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 بالممارسات   (الذكور واالناث)الزراع  مستوى معارف  
 التي تحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات في بعض قرى مركز

 طوخ بمحافظة الق ليوبية
               [21] 

 (3)محب محمود كامل الرافعي -(1)محمد نسيم علي سويلم -(2)محمد السعيد صالح الزميتي

 (4)وفاء حمدي سيد هيكل
معهد الدراسات ( 3 كلية الزراعة، جامعة األزهر( 6عين شمس كلية الزراعة، جامعة ( 0

، معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية( 4والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 
 مركز البحوث الزراعية

 

 المستخل ص
بالتوصيات ( الذكور واإلناث)استهدف البحث التعرف على مستوى معارف المبحوثين

بمركز طوخ  الفنية المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة
وقد اهتمت الدراسة بالتعرف على الخصائص الشخصية واالجتماعية  .بمحافظة القليوبية

فيما يتعلق بكل من ( الذكور واالناث)بين المزارعين المبحوثين وتحديد الفروق  للمبحوثين
. معارفهم بالتوصيات الفنية و مستوى معرفتهم بالممارسات التنفيذية بهذا الخصوص مستوى 

مبحوث ( 24)مبحوثا ومبحوثة من قرى المنزلة ونامول وترسا بواقع ( 060)اجري البحث على 
البيانات البحثية باستخدام استمارة استبيان  وجمعتمبحوثة من اإلناث، ( 75)من الذكور، و

واستخلصت البيانات المطلوبة، وتم تحليلها إحصائيا بالطرق المناسبة،  اعدت لهذا الغرض،
 : وقد أوضحت النتائج المتحصل عليها

من  (%23)هناك أن و  %(4570)السيدات  في نسبة مشاركةأن هناك ارتفاع 
بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة  المبحوثين الذكور ذوي معرفة مرتفعة

حوالي  وبالنسبة لإلناث فإنمعرفة منخفضة،  (%05)معرفة متوسطة، و( %61)، وبيداتبالم
ذوات مستوى معرفي %( 45)من المبحوثات ذوات مستوى معرفي مرتفع، وحوالي %( 67)

من %( 47)ذوات مستوى معرفي منخفض ، وتشير النتائج أيضا أن حوالي%( 62)متوسط، و
بالتوصيات الفنية  إجمالي المبحوثين الذكور واإلناث كانوا يمثلون الفئة المعرفية المرتفعة

من إجمالي %( 33)، و من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسةالمتعلقة بالحد 
المبحوثين الذكور واإلناث كانوا يمثلون الفئة المعرفية المتوسطة، في  حين اتضح أن حوالي 

 من إجمالي المبحوثين الذكور واإلناث كانوا يمثلون الفئة المعرفية المنخفضة،%( 66)
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المتعلقة بالحد من  كال من معارف المبحوثين بالتوصيات الفنية باختبار معنوية العالقة بينو 
بين الذكور واالناث اتضح أن العالقة معنوية عند مستوى أخطار تلوث البيئة بالمبيدات 

وبالنسبة (  1760)الجدولية  ²وكانت قيمه كا( 02711)المحسوبة  ²حيث بلغت كا( 1710)
الذكور ينفذون بدرجة مرتفعة،  مبحوثينمن ال%( 77)أن هناك لتنفيذ التوصيات وجد 

ينفذون بدرجة منخفضة،  (%61)جة متوسطة، في حين كان هناك نسبةينفذون بدر  (%67)و
بصورة صحيحة وهذا يوضح مدى ارتفاع  ذجد أن حوالي نصف العينة كانت تقوم بالتنفيوو 

رت النتائج الخاصة أظهو ، كور بعد تنفيذ البرنامج االرشادىمستوى التنفيذ لدى المبحوثين الذ
من المبحوثات ذوات مستوى تنفيذ  (%02)حوثات في منطقة الدراسة أن حواليباإلناث المب

 تنفيذيذوات مستوى  (%30)ذوات مستوى تنفيذي متوسط، و( %73)مرتفع، وحوالي
من إجمالي المبحوثين الذكور واإلناث ينفذون %( 32)حوالي  وبصفة عامة كان.منخفض

من إجمالي المبحوثين الذكور واإلناث ينفذون بدرجة %( 32)حوالي بدرجة مرتفعة، و 
من إجمالي المبحوثين الذكور واإلناث كانوا %( 62)متوسطة، في حين اتضح أن حوالي

تنفيذهم وبإختبار معنوية العالقة بين المبحوثين الذكور واإلناث ل. ينفذون بدرجة منخفضة
اتضح أن العالقة معنوية عند البيئة بالمبيدات  للممارسات المتعلقة بالحد من أخطار تلوث

الجدولية  ²وكانت قيمه كا( 61711)المحسوبة  ²حيث بلغت  قيمه كا( 1710)مستوى معنويه 
(1760.) 

 
 المقدم   ة

فحسب بل  واالجتماعي االقتصاديلم يعد مفهوم التنمية قاصرًا على تحقيق التقدم 
أصبحت المحافظة على البيئة وصيانتها من األسس الهامة التي تواجهها البالد النامية عند 
التخطيط للتنمية، ولم تعد اعتبارات التنمية عذرًا لتجاهل المحافظة على البيئة واتخاذ التدابير 

 .الفعالة لمكافحة التلوث
ي باالهتمام وتثير المناقشات في ولذا أصبح تلوث البيئة في مقدمة الموضوعات التي تحظ

قتصاد وعالقته بكافة مختلف األوساط والدوائر العامة والخاصة نظرًا لخطورته على الصحة واال
ن بعض المهتمين بصحة البيئة يطلقون على أجوانب التنمية والبيئة وكذلك أمراض العصر حتى 

نظرا النتشار ظاهرة التلوث وتعدد آثارها في كل مكان لما تعانيه " عصر التلوث"سم اهذا العصر 
 .من آثار وأمراض عصرية قاتلة من حولنا 
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ويعتبر التلوث بالمبيدات من أنواع التلوث العديدة حيث صنفت بأنها ضارة على صحة 
سراف في استخدامها اإلنسان والحيوان والطيور والنبات، وأشياء أخرى غير حية، وقد أدى اإل

إلى إنتاج غذاء ملوث من ناحية، ومن ناحية أخرى شدة تأثيرها على البيئة الزراعية نتيجة 
االستخدام المكثف لهذه الكيماويات بحيث أمكن القول أن اإلنسان أصبح يعيش في بيئة ملوثة 

 .وغير نظيفة
زراعية كوسيلة أساسية ستخدام المكثف للمبيدات البصفة عامة يتسم الريف المصري باالو 

لمكافحة االفات التي تصيب الكثير من المحاصيل الحقلية والخضر سواء كان في الحقول 
المفتوحة أو الزراعات المحمية، ويدل الواقع الفعلي أن غالبية المستخدمين لهذه المبيدات من 

ن لصحيحة للحد مالمزارعين الذكور واإلناث ليس لديهم المعارف الكافية الخاصة بالممارسات ا
، وعادة ما يشترك أغلب أو بعض أفراد االسرة الريفية من أخطار التلوث البيئي بالمبيدات

ستخدام المبيدات وتداولها مما يتوقع ا فيها االذكور واإلناث في عمليات اإلنتاج الزراعي بم
. المبيداتستخدام هذه ب عليها حدوث تلوث بيئي ناتج من احدوث ممارسات خاطئه يترت

الريفية المنتجة للخضر والفاكهة  حافظاتالموباألخص بمحافظة القليوبية والتي تعد من أكبر 
م أكبر قدر من المبيدات ستخداإب من الذكور واإلناث والمحاصيل الحقلية ولذا يقوم مزارعيها

 .الزراعية
ءات والسياسات ولمواجهة هذا الموقف المتردي تسعى الدولة إلى اتخاذ العديد من اإلجرا

