد المفا ظممما  الراممممدة  ممم  زراعمممف 

وكممماد يامممم مفاصممميا ال حاتممما  الطحيمممف والعطريمممف وداصمممف 
وال ع مماد   والكع ممديوال   شمميح الحمماحو    )امم ه المفاصمميا

والكراويممممممف(   والحردقمممممموشالشمممممممر     وفشيشممممممف الميمممممممود 
راعيممممف الدادمممممف  مممم  الممممدورة الز  المفاصممممياحاإلضمممما ف إلمممم  

الم زرعممممف مممممد امممم ه المفصمممموليف فيمممم  حمامممم  المسممممافف 
 ممدا ام موزعممف  1777فمموال   م0244المفاصمميا  مم  عممام 

قريممف ح مما  462ويوجممد حمفا ظممف ال يمموم كممز امر  سممتفعممم  
 .  عيف زراعيفجم

تمم تفديمد عي مف الحفم  ممد دمعا اسمتددام : عينة البحثث
حال سممحف لممرشممديد   والممزراع  معادلممف كريجيسمم  ومورجمماد

 كا عي ف عم  فده .عم  شاممف 
 ام رشممدم 011 االرشمادظالج ماز  مرشممدظيحممد عمدد   -4

 فعيمما  التعاو يممف الزراعيممف التاحعمممممد العممامميد حالجم
سمممممممتحياد إتمممممممم فيممممممم    حمممممممال يوم الزراعمممممممف  مديريمممممممفل

شممممممماممف ممممممممد  %78.1 ح سمممممممحفمممممممم  م  محفونمممممممام 462
 . المرشديد الزراعييد

ظ حمممممممالنر  الزراعممممممما  العضمممممممويفيحممممممممد عمممممممدد زراع و  -0
 محفونممممام 426سممممتحياد إ  تممممم  مزارعممممام 4722المدتممممارة 
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زراع الزراعممممممممما  % ممممممممممد إجممممممممممال   02.1ح سمممممممممحف 
 .حمفا ظف ال يوم العضويف

 أوضحت النتائج ما يمى :
 المبحوثينعينة صف و : أولا 

ل تمممممممام  الحفممممممم   يتضممممممممد اممممممم ا ال صممممممما عرضمممممممام 
لمممممممحعض  و نمممممممام  -:الداصمممممممف حوصممممممما المحفمممممممونيد واممممممم 

   والمسمممتوظ التعميمممم لسمممد   متايمممرات م المسمممتنمف واممم : ا
وعممدد سمم وا    المسممافف الم زرعممف حالزراعمما  العضممويف و 

الدحممممممرة السمممممماحنف   وعممممممدد الممممممدورا  التمممممم  فصمممممما عمي مممممما 
 .المحفو  

 ثن :الس – 1
يكنمر ممد إلم  يد ( 6 7 تشير ال تام  )جدوا رقم 

 سممد مم   مممف ال ودالمحفممونيد ينعمم%( المرشممديد 61) نمنمم 
%( المممزراع 66نمنممم  )  ممممه تمنمممااممم ه ال  مممدكنر   حي مممما26

     .  المحفونيد
 :  المستوى التعميمى – 2 

مما يزيمد إلم  يد  (6 7 توضح ال تام  )جدوا رقم 
اممم ممد المحفمونيد %( المرشمديد 66يدمماس ) يرحعمفعمد 

حي ممممما ممممما ينممممرم مممممد   الفاصممممميد عممممم  متامممما متوسممممط 
 الزراع المحفونيد يمييود.  %( 8688 صا )

 : لزراعات العضويةبارعة المساحة المنز  – 3 
نمرم إلم  يد مما ي (6 7 تشير ال تام  )جدوا رقمم 

لمرشممممديد المحفممممونيد لمممميس ا%( 68مممممد تسممممعف يعشممممار )
  حي ممما ممما  لممدي م يراضمم  مزروعممف حالزراعمما  العضممويف 

المممممزراع المحفمممممونيد  %(1882ينمممممرم ممممممد نعنمممممف يرحممممماع )
 ممداد 22-7حالزراعمما  العضممويف مممد مسممافت م الم زرعممف 

. 
 : عدد سنوات الخبرة السابقة  -4

مممما يزيمممد  إلمم  يد( 6 7 تشممير ال تمممام  )جممدوا رقمممم
%( المرشممديد المحفممونيد 6182عممد عممد يرحعممف يدممماس )

لممميس لممممدي م دحممممرة سممماحنف  مممم  الزراعمممما  العضممممويف   ويد 
%( المممممزراع المحفمممممونيد لمممممدي م دحمممممرة 2686فممممموال  رحممممما )

 س ف.71-6ساحنف    الزراعا  العضويف تتراو  مد 
, والجهثة عدد الدورات التدريبية التثى حصثع عميهثا  -5

 :القئمة بالتدريب 
كمممما إلمممم  يد  (8 2 7 تشممممير ال تممممام  )جممممدوا رقممممم

%( فصممممممممموا عممممممممم  دورا  711المرشممممممممديد المحفممممممممونيد)
   نممط مكا فممف المتكاممممف ل  مما  والفشممرا  التدريحيممف  مم  

الممممممزراع %( 6686)  ممممممما يزيممممممد عممممممد يرحعممممممف يدممممممماس ويد
د الممم يد فصمممموا عمممم  يقممما ممممد دمسمممف مممم امممم المحفمممونيد

 .  دورا     عما السماد الحمدظ
  وزارة ا عممممممد الج ممممممف الناممممممممف حالتممممممدريم  جمممممماريممممممم -7

ولممممممم   مممممم  تمممممممدريم المرشمممممممديد الزراعممممممف  ممممممم  المرتحممممممف اه
  يممممممما حال سممممممحف  %(8282الممممممزراعييد المحفممممممونيد ح سممممممحف)

لمممممممزراع المحفممممممونيد  كا مممممم  ايمممممممف كيممممممر الدوليممممممف ح سممممممحف 
(6882)% . 

عثثثثثن الثثثثثدورات  المبحثثثثثوثين معمومثثثثثاتمصثثثثثادر : ثانيثثثثثاا 
التدريبيثثثثة , واإلجثثثثراءات , والممارسثثثثات, وجهثثثثة تقثثثثديم 

 : عن الزراعة العضويةالخدمات اإلرشادية 
   -: ما يم  2إتضح مد ال تام  الواردة حجدوا رقم  
 مصادر المعمومات :  -ي 
 مممم  مندمممممف مصممممادر المرشممممد ليممممر الفكمممموم   جممممار -7

حالممممممدورا  الداصممممممف معموممممممما  الممممممزراع المحفممممممونيد 
% ممممممممد المممممممزراع  1282   فيممممممم   كمممممممر التدريحيمممممممف 

المرشمممممممممديد ليممممممممممر المحفمممممممممونيد اعتممممممممممادام عمممممممممم  
حصممم ف داممممف كمصمممدر لمعمومممات م عمممد الفكممومييد 

ف   يميممممممه  مممممم  المرتحممممممف النا يمممممم الزراعمممممما  العضممممممويف
  يميممممه اهامممما % 7686المصمممدريد والتجممممار ح سممممحف 

 .  %(7181والجيراد  سحف )
 مممم  مندمممممف مصممممادر لفكمممموم  المرشممممد ليممممر ا جممممار -2

حممممماجرارا  معمومممممما  المممممزراع المحفمممممونيد الداصمممممف 
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% مممممممد  1182  فيمممممم   كممممممر الزراعممممممف العضممممممويف 
المرشمممديد ليمممر المممزراع المحفمممونيد اعتممممادام عمممم  

