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 امللخص العرىب

استتتتهدهذ  تتترا الدراستتتة التعتتترج علتتتى وتتتد  توجهتتتات املب تتتو ني 
وقيتتتال الزراعتتتة ذات األولتتتوايت مبراقبتتتة البستتتتام اقلتتتيم النوابريتتتة علتتتى 

اإلنتاجيتتتتتة والبيئيتتتتتةر و تتتتترا الفتتتتتروع بتتتتتني املب تتتتتو ني هيمتتتتتا يتعلتتتتت  بتلتتتتت  
التوجهتتتتتاتر وعلقتتتتتة التوجهتتتتتات البيئيتتتتتة للمب تتتتتو ني بتتتتتبع  املت تتتتت ات 
املستتتتقلةر ولت قيتتت   تتترا األ تتتداجر هقتتتد ش ائتيتتتار عينتتتة ع تتتوا ية وتتتن 

نير وعينتة خئتتر  وب تتوم وتن قتريص الةتت ابة وا ست641اخلترجيني بل تذ 
 671وب تتتتوم ليبلتتتتل إنتتتتال العينتتتتة ال ليتتتتة 03وتتتتن املستتتتتثمرين بل تتتتذ 

وب تتتومر ونعتتتذ بيتتتادت  تتترا الدراستتتة عتتتن بريتتت  ا ستتتتبيام ابملقابلتتتة 
لت ليت   tال خةيةر واستخدوذ النسب املئويةر وتوزيع  ا ر وائتبار 

 .بيادت  را الدراسة
 :وقد خوض ذ بيادت الدراسة وا يلى

 وتتن النتتتا ن خم نةتتث املب تتو ني اخلتترجيني تقريبتتا ذو  توجهتتات تبتتني- 6
بيئيتتتتةر   اتتتتني  تتتتام وعملتتتتم املب تتتتو ني املستتتتتثمرين ذو  توجهتتتتات 

 .إنتاجية
توجتتتد هتتتروع وعنويتتتة بتتتني املب تتتو ني اخلتتترجيني واملستتتتثمرين    رجتتتة - 2

التوجهتتات البيئيتتة لةتتاني اخلتترجينير بينمتتا توجتتد هتتروع وعنويتتة بيتتنهم 
 .توجهات اإلنتاجية لةاني املستثمرين   رجة ال

توجد هروع وعنوية بني وتوسطى  رجتة التوجهتات البيئيتة للمب تو ني - 0
اخلترجيني واملستتثمرين ووت ت  نتوت التعلتيمر بينمتا توجتد هتروع وعنويتة 
بتتني  رجتتة التوجهتتات البيئيتتة للختترجيني هقتتم ووت تت   الستتمات عتتن 

 .تاجى املفض الزراعة العضويةر وخولوية األسلوب اإلن

 امل  لة الب ثيتةملقدوة ا
بشددكأ اساسددى علددى التقدددم ( الكيماويددة)تعتمددد الزراعددة اإليتا يددة 

التكنولددو ى ائا ددأ ل اددال الزراعددة، واهددبا مددس اددد   ا ددا اسددت دام 
امليكندددة الزراعيدددة، وامسدددت دام املكودددي لت ددددم واملبيددددا  الكيماويدددة، 

امل صددددبا  الزراعيددددة واإليتددددا  ومبيدددددا  اششددددا ت ومنممددددا  النمددددو و 
وذلدددل للتغلددد  ( 0: 0221 دددام ، )املكودددي للحيدددواد  والددددوا س 

علدى الفوددوم الغيا يدة املتفانمددة يتيودة امرتفددام اشداد ل معدددم  النمددو 
 .السكاىن ونصور املوارد الغيا ية

وعلى الرغ  مس كفاية الزراعة اإليتا ية وكفاء ا إم ايد  ترتد  علدى 
يددد مددس السددلبيا  واملشدداكأ البيليددة ل اددال البيلددة، كتلددوث تطبيقهدا العد

امليدداا افوفيدددة واملنتودددا  الزراعيدددة، وتدددددور ا راخندددى الزراعيدددة وا فدددا  
ندددددر ا اإليتا يددددة، والتصددددحر، وااسددددار املددددزارم العا ليددددة،  إلخنددددافة إ  
تسددم  ثالثددة ماليدد  يسددمة كددأ عددام ل العدداة آددو  مددنه  عشددرم  م  

يتيوددددددة التسددددددم  اشدددددداد بسددددددب  اسددددددت دام املبيدددددددا   شدددددد   سددددددنوا
للمحاهدددديأ الزراعيددددة وذلددددل ظسدددد  مصددددادر منممددددة الصددددحة العامليددددة 

 (.02: 0221 ام  والنصار، )
ويتيودددة ا ار السدددلبية للزراعدددة اإليتا يدددة، وتزايدددد ام امدددا  املو هدددة 
إليهدددا  ادددا املصددددر ا ساسدددى لتلدددوث املددداء وا ر  الزراعيدددة والغدددياء بددددا 

لتفكددي يتودد  اددو الزراعددة العاددوية كنمددام بددديأ يقلددأ مددس ددديا امل ددا ر ا
ويتغل  على ديا املشاكأ ويعمأ على املدى البعيد على استقرار الزراعة 

، وبددددا  الزراعدددة العادددوية   دددي (0: 0222عبدددد الغفدددار، )وتواهدددلها 
اجتاددددددا واخندددددحا ل اور  وامريكدددددا ل العقدددددود الوالثدددددة ا  ددددديم مدددددس القدددددر  

شدددريس، وا لدددا عليهدددا العديدددد مدددس ا  ددداء مدددس بينهدددا الزراعدددة البديلددددة، الع
 .والزراعة اشيوية، والزراعة البيلية، والزراعة املتواهلة

وامام حتديوا  ومتطلبا  البيلة العاملية اجتهت كودي مدس دول العداة 
اددو تطبيددا الزراعددة العاددوية كلظددد ا سددالي  اشديوددة الدد  تراعددى  ايددة 

ل الوندت الد  مالالددت مصدر تتقددم يطددى ظويودة ل دديا الشددل   البيلدة،
علدددى الدددرغ  مدددس تشدددوي  الدولدددة وظوهدددا علدددى تطبيدددا اسدددالي  الزراعدددة 
العادددوية مدددس  دددالل تنفيدددي بدددراما يمدددام املكافحدددة املتكاملدددة و سدددي  
املعمدددددأ املركدددددزى للزراعدددددة العادددددوية ،ركدددددز البحدددددوث الزراعيدددددة، وتشدددددوي  
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كدددربى مودددأ توشدددكى وشدددرك العويندددا  لكدددى تطبيقهدددا ل املشدددروعا  ال
تادددمس اشفددداخ علدددى  صدددوبة الثبدددة ومنددد  تلدددوث البيلدددة، و عدددأ دددديا 
املندددددا ا حمميدددددا   بيعيدددددة، وتو يددددد  دددددديا اإليتدددددا  إ  التصددددددير لتدددددوفي 

 .العمال  الصعبة والعمأ على استقرار وتواهأ الزراعة
ول خندددوء مدددا سدددبا، ومعتبدددارا  ا  ا راخندددى افديددددم  اليدددة مدددس 

لتلدددوث، و تددد  مصدددر ،يدددزا  منا يدددة مناسدددبة و،ونددد  يتوسددد  ا سدددواك ا
اخلار يددددة، ومددددزارع  مددددقدل  علميددددا ونددددادريس مددددادا كشددددبا  اخلددددر   
واملستومريس ،دا يسدتدعى الوخند  ل مصدر التحدول إ  الزراعدة العادوية، 
لدددديلل تتموددددأ مشددددكلة ددددديا البحددددث ل حماولددددة اإل ابددددة علددددى السددددقال 

ا دددى تو هددا  ونددي  وافكددار املددزارع  مددس املسددتومريس مدد: البحوددى التددا 
وشبا  اخلر   ال  يبىن على اساسها كأ مس منوذ  لراعدة ا ولدوا  
اإليتا ية ومنوذ  لراعة ا ولوا  البيلية؟ ودندا يتمودأ منطلدا ا دددا  

 .البحوية ئيا الدراسة
 ا داج الب ث
 :تتموأ ا ددا  الر يسية للبحث فيما يلى

تعدددر  علدددى مددددى تو هدددا  املدددزارع  اخلدددر   واملسدددتومريس علدددى ال-0
مقيددددددداع الزراعدددددددة ذا  ا ولدددددددوا  اإليتا يدددددددة والبيليدددددددة ل منطقدددددددة 

 .الدراسة
التعددر  علددى الفددروك بدد  اخلددر   واملسددتومريس ل در ددة تو هددا   -0

اإليتا يدددة والبيليدددة علدددى مقيددداع الزراعدددة ذا  ا ولدددوا  اإليتا يدددة 
 .والبيلية

لتعدددر  علدددى عالندددة در دددة التو هدددا  البيليدددة للمبحدددوث  اخلدددر   ا-1
السدددددمام عدددددس الزراعدددددة  -0: واملسدددددتومريس بدددددبعا املتغددددديا  التاليدددددة

اولويدددددة ا سدددددلو   -1. يوعيدددددة ا اهددددديأ الزراعيدددددة -0. العادددددوية
 .النشلم -5. يوعية التعلي  -1. اإليتا ى املفاأ

 :األمهية التطبيقية للدراسة
دراسدة ل إمكاييددة امسدتعاية مددس يتا وهدا ومقثظا ددا تتمودأ اييددة ال

ل اددال التنميددة الزراعيددة املتواهددلة مددس  ددالل تددوفي املقشددرا  والبيدداد  
الددد  ندددد تسددداعد واخندددعى السياسدددا  ونططدددى الدددرباما التنمويدددة بوخنددد  
اخلط  والرباما الكفيلة لإلسرام بعملية ايتشار الزراعدة العادوية وسدرعة 

زارع  و اية املوارد الزراعية مس التلدوث، واشدد مدس تدددور تبنيها ب  امل

وتداعيا  املوارد البيليدة الريفيدة، وكلدل امسدتفادم مدس النتدا ا ل تطدوير 
الددددرباما اإلرشددددادية واإلعالميدددددة والتعليميددددة الددددد  تسددددتهد  لادم وعدددددى 
املرشديس الدزراعي  واملدزارع   سدالي  تطبيدا الزراعدة العادوية والتغلد  