واعية مخططة إلى إقامة مجتمعات زراعية تتوافر فيها المقومات الحياتية لجذب  ةدراإالزراعية ب
األفراد واإلقامة بها بحيث تكون بيئة نظيفة خالية من الملوثات الكيماوية التي أحدثت ضررًا 

 .بات والحيوانبالبيئة وأخلت بالنظام البيئي وأحدثت أضرارًا بالغة لصحة اإلنسان والن
 

 المشكلة البحثي ة
 عموماً  البيئي التلوث مشاكل العربية مصر بجمهورية األخيرة السنوات في تفاقمت
 حدة وتخفيف بوقف ةيلالكف السبل ايجاد بمحاولة االهتمام وزاد حاد بشكل الزراعية وبالمبيدات

 .ذلك تمنع التي والمحاذير القيود كل رغم ستخدامهاا في اإلسراف عن نتج الذي التلوث هذا
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 الرشيد غير لالستخدام الحالي الوقت في المصرية الزراعية البيئة تتعرض ذلك ورغم
 بمحافظة وباألخص خاصة بصفة المبيدات ستخداما في واإلسراف عامة بصفة البيئية للموارد
 ،الحقلية والمحاصيل والفاكهة للخضر المنتجة الريفية حافظاتالم أكبر من تعد والتي القليوبية

 أنماط لوجود ذلك يرجع وقد الزراعية المبيدات من قدر أكبر ستخدامإب مزارعيها يقوم ولذا
 من ومواردها البيئة على للحفاظ السليمة بالممارسات وجهلهم المزارع لدى خاطئة سلوكية
 استوجب الذي األمر الزراعي، واإلنتاج اإلنسان على أضراره نعكسإ مما والتلوث، التدهور

 .الكافي باالهتمام تحظ لم أنها حيث المحافظة بتلك بالمبيدات البيئة تلوث من لحدل هتماماإل
 المحافظةالزراع بالممارسات الصحيحة في هذه  معارف في فجوة هناك بأن القول ويمكن

 اإلرشاد أن بجانب هذا بيئيًا، اآلمنة الزراعية الممارسات تطبيق في كبير قصور عنه نتج
 أقل هتمامإ توجيه مع الزراعية اإلنتاجية الكفاءة رفع مجال على اإلرشادي العمل يركز الزراعي
 تناولت التي اإلرشادية والبحوث الدراسات نفإ وأيضاً  المجال، هذا فيها بما األخرى للمجاالت

 الدراسة هذه إجراء يتطلب األمر فإن لذا قليلة، التز  ما بالمبيدات البيئة تلوث من الحد مجال
 : اآلتية التساؤالت على اإلجابةلمحاولة 

بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من ( اإلناثالذكور و )المبحوثين  مستوى معارفما هو  (0
 .تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة

البيئة المتعلقة بالحد من تلوث للممارسات ( اإلناثالذكور و )المبحوثين  تنفيذما هو مستوى  (6
 .بالمبيدات في منطقة الدراسة

ماهي الفروق بين المزارعين المبحوثين من الذكور واالناث  فيما يتعلق بكل بمعارفهم   (3
 .يات الفنية ودرجة ممارستهم لهابالتوص

 

 أه داف البح ث
بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد ( الذكور واإلناث)التعرف على مستوى معارف المبحوثين (0

  .تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة من أخطار
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من المتعلقة بالحد  للممارسات( واإلناث الذكور)المبحوثين تنفيذالتعرف على مستوى  (6
 . أخطار تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة

فيما يتعلق بكل من مستوى ( الذكور واالناث)بين المزارعين المبحوثينتحديد الفروق  (3
المتعلقة بالحد من أخطار تلوث  و مستوى تنفيذهم للممارساتمعارفهم بالتوصيات الفنية 

 . البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة
 

 أهمي ة البح ث
ت التني تحند ال شك أن التعرف على مستوى معارف كال منن النذكور واإلنناث بالممارسنا

 مننن أخطننار تلننوث البيئننة بالمبينندات فنني منطقننة البحننث بمحافظننة القليوبيننة  مننن شننأنه أن يفيننند
عتبنار ضنرورة القيننام رشنناد الزراعني أن يأخنذوا بعنين االاإل القنائمين علنى التنمينة وخاصنة خبنراء

ور بزينننادة المعنننارف التننني تننننعكس بننندورها علنننى الممارسنننات التننني يقنننوم بهنننا المنننزارعين منننن النننذك
توجيه نظر المسنؤلين هذا بجانب واإلناث فيما يخص بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات، 

هتمننام بتخطننيط وتنفيننذ بننرامج إرشننادية للننزراع فنني كافننة المحافظننات خاصننة بتوعيننة بضننرورة اال
 . الزراع بالمعارف والممارسات الصحيحة في مجال الحد من تلوث البيئة بالمبيدات

 
 البحثيةالطريقة  

ُأجريت هذه الدراسة في محافظة القليوبية نظرًا لكونها إحدى : منطقة الدراسة (2
وما يترتب على ذلك  -المحافظات الرئيسية المنتجة للخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية

 . مزارعيها ألكبر قدر من المبيدات الزراعية استخداممن 
بنها، وكفر شكر، والقناطر الخيرية، : وتضم محافظة القليوبية سبع مراكز إدارية هي

 . وطوخ، وقليوب، وشبين القناطر، والخانكة
نحو  6103وتمثل مساحة الخضر بالمحافظة وفقًا لبيانات مديرية الزراعة بالقليوبية لعام 

فدان، وتبلغ مساحة الفاكهة  661250فدان، وتبلغ مساحة المحاصيل الحقلية نحو  71127722
 . فداناً  614567722فدان، حيث بلغ إجمالي تلك المساحات بمحافظة القليوبية نحو  04121نحو 
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معيار المساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية على وبتطبيق 
طوخ  و مركزه( 0)جميع مراكز محافظة القليوبية كانت أهم هذه المراكز كما يوضحها الجدول رقم 

بمحافظة  من إجمالي المساحة، %61756فدان بنسبة  20151732بلغت  ةبإجمالي مساح
 . القليوبية

ن بالمسنناحات المنزرعننة مننن الخضننر والمحاصننيل الحقليننة والفاكهننة بننالمراكز بيننا: (2)جدددول ر ددم
 اإلدارية لمحافظة القليوبية

 المراكز
إجمالي  (فدان)المساحة المنزرعة 

 المساحات
 %

محاصيل  خضر الترتيب للمساحة
 فاكهة حقلية

 3 02742 74455702 446 45421 2777702 بنها
 5 6752 2001702 63 5372 530702 كفر شكر

 7 03712 32452702 366702 65511 01472 القناطر الخيرية 
 0 61756 20151732 0133766 44150 04022704 طوخ

 6 02776 74717746 0177766 32600 0246176  ليوب 
 4 05703 71421702 7632702 41517 4742 شبين القناطر

 2 1733 60571776 407776 02642 5016 الخانكة
 - 011 614567722 04121 661250 71127722 اإلجمالي

 6103 -بيانات غير منشورة –إدارة اإلحصاء  –مديرية الزراعة بالقليوبية : المصدر
تم تحديد أكبر مركز إداري بمحافظة القليوبية بالنسبة للمساحة : ة الدراسةنشاملة وعي (1

في الترتيب مركز طوخ  فكانالمنزرعة من محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية 
وفقًا للمعيار السابق فكانت على من المركز أكبر ثالثة قرى  وبعد ذلك تم اختيار، األول

وبلغ شاملة عدد الزراع بتلك القرى ( قرية المنزلة، وقرية نامول، وقرية ترسا)الترتيب 
مركز طوخ مبحوثا حضروا برنامج إرشادي باإلدارة الزراعية ب 060منهم مزارعًا  0152