 حصممم ف داممممف كمصمممدر لمعمومممات م عمممدالفكممومييد 
  يميممممه  مممم  المرتحممممف  الزراعمممما  العضممممويف إجممممرارا 

%   يميمممه  7681 النا يمممف المصمممدريد والتجمممار ح سمممحف
 .  %(686شركف سيكم ح سحف )

 مممم  مندمممممف مصممممادر المرشممممد ليممممر الفكمممموم   جممممار -6
حممارسمممما  معموممممما  الممممزراع المحفممممونيد الداصممممف 

% مممممممد  1187  فيمممممم   كممممممر الزراعممممممف العضممممممويف 
المرشمممديد ليمممر المممزراع المحفمممونيد اعتممممادام عمممم  

 حصممم ف داممممف كمصمممدر لمعمومممات م عمممدالفكممومييد 
  يميمممه  ممم  المرتحمممف  العضمممويفالزراعممما   ممارسممما 

%   يميممممممه 21نا يمممممف المصممممممدريد والتجممممممار ح سممممممحف ال
 .  %(786المرشد الزراع  ح سحف )

 جهة تقديم الخدمات الرشادية : ( ب
مممد ينمموم  مم  مندمممف المرشممد ليممر الفكمموم   جممار

المزراع المحفمونيد الداصمف  حتنديم الددما  اإلرشاديف إل 
% مممد الممزراع  66.6  فيمم   كممر حالزراعمما  العضممويف 

المرشممممديد ليممممر الفكممممومييد المحفممممونيد اعتمممممادام عممممم  
 ممم  الفصممموا عمممم  الدمممدما  اإلرشممماديف   حصممم ف دامممممف 

 2182النا يممف المصممدريد والتجممار ح سممحف  المرتحممفيميممه  مم  
%   يميمممممه المعمممممما المركمممممزظ لمزراعمممممف العضمممممويف ح سمممممحف 

888%  . 
ذ أو التنفيثثثثث درجثثثثثة القيثثثثثامو :درجثثثثثة المعرفثثثثثة , ا ا ثالثثثثثث 
 الخاصة بث : مبحوثينمل
 إجراءات الزراعة العضوية: -أ 

 درجف المعر ف ودرجف النيمامتضح مد ال تام  يد إ 
 إجممرار مممد إجممرارا  الزراعممف العضممويفكمما  مم  يو الت  يمم  
  -: ال فو التال عم  جار  

( يد مسمممممتوظ 6اتضمممممح ممممممد  تمممممام  جمممممدوا )رقمممممم 
رارا  معر ف   ومستوظ قيام المرشديد حدورام     نما إجم

الزراعممف العضممويف لمممزراع المحفممونيد ضممعي ف جممدام   حي ممما 
مسمممممممتوظ معر مممممممف   ومسمممممممتوظ ت  يممممممم  المممممممزراع المحفمممممممونيد 
إلجمممممرارا  الزراعمممممف العضمممممويف عمممممال  جمممممدام  ممممم  اإلجمممممرار 
الدممممممماص حالمسمممممممت دا  المطموحمممممممف ممممممممد المممممممزراع لمزراعمممممممف 
العضمويف   ودطموا  تسمجيا المزرعمف حي مما ضمعيا جمدام 

 لممخ هد اإلجممراميد اهوا  يرجماوقممد   م  حمماق  اإلجمرارا 
والنمما   مطممموحيد مممد الممزراع حي ممما حمماق  اإلجممرارا  ليممر 
مطموحممف  ظممرام هد الممزراع يحيعممود الم تجمما  العضممويف  مم  

  والتصمدير ينموم  ا اهوليف وعمميا  ماحعد الفصمادصورت
 حه التجار والمصدريد .

 ممارسات الزراعة العضوية:  -ب
 درجمف المعر مف ودرجمف النيمام تضح مد ال تمام  يدإ

عمممم  زراعيمممف جمممار  إ تاجيمممف كممما عمميمممف  ممم   الت  يممم يو 
 -: ال فو التال 

 :  اختيار التقاوى أو الشتالت -1
مممما ينممممرم  ( يد1ال تممممام  ) جمممدوا رقممممم  وضمممف ي

%( يعر ممود 1687مممد نعنممف يرحمماع المرشممديد المحفممونيد )
وظ يو وينومممود حممدورام حتعريمما الممزراع حح ممود ادتيممار التنمما

  يمممما المممزراع المحفمممونيد  يعر مممود ح مممود  النعنمممفالشمممتع  
%( 711ادتيممممممممار التنمممممممماوظ والشممممممممتع  النعنممممممممف ح سممممممممحف )

%(   مممممما يع مممم  ارت مممماع  سممممحف 8188وي  مممم و  ا ح سممممحف )
معر مممممف وقيمممممام المحفمممممونيد ممممممد المرشمممممديد حح مممممود ادتيمممممار 
التنمممممممماوظ والشممممممممتع    وكمممممممم لخ معر ممممممممف وت  يمممممممم  الممممممممزراع 

 .  خ الح ودالمحفونييد حتم
 عمع السماد العضوى : -2

ممما ينممرم مممد  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر 
%( يعر ممممود 6687تسممممعف يعشممممار المرشممممديد المحفممممونيد )

 8%(  ممم  الح مممد رقمممم 1688و سمممحف )  8-2   6-7الح مممود 
%( 6688الدمماص حدطمموا  عممما السممماد الحمممدظ و سممحف )
-8  6-7م  م ينومود حمدورام  م  تعريما المزراع حح مود 

 .   8%(    الح د رقم 1286و) 8
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يما الزراع المحفونيد  يعر ود وي  م ود ح مود عمما 
   6 -7%(  ممم  الح مممود ممممد 711ح سمممحف ) الحممممدظالسمممماد 

كممما يشمممار   .8%(  مم  الح مممد رقممم 1687  و سممحف )8 -2
( يد مممما ينمممرم ممممد يرحعمممف يدمممماس 1 تمممام  ) جمممدوا رقمممم 

-71ود مممد %( المرشمديد المحفمونيد يعر ممود الح م1681)
وينوممممممممود حمممممممدورام  ممممممم   نممممممما اممممممم ه الح مممممممود ح سمممممممحف  72
%( 2687%( لممممزراع   ويد مممما يزيمممد عمممد رحع مممم )1182)

وينوممود حممدورام  م   نمما ام ا الح ممد  76يعر مود الح مد رقممم 
    .  %( لمزراع7788ح سحف )
( يد ممما يزيممد 1كممما يظ ممر   تممام  ) جممدوا رقممم  

يعر ممممود %( 1687عمممد نعنممممف يرحمممماع المممزراع المحفممممونيد )
%( 686  ويد  سممحف قميممممف ) 72-71وي  مم ود الح ممود ممممد 
 .%(286وي   ود ا ا الح د ح سحف ) 76يعر ود الح د رقم 

 استخدام السماد العضوى الناضج : -3
الاالحيمممممممف  ( يد1 تمممممممام  ) جمممممممدوا رقمممممممم  يظ مممممممر  

%( يعر مممممود 8786العظممممم  مممممد المرشممممديد المحفممممونيد )
  لم مممداد   و سمممحف معمممدا اسمممتددام السمممماد الحممممدظ ال اضممم

%( مممم  م ينوممممود حمممدورام  ممم   نممما تممممخ التوصممميف 8782)
لمممممزراع   كممممما يظ ممممر   تممممام    ممممس الجممممدوا يد الاالحيممممف 

%( يعر مممممممود 8688العظمممممممم  ممممممممد المممممممزراع المحفمممممممونيد )
 وي   ود تمخ التوصيف .