 .على ما ند يوا هوي  ل ديا الشل 
 :اإلبار النملر  وا ستعراض املرجعى

ة تسددده  الكوددددي مددددس اجتادددددا  التنميددددة ل الددددبالد الناميددددة ل جتدددداول 
الت لي وتغيي ائياكأ اإليتا يدة املشدودة وحتسد  مونعهدا ل امنتصداد 

ر  العاملى وتفعيأ القوى الياتية للنمو اليى ياد  دديا الدبالد علدى مددا
النمددو املتواهددأ الدديى ينمددى  سددتمرار مصددادر الددد أ واإليتددا ، وير دد  
فشددأ امندداه ددديا التنميددة علددى سدديادم الفكددر التنمددوى القددا   علددى سددد 
الفودددوم الغيا يدددة بددد  مسدددتوا  املعيشدددة السدددا دم ل البلددددا  الصدددناعية 
املتقدمددددة وتلددددل الدددد  تسددددود ل بالدددددد ، كمددددا تفتقددددر ددددديا امجتادددددا  

إ  ا  ي ل امعتبار التلثيا  البيلية وإهحاح البيلة املتددورم  التنموية
يتيوة البيلة الصناعية والزراعية، ظ  اهبحت الزادم السكايية وتددور 
البيلة الطبيعية والفقر افماعى مس اد  املشكال  ال  تعاىن منهدا دديا 

 .(Roy: 1987: 166)البالد النامية 
لدددة وتزايدددددا والددد  تعددداىن منهدددا البلددددا  ول خندددوء تفدددان  مشددداكأ البي

املتقدمددددة والناميددددة تعدددددد  ل العقددددديس ا  ددددييس مددددس القددددر  العشددددريس 
مفادي  التنمية املتواهلة وال  تناولتها املقسسا  وائيلا  املعنيدة  لبيلدة 
والتنميددددة علددددى مسددددتوى العدددداة والدددد  تعددددىن ل وثيقددددة امدتمددددام بكوكدددد  

ة ظيدام اإليسدا  ل ظددود  اندة حتمدأ الدنم   اا حتسد  يوعيد"ا ر  
ا يكولو يدددددة السدددددا دم واسدددددتغالل املدددددوارد املتودددددددم ل ظددددددود  انتهدددددا 

 (.28: 0221املنممة العربية للتنمية الزراعية، " )للتوديد
 لتنميدة املتواهدلة  ادا النمدو  World Bankكما يعىن البنل الدو  

اإلدارم البيليددة السددليمة كددلدام املتواهددأ الدديى يفددى بت فيددي ظدددم الفقددر، و 
لتحقيدا ا ددددا  العرياددة للنمددو امنتصددادى املتواهددأ، وا  يتسددا النمددو 
امنتصددددددادى ودفيددددددي ظدددددددم الفقددددددر واإلدارم البيليددددددة السددددددليمة ل معمدددددد  

 .(Pezzey: 1992: 61)اشام  ل اددا  تبادلية متشابكة 
التنميدددددددة  Caonwayيقدددددددال عدددددددس  Redclift (1988:19)ويعدددددددر  

املتواهلة مس منمور انتصادى ل خندوء  صدا   ا يممدة ا يكولو يدة 
الزراعيدددة وددددى القددددرم اإليتا يدددة وامسدددتقرار والتواهدددأ والتوليددد  العدددادل، 
وااددا ندددرم النمددام علددى حتقيددا  دددارم إيتا يددة ل موا هددة مددا نددد يطددرا 
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علددى النمددام مددس اخنددطرا  موددأ ا ددرا  الثبددة ولادم مديوييددة املددزارم او 
رو   فا  غي متوند  او ظهدور  فدة  ديددم، ويدت  التعبدي عدس فقدد ظ

النمام خلاهدية التواهدأ مدس  دالل تدددور افددارم اإليتا يدة او امايدار 
املفا ئ للنمام يفس ، اما امستقرار فهو در ة ثبدا  افددارم اإليتا يدة 

تولي   ل موا هة التغيا  املنا ية والبيلية، اما التولي  العادل دو عدالة
 .الناتا على املشثك  ل العملية اإليتا ية

وتعترب الزراعة العاوية ذا  ا ولوا  البيلية اظد ا يممة الزراعية 
ذا  الصددددلة الوثيقددددة  لتنميددددة الزراعيددددة املتواهددددلة الدددد  تاددددمس التواهددددأ 
واشفاخ بعيد املدى على املستوا  العالية لإليتا  وهياية الثبدة وامليداا 

 .نة واملوارد اشيوية، وخنما  تواهأ واستدامة عمليا  التنميةوالطا
: 0222)وعبددددد افدددددواد ( 11: 0222)وعددددر  كددددأ مددددس  لبددددة 

الزراعة العاوية علدى اادا يمدام إيتدا ى  Lotter (2003: 4)، و(121
يتوندد  بدر ددة كبدديم اسددت دام اى مددواد مصددنعة سددواء كايددت ا دددم او 

مددددواد ماددددافة علددددى الزراعددددة او مبيدددددا  كيماويددددة او منممددددا  منددددو او 
ا عال  اشيوايية ويعتمد ديا ا سلو  الزراعى على املصادر الطبيعية 
ا منددة والدد  م تاددر البيلددة موددأ لراعددة النبددات  البقوليددة واتبددام الدددورا  
الزراعيدددددة واسدددددت دام امل لفدددددا  املزرعيدددددة واشيواييدددددة وا  ددددددم اخلادددددراء 

لقدديا الثبددة  للقاظدا  املييبددة للعناهددر والتلقديا البكتدديى  لعقدديس، وت
الغيا يدددة للفوسدددفا  وللكربيدددت وغيددددا، واسدددت دام الصددد ور الطبيعيدددة 
ا تويددة علددى الفسددفور والبوتسدديوم والعناهددر ائامددة للنبددا ، واسددت دام 
املقاومددة البيولو يددة او الطبيعيددة، واملقاومددة اليدويددة للسدديطرم علددى  فددا  

ثبدددة ددددى يمدددام ظدددى  ددد  تنشددديط  وحماولدددة ا اهددديأ مددد  مراعدددام ا  ال
 .امستفادم من  إ  انصى ظد ممكس

مفهدددوم الزراعدددة العادددوية  يددد  يمدددام ( 0: 0221)ويبددد  الشدددريي 
إيتددا ى مغلددا يهددد  اساسددا إ  تقليددأ املددد ال  الزراعيددة مددس  ددار  
املزرعة، ظيث يقوم املزارم إبيتا  غيا   وغياء ظيوادت  معتمدا على مدا 

س  هددد وعلددى املددوارد الطبيعيددة مددس ار  وميدداا و دد  ودددواء، يبيلدد  مدد
يتحدددت  عليددد  اشفددداخ علدددى اسدددتدامتها وعددددم إسددداءم اسدددت دامها، كمدددا 

ا  الزراعددة العاددوية  ددت  ( 05، 0221)يوخنددا عبددد املعطددى و  ددرو  
جبميدد  الدددنم  الزراعيددة الددد  تشددو  إيتدددا  ا غييددة بوسدددا أ سددليمة بيليدددا 

  تقليدددأ املدددد ال  اخلار يدددة، مددد  مراعدددام وا تماعيدددا وانتصدددادا  دددد

املبدددادمل املتعدددار  عليهدددا دوليدددا ، مددد  مراعدددام البعدددد ام تمددداعى والبيلدددى 
لنمددام إيتددا  وجتهيددز وتددداول املنتوددا  العاددوية وتددوفي يمددام ينبغددى لدد  

 .هفة امستمرار وافودم
ا  الزراعددة العاددوية  ددت  بتنميددة  Paull (2006: 14-18)ويوخنددا 
بة مس  الل عمليا  حتلأ املواد العادوية وتددوير امل لفدا  وتغيية الث 

الزراعيدددددة والسدددددماد اشيدددددواىن والكمبوسدددددت واملكافحدددددة اشيويدددددة واشدددددرث 
اخلفيي ميكاييكيا م  مراعام التندوم اشيدوى وذلدل شمايدة البيلدة والثبدة 

 Nadia El-Hage Scialba andكمددا تعددر  كددأ مددس . الزراعيددة

Caroline Hatlem (2001: 1-16)  الزراعدة العادوية علدى اادا يمدام
إلدارم اإليتددددا  الزراعددددى يعمدددددأ علددددى مراعددددام التدددددوال  ا يكولددددو ى مددددد  
اشفدددداخ علددددى يشدددداه وفاعليددددة الدددددورا  البيولو يددددة ل الثبددددة، وإدمددددا  
العمليا  الطبيعية موأ دورا  العناهر الغيا ية، وتوبيدت ا لو  افدوى 

عددا ها الطبيعيدة ل العمليدة اإليتا يدة، والعالنا  ب   فا  ا اهديأ وا
وتقليددددددأ املددددددد ال  اخلار يددددددة متونبددددددا اسددددددت دام ا  دددددددم واملبيدددددددا  
الكيماوية م  است دام الطرك الد  تادمس اشدد ا دىن مدس تلدوث امليداا 

 .وائواء والثبة
منوذ دا  Beus and Dunlap (1990: 590-616)وكدود كدأ مدس 

والزراعدددة الكيماويدددة  ودددأ ل سدددتة حمددداور  يمدددرا مقدددارد للزراعدددة العادددوية
اساسددية  وددأ البندداء اإلدارى وامنتصددادى وام تمدداعى والتقددىن والقيمددى 
والسياسدددى ئددديا الزراعدددة، والددد   ودددأ  ريقدددة متكاملدددة للحيدددام اإليسدددايية 

 :الريفية كما يلى

 Beus and Dunlapومدددس الناظيدددة املنهويدددة انثظدددت دراسدددة 
ا لدر دددة اعتنددداك ندددي  وعقا دددد النمدددوذ   مقياسددد (432-460 :1991)

الددزراعي  السددابق ، ويتكددو  املقيدداع مددس اربعددة وعشددريس بندددا آوددأ كددأ 
منها و ه  يمدر متبداينت  ظدول الزراعدة الكيماويدة والبديلدة، وق تطبيدا 
املقياع على عينة مس املزارع  ا مريكي ، وند  طت تلل الدراست  

  الريفى  اجملتم   عل  حبوث   الا اجتادا حبويا  ديدا ل 
 

 