: ة كما يليعن الحد من تلوث البيئة بالمبيدات، وكان توزيعهم على القري الثالث المختار 
 37، %3475مبحوثا بقرية نامول بنسبة 46، %3274مبحوثا بقرية المنزلة بنسبة  44

وقد حددت هذة النسب وفقا لنسبة إجمالي عدد الزراع %. 62،1مبحوثا بقرية ترسا بنسبة 
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وبة إلى إجمالي عدد الزراع في القرى الثالث المختارة، كما في الجدول بكل قرية منس
 (. 6)رقم

 توزيع المبحوثين أفراد المجموعة التجريبية بالقرى المختارة للدراسة (:1)ل ر مجدو

مساحة المركز  المركز
 (فدان)

القرية 
 المختارة

المساحة 
 (فدان)

عدد 
 الزراع

عدد % 
 الزارع

العينة 
 للعينة%  المستخدمة

 
 طوخ 

 
62707036 

 3604 44 3607 021 326203 المنزلة 
 3400 41 3.03 693 322406 نامول 
 1309 .3 1309 02. 134604 ترسا

 27707 212 27707 2906 اإلجمالي
 –بيانات غير منشورة  -جمعت وحسبت من بيانات مديرية الزراعة بالقليوبية إدارة اإلحصاء: المصدر

6103. 
 على المقابلة الشخصية للباحثة في جمع بيانات الدراسة عتمدا: تجميع بيانات الدراسة -3

 . أعدت لهذا الغرض ستبيانا ستمارةا ستخدامباوذلك 
أجزاء تناول الجزء األول منها أسئلة تعكس  ثالثةستبيان اال ستمارةاوقد تضمنت 

السن، والجنس، والمستوى )للمزارعين المبحوثين وهي  واالجتماعيةالخصائص الشخصية 
العمل الزراعي، والمشاركة  فيالتعليمي، والمهنة، وحجم الحيازة الزراعية، وعدد سنوات الخبرة 

، والجزء (نحو اإلرشاد الزراعي واالتجاهالمجتمعية، والتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، 
بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من أخطار تلوث ختص بمستوى معارف المبحوثين االثاني 

المبيد  وصول بمفاهيم تلوث البيئة وطرقالبيئة بالمبيدات، والجزء الثالث اهتم مستوى معارفهم 
، أما الجزء الرابع فتناول مستوى معرفة المبحوثين  بالممارسات التنفيذية إليها بمنطقة الدراسة

 . يئة بالمبيداتالمتعلقة بالحد من أخطار تلوث الب
تم عرضها على مجموعة من االستبيان  استمارةتصميم  منهذا وبعد االنتهاء 

للتعرف  6103 ديسمبرخالل شهر  Pre-testالمبدئي لها  االختباروتم إجراء  ،المحكمين
من حيث الدقة والفهم من وجهة نظر المبحوثين لتحقيق  االستبيان استمارةعلى صالحية أسئلة 

وقد تم إجراء  وذلك على خمسة عشر مزارع بقرية شبلنجة بمركز بنها ،أهداف الدراسة
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 وآراءالمبدئي  االختبارالتعديالت الالزمة في تصميم استمارة االستبيان وذلك بناءًا على نتائج 
 . المحكمين في المادة الفنية للبرنامج

 .6104شهر يناير جمع بيانات بالتعاون مع اإلدارة الزراعية بمركز طوخ خالل  وتم
لكي تحقق البيانات التي جمعت أهداف البحث تم تفريغها وتبويبها : معالجة البيانات -4

وجدولتها، وتم استخدام أساليب التحويل الرقمي لإلجابات على أسئلة االستمارة بما يجعلها 
 :اإلحصائي، وذلك على النحو التاليصالحة للتحليل 

 ياس معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من مخاطر تلوث البيئة  - أ
تم القياس عن طريق إعطاء كل مبحوث درجة واحدة في حالة  :بالمبيدات بمنطقة الدراسة

للمعرفة معرفته بالبنود المدروسة وعددها إحدى وعشرون عبارة، وبذلك تكون أعلى درجة 
هي واحد وعشرون درجة وأقل درجة هي الصفر، وقد تم توزيعها على ثالثة فئات للمعرفة 

 07)، ومعرفة مرتفعة (درجة 04 -2)، ومعرفة متوسطة (درجة 5 –صفر )هي منخفضة 
 سمتهارفة ثم أخذ مجموع الدرجات وقوللحصول على الدرجة المتوسطة للمع( درجة 60-

وبذلك أمكن الحصول على درجة تعبر عن متوسط درجات  على عدد التوصيات الفنية
وفقا للمتوسط الحسابي لدرجة معارفهم إلى ثالث فئات  بحوثينالمعرفة، وقد تم توزيع الم

، ومعرفة (درجة 6- 070)، ومعرفة متوسطة (درجة 3 – 670)هي معرفة مرتفعة 
بحوثين بضرب وتم حساب المتوسط الكلي لدرجة معرفة الم(. درجة –صفر )منخفضة 

 درجة كل فئة في عدد التكرارات الخاصة بها ثم جمع وقسمة المجموع على عدد المبحوثين 
 ياس تنفيذ المبحوثين للتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من مخاطر تلوث البيئة بالمبيدات  - ب

ة تم القياس عن طريق إعطاء كل مبحوث درجة واحدة في حالة إجابته الصحيح :بمنطقة الدراسة
وبذلك  العن البنود المستخدمة لقياس التنفيذ والبالغ عددها ثالثون بندًا موزعة على ستة عشر سؤا

درجة للتنفيذ هي ثالثون درجة وأقل درجة هي الصفر، وقد تم توزيعها على ثالثة  كبرتكون أ
وتنفيذ مرتفع ( درجة 61-00)، وتنفيذ متوسط (درجة 01 –صفر )تنفيذ منخفض : فئات لتنفيذها

وللحصول على الدرجة المتوسطة للتنفيذ تم أخذ مجموع الدرجات وقسمتها (. درجة 31 -60)
ر عن متوسط وبذلك أمكن الحصول على درجة تعب تخدمة لقياس التنفيذعلى عدد البنود المس
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ثالث فئات  إلىدرجات التنفيذ، وقد تم توزيع المبحوثين وفقًا للمتوسط الحسابي لدرجة تنفيذهم 
 -صفر)منخفض تنفيذو ( درجة 6 – 070)، وتنفيذ متوسط (درجة 3 – 670)تنفيذ مرتفع : هي
عدد  فيلدرجة تنفيذ المبحوثين بضرب درجة كل فئة  وتم حساب المتوسط الكلي(. درجة

 .التكرارات الخاصة بها ثم جمعتها وقسمة المجموع على عدد المبحوثين
تم :  ياس معرفة المبحوثين بالتوصيات المتعلقة بمفاهيم تلوث البيئة وطرق وصول المبيد إليها - ج

لبنود المدروسة وعددها حالة معرفته با فيالقياس عن طريق إعطاء كل مبحوث درجة واحدة 
إحدى وعشرون بندًا، وبذلك تكون أعلى درجة للمعرفة هي واحد وعشرون درجة وأقل درجة هي 

، (درجة 5 –صفر )معرفة منخفضة : الصفر، وقد تم توزيعها على ثالثة فئات للمعرفة هي
 (. درجة 60-07)، ومعرفة مرتفعة (درجة 04-2)ومعرفة متوسطة 

المتوسطة للمعرفة تم أخذ مجموع الدرجات وقسمتها على عدد وللحصول على الدرجة 
البنود المستخدمة لقياس المعرفة وبذلك أمكن الحصول على درجة تعبر عن متوسط درجات 
: المعرفة، وقد تم توزيع المبحوثين وفقًا للمتوسط الحسابي لدرجة معارفهم إلى ثالث فئات هي