 استخدام المخصبات الحيوية : -4
ممما يزيممد عممد  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر  

%( المرشممممديد المحفممممونيد يعر ممممود 6786س)يرحعممممف يدممممما
المدصممحا  الفيويممف المسممتددمف  مم  الزراعمما  الفيويممف   

%( ممممم  م ينومممممود حممممدورام  مممم   نمممما تمممممخ 6186و سممممحف )
التوصممميف لممممزراع   كمممما يظ مممر   تمممام    مممس الجمممدوا يد 

%( يعر ممود 86الاالحيممف العظممم  مممد الممزراع المحفممونيد )
 وي   ود تمخ التوصيف.

 

المسثثثموح بالحصثثثوع منهثثثا عمثثثى السثثثماد  المصثثثادر -5
 البمدى :
تسممعف يعشممار  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر  

%( المرشمممديد المحفمممونيد يعر مممود المصمممادر النعنمممف 81)
المسممممو  حالفصممموا م  ممما عمممم  السمممماد الحممممدظ   و سمممحف 

%( مممم  م ينوممممود حمممدورام  ممم   نممما تممممخ التوصممميف 6888)
دوا يد الاالحيممممف لمممممزراع   كممممما يظ ممممر   تممممام    ممممس الجمممم
%( يعر مممممممود 8688العظمممممممم  ممممممممد المممممممزراع المحفمممممممونيد )

 وي   ود تمخ التوصيف .
 التسميد األخضر : -6

ممما يزيممد عممد  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر  
%( المرشمممديد المحفمممونيد يعر مممود 6186يرحعمممف يدمممماس )

%( مم  م ينوممود 61توصيف التسميد اهدضمر   و سمحف )
صيف لممزراع   كمما يظ مر   تمام  حدورام     نا تمخ التو 

  ممممممس الجممممممدوا يد ممممممما يزيممممممد عممممممد نعنممممممف يرحمممممماع الممممممزراع 
%( يعر مممممود تممممممخ التوصممممميف   و سمممممحف 1186المحفمممممونيد )

 %( م  م ي   ود ا ه التوصيف.2682)
 مكافحة اآلفات والحشرات : -7

ممما يزيممد عممد  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر  
د يعر ممممود %( المرشممممديد المحفمممموني8681تسممممعف يعشممممار )

وينوممممود حمممدورام  مممم   نممما التوصمممميا  السمممحعف لممكا فممممف 
  كمممما يظ مممر   تمممام    مممس  المتكامممممف ل  ممما  والفشمممرا 

الجممممممدوا يد الاالحيممممممف العظممممممم  مممممممد الممممممزراع المحفممممممونيد 
 %( يعر ود وي   ود تمخ التوصيا  .8181)
 التخمص من الحشائش : -8
 مممما يزيمممد عمممد تسمممعف ( يد1 تمممام  ) جمممدوا رقمممم  يظ مممر  

%( المرشمممممممممممديد المحفمممممممممممونيد يعر مممممممممممود 8788يعشمممممممممممار )
التوصممممممميا  النعنمممممممف لممممممممتدمص ممممممممد الفشمممممممامش و سمممممممحف 

%( مم  م ينوممود حممدورام  م   نمما تممخ التوصمميا  8186)
لمممزراع   كممما يظ ممر   تممام    ممس الجممدوا يد كمما الممزراع 

 %( يعر ود وي   ود تمخ التوصيا  .711المحفونيد )
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 حصاد المحصوع : -9
ممما يزيممد عممد  ( يد1) جممدوا رقممم  تممام   يظ ممر  

%( المرشممممديد المحفممممونيد يعر ممممود 8186تسممممعف يعشممممار )
%( 81التوصممممميا  النعنمممممف لفصممممماد المفصممممموا و سمممممحف )

مممم  م ينوممممود حمممدورام  ممم   نممما تممممخ التوصممميا  لممممزراع   
كما يظ ر   تام    س الجدوا يد كما المزراع المحفمونيد 

 %( يعر ود وي   ود تمخ التوصيا  .711)
 عامالت ما بعد الحصاد :م -10

فممموال  نمنممم   ( يد1 تمممام  ) جمممدوا رقمممم  يظ مممر  
%( المرشمممممممديد المحفمممممممونيد يعر مممممممود التوصمممممممميا  6682)

%( 6282الدمسممممف لمعممممامع  ممممما حعممممد الفصمممماد و سممممحف )
مممم  م ينوممممود حمممدورام  ممم   نممما تممممخ التوصممميا  لممممزراع   
كما يظ مر   تمام    مس الجمدوا يد الاالحيمف العظمم  ممد 

%( يعر مممممود تممممممخ التوصممممميا  8286المحفمممممونيد )المممممزراع 
 %( م  م ي   و  ا .2688و سحف )

 اإلنتاج الحيوانى العضوى: -11
ممما يزيممد عممد  ( يد1 تممام  ) جممدوا رقممم  يظ ممر  
%( المرشممديد المحفممونيد يعر ممود التوصمميا  6286نممم  )

 تممممماج الفيممممموا   العضممممموظ و سمممممحف لتوصممممميا  اإلالدمسمممممف 
   نممما تممممخ التوصممميا  %( مممم  م ينوممممود حمممدورام  ممم22)

لمزراع   كما يظ ر   تام    س الجمدوا يد مما يزيمد عمد 
%( الزراع المحفمونيد يعر مود تممخ التوصميا  2681رحا )

 %( م  م ي   و  ا .2822و سحف قميمف )
( يد مسمممممتوظ 1اتضمممممح ممممممد  تمممممام  جمممممدوا )رقمممممم 

معر ممممممف   ومسممممممتوظ قيممممممام المرشممممممديد حممممممدورام  مممممم   نمممممما 
لممممزراع المحفمممونيد عمممال     ممارسممما  الزراعمممف العضمممويف

ومتوسط  م  عمميما  ماحعمد الفصماد   واإل تماج الفيموا   
العضمموظ   حي ممما مسممتوظ معر ممف   ومسممتوظ ت  يمم  الممزراع 
  المحفممممونيد لممارسممممما  الزراعممممف العضمممممويف عممممال  جمممممدام 

ومتوسط    عمميا  ما حعد الفصاد   واإل تاج الفيموا   
اممم ه الممارسممما  العضممموظ   وقمممد يرجممما اإلرت ممماع إلممم  يد 

عاممممف ومشمممتركف مممما عمممدد ممممد المفاصممميا التنميديمممف وقمممد 
يرجمما ا د مماض مسممتوظ معر ممف يو النيممام حالممدور يو الت  يمم  
لممحفمممممونيد  ممممم  عمميممممما  مممممما حعمممممد الفصممممماد   واإل تممممماج 
الفيممممممموا   العضممممممموظ عمممممممد حممممممماق  الممارسممممممما  إلاتممممممممام 

 .المصدريد والتجار ح اتيد العمميتيد 
 : المستقمة والتابعةالمتغيرات بين  العالقات: سابعاا 

العالقة بين كع من المتغيرات المستقمة المدروسة -1
القيام ودرجة التنفيذ وبين كع من درجتى لممبحوثين 

 : إلجراءات وممارسات الزراعة العضوية
عمممم  ي مممه   ال  األوعيثثثنص الفثثثرض اإلحصثثثائى  

حممميد حعمممض الدصمممامص الشدصممميف مع ويمممف د ععقمممف توجممم
والمسممممتوظ شممممديد المحفممممونيد وامممم : السممممد  والم  يممممف لممر 