 منوذج الزراعة العضوية منوذج الزراعة ال يماوية
 :اللور زية :املر زية
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اإليتدددا  للسدددوك ا لدددى والعددداملى، التصدددني  والتسدددويا، الثكيدددز السدددكاىن، نلدددة 
 .املزارع  ومركزية التحك  ل ا راخنى واملوارد وا هول املالية

ى واإلنليمددددى، التصددددني  والتسددددويا، اميتشددددار السددددكاىن، اإليتدددا  للسددددوك ا لدددد
 .وكورم املزارع ، ايتشار التحك  ل ا راخنى واملوارد وا هول الرا الية

 :ا ستقلل :التبعية
تقنيدددا  ووظددددا  إيتا يدددة كبددديم وكويفدددة راع املدددال، وامعتمددداد الكبدددي علدددى 

أ، تشددوي  امسددتهال  املصددادر اخلار يددة للطانددة ومددد ال  اإليتددا  والتمويدد
امعتمدددددداد ا ساسددددددى علددددددى العلدددددد  واملت صصدددددد  . وامعتمدددددداد علددددددى السددددددوك

 .واخلرباء

تقنيددا  ووظدددا  إيتا يددة اهددغر، ونليلددة، راع املددال، وامعتمدداد ا نددأ علددى 
املصادر اخلار ية للطانة ومد ال  اإليتا  والتمويدأ، التو د  علدى املزيدد مدس 

  ا لددى، امعتمدداد ا ساسددى علددى املعرفددة امكتفدداء الش صددى واكتفدداء اجملتمدد
 .واملهارا  الش صية وا لية

 :اجلماعية :املناهسة
التمحددددددور الددددددياتى ونلددددددة التعدددددداو ، بددددددالء التقاليددددددد املزرعيددددددة والوقافددددددة الريفيددددددة، 
اجملتمعددددا  الصددددغيم ليسددددت متطلدددد  للزراعددددة، العمددددأ املزرعددددى عندددداء وشددددقاء 

عمددددددأ جتددددددارى فقدددددد ، امدتمددددددام و دددددد  تقليلدددددد  كمددددددد أ إيتددددددا ى، الزراعددددددة 
 .ا ساسى  لسرعة والك  والربا

التعددددداو  الفدددددا ا، امظتفددددداخ  لتقاليدددددد املزرعيدددددة والوقافدددددة الريفيدددددة، اجملتمعدددددا  
الصددددغيم خنددددرورية للزراعددددة، الزراعدددددة جبايدددد  كواددددا عمدددددال جتددددارا فهددددى ظيدددددام، 

 .امدتمام ا ساسى  مستدامة والنوعية وافمال

 :التآلث وع الطبيعة  :عةالسيطرة على الطبي
اإليسا  نلوك منفصدأ عدس الطبيعدة ومهديمس عليهدا، تتكدو  الطبيعدة مدس مدوارد 

دورم اشيدام م تكتمدأ، وم ينمدر علدى التحلدأ ومدس   ايدأ . معددم لالسدت دام
إعددددادم اسددددت دام الفاددددال ، تفددددر  الددددنم  الصددددناعية علددددى الطبيعددددة، تواهددددأ 

راعيدددة، تصدددني  غددديا ى عدددا ، غدددياء مددددع  اإليتدددا   سدددت دام الكيمددداوا  الز 
 . ملغيا  الصناعية

دورم . اإليسا   زء مس الطبيعة و اخن  ئا، تست دم الطبيعة مس ا أ ذا دا
اشيام تكتمأ، ومس   النمو والتحلأ متوالد ، حتاكى النم  البيليدة الطبيعيدة، 

اء  بيعدى تواهأ اإليتا  بتنميدة الثبدة الصداشة، تصدني  غديا ى مدن فا، غدي
 .مفيد

 :التنويع :التخةص
ناعددددم وراثيدددة خنددديقة، تدددزرم معمددد  النبدددات  ل بيلدددا  اظاديدددة، الفصدددأ بددد  

 .ا اهيأ واإليتا  اشيواىن، يم  إيتا ية حمددم، تقنيا  دصصية منفردم
ناعددددم وراثيدددة عريادددة، تدددزرم يبدددات  اكودددر ل بيلدددا  متعدددددم، التكامدددأ بددد  

واىن، يمدد  إيتا يددة متال مددة مدد  الواندد  ا لددى، تقنيددا  ا اهدديأ واإليتددا  اشيدد
 .تكاملية و ولية ل تو ها ا

 :الت سب وا عتدال :ا ست لل
غالبددا مددا امددأ التكدداليي اإليتا يددة اخلار يددة، سدديادم ا  ددي  لعوا ددد نصدديم 
املدددددى، امعتمدددداد علددددى امسددددتغالل املكوددددي للمددددوارد غددددي املتوددددددم، الوقددددة 

العلدد  والتقنيددة، امعتمدداد علددى امسددتهال  العددا  للمحافمددة علددى  الكبدديم ل
 .النمو امنتصادى، امناه اشيام املزد ة املادية

خندددرورم ا  ددددي جبميدددد  التكددداليي اإليتا يددددة اخلار يددددة، تسددداوى اييددددة العوا ددددد 
نصدددديم و ويلددددة املدددددى، امعتمدددداد علددددى املددددوارد املتوددددددم وهددددياية املددددوارد غددددي 

وقة ا دودم ل العل  والتقنيدة، حتديدد امسدتهال  مدس ا دأ هدا  املتوددم، ال
 .ا  يال املستقبلية واكتشا  اليا ، امناه اشيام اكور بسا ة، الالمادية

وتبدد  مددس النتدددا ا ارتفددام التو ددد  البيلددى للمدددزارع  ا مددريكي  ،توسددد  
السدددددلبية   وار عدددددت الدراسدددددة تلدددددل النتيودددددة إ  ا ار 1175ظسدددددا  

للزراعدددة ا مريكيدددة علدددى البيلدددة والددد  ظددددثت  لفعدددأ وتناولتهدددا وسدددا أ 
 .اإلعالم امل تلفة

مقيددداع بدددوي  ( 15: 0221)و بقدددت دراسدددة  دددام  والنصدددار   
ودايال  والسابا ذكرا على عيندة مدس اخلدرباء الدزراعي   ململكدة العربيدة 
 السددعودية وق إ ددراء الصدددك والوبددا  للمقيدداع بعددد ظددي  اظددد بنددودا

بندددددا ليتناسدددد  مدددد  املنطقدددددة العربيددددة، وتبدددد  مددددس النتدددددا ا  01ليشددددمأ 
ا فا  الدوعى البيلدى يسدبيا لل درباء الدزراعي  عدس املدزارع  ا مدريكي  

 .على يف  املقياع 1175،توس  ظسا  
مددددددس عينددددددة الدراسددددددة  %21ا  ( 0221)وتشددددددي دراسددددددة الغنددددددام 

اجتاددا   مدا بد  متوسد   اخلر   املستفيديس مس اراخنى إنلي  النو ريدة
ومرتفددددد  ادددددو الزراعدددددة العادددددوية، بينمدددددا اوخندددددحت دراسدددددة دبدددددة سدددددالمة 

مددس إىلددا  العينددة ذوى اجتدداا مرتفدد   %21ا  معمدد  الددزرام ( 0220)
 .او الزراعة العاوية

مصددددددددادر : ا  متغدددددددديا ( 00: 0222)وبينددددددددت دراسددددددددة الغنددددددددام 
  اثددر إ ددا  علددى املعلومددا  والددوعى البيلددى، وتقبددأ ا فكددار افديدددم لدد

إدرا  اخلدر   للووايدد  البيليدة للزراعددة العادوية، كمددا تبد  مددس النتددا ا 
تفددددوك املبحددددوث  ذوى التعلددددي  العددددا  ومددددس لددددديه  مهددددس إخنددددافية علددددى 
غيد  ل إدرا  املبحوث  لكأ مس افواي  ام تماعيدة والبيليدة للزراعدة 

ا  ( 28: 0228)كمددددددا اظهددددددر  دراسددددددة  ددددددي  وربيدددددد  . العاددددددوية
متغيا  ظيالم ا ر  الزراعية واميفتداح الوقدال، ونيدادم الدراى، ودر دة 
الطمددددوح الزراعددددى، واملعرفددددة  سددددالي  الزراعددددة النميفددددة، وعدددددد سددددنوا  
التعلدددي ، واملشددداركة املنممدددة، وامجتددداا ادددو التغيدددي ئدددا  ثدددي إ دددا  علدددى 

ر دة تطبيدا تطبيدا الزراعدة النميفدة، كمدا اوخندحت النتدا ا ا  متوسد  د
املبحوث   بعاد الزراعة النميفة دتلي فيما بينه  ا تال  معنوا وفقدا 
ملتغدددديا  يددددوم املهنددددة وظيددددالم املشددددروعا  الصددددغيم، والسددددمام  لزراعددددة 

 .النميفة
ولعددددم تدددوافر القددددر الكدددال مدددس الدراسدددا  والبحدددوث التطبيقيدددة ل 

ويدة الزراعيدة ل دديا اال الزراعدة العادوية، لديا  د  تو يد  افهدود البح
الشل  لتنمية وعى وإدرا  املنتو  الزراعي  هبا ظ  يتمكنوا مدس ادداذ 
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القددددرارا  املناسددددبة للتحددددول إ  الزراعددددة العاددددوية و اهددددة ل ا راخنددددى 
افديدم واخلالية مس التلدوث شمايتهدا و ايدة املدواد الزراعيدة مدس التدددور 

 .وإلمكايية التواهأ ل الزراعة املصرية
 :الفروض الب ثية

ول خنددددوء امسددددتعرا  املر عددددى، ولتحقيددددا اددددددا  البحددددث تسددددعى 
 :الدراسة على ا تبار الفرخن  التالي 

تو دددد فدددروك بددد  املبحدددوث  اخلدددر   ويمدددا رد  مدددس املسدددتومريس ل - 0
در ددة تو هدددا   اإليتا يدددة والبيليدددة علددى بندددود مقيددداع الزراعدددة ذا  

 .ةا ولوا  اإليتا ية والبيلي
يو د فدروك معنويدة بد  متوسدطا  در دة التو هدا  البيليدة للمبحدوث  - 0

اخلر   ويمدا رد  مدس املسدتومريس علدى مقيداع الزراعدة ذا  ا ولدوا  
السدددمام عدددس : اإليتا يدددة والبيليدددة وبددد  كدددأ مدددس املغددديا  ام يدددة التاليدددة