–صفر )ومعرفة منخفضة ( درجة6 -070)سطة ومعرفة متو ( درجة 3 – 670)معرفة مرتفعة 
، وتم حساب المتوسط الكلي لدرجة معرفة المبحوثين بضرب درجة كل فئة في عدد (درجة

 . التكرارات الخاصة بها ثم جمعها وقسمة المجموع على عدد المبحوثين
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في عرض البيانات  استخدملتحليل بيانات الدراسة إحصائيًا : أدوات التحليل اإلحصائي -.
الجداول التكرارية والمتوسط الحسابي  إلىالبحثية الميدانية النسب المئوية باإلضافة 

 .(SPSS) اإلحصائي، وذلك باستخدام البرنامج ²معامل التطابق النسبي كا
 :الفروض اإلحصائية -6
يما ف( الذكور واالناث)توجد فروق دالة إحصائيا في درجة معرفة المزارعين المبحوثين  -0

 .يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من تلوث البيئة بالمبيدات
للتوصيات ( الذكور واالناث) توجد فروق دالة إحصائيا في درجة تنفيذ المزارعين المبحوثين -6

 .الفنية المتعلقة بالحد من تلوث البيئة بالمبيدات
ال على حدة فيما يتعلق بكل توجد فروق معنوية بين المزارعين المبحوثين الذكور واالناث ك -3

 .من معارفهم للتوصيات الفنية وممارستهم لهذة التوصيات 
 .أمام كل فرض بحثي" ال"والختبار هذة الفروض تم وضعها في صورتها الصفرية بوضع كلمة 

 

 النتائج والمناقشات
 .وصف الخصائص الشخصية واإلجتماعية للمزارعين المبحوثين من الذكور واإلناث:  أوال

 : ما يلي( 3)أظهرت النتائج بالجدول ر م
وأن ( سننة 41أقل من ) ةمن إجمالي المبحوثين يقعون في الفئة العمري%( 6772)أن تبين  -2

الفئننة  فننييقعننون .%( 3475)، وأن (سنننة71 إلننى 41)الفئننة العمريننة  فننييقعننون %( 3175)
 (. سنة فأكثر 70)العمرية 

ومن هذه النتائج إتضح أن الفئة العمرية األكثر اشتراكا كان أغلب األفراد بها لديهم 
، ويليها % 3175ونسبتهم حوالي ( سنه 71-41)الحرص على الحضور هي الفئة التي تمثل

حوالي  مثالنوهاتين الفئتين ت% 3475ونسبتها سنه فأكثر  70الفئة العمرية التي تمثل من 
سواء اتجاه األفراد أو  ةوهي الفئات العمرية األكثر نضجا وتحمال للمسؤوليالعينة  ثالث أرباع

أنفسهم أو البيئة وهي في األغلب الفئات التي قضت أكثر وقت من عمرها في العمليات 
عام وهي قد تكون  41وهي الفئة األقل من % 6772مقارنة بالفئة األولى التي تمثل . الزراعية
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ت أسرهم على تعليمهم واالبتعاد عن مجال الزراعة واإلنشغال األجيال الجديدة التي حرص
 .  بالمشاريع الصغيرة، وهذا واقع أصبح ملموسا في المجتمع الريفي المصري

حننين أن  فننيمنن إجمننالي المبحنوثين مننن النذكور، %( 7671)أظهننرت النتننائج أن  :الجدنس -1
من السيدات يشناركن فني وتدل هذه النسب على أن هناك نسبة كبيرة . من اإلناث% 4570

العمل المزرعي ويقمن بالعديد من المهام لمساعدة الزوج وباقي أفراد أسنرتها ومشناركتها فني 
األعمال المزرعية لتحسين دخل األسرة، وبالطبع  فإن نسبة الذكور أعلنى منن نسنبة اإلنناث 
 ألن النننذكور متواجننندون بنننالحقول أغلنننب ومعظنننم الوقنننت ولكنننن اإلنننناث يشننناركن فننني بعنننض

 .األوقات نظرا النشغالها بالمنزل ولكنها تشارك في العمل المزرعي
منننن إجمنننالي المبحنننوثين ال يعرفنننون القنننراءة %( 170)النتنننائج أن أوضنننحت : المسدددتول التعليمدددي -3

ن ويكتبنون و يقنرأ%( 0471)ن فقنط بندون الحصنول علنى شنهادة، وأن و يقرأ%( 0470)والكتابة، وأن 
%( 0775)حاصنننلون علننى الشنننهادة االبتدائينننة، وأن %( 0674)بنندون الحصنننول علننى شنننهادة، وأن 

%( 0574)، وأن مؤهنل متوسنطحاصنلون علنى %( 0277)حاصلون على الشنهادة اإلعدادينة، وأن 
وهننذه النسنب تنندل علنى تفنناوت مسنتوى التعلننيم بنين المبحننوثين .حاصنلون علننى مؤهنل جننامعي فنأعلى

 . هذا على تفاوت اإلدراك واستيعاب المعلومات بين فئات المبحوثين المختلفةوربما يدل 
مننننن إجمننننالي المبحننننوثين يقومننننون بأعمننننال زراعيننننة %( 3777)أوضننننحت النتننننائج أن  :المهنددددة -4

يقومننون %( 6772)يقومننون بأعمننال زراعيننة لنندى الغيننر، وأن %( 0775)بزمننامهم الخنناص، وأن 
يقومننننون بأعمننننال زراعيننننة بجانننننب %( 6376)ريننننة، وأن بأعمننننال زراعيننننة بجانننننب األعمننننال التجا

ومنننن هنننذه النسنننب يتضنننح أن أكبنننر نسنننبة منننن المبحنننوثين كنننانوا منننن النننذين . األعمنننال الحكومينننة
نهننم أصننحاب العمننل وأصننحاب يقومننون باألعمننال الزراعيننة بالزمننام الخنناص بهننم وهننذا ينندل علننى أ

للمزينند مننن البننرامج التنني تنندعم أن العمننل المزرعنني هننو أسنناس النندخل لهننم وفنني احتينناج القننرار و 
السننلوك نحننو الحنند مننن تلننوث البيئننة بالمبينندات بخننالف الفئننات األخننرى سننواء كننانوا يعملننون لنندى 
الغير أو يعملون بالزراعة بجانب أعمال تجارية، أو أعمال الزراعة بجانب العمنل الحكنومي فهنذا 

م بننالنواحي البيئيننة والحفنناظ ينندل علننى عنندم االعتمنناد الكلنني علننى النندخل المزرعنني و عنندم االهتمننا
 . عليها طالما أن هناك دخل آخر
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تعتبننر الحيننازة عنصننرا أساسننيا فنني النظننام االجتمنناعي، بإعتبننار أن : حجددم الحيددازة الزراعيددة -.
األرض تعنند مؤشننرا لمكانننة العننائالت داخننل المجتمننع، كمننا انننه ال شننك فنني أن التمتننع بحجننم 

فكننار المسننتحدثة ومننن ثننم القنندرة علننى التغييننر حيننازة مزرعيننة كبيننرة يزينند سننهولة اسننتيعاب األ
من إجمالي المبحوثين يحنوزون علنى أقنل منن %( 6271)أظهرت النتائج أن حيث والتطور 

قيننراط مننن  56 إلننى 32يحننوزون علننى %( 4177)قيننراط مننن األراضنني الزراعيننة، وأن  32
 . فأكثرقيراط  53يحوزون على أراضي زراعية بنحو %( 3172)األراضي الزراعية، وأن 

مننننن إجمننننالي %( 6772)بينننننت النتننننائج أن  :عدددددد سددددنوات الخبددددرة فددددي العمددددل الزراعددددي -6
لنديهم خبنرة بالعمنل %( 4177)سنة، وأن 67المبحوثين لديهم خبرة بالعمل الزراعي أقل من 