المسممممافف الم زرعممممف حالزراعمممما  العضممممويف   و    التعميممممم 
عممدد سمم وا  الدحممرة السمماحنف حالعممما حالزراعممف العضممويف   و 

حمدورام  م   شمر وعدد المدورا  التدريحيمف   ودرجمف قيمام م 
 .الزراعف العضويف إجرارا  وممارسا  

عامممما والدتحممار صمممفف اممم ا ال مممرض تمممم فسمممام م 
( 6ا رقممم )جممدو  تممام  يوضممف  و    لك ممداا ارتحمماط الرتممم

 ما يم  :
حممميد متايمممر  طرديمممفمع ويمممف وجمممود ععقمممف ارتحاطيمممف  -

العضممويف  عممدد سمم وا  الدحممرة السمماحنف  مم  الزراعممف 
 ممم  حمممدورام   م  ودرجمممف قيمممامالمحفمممونيد لممرشمممديد 

  فيم  إجرارا  وممارسا  الزراعف العضمويف  شر 
 1.21المفسمموحف  ك ممدااحمماط ارتحمامم  قيمممف معاممما 

  وقمد يرجمما  لممخ   1.17وام  مع ويممف ع مد مسممتوظ 
 .  إل  تراكم الدحرا  عحر الزمد لدظ المرشديد

: تايمممرا حمميد ممع ويممف عممدم وجممود ععقممف ارتحاطيمممف  -
والمسمممافف الم زرعمممف والمسمممتوظ التعميمممم       السمممد

  التدريحيممممف   وعممممدد الممممدورا   حالزراعمممما  العضممممويف
إجمرارا  وممارسما      شمر حدورام   مودرجف قيام

وقمممممد يرجممممما  لمممممخ إلممممم  يد اممممم ه .الزراعمممممف العضمممممويف
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درجممممممف قيممممممام المرشممممممديد  ال تممممممتنر عممممممم المتايممممممرا  
حمممممدورام  ممممم   شمممممر إجمممممرارا  وممارسممممما  الزراعمممممف 

 العضويف .

عم  ام ه ال تمام   ا مه يمكمد ر مض ال مرض  وح ارا م
عممممدد سمممم وا  : فصممممام  السمممماحل  نممممط حال سممممحف لمتايممممراإل

  وحالتممممال  يمكممممد  ة السمممماحنف  مممم  الزراعمممف العضممممويفالدحمممر 
قحممموا ال مممرض الحفنممم  المناحممما  يمممما يتعممممل حوجمممود ععقمممف 

وحمممميد  عمممدد سممم وا  الدحمممرة السممماحنف متايمممر مع ويمممف حممميد 
قيممممممام م حممممممدورام  مممممم   شممممممر ممارسمممممما  الزراعممممممف درجممممممف 

    العضويف 
توجمممد عمممم  ي مممه   ال  الثثثثانىيثثثنص الفثثثرض اإلحصثثثائى  

حعمض الدصمامص الشدصميف والم  يمف  حيد مع ويف ععقف
   والمسممممتوظ التعميمممممم لمممممزراع المحفممممونيد وامممم : السممممد  

عممدد سمم وا  و المسممافف الم زرعممف حالزراعمما  العضممويف   و 
الدحرة الساحنف حالعما حالزراعمف العضمويف   وعمدد المدورا  

الزراعممف التدريحيممف   ودرجممف ت  يمم ام إلجممرارا  وممارسمما  
 .العضويف 

 اممم ا ال مممرض تممم فسمممام معامممما ارتحممماط والدتحممار صمممفف 
 ما يم  :( 6جدوا رقم ) تام    يوضف   لك داا الرتم
حممميد متايمممر  مع ويمممف طرديمممفوجمممود ععقمممف ارتحاطيمممف  -

المسممتوظ التعميممم    ودرجممف ت  يمم  الممزراع إلجممرارا  
  فيممم  حماممم  قيممممف وممارسممما  الزراعمممف العضمممويف 

وام  مع ويمف  1818المفسموحف  ك مداامعاما ارتحماط 
  وقممممد يرجمممما  لممممخ إلمممم  تممممراكم  1.12ع ممممد مسممممتوظ 

المعموممممما  عحممممر الممممزمد لممممدظ الممممزراع عممممد طريممممل 
 التعميم .

حممميد متايمممر  مع ويمممف طرديمممفوجمممود ععقمممف ارتحاطيمممف  -
عممممدد سمممم وا  الدحممممرة السمممماحنف حالزراعممممف العضممممويف   
ودرجممف ت  يمم  الممزراع إلجممرارا  وممارسمما  الزراعممف 

 ك ممدااط   فيمم  حمامم  قيمممف معاممما ارتحمماالعضممويف 
   1.17وامم  مع ويممف ع ممد مسممتوظ  1822المفسمموحف

وقد يرجما  لمخ إلم  تمراكم الدحمرا  عحمر المزمد لمدظ 
 .عد طريل التدريم والتعمم المستمرالزراع 

السممد   : تايممرا عممدم وجممود ععقممف ارتحاطيممف حمميد م -
  وعممممدد  اعمممما  العضممممويفالمسممممافف الم زرعممممف حالزر و 

 جمممممممرارا إلالمممممممدورا  التدريحيمممممممف   ودرجمممممممف ت  يممممممم ام 
وقممد يرجمما  لممخ إلمم  . الزراعممف العضممويفوممارسمما  

يد امم ه المتايممرا  ال تممتنر عممم  درجممف ت  يمم  الممزراع 
 المحفونيد إلجرارا  وممارسا  الزراعف العضويف.

ال مرض  قحمواعم  ام ه ال تمام   ا مه يمكمد ًم  وح ار
   السمد: لممتايرا  التاليمفاإلفصام  الساحل  نط حال سحف 

المدورا  عمدد و عمف حالزراعما  العضمويف   المسمافف الم زر و 
ال ممرض الحفنمم  المناحمما  ر ممض  وحالتممال  يمكممد التدريحيممف 

وحميد  ا ه المتايمرا  يما يتعمل حوجود ععقف مع ويف حيد 
 .درجف ت  ي ام إلجرارا  وممارسا  الزراعف العضويف 

اخثثتالف الرتثثب بثثين فئثثات العينتثثين معامثثع   -2
ممرشثثثثثثدين والثثثثثثزراع لممتغيثثثثثثرات المسثثثثثثتقمة والتابعثثثثثثة ل

فيمثثثا يتعمثثثا بثثثمجراءات وممارسثثثات الزراعثثثة المبحثثثوثين 
   العضوية:

:ال يوجمممد يثثثنص الفثثثرض اإلحصثثثائى الثالثثثث عمثثثى أنثثث  
ادممتعا مع مموظ  مم  الرتممم حمميد  ممما  العي تمميد لممتايممرا  

السممممد   والمسمممممتوظ : المسممممتنمف والتاحعممممف لممحفممممونيد وامممم 
عضممممويف   التعميممممم    والمسممممافف الم زرعممممف حالزراعمممما  ال

وعممدد سمم وا  الدحممرة السمماحنف حالعممما حالزراعممف العضممويف  
وعممممممممدد الممممممممدورا  التدريحيممممممممف   ودرجممممممممف قيممممممممام المرشممممممممديد 
المحفممممممونيد حممممممدورام  ودرجممممممف ت  يمممممم  الممممممزراع المحفممممممونيد 

