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 الملخص العربى
 تتغير تحتاج أنالممارسات الزراعية فإدارة لذلك المناخ يتغير؛ 

ين اإلجابة على تساؤل. يستهدف هذا البحث بصفة أساسية أيضا
هل إدارة الممارسات الزراعية لدى المزارع المصرى ذكية  وهما

تصميم  تم ؤلين؛استال ذينمناخيا؟ ولماذا؟ ولإلجابة على ه
زراعية لدى المزارع لى طبيعة الممارسات المقياس للتعرف ع

 بإدارة تلكأثر بعض المحددات وعالقتها  ارباخت المصرى؛ كذلك
قوامها  من المزارعين عينة اختيارتم كذلك . اعيةالزر  الممارسات

ذوى اإلنتاج الزراعى المختلط والحيازة األرضية  مزارعا من 144
متعدد المتغيرات  كما تم استخدام التحليل. الزراعية الصغيرة

الختبار الفروض  دام أسلوب االنحدار الخطى المتعددباستخ
لتى رسات واض المماهناك بع. أشارت أهم النتائج إلى أن البحثية
بعض الممارسات تم بينما  إلدارتها؛نسبة كبيرة  على حازت

كما أشارت أهم النتائج أن محددات إدارة  .العزوف عن ممارستها
إدراكية؛ ية الذكية معظمها محددات شخصية الممارسات الزراع

الحيوية هو األكبر من  –وأن محدد المشكالت المزرعية الفيزيقية 
دارة الممارسات إلالمعنوى الفريد والقوة التنبؤية حيث االسهام 

الزراعية الذكية مناخيا لجميع أنماط اإلنتاج )النباتى؛ والحيوانى؛ 
طبيعة إدارة الممارسات هم تطبيقات هذه النتائج لفوالمختلط(. 

 ا.الزراعية لدى المزارع المصرى وأهم المحددات تم مناقشته
التغيرات صغيرة؛ ت الزراعية الأصحاب الحيازا :الكلمات الدليلية

 دلتا النيل.الزراعة الذكية؛ ؛ التنمية الزراعية المستدامةالمناخية؛ 

  المقدمة 

نمية المستدامة من خالل سلسلة من القمم هوم التتطور مف
 2015وحتى  1972والمؤتمرات الدولية تحديدا فى الفترة من 

القمم أحتل االهتمام بالمناخ مكانة بين هذه ميالدية. 

بأهداف التنمية  13والمؤتمرات وبخاصة الهدف رقم 
لذى ميالدية بعنوان "العمل المناخى" وا 2015المستدامة لعام 

لى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى للتغير المناخى إف يهد
خفاقات تلك القمم والمؤتمرات وما نتج  .وآثاره وبين نجاحات وا 

ع عليها الجميع عنها من تقارير وتوصيات؛ هناك حقيقة يجم
ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت تمثل خطرا حقيقيا  وهى أن

ائى من حيث من خالل تهديد أمنه الغذ ؛نسانىإلعلى النوع ا
نتاج الغذاء وتوفره واستقرار عرضه كسلعة إالتأثير على 

ولكن وعلى الجانب اآلخر ه؛ ليه واستخدامإوكذلك الوصول 
والمطلوب منه أن  الزراعى اإلنتاجى النسقوفى نفس الوقت؛ 

يساهم بنسبة كبيرة فى هذه  يفى باحتياجات العالم من الغذاء
 ىتات االنبعاثات الغازية الت المناخية. فوفقا لتقدير التغيرا

لى الهيئة المعنية والمسؤولة إتقدمها حكومات الدول المختلفة 
عن تنفيذ االتفاقية االطارية لألمم المتحدة عن تغير المناخ؛ 

فى المئة من  15النسق الزراعى مسئول عن ير إلى أن شت
هذه  ؛س الحرارىاالنبعاثات الغازية والمسئولة عن االحتبا

فى غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان  ت تتمثلاالنبعاثا
وأكسيد النيتروز الناتج من تربية الماشية واستعماالت 

ق سمدة كيمائية وطبيعية وكذلك حر أاالراضى الزراعية من 
لنسق الزراعى أيضا فى تقليل الكتلة الحيوية. كما يساهم ا

ر استعماالت معدل امتصاص الكربون من خالل تغيي
لى أراضى إات بتحويل غطاء أراضى الغاب االراضى سواء

زراعية؛ كذلك فقد المواد العضوية من التربة بسبب التكثيف 
كما أن   .(World Bank, 2007) ىالزراعى للمحاصيل و الرع

بعاثات غازات الثروة الحيوانية تتسبب بحوالى ثلثى ان
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فى المئة من انبعاثات  78االحتباس الحرارى الزراعية، و
الميثان الزراعية؛ كما أن أكثر من ثلث األغذية المنتجة على 

مليار  1.3تهدر. ويشكل ذلك حوالى نطاق العالم تُفقد أو 
ة المتعفنة، وهو والميثان ينبعث من األغذي ؛طن فى السنة

ضعفا؛ وبحلول عام  23نسبة انى أكسيد الكربون بأقوى من ث
األسماك ، يتوقع أن يهبط صيد األصناف الرئيسية من 2050

فى المئة فى المناطق المدارية، حيث  40بما يصل إلى نسبة 
والتغذوى بشكل قوى على  ىعيش، واألمن الغذائتعتمد سبل ال

لى هذه التأثيرات هناك إفة باإلضاقطاع الثروة السمكية. 
طة بالبيئة االجتماعية بالمناطق مرتب أخرى سلبية تأثيرات
 هجرة األفراد، والبطالة، وانخفاض الدخلكلتغير المناخ الريفية 

(Fleming and Vanclay, 2010) . 
مصدر ليس هو الوعلى الرغم من أن النسق الزراعى 

 ؛ئةيالغازات الدف تأثيرات ومنها انبعاثاتلهذه الاألكبر والوحيد 
اآلمال  منظمة األغذية والزراعة )الفاو( خبراء يضع لكن

من المصادر األخرى  هالكبيرة على النسق الزراعى دون غير 
 ألن وذلك والمواصالت()على سبيل المثال، الصناعة والنقل 

 ؛جدوى اقتصاديةمتوفرة بسهولة وذات  ات"الزراعة تملك خيار 
 يمكن، و ىلتقليص عوادم الغازات المسبِّبة لالحتباس الحرار 

وفيما وراء مرحلة ُمصادرة  البدء بتطبيقها اعتبارًا من اآلن".
االستخدامات  ىإلى التربة، تأت ىالكربون الجو الغازات و 

دا رة ُنظم إنتاج الماشية كخياراٍت األعلى كفاءة لألسمدة وا 
وادم الكربونية وامتصاصها ُمتاحة بسهولة للحّد من العماثلة و 

زالتها.  لى نهجا إاألمر  يتطلبولكى تحدث تلك التغييرات وا 
 ىالغذائ األمن لمعالجة األدلة على قائم تكامليا تحويليا
جراءات تنسيقية على  المستويات جميع على ىوالمناخ وا 

وذلك من خالل سياسات وبحوث  ؛لعالمى والمحلىالمستوى ا
واستثمارات ومشاركات من القطاع العام والخاص لتحقيق هذا 

 االنتقال لنسق الزراعىل يمكنبذلك  النهج التحويلى التكاملى.
 انخفاض إلى ىيؤد مما مناخًيا، الذكية الزراعة مسارات إلى

 مع القصير المدى على والفقر ىالغذائ األمن انعدام

 لألمن تهديًدا باعتباره المناخ تغير من الحد ىف المساهمة
 .(Lipper et al., 2014) الطويل المدى على ىالغذائ

ممارسات أكثر استدامة  إدارةمن الضرورى  أصبحلذلك 
نتيجة لتأثر ؛ فللتخفيف من وتيرة التغيرات المناخية الحادة

تطوير مفهوم الزراعة  تمالنسق الزراعى بالتغيرات المناخية 
لمختلفة لتلك التغيرات الذكية مناخيا للحد من التأثيرات ا

أن هناك قائمة على أساس  مناخيا الزراعة الذكيةفالمناخية. 
عدم التجانس والاليقين بين المزارعين عبر الزمان حالة من 
وبالتالى أثر التغير المناخى سوف يختلف تبعا  ؛والمكان

بالتالى سوف تختلف االستراتيجيات و  ؛للزمان والمكان
يتطلب التعليم  سوف لذىمر ااأل ؛المناسبة لكل سياق

ين طالمستمر للتكيف تبعا للمعلومات الجديدة وذلك بإعادة تو 
تكنولوجيات وممارسات جديدة استجابة لتلك التغيرات المستمرة 
وبخاصة على المدى الطويل. وبناء على ذلك؛ ال يوجد 

اعة الذكية بل هناك مجموعة من الحزم وصفة جاهزة للزر 
قد تصلح لمزارع ما وال تصلح  ىوالت للتقنيات والممارسات

   .(Zilberman, 2018) لغيره تبعا لظروف المكان والزمان
العالم سوف يواجه وكما هو الحال فى العديد من دول 

العديد من هذه  والمزارع المصرى النسق الزراعى المصرى
 مياه تدفق أن إلى البحوث خلصتحيث  ؛التحديات أيضا

 سيصبح مصر، ىف الزراعة ازدهار عليه يعتمد ىالذ النيل،
 التوقعات تشير لذلك، ونتيجة. المناخ تغير بسبب انتظاما أقل
. وتتقلص تتراجع أن يمكن األساسية المحاصيل غلة أن إلى

 فى انخفاًضا المناخ تغير دراسات لى ذلك تتوقعإباإلضافة 
 بنسبة والذرة القمح مصر هما، فى رئيسيين محصولين إنتاجية

 ؛ والخضروات2050 عام بحلول التوالى على٪ 19و٪ 15
 فى 47و 26 بين ما بنسبة واألرز ؛المئة فى 28 بنسبة
 المحاصيلهذه  إنتاجية ىف الخسائر ُتعزى  .المئة

 درجات فى المتوقعة الزيادة إلى ىرئيس بشكل والخضروات
جهاد الحرارة،  فضالً  واألمراض، واآلفات المحاصيل، مياه وا 

 للزراعة خصوبةً  المناطق أكثر من٪ 15 إلى٪ 12 غمر عن
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 منسوب ارتفاع نتيجة ؛لنيلا دلتا فى الزراعية األرضوهى 
 ىيؤد أن أيضا المرجح منو . المالحة المياه وتسرب البحر

 زيادة إلى المستقبل ىف الحرارة درجات ىف المتوقع االرتفاع
 استخدام كفاءة تقليل ىوبالتال للمحاصيل المياه متطلبات

اإلنتاج  قطاع ىف ىالر  متطلبات وزيادة للمحاصيل المياه
 محاصيللا متطلبات تزداد أن المتوقع منكذلك . الزراعى
-6 بنطاق مصر ىف الهامة االستراتيجية للمحاصيل المائية

وعلى مستوى النسق الزراعى  .2100 عام بحلول٪ 16
 درجات فى ةالزياد تؤدىسوف  الحيوانى، لإلنتاج الفرعى
؛ الحيوانات إنتاجية على ضارة تأثيرات إحداث إلى الحرارة
 آثار ولها مصر فى جديدة حيوانية أمراض ظهرتحيث 
 األمراض على هذه وتشمل. الحيوانى اإلنتاج على سلبية

 ُيعزى كالهما. المتصدع ىالواد وحمى األزرق اللسان أمراض
 توافر يتناقصكما . المناخ فى الملحوظة التغيرات بعض إلى

 المحاصيل إنتاجية على المناخ تغير تأثيرات بسبب األعالف
 محاصيل نبي والمياه األراضى موارد على المنافسة وزيادة
 ,Abdel Mageed, Marzouk and Al Sayed)  والحبوب العلف

المجتمعات الريفية وأصحاب مزارع الحيازات  نألو   . (2016
 لتأثيرات خاص بشكل معرضة النامية البلدان فىالصغيرة 

 الحالية التحديات تفاقم إلى المناخ تغير ىسيؤد. المناخ تغير
 البنية على دقيو وال االئتمانية والقيود الموارد ندرة فى المتمثلة
 الفعالة واألسواق المعلومات اكتمال وعدم التحتية

(Zilberman, 2018). أصحاب لمزارعينباإلضافة الى ذلك فا 
 أمام الصمود على منخفضة قدرة لديهم الصغيرة الحيازات
 أقل موارد لديهم يكون ما غالًبا ألنهم المناخية الصدمات
مكانية  المالية والخدمات واالبتكار التعليم إلى للوصول أقل وا 

 أقل خيارات وجود فإن نفسه، الوقت فى. األمان شبكات أو
 فى أقل مرونة إلى يؤدى الشديد والتخصص عيشلا لكسب
كما  .(Campbell et al., 2014)  المناخية الصدمات مواجهة

 فى النامية البلدان فى المناخ تغير مع التكيف جهود تزال ال
 متزايدة حاجة وهناك تتطور، نفسها CSA لكن ؛مهدها
  .(Zilberman, 2018) المتغيرة ائقالحق مع وتكييفها لصقلها

 الزراعة ممارسات مثل الزراعية االبتكارات فإن بالتالى
سوف  Climate Smart Agriculture (CSA)  مناخيا الذكية

 ,Ellis, 1993; Lybbert and Sumner)  تكون األكثر أهمية

2012; Nayak et al., 2016; Suleman, 2017).  التدخالت من و
رسات زراعة ذكية مناخيا من الممكن أن يقلل اخالل إدارة مم

فاإلدارة  النسق الزراعى المصرى. ىمن هذا التحديات ف
المستدامة للمياه )رى بالرش ورى بالتنقيط( مثال محافظة 
الشرقية ميكنة زراعة القمح على مصاطب مرتفعة وعريضة 

الى زيادة كفاءة استخدام المياه حيث قل استهالكها بنسبة  أدى
 في المئة 30فى المئة وزيادة انتاج محصول القمح بنسبة  25

انتاج المحاصيل باستخدام  كما أن .(125: 2016؛ الصلح)
أصناف محسنة ومقاومة للجفاف والحرارة واآلفات أدت الى 

في محصول في المئة  25تحسين اإلنتاجية فى القمح بنسبة 
القمح لمدة أربع مواسم متتالية. كذلك زيادة انتاج محصول 
الفول في مصر بعد توزيع عشرون صنفا من تقاوى الفول 

فى المئة كذلك محصول  30الى  20مزارعين من على ال
كما  .(137: 2016)الصلح؛   العدس والحمص بنفس النسبة

يوجد أصناف محسنة من القمح القاسى تعطى غلة أكبر 
 .(45: 2014)الصلح،   فى المئة فى مصر 130بنسبة 

األجهزة االرشادية ال إ ؛هذه المجهودات وعلى الرغم من
والمسؤولة عن توفير المعلومات والتدريب لمواجهة تلك 