سنننننة  32)لننننديهم خبننننرة بالعمننننل الزراعنننني %( 3371)سنننننة، وأن 37 إلننننى 67الزراعنننني مننننن 
  (.فأكثر

ومننن هنننذه النسنننب يتضنننح طنننول الفتنننرة التنني قضننناها المبحنننوثين فننني العمنننل المزرعننني ممنننا 
 .  يعطيهم خبرة أكثر فيه

منن إجمنالي المبحنوثين ذوي درجنة %( 3370)منن النتنائج أن  تضنحا :المشاركة المجتمعية -0
 رجنننة مشننناركة مجتمعينننة متوسنننطة، وانذوى د %(3576)مشننناركة مجتمعينننة منخفضنننة، وان 

وهذا يوضنح عندم حصنول المبحنوثين علنى .ذوى درجة مشاركة مجتمعية مرتفعة%( 6175)
والحننند منننن التلنننوث  بنننرامج أو تننندريب كنننافي وخاصنننة للننننواحي المتعلقنننة بالحفننناظ علنننى البيئنننة

 . أو عدم توفر البرامج التي يكون المبحوثين في حاجة إليها. بالمبيدات
 إجماليمن %( 6772)أظهرت النتائج أن : التعرض لمصادر المعلومات الزراعية -3

%( 4777)المبحوثين ذوى درجة منخفضة للتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، وأن 
ذوى درجة %( 6271)ذوى درجة متوسطة للتعرض لمصادر المعلومات الزراعية، وان 

ومن النسب أعاله يتضح أن تعرض  .مرتفعة للتعرض لمصادر المعلومات زراعية
تقع في الفئة % 4777ر منهم والتي تمثل المبحوثين لمصادر المعلومات كانت النسبة األكب

المتوسطة، وهذا قد يعكس عدم توفير المعلومات الالزمة وعدم االهتمام بهذه القرى أو عدم 
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حرص المبحوثين أنفسهم على تلقي المعلومات واعتمادهم على الخبرات الشخصية أو 
 .المعلومات من األصدقاء والجيران فقط 

من إجمالي المبحوثين %( 6274)النتائج أن أوضحت  :يالزراع اإلرشاداالتجاه نحو  -9
تجاهات محايدة نحو اذوى %( 3175)الزراعي، وأن  اإلرشادسلبية نحو  اتجاهاتذوى 

  .الزراعي اإلرشادتجاهات ايجابية نحو اذوى %( 3371) الزراعي، وأن اإلرشاد
وذوي  ايد نحو اإلرشاد الزراعيومن النسبة األكبر الموضحة بالنتائج والتي كانت لذوى االتجاه المح

تجاهات السلبية  يمكن أن يشير إلى عدم حرصهم على المشاركة المجتمعية وكذلك عدم حصولهم على اال
 .هتمامهم بالنواحي اإلرشاديةي بدورها تؤثر على معارفهم وعدم االمعلومات الت

ارتفاع نسبة أوضحت النتائج بالجدول أنه بتوزيع المبحوثين وفقا لجنسهم أن هناك 
وهذا قد يدل على أن المرأة في منطقة الدراسة تعتبر عنصرا % 4570المشاركة من السيدات 

وهذا أيضا قد يكون دليل على مشاركة المرأة الريفية في العمل .أساسيا في العمل المزرعي
تكون  المزرعي وقيامها بالعديد من المهام التي من خاللها تساعد في زيادة دخل أسرتها، أو قد

 .بغرض مساعدة الزوج لتوفير تكاليف العمال
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 توزيع المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية( : 3)جدول ر م
 العدد الفئات الخصائص المدروسة م

 % 212=ن

 السن 0
 (سنة 41أقل من )
 (سنة 71إلى  41)
 (سنة فأكثر 70)

30 
42 
46 

6772 
3175 
3475 

 ذكر الجنس 6
 أنثى

24 
75 

7671 
4570 

 المستوى التعليمي 3

 ال يعرف القراءة والكتابة
 يقرأ فقط بدون الحصول على شهادة
 يقرأ ويكتب بدون الحصول على شهادة

 حاصل على الشهادة االبتدائية
 حاصل على الشهادة اإلعدادية
 حاصل على الشهادة الثانوية

 حاصل على مؤهل جامعي فأعلى

00 
05 
02 
07 
01 
61 
60 

170 
0471 
0471 
0674 
0775 
0277 
0574 

 المهنة 4
 أعمال زراعية بالزمام الخاص
 أعمال زراعية لدى الغير

 أعمال زراعية بجانب األعمال التجارية
 أعمال زراعية بجانب األعمال الحكومية

43 
01 
30 
62 

3777 
0775 
6772 
6376 

 حجم الحيازة الزراعية 7
 (قيراط 32أقل من )منخفضة 
 (قيراط 56إلى 32)متوسطة 
 (قيراط فأكثر 53)كبيرة 

37 
41 
35 

6271 
4177 
3172 

عدد السنوات الخبرة في  2
 العمل الزراعي

 (سنة 67أقل من )منخفضة 
 (سنة 37إلى 67) متوسطة 
 (سنة فأكثر 32)مرتفعة 

30 
41 
40 

6772 
4177 
3371 

 المشاركة المجتمعية 5
 (درجات 4أقل من )منخفضة 
 (درجات 2إلى  4)متوسطة 
 (درجات فأكثر 5)مرتفعة 

41 
47 
32 

3370 
3576 
6175 

التعرض لمصادر  2
 المعلومات الزراعية

 (درجات 5أقل من )منخفض 
 (درجة 06إلى  5)متوسطة 
 (درجة فأكثر 03)مرتفع 

30 
77 
37 

6772 
4777 
6271 

االتجاه نحو اإلرشاد  1
 الزراعي

 (درجات 2أقل من )سلبي 
 (درجة 04إلى  2)محايد 
 (فأكثر درجة 07)إيجابي 

36 
42 
40 

6274 
3175 
3371 
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فيما يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة ( الذكور واإلناث)مستول معارف المبحوثين: ثانيا
 :بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة

أنه يمكن ترتيب التوصيات الفنية المتعلقة بالحد من  (4)بالجدول رقمكما أوضحت 
تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة وفقًا للنسبة المئوية لمعارف المزارعين المبحوثين  أخطار
، ولبس المالبس الواقية %(0272)توضع األماكن المرشوشة  إرشاديةوضع عالمات : يليكما 

، وعدم االحتفاظ بعبوة المبيد الفارغة بعد الرش الستخدامها في %(0572)عند رش المبيدات 
، %(0271)، وعدم تقليب المبيد باليد مباشرة أثناء عملية الخلط %(0276)المنزلية األعراض

، وعدم %(0771)وتجنب استنشاق رذاذ أو غبار المبيد خاصة في مساحة التخزين الضيقة 
 للرعيترتادها الحيوانات  التيالمراعى والحقول  فيغسل األدوات المستخدمة لرش المبيدات 

، وعدم %(0476)رش المزروعات  فيللمبيدات  العشوائيخدام ، وتجنب االست%(0476)
بالماء والصابون عدة  األيدي، وغسل %(0374)وفترة األمان  االسماستعمال مبيد مجهول 

، وعدم %(0672)مرات بعد االنتهاء من عملية الخلط والتعبئة وبعد االنتهاء من عملية الرش 
، %(0672)تجة من الحقول المعاملة بالمبيدات تغذية الحيوانات على مخلفات المحاصيل النا

عبوات أخرى بدون بطاقات التعريف  إلى األصليةوعدم تفريغ المبيدات من الحيوانات 
من  والتأكد، .%(06)خلوها من اى تسريب  للتأكد من، وفحص أداة رش المبيدات %(0677)

 فيوعدم النفخ بالفم  ،%(0071)مكافحه اآلفة  فيفعالية المبيد وصالحيته عند استخدامه 
، وعدم خلط مبيدين معًا إال بعد معرفة إمكانية الخلط حسب %(172)بشابير الرش لتسليكها 