 .إلجرارا  وممارسا  الزراعف العضويف 
تم فسام معاما  وإلدتحار صفف ا ا ال رض

يوضف  و   متيد لمعي تيد المستن كولموجروا سمر وا
 ما يم  :( 8جدوا رقم ) تام  

 السممممممد  : حمممممميد متايممممممرمع مممممموظ  ادممممممتعايوجممممممد  ال -
المسافف الم زرعمف حالزراعما  و    المستوظ التعميم و 
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عممممدد سمممم وا  الدحممممرة السمممماحنف حالعممممما و العضممممويف   
حالزراعمممممممف العضمممممممويف   وعممممممممدد المممممممدورا  التدريحيممممممممف 

 ودرجمممممف قيمممممام م حمممممدورام  لممرشمممممديد المحفمممممونيد   
وحمميد   ممس المتايممرا  لمممزراع المحفممونيد  يممما يتعمممل 

فيمممممم  . الزراعمممممف العضممممممويفحمممممعجرارا  وممارسمممممما  

كولممممممممموجروا سمممممممممر وا الجدوليممممممممف حمامممممممم  قيمممممممممف 
وام  يكحمر ممد قميم  1812ع د مستوظ مع ويف 6187
  وحالتممممال  يممممرا  المسممممتنمف والتاحعممممف المفسمممموحف المتا
 .العدم رض و ر ض ال رض االفصام    نحا

 .ين وفقاا لخصائصهمددى والنسبى لممبحوثين من المرشد(: التوزيع الع 1 دوع)ج

 160ن = 
 

 انفئبت انمتغُزات
 انمزشذَن 

 % ػذد 

 اٌسٓ

 62ألً ِٓ 

62- 66 

68- 82 

86-22 

 فأوثش 26

2 

7 

1 

86 

711 

782 

1862 

6861 

21 

61 

 اٌّؤ٘ـً اٌذساسٝ
 ِزٛسػ

 ػبٌٝ

761 

26 

66 

78 

بد اٌّسبزخ إٌّضسػخ ثبٌفذاْ ثبٌضساػ

 اٌؼع٠ٛخ

 ال ٠ٛخذ

 ألً ِٓ فذاْ

7-2 

  فبوثش -6

782 

6 

71 

2 

68 

8 

6822 

7828 

 ػـذد

 سٕٛاد اٌخجشح اٌسبثمخ

 ال٠ٛخذ

7- 2     

6- 71 

 فأوثش  -77

781 

1 

72 

7 

6182 

6861 

182 

1862 

 ػذداٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٝ زصً ػ١ٍٙب

  8رس٠ًٛ ا٤ساظٟ اٌزم١ٍذ٠خ إٌٝ أساظٝ ػع٠ٛخ

 خ اٌؼع٠ٛخ 8اٌزٛسغ فٝ اٌضساػ

 ػًّ اٌسّبد اٌؼعٛٞ ) اٌىِٛجٛسذ (8 

 8 ٣ٌفبد ٚاٌسطشاد  اٌّىبفسخ اٌّزىبٍِخ

 اٌزس٠ٛك اٌّسٍٝ 8

 اٌزصذ٠ش 8إخشاءاد 

1 

1 

1 

761 

1 

1 

1 

1 

1 

711 

1 

1 
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ب عمى (: التوزيع النسبى والعددى لممبحوثين من المرشدين والزراع فيما يتعما بالجهة القائمة بالتدري 2جدوع ) 
 الزراعة العضوية .

 اٌدٙخ اٌمبئّخ ثبٌزذس٠ت َ

 اٌضساع اٌّشضذ٠ٓ

 ٔؼُ ٔؼُ

 % ػذد % ػذد

7 

2 

6 

8 

2 

6 

1 

8 

9 

10 

 ال٠ٛخذ

 و١ٍخ اٌضساػخ

 ِشوض اٌجسٛس اٌضساػ١خ

 اٌّؼًّ اٌّشوضٜ ٌٍضساػخ اٌؼع٠ٛخ8

 ١٘ئخ و١ش

 اٌّشوض اٌّصشٜ ٌٍضساػخ اٌؼع٠ٛخ

 ٚصاسح اٌضساػخ

 ضشوخ س١ىُ

 بس٠خ8غشفخ رد

 خّؼ١خ اٌف١َٛ ٌٍضساػبد اٌؼع٠ٛخ 8

18 

2 

6 

7 

2 

1 

66 

1 

1 

1 

8888 

7822 

2 

1862 

7822 

1 

8282 

1 

1 

1 

81 

1 

1 

68 

721 

2 

1 

6 

6 

82 

7286 

1 

1 

2182 

6882 

1862 

1 

286 

1886 

7681 

 616,    ن =  061ن =     
 .التوزيع العددى والنسبى لممبحوثين من الزراع وفقاا لخصائصهم: ( 3جدوع)

 616ن =

 انفئبت نمتغُزاتا
 انشراع

 % ػذد

 اٌسٓ

 62ألً ِٓ 

62- 66 

68- 82 

86-22 

 فأوثش 26

7 

76 

86 

87 

212 

1862 

2822 

72 

7688 

66 

 اٌسبٌـخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 أِـٝ

 ٠مشأ ٠ٚىزت

 ألً ِٓ ِزٛسػ

 ِزٛسػ

 فٛق ِزٛسػ

 

786 

87 

21 

2 

72 

 

8688 

2881 

7686 

1862 

888 

 

 ٌؼع٠ٛخاٌّسبزخ إٌّضسػخ ثبٌفذاْ ثبٌضساػبد ا

 ال ٠ٛخذ

 ألً ِٓ فذاْ

7-22 

 فأوثش 26

1 

12 

226 

6 

1 

2882 

1882 

7 

 ػـذد سٕٛاد

 اٌخجشح اٌسبثمخ 

 ال٠ٛخذ

7- 2     

6- 71 

77- 72 

76- 21 

7 

6 

62 

781 

22 

7 

2867 

2686 

62 

6876 



 0241وآدرود  فسد عحد العاط 

- 262 - 

 

 تى حصع عميها(: التوزيع العددى والنسبى لممبحوثين من الزراع وفقاا لمدورات التدريبية ال  4جدوع )  

 نىع انذورات و

 عذد انذورات انتذرَجُة انتً حصم عهُهب انشراع

 فبوثش -2 ألً ِٓ خّسخ  ال٠ٛخذ

 % ػذد % ػذد % ػذد

7 

2 

6 

8 

2 

6 

 رس٠ًٛ ا٤ساظٟ اٌزم١ٍذ٠خ إٌٝ أساظٝ ػع٠ٛخ

 اٌزٛسغ فٝ اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ 8

 ػًّ اٌسّبد اٌؼعٛٞ

 8 د ٣ٌفبد ٚاٌسطشا اٌّزىبٍِخ اٌّىبفسخ

 اٌزس٠ٛك اٌّسٍٝ 8

 اٌزصذ٠ش 8إخشاءاد 

28 

768 

27 

21 

788 

261 

7186 

8288 

7686 

7686 

8782 

6688  

221 

761 

222 

288 

772 

26 

6781 

2886 

6686 

6788 

6686 

682 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1862 

1 

1 

1 

1 

1 

  
بالزراعة  ات المتعمقة(: التوزيع النسبى والعددى لممبحوثين من الزراع فيما يتعما بمصادر المعموم  5جدوع )  

 , وجهة تقديم الخدمات. العضوية

  616ن =
 

  ءات  الزراعة العضويةالتوزيع النسبى والعددى لممبحوثين من المرشدين والزراع فيما يتعما باجرا: ( 6جدوع )