 العديد من الدراسات تأثبت فقد مازالت متواضعة التحديات
  العديد من أوجه القصور في المساعدة في هذا السياق

(Marzin et al., 2017). 
ولكن وعلى الرغم من بعض النجاحات والعديد من 

  ؛ ل نموانجد أنه فى العديد من دول العالم األق االخفاقات
فى  الصغيرةالحيازات ذات   المزارع أصحاب وبخاصة لدى

عن غير قصد؛ هذا سلوكا زراعيا  المزارع يمارس افريقيا؛
ة راعممارسات الز بإدارة مع  ما هو معروف  السلوك يتوافق

 كجزء من تتم إدارة هذه الممارسات الذكية مناخيا؛ ولكن
 لموارداو  سابقةلا وخبراتهم التقليدية وممارساتهم معارفهم
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 األحداث تطرحها التى التحديات لمواجهة والمحدودة المتاحة
     (Ojoko et al., 2017). المعاكسة ناخيةالم
الزراعة المصرية يغلب عليها نمط المزارع الفردية  نألو 

عدد ذات الحيازات الصغيرة أقل من خمسة أفدنة؛ كذلك 
 تتزايد مصر )أقل من ثالثة أفدنة( ىالحيازات الصغيرة ف

ظاهرة متنامية لها تأثير  ىاالنخفاض. وه ىويستمر حجمها ف
ات من منظور الكفاءة الفنية واالقتصادية واقتصادي ىسلب

، كما تؤثر سلًبا على ىالحجم في قطاع الزراعة المصر 
 Marzin et) ظروف معيشة المزارعين وزيادة معدالت الفقر

al., 2017).  باإلضافة الى هذه الخصائص للمزارع ذات
فإن طبيعة هذه المزارع يغلب  ؛الحيازات الصغيرة فى مصر
ماشية(؛ حيث -مختلط )محاصيلعليها اإلنتاج التكاملى ال

 ؛بجانب انتاج المحاصيل المختلفة يقوم المزارع بإنتاج الماشية
أفدنه  3 فى المئة من المزارعين ذوى الحيازات 68.51 نسبةف

الكبيرة )جاموس/ابقار( متوسط  لديهم ماشية. تمثل المجترات
حيوان/فدان؛ ومجترات صغيرة )غنم /ماعز(  2.35قدره 

 .ماعز/فدان 5.62غنم/فدان؛  4.96متوسط قدره 

 الفردية الصغيرة ذات االنتاج هذا النمط من المزارع
ى تحتاج إلليها إسابق اإلشارة المختلط وفى ظل التحديات ال

وبناء على ذلك يسعى  .سلوكا ذكيا مناخيا زارعمال كأن يسل
إدارة  هل ما؛وه يسينرئ ينهذا البحث الى اإلجابة على سؤال

المزارع المصرى فى ظل التحديات  الزراعية لدى ممارساتال
 ؛ذين السؤالينولإلجابة على ه ولماذا؟ ؟ذكية مناخياالمناخية 

طبيعة )أ( ما هى  ىلعيسعى هذا البحث فى محاولة اإلجابة 
 مزارعأصحاب ال ديرهاوالتى ي الذكية ةيالزراعممارسات ال

ذوى الحيازات الصغيرة فى  (ماشية-محاصيل)المختلطة 
 المحدداتبعض  هى ما( ب) بعض قرى محافظة الغربية؟ و

 ؟مناخيا الذكية ةيالزراع إدارة تلك الممارسات على تؤثر التى
 أهداف البحث

البحث الحالى إلى ى ت هذا البحث؛ يسعلإلجابة على تساؤال
 :تحقيق األهداف التالية

الممارسات الزراعية الذكية لدى إدارة التعرف على 
فى بعض  ماشية(-أصحاب المزارع المختلطة )محاصيل

 .قرى محافظة الغربية
إدارة الممارسات الزراعية الذكية لدى  نموذجدير جودة تق

بعض اشية( فى م-)محاصيلأصحاب المزارع المختلطة 
 .قرى محافظة الغربية

إدارة االسهام المعنوى الفريد لمحددات  التعرف على
أصحاب المزارع المختلطة  الممارسات الزراعية الذكية لدى

 .ماشية( فى بعض قرى محافظة الغربية-)محاصيل
الممارسات التعرف على أكبر المحددات تأثيرا على إدارة 

 ماشية(-اج المختلط )محاصيلالزراعية الذكية مناخيا لإلنت
 .فى بعض قرى محافظة الغربية

 أهمية البحث
ألن المزارع الصغير هو مكون أساسى فى النسق الزراعى 

 غرس يتم أن المأمول منواالجتماعى الريفى المصرى؛ فإنه 
 الوطنية مناخيا الذكية الزراعة سياسات فى هذا البحث نتائج

 (SDGs) دامةالمست التنمية أهداف تحقيق وتسهيل
Sustainable Development Gools. المناخ تغير تطور معف 

 فارتفاع. حذوه يحذوا أن إلى والزراعة الغذاء من كل يحتاج
 الطقس وأنماط األمطار، سقوط في والتغيرات الحرارة درجات
 المناخ تغير عن الناجمة واألمراض اآلفات وانتشار المتقلبة
؛ العالمى الغذائي األمن تقوض ليوبالتا الزراعي اإلنتاج تهدد

ر السلبى على البيئة االجتماعية وتزيد من حدة الفقر والتأثي
 باطراد، العالم سكان تعداد يزداد الوقت، نفس وفي الريفية؛
 عام بحلول نسمة مليار 9.6 إلى يصل أن المنتظر ومن

 أن ينبغي ،على الغذاء الكبير الطلب هذا ولتلبية. 2050
 لتغير السلبية اآلثار مع الغذائية والنظم ةالزراع تتكيف
نتاجية صمودا أكثر تصبح وأن المناخ، كما  .واستدامة وا 

 تحسين ىف الحالية التحديات المناخية التغيرات ُتضاعف
 التأثير خالل من الزراعية األسر ورفاهية المحاصيل إنتاجية
 الجوية الظواهر وتواتر الجوية األحوال وتنوع متوسط على
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 من الحد فإن ،ىوبالتال. (Mullins et al., 2018) فةتطر الم
 للتأثر الزراعية والنظم الصغيرة الحيازات أصحاب تعرض
 األولويات من هما التكيفية تدراالق وتعزيز المناخ بتغير
 للزراعة والسماح الفقراء عيش سبل وتحسين لحماية المهمة
 Lipper et)  ىالغذائ األمن ضمان ىف بالكامل بدورها بالقيام

al., 2018).  الفوائدون بالعديد من يتمتعكما أن المزارعون 
 تكون أن يمكن حيث ،متعددة استراتيجيات ديروني عندما
 المزارعين وتمكن البعض لبعضها مكملة االستراتيجيات بعض
 يساعد لذلك، ونتيجة. الصلة ذات التآزر أوجه استغالل من
 نظام بناء فى المتعددة مناخيا الذكية الزراعة ممارسات دارةإ

 المناخ بتغير المتعلقة للصدمات جدا مرن مستدام زراعى
 )  الزراعى لإلنتاج تحديات كلشت التى األخرى والعوامل

Teklewold et al., 2013 ; Justin, Wiliams  and Vera, 

2017 ).  
 دبياتألا استعراض

 لزراعة الذكية مناخياوالمفاهيمى ل النظرى إلطارا
-Climate( CSAتم تطوير مفهوم الزراعة الذكية مناخيا )

smart agriculture الفاو( منظمة األغذية والزراعةقبل  من( 
فى مؤتمر الهاى بشأن الزراعة واألمن الغذائى وتغير المناخ 

ية تحقيق أهداف التنمكمفهوم يساهم فى  ؛2010فى عام 
المستدامة. وهو يدمج األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة 
)االقتصادية واالجتماعية والبيئية( من خالل معالجة تحديات 

الزراعة  كونتتحيث األمن الغذائى والمناخ بشكل مشترك. 
 :وهى من ثالث ركائز أساسية الذكية مناخيا

ة الزراعية والدخل إلنتاجيزيادة اتتمثل فى  ؛اقتصاديةركيزة  -
 بشكل مستدام؛

التكيف وبناء القدرة على التكيف تتمثل فى  ؛اجتماعيةركيزة  -
 مع تغير المناخ؛

انبعاثات غازات تقليل و / أو إزالة تتمثل فى  ؛بيئيةركيزة  -
 .(FAO, 2018)  ، حيثما أمكن ذلكىاالحتباس الحرار 

على النحو السابق؛ تم  CSAفمفهوم الزراعة الذكية مناخيًا 
تطويره من أجل معالجة القضية المعقدة والمتعلقة بكيفية 
تحقيق النمو الزراعى المستدام لألمن الغذائى فى ظل تغير 

 ;Mann et al., 2009; Meybeck and Gitz, 2010 )المناخ 

Lipper et al., 2014). لذكية مناخيا موجهة نحو فالزراعة ا
 Lipper and)توجيه إدارة الزراعة فى عصر تغير المناخ 

Zilberman, 2018)  وتحقيق األمن الغذائى، مع التخفيف
أهداف التنمية  أيًضا من تغير المناخ والمساهمة فى

وبالتالى، تساعد  (Verhagen et al., 2014)المستدامة األخرى 
الزراعة الذكية مناخيا كنهج للمزارعين على تقليل قابلية التأثر 
وزيادة القدرة على التكيف والتعامل بشكل أفضل مع المخاطر 

 . (Lipper et al., 2018)الالحقة 
عّرف البنك الدولى الزراعة الذكية مناخيا كنهج وقد 

متكامل إلدارة الالند سكيب واألراضى الزراعية والثروة 
الحيوانية والغابات ومصايد األسماك التى تتصدى للتحديات 

 ,World Bank).  المترابطة لألمن الغذائى وتغير المناخ

ة الزراعة الذكي( ، عرف 2014) كذلك ليبر وآخرون (2021
عادة توجيه التنمية الزراعية  مناخيا أيضا بأنها "نهج لتحويل وا 

 .(Lipper et al., 2014) فى ظل الحقائق الجديدة لتغير المناخ"
كما يعّرف برنامج البحث فى التغير المناخى، والزراعة، 

 Climate Change, Agriculture (CCAFS)واألمن الغذائى 

and Food Security  الزراعة الذكية مناخيا بأنها "نهج متكامل
غذائى فى مواجهة تغير المناخ، مع التخفيف لتحقيق األمن ال

 المساهمة فى أهداف التنمية األخرى".من تغير المناخ و 

(Research Program on Climate Change, Agriculture and 

Food Security, 2021) ( فالزراعة الذكية مناخيًاCSA هى )
ار عمل لتطوير أنظمة دعم القرار على مستوى المزرعة إط

ات. ويهدف إلى توفير مبادئ لتحديد التقنيات وأدوات والسياس
ستمكن المزارعين من التكيف مع  ىوالسياسات الت اإلدارة

تحديات تغير المناخ مع الحفاظ على الرفاهية المجتمعية 
كذلك الزراعة الذكية مناخًيا  .(Zilberman, 2018) وتحسينها

(CSA هى تفاعل األدوات والتقنيات، وعوامل التمكين )
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تكيف مع الداعمة لتحقيق اإلنتاجية الزراعية، والقدرة على ال
تغير المناخ، وتخفيف الغازات الدفيئة مع االعتراف بالحاجة 

  trade-offs and synergiesالمفضالت والتآزر  إلى
(Collins-Sowah, 2018). ها اسم تقنيات كما أطلق علي

دارة الزراعة الذكية مناخيا   climate smart. الممارساتوا 

agriculture technologies and management practices 

(CSA-TMP)  ويشترط حتى تكون الزراعة ذكية مناخيا أن
تحقق الشرط الثالث وهو تقليل االنبعاثات الكربونية كشرط 

رط الثانى وهو التكيف أو األول ضرورى باإلضافة الى الش
 .(Collins-Sowah, 2018) والثانى معا

تعتمد على  CSAفإن األسس المفاهيمية لـ ومع ذلك، 
نظرية ومفاهيم من التنمية الزراعية، واقتصاديات الموارد 

(Lipper et al., 2018)  فالزراعة الذكية مناخيا هى نهج
لتطوير الشروط الفنية والسياسية واالستثمارية لتحقيق التنمية 

حيث ظل تغير المناخ.  ىف ىالغذائالزراعية المستدامة لألمن 
تدرك منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها أن تحقيق التحوالت 
المطلوبة لتحقيق الزراعة الذكية مناخيًا وتلبية هذه األهداف 
المتعددة يتطلب نهجًا متكاماًل يستجيب لظروف محلية 
محددة. يعد التنسيق عبر القطاعات الزراعية )مثل 

والغابات ومصايد األسماك( الحيوانية المحاصيل والثروة 
باإلضافة إلى القطاعات األخرى، مثل تطوير قطاع الطاقة 
والمياه أمًرا ضرورًيا لالستفادة من أوجه التآزر المحتملة، 
وتقليل المبادالت، وتحسين االستخدام األمثل للموارد الطبيعية 

. لمعالجة هذه المهمة المعقدة ىوخدمات النظام اإليكولوج
منظمة  ان األعضاء، عملت مختلف إداراتودعم البلد
لتوضيح مفهوم الزراعة الذكية مناخيا.  والزراعة مًعااألغذية 

إطار تنفيذ هذا العمل، تقدم المنظمة إرشادات حول  ىف
الممارسات والتقنيات والسياسات والتمويل الالزم لتحقيق قطاع 

 زراعي منتج ومرن ومستدام.
يز سبل العيش واألمن ا إلى تعز ويهدف هذا النهج أيضً 

، وخاصة بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغيرة، من ىالغذائ
خالل تحسين إدارة واستخدام الموارد الطبيعية واعتماد 

األساليب والتقنيات المناسبة إلنتاج السلع الزراعية ومعالجتها 
فنهج الزراعة وتسويقها. لتعظيم الفوائد وتقليل المفضالت، 

 ىاالعتبار السياق االجتماع ىفيأخذ اخيا الذكية من
 حيث سيتم تطبيقه.  ىوالبيئ ىواالقتصاد

الزراعة الذكية مناخيا ليست تقنية أو ممارسة كما أن 
زراعية محددة يمكن تطبيقها عالميا. إنه نهج يتطلب تقييمات 

لتحديد تقنيات وممارسات اإلنتاج  مكان والزمانخاصة بال
 :ذا النهج يتسم بالتالىأن هكما المناسبة.  ىالزراع

والتنمية  ىيتصدى للتحديات المعقدة والمترابطة لألمن الغذائ -
تخلق التآزر  ىوتغير المناخ، ويحدد الخيارات المتكاملة الت

 ؛المفضالتوالفوائد وتحد من 
كل من خالل السياقات يعترف بأن هذه الخيارات سوف تتش -

جتماعية واالقتصادية والقدرات القطرية المحددة والحالة اال
 والبيئية الخاصة حيث سيتم تطبيقها؛