إليتددا ى الزراعددة العاددوية، يوعيددة ا اهدديأ املزروعددة، واولويددة ا سددلو  ا
 .املفاأ، ويوعية التعلي ، والنشلم

 ا سلوب الب ثي
 :ونطقة الب ث وعينة الدراسة: خو 

ا دددرى دددديا البحدددث ،رانبدددة البسدددتا  إبنلدددي  النو ريدددة كلظدددد مندددا ا 
ا راخنى املستصلحة، وند ون  ام تيار العشدوا ى علدى ندري  الصدحابة 

لددى الثتيدد ،  ر ددا ع 121، 110واشسدد ، والدد  بلغددت شدداملتهما 
وندددددد ا تدددددي  عيندددددة عشدددددوا ية مدددددس وانددددد  كشدددددو  اشيدددددالم  فمعيدددددا  

مدددددس إىلدددددا  اشدددددا زيس  %02التعاوييدددددة الزراعيدددددة لكدددددال القدددددريت  بوانددددد  
مددس  10مددس نريددة الصددحابة و 11اخلددر  ، وبدديلل بلددا ظودد  العينددة 

نرية اشس ، ولعدم توافر اعداد مناسبة مس املستومريس ل نريدة واظددم، 
ا تبددددددار عينددددددة عشددددددوا ية مددددددس ىليدددددد  نددددددرى املرانبددددددة  لبسددددددتا  بلغددددددت ق 

مبحدوا مدس  012مبحوا مس املستومريس، واهبحت عيندة البحدث 12
مبحوا مس املستومريس ليبلدا إىلدا  عيندة البحدث الكليدة  12اخلر   و

وند هممت هحيفة استبيا  مستيفاء البياد  الاللمة . مبحوا012
بعدددددد ا تبارددددددا مبدددددد يا عدددددس  ريدددددا املقابلدددددة  لتحقيدددددا ادددددددا  الدراسدددددة

 .الش صية  فراد العينة
 :قيال املت  ات الب ثية: منيا
 :املت   التابع -خ

: البيلى للمبحوث  مس اخلر   واملستومريس -ودو التو   اإليتا ى
ودو مدى اعتناك املبحوث  لقدي  وممارسدا  لراعدة ا ولدوا  اإليتا يدة 

  البيليدددة، ونددد ق اسددت دام مقيددداع بددوي  ودايدددال  او لراعددة ا ولددوا
، ويتكددو  املقيدداع مددس ثالثددة وعشددرو  بندددا (سددبا اإلشددارم إليدد )املعدددل 

يشددمأ كددأ بنددد و هدد  يمددر متبدداينت  ظددول الزراعددة اإليتا يددة والبديلددة، 
لالسددددتوا    5 -0وتددددثاوح در ددددة امسددددتوابة علددددى كددددأ منهددددا مددددس 

ا ، موافدددددا يوعدددددا للبدددددديأ، موافدددددا موافدددددا، موافدددددا يوعدددددا، موافدددددا للدددددرا)
در ة ودى اعلدى در دة  01، و لتا  تثاوح در ة املقياع مس (للبديأ

در دددة وددددى اعلدددى در دددة تو ددد  بيلدددى، وتكدددو  005تو ددد  إيتدددا ى إ  
دددى يقطددة الفصددأ بدد  التددو ه  اإليتددا ى والبيلددى، وفيمددا  22الدر ددة 

 :يلى بنود املقياع
ى عاملة ومزارع  نال أ ب  كوي  تتطل  الزراعة اشديوة  يد -0

لراعة ا ر  لتحقيا اعلى ربا ولو على ظسدا  -0. إ ابيا ام سلبيا
امسددددتهال  العددددا  للطانددددة لددددزادم اإليتدددددا   -1. إخنددددعافها ام العكدددد 

الدددربا واإليتدددا  اسددداع  -1. والدددربا ام  فاددد  ملراعدددام مسدددتقبأ الزراعدددة
عدددددم  -5. لددددة املددددزارماددددددا  املددددزارم ام حتسدددد  يوعيددددة املنتوددددا  وظا

. حتديد ظو  ملكية ا راخنى الزراعية ام حتديددا لتوسي  ناعدم املدال 
خندددددرورم تطدددددوير ائندسدددددة الوراثيدددددة والتقنيدددددا  ا  دددددرى ام إدرا  ا   -2

املزارم افيد دو مس يطبا النتا ا العلمية ام  -1. لعطاء الطبيعة ظدود
مستقبأ الزراعة   فدا   لس يتلثر -8. اي  اخلبي العار  بطبيعة الثبة

املزارم الكبيم افاأ ام املدزارم  -2. يسبة الزراعي  والريفي  ام العك 
التقاليددد الزراعيددة م نيمددة ئددا ل الزراعددة اشديوددة ام ااددا  -02. الصددغيم

الزراعدددة بددد  كوادددا مهندددة وعمدددأ  -00. تزكدددى اميتمددداء والزراعدددة افيددددم
اسددددت دام املبيدددددا  والكيمدددداوا   -00. جتددددارى ام ااددددا  ريقددددة ظيددددام

التو   للحيام  -01. لزادم اإليتا  ام ا  دم الطبيعية والدورم الزراعية
الزراعددددة  -01. ل اشاددددر او لادم يسددددبة السددددكا  الددددزراعي  والددددريفي 

. اشديوددة كسددب  فرعددى ملشددكال  البيلددة ام ااددا اظددد اسددباهبا الر يسددية
ى مسدداظة  املددا ااددا مرحبددة ام حتديددد السددماح للمددزارع  بزراعددة ا -05
خندددددرورم -01. الت صدددد  ام التنددددوم ل إيتددددا  ا اهدددديأ -02. ذلددددل

. اسددتغالل الثبددة وامليدداا لتحقيددا انصددى إيتددا  ام خنددرورم اشفدداخ م ليهددا
شددددراء املددددزارع  لسددددلعه  و دددددما   ام إيتا هددددا  يفسدددده  ندددددر  -08

ليدة الطبيعيدة كمفتداح تطدوير التقنيدا  ام حماكدام لدنم  البي-02.اإلمكا 
الت صد  ل اى مدس اإليتدا  النبداتى او اشيدواىن  -02. لنواح الزراعة
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تو يددد  اإليتدددا  للسدددوك الدددو ىن والعددداملى ام  -00. ام الشدددمول عليهمدددا
اشصول على د أ عا  ام امستمتام  -00. للسوك ا لى واإلنليمى

تقنيدددددا  إظدددددالل امليكندددددة وال -01.  لزراعدددددة كصدددددفة للمدددددزارم الندددددا ا
 .للعمال الزراعي  ام تيسيدا للعمأ الزراعى

 :املت  ات املستقلة -ب
وتشدددمأ  سدددة متغددديا  نيسدددت علدددى مسدددتوى ا دددى علدددى النحدددو 

ويددوم ا اهدديأ (  دد ، ة يسددم )السددمام عددس الزراعددة العاددوية : التددا 
، واولويدة ا سدلو  اإليتدا ى (فاكهة و ار، حماهيأ تقليدية)املزروعة 
تعلي  عا ، اندأ مدس )، ويوم التعلي  (يوعية املنتا، كمية املنتا)املفاأ 
( ، هدددفر0)، وندددد اعطيدددت ا ولا  (ريفدددى، ظادددرى)، والنشدددلم (العدددا 

 .على الثتي  لكأ منهما
 :خساليب الت لي  اإلاةا ى: ملثا

: ولتحقيددا اددددا  الدراسددة اسددت دمت ا سددالي  اإلظصددا ية ا تيددة
للتعدددر  علدددى  (t)، وا تبدددار (0كدددا)ربددد  كددداى النسددد  امللويدددة، وا تبدددار م

الفددروك بدد  اخلددر   واملسددتومريس فيمددا يتعلددا بدر ددة تو هددا   اإليتا يددة 
 .والبيلية

 :عرض النتا ن
 :آكس عر  يتا ا الدراسة مرتبة وفقا  ددافها كما يلى

 :وصث عينة الب ث: خو 
 مدس اخلدر   %15يتادا ا  نرابدة ( 0) ستعرا  بياد   ددول

فقددددد  مدددددس % 02املبحدددددوث  ندددددد  ددددد  ا عدددددس الزراعدددددة العادددددوية مقابدددددأ 
مددس اخلددر   يزرعددو  حماهدديأ  %11املسددتومريس  عددوا عنهددا، وا  نرابددة 

مددس املسددتومريس يزرعددو  تلددل ا اهدديأ،  %12اخلاددر والفاكهددة مقابددأ 
مددددس اخلدددر   يفادددلو  اولويددددة يوعيدددة املنددددتا ل  %52كمدددا ا  ظدددوا  

يفاددلو  فقدد  مددس املسددتومريس  %01لزراعددى مقابددأ اسددلوهب  اإليتددا ى ا
العممى مس اخلر    يف  ا سلو ، وا  الغالبية 

 التوزيع العد   والنسىب للمب و ني وهقا خلةا ةهم ال خةية وا جتماعية. 6جدول 
 املستثمرين اخلرجيني اخلةا ص ال خةية وا جتماعية للمب و ني

 % عد  % عد 
     ة العضويةالسمات عن الزراع -6

   50 1172 2 02 
 82 01 2570 25 ة يسم 
 02272 12 02272 012 إىلا 

     نوعية احملاصي  املزروعة -2
 12 00 1272 28 فاكهة و ار

 12 2 5171 18 تقليدية
 02272 12 02272 012 إىلا 

     خولوية األسلوب اإلنتاجى املفض  -0
 0171 1 5270 80 يوعية املنتا
 1271 01 0171 21 كمية املنتا

 02272 12 02272 012 إىلا 
     نوت التعليم -4

 0271 5 1271 000 عا 
 8171 05 0171 11 انأ مس عا 

 02272 12 02272 012 إىلا 
     الن أة -5

 1271 01 2170 28 ريفى
 5171 02 1072 18 ظارى
 02272 12 02272 012 إىلا 

 



 

مدس املسدتومريس، ل  %0271تعلي  عا  مقابأ نرابدة ذوى ( 1271%)
املبحدددوث  اخلدددر   ذوى يشدددلم ريفيدددة مقابدددأ  %21ظددد  كدددا  ظدددوا  