 إخشاءاد اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ َ

 اٌــضساع اٌّشضذ٠ٓ اٌسى١١ِٛٓ

دسخخ 

 اٌّؼشفخ
 دسخخ اٌم١بَ

دسخخ 

 اٌّؼشفخ
 دسخخ اٌزٕف١ز

 % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد

 711 616 711 616 7186 71 72 28  : اٌّسزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌضساع أ

 711 616 711 616 688 77 7782 76 : خطٛاد رسد١ً اٌّضسػخ ة

 خـ

ِٕزدبد  إخشاءاد اٌسصٛي ػٍٝ ضؼبس 

 1 1 1 1 1 1 1 1 :اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ

 د

إخشاءاد اٌسصٛي ػٍٝ ضٙبدح ِٕزح ػعٛٞ 

 1 1 1 1 1 1 1 1 :ٌٍزصذ٠ش

 1 1 1 1 1 1 1 1 ُضسٕخ:إخشاءاد اٌسصٛي ػٍٝ ضٙبدح  ٘ـ

 1 1 1 1 1 1 1 1 :طٙبدحإصذاس اٌإخشاءاد  ٚ

 ص

اٌسصٛي ػٍٝ ضؼبس ِذخالد اد إخشاء

 1 1 1 1 1 1 1 1 اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ:

 

 ِصبدس ِؼٍِٛبد اٌضساع َ
 اٌّّبسسبد ا٦خشاءاد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ

 % ػذد % ػذد % ػذد

7 

2 

6 

8 

2 

6 

1 

6  

 اٌّشضذ اٌضساػٝ

 ِشضذ غ١ش زىِٛٝ

 ا٤ً٘ ٚاٌد١شاْ

 ١٘ئخ و١ش

 اٌّشوض اٌّصشٜ ٌٍضساػخ اٌؼع٠ٛخ

 اٌّصذس٠ٓ ٚاٌزدبس

 ًّ اٌّشوضٜاٌّؼ

 ضشوخ س١ىُ

7 

227 

21 

1 

1 

62 

2 

1 

1862 

1282 

7181 

1 

1 

7686 

1862 

1 

1 

261 

1 

6 

2 

27 

2 

77 

1 

1182 

1 

7 

1862 

7681 

1862 

686 

8 

266 

1 

1 

1 

67 

2 

6 

786 

1187 

1 

1 

1 

21 

1862 

7 
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   لنسبى والعددى لممبحوثين من المرشدين والزراع فيما يتعما بممارسات  الزراعة العضوية التوزيع ا (:  7جدوع )
 اٌضساع اٌّشضذ٠ٓ ِّبسسبد اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ َ

خ 
خ

س
د

فخ
ش
ّؼ

اٌ
 

خ 
خ

س
د

بَ
م١

اٌ
خ  

خ
س
د

فخ
ش
ّؼ

اٌ
 

خ 
خ

س
د ا

١ز
ٕف

ٌز
 

ذد
ػ

 

%
ذد 

ػ
 

%
ذد 

ػ
 

%
ذد 

ػ
 

%
 

         اختُبر انتقبوٌ أو انشتالت: أ
 8188 286 711 616 1687 771 1687 771 رىْٛ ِٓ ِصذس ػعٜٛ 8 7

 8188 286 711 616 1687 771 1687 771 8إٔزبخ١زٙب ػب١ٌخ   2

 8188 286 711 616 1687 771 1687 771 8 ِمبِٚخ ٥ٌِشاض 6

         انعضىي فً خطىات:عمم انسمبد  ة

رٛظغ غجمخ ِٓ اٌّخٍفبد إٌجبر١خ اٌدبفخ اٌزٝ رُ رمط١ؼٙب ثأغٛاي  7

 68َسُ ٚػشض زٛاٌٝ 21سُ ثسّه 1-2ال رض٠ذ ػٓ 

787 6687 768 6688 616 711 616 711 

رٛظغ فٛلٙب غجمخ ِٓ ِخبفبد ا٦ٔزبج اٌس١ٛأٝ ثسّه زٛاٌٝ  2

 س228ُ

787 6687 768 6688 616 711 616 711 

 711 616 711 616 6688 768 6687 787 س28ُثُ غجمخ ِٓ اٌزشثخ أٚ غفٍخ ا١ٌٕزش٠ذ ثسّه زٛاٌٝ  6
 1687 616 1687 616 1286 727 1688 726 رشش غجمخ ِٓ صخٛس اٌّؼبدْ اٌطج١ؼ١خ 8 8

 711 616 711 616 6688 768 6687 787 سُ 71جم١ٌٛخ  ثسّهاٌرٛظغ غجمخ ِٓ اٌّخٍفبد إٌجبر١خ اٌخعشاء  2

 711 616 711 616 6688 768 6687 787 سُ 71-2ثُ غجمخ ِٓ ِخٍفبد اٌذٚاخٓ ثسّه زٛاٌٝ  6
 711 616 711 616 6688 768 6687 787 ثُ غجمخ ِٓ اٌسّبد اٌؼعٜٛ إٌبظح 8 1

 711 616 711 616 6688 768 6687 787     28َ-2ٚ7ثُ رىشس اٌطجمبد ززٝ اسرفبع  6

م١ٍت ثبٌؼّبٌخ ا١ٌذ٠ٚخ أٚ اٌٍٛدس أٚ ثذاسح اٌسّبد إخشاء ػ١ٍّخ اٌز 8
اٌؼعٜٛ أٚ آٌخ اٌزم١ٍت اٌخبصخ ِغ سش ا١ٌّبٖ ػٍٝ ١٘ئخ سرار 

ٌعجػ اٌشغٛثخ اٌّطٍٛثخ ٚرٌه ثأخز لجعخ ِٓ اٌخ١ٍػ ٚظغطٙب 

 8 فٝ سازخ ا١ٌذ ف١الزع أْ سازخ ا١ٌذ ِٕذاٖ ِثً اٌؼشق فمػ

787 6687 768 6688 616 711 616 711 

أسبث١غ   6 -6أْ ٠زُ اٌزم١ٍت ِشح ٚازذح وً أسجٛع ٌّذح ٠فعً  71

ٚززٝ ظٙٛس ػالِبد ٔعح اٌىّجٛسذ ٚ٘ٝ أخفبض فٝ دسخخ 

اٌسشاسح ِغ رٛفش اٌشغٛثخ اٌّثٍٝ ٚرسًٍ اٌّخٍفبد إٌجبر١خ 
سفٕدٝ ٚاٌٍْٛ اٌجٕٝ اٌذاوٓ ٚاٌشائسخ اٌّمجٌٛخ إ ٚرسٌٛٙب إٌٝ ٔس١ح

ٌه ٠دت رشن ِىّٛسح ػٕذ ر8 ِثً سائسخ اٌزشاة اٌّشضٛش ثبٌّبء

أسجٛع ٌٍٕعح إٌٙبئٝ ٚاربزخ  8-2اٌىّجٛسذ ٌّذح ال رمً ػٓ 
 اٌفشصخ ٌٍزسٛالد اٌى١ّب٠ٚخ ٚرى٠ٛٓ ِؼمذ اٌذثبي8