يقيم التفاعالت بين القطاعات واحتياجات مختلف أصحاب  -
 المصلحة المعنيين؛

، خاصة بين ىتحول دون التبن ىيحدد العوائق الت -
بة من حيث السياسات المزارعين، ويقدم الحلول المناس

 واالستراتيجيات واإلجراءات والحوافز؛
يسعى إلى خلق بيئات تمكينية من خالل مواءمة أكبر  -

 للسياسات واالستثمارات المالية والترتيبات المؤسسية؛
يسعى جاهًدا لتحقيق أهداف متعددة على أساس أنه يجب  -

تحديد األولويات واتخاذ قرارات جماعية بشأن المنافع 
 والمفضالت المختلفة؛

لعيش، ال سيما تلك ينبغى إعطاء األولوية لتعزيز سبل ا -
ك، من خالل تحسين الوصول إلى الخاصة بصغار المال

الخدمات والمعرفة والموارد )بما في ذلك الموارد الجينية( 
 والمنتجات واألسواق المالية؛

وجه  ىالقدرة على الصمود ف ىتناول التكيف وتبني -
 إن، ال سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، حيث الصدمات



 ..........مزارعى اإلنتاج المختلطلدى عينة من  الذكية مناخيا الزراعية الممارساتإدارة محددات  :محمد فتح اهلل عباد اهلل

 

681 

له آثار كبيرة على التنمية  تغير المناخ حجم تأثيرات
 الزراعية والريفية؛

يعتبر التخفيف من آثار تغير المناخ منفعة ثانوية مشتركة  -
الدخل المنخفض  ىأوساط السكان ذو  ىمحتملة، ال سيما ف

 الذين يعتمدون على الزراعة؛
يسعى إلى تحديد فرص الوصول إلى التمويل المتعلق   -

مصادر تمويل التقليدى و التمويل  ىبالمناخ ودمجه ف
 .(FAO, 2014)  ىاالستثمار الزراع

" للزراعة على مستوى ىومن ثم فإن تحقيق "الذكاء المناخ
الى "وحدات صنع  النسق الزراعى يشير – سق الزراعىالن

القرار التى تشمل نسق األسرة المزرعية وأنساق المحاصيل  
والثروة الحيوانية والتى تحول عناصر االنتاج )األرض ورأس 

 Fresco and)البيع" المال والعمالة( إلى منتجات لالستهالك و 

Westphal, 1988) فهو مزيج من المشاريع الزراعية مثل .
المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية وزراعة 

 ,Sharma, Bhati and Singh)هة الغابات ومحاصيل الفاك

التى تخصص لها االسر المزرعية مواردها من أجل  (1991
االستخدام الكفؤ للمشاريع القائمة لزيادة إنتاجية وربحية 

يستلزم أن يستخدم المزارع إما واحًدا أو  يث ح -المزرعة
مجموعة متكاملة من تقنيات الزراعة الذكية مناخًيا أو 

 يفللتخف ىلها تأثير محايد أو إيجاب ىممارسات اإلدارة الت
أو  التكيفباإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية أو  المناخ

يستخدم فيها المزارع مجموعة  ىالحاالت الت ىكليهما. ف
تكميلية من تقنيات الزراعة الذكية مناخًيا أو ممارسات 

 على الركيزة الثالثة ىاإلدارة، يجب أن يكون التأثير الصاف
إما صفًرا )محايًدا( أو  (انبعاثات الغازات الدفيئةالتخفيف من )

تعمل معظم خيارات التكنولوجيا أو ممارسات اإلدارة  إيجابًيا.
يستخدمها المزارعون بشكل عام على تحسين اإلنتاجية،  ىلتا

والتخفيف بشكل خاص.  تكيفبينما تتباين آثارها على ال
لذلك، في معظم الحاالت، قد تكون هناك حاجة إلى مزيج 

، إلى جانب إدارة ممارسات معينةيا أو من خيارات التكنولوج

اسية كالعوامل المؤسسية والسيعوامل التمكين أو الداعمة 
 .(Zilberman, 2018) لجعل الزراعة ذكية مناخياً  والتمويلية
، فإن الزراعة الذكية مناخيًا ليست حاًل سحريًا، ىوبالتال

 امصمم اومن ثم الحاجة إلى تحديد األولويات ووضع نهج
عالوة على أمرا ضروريا.  خصيصًا لكل منطقة وسياق محدد

ذلك، فإن توقيت وحجم ومواقع التأثيرات المختلفة لتغير 
 Thoronton أشارحيث  اليقين.وجه  المناخ غير معروفة على

بشأن تقييم خيارات التكنولوجيا المختلفة ، (2018)وآخرون   
أيًضا أن العديد من هذه الخيارات لها  CSAالمرشحة لـ 

تأثيرات إيجابية على واحد أو اثنين على األقل من ركائز 
CSA  الثالثة، وبعضها على الثالثة. ومع ذلك، كانت قاعدة

طة واقترحوا أن االستهداف واسع النطاق لتدخالت األدلة مختل
CSA  لن يكون مناسًبا، من وجهة نظر فنية، نظًرا ألن اآلثار

م تكن واضحة و / أو محددة السياق بدرجة كبيرة. لذلك، ل
على  ىفإن تحديد التقنيات الزراعية الذكية مناخًيا ينطو 

مكانيات التوسع  بسبب عمليات استشارية وتحديد األولويات وا 
لى منتج إالتأثيرات أو النتائج المتباينة. لذلك فهى تحتاج 

عقد المقارنات معرفى من خالل قواعد بيانات يمكن تبادلها ل
لى تشجيع إعلى مستويات تحليلية مختلفة. كذلك تحتاج 

أنماط التعلم التكيفى؛ وتوفير معلومات عن الطقس؛ 
وعناصر  ناالئتماوالخدمات االستشارية االرشادية وتوفير 
 ىأن تعمل معا ف ىالدعم االخرى. جميع هذه العناصر ينبغ
  ,.Thornton  et al) كل متكامل وليس في معزل عن غيرها

2018).  
مفهوم الزراعة الذكية  اريفتع فى تنوعالرغم من ال وعلى

هو الحاجة المختلفة  اريفمناخًيا، ولكن الفهم المشترك للتع
إلى إعادة توجيه الزراعة للتعامل مع تغير المناخ حيث يتم 
توفير فوائد مثل الزيادات فى اإلنتاجية الزراعية والدخل، 

والتخفيف. لكى تكون الزراعة ذكية  لتكيفوالقدرة على ا
مناخيًا، هناك حاجة إلى تطبيق األدوات والتقنيات ذات 

سات اإلدارة على مار وم CSAنية الصلة، والتى تسمى هنا تق
المستوى الجزئى وتوفير عوامل التمكين أو الدعم مثل 
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السياسات والمؤسسات وآليات التمويل من المستوى الكلي. 
حًقا قد يتطلب نهًجا للالند  CSAومع ذلك، فإن تحقيق 

سكيب، والذى يتضمن إدارة أنظمة اإلنتاج والموارد الطبيعية 
نساق ألمات اإلنتاج خد ة بما يكفىالتى تغطى مناطق كبير 

البيئية الحيوية ولكنها صغيرة بما يكفى لضمان سهولة تنفيذ 
اإلجراءات من قبل مستخدمى األراضى إلنتاج تلك الخدمات 

(FAO, 2014). 
نهج تحديد تكنولوجيا الزراعة وأخيرا يمكن القول بأن 

الذكية مناخيا وممارسات اإلدارة هو سياق محدد مع تغيرات 
مناخًيا المكان والزمان. يتطلب تحديد تقنيات الزراعة الذكية 

لصلة التى تتمتع بمكاسب اقتصادية ت اإلدارة ذات اوممارسا
ترتيب األولويات من القاعدة إلى ؛ و واجتماعية وبيئية عالية

طاًرا استشارًيا مع الخبراء وأصحاب المصلحة  القمة وا 
ألن هناك مصفوفة معقدة  ىالمعنيين والمزارعين. هذا ضرور 

ية لفيزيائية الحيو من المزارع الفردية، والديناميكيات ا
واالقتصادية، والقدرة المؤسسية والسوقية، واالجتماعية 

واالحتياجات والمصالح المحلية المتنوعة، عبر مجموعة من 
أصحاب المصلحة )مثل المزارعين وخبراء الزراعة المحليين 

(. يؤدي الساسة وصانعى القراروالباحثين والمانحين و 
ين ولويات إلى تحستضمينها جميًعا في إطار تحديد األ

تقنيات وممارسات  ىبول وزيادة احتمالية تبناإلدماج والق
 .CSA  (Collins-Sowah, 2018) الذكية مناخيا اإلدارة

 مناخيا قياس مفهوم الزراعة الذكية
ممارسات إدارة لماهية  ىتعريف عالم نظرا لعدم توفر

الذى سوف  السياق ةبسبب خصوصي وذلك CSAتقنيات 
كما تم  عبر الزمان والمكان يةتطبق فيه تقنيات الزراعة الذك

األمر الذى بحاجة الى تطوير مقاييس تجريبية  .اإلشارة اليه
من خالل توفير معلومات كمية وقياسات  CSAإلدارة تقنيات 

الوقت الحاضر، ال توجد  ىف .CSAعلى الركائز الثالث لـ 
 لىإاألمر يعود ، وهذا CSA قياسات تجريبية رسمية لمفهوم

 ىتعقيد المفهوم وأبعاده المختلفة. عالوة على ذلك، ما ه

CSA إلى آخر بسبب االختالفات  ىيختلف من موقع جغراف
وية والمؤسسية واالجتماعية يزيائية الحيالعوامل الف ىف

( 2013على سبيل المثال ، تعتبر منظمة الفاو ) .واالقتصادية
التخفيف من تغير المناخ بمثابة "منفعة ثانوية مشتركة 

الدخل  ىحالة السكان ذو  ى، ال سيما ف(FAO, 2014)محتملة" 
  ثورنتون وآخرونالمنخفض الذين يعتمدون على الزراعة. 

(، يشير أيًضا إلى أن اإلمكانات التقنية لتدخالت 2018)
البلدان النامية سيظل  ىالزراعة ف ىذكية مناخًيا فالزراعة ال

 ىف النتائج. ىمن الصعب تقديرها بسبب عدم التجانس ف
مية لمفهوم الوقت الحاضر، ال توجد قياسات تجريبية رس

CSAوهذا أمر مفهوم بسبب تعقيد المفهوم وأبعاده المختلفة ،  
(Thornton  et al.,  2018). 

إلى أن مجموعة من  CIAT   (2015)ومع ذلك، يشير 
يمكن أن تساعد في التنبؤ  مزرعةالنماذج على مستوى ال

بالتأثيرات المحتملة للتقنيات على أبعاد متعددة ألداء المزرعة 
 .(CIAT, 2015) عبر الركائز الثالث للزراعة الذكية مناخًيا

)تخفيف  عالوة على ذلك، فإن وضع الركيزة الثالثة
"للذكاء  ىمن الزراعة الذكية مناخيًا كشرط ضرور  االنبعاثات(

أن تكون هناك وسائل لتعريف  ىأنه ينبغ ى"، يعنىالمناخ
الركيزة الثالثة سواء من حيث النوع أو الكم. على الرغم من 

نوًعا أو ذلك، بغض النظر عن كيفية تعريف الركيزة الثالثة 
شر وغير ا، يمكن أيًضا مالحظة الركيزة الثالثة بشكل مباكمً 

استخدام المقياس  ىومع ذلك، فإن ما هو واضح ف .مباشر
المناسب لتحديد الركيزة الثالثة للزراعة الذكية مناخًيا هو أن 

تحديد تقنيات الزراعة الذكية  ىالتقييمات النوعية لن تنصف ف
 غازات الدفيئة.ال تخفف ىارة التالمناخية أو ممارسات اإلد

اقتراح هذه الطرق الجديدة لتعريف ومن ثم، على الرغم من 
الزراعة الذكية مناخيًا أو عرضها، هناك حاجة إلى مزيد من 

 ؛مجال القياس. على مستوى المزرعة ىف يبىالعمل التجر 
ستكون هناك حاجة لدراسات حول قياس الزراعة الذكية 

ئز اإلنتاجية الزراعية، والقدرة على مناخًيا على طول ركا
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مناخ، وتخفيف غازات الدفيئة عبر مختلف التكيف مع تغير ال
السياقات الفيزيائية الحيوية واالجتماعية. قد يكون هذا بمثابة 
إشارة مهمة لتحديد أولويات تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا 

 ,Collins-Sowah) وممارسات اإلدارة الواعدة وتوسيع نطاقها

2018). 
تناول الكتاب المرجعى للفاو عن الزراعة الذكية هذا وقد 

ثمانية عشر وحدة اشتملت على مفهوم  (FAO, 2014) مناخيا
 ىالزراعة الذكية ومقارباته النظرية وتحديد االستراتيجيات الت
 ىينبغى اتبعاها لتطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيا ف

 على اشتملتالعديد من الموضوعات؛ وهذه الموضوعات 
؛ مناخياً  ذكية زراعية ألنظمة Landscape الالند سكيب إدارة

دارتها التربة؛ و المياه دارةا  و  ؛ مناخياً  الذكية الزراعة أجل من وا 
 حفظو  ؛مناخياً  الذكية الزراعة أجل من للطاقة السليمة اإلدارةو 

 نظام؛ و المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية الوراثية الموارد
 الذكية الحيوانية الثروة؛ و مناخيا الذكية المحاصيل إنتاج
 سالسل تطوير؛ و مناخيا الذكية Forestry الحراجةو ؛ مناخيا
؛ مناخياً  الذكية للزراعة وشاملة مستدامة غذائية قيمة

 فى مناخياً  الذكية الزراعة تعميم؛ و المحلية المؤسساتو 
؛ مناخيا الذكية الزراعة تمويل؛ و الوطنية والبرامج السياسات

 لجع؛ و العيش سبل مرونة تعزيز: الكوارث مخاطر من الحدو 
 دور: ضعفاً  األكثر ناجحًا للفئات عمالً  مناخياً  الذكية الزراعة
؛ مناخياً  الذكية للزراعة القدرات تنمية؛ و تأمينال شبكات

 .والتقييم والرصد التقييمو 
مجاالت الدراسة والبحث  ىبينما تعتبر هذه المجاالت ه

ن البعض منها يمكن من خالله أال إلزراعة الذكية مناخيا؛ ل
يات يمكن تنفيذها على مستوى المزارع اتيجاستر وضع 

خر يحتاج الى آلوالمزرعة والمستوى المحلى والبعض ا
استراتيجيات يتم تنفيذها من خالل إدارة ممارسات على 

 ىبناء عل المستوى الوطنى وأحيانا على المستوى العالمى.
ذلك؛ ولتحقيق أهداف هذا البحث وانطالقا من تعريف مفهوم 