 .مس املستومريس %11نرابة 
التعترج علتى وتد  توجهتات املتزارعني املب تو ني علتى وقيتال : منيا

 :الزراعة ذات األولوية اإلنتاجية والبيئية   ونطقة الدراسة
در ددا  تو هددا  املبحددوث  واملسددتفيديس  راخنددى إنلددي   سدتعرا  

النو رية على مقياع الزراعدة ذا  ا ولدوا  اإليتا يدة والبيليدة، فتدثاوح 
در دة 22در ة ،توس  يمرى مقدارا 005-01در ا  املقياع ب  

ودى النقطة الوسطية ال  تفصأ ب  التو ه  اإليتا ى والبيلى وتقس  
در دة ذا  تو د  إيتدا ى،   22-01الفلدة مدس : يدااملقياع إ  فلت  

در ة ذا  تو   بيلى، وتعك  بيداد   ددول 005 -22والفلة مس 
ا  يسددددبة املبحددددوث  اخلددددر   ذوى التو هددددا  البيليددددة نددددد بلغددددت ( 0)

للمددزارع  املسددتومريس، ل ظدد  كايددت  %11مقابددأ نرابددة  %50نرابددة 
إليتا يدددة ندددد بلغدددت ظدددوا  يسدددبة املبحدددوث  اخلدددر   ذوى التو هدددا  ا

للمبحدددددوث  املسدددددتومريس كدددددايوا مدددددس ذوى  %21مقابدددددأ ظدددددوا   12%
 .التو ها  اإليتا ية

وتشددي النتددا ا بصددفة عامددة إ  ا  يصددي املبحددوث  اخلددر   تقريبددا 
ذوى تو هدددددا  بيليدددددة، بينمدددددا كدددددا  معمددددد  املبحدددددوث  املسدددددتومريس ذوى 

 .تو ها  إيتا ية
بتتتتني املب تتتتو ني    رجتتتتة توجهتتتتا م  التعتتتترج علتتتتى الفتتتتروع: ملثتتتتا

اإلنتاجيتتتة والبيئيتتتة علتتتى وقيتتتال الزراعتتتة ذات األولتتتوايت اإلنتاجيتتتة 
 :والبيئية

الفروع بني التوزيع العد   والنسىب للمب و ني ذو  التوجهتات  -خ
 :اإلنتاجية والبيئية على بنو  املقيال

تراوظدددت (   سدددلو  البحودددى)وكمدددا سدددبا بيايددد  ل  دددزء املقيددداع  -0
ر ددا  مقيدداع الزراعددة ذا  ا ولددوا  اإليتا يددة والبيليددة مددا بدد  د

يفصدددأ بددد  التو ددد  البيلدددى  22در دددة ،توسددد  يمدددرى 01-005
در دة والتو د  اإليتدا ى الديى 005-22اليى يق  ل املدى مس 

( 1)وتعكدددد  بيدددداد   دددددول  ,در ددددة22-01يقدددد  ل املدددددى مددددس 
لتو هدددددا  البيليدددددة توليددددد  يسددددد  املبحدددددوث  اخلدددددر   واملسدددددتومريس ذوى ا

مقابددددأ توليددددد  يسددددد  املبحددددوث  اخلدددددر   واملسدددددتومريس ذوى التو هدددددا  
اإليتا يددة كمددا يلددى علددى الثتيدد  وفقددا فملددة العينددة لكددأ بنددد مددس بنددود 

تتطل  الزراعة اشديوة  يدى عاملدة ومدزارع  نال دأ بد  كويد   :املقياع
 (.%0171، %0070)، (1271، %1878)إ ا  ام سلىب بنسبة 

لراعدددددة ا ر  لتحقيدددددا اعلدددددى ربدددددا ولدددددو علدددددى ظسدددددا  إخندددددعافها بنسدددددبة  -0
(8270% ،02%) ،(0272% ،22%.) 

امستهال  العا  للطانة لزادم اإليتا  والربا ام  فا  ملراعام مسدتقبأ  -1
 (.%82، %2270)، (%02، %1278)الزراعة 

الددربا واإليتددا  اسدداع اددددا  املددزارم ام حتسدد  يوعيددة املنتوددا  وظالددة  -1
 (.8171، %1078)، (%272، %5870)ملزارم بنسبة ا

عدددم حتديددد ظودد  ملكيددة ا راخنددى الزراعيددة ام حتديددددا لتوسددي  ناعدددم  -5
 (.%8271، %12)، (%0171، %20)املال  بنسبة 

خندددرورم تطدددوير ائندسدددة الوراثيدددة والتقنيدددا  ا  دددرى ام إدرا  ا  للطبيعدددة  -2
 (.%2171، %1271)، (%271، %0171)ظدود بنسبة 

زارم افيددد دددو مددس يطبددا النتددا ا العلميددة ام ايدد  اخلبددي العددار  بطبيعددة املدد -1
 (.%2171، %21، (%271، %11)الثبة بنسبة 

لددس يتددلثر مسددتقبأ الزراعددة   فددا  يسددبة املددزارع  والددريفي  ام العكدد   -8
 (.%22، %0072)، (%12، %1870)بنسبة 

، (%271، %5071)املدددددددددزارم الكبددددددددديم افاددددددددددأ ام املدددددددددزارم الصدددددددددغيم بنسددددددددددبة  -2
(1171% ،2171%.) 

التقاليددد الزراعيددة م نيمددة ئددا ل الزراعددة اشديوددة ام ااددا تدديكى اميتمدداء  -02
، %5175)، (%1272، %1175)والزراعدددددددددددددددددددددة افيددددددددددددددددددددددم بنسدددددددددددددددددددددبة 

5171%.) 

، %1270)الزراعددة بدد  كواددا مهنددة وعمددأ جتددارى ام ااددا  ريقددة شيددام بنسددبة  -00
0271%) ،(2272% ،1171%.) 

اسدددت دام املبيددددا  والكيمددداوا  لدددزادم اإليتدددا  ام ا  ددددم الطبيعيدددة  -00
 (.%12، %01)، (%22، %81)والدورم الزراعية بنسبة 

التو ددد  للحيدددام ل اشادددر ام لادم يسدددبة السدددكا  الدددزراعي  والدددريفي  بنسددددبة  -01
(12% ،1272%) ،(01% ،5171%.) 

ا اظدددد اسدددباهبا الزراعدددة اشديودددة كسدددب  فرعدددى ملشدددكال  البيلدددة ام ااددد -01
 (.%82، %1570)، (%02، %5178)الر يسية بنسبة 

السددماح للمددزارع  بزراعددة اى مسدداظة  املددا ااددا مرحبددة ام حتديددد ذلددل بنسددبة  -05
(01% ،12%) ،(12% ،12%.) 

، %1070)الت صدددددددددددد  ام التندددددددددددددوم ل إيتددددددددددددا  ا اهددددددددددددديأ بنسدددددددددددددبة  -02
0171%) ،(0878% ،1271%.) 
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يددا انصددى إيتددا  ام خنددرورم اشفدداخ خنددرورم اسددتغالل الثبددة وامليدداا لتحق -01
 (.%82، %2272)، (02، %1270)عليهما بنسبة 

شددراء املددزارع  لسدددلعه  و دددما   ام إيتا هددا  يفسددده  ندددر اإلمكددا  بسدددبة  -08
(52% ،1271%) ،(52%، 5171%.) 

تطدددددوير التقنيدددددا  ام حماكدددددام الدددددنم  البيليدددددة الطبيعيدددددة كمفتددددداح لنوددددداح  -02
 (.%82، %1072)، (%02، %0870)الزراعية بنسبة 

الت صددد  ل اى مدددس اإليتدددا  النبددداتى واشيدددواىن ام الشدددمو  عليهمدددا  -02
 (.%2171، %1172)، (%1271، %5270)بنسبة 

تو يدد  اإليتددا  للسددوك الددو ىن والعدداملى ام للمسددتوى ا لددى واإلنليمددى  -00
 (.%22، %5872)، (%12، %1070)بنسبة 

للمدددددزارم اشصدددددول علدددددى د دددددأ عدددددا  امدددددا مسدددددتمتام  لزراعدددددة كصدددددفة  -00
 (.%5271، %2270)، (%1171، %1278)النا ا بنسبة 

إظالل امليكندة والتقنيدا  للعمدال الدزراعي  ام تيسديدا للعمدأ الزراعدى  -01
 (.%1271، %5270)، (%0171، %1178)بنسبة 

 طقة الدراسةالتوزيع العد   والنسىب للمب و ني اخلرجيني واملستثمرين ذو  التوجهات اإلنتاجية والبيئية   ون. 2جدول
 توجهات املستثمرين توجهات اخلرجيني  رجات توجهات املب و ني

 % عد  % عد 
 2171 02 1271 10 (22-01)تو ها  إيتا ية 
 1271 00 5271 11 (005-22)تو ها  بيلية 
 02272 12 02272 012 إىلا  العينة

 ين وهقا لدرجات توجها م اإلنتاجية والبيئية   ونطقة الدراسةالتوزيع العد   والنسىب للمب و ني اخلرجيني واملستثمر  .0جدول
 % عد  % عد  % عد  2 ا إنال العينة املستثمرين اخلرجيني توجهات املب و ني على بنو  املقيال

تتطلتتتتب الزراعتتتتة ا ديثتتتتة أليتتتتد  عاولتتتتة ووتتتتزارعني  -6
        قل   بني  ونه إجياىب خم سلىب

 0720 1871 018 1271 01 1878 005 بيلية
  0072 18 0171 1 0070 10 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

زراعة األرض لت قي  خعلى ربت  ولتو علتى استاب  -2
        إضعاهها

1270 2871 000 02 1 8272 008 بيلية
** 

  1071 55 22 01 0272 08 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

ا ستتتهلا العتتال لطاقتتة لتتزاي ة اإلنتتتاج والتترب  خم  -0
        ئفضه ملراعاة وستقب  الزراعة

5728 02 50 02 2 1278 15 بيلية
* 

  10 005 82 01 2270 020 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  63303 671 63303 03 63303 641 إنال

رب  واإلنتتتاج خستتال خ تتداج املتتزارت خم  ستتتني التت -4
        نوعية املنتجات واالة املزارت