726 1681 728 1182 268 1687 268 1687 

 72-6ِٚٓ اٌّزٛلغ اْ ٠صً اٌىّجٛسذ إٌٝ إٌعح اٌىبًِ ثؼذ  77

 أسجٛع ِٓ ثذا٠خ اٌىّش8 

726 1681 728 1182 268 1687 268 1687 

٠خضْ اٌسّبد اٌؼعٜٛ إٌبظح ٌس١ٓ اسزخذاِٗ ثىجسٗ خ١ذاً  72

ٚرم١ًٍ زدّٗ ِغ زّب٠زٗ ِٓ زشاسح اٌطّس ٚاٌش٠بذ ٚرغط١زٗ 

ثبٌمص أٚ لطغ ِٓ اٌخ١ص ِغ ِذاِٚخ رشغ١ت اٌّىّٛسح ِٓ 
 اٌخبسج ثبٌّبء8

726 1681 728 1182 268 1687 268 1687 

ثٕمغ اٌىِٛجٛسذ فٝ اٌّبء  ٚرٌه: ػًّ ِسزخٍص اٌىِٛجٛسذ 76
سبػخ ثُ 28ٌزش ِبء( ٌّذح 7111ن وِٛجٛسذ + 711)ثّؼذي 

اٌزشض١ر ٠ٚسزخذَ اٌشاضر اٌشائك أِب اٌدضء اٌّزجمٝ ف١عبف إٌٝ 

 21:7اٌزشثخ اٌضساػ١خ ٌٚزغز٠خ إٌجبد ٠زُ رخف١ف اٌشاضر ثٕسخ 
8أِب فٝ زبٌخ اسزخذاِٗ ٌّمبِٚخ االِشاض اٌفطش٠خ ٚاٌجىز١ش٠خ 

8أِب فٝ زبٌخ 711:7فبٔٗ ٠سزخذَ ثؼذ اٌزخف١ف ثٕست  ٚاٌسطشاد

اسزخذاِٗ ٌٍٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاض اٌفطش٠خ ٚاٌجىز١ش٠خ ٚاٌسطشاد 
فبٔٗ ٠شش ػٍٝ إٌجبربد ثّؼذي ٠ِٛٝ ٌّذح أسجٛع ثُ ٠َٛ ثؼذ ٠َٛ 

ثُ ِشر١ٓ أسجٛػ١بً  ثُ ِشح ٚازذح أسجٛػ١بً  ثؼذ اٌزخف١ف ثٕست 

711:7 

82 2687 78 7788 21 6862 76 2866 

   616,    ن =    061ن =   
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 (: التوزيع النسبى والعددى لممبحوثين من المرشدين والزراع فيما يتعما بممارسات الزراعة العضوية 7جدوع )تابع 

 تبثع ممبرسبت انشراعة انعضىَة و
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)حىانً 3و40ثمعذل حتً : استخذو انسمبد انعضىي اننبضج جـ

 طن/ف( . 25

781 8786 786 8782 617 8688 617 8688 

 -انمُكزوثُن  -رَن ى) انفىسف:انحُىَة  انمخصجبتاستخذاو  د

 (إنخ ... -انعقذَن 

767 6786 728 6186 611 86 611 86 

         :منهب عهً انسمبد انجهذي  مصبدر انمسمىح ثبنحصىلان هـ

 8688 617 8688 617 6888 786 81 788 ِخٍفبد اٌّضسػخ اٌؼع٠ٛخ 8   7
 8688 617 8688 617 6888 786 81 788 ِخٍفبد اٌّضسػخ ثؼذ وّش٘ب 8   2

 8688 617 8688 617 6888 786 81 788 8 اٌطشوبد اٌّزخصصخ   6

 2682 716 1186 266 61 726 6186 728 نتزثة نجبت األخضز فً ا:  عن طزَق قهت انانتسمُذ األخضز و

         :وانحشزات مكبفحة اِفبت  س

 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 صساػخ أصٕبف ِمبِٚخ 8   7
 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 إرجبع دٚسح صساػ١خ ِٕبسجخ 8   2

 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 اسزخذاَ ِصبئذ ٌٍسطشاد 8   6

 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 اسزخذاَ فشِٛٔبد ِٓ ِصبدس غج١ؼ١خ    8
 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 االػزّبد ػٍٝ ا٤ػذاء اٌطج١ؼ١خ فٝ اٌّضسػخ    2

 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 اسزخذاَ ِج١ذاد ػع٠ٛخ 8   6

 8181 288 8181 288 8681 721 8681 721 اسزخذاَ ا٢د سش غ١ش ٍِٛثخ 8   1

         انتخهص من انحشبئش: أ
 711 616 711 616 8186 782 8788 781 إرجبع دٚسح صساػ١خ ِٕبسجخ8 7

 711 616 711 616 8186 782 8788 781 إٌمبٚح ا١ٌذ٠ٚخ 8اٌؼض٠ك ،  2
 711 616 711 616 8186 782 8788 781 8 اٌش٠خ اٌىزاثخ فٝ ثؼط اٌّسبص١ً 6

         -حصبد انمحصىل : ة

 711 616 711 616 81 788 8186 782 االٌزضاَ ث١ّؼبد اٌدّغ ٚػالِبد ٔعح اٌّسصٛي  7

 711 616 711 616 81 788 8186 782 اٌطٍت  رسذ٠ذ و١ّخ ٚزدُ ٌْٚٛ اٌّسصٛي زست 2
 711 616 711 616 81 788 8186 782 8 رٛفش اٌؼّبٌخ اٌّذسثخ 6

          -: معبمالت مب ثعذ انحصبد جـ

 2688 61 8286 268 6282 711 6682 716 رٛف١ش ٚزذاد رد١ٙض ٚرؼجئخ خبصخ ثىً ِسصٛي ػع8ٞٛ 7

 2688 61 8286 268 6282 711 6682 716 ػذَ رخض٠ٓ ِسبص١ً أخشٜ غ١ش اٌّخصصخ ٌىً ٚزذح 2
 2688 61 8286 268 6282 711 6682 716 اسزخذاَ ػجٛاد ٔظ١فخ ٚغ١ش ٍِٛثخ 8 6

 2688 61 8286 268 6282 711 6682 716 اٌزخض٠ٓ فٝ ثالخبد فٝ زبٌخ رأخش ١ِؼبد اٌزس8ُ١ٍ 8

 2688 61 8286 268 6282 711 6682 716 رٛفش اٌؼّبٌخ اٌّذسثخ 8 2

          -:اإلنتبج انحُىانٍ انعضىٌ د
 2822 76 2681 66 22 81 6286 21 رغز٠زٙب ػٍٝ أػالف ػع٠ٛخ 8 7

 2822 76 2681 66 22 81 6286 21 رٛف١ش زظبئش وج١شح ِٕٚبسجخ 8 2
 2822 76 2681 66 22 81 6286 21 ػالخٙب ثّٛاد غج١ؼ١خ 8 6

 2822 76 2681 66 22 81 6286 21 اٌزٍم١ر اٌطج١ؼٝ 8 8

 2822 76 2681 66 22 81 6286 21 رٛفش سدالد خبصخ ثبٌس١ٛأبد 8 2

 616, ن =   061ن =     



 

درجثة قيام كالا من ارتباط الرتب لكنداع بين المتغيرات المستقمة المدروسة وبين  قيم معامالت (8جدوع رقم )
 , وتنفيذ الزراع المبحوثين إلجراءات وممارسات الزراعة العضوية   مبدورهالمبحوثين  ينالمرشد