 فيحفرة عميقة  في، والتخلص من عبوات المبيد بعد استخدامها بدفنها %(173)التعليمات 
، وعدم استخدام مبيدات الحشائش المخصصة %(276)ارض غير مزروعة وتردم جيدًا 

، %(572)تنظيف المنزل  في أواالستخدامات الصحية على الجسم والشعر  فيمزروعات لل
، وعدم االحتفاظ بعبوة المبيد %(276)مكان مظلل وجاف وذو تهوية جيدة  فيوحفظ المبيد 

جراء، %(270)المنزل حتى موعد استخدامها  في فحوص طبية دورية على القائمين بعمليات  وا 
استخدام  أو األشجار، وأخيرًا استعمال رشاشة ذات قصبة طويلة لرش %(771)الرش المبيدات 

 %(.477)العالية  األشجارحالة  فيسلم 
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وفقًا لمعرفتهم بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحند الذكور واإلناث توزيع المبحوثين : (4)جدول ر م
 .تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة من أخطار

التوصيات الفنية المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة  م
 % عدد بالمبيدات بمنطقة الدراسة

 212=ن
 2672 011 حفظ المبيد في مكان مظلل وجاف وذو تهوية جيدة 0
عدم االحتفاظ بعبوة المبيد الفارغة بعد الرش الستخدامها في  6

 المنزليةاألغراض 
001 1273 

 5070 22 عدم استعمال مبيد مجهول االسم وفترة اآلمان 3
 5776 10 عدم االحتفاظ بعبوة المبيد في المنزل لفترة حتى موعد استخدامها 4
عدم خلط مبيدين معًا إال بعد معرفة إمكانية الخلط حسب  7

 التعليمات
26 2572 

 2377 010 عملية الخلطعدم تقليب المبيد باليد مباشرة أثناء  2
 1075 000 لبس المالبس الواقية عند رش المبيدات 5
 7671 24 عدم النفخ بالفم في بشابير الرش لتسليكها 2
استعمال رشاشة ذات قصبة طويلة لرش األشجار أو استخدام سلم  1

 في حالة األشجار العالية
16 5271 

المراعى  عدم غسل األدوات المستخدمة لرش المبيدات في 01
 .والحقول التي ترتدها الحيوانات للرعي

11 5474 
غسل اآليدى بالماء والصابون عدة مرات بعد االنتهاء من عملية  00

 الخلط والتعبئة وبعد االنتهاء من عملية الرش
016 2473 

التخلص من عبوات المبيد بعد استخدامها بدفنها في حفرة عميقة  06
 جيداً في أرض غير مزروعة وتردم 

57 2071 
 2173 53 وضع عالمات إرشادية توضح األماكن المرشوشة 03
 2176 15 التأكد من فعالية المبيد وصالحية عند استخدامه في مكافحة اآلفة 04
عدم استخدام مبيدات الحشائش المخصصة لمزروعات في  07

 االستخدامات الصحية على الجسم والشعر آو في تنظيف المنزل
27 5176 

عدم تغذية الحيوانات على مخلفات المحاصيل الناتجة من الحقول  02
 المعاملة بالمبيدات

12 5173 
 7275 50 أجراء فحوص طبية دورية على القائمين بعمليات رش المبيدات 05
 5571 14 فحص أداة رش المبيدات للتأكد من خلوها من أي تسريب 02
خاصة في مساحات التخزين تجنب استنشاق رزاز أو غبار المبيد  01

 الضيقة
10 5776 

عدم تفريغ المبيدات من العبوات األصلية إلى عبوات أخرى بدون  61
 بطاقات التعريف

23 2272 
 5071 25 تجنب االستخدام العشوائي للمبيدات في رش المزروعات 60

 54732 11 المتوسط 
 .جمعت وحسبت البيانات من نتائج االستبيان :المصدر
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وبالنسبة لتحديد الفروق بين المبحوثين من الذكور واالناث وفقا لمستول معارفهم 
 :بالتوصيات الفنية المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة

توزيننع المبحننوثين مننن الننذكور واإلننناث وفقننًا بأنننه ( 7)جنندول رقننم بالأوضننحت النتننائج فقنند 
ات الفنينننة المتعلقنننة بالحننند منننن أخطنننار تلنننوث البيئنننة بالمبيننندات بمنطقنننة لفئنننات معنننرفتهم بالتوصننني

معرفنة متوسنطة، % 61منن المبحنوثين النذكور ذوي معرفنة مرتفعنة، و% 23هناك الدراسة، أن 
 . معرفة منخفضة، وهذا يشير أن هناك مستوى معرفي مرتفع للمبحوثين الذكور% 05و

وفقًا لفئات معرفتهم بالتوصيات الفنية المتعلقة توزيع المبحوثين من الذكور واإلناث : (.)جدول ر م
 بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة

 
 فئات المعرفة

 توزيع المبحوثين 
 عدد

 إجمالي إناث ذكور
 % عدد % عدد % عدد

 66 65 62 02 05 00 معرفة منخفضة
 33 41 45 65 61 03 معرفة متوسطة
 47 74 67 04 23 41 معرفة مرتفعة

 011 060 011 75 011 24 مجموع
 .جمعت وحسبت البيانات من نتائج االستبيان :المصدر

مننننن % 67كمننننا أظهننننرت النتننننائج الخاصننننة باإلننننناث المبحوثننننات فنننني منطقننننة الدراسننننة أن حننننوالي 
ذوات % 62مسننتوى معرفنني متوسننط، وذوات % 45المبحوثننات ذوات مسننتوى معرفنني مرتفننع، وحننوالي 

مستوى معرفي منخفض بالرغم أن أعلى النسب تمثلت قي الفئة المعرفية المتوسطة لإلناث إال أنها نسبة 
ال يسننتهان بهننا ، وهننذا يعكننس األهميننة النسننبية لمصننادر المعرفننة التنني تسننتقي منهننا الريفيننات المبحوثننات 

 .بالمبيداتمعارفهن في مجال الحد من أخطار تلوث البيئة 
مننن إجمننالي المبحننوثين الننذكور % 47أن حننوالي ( 7)وبصننفة عامننة تشننيرالنتائج بالجنندول 

مننن إجمننالي المبحننوثين الننذكور % 33واإلننناث كننانوا يمثلننون الفئننة المعرفيننة المرتفعننة، وحننوالي 
منننن إجمننننالي % 66واإلنننناث كنننانوا يمثلننننون الفئنننة المعرفيننننة المتوسنننطة، فننني حننننين كاننننت نسننننبة 

 . الذكور واإلناث يمثلون الفئة المعرفية المنخفضة المبحوثين
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المتعلقنة بالحند  وبإختبار معنوينة العالقنه بنين كنال منن معنارف المبحنوثين بالتوصنيات الفنينة
 1710بننين الننذكور واالننناث اتضننح أن العالقننة معنويننة عننند مسننتوى مننن أخطننار تلننوث البيئننة بالمبينندات 

وهنننذا يعنننني رفنننض الفنننرض  1760الجدولينننة  ²قيمنننه كننناوكاننننت  02711المحسنننوبة  ²حينننث بلغنننت كنننا
 . اإلحصائي وقبول الفرض البديل

بالممارسددات التنفيذيدة المتعلقددة بالحدد مددن ( الددذكور واإلنداث)مسدتول معرفددة المبحدوثين :ثالثدا
 :أخطار تلوث البيئة بالمبيدات في منطقة الدراسة

 أخطنارلمتعلقنة بالحند منن اننه يمكنن ترتينب الممارسنات ا( 2) أوضحت النتنائج جندول رقنم
الننذكور تلننوث البيئننة بالمبينندات بمنطقننة الدراسننة وفقننًا للنسننبة المئويننة لتنفيننذ المننزارعين المبحننوثين 