0171 5070 22 272 5 5870 85 بيلية
** 

  1270 80 8278 02 1078 20 إيتا ية
  078 5 272 5 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 
 . 0اتبع جدول 
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لزراعيتتتتة خم عتتتتدم  ديتتتتد اجتتتتم ول يتتتتة األراضتتتتى ا -5
         ديد ا لتوسيع قاعدة امللا

 بيلية
82 20 1 0171 21 5078 10728** 

  1170 81 8271 02 12 51 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

ضرورة تطتوير انندستة الورا يتة والتقنيتات األئتر   -1
        .خم إ راا خم للطبيعة ادو 

2272 0271 12 271 0 0171 11 بيلية
** 

  1572 011 8171 05 1172 028 إيتا ية
  172 1 0272 1 021 1 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

املتزارت اجليتتد  تو وتتن يطبتت  النتتا ن العلميتتة خم خنتته  -7
        .اخلب  العارج بطبيعة الرتبة

2721 1072 52 21 0 11 51 بيلية
** 

  2571 005 8171 05 2072 22 إيتا ية
  0278 5 02 1 071 0 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

لن يتأ ر وستقب  الزراعة ابخنفتاض نستبة التزراعيني  -8
        .والريفيني خم الع س

1272 1072 002 12 00 1870 001 بيلية
** 

  0871 52 22 08 0072 10 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

        .املزارت ال ب ة خهض  خم املزارت الة  ة -9
 بيلية

11 5071 0 271 12 5172 05272** 
  5570 21 2171 08 1171 22 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

قيمة نا   الزراعة ا ديثتة خم  التقاليد الزراعية   -63
        .تر ى ا نتماء والزراعة اجليدة

 0700 1172 12 1272 01 1175 25 بيلية
  5570 21 5171 02 5175 80 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

الزراعة بني  وهنا وهنة وعم  جتار  خم خهنا بريقة  -66
        .اياة

 075 0171 18 0271 8 0171 12 بيلية
  2271 000 2272 02 2272 020 إيتا ية
  171 2 271 0 071 1 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

استتتخدام املبيتتدات وال يمتتاوايت لتتزاي ة اإلنتتتاج  -62
        .خم األمسدة الطبيعية والدورة الزراعية

0275 8071 015 22 08 81 001 بيلية
** 

  0172 10 12 00 01 02 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 
 .0اتبع جدول 



0202 ديسمرب -اكتوبر (1العدد 10الد) -الة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

208 

التوجتتتتتتتته لل يتتتتتتتتاة   ا ضتتتتتتتتر خم زاي ة نستتتتتتتتبة  -60
        .الس ام الزراعيني والريفيني

270 20 005 1272 01 12 000 بيلية
** 

  02 50 5171 02 01 15 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 02272 012 0227
2  

الزراعتتة ا ديثتتة  ستتبب هرعتتى مل تت لت البيئتتة خم  -64
        .خهنا خاد خسباهبا الر يسية

0871 1872 82 02 2 5178 82 بيلية
** 

  5070 22 82 01 1570 22 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 022.2 012 0227
2  

السماح للمزارعني بزراعة خ  وسااة باملتا خهنتا  -65
        .ورحبة خم  ديد ذل 

 0728 0572 11 12 2 01 15 بيلية
  1572 010 12 00 12 000 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 02272 012 0227
2  

        التخةص خم التنوت   إنتاج احملاصي  -61
0872 2170 000 0171 1 1070 021 بيلية

** 
  1272 25 1271 01 0878 10 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

ضرورة است لل الرتبة وامليتاا لت قيت  خقةتى إنتتاج  -67
        .خم ضرورة ا فاظ عليهما

0271 0871 52 02 2 1270 11 بيلية
** 

  2075 002 2271 02 2072 22 يةإيتا 
  270 02 0171 1 871 00 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

شتتتراء املتتتزارعني لستتتلعهم وئتتتدوا م خم إنتاجهتتتا  -68
        .ألنفسهم قدر اإلو ام

 2700 1871 81 1271 01 52 11 بيلية
  5272 82 5171 02 52 11 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

تطوير التقنيات خم حما اة النملم البيئية الطبيعية   -69
        . مفتاح لنجاح الزراعة

571 0271 11 02 2 0870 10 بيلية
* 

  1171 002 82 01 1072 025 إيتا ية
  2 2 2 2 2 2 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 

ص   خ  وتتتتتتتتن اإلنتتتتتتتتتاج النبتتتتتتتتاتى خو التخةتتتتتتتت -23
        .ا يواىن خم ال مول عليهما

0271 5078 21 1271 00 5270 80 بيلية
** 

  1172 12 2171 02 1070 22 إيتا ية
  071 1 2 2 071 1 وسطية
  02272 012 02272 12 02272 012 إىلا 
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 .0اتبع جدول 

توجيتتتتته اإلنتتتتتتاج للستتتتتوع التتتتتوب  والعتتتتتاملى خم  -26
        .للسوع احمللى واإلقليمى

 0720 122 10 12 00 1070 22 بيلية
  5172 25 52 05 5872 82 إيتا ية
  570 2 02 1 170 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 02272 01
2 02272  

ا ةول على  ئ  عال خم ا ستمتات ابلزراعة   -22
        . ةفة للمزارت الناج 

00721 11 58 1171 01 1278 15 بيلية
** 

 إيتا ية
25 2570 01 5271 00

0 2172  
  171 2 2 2 170 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 02272 01
2 02272  

إاتتلل املي نتتة والتقنيتتات للعمتتال التتزراعيني خم  -20
        .تيس  ا للعم  الزراعى

2728 1271 10 0171 1 1178 21 بيلية
** 

 إيتا ية
80 5270 01 1271 02

5 5271  
  2 2 2 2 2 2 وسطية
 إىلا 

012 02272 12 02272 01
2 02272  

 2725معنوية عند مستوى *      2720معنوية عندمستوى ** 

وم تبددددددار معنويددددددة الفددددددرك بدددددد  در ددددددا  تو هددددددا  املبحددددددوث  اخلددددددر   
واملستومريس اإليتا ية والبيلية  ست دام مرب  كاى، فقد كشدفت النتدا ا عدس 

فددددروك مغزويددددة بدددد  يسدددد  توليدددد  در ددددا  تو هددددا  املبحددددوث  عدددددم و ددددود 
اخلر   واملستومريس اإليتا ية والبيلية خلمسة بنود مس بنود املقياع ودى رند  

، ومما يقكد عدم و ود فدروك ا  ندي  مربد  كداى (08، 05، 00، 02، 0)
وىليعهددددا نددددي  ( 0700-2700)املندددداظرم لكددددأ منهمددددا نددددد تراوظددددت مددددا بدددد  

لة إظصا ية عندد اى مسدتوى آكدس نبولد ، ل ظد  تبد  مدس ليست ذا  دم
النتددا ا و ددود فددروك بدد  يسدد  توليدد  در ددا  تو هددا  املبحددوث  اخلددر   
واملسددتومريس اإليتددا   والبيليددة ل  نددى بنددود مقيدداع الزراعددة ذا  ا ولددوا  
اإليتا يددددة والبيليددددة الومدددداىن عشددددرم ا  ددددرى، ظيددددث تراوظددددت نددددي  مربدددد  كدددداى 

وىليعهددا معنويددة عنددد املسددتوى (. 1270-5728)اظرم لكددأ منهددا مددا بد  املند
كايددددت معنويددددة عنددددد ( 02، 1) سددددتوناء البنددددديس رنمددددى  2720امظتمددددا  

، وممدا سددبا تبدد  ا  يتدا ا ا تبددار مربد  كدداى نددد 2725املسدتوى امظتمدداا  
 .دعمت مثايية عشرم فرخنا مس فرو  الدراسة

وجهتتتات املب تتتو ني اإلنتاجيتتتة الفتتتروع بتتتني وتوستتتطى  رجتتتات ت -ب
 :والبيئية

و دددود فدددروك معنويدددة بددد  "وم تبددار الفدددر  البحودددى والددديى يتونددد  
متوسددددد  در دددددا  التو هدددددا  اإليتا يدددددة والبيليدددددة للمبحدددددوث  اخلدددددر   
ويمددددا رد  مددددس املسددددتومريس،   ا تبددددار الفددددر  اإلظصددددا ى املندددداظر لدددد  

إ  ( 1)دول والديى ينفدى و ددود تلدل الفددروك، ظيدث تشددي بيداد   دد
اعلدددى مدددس ( 8570)ا  متوسدددطا  در دددة التو هدددا  البيليدددة لل دددر   

، 2271)و ادددرا  معيدددارى ( 10700)يمددديا للمبحدددوث  املسدددتومريس 
لكأ منهما علدى الثتيد  وا  نيمدة الفدرك بد  املتوسدط  دال ( 8702

ودددى نيمددة معنويددة ( 2711)ظددوا  "  "إظصدا يا، ظيددث بلغددت نيمددة 
، كمدددا تشدددي النتدددا ا إ  ا  متوسددد  2720امظتمدددا  علدددى املسدددتوى 

اعلدددى مدددس يمددديا ( 0270)در دددا  التو هدددا  اإليتا يدددة للمسدددتومريس 
لكددددأ ( 175، 570) اددددرا  معيددددارى ( 0270)للمبحددددوث  اخلددددر   

منهما على الثتي  وا  نيمة دديا الفدرك بد  املتوسدط  دال إظصدا يا، 
ددددى نيمدددة معنويدددة علدددى و ( 5700-)ظدددوا  "  "ظيدددث بلغدددت نيمدددة 
، ووفقدددا لتلدددل النتدددا ا آكدددس رفدددا الفدددر  2720املسدددتو  امظتمدددا  
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اإلظصدددا ى ونبدددول الفدددر  البدددديأ الددديى يدددن  علدددى و دددود فدددروك بددد  
 .در ا  التو ها  اإليتا ية والبيلية ملبحوث  اخلر   واملستومريس

 علقتتة بعتت  املت تتت ات ا مسيتتة املدروستتة بدرجتتة التوجهتتتات: رابعتتا
 :البيئية للمب و ني اخلرجيني واملستثمرين

للفددرك بدد  "  "وللتعدر  علددى تلددل العالنددة فقدد ق إ ددراء ا تبددار 
متوسدددددا  در ددددة التو هددددا  البيليددددة لل ددددر   واملسددددتومريس واملتغدددديا  