خيا لدى المزارعين المصريين أصحاب منا ةذكيالزراعة ال

ذات الحيازات  ماشية(-الفردية المختلطة )محاصيل المزارع
لقياس  مجاالت أربعتم التركيز على يسوف  نسبيا الصغيرة

؛ المياه دارةإوهى  إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا
دارتها التربةو  ؛ مناخيا الذكية المحاصيل إنتاج نظام؛ و وا 
ممارسات إدارة لتعبر عن  .مناخيا الذكية الحيوانية وةثر لاو 

 فى هذا البحث. لإلنتاج المختلط الزراعة الذكية مناخيا
 بعض الدراسات التطبيقية فى مجال الزراعة الذكية مناخيا

بمراجعة العديد من الدراسات فى مجال الزراعة الذكية 
ن أإلى  ، (2021)وآخرون  Sardarدراسة  توصلتمناخيا؛ 

تبنى حزمة من ممارسات الزراعة الذكية يؤثر فيها العوامل 
المؤسسية؛ والموارد المالية؛ وحجم الحيازة األرضية الزراعية؛ 

للصدمات المناخية المزارعين األكثر تعرضا كذلك وجد أن 
أكبر احتمالية لتبنى حزمة الممارسات الذكية؛ كذلك القدرة 

سات المتبناة؛ كما ر على التكيف تختلف تبعا لحزمة المما
ترتب على تبنى حزمة متكاملة من الممارسات الذكية زيادة 

خلق الوعى والدعم وأوصت الدراسة باإلنتاجية والدخل.  ىف
 ,Sardar, Kiani and Kuslu) لتكيفالمالى لزيادة القدرة على ا

، أن (2021)وآخرون  Okpokiriكما أشارت دراسة  .(2021
الممارسات األكثر استخداما من بين حزمة من الممارسات 

استخدام أصناف مقاومة؛ و كانت تغطية التربة )الملش(؛ 
دارة النوع كما كانت محددات النيتروجين.  عنصر وا 

وعضوية وحجم األسرة؛ والتعليم؛ والدخل؛ االجتماعى؛ 
ين أكثر العوامل ؛ واستخدام االئتمان من بالجمعية التعاونية

 Okpokiri et) تفسيرا للتباين فى تبنى ممارسات الزراعة الذكية

al., 2021). فى دراسة  كما وجدWaaswa  (2021)وآخرون، 
االجتماعى والدخل المزرعى السنوى من أكثر النوع أن محدد 

  العوامل تأثيرا فى تبنى تقنيات الزراعة الذكية مناخيا
(Waaswa et al., 2021). 

بشكل ، Indris (2020)و  Krishnaكذلك أشارت دراسة 
هناك مجموعة من العوامل والتى تؤثر فى تبنى  أن إلى امع

حيوية هذه العوامل قد تكون ممارسات الزراعة الذكية مناخيا 
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نفسية؛  –اقتصادية؛ واجتماعية  –اجتماعية و فيزيقية؛  –
 ,Krishna and Indris) شخصيةو سياسية؛ و مؤسسية؛ و 

 Mutenjeو  Mudharaو   Mujeyi دت دراسةدحكما  .(2020
حزم من الممارسات التكنولوجية لدى  ثةثال ،(2020)

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والذين يمارسون 
الماشية. كما كانت -الزراعة المختلطة من المحاصيل

واالسرة من أهم المحددات  ؛لى السوقإمتغيرات الوصول 
النوع االجتماعى كذلك الثالثة. ذات العالقة بهذه المكونات 

مزرعة )نوع التربة وحجم العمالة(؛ ال لرب األسرة؛ وخصائص
العوامل المؤسسية )الوصول الى السوق؛ االئتمان؛ و 

المعلومات(؛ هى األكثر أهمية في تفسير تبنى الممارسات 
 الدراسة توصىكما التكنولوجية المرتبطة بالزراعة الذكية. 

نذار المبكر ل على المعلومات كاإلبتعزيز وسائل الحصو 
  ت المرتبطة بالمناخ والتمويل واالئتمانوماللوصول الى المعل

(Mujeyi, Mudhara  and Mutenje,  2020). 
، أن (2020)وآخرون  Zakariaكما أوضحت نتائج دراسة 

كثافة تبنى ممارسات الزراعة الذكية لدى المزارعين تتأثر 
ايجابيا بخبرة المزارع فى زراعة األرز؛ والتعرض االعالمى؛ 

 كمية األمطار. على العكسلوالتدريب؛ واالنخفاض المدرك 
رعة؛ لى المز إحجم المزرعة والمسافة من المنزل  من ذلك

ر سلبا على كثافة لموقع؛ واالرتفاع المدرك لدرجة الحرارة يؤثوا
كما  .(Zakaria et al., 2020)  تبنى ممارسات الزراعة الذكية

 ؛أن النوع االجتماعى ،(2020)وآخرون  Tranدراسة  أظهرت
 ؛والعوامل المتعلقة بالمناخ ؛وعدد العاملين فى األسرة ؛والعمر

والوصول إلى  ؛والمسافة إلى األسواق ؛وخصائص المزرعة
 ؛معرفة موظفى اإلرشاد ىوالثقة ف ؛المعلومات المناخية

تجاه واال ؛المجموعات االجتماعية / الزراعية ىوالعضوية ف
تؤثر على قرار  ىنحو المخاطر؛ كانت العوامل الرئيسية الت

الزراعة الذكية مناخيا. ومع ذلك، تفاوتت  تاعتماد تقنيا
تأثيرات هذه العوامل على اعتماد تقنيات الزراعة الذكية 

وأشارت  .(Tran et al., 2020)  مناخيا عبر ثالث مقاطعات
تنويع  ، أن(2020)ن وآخرو  Nyang’auنتائج دراسة 

المحاصيل وتغيير أصناف المحاصيل واستخدام دورة زراعية 
و/أو خليط من المحاصيل كانت أكثر الممارسات استخداما 

درا ؛الوصول الى التمويلكذلك لدى عينة المزارعين.   كوا 
وحجم األسرة كانت أكثر المتغيرات تأثيرا  ؛التغير االجتماعى

الذكية؛ بينما حجم رسات الزراعة معنويا موجبا على تبنى مما
 ؛وضعف الوصول الى الخدمات االرشادية ؛المزرعة الصغير
وعدم اتاحة معلومات عن الطقس والمناخ  ؛ومستوى التعليم

كانت أكثر الحواجز تأثيرا سلبيا على تبنى ممارسات الزراعة 
وأشارت نتائج دراسة  .(Nyang’au et al., 2020)الذكية. 

Ouédraogo  وحجم العاملين  ؛التعليم أن ، (2019)وآخرون
تأثير له  من أفراد األسرة؛ وتلقى المساعدات؛ والتدريب؛

ايجابى على معظم ممارسات الزراعة الذكية مناخيا. كما 
يرتبط تبنى ممارسات أصناف مقاومة للجفاف وجرعات دقيقة 

 ,.Ouédraogo et al).    من التسميد بتلقى المساعدات والتدريب

2019)  
هناك أن إلى ، (2018)وآخرون  Aryalكما توصلت دراسة 

؛ احتمالية تبنيهاو ارتباط بين حزم ممارسات الزراعة الذكية؛ 
شدة التبنى تتأثر بعوامل مثل الخصائص الديموغرافية؛  كذلك

وامل والعلى السوق؛ إالوصول و ؛ المزرعةعناصر و 
لى إالوصول و خطر المناخ؛ و  قتصادية؛الا-جتماعيةالا

كما وجدت الدراسة أن رشادى. الخدمات والتدريب اإل
لدرجة حرارة مرتفعة كمؤشر لخطر  ينن المعرضيالمزارع

كذلك المناخ أكثر تنوعا للمحاصيل والحد األدنى من الحرث؛ 
المزارعون أقل احتمالية لتبنى المغذيات الصغرى خصوصا 
فى فصول الشتاء القصيرة؛ وأكثر احتمالية لتبنى الحد األدنى 

التدريب على لى ذلك؛ وجد أن إفة باإلضامن الحرث. 
القضايا المتعلقة بالزراعة له تأثير ايجابى على كثافة 

 ,.Aryal  et al)  واحتمالية تبنى ممارسات الزراعة الذكية

وآخرون  Mwunguدراسة  أظهرت نتائجفى حين  .(2018
 ىومحتوى الكربون العضو  ؛األرض أن انحدار ،(2018)
ومتوسط هطول األمطار  ؛ىوحالة األمن الغذائ ؛للتربة
قرار  ىأثرت ف ؛ومتوسط درجة الحرارة الشهرية ؛ىالشهر 
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اعتماد تقنيات الزراعة الذكية مناخيا. ومن العوامل األخرى 
 ؛مؤشر معرفة القراءة والكتابة ىف التبن أثرت أيًضا ىالت

وة وحيازة الثر  ؛واالئتمان ؛والوصول إلى المعلومات الزراعية
كما وجد  .(Mwungu et al., 2018) ومنح األصول ؛الحيوانية

 ؛العمر، أن (2018)وآخرون  Akrofi-Atitiantiفى دراسة  
تؤثر  رشاديةومستوى المسكن؛ والوصول الى الخدمات اال

 Akrofi-Atitianti et) على تبنى تقنيات الزراعة الذكية مناخيا

al., 2018).  ورأس المال  ؛النوع االجتماعى؛ والتعليمكذلك
المناخ؛  أخطار ىاالجتماعى واالقتصادي؛ وخبرة المزارعين ف

 ,.Aryal  et al)  لى الخدمات االرشادية والتدريبإوالوصول 

2018). 
رأس المال الطبيعى كما توصلت بعض الدراسات الى أن 

األكبر تأثيرا على تبنى تكنولوجيا  هما ورأس المال المادى
ة لنسق انتاج الماشية أكثر من رؤوس ممارسات الزراعة الذكي

رؤوس األموال تؤثر على كذلك وجد أن األموال األخرى. 
 ,García de Jalón)  استيعاب الممارسات الذكية مناخيا

Silvestri  and Barnes, 2017) . عدد سنوات باإلضافة الى
ذات التأثير  وجد أنها وعضوية الجماعات االجتماعية ؛التعليم

المعنوى فى تفسير المستوى المنخفض والمرتفع من تبنى 
الحصول على التمويل كان ممارسات الزراعة الذكية. بينما 

المتغير ذو التأثير المعنوى في تفسير المستوى المنخفض من 
 .(Ojoko et al., 2017)  زراعة الذكيةتبنى ممارسات ال

عمر لى ذلك وجد أيضا فى بعض الدراسات أن إباإلضافة 
جمالى المساحة المملوكة؛ والتجارة الصغيرة ؛األسرةرب   وا 

Small commercial ؛ والعمالة الرسمية؛ تقلل من احتمالية
تبنى أكثر من استراتيجيتين من استراتيجيات الزراعة الذكية 

زيادة زيادة حوادث الفيضانات تؤدى الى كذلك مناخيا. 
يات الزراعة راتيجيتين من استراتيجاحتمالية تبنى أكثر من است

الذكية مناخيا؛ كما أن دخل األسرة ال يؤثر على عدد 
 .(Justin et al., 2017)  االستراتيجيات المتبعة

، بأن المكانة (2015)وآخرون  Carmonaكما جادل 
االقتصادية للمزارعين وسلوكياتهم الشخصية وخلفيتهم 
االجتماعية والثقافية يمكن أن تؤثر على تبنى ممارسات 

كما أثبت  .(Carmona et al., 2015)  ية مناخياالزراعة الذك
الدورات  أن Yapwattanaphunو Van Thanhكال من 

دراك الزراعة  اإلرشادية والمكانة االقتصادية والتعليم وا 
 Van)  المستدامةالمستدامة تؤثر على تبنى أساليب الزراعة 

Thanh and Yapwattanaphun, 2015).  زيادة الوعى كذلك
والمرونة مرتبط بتبنى تقنيات الزراعة الذكية مناخيا. 

(Bernier et al., 2015). 
من خالل التعرف على العديد من الدراسات التطبيقية 
والمرتبطة بممارسات الزراعة الذكية مناخيا؛ يمكن مالحظة 

الدراسات لم تقدم وصفة جاهزة لهذه الممارسات كذلك  أن هذه
اختلفت نسبة الممارسة داخل المجتمع البحثى الواحد من 

يث ممارسة الى أخرى؛ كما اختلفت أهداف هذه الدراسات ح
التعرف على  ألهداف هذه الدراسات هوكان النصيب األكبر 

محددات ممارسات الزراعة الذكية مناخيا مع اختالف الزمان 
والمكان والعينة؛ كذلك حاول البعض التعرف على درجة 
األهمية النسبية للممارسات زراعية دون ممارسات أخرى. 