 اٌّزغـ١شاد اٌّسزمٍخ َ

 اٌضساع اٌّشضذ٠ٓ

اسرجبغ وٕذاي ِؼبًِ 

 ٌٍذٚس

ِؼبًِ اسرجبغ وٕذاي 

 ٌٍزٕف١ز

 18168 - 18161 8 اٌسـٓ 7

 *18188 18116 8 اٌّسـزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ 2

 18126 - 18168 8اٌّسبزـخ إٌّضسػـخ ثبٌضساػبد اٌؼع٠ٛخ  6

 **18222 **18216 8 ػـذد سٕٛاد اٌخـجشح اٌسـبثمخ فٝ اٌؼًّ ثبٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ 8

 18162 - - اٌّجسٛث١ٓ 8 ٝ زصً ػ١ٍٙبػذد اٌذٚساد اٌز 2

 0.01,  ** يوجد ارتباط عثند مستوى معنوية 0.05* يوجد ارتباط عثند مستوى معنوية    
 

لممرشدين المدروسة والتابعة ممتغيرات المستقمة لقمتين ت( قيم كولموجروف سمرنوف لمعينتين المس9جدوع رقم )
مجراءات وممارسات الزراعة الخاصة بمزراع المبحوثين المدروسة ل التابعةالمستقمة و والمتغيرات , المبحوثين 
 العضوية 

 اٌّزغـ١شاد اٌّسزمٍخ ٚاٌزبثؼخ َ 
 ل١ُ وٌّٛٛخشٚف سّشٔٛف ث١ٓ

 ِزغ١شاد اٌّشضذ٠ٓ ٚاٌضساع

 6811 8 اٌسـٓ 7

 6 8 اٌّسـزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ 2

 8818 8اٌّسبزـخ إٌّضسػـخ ثبٌضساػبد اٌؼع٠ٛخ  6

 882 8 ـجشح اٌسـبثمخ فٝ اٌؼًّ ثبٌضساػخ اٌؼع٠ٛخػـذد سٕٛاد اٌخ 8

 686 8 ١ٓػذد اٌذٚساد اٌزٝ زصً ػ١ٍٙب اٌّجسٛث 2

 188 8اٌذٚس ٌٍّشضذ٠ٓ أٚ  اٌزٕف١ز ٌٍضساع  6

 0.01يوجد اختالف عثند مستوى معنوية  **,   0.05يوجد اختالف عثند مستوى معنوية  *    
 توصيات البحث

نتثثائج يوصثثى الباحثثث بمثثا وبنثثاء ا عمثثى مثثا أوضثثحت  ال
 يمى:
اإلاتمممممممممام حر مممممممما المسممممممممتوظ المعر مممممممم  والم ممممممممارظ  .7

 يممممما يتعممممممل  ال يممممومحمفا ظمممممف  لممرشممممديد والممممزراع
مممممممما  جرارا  وممارسممممممما  الزراعمممممممف العضمممممممويفحمممممممع

إجمممممرارا  الفصمممموا عممممم  شمممممعار التركيممممز عممممم : 
جرارا  الفصممممموا  م تجممممما  الزراعمممممف العضمممممويف وان

جمممر  ارا  عممم  شمم ادة م ممت  عضمموظ لمتصممدير   وان
جممرارا  اصممدار  الفصمموا عممم  شمم ادة شممف ف   وان
جممممممممرارا  الفصمممممممموا عممممممممم  شممممممممعار  الشمممممممم ادة   وان

مممممددع  الزراعممممف العضممممويف   واإل تمممماج الفيمممموا   
 . العضوظ

العممممما عممممم  تممممو ير العممممدد الكمممما   مممممد المرشممممديد  .2
الزراعممما  العضمممويف المممزراعييد المتدصصممميد  ممم  

مممد دممعا إددمماا دمممار جديممدة لمج مماز اإلرشممادظ 
 .المرشديدمد 

اتمممام حمصممادر المعموممما  التمم  يفصمما زيممادة اإل .6
حمممعجرارا  م  ممما المممزراع عمممم  معموممممات م الداصمممف 

 . ال يومحمفا ظف  وممارسا  الزراع العضويف
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 بالمغة العربية مراجع
الممممممدور : (0244الروحمممممم    مفمممممممد  جيممممممم عممممممم  )

اإلرشممممادظ لمجمعيمممما  اهاميممممف العاممممممف  مممم  
عمممممف العضمممممويف مجممممماا إ تممممماج وتسمممممويل الزرا

حمفا ظمممممف ال يممممموم   رسمممممالف دكتممممموراه   كميمممممف 
 جامعف ال يوم . –الزراعف 

دور : ( 0228)  إحممممممراايم   عحمممممممده عممممممممراد مفممممممممد
 تمماج وتسممويل حعممض إاإلرشمماد الزراعمم   مم  

ال حاتمما  الطحيممف والعطريممف حمفا ظممف الم يمما   
جامعممممممف  –رسممممممالف دكتمممممموراه  كميممممممف الزراعممممممف 

   زار.اه
يصوا الزراعمف : (0244عم )فسد   يفمد عحد الم 

العضممويف ممما ل مما وممما عمي مما   الممدار العرحيممف 
. 

موا لمسياسما  دالمم: (4777 تف    شماديف فسمد )
ممممممممتتمر  الحفنيمممممممف الزراعيمممممممف  ممممممم  مصمممممممر  

مسممتنحا العممما اإلرشممادظ الزراعمم   مم  ظمما 
عيمممف االسمممول الفمممر   وموقممما التعاو يممما  الزر 

 يمممه   الجمعيمممف العمميمممف لترشممماد الزراعممم    
 الناارة.
 يدحار مصر. (0228مفمد ناح  )

http://www.egynews.net/wps/po
rtal/profiles?params=41026  

 تاجممممام وتسمممموينام إمممممتتمر ال حاتمممما  الطحيممممف والعطريممممف 
دارة المتكامممف لمكا فمف مشروع اإل: (0227)
 ت ا    مديريف الزراعف حال يوم.ا

: (0226وزارة الزراعممممممممممف واستصممممممممممع  اهراضمممممممممم  )
 شممممرا  الممممددا الزراعمممم    اإلدارة المركزيممممف 

قتصمماد الزراعمم  النمموم    قطمماع الشمممود لت
 .  اإلقتصاديف

: (2176وزارة الزراعمممممممممف واستصمممممممممع  اهراضممممممممم  )
مركممز المعموممما  مديريممف الزراعممف حممال يوم   

 .  ا  الزراعا  العضويففصارإ  الزراعيف 
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ABSTRACT 

The Study was conducted to identify the role of agricultural extension in the 

dissemination of the procedures and practices of organic farming in Fayoum Governorate 

by identification respondents
,
 knowledge in organic farming practices, identification 

extension agent, performance of the procedures and practices of organic farming, 

identification farmer implementation of the procedures and practices of organic farming 

and determintion information sources of respondents about organic farming. 

The empirical inquiry was carried out on two samples, the first one was selected from 

extension agents (160 respondents), the second one consised of 306 farmars selected 

randomly from farmers and data were collected from the study area during the months of 

March and April 2014 by personal interview using questionnaire prepared for this purpose. 

Data were statistically analyzed though the correlation coefficient ranks (Kendall), and 

Kolmogrov Smirnov test for independent samples using SPSS, EXEL to test hypotheses.     
 Results showed that about two-thirds of surveyed workers and farmers were senior 

relatively older, and nearly four-tenths of extension agent respondents obtaining a 

qualification under university, while surveyed farmers was nearly half of them are illiterate, 

and nine-tenths nearly from respondents do not have lands arable organic farming. On the 

other hand, the three-quarters respondents from farmers was having farming organic from 

1-25 Fadden, and vast majority of respondents was haven't  enough years of experience in 

organic farming, and a quarter of the respondents farmers have years of experience ranging 

from 6-10 year. Surveyed workers received a training course in control pests and insects, 

while the majority of them received less than five training courses in organic farming.  

Result showed that Knowledge and implement
,
 levels of respondents were very low in 

organic farming procedures, and very good in organic farming practices. 
 