 ، ويوم (  ، ة يسم )ام ية السمام عس الزراعة العاوية 
 

 طى  رجص التوجهات اإلنتاجية والبيئية للمب و ني اخلرجيني واملستثمرينللفرع بني وتوس" ت"نتا ن ائتبار  .4جدول
 قيمة ت ا حنراج املعيار  املتوسم ا ساىب توجهات املب و ني

    التوجهات البيئية -6
2711 2721 5870 (012=  )اخلر   

** 

  8702 1070 (12=  )املستومريس 
    التوجهات اإلنتاجية -2

5700- 170 0270 (012 = )اخلر   
** 

  570 0270 (12=  )املستومريس 
 .2720معنوية عند املستوى امظتما  ** 

، واولوية ا سلو  اإليتا ى ( ار وفاكهة، تقليدية)ا اهيأ الزراعية 
عدددا ، اندددأ مدددس )، ويدددوم التعلدددي  (يوعيدددة املندددتا، كميدددة املندددتا)املفادددأ 

 (.ريفية، ظارية)، والنشلم (العا 
فيمدددددا يتعلدددددا بعالندددددة تلدددددل املتغددددديا  بدر دددددة التو هدددددا  البيليدددددة و 

تفددوك متوسدد  در ددة ( 5)للمبحددوث  اخلددر   تعكدد  بيدداد   دددول 
التو هددا  البيليددة لل ددر   الددييس  عددوا عددس الزراعددة العاددوية، والددييس 
يفاددلو  يوعيددة املنددتا، وذوى التعلددي  العددا  علددى يمددا رد  مددس اخلددر   

عدددس الزراعدددة العاددوية، ويفادددلو  كميدددة املندددتا، وذوى  الددييس ة يسدددمعوا
التعلي  انأ مس العا ، ظيث بلغت متوسدطا  كدأ مدنه  علدى الثتيد  

(1278 ،1072) ،(12710 ،01712) ،(1170 ،0571) ،
املنددددداظرم لكدددددأ مدددددنه  إ  معنويدددددة الفدددددرك بددددد  تلدددددل "  "وتشدددددي ندددددي  

، علددددددى الثتيدددددد  5705، 1720، 1721املتوسددددددطا ، فقددددددد بلغددددددت 
، 2720وىليعهدددا ندددي  ذا  دملدددة إظصدددا ية علدددى املسدددتوى امظتمدددا  

ووفقا لتلل النتا ا آكس رفدا الفدرو  اإلظصدا ية والد  تنفدى الفدروك 
ب  تلل املتغيا  ودر ة التو ها  البيلية للمبحوث  واخلدر   ونبدول 

 .الفرو  البديلة
لم فلد  تكشدي وفيما يتعلا ،تغيى يوعية ا اهديأ املزروعدة، والنشد

بياد  يف  افدول عدس عددم و دود فدروك معنويدة بد  اخلدر   الدييس 
يزرعددو  حماهدديأ اخلاددر والفاكهددة وغدديد  مددس الددييس يزرعددو  ا اهدديأ 
التقليديدددة، وكددديلل بددد  ذوى النشدددلم الريفيدددة وغددديد  مدددس ذوى النشدددلم 

وبتلددددل النتيوددددة آكددددس نبددددول الفرخندددد  اإلظصددددا ي  ورفددددا . اشاددددرية
 .خن  البديل الفر 

للفتترع بتتتني وتوستتطى  رجتتة التوجهتتات البيئيتتة للمب تتتو ني اخلتترجيني واملستتتثمرين وبعتت  املت تتت ات " ت"نتتتا ن ائتبتتار . 5جتتدول
 ا مسية

وتوسم  م للخرجيني املت  ات ا مسية
 اخلرجيني

ا حنراج 
 املعيار 

قيمة 
وتوسم  م للخرجيني "ت"

 املستثمرين
ا حنراج 
 املعيار 

قيمة 
 "ت"

         السمات عن الزراعة العضوية
   50 1278 1780 1721

** 
2 0571 1701 0752 

  1700 0571 01  5782 1072 25 ة يسم 
         نوت احملاصي  الزراعية

  0700 1710 0572 00 1702 08720 28  ار وفاكهة
  1705 0575 2  1700 0871 18 تقليدية

         فض خولوية األسلوب اإلنتاجى امل
1720 1712 12710 80 يوعية املنتا

** 
1 02701 1701 2702 

  1720 02700 01  1712 01712 21 كمية املنتا
         نوت التعليم
5705 5712 1170 000 عا 

** 
5 02702 1700 5722

** 

  5701 00701 05  1712 0571 11 انأ مس العا 
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         الن أة
 0721 1700 0572 01 0700 1700 02710 28 ريفية

  0711 0571 2702  1720 02718 18 ظارية 
 2720معنوية عند مستوى ** 

 
واما فيما يتعلا بعالنة املتغيا  ام يدة السدابقة بدر دة التو هدا  

عددس تفددوك ( 5)البيليددة للمبحددوث  املسددتومريس تكشددي بيدداد   دددول 
ومريس ذوى التعلددددي  متوسددد  در ددددة التو هددددا  البيليددددة للمبحددددوث  املسددددت

علددددى يمدددديا مددددس املسددددتومريس ذوى التعلددددي  انددددأ مددددس ( 02702)العددددا  
املنداظرم ئدا إ  معنويدة الفدرك بد  "  "وتشي نيمدة (. 00701)العا  

ودى نيمة معنية على املستوى امظتمدا   5705املتوسط  فقد بلغت 
ول وبتلل النتيوة وآكس رفا الفر  اإلظصدا ى الصدفرى ونبد 2720

 . الفر  البديأ
امددا عددس عالنددة  نددى املتغدديا  ام يددة ا  ددرى بدر ددة التو هددا  

 عددددس( 5)البيليدددة للمبحددددوث  املسددددتومريس فلدددد  تكشدددي بيدددداد   دددددول 
و ود اى فرك معنوى ب  املبحوث  املستومريس الييس  عوا عس الزراعدة 

ييس العادددوية وغددديد  مدددس الدددييس ة يسدددمعوا عدددس الزراعدددة العادددوية، والددد
يزرعددددددو  حماهدددددديأ اخلاددددددر والفاكهددددددة وبدددددد  الددددددييس يزرعددددددو  ا اهدددددديأ 
التقليدية، وب  الييس يفالو  يوعية املنتا مقابأ الييس يفادلو  كميدة 
املندددددتا، وكددددديلل بددددد  ذوى النشدددددلم الريفيدددددة وغددددديد  مدددددس ذوى النشدددددلم 
اشاددرية، ووفقددا لتلددل النتددا ا آكددس نبددول الفددرو  الصددفرية والدد  تنفددى 

  تلل املتغيا  ودر ة التو هدا  البيليدة للمسدتومريس ورفدا الفروك ب
 . الفرو  البديلة

 ووناق تهاالنتا ن 

 :النتا ن -6
ل خندددددددوء النتدددددددا ا الددددددد  اسدددددددفر  عنهدددددددا الدراسدددددددة آكدددددددس اخلدددددددرو  

 : ملالظما  والتفسيا  التالية
مدددددس اخلدددددر   كايدددددت  %50اوخندددددحت يتدددددا ا الدراسدددددة ا  نرابدددددة  -0

ظددددددد  كايدددددددت معمددددددد  تو هدددددددا  املبحددددددددوث  تو هدددددددا   بيليدددددددة ل 
ور،ددددا تشدددددي تلددددل النتيوددددة إ  ا  املبحدددددوث  . املسددددتومريس إيتا يددددة

اخلر   لديه  مدس اخلدربا  الزراعيدة واملعدار  عدس الزراعدة العادوية 
ذا  ا ولدددوا  البيليدددة تفدددوك يمدددا رد  مدددس املسدددتومريس، كمدددا ااددد  

دددا النشدداه ا ساسددى آارسددو  مهنددة الزراعددة والعمددأ الزراعددى  عتبار 
ل ظيددددددا   املعيشددددددية معتمددددددديس علددددددى ندددددددرا   العلميددددددة واملعرفيددددددة، 
و ربا   الزراعية، ويساعد علدى تنميدة تلدل اخلدربا  واملعدار  ااد  
ذوى تعلي   امعى ودصصا  متعددم نتلفة لراعية وغدي لراعيدة، 

،ددددا ( نددددرى اخلددددر  ) إلخنددددافة إ  اادددد  يعيشددددو  ل اتمدددد  واظددددد 
اعد علددددى تبددددادل ويقددددأ ددددديا اخلددددربا  واملعددددار  عددددس الزراعددددة يسدددد

العاددددوية او البيليددددة فيمددددا بيددددنه  وارتفددددام تو هددددا   وافكددددارد  عددددس 
الزراعة العاوية على  ال  املبحدوث  املسدتومريس الدييس يعتمددو  
علددددى إمكاييددددا   املاديددددة والتكنولو يددددة ل ممارسددددة العمددددأ الزراعددددى 

اريدددة واسدددتومارية ولدددي  ا ساسدددى ل  عتبدددارا ل ا غلددد  مهندددة جت
ظيدددا   امنتصدددادية  إلخندددافة إ  ا فدددا  يسدددبة التعلدددي  افددددامعى 

مددس  %01فيمددا بيددنه  كمددا تبدد  مددس وهددي عينددة املسددتومريس نرابددة 
إىلا  العينة فق  ذوى تعلدي  عدا  ،دا سداعد علدى تددىن تو هدا   

والبيليدددددة  البيليدددددة علدددددى مقيددددداع الزراعدددددة ذا  ا ولدددددوا  اإليتا يدددددة
وارتفددددام تو هددددا   اإليتا يددددة الدددد  تعتمددددد ل ا سدددداع علددددى الكدددد  
والددددددربا والدددددد  يتناسدددددد  مدددددد   بيعددددددة ظيددددددا   امنتصددددددادية واملنددددددا  

 .امستومارى السا د للمستومريس
دعمددددت يتددددا ا الدراسددددة متغددددي السددددمام عددددس الزراعددددة العاددددوية ل  -0

مقيدداع الزراعددى عالنتهددا بتو هددا  املبحددوث  اخلددر   البيليددة علددى 
ذا  ا ولدددددددوا  اإليتا يددددددددة والبيليددددددددة، ظيددددددددث تبدددددددد  ا  متوسدددددددد  
التو ها  البيلية لل در   الدييس  عدوا عدس الزراعدة العادوية اعلدى 
مدددس يمددديا لل دددر   الدددييس ة يسدددمعوا عدددس الزراعدددة العادددوية، وندددد 
تفسددر تلددل النتيوددة ل خنددوء ا  اخلددر   الددييس  عددوا عددس الزراعددة 