يمكن تصنيف محددات الممارسات الذكية  ؛وبشكل عام
ست مجموعات من  فى والناتجة عن هذه الدراسات ناخيام

 المحددات:
الدورات و )التدريب؛ متمثلة فى  ارشادية/ تعليميةمحددات  -

االرشاد  ىاالعالمى؛ والثقة فى موظف والتعرضاالرشادية؛ 
 .(؛ وتوفر المعلوماتالزراعى

)الحصول على اشتملت على محددات  سياسية/مؤسسية -
لى السوق؛ والوصول والوصول ا واالئتمان؛المساعدات؛ 
 .الى الخدمات(

الزراعة أهمية تغيرات المناخية و لل ادراكيةمحددات  -
)خطر المناخ؛ االتجاه نحو المخاطر؛ وهى  المستدامة
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والتغير المناخى المدرك؛ والقدرة على المرونة؛ والتعرض 
 المستدامة(للصدمات المناخية؛ والوعى بأهمية الزراعة 

االجتماعية -وغرافيةبالخصائص الديممحددات مرتبطة  -
)الخلفية الثقافية  )العمر؛ التعليم :ومنها وأسرته للمزارع

؛ وحجم األسرة؛ والخبرة بالزراعة؛ وعضوية واالجتماعية(
المنظمات التعاونية واالجتماعية؛ وسمات الشخصية؛ 

الزراعية؛ وحجم الحيازة والدخل وحجم الحيازة األرضية 
ة؛ ورأس المال المادى؛ ورأس المال الحيوانية المزرعي

 .(الطبيعى
)نوع التربة؛ على سبيل المثال  :بالمزرعةمحددات مرتبطة  -

 .حجم العمالة الرسمية؛ وحجم العمالة األسرية(و 
 الفروض البحثية

 نظريا إطارامن م استعراضه فى هذا البحث ت ما على بناء
 بعض؛ ونتائج لاعة الذكيةإلدارة ممارسات الزر  امفاهيمي

. بممارسات الزراعة الذكية الصلة ذات التطبيقية لدراساتا
 االرتباطية العالقات الختبار البحث هذا يسعى سوف

للمزارع؛  االجتماعية -البنائية متغيرات البعض  بين المتعددة
 -مناخية الو والسياسية المؤسسية؛ ؛ االرشادية -التعليمية و 

ستقلة( من يرات )الممن المتغ جموعةعية كموالمزر ؛ دراكيةاال
 (تابع) كمتغير إدارة ممارسات الزراعة الذكية ومتغير جهة،

 العالقات هذه صحة والختبار .أخرى جهة من فى هذا البحث
 :التالية البحثية الفروض صياغة تم المتعددة، االرتباطية

 هناك مع ثبات العوامل األخرى؛ :الفرض البحثى األول
؛ التعليمية؛ والحالة السن) من لك بين متعددة ارتباطية عالقة

عدد ؛ و عدد األوالد الذكور؛ و الخبرة فى ممارسة الزراعةو 
عدد األوالد الذكور أكبر ؛ و عاما 15األوالد الذكور أقل من 

حجم الدخل األسرى الشهرى من مصادره ؛ و عاما 15من 
حجم الحيازة األرضية الزراعية ؛ و المختلفة )جنيها مصريا(

حجم الحيازة من ؛ و زرعيةة الحيوانية الملحياز حجم ا؛ و )قيراط(
التعرض ؛ و التعرض لمصادر المعلومات؛ و اآلالت الزراعية

حجم التعرض لإلرشاد ؛ و لإلرشاد الحكومى )العام الماضى(

عدد مرات زيارة المرشد للمزارع ؛ و الحكومى )العام الماضى(
عدد مرات زيارة المزارع للمرشد )العام ؛ و )العام الماضى(

؛ المستوى المحلىمؤسسى على  -ذكاء سياسى؛ و لماضى(ا
دراك التغير المناخى )العشر سنوات الماضية(و  دراك ؛ و ا  ا 

لة حجم العما؛ و عواقب ممارسات الزراعة الذكية مناخيا
حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة ؛ و المزرعية

تبنى أصناف/سالالت جديدة )العشر سنوات ؛ و )ساعة/يوم(
دارة ممارسات ( يويةح-مزرعية فيزيقية التمشك؛ و األخيرة( وا 

 لإلنتاج النباتى. الزراعة الذكية مناخيا
 هناك مع ثبات العوامل األخرى؛ :ثانيالفرض البحثى ال

 ؛الحالة التعليمية؛ و )السن من كل بين متعددة ارتباطية عالقة
عدد ؛ و عدد األوالد الذكور؛ و الخبرة فى ممارسة الزراعةو 

عدد األوالد الذكور أكبر ؛ و عاما 15أقل من األوالد الذكور 
حجم الدخل األسرى الشهرى من مصادره ؛ و عاما 15من 

حجم الحيازة األرضية الزراعية ؛ و المختلفة )جنيها مصريا(
حجم الحيازة من ؛ و الحيازة الحيوانية المزرعيةحجم ؛ و )قيراط(

التعرض ؛ و التعرض لمصادر المعلومات؛ و اآلالت الزراعية
رشاد حجم التعرض لإل؛ و العام الماضى(اد الحكومى )لإلرش

عدد مرات زيارة المرشد للمزارع ؛ و )العام الماضى( الحكومى
عدد مرات زيارة المزارع للمرشد )العام ؛ و )العام الماضى(

؛ مؤسسى على المستوى المحلى -ذكاء سياسى؛ و الماضى(
دراك التغير المناخى )العشر سنوات الماضية(و  دراك ؛ و ا  ا 

عمالة ال حجم؛ و ممارسات الزراعة الذكية مناخياعواقب 
حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة ؛ و المزرعية

تبنى أصناف/سالالت جديدة )العشر سنوات ؛ و )ساعة/يوم(
دارة ممارسات ( حيوية-كالت مزرعية فيزيقيةمش؛ و األخيرة( وا 

 لإلنتاج الحيوانى. الزراعة الذكية مناخيا
 هناك مع ثبات العوامل األخرى؛ :ثثالالفرض البحثى ال

؛ ؛ والحالة التعليميةالسن) نم كل بين متعددة ارتباطية عالقة
عدد ؛ و عدد األوالد الذكور؛ و الخبرة فى ممارسة الزراعة و

عدد األوالد الذكور أكبر ؛ و عاما 15األوالد الذكور أقل من 
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حجم الدخل األسرى الشهرى من مصادره ؛ و عاما 15من 
حجم الحيازة األرضية الزراعية ؛ و )جنيها مصريا(المختلفة 
حجم الحيازة من ؛ و حيوانية المزرعيةيازة الحجم الح؛ و )قيراط(

التعرض ؛ و التعرض لمصادر المعلومات؛ و اآلالت الزراعية
حجم التعرض لإلرشاد ؛ و )العام الماضى( لإلرشاد الحكومى

زارع عدد مرات زيارة المرشد للم؛ و الحكومى )العام الماضى(
عدد مرات زيارة المزارع للمرشد )العام ؛ و )العام الماضى(

؛ مؤسسى على المستوى المحلى -ذكاء سياسى؛ و اضى(الم
دراك التغير المناخى )العشر سنوات الماضية(و  دراك ؛ و ا  ا 

حجم العمالة ؛ و سات الزراعة الذكية مناخياعواقب ممار 
حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة ؛ و المزرعية

تبنى أصناف/سالالت جديدة )العشر سنوات ؛ و ة/يوم()ساع
دارة ممارسات  حيوية(-عية فيزيقيةت مزر مشكال؛ و األخيرة( وا 

  ط.لإلنتاج المختل الزراعة الذكية مناخيا
الفروض البحثية تم وضعها فى والختبار صحة هذه 

 صورتها الصفرية الختبارها احصائيا فى هذا البحث.

 الطرق واألساليب البحثية
  مجتمع البحث والعينة

جتمع لتحقيق أهداف هذا البحث فقد تقرر تحديد الم
لحيازات الصغيرة البحثى وهو جميع المزارعين من أصحاب ا

)محافظة الغربية؛   246124فدان فأقل( والبالغ عددهم  3)
يتسم كذلك  .(2019مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ 
الزراعى زين باإلنتاج النشاط الزراعى الخاص بهؤالء الحائ

جغرافى لريف ماشية(. ونظرا لالنتشار ال-المختلط )محاصيل
ادارية؛ فقد تقرر  محافظة الغربية والمتمثل فى ثمان مراكز

تمثيل المراكز اإلدارية الثمان لمحافظة الغربية بأربع مراكز 
فقط وذلك بأسلوب االختيار العشوائى البسيط بدون احالل؛ 

ة؛ مركز كفر الزيات؛ ن )مركز السنطفأسفر االختيار ع
؛ تلى ذلك تمثيل كل طا(طن مركزومركز المحلة الكبرى؛ و 

مركز من المراكز األربع المختارة بقرية واحدة وذلك بأسلوب 
االختيار العشوائى البسيط بدون احالل؛ فأسفر االختيار عن 

أربعة قرى من قرى المراكز األربع المختارة وهى: )ميت 
اتم؛ وشونى(؛ حيث بلغ إجمالى عدد دلجمون؛ والهيالليث؛ وال

ثالث أفدنة فأقل بالقرى األربعة المختارة الحائزين الذكور ل
(؛ حائزا على الترتيب )محافظة 2710؛ 1472؛ 2065؛ 636)

 .(2019الغربية؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ 
( فدان فأقل 3ولتمثيل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة )

تاج الزراعى المختلط؛ فقد تقرر اختيار عينة من من ذوى اإلن
رية من القرى األربع قوامها ستة وثالثون مزارعا من كل ق

كشوف الحيازة الزراعية بالجمعية الزراعية والتابعين لها هؤالء 
المزارعين إداريا؛ وذلك بمساعدة المهندس الزراعى بالجمعية 

بحيث يتوفر فى نة المختارة؛ الزراعية بكل قرية من قرى العي
فدنة فأقل؛ كذلك  على ا 3هؤالء المزارعين صفة حجم الحيازة 

 –راعى المختلط )محاصيل أن يكونوا من ذوى اإلنتاج الز 
مزارعا فى هذا  144ماشية(؛ وقد أسفر ذلك عن عينة قوامها 

  البحث.
 اإلجراءات

وحتى  ونييو شهر بداية جمعت بيانات هذا البحث فى 
. وتم استخدام طريقة ميالدية 2021 أغسطسة شهر نهاي

لعينة؛ وكذلك استخدام أسلوب المقابلة المسح االجتماعى با
شخصية وجها لوجه؛ وذلك للحصول على البيانات من ال

الذين تم اختيارهم فى العينة. وقد أمكن استيفاء المزارعين 
%. سبق  100عدد االستمارات البحثية المطلوبة كاملة بنسبة 

ءات اعداد استمارة لجمع البيانات اشتملت هذه تلك االجرا
على مجموعة من المقاييس ذات المؤشر الواحد؛  االستمارة

البحث.  هذا لقياس متغيراتومجموعة من المقاييس المركبة؛ 
وقد تم تحويل جميع الدرجات الخام للمقاييس المركبة 

عن ية؛ لتعبر لى درجات معيار إالتجميعية فى هذا البحث 
ويعرض جدول رقم الكلية للمقياس المركب التجميعى؛ الدرجة 

قياسها  المستخدمة فى بنودالد لمتغيرات البحثية وعد( ا1)
فيما يلى التعاريف و المناسب لها؛  اإلحصائىوالوصف 
 :لهذه المتغيرات البحثيةاإلجرائية 
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  ألسرة المزرعيةل االجتماعية-بنائيةمجموعة المتغيرات ال
السن عدد السنوات التى قضاها المزارع منذ د بيقصو  سنال -

 راء البحث ألقرب سنة ميالدية.الميالد وحتى وقت إج
الى عدد سنوات  الحالة التعليمية تشير الحالة التعليمية -

حتى وقت  المزارع ؛ والتى حصل عليهاىالتعليم الرسم
 البحث. هذا اجراء

برة عدد سنوات الخ ويقصد به الخبرة فى ممارسة الزراعة -
مهنة الزراعة للمزارع وحتى وقت اجراء هذا فى ممارسة 

 البحث.
 األوالدعدد ويقصد به  األوالد الذكورم األسرة من جح -

وحدة  ىألسرة المزارع والذين يعيشون معه ف الذكور
 معيشية واحدة حتى وقت اجراء هذا البحث.

ويقصد به  سنة 15أقل من حجم األسرة من األوالد الذكور  -
سنة ألسرة المزارع والذين  15الد الذكور أقل من عدد األو 

دة معيشية واحدة حتى وقت اجراء هذا يعيشون معه فى وح
 البحث.

 ويقصد سنة 15أكبر من حجم األسرة من األوالد الذكور  -
سنة ألسرة المزارع  15به عدد األوالد الذكور أكبر من 

والذين يعيشون معه فى وحدة معيشية واحدة حتى وقت 
 هذا البحث. اجراء

يقصد به مجموع القيمة  حجم الدخل األسرى الشهرى -
لتى يحصل عليها المزارع ية مقدره بالجنيه المصرى واالمال

 المصادر المختلفة.وأى من أفراد أسرته فى الشهر من 
يقصد بالحيازة األرضية الزراعية  الحيازة األرضية الزراعية -

إجمالى سرية كأحد مؤشرات المكانة االقتصادية؛ ألا
المزارع وجميع أفراد  مساحة األرض الزراعية التى يقوم

ه بزراعتها؛ ويمارس فيها نشاطه الزراعى؛ سواء اسرت
وقت اجراء  كانت ملك أو ايجار أو اصالح زراعى حتى

 البحث.
يقصد بحيازة الحيوانات المزرعية  حيازة الحيوانات المزرعية -

إجمالى ما كأحد مؤشرات المكانة االقتصادية للمزارع؛ 

)ماشية كبيرة أو  يمتلكه المزارع من حيوانات مزرعية
 وقت اجراء هذا البحث. رة(صغي

يقصد بحيازة اآلالت الزراعية كأحد  حيازة اآلالت الزراعية -
مؤشرات المكانة االقتصادية للمزارع؛ إجمالى ما يحوزه 

 ويمتلكه المزارع من آالت زراعية وقت اجراء هذا البحث.
  رشاديةا - تعليميةرات متغيمجموعة 

ويقصد  خىعن التغير المنا التعرض لمصادر المعلومات -
مدى تنوع المصادر التى يستقى منها معلوماته عن  به

   المناخية.التغيرات 
مدى مشاركة المزارع  ويقصد به الحكومى لإلرشادالتعرض  -

المختلفة على سبيل المثال  فى األنشطة االرشادية
حضور اجتماع ارشادى؛ حضور حضور دورة تدريبية؛ 
لتطوع لمساعدة لحملة ارشادية؛ ا ندوة ارشادية؛ التعرض

 المرشد الزراعى؛ مشاهدة قناة مصر الزراعية.
عدد مرات ويقصد به  الحكومى لإلرشاد حجم التعرض -

المختلفة خالل  مشاركة المزارع فى األنشطة االرشادية
 سبيلعلى  العام الماضى وحتى وقت اجراء هذا البحث؛

ندوات  المثال دورات تدريبية؛ اجتماعات ارشادية؛
ارشادية؛ التطوع لمساعدة  التحمرض لتع؛ الارشادية

 المرشد الزراعى؛ مشاهدة قناة مصر الزراعية.
عدد مرات زيارة ويقصد به  زيارة المرشد الزراعى للمزرعة -

خالل العام الماضى وحتى  للمزرعة الزراعى المرشد
 حث.وقت اجراء هذا الب

ة ر عدد مرات زياويقصد به  زيارة المزارع للمرشد الزراعى -
خالل العام الماضى وحتى  فى مقر عمله للمرشدرع المزا

 وقت اجراء هذا البحث.

بنى ويقصد به مدى توفر الالمؤسسى  –الذكاء السياسى 
توفر معلومات التحتية؛ وتوفر الخدمات االرشادية والبيطرية؛ و 

يل والتأمين ومخرجات ومدخالت عن السوق من حيث التمو 
لمجتمع المحلى رعة وذلك باالالزم للمز ج؛ وتوفر التمويل اإلنتا

 الذى ينتمى إليه المزارع.
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 مناخية –مجموعة متغيرات ادراكية 
 زارعيقصد به تصور الم التغير المناخى المدرك -

للعناصر المناخية فى البيئة الطبيعية المحيطة به حيث 
ناخية من حيث تغيرها إيجابا أو سلبا تأثره باألحداث الم

ا ة محددة؛ من خالل منييرها خالل مدة زمأو عدم تغ
يكتسبه من خبرات عن تلك األحداث المناخية؛ وذلك 
باستخدام معارفه ومعلوماته الحسية فى تمثيل البيئة 
المناخية المحيطة به وفهمها. وتم قياسه من خالل سؤال 

فى البيئة المحيطة به،  المبحوث عن التغيرات المناخية
خالل ن األخيرة؛ وذلك م وذلك خالل العشر سنوات

 ,.Jaishi et al)  عشر عنصرا مناخيا قائمة من اثنا

2018). 
ويقصد به  إدراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية مناخيا -

مدى إدراك المزارع لمردودات إدارة ممارسات زراعية 
ذكية مناخيا من حيث زيادة اإلنتاجية على المدى 

ية؛ يرات المناخالبعيد؛ والمساعدة على التكيف مع التغ
 ل من انبعاث الغازات الدفيئة.والتقلي

 ةمجموعة متغيرات مزرعي
يقصد به عدد العمالة سواء الدائمة  حجم العمالة المزرعية -

أو المؤقتة من داخل األسرة أو من خارجها بأجر أو بدون 
أجر والتى يستعين بها المزارع للقيام بأنشطته المزرعية 

 اء هذا البحث.وذلك خالل العام الماضى وحتى وقت اجر 
يقصد به عدد  حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة -

ضيها المزارع للعمل بالمزرعة يق عات اليومية والتىساال
 والقيام باألنشطة الزراعية.