صنننالحها األعطنننالالتننندريب علنننى اكتشننناف : يلنننيكمنننا واإلنننناث  ، والتننندريب علنننى %(4173) وا 
بعنننند  آللننننةا، والتنننندريب علننننى كيفيننننة تنظيننننف %(4277)التعننننرف علننننى قطننننع الغيننننار المناسننننبة 

، والتندريب علننى كيفينة اختيننار %(4272)، والتندريب علننى كيفينة المعننايرة %(4572) االسنتخدام
، وغسننل %(4675)الننرش  آلننة، والتنندريب علننى كيفيننة اسننتخدام %(4372)الننرش المناسننبة  آلننة

مكننان  فنني، ودفننن العبننوات الفارغننة للمبينند %(4170)المالبننس بالمنناء السنناخن بعنند انتهنناء الننرش 
ذا، %(3572)ليس به زراعات بعيد  التلوث بسنرعة وفنى  إزالةالرش يتم  أثناءتعرضت للمبيد  وا 

مكنننان بعيننند عنننن  فننني، وتصنننريف مننناء غسنننيل اآللنننة %(3477)نفنننس الوقنننت بالمننناء والصنننابون 
، %(6272)الننرش بكميننة غزيننرة مننن المينناه بعنند االسننتخدام  آلننة، وغسننل %(6172)المزروعننات 

، وعنندم غسننل المالبننس بعنند انتهنناء %(6272)والننتخلص مننن بقايننا تحضننير المبينند بطرقننة آمنننة 
، وغسننننل %(6571)الننننرش بعنننند االسننننتخدام  آلننننة، وتنظيننننف %(6571)منننناء الترعننننة  فننننيالننننرش 

الهنننواء  فنننيبالمنناء وتركهنننا  ، وعننندم رش المالبنننس%(6774)المالبننس بفردهنننا بعننند انتهنناء النننرش 
، وتقلينننب %(0172)تسنننريب  أوبهنننا عينننب  التنننيالنننرش  آلنننة، وعننندم اسنننتخدام %(6472)الطلنننق 

، وقبنننل اسنننتخدام عبنننوة المبيننند ابحنننث عنننن وجنننود %(0274)بالسنننتيك  أوالمبيننند بقطعنننة خشنننب 
، %(0773)المنننزل حتننى موعنند اسننتخدامه  فنني، وعنندم االحتفنناظ بالمبينند %(0271)تسننريب بهننا 

، ولننبس كمامننات وقننناع %(0376)عبننوة المبينند اتاكنند مننن صننالحيتها لالسننتخدام  اسننتخدامل وقبنن
، وارتنداء قفناز منن %(0075)، ويتم التخزين المبيند بمخنزن خناص %(0672)للوجه عند الرش 
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، وارتنداء %(0171)، وارتداء النظارات الواقية للعينين عند النرش %(0075)المطاط عند الرش 
، وقنننراءة المعلومنننات الموجنننودة علنننى ملصنننق البياننننات بعبنننوة %(0171)مالبنننس خاصنننة للنننرش 

 فنني، وشننراء المبينند %(273)بتننرك المالبننس بعنند الننرش حتننى تجننف  تكتفنني، وال %(273)المبينند 
بحننث عننن عنندم وجننود قطننع بهننا ، وأخيننرًا قبننل اسننتخدام عبننوة المبينند أ%(275)عبوتننه األصننلية 

(771.)% 
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المتعلقننة بالحنند مننن أخطننار تلننوث  تللممارسنناتوزيننع المبحننوثين وفقننًا لتنفيننذهم : (6)جدددول ر ددم
 البيئة للمبيدات بمنطقة الدراسة

الممارسات المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات  م
 % عدد بمنطقة الدراسة

 212=ن
 7275 50 شراء المبيد في عبوته األصلية 0
 1075 000 منزله حتى موعد استخدامهعدم االحتفاظ بالمبيد في  6
 2174 24 يتم تخزين المبيد بمخزن خاص 3
 7177 56 قراءة المعلومات الموجودة على ملصق البيانات بعبوة المبيد 4
 2272 23 عدم استخدام آلة الرش التي بها عيب أو تسريب 7
 5271 16 التدريب على كيفية استخدام آلة الرش 2
 5277 17 كيفية اختبار آلة الرش المناسبةالتدريب على  5
 5173 12 التدريب على كيفية المعايرة 2
 2171 12 التدريب على كيفية تنظيف اآللة بعد االستخدام 1
 2176 15 التدريب على التعرف على قطع الغيار المناسبة 01
صالحها 00  2672 011 التدريب على اكتشاف األعطال وا 
 2174 24 المطاط عند الرشارتداء قفاز من  06
 5071 25 لبس كمامات وقناع للوجه عند الرش 03
 5070 22 ارتداء النظارات الواقية للعينين عند الرش 04
 5675 22 ارتداء مالبس خاصة للرش 07
 2271 20 غسل المالبس بمفردها بعد االنتهاء من الرش 02
 2773 51 الرشغسل المالبس بالماء الساخن بعد االنتهاء من  05
 2076 54 عدم غسل المالبس بعد االنتهاء من الرش في ماء الترعة 02
 2271 20 عدم رش المالبس بالماء وتركها في الهواء الطلق 01
 7177 56 ال نكتفي بترك المالبس بعد الرش حتى تجف 61
 2572 26 بالماء والصابونإذا تعرضت للمبيد أثناء الرش يتم إزالة التلوث بسرعة وفى نفس الوقت  60
 7275 50 قبل استخدام عبوة المبيد ابحث عن عدم وجود قطع بها 66
 7177 56 قبل استخدام عبوة المبيد ابحث عن وجود تسريب بها 63
 2271 20 قبل استخدام عبوة المبيدات التأكد من صالحيتها لالستخدام 64
 5575 14 تقليب المبيد بقطعة خشب أو بالستيك 67
 2174 24 تنظيف آلة الرش بعد االستخدام 62
 2272 23 غسل آلة الرش بكمية غزيرة من المياه بعد االستخدام 65
 5070 22 تصريف ماء غسيل اآللة في مكان بعيد عن المزروعات 62
 2272 23 التخلص من بقايا تحضير المبيد بطريقة آمنة 61
 2672 52 بعيددفن العبوات الفارغة للمبيد في مكان  31

 51767 27 متوسط درجة التنفيذ
 .ناالستبياجمعت وحسبت البيانات من نتائج  :المصدر
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 تللممارسداالمبحوثين من الذكور واإلنداث وفقدال لفئدات تنفيدذهم  وبالنسبة لتحديد الفروق بين
 :المتعلقة بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة

منننن المبحنننوثين النننذكور ينفنننذون التوصنننيات بدرجنننة % 77أن هنننناك فقننند أظهنننرت النتنننائج 
ينفنننذون بدرجنننة % 61ينفنننذون بدرجنننة متوسنننطة، فننني حنننين كنننان هنننناك نسنننبة % 67مرتفعنننة، و

بصورة صحيحة وهذا يوضح مدى  ذمنخفضة، وبالتالي  فإن أكثر من نصف العينة تقوم بالتنفي
 نامج االرشادى الذي تعرضوا لهارتفاع مستوى التنفيذ لدى المبحوثين بعد تنفيذ البر 

توزيننع المبحننوثين مننن الننذكور واإلننناث وفقننًا لفئننات تنفيننذهم للممارسننات المتعلقننة  :(0)جدددول ر ددم
 بالحد من أخطار تلوث البيئة بالمبيدات بمنطقة الدراسة