البيلية ر،ا يكو  مس بينه  بعدا الت صصدا  الزراعيدة العاوية او 
او غيددددا سددداعد   علدددى دراسدددتها واإلملدددام بدددبعا معارفهدددا، او ندددد 
ساعد   المرو  املونفية على تلقى دورا  تدريبيدة مت صصدة ل 
الزراعددددة العادددددوية او البيليددددة اثنددددداء تنفيدددددي بعددددا املشددددداري  التنمويدددددة 

د يسدددداعد علدددى تنميددددة افكددددارد  الزراعيدددة ل منددددا ا الدراسددددة ،دددا ندددد
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وتو هددا   اددو الزراعددة العاددوية عددس غدديد  مددس اخلددر   الددييس ة 
 .يسمعوا عس الزراعة العاوية

دعمددددت يتددددا ا الدراسددددة متغددددي يددددوم التعلددددي  ل عالنتدددد  بتو هددددا   -1
اخلدددر   واملسدددتومريس البيليدددة علدددى مقيددداع الزراعدددة ذا  ا ولدددوا  

تبددد  مددس النتددا ا ا  متوسدد  التو هدددا  ظيددث . اإليتا يددة والبيليددة
اعلددددى مددددس يمدددديا ( 1170)البيليددددة لل ددددر   ذوى التعلددددي  العددددا  

، وكددديلل ارتفدددام متوسدددد  (0571)لل دددر   ذوى التعلدددي  ا ندددأ 
عددس ( 02702)التو هددا  البيليددة للمسددتومريس ذوى التعلددي  العددا  

النتيودة يميا للمستومريس ذوى التعلي  انأ مس العا ، وتتفدا دديا 
عدس تفدوك املبحدوث  ( 0222)م  مدا توهدلت إليهدا دراسدة الغندام 

. ذوى التعلددي  العددا  ل إدراكهدد  للووايدد  البيليددة للزراعددة العاددوية
وآكددس تفسددي تلددل النتيوددة    التعلددي  افددامعى نددد يسدداعد علددى 
اكتسددا  املعددار  واملعلومددا  وتشددكيأ نددي  ووعددى وسددلو  ا فددراد 

ا  لزراعة العاوية والبيلية او غيدا مقاريدة  لتعلدي  سواء املتعلا منه
انددأ مددس افددامعى، ظيددث يسددهأ علددى املتعلمدد   امعيددا امتصددال 
،صدددادر املعلومدددا  امل تلفدددة وامسدددتفادم مدددس معطيا دددا، كمدددا يعتدددرب 
التعلددي  العددا  مددس اددد  مصددادر يشددر املعرفددة آكددس امسددتفادم بدد  ل 

 ل ادال التعلدي  الزراعدى املتعلقدة تنمية معار  ومعلوما  الدارس 
 لزراعدددة العادددوية وحتسددد  إدارم املدددوارد الزراعيدددة والطبيعيدددة والطاندددة 
والقدددي  والسدددلو  وكدددأ ذلدددل مدددس متطلبدددا  حتقيدددا ادددددا  التنميدددة 
املتواهددلة ،ددا يتطلدد  إعددادم تو يدد  التعلددي  افددامعى ل اجتدداا التنميددة 

 .املتواهلة
 :املقرتاات -2
الزراعددة مدد  امحتددادا  وافمعيددا  ا دليددة العاملددة ل  اشددثا  ولارم -0

ادددددال الزراعدددددة العادددددوية ادددددو بنددددداء ناعددددددم معلومدددددا  عدددددس الزراعدددددة 
العاددددوية تتاددددمس كافددددة املعلومددددا  اخلاهددددة   اهدددديأ واملنتوددددا  
العاددوية الزراعيددة مددس يددواظى اإليتددا  والتوهدديا  الفنيددة والتسددويقية 

 .العامليةواملواهفا  ال  تتطلبها ا سواك 
نيددددددام املعمددددددأ املركددددددزى للزراعددددددة العاددددددوية  لتعدددددداو  مدددددد  املنتودددددد   -0

واملصددددريس بوخنددد  اسدددثاتيوية متوسدددطة و ويلدددة ا مدددد للتوسددد  ل 
الزراعة العاوية مس  الل حتديد ا دددا  العامدة وا دددم واخلطدة 
السدددنوية للزراعدددة العادددوية علدددى مسدددتوى ىليددد  ا افمدددا  املصددددرية 

فديددم اخلاليدة علدى ظدد مدا مدس التلدوث، وكديلل و اهة املندا ا ا
 .حتديد العقبا  ال  تعوك حتقيا ذلل واشلول امسثاتيوية ئا

دعدد  إيتددا  وتصدددير الزراعددة العاددوية عددس  ريددا دعدد  مسددتلزما  اإليتددا   -1
 .سواء ل اال امل صبا  او املكافحة

يتا هدا عقد دورا  تدريبية ملنتوى الزراعة العاوية او للراغب  ل إ -1
لتنميدددة الددددوعى لددددديه  ،دددزاا اسددددلو  الزراعددددة العادددوية مددددس نتلددددي 

 .النواظى البيلية وامنتصادية والصحية
 لا  يأ مدس املرشدديس الدزراعي  املت صصد  ل الزراعدة العادوية  -5

 .للمساعدم ل يشر الزراعة العاوية ولادم الوعى هبا ب  املزارع 
الزراعددة لتسددهيأ يشددر املعلومددا   تفعيددأ دور اإلرشدداد الزراعددى بددولارم -2

املتعلقددة  لزراعددة العاددوية مددس  ددالل النشددرا  اإلرشددادية و ددال  
 .التوعية واشمال  القومية

تشدددوي  افمعيدددا  ا دليدددة وامحتدددادا  املهتمدددة  لزراعدددة العادددوية  -1
على تو ي  يشا ها فيما حيفز الزرام واملصدريس او يشر الزراعدا  

 .العاوية

 املتراجتع
 :املراجع العربية:  خو 

الزراعددة العاددوية بدد  ا سددلو  والتقندد ، رسددالة ( 0221)الشددريي،  دديى 
امحتدداد يصدددردا امحتدداد العددام ملنتوددى ومصدددرى اشاهددال  البسددتايية، 

 .، يولي 1العدد 

إدرا  اخلددر   املسددتفيديس  راخنددى (: 0222)الغنددام، عددادل فهمددى حممددود 
 تماعيددددة والبيليددددة للزراعددددة العاددددوية، اليددددة إنلددددي  النو ريددددة للووايدددد  ام

د عبدددددد املدددددنع  بلبددددد  . اإلسدددددكندرية للتبدددددادل العلمدددددى، يصددددددردا ىلعيدددددة ا
، 01 امعة اإلسدكندرية، الدد  -كلية الزراعة  -لبحوث ا راخنى واملياا

 .، مارع0العدد 

اجتدددداا (: 0221)الغنددددام، عددددادل فهمددددى حممددددود، وس إبددددرادي  عنددددث  ددددي  
تفيديس   راخنددددى افديددددددم ،نطقددددة النو ريددددة اددددو الزراعدددددة اخلددددر   املسدددد

 امعدة املنصدورم،  –العاوية، الة املنصورم للعلوم الزراعية، كلية الزراعدة 
 .، يوليو1العدد  -08الد 

دراسددة تقددوا سياسددا  واسددالي  (: 0221)املنممددة العربيددة للتنميددة الزراعيددة 
س العدر ،  امعدة الددول العربيدة، استومار املوارد الرعوية وتطورددا ل الدو 

 .اخلر وم، السودا 
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يدددددوم الزراعددددة : ل" مفهددددوم الزراعددددة العاددددوية(: "0222) ددددام ، س يبيددددأ 
العاددددوية بدددد  النمريددددة والتطبيددددا، نسدددد  ا راخنددددى وامليدددداا، كليددددة الزراعددددة، 

 . امعة اإلسكندرية

لدددوا  الزراعدددة بدد  ا و (: 0221) ددام ، س يبيددأ، وهدددا  يصددار النصددار 
اإليتا ية وا وليا  البيلية ل فكر اخلدرباء  لزراعدة السدعودية، الدة احتداد 
افامعدددا  العربيدددة للدراسدددا  والبحدددوث الزراعيدددة، كليدددة الزراعدددة،  امعدددة 

 .0، عدد0ع    ، الد 

امظتيا دا  اإلرشدادية ل ادال (: 0220)سالمة، دبة عصام الدديس علدى 
لفيدوم، رسدالة ما سدتي ل اإلرشداد الزراعدى،  الزراعة العاوية ل حمافمة ا

 .كلية الزراعة  لفيوم،  امعة القادرم

املقاومدددة اشيويددددة ودورددددا ل الزراعددددة (: 0222) لبدددة، عبدددد الددددر س فرظدددا  
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ABSTRACT 

The Oriented to Wards Agricultural vs Environmental Priorities in The 

Concept of Agriculture Who Beneficiaries Farmers from New Lands at 

Nobaria Region   
Adel F. El Ggannan

The results of this study revealed that: 

1- The oriented agricultural of the half sample of new 

graduate was the environmental priorities and the 

most of sample of investors was the production 

priorities. 

2- A significant differences among the respondents 

regarding of their oriented degree of environmental 

and production priorities was found. 

3- There were significant difference among the new 

graduates and investors regarding their oriented 

degree of the environmental priorities according to 

the main of higher education and there were 

significant difference among the new graduates only 

according to the main their. Awareness of organic 

Agri. And adapting quality production. 

 

The study aimed to identify the oriented towards 

"production priorities agriculture and environmental 

priorities agriculture" by beneficiaries farmers from new 

lands Nobaria region, difference among the respondents 

regarding of their oriented and the relationship between 

degree their oriented of the environmental and some 

independents variables. A multi-stage random sample 

composed of 176 respondents was selected from among 

new beneficiaries graduates and investors of a new 

lands" (146) respondents from Al-Hussein El-Sahba 

villages 12% for each other and (30) investors from that 

one area. The date were collected through personal 

interviews by using questionnaire include scale Beus 

and Dunlap. Percentage, chi-square and (t) test wear 

used in analyzing the study data. 

 

 

 