يقصد به عدد األصناف  تبنى أصناف/سالالت جديدة -
النباتية و/أو السالالت الحيوانية والتى تم تبنيها خالل 

 حتى وقت اجراء هذا البحث.العشر سنوات الماضية و 
درجة إلى تشير  يةالحيو  –المشكالت المزرعية الفيزيقية  -

فى ة المزارع من تواجد المشكالت التى تواجهه معانا
ل مياه ؛ مثالحيوى لمزرعته -المجال اإليكولوجي الفيزيقى

الرى الزراعى؛ وملوحة التربة؛ ومشاكل الرى والصرف؛ 
 لفيروسية.والحشائش؛ واألمراض الفطرية وا

  إدارة ممارسات الزراعة المختلطة الذكية مناخيا

استخدام أربع مكونات من  البحث؛ تمهذا هداف أل طبقا
مكونات الزراعة الذكية مناخيا للتعبير عن مقياس إدارة 
الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لدى المزارع المصرى في 

ذكية  ليدلتا النيل وهى: )إدارة ممارسات إلنتاج المحاص
دارة ممار  دارة المياه؛ والتربة وادارتها؛ وا  ت اإلنتاج سامناخيا؛ وا 

الحيوانى الذكية مناخيا. ونظرا الن ممارسات إدارة المياه 
والتربة تعد ممارسات يقوم المزارع بإدارتها ضمن ممارسات 
اإلنتاج النباتى للمحاصيل؛ فقد تم دمج هاذين المكون تحت 

ليصبح مقياس الممارسات الزراعية  مكون اإلنتاج النباتى؛
مقاييس فرعيين يتكون من  يالإلنتاج المختلط والذكية مناخ

مكون إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا إلنتاج هما: 
المحاصيل؛ ومكون إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا 
إلنتاج الثروة الحيوانية؛ وذلك وفقا لخصائص المزرعة لدى 

رع المصرى والعينة المختارة فى هذا البحث ذات اإلنتاج المزا
 32ليعبر المقياس العام عن   ة(ماشي-حاصيل)مالمختلط 

  وذلك كالتالى:ممارسة للزراعة المخلطة والذكية مناخيا 
 مكون إدارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا لإلنتاج النباتى

بإدارتها  ويقصد به مجموعة من الممارسات والتى يقوم المزارع
من ة قائمة متكاملوتطبيقها سواء كلها أو بعضها؛ وهى ليست 

نما هى أمثلة لبعض الممارسات والتى تصنف  الممارسات؛ وا 
على انها ممارسات ذكية مناخيا إلنتاج المحاصيل الزراعية 

العتبار ذلك على مستوى المزرعة؛ مع الوضع فى او 
دار لكل منطقة التباينات فى خصائص التربة والمياه واالنح

مكون س قياسه بمقيا باإلضافة إلى المتغيرات األخرى. وتم
مصدر هذه  -من قائمة مكونة من تسعة عشر ممارسة 

مرتبطة  -(FAO, 2014:202–4, 2018:71–77)الممارسات 
دارة أصناف جديدة وهى  :بإدارة حماية التربة والمياه وا 
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اإلحصاء الوصفى للمقاييس الكمية المستخدمة فى هذا البحث.1جدول  
معامل ثبات ألفا 
كورنباخ للبنود 

 المعيارية

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 عدد بنود
 المقياس

 
 المتغير

 

 السن 1 51.52 9.87 --
 عدد سنوات التعليم الرسمى 1 9.84 5.06 --
 عدد سنوات الخبرة فى ممارسة الزراعة 1 28.87 13.02 --
 الذكور والدعدد األ 1 1.98 1.54 --
 عاما 15الذكور أقل من  والدعدد األ 1 0.44 00.75 --
 عاما 15الذكور أكبر من  والدعدد األ 1 0.95 1.52 --

0.890 8272 6637 9 
 ادره المختلفة )جنيهى الشهرى من مصاسرحجم الدخل األ

 (يامصر
 حجم الحيازة األرضية الزراعية )قيراط( 1 26.89 20.04 --

 الحيوانية المزرعيةحجم الحيازة  6 2.67 2.08 0.663
 حجم الحيازة من اآلالت الزراعية 7 8.81 6.24 0.883
   ( a(التعرض لمصادر المعلومات 8 9.18 4.60 0.888
 ( a(التعرض لإلرشاد الحكومى )العام الماضى( 6 7.16 2.22 0.824
 حجم التعرض لإلرشاد الحكومى )العام الماضى( 6 53.03 11.98 0.778

 عدد مرات زيارة المرشد للمزارع )العام الماضى( 1 2.71 1.46 --
 عدد مرات زيارة المزارع للمرشد )العام الماضى( 1 3.45 2.89 --

 ( a(سى على المستوى المحلىمؤس -اء سياسىكذ 4 5.80 3.61 0.730
 ( a(إدراك التغير المناخى )العشر سنوات الماضية( 12 18.46 5.72 0.917
 إدراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية مناخيا 3 9.19 1.86 0.767

 حجم العمالة المزرعية 1 5.50 8.84 --
 اعة/يوم()سحجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة  1 4.29 4.99 --
 تبنى أصناف/سالالت جديدة )العشر سنوات األخيرة( 1 1.44 0.50 --

 حيوية-فيزيقيةمشكالت مزرعية  5 6.21 1.42 0.501
 ( a(مكون إدارة ممارسات زراعية ذكية لإلنتاج النباتى 19 19.09 11.22 0.941
     ( a(انىيومكون إدارة ممارسات زراعية ذكية لإلنتاج الح 13 15.21 8.92 0.949
 ( a(إدارة ممارسات زراعية ذكية لإلنتاج المختلط 32 34.31 19.39 0.968

البيانات الميدانية لهذا البحث.المصدر: جمعت وحسبت من   
- )a)  )تم قياس هذه المتغيرات من خالل مقاييس مركبة اسمية ثنائية )نعم/ال(Nominal Binary) . 

- (b)  تم حساب الدرجة المعياريةrecos-Z .لجميع بنود المقاييس المركبة التجميعية؛ وذلك للحصول على الدرجة الكلية للمقياس 

- (c) ود؛ طبقا لطبيعة الحيوان أو لطبيعة اآللة.تم معايرة مقياس حيازة الحيوانات المزرعية؛ ومقياس حيازة اآلالت الزراعية؛ بأوزان نسبية لتعبر عن االختالف النسبى لكل بند من البن 

- (d) 20استخدام معادلة م ت)-KR )Richardson-Kuder  ذات المستوى االسمى الثنائى.عند حساب معامل ثبات ألفا فى حالة المقاييس(Garson 2013)  

 

 –سطح التربة  ةطي)ترك بقايا المحصول السابق لتغ
الملش؛ عدم حرث التربة؛ القيام بالحد األدنى لحرث التربة؛ 
اتباع دورة محصولية؛ زراعة المحاصيل بالطريقة الشريطية؛ 
زراعة محصولين فى نفس الوقت بطريقة تبادلية؛ زراعة 
محاصيل متنوعة؛ استخدام فترات راحة بين العروات؛ عمل 

اح؛ اسيجة لمنع تآكل التربة؛ زراعة أشجار كمصدات ري
فحص المجارى المائية؛ والمصارف والتخلص من الحجارة 
والعوالق األخرى؛ الزراعة المبكرة للتكيف مع أنماط مياه الرى 
ومياه االمطار المتغيرة؛ عدم حرق بقايا النباتات؛ استخدام 

تنقيط؛ استخدام بقايا النباتات كسماد عضوى؛ استخدام الرى بال
ل الجفاف بدال من الرى بالرش؛ استخدام أصناف تتحم

األصناف الشرهة للمياه؛ استخدام أصناف تنضج مبكرا؛ 
استخدام أصناف تتحمل الحرارة( وطلب من المزارع أن يختار 
من بين اجابتين هما )نعم ( وذلك فى حالة الممارسة و)ال ( 

االجابتين درجات  وذلك فى حالة عدم الممارسة؛ وتم إعطاء
الدرجات المعيارية لدرجات  ؛ على الترتيب. وجمعت1؛ 2خام 

االستجابة على المقياس ككل لتعطى الدرجة المعيارية الكلية 
  لمكون إدارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا لإلنتاج النباتى.  
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اج الحيوانى إلنتل مناخيا ذكية زراعية ممارساتإدارة مكون 
المزارع بإدارتها الممارسات والتى يقوم  من وعةبه مجمويقصد 

وتطبيقها سواء كلها أو بعضها؛ وهى ليست قائمة متكاملة من 
نما هى أمثلة لبعض الممارسات والتى تصنف  الممارسات؛ وا 
على انها ممارسات ذكية مناخيا لإلنتاج الحيوانى وذلك على 

 من قائمة مقياس مكون خالل مستوى المزرعة. وتم قياسه من
 ,FAO)مصدر هذه الممارسات  - عشر ممارسةثالثة ن م

لى إالس المو  إضافة)ى: وه – (80–2018:79 ,27–2014:218
بقايا المحاصيل واستخدامها فى تغذية الحيوان؛ استخدام الردة 

؛ استخدام بقايا المحاصيل بعد معاملتها بمحلول -النخالة-
اليوريا فى تغذية الحيوان؛ عمل سيالج الذرة؛ تحديد أفضل 
مواعيد للتزاوج؛ استخدام التلقيح الصناعى؛ التطعيم ضد 

فيليات؛ رعاية ات الطمضاداستخدام  مراض المعدية؛األ
الحيوان لتجنب مشاكل الحمل والوالدة؛ فحص التهاب الضرع؛ 

. وطلب من المزارع تربية سالالت ماشية أكثر تحمال للحرارة(
وذلك فى حالة الممارسة  نعم(أن يختار من بين اجابتين هما )

عطاء االجابتين إوذلك فى حالة عدم الممارسة؛ وتم  ال(و)
رتيب. وجمعت الدرجات المعيارية ت؛ على ال1؛ 2ت خام درجا

لدرجات االستجابة على المقياس ككل لتعطى الدرجة 
المعيارية الكلية لمكون إدارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا 

 لإلنتاج الحيوانى.
 مجموعة مقاييس تعكس لمحة مختصرة عن عينة البحث 

هذا البحث على اشتملت أداة جمع البيانات فى  حيث
لمحة مختصرة قاييس الكيفية لتعكس المعة أخرى من مجمو 

هذه  لعينة المزارعين والمزرعة فى هذا البحث. حيث تشير
فى المئة من المزارعين النمط األسرى  64.8إلى أن  المقاييس

 هم منفى المئة من 83.4لهم هو األسرة البسيطة؛ كذلك 
نة ئة من المزارعين مهفى الم 90.6وجين. كما  وجد أن المتز 

فى  77.26هى مصدر الدخل الرئيسى لهم؛ كذلك الزراعة 
المئة من المزارعين متفرغون لمهنة الزراعة فقط بينما باقى 
أفراد العينة يمارسون مهنة الزراعة مع مهن أخرى؛ كذلك 

فى المئة منهم لم يحصلوا على قروض لتمويل  91.3
نة مئة من مزارعى العيفى ال 69.3رعة؛ كما كانت نسبة المز 

يازة األرضية الزراعية لهم هى فئة أرث؛ كما كانت مصدر الح
الحيازة األرضية الزراعية المملوكة والتى تمثل قطعة واحدة  

فى المئة كانت  46.3فى المئة من المزارعين؛ بينما  53.7
مثل قطعتين؛ الحيازة األرضية الزراعية المملوكة لديهم ت

فى  48.6لرئيسى ل نيل هى مصدر الرى اوكانت مياه نهر ال
المئة لدى المزارعين؛ بينما كانت فئة الوسيط لدى أفراد العينة 

فى  21.7هى فئة مياه النيل باإلضافة الى اآلبار حيث مثلت 
من المزارعين  95.4المئة من عينة المزارعين. كما أشار 

 المناخية. بسماعهم عن ظاهرة التغيرات
 ائية المستخدمةاألساليب اإلحص

 ات تم ترميزها؛ وادخالها في جداولالبيان بعد جمع
اإلصدار  SPSSبرنامج  وحزمة باستخدام الحاسب اآللى

؛ وذلك لحساب األساليب اإلحصائية التالية:  الثانى والعشرون
المتوسط الحسابى؛ واالنحراف المعيارى؛ وحساب الدرجات 

ثبات ألفا  املمع تقدير ؛ كذلكZالمعيارية طبقا لتوزيع 
تجميعية والمستخدمة فى هذا للمقاييس المركبة الكورنباخ 

االنحدار الخطى االرتباط و البحث؛ كذلك تم استخدام طريقة 
 Enterباستخدام أسلوب ادخال كل المتغيرات معا عدد المت

)النموذج  Stepwise)النموذج الكامل( واألسلوب التدريجى 
هذا  ىف بحثيةال روضالف صحة الختبارالمختزل(؛ وذلك 

بعد التأكد من مدى صالحية البيانات إلجراء  حث؛ وذلكالب
هذا الطريقة من التحليل؛ وذلك من حيث حجم العينة؛ 
وحساب االرتباط الداخلى بين المتغيرات المستقلة؛ والخطية؛ 
والتوزيع الطبيعى للبيانات، وكذلك التأكد من استقاللية 

؛ فوجد أن جميع (Tabachnick and Fidell, 2007)البواقى. 
ال تتعارض مع افتراضات طريقة و  مرضية هذه المؤشرات

 .االنحدار الخطى المتعدد
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 لنتائج ومناقشتهاا
نتائج وصف استجابات المزارعين على مقياس إدارة 

 الممارسات الزراعية الذكية

يعرض الهدف األول من أهداف هذا البحث؛ لتحقيق 
مقياس  ن علىعيار مز بات ال( نتائج وصف استجا2جدول رقم )

على مستوى  لإلنتاج المختلط إدارة الممارسات الزراعية الذكية
على  الممارسة ومستوى عدم الممارسة. حيث أشارت النتائج

ما يقرب من ربع عينة المزارعين وأقل  أن الممارسة مستوى
يمارسون استخدام الرى بالرش؛ واستخدام الرى بالتنقيط؛ 

من ثلث  يمارس ما يقرب ماك ى.الصناعواستخدام التلقيح 
المحاصيل بطريقة  عينة المزارعين عدم حرث التربة؛ وزراعة

ترك  يمارسون نصف عينة المزارعين شريطية؛ وما يقرب من
زراعة بقايا المحصول السابق لتغطية سطح التربة؛ و 

وعمل اسيجة لمنع  نفس الوقت بطريقة تبادلية؛ ىلين فو محص
كمصدات رياح؛ وعدم حرق بقايا  راجعة أشوزرا تآكل التربة؛

المحاصيل بعد معاملتها بمحلول ؛ واستخدام بقايا النباتات
؛ وتربية سالالت ماشية أكثر تحمال اليوريا في تغذية الحيوان

كما أشارت النتائج الى أن ما يقرب من ثلثى عينة  .للحرارة
ن يمارسون الحد األدنى لحرث التربة؛ والزراعة رعياالمز 
تغيرة؛ ف مع أنماط مياه الرى واألمطار المكيلتل لمبكرةا

صناف تتحمل الجفاف بدال من األصناف الشرهة واستخدام أ
للمياه؛ وكذلك استخدام أصناف تنضج مبكرا؛ واستخدام 

 ()الكمبوستأصناف تتحمل الحرارة؛ وعمل السماد العضوى 
فى  80أن ما يقرب من الى كذلك تشير النتائج  من الروث.