 فئات التنفيذ
 توزيع المبحوثين

 عدد
 إجمالي إناث ذكور

 % عدد % عدد % عدد
 62 30 30 02 61 03 (درجات27-صفر)منخفضتنفيذ 

 32 42 73 31 67 02 (درجة17-22)تنفيذ متوسط
 32 44 02 1 77 37 (درجة37-12)تنفيذ مرتفع

 011 060 011 75 011 24 مجموع
 . جمعت وحسبت البيانات من نتائج االستبيان :المصدر

منن % 02الدراسنة أن حنوالي كما أظهرت النتائج الخاصة باإلناث المبحوثات في منطقنة 
% 30ذوات مسنننتوى معرفننني متوسنننط، و% 73المبحوثنننات ذوات مسنننتوى تنفينننذ مرتفنننع، وحنننوالي

ذوات مستوى معرفي منخفض ويتضح من تلك النتائج ارتفاع نسبة المبحوثين من الذكور الذين 
بدرجننة  ينفننذون الممارسننات المتعلقننة بالحنند مننن أخطننار تلننوث البيئننة بالمبينندات بمنطقننة الدراسننة

متوسطه ومرتفعة عن مثيلتها بالنسبة للمبحوثات اإلنناث وهنذا االخنتالف قند يرجنع إلنى أن عندد 
ساعات عمل المرأة بالعمل المزرعي بالطبع سوف تكون أقل من عدد سناعات العمنل المزرعني 
 للذكور نظنرا النشنغالها بأعمنال المننزل واالعتنناء بناألوالد وهنذا سنوف يجعلهنا تقنوم بتنفينذ بعنض

 .الممارسات و ليست كل الممارسات مقارنة بالذكور
منننن إجمنننالي المبحنننوثين % 32أن حنننوالي ( 2)وبصنننفة عامنننة تشنننير النتنننائج بالجننندول رقنننم

منن إجمنالي المبحنوثين % 32الذكور واإلناث كانوا يمثلون الفئة المعرفية المرتفعنة، وأن حنوالي 
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منن إجمنالي % 62ة، في حين كان حنوالي الذكور واإلناث كانوا يمثلون الفئة المعرفية المتوسط
 .المبحوثين الذكور واإلناث يمثلون الفئة المعرفية المنخفضة

تنفينننذهم للممارسنننات المتعلقنننة ختبنننار معنوينننة العالقنننة بنننين المبحنننوثين النننذكور واإلنننناث لوبا
 1710اتضنح أن العالقنة معنوينة عنند مسنتوى معنوينه بالحد منن أخطنار تلنوث البيئنة بالمبيندات 

وهننذا يعننني رفننض  1760الجدوليننة  ²وكانننت قيمننه كننا 61711المحسننوبة  ²ث بلغننت  قيمننه كنناحينن
 . الفرض اإلحصائي وقبول الفرض البديل

 

 التوصي  ات
وفقا لما أوضحته نتائج الدراسة من وجود تباين في مستويات المعرفة باألساليب المختلفة  -0

للحفاظ على البيئة، مما يتطلب التنسيق من جهاز اإلرشاد الزراعي وجهاز شؤون البيئة 
وأجهزة التنمية المحلية لتفعيل قوانين المحافظة على البيئة ولوضع ضوابط لسلوك الزراع 

 . ولحماية الموارد االرضيه والمائية من التلوث الضار بالبيئة
في مجال الموصى بها  ممارساترفة الزراع بالضرورة تكثيف الجهود اإلرشادية لزيادة مع -6

الحد من تدهور البيئة بصفة عامة وبصفة خاصة في مجال الحد من أخطار تلوث البيئة 
سباب التلوث البيئي، التاثير والتي أوضحتها نتائج الدراسة ومن أهمها معرفة ابالمبيدات 

السلبي للمبيد على االنسان والحيوان والهواء والماء، أضرار رش المبيدات الزراعية بكميات 
كبيرة، أضرار رمي العبوات الفارغة في الترع والمصارف، وغيرها من الممارسات التي 

 . تضر بالبيئة
ل خالية من الملوثات اعتمادا إكساب الزراع المعارف والمهارات المتعلقة بإنتاج محاصي -3

على نظام المكافحة المتكاملة كبديل مناسب الستخدام المبيدات الحشرية التي تضر 
 .باإلنسان والمنظومة البيئية

النتائج اظهرت ان هناك مشاركة كبيرة للمرأة الريفية في البرنامج حيث بلغت نسبتها  -4
ة الريفية التي تعد شريكا أساسيا وهذا يعني ضرورة األخذ في االعتبار المرأ%( 4572)
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للرجل في العمل المزرعي عن طريق إعداد البرامج اإلرشادية المختلفة التي تلبي 
 .االحتياجات المعرفية والمهارية لديها واالهتمام بالعقبات التي تواجهها في قطاع الزراعة

البيئي ومعرفتهن  زيادة معدل العمل اإلرشادي الموجه للمرأة الريفية فيما يتعلق بالوعي -7
بمفاهيم التلوث وطرق وصول المبيد الى البيئة حيث بلغت نسبة معرفة المرأة بهذه البنود 

والعمل على زيادة معارفهن بطرق الحد من تلوث البيئة بالمبيدات وتوضيح أهمية %( 46)
 .وخطورة المشكلة والنتائج المترتبة على ذلك

ركة الفعلية في تخطيط البرامج االرشادية لزيادة إعطاء المرأة الريفية فرصا أكبر للمشا -2
 .فرص االتصال بين المرأة الريفية ومسؤلي التنمية في المنظمات المحلية الموجودة بالقرية

اهتمام كل من المؤسسات اإلعالميه والجهات البحثية والجامعات ومديريات الزراعة من  -5
 . لمبيداتأجل زيادة مصادر المعلومات للحد من تلوث البيئة با
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ABSTRACT 

The study aims to identify the knowledge level of the 

respondents males and females) regarding the technical 

recommendations related to reducing the risk of environment 

pollution with pesticides in "Tookh" District Qaliubiya 

governorate. The study focused on identifying the personal and 

social characteristics of the interviewees, and identifying the 

differences between respondents (males and females) with respect 

to both their knowledge level of the agricultural technical 

recommendations and their level of knowledge of the 

implemented practices. The stuck \\ as carried oast in "EL- 

Manzala". "Namool" and 'Terrsah" villages with a total random 

sample of 121 respondents (64 male and 57 female). 

Data were collected using personal interview questionnaire, 

and analyzed using appropriate statistical methods. The most 

important results of the study can he summarized as follows: 

Females' participation in the suggested extension program was 
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high representing about (47.1%). Males had high knowledge level 

regarding the technical recommendations of reducing 

environment pollution with pesticides. whereas (20%) of them 

had medium knowledge level. and (17%) had Low level. Females' 

knowledge level was high representing about (25%). and about 

(47%) had medium level, and (28%) had low knowledge level. 

The results revealed that about 45% of total respondents (M/F) 

fell in the high knowledge category of the technical 

recommendations. 33% fell in the medium category and finally 

22% fell in the lo\\ category. 

By testing the significance of the relationship between both of 

the respondents knowledge of the technical recommendations 

among males and females. it was apparent that the relationship 

was significant at the level of (0.01). where calculated Chi' 

reached (18.00) and the tabulated reached (9.21). Regarding the 

implementation degree of technical recommendations, about 55% 

of males had high implementation degree, whereas 25% and 20% 

had medium and low implementation degree respectively. In 

general half of the sample implemented the extension program 

effectively. 

Additionally, the results showed that about 16% of females 

had high implementation level and about 53% of them had 

medium level. while 31% had low implementation level. 

Generally. about 36% of the total respondents had high 

implementation level. 38% had medium level, 26% low level. By 

testing the significance of the relationship between male and 

female respondents regarding their implementation practices to 

reduce the environment pollution with pesticides. it was revealed 

that the relationship was significant at level of (0.01). as the value 

of calculated Chi- was (20.09) and the tabulated value was (9.21). 