ين يمارسون اتباع دورة محصولية؛ ن المزارعم ثرأكلمئة فا
صيل متنوعة؛ وفحص المجارى المائية وزراعة محا

؛ واستخدام بقايا النباتات كسماد من العوائق والمصارف
(؛ وعمل سيالج الذرة؛ وعمل لنخالعضوى؛ واستخدام الردة )ا

دريس البرسيم؛ والتطعيم ضد األمراض المعدية؛ واستخدام 

؛ ورعاية الحيوان لتجنب مشاكل الحمل اتليفيات الطمضاد
  .التهابات الضرعوالوالدة؛ وفحص 

ما لى أن إمستوى عدم الممارسة؛ أشارت النتائج على أما 
 يقرب من ثلثى عينة المزارعين ال يمارس عدم حرث التربة؛

واستخدام الرى بالرش؛  وزارعة المحاصيل بالطريقة الشريطية؛
لتطعيم ضد األمراض المعدية. ما وا؛ لتنقيطواستخدام الرى با

ال يتركوا بقايا المحصول يقرب من نصف عينة المزارعين 
زراعة محصولين  يمارسونالسابق لتغطية التربة )الملش(؛ وال 
كل آعمل اسيجة لمنع تال فى نفس الوقت بطريقة تبادلية؛ و 

 اضافة الموالس الى بقاياال حرق بقايا النباتات؛ و و التربة؛ 
ال استخدام بقايا واستخدامها في تغذية الحيوان؛ و ل صيالمحا

المحاصيل بعد معالجتها بمحلول اليوريا في تغذية الحيوان. 
كما تشير النتائج الى أن ما يقرب من ثلث عينة المزارعين ال 

الحد األدنى من حرث التربة؛ وال استخدام فترات يمارسون 
ح؛ وال يار  كمصداتراحة بين العروات؛ وال زراعة أشجار 

الزراعة المبكرة للتكيف مع أنماط مياه الرى ومياه األمطار 
المتغيرة؛ وال استخدام أصناف تتحمل الجفاف بدال من 
األصناف الشرهة للمياه؛ وال استخدام أصناف تنضج مبكرا؛ 
وال استخدام أصناف تتحمل الحرارة؛ وال عمل السماد العضوى 

مواعيد للتزاوج؛ وال ل فضحديد أ)الكمبوست( من الروث؛ وال ت
كما أشارت نتائج عدم  تربية ماشية أكثر تحمال للحرارة.

الممارسة الى أن ما يقرب من ربع عينة المزارعين وأقل ال 
يمارسون اتباع دورة محصولية؛ وال زراعة محاصيل متنوعة؛ 
وال فحص المجارى المائية والمصارف من العوائق؛ وال 

عضوى؛ وال استخدام أصناف  ادسماتات كاستخدام بقايا النب
تنضج مبكرا؛ وال استخدام الردة )النخالة(؛ وال عمل سيالج 
الذرة؛ وال عمل دريس البرسيم؛ وال التطعيم ضد األمراض 
المعدية؛ وال استخدام الطفيليات؛ وال رعاية الحيوان لتجنب 

 مشاكل الحمل والوالدة؛ وال فحص التهابات الضرع.
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 ئوية الستجابات المبحوثين على مقياس إدارة ممارسات الزراعة الذكية والنسب المت التكرارا.2جدول
 ال يمارس يمارس الممارسة م

 % التكرار % التكرار

 49.5 46 50.5 47 ترك بقايا المحصول السابق لتغطية سطح التربة )الملش( 1
 68.9 80 31.6 37 عدم حرث التربة 2
 38.9 37 61.1 58 التربةث لحد األدنى لحرابالقيام  3
 20.0 17 80.0 68 اتباع دورة محصولية 4
 63.6 49 36.4 28 زراعة المحاصيل بالطريقة الشريطية 5
 53.0 53 47.0 47 زراعة محصولين فى نفس الوقت بطريقة تبادلية 6
 6.1 6 93.9 92 زراعة محاصيل متنوعة 7
 30.3 30 69.7 69 عرواتبين الاستخدام فترات راحة  8
 53.9 49 46.2 42 عمل اسيجة لمنع تآكل التربة 9

 40.4 42 59.6 62 زراعة أشجار كمصدات رياح  10
فحص المجارى المائية؛ والمصارف والتخلص من الحجارة والعوائق  11

 االخرى
93 88.6 12 11.4 

 28.7 25 71.3 62 ر المتغيرةومياه االمطاالزراعة المبكرة للتكيف مع أنماط مياه الرى  12
 50.5 49 48.5 48 عدم حرق بقايا النباتات 13
 14.3 15 85.7 90 استخدام بقايا النباتات كسماد عضوى 14
 33.7 32 66.3 63 استخدام أصناف تتحمل الجفاف بدال من األصناف الشرهة للمياه 15
 26.3 25 73.7 70 استخدام أصناف تنضج مبكرا 16
 33.0 31 67.0 63 رارةلحف تتحمل ام أصنااستخدا 17
 74.8 80 25.2 27 استخدام الرى بالرش 18
 80.9 89 19.1 21 استخدام الرى بالتنقيط 19
 48.6 52 51.4 55 اضافة الموالس الى بقايا المحاصيل واستخدامها فى تغذية الحيوان 20
 14.5 16 85.5 94 استخدام الردة )النخالة( 21
 52.0 51 48.0 47 ا بمحلول اليوريا فى تغذية الحيواند معاملتهبعمحاصيل بقايا الاستخدام  22
 13.8 15 86.2 94 عمل سيالج الذرة 23
 8.9 10 91.1 102 عمل دريس البرسيم 24
 28.7 31 71.3 77 عمل السماد العضوى )الكمبوست( من الروث 25
 33.3 33 66.7 66 للتزاوجتحديد أفضل مواعيد  26
 71.4 75 28.6 30 الصناعىح استخدام التلقي 27
 17.0 18 83.0 88 التطعيم ضد االمراض المعدية 28
 20.4 21 79.6 82 استخدام مضادات الطفيليات 29
 14.6 15 85.4 88 رعاية الحيوان لتجنب مشاكل الحمل والوالدة 30
 11.0 12 84.0 97 فحص التهابات الضرع 31
 39.6 38 60.4 58 ةارأكثر تحمال للحرتربية سالالت ماشية  32

 المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية لهذا البحث.

 ( مزارع؛ )%( تشير إلى النسبة المئوية لالستجابات الصحيحة للمبحوثين.154ة: حجم العينة = )مالحظ

 

استجابات المزارعين على مقياس  وصفئج نتايالحظ من 
ارسات على ممإدارة الممارسات الزراعية الذكية؛ تنوع ال

مستوى الممارسة؛ سواء لمكون اإلنتاج النباتى أو مكون 
يوانى؛ وهذه النتائج تتفق مع نتائج بعض الدراسات اإلنتاج الح
 ;Aryal  et al., 2018a ; Mujeyi et al., 2020) التطبيقية

Nyang’au et al., 2020; Okpokiri et al., 2021) 
 
 

  مناخيا الذكيةإدارة الممارسات الزراعية ت دامحد
 البحث، هذا من الرابعالثالث و الثانى و  الهدف تحقيقل

والتى  العالقات االرتباطية المتعددة نتائج استعراض يتم سوف
المتعدد كما  الخطى تم اختبارها من خالل أسلوب االنحدار

 يلى:
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 اتىنبالج محددات إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتا
 الخطى االنحدار نتائج( 3) رقم جدول من حيث يتضح

الرسمي؛ عدد سنوات التعليم السن؛ و  أن متغيرات ددالمتع
عدد األوالد ؛ و عدد سنوات الخبرة فى ممارسة الزراعةو 

عدد األوالد ؛ و عاما 15عدد األوالد الذكور أقل من ؛ و الذكور
ى من هر لشا حجم الدخل األسرى؛ و عاما 15الذكور أكبر من 
م جح؛ و حجم الحيازة األرضية الزراعية؛ و مصادره المختلفة

حجم الحيازة من اآلالت ة؛ و الحيازة الحيوانية المزرعي
التعرض لإلرشاد ؛ و التعرض لمصادر المعلومات؛ و الزراعية
عدد مرات ؛ و حجم التعرض لإلرشاد الحكومى؛ و الحكومى

؛ لمرشدل رعزاعدد مرات زيارة الم؛ و زيارة المرشد للمزارع
راك دا  ؛ و مؤسسى على المستوى المحلىال –سياسى الذكاء وال

دراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية ؛ و التغير المناخى ا 
حجم الوقت المخصص ؛ و حجم العمالة المزرعية؛ و مناخيا

المتبناة؛ عدد األصناف/السالالت ؛ و للعمل بالمزرعة
كون بط بمرتت عةمجتم حيويةال-فيزيقيةالمزرعية المشكالت وال

بمعامل  ىإدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج النبات
وتبلغ قيمة ف المحسوبة الختبار ؛ 0.653ارتباط متعدد قدره 

معنوية  قيمة وهى ؛4.152معنوية معامل االرتباط المتعدد 
 يه؛ وبناء عل0.001 عند مستوى احتمالى أقل منإحصائيا 
بين المتغيرات المستقلة  دةعدمتوجود عالقة ارتباطية يستنتج 

إلنتاج ت الزراعية الذكية لمكون إدارة الممارساتمعة وبين مج
مكن قبول الفرض البحثى بناء على هذه النتيجة ي والنباتى؛ 
  األول.

إلى أن المتغيرات المستقلة  2R ويشير معامل التحديد
كون إدارة من التباين فى م%  42.6مجتمعه تفسر نحو 

ضعيفة الى  وهى نسبة عية لإلنتاج النباتى؛رالز ا الممارسات
وتؤكد أن المتغيرات  ؛تماعيةسات االجفى الدرامتوسطة 

إدارة تفسر جانبا من التباين فى  البحثالمستخدمة فى 
األمر الذى يؤكد أن  النباتى؛ الممارسات الزراعية لإلنتاج

ذات تأثير  هذا البحثإليها  لم يتطرقهناك متغيرات أخرى 
 ارة الممارسات الزراعية لإلنتاج النباتى.إد نو كم ىعل

نوى الفريد فى تفسير التباين اإلسهام المعوللتعرف على 
قيم  تم حسابإدارة الممارسات الزراعية لإلنتاج النباتى؛ فى 

معامالت االنحدار الجزئى المعيارى واختبار معنوياتها 
 حيث (،3) رقم اإلحصائية وذلك كما هو موضح فى جدول

متغيرات فقط تسهم إسهاما معنويا فريدا فى  أربعأن ح تضي
إلنتاج إدارة الممارسات الزراعية الذكية للتباين فى تفسير ا

؛ وحجم التعرض ىالنباتى وهى عدد سنوات التعليم الرسم
دراك التغير المناخى؛ لإلرشاد الحكومى؛  والمشكالت وا 

 الحيوية.-المزرعية الفيزيقية
ات عالقة بين كل من المتغير الت باوللوقوف على مدى ث

إدارة الممارسات ومتغير  الفريدذات االسهام المعنوى  المستقلة
يتضح أن قيمة معامل  الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى

عدد سنوات التعليم الرسمي االرتباط الجزئى المعيارى لمتغير 
 معنوى احصائيا عند مستوى احتمالى أقلوهو   0.232-هو 
ؤثر عدد سنوات التعليم الرسمى يويعنى ذلك أن .  0.01ن م

فى ظل  نباتىالذكية لإلنتاج الالممارسات الزراعية رة إداعلى 
وبمقارنة  فى النموذج. ثبات جميع المتغيرات المستقلة األخرى

معامل االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط البسيط من 
احصائيا  معنوى ماهكالحيث المعنوية واالتجاه يتضح أن 

لم  االتجاهية و معنو األمر الذى يعنى أن الوسالب االتجاه؛ 
 األخرى فى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات المستقلة ايتأثر 

 النموذج.  ىف
ويتبين أيضا أن قيمة معامل االنحدار الجزئى المعيارى 

و وه 0.286-حجم التعرض لإلرشاد الحكومى تبلغ لمتغير 
ويعنى  0.05مستوى احتمالى أقل من  دعنا ئيمعنوى إحصا

إدارة ؤثر على رشاد الحكومى يحجم التعرض لالذلك أن 
فى ظل ثبات  نباتىالممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج ال

. وبمقارنة فى النموذج جميع المتغيرات المستقلة األخرى
من البسيط معامل االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط 
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كالهما معنوى احصائيا يتضح أن  ؛ة واالتجاهويعنلمحيث ا
لم  معنوية واالتجاهنى أن الاألمر الذى يع ؛وسالب االتجاه

 األخرى فى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات المستقلة يتأثرا
 فى النموذج. 

كما تشير النتائج أيضا أن قيمة معامل االنحدار الجزئى 
، وهو 0.287لغ تبى اخإدراك التغير المن المعيارى لمتغير

؛ ويعنى 0.01معنوى إحصائيا عند مستوى احتمالى أقل من 
ذلك أن إدراك التغير المناخى يؤثر على إدارة الممارسات 

فى ظل ثبات جميع المتغيرات  الزراعية الذكية لإلنتاج النباتى
المستقلة األخرى فى النموذج. وبمقارنة معامل االنحدار 

يط من حيث المعنوية باط البسرتالا الجزئى المعيارى بمعامل
تجاه؛ وى احصائيا وموجب االيتضح أن كالهما معن ؛واالتجاه

األمر الذى يشير إلى أن المعنوية واالتجاه لما يتأثرا فى ظل 
 استبعاد أثر جميع المتغيرات المستقلة األخرى في النموذج.

أن قيمة معامل االنحدار الجزئى  إلى كذلك تشير النتائج
الحيوية تبلغ  –مشكالت المزرعية الفيزيقية متغير الل رىياالمع

وهو معنوى إحصائيا عند مستوى احتمالى أقل من  ؛0.303
الحيوية  –؛ ويعنى ذلك أن المشكالت المزرعية الفيزيقية 0.01

تؤثر على إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج النباتى في 
. وبمقارنة موذجلنا فىظل جميع المتغيرات المستقلة األخرى 

رتباط البسيط معامل االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل اال
هما معنوى من حيث المعنوية واالتجاه؛ يتضح أن كال

ذى يعنى أن المعنوية احصائيا وموجب االتجاه؛ األمر ال
واالتجاه لما يتأثرا فى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات 

 المستقلة األخرى في النموذج.
إدارة المتغيرات المستقلة تأثيرا على  على أكثرف قو لو ول

تم استخدام  نباتىمناخيا لإلنتاج الالزراعية الذكية الممارسات 
 التدريجى التحليل االرتباطى واالنحدارى المتعدد نموذج

Stepwise Multiple Correlation and Regressionفأسفر  ؛
 عست التحليل عن معادلة انحدار خطى متعدد تتضمن 

 –المشكالت المزرعية الفيزيقية  مستقلة وهى تتغيرام

دراك التغير  ؛ىالحكوم لالرشاد وحجم التعرض ؛الحيوية وا 
وحجم الوقت  ؛ىعدد سنوات التعليم الرسمالمناخى؛ و 

المخصص للعمل بالمزرعة؛ والتعرض لمصادر المعلومات؛ 
 ع؛وعدد مرات زيارة المرشد للمزار  التعرض لإلرشاد الحكومى؛و 
  د مرات زيارة المزارع للمرشد.عدو 

دد الرتباطى واالنحدارى المتعوباستعراض نتائج التحليل ا
مجتمعة  تسع( يتضح أن المتغيرات ال3) رقم التدريجى بجدول

بإدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى ترتبط 
 بةوتبلغ قيمة ف المحسو  ؛0.599 بمعامل ارتباط متعدد قدره

وهى قيمة ؛ 8.457المتعدد  تبار معنوية معامل االرتباطخال
وعليه ؛ 0.001عند مستوى احتمالى أقل من ية احصائيا معنو 

عالقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة ينبغى استنتاج وجود 
دارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا  مجتمعة تسعال وا 

إلى أن  2R ددييشير معامل التحكما  لإلنتاج النباتى.
من  % 35.9مجتمعة تفسر نحو  تسعالمتغيرات المستقلة ال

إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج التباين فى 
 ى.النبات

 أن خمس متغيرات مستقلة فقط أيضا كما تشير النتائج
إدارة الممارسات الزراعية الذكية  فى ؤثر تأثيرا معنويا فريدات

( 3النتائج بجدول رقم )حيث اشارت  ؛تىبالنمناخيا لإلنتاج ا
األكبر  الحيوية هو –الفيزيقية زرعية المشكالت الم أن متغير

بإدارة الممارسات  (β=0.309 ; p˂0.01)من حيث القوة التنبؤية 
%  12.6 ويساهم بنسبةالزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى 

لإلنتاج ا خيناإدارة الممارسات الزراعية الذكية مفى تفسير 
 النباتى 

1)00˂0.p=0.126; F (1, 144) = 20.851; 2 R ∆( وهذا 
الحيوية  –المشكالت المزرعية الفيزيقية يشير الى أن بزيادة 

فى البيئة االيكولوجية المحيطة بالمزارع فإن هذا سوف يكون 
 r) حافزا إلدارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا إلنتاجه النباتى

= 0.356). 
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أن متغير حجم التعرض لإلرشاد  إلى النتائج يرتشا كم
 بإدارة (β= - 0.247 ; p˂0.05)ة تنبؤية الحكومى ذو قو 

الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى ويساهم 
إدارة الممارسات الزراعية الذكية  % فى تفسير 8.2بنسبة 

 مناخيا لإلنتاج النباتى
 001)˂0.p ;676.4= 1 =0.082; F (1, 143)2 R ∆( وهذا 

الحكومى فان  حجم التعرض لالرشاد ضعفب هيشير إلى أن
الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى سوف  إدارة

 . (r = -.0267) أيضاتضعف 

وأشارت النتائج أيضا أن متغير إدراك التغير المناخى 
ت بإدارة الممارسا (β=  0.294 ; p˂0.01)ةذو قوة تنبؤي

%  7.3نتاج النباتى ويساهم بنسبة اعية الذكية مناخيا لإلزر ال
إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج   فى تفسير

 النباتى
    ˂0.001)p; 461.14=  =0.073; F (1, 142)2 R∆(  وهذا

درجة ادارك التغير المناخى لدى المزارع  يشير إلى أن بزيادة
ته للممارسات الزراعية ار ادة سوف ينعكس ذلك على زياد

   (r = 0.271)النباتى  إلنتاجهالذكية مناخيا 
كذلك تبين من النتائج أن متغير عدد سنوات التعليم 

بإدارة  (β= - 0.179 ; p˂0.05)تنبؤية الرسمى ذو قوة 
الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى ويساهم 

 الزراعية الذكية اترسماإدارة الم % فى تفسير 3.6 بنسبة
 مناخيا لإلنتاج النباتى

    ˂0.01)p; 493.7=  F (1, 141)=0.073; 2 R∆(  وهذا
عدد سنوات التعليم الرسمى ينقص  نقصيشير إلى أن ب

مستوى إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج 
  (r = - 0.162) النباتى

صص مخالت متغير حجم الوقكما تبين من النتائج أن 
بإدارة  (β= - 0.210 ; p˂0.01) قوة تنبؤية للعمل بالمزرعة ذو

الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى ويساهم 

إدارة الممارسات الزراعية الذكية % فى تفسير  2.9بنسبة 
 مناخيا لإلنتاج النباتى 

  )5˂0.0p; 301.6=0.029; F (1, 140) = 2 R∆( وهذا 
ص حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة قنبن أ يشير إلى

رة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا سوف ينخفض مستوى إدا
  .(r = - 0.243) النباتىلإلنتاج 

النتائج أيضا أن متغيرات التعرض في حين أشارت 
لمصادر المعلومات والتعرض لالرشاد الحكومى وعدد مرات 

ليست مزارع للمرشد الة ار زيادة المرشد للمزارع وعدد مرات زي
ة ارة الممارسات الزراعيذات تأثيرا معنويا بإد قوة تنبؤية ذات

 الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى
الخاصة بالنموذج المختزل بتلك النتائج وبمقارنة النتائج 

أن  تضح الخاصة بالنموذج الكامل لجميع المتغيرات المستقلة ي
%  35.9مختزل تفسر الج وذالمستقلة فى النم التسع متغيراتال

 اتىة مناخيا لإلنتاج النبإدارة الممارسات الذكيمن التباين فى 
الكامل تفسر  للنموذجا والعشرين ثنالافى حين أن المتغيرات 

إدارة الممارسات الذكية مناخيا % من التباين فى  42.6
متغيرا الذين تم  الثالثة عشرويعنى ذلك أن  لإلنتاج النباتى؛

% من  6 7.رمعين ال يسهمون اال بتفسيجتم هماستبعاد
ارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا دإالتباين فى متغير 

ن حيث معنوية واتجاه العالقات نجد ملإلنتاج النباتى. كذلك 
أن هناك أربع متغيرات فقط فى النموذج المختزل معنوية فى 

 ؛ وحجمىعدد سنوات التعليم الرسمالنموذج الكامل وهى 
دراكحكومى؛ ض لالرشاد العر لتا التغير المناخى؛  وا 

. ومن حيث االتجاه الحيوية -لمزرعية الفيزيقية والمشكالت ا
ذج لم يحدث تغير فى اتجاه العالقات مما بعد اختزال النمو 

إدارة فى تفسير التباين فى  ألربعيؤكد أصالة المتغيرات ا
 ى.ممارسات الزراعة الذكية مناخيا لإلنتاج النبات

من نتائج محددات إدارة الممارسات الزراعية حظ الي
 األولالبحثى نتاج النباتى أنها تؤيد صحة الفرض الذكية لإل

 ل جزئى؛ كما تتفق مع نتائج العديد من بشك
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ن كووممكون إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج النباتى؛ على  لبعض المحدداتنتائج االنحدار الخطى المتعدد .3جدول 

 إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج الحيوانى
 
 

 المحدد

 مكون إدارة ممارسات الزراعة
 لإلنتاج النباتى الذكية مناخيا 

 ذكيةال اعةمكون إدارة ممارسات الزر
 لإلنتاج الحيوانى مناخيا

 Enter Stepwise  Enter Stepwise 
(r) (β) (β) (r) (β) (β) 

 -- 157. 159. -- 155. 126. سنال

 **208.- **232.- *199.- *172.- **232.- **162.- عدد سنوات التعليم الرسمى

عدد سنوات الخبرة فى ممارسة 

 الزراعة
-.095 -.209 -- .116 -.147 -- 

 -- 117.- 024. -- 001. 045. الذكور األوالدعدد 

 -- 047. 012.- -- 024.- 035.- عاما 15الذكور أقل من  األوالدعدد 

 -- 098. 089. -- 106.- 029.- عاما 15الذكور أكبر من  األوالدعدد 

األسرى الشهرى من  حجم الدخل

 مصادره المختلفة
.106 .082 -- .000 -.057 -- 

 -- 062. 019. -- 098. 033. حيازة األرضية الزراعيةالم جح

 -- 081.- 049.- -- 086.- 048.- الحيازة الحيوانية المزرعيةحجم 

 -- 025. 109.- -- 138. 036.- حجم الحيازة من اآلالت الزراعية

 048.- 025.- 081. 070. 032. 206. التعرض لمصادر المعلومات

 019.- 029.- 154.- 028. 024.- 157.- التعرض لإلرشاد الحكومى

 205.- 207.- **234.- *247.- *286.- **267.- لإلرشاد الحكومىحجم التعرض 

 118.- 133.- 226.- 102.- 101.- 232.- زيارة المرشد للمزارع اتمرعدد 

 097.- 080. 098.- 064. 073. 146.- عدد مرات زيارة المزارع للمرشد

لمستوى ى اعل مؤسسى –سياسى ذكاء 

 المحلى
.267** .119 -- 0.267** 0.075 -- 

 *186. 173. *170. ***294. **287. **271. إدراك التغير المناخى

إدراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية 

 مناخيا
.101 .154 -- .111 .186* .189* 

 -- 066. 048.- -- 021.- 058.- حجم العمالة المزرعية

 **202.- *184.- **238.- **210.- 154.- **243.- المزرعةل بلعمحجم الوقت المخصص ل

 -- 035.- 025.- -- 106.- 027.-  المتبناةعدد األصناف/السالالت 

 ***350. ***343. **350. ***309. **303. **356. حيوية-مشكالت مزرعية فيزيقية

 ***F  4.152*** 8.457***  3.036*** 6.613قيمة 

 R  .653 .599  .604 .573دد متعال معامل االرتباط

 2R  .426 .359  .364 .329معامل التحديد 
 لهذا البحثة نيالمصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدا

 0.05 أقل من احتمالي*معنوى احصائيا عند مستوى 

 0.01أقل من  احتمالي**معنوى احصائيا عند مستوى 
 001.من احتمالي أقل ***معنوى احصائيا عند مستوى 

 

 Aryal  et al., 2018a,b ; García de)الدراسات التطبيقية 

Jalón et al., 2017; Krishna and Indris, 2020; Mujeyi et 

al., 2020; Mwungu et al., 2018; Nyang’au et al., 2020; 

Ojoko et al., 2017; Okpokiri et al. 2021; Ouédraogo et 

al., 2019; Tran et al., 2020; Van Thanh and 

Yapwattanaphun, 2015)  
 
 

 محددات إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج الحيوانى
 الخطى االنحدار نتائج( 3) رقم جدول من حيث يتضح

الرسمى؛ عدد سنوات التعليم  السن؛ و أن متغيراتالمتعدد 
؛ عدد األوالد الذكور؛ و الزراعةعدد سنوات الخبرة فى ممارسة و 
الذكور والد عدد األو ؛ عاما 15ل من عدد األوالد الذكور أقو 

حجم الدخل األسرى الشهرى من ؛ و عاما 15أكبر من 
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حجم ؛ و حجم الحيازة األرضية الزراعية؛ و مصادره المختلفة
حجم الحيازة من اآلالت ة؛ و الحيازة الحيوانية المزرعي

التعرض لإلرشاد ؛ و ادر المعلوماتالتعرض لمص؛ و الزراعية
ات مر  عدد؛ و ىكوملإلرشاد الححجم التعرض ؛ و الحكومى

؛ عدد مرات زيارة المزارع للمرشد؛ و زيارة المرشد للمزارع
دراك ؛ و مؤسسى على المستوى المحلىال –سياسى الذكاء وال ا 

دراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية ؛ و التغير المناخى ا 
حجم الوقت المخصص ؛ و لة المزرعيةحجم العما؛ و مناخيا

؛ بناةالمتت ناف/السالالاألصعدد ؛ و للعمل بالمزرعة
كون مجتمعة ترتبط بم حيويةال-فيزيقيةالمزرعية المشكالت وال

بمعامل  حيوانىإدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج ال
وتبلغ قيمة ف المحسوبة الختبار ؛ 0.604ارتباط متعدد قدره 

معنوية  قيمة وهى ؛3.036معنوية معامل االرتباط المتعدد 
؛ وبناء عليه 0.001 منلى أقل د مستوى احتمانعإحصائيا 
وجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات المستقلة يستنتج 

مكون إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج مجتمعة وبين 
القبول بصحة الفرض ؛ و بناء على هذه النتيجة حيوانىال

  البحثى الثانى.
ة تقلتغيرات المسإلى أن الم 2R ويشير معامل التحديد

كون إدارة من التباين فى م%  36.4سر نحو ه تفجتمعم
ضعيفة الى  وهى نسبة ؛حيوانىالممارسات الزراعية لإلنتاج ال

وتؤكد أن المتغيرات  ؛فى الدراسات االجتماعيةمتوسطة 
إدارة تفسر جانبا من التباين فى  البحثالمستخدمة فى 

كد أن األمر الذى يؤ  ؛الحيوانىالممارسات الزراعية لإلنتاج 
ذات تأثير  هذا البحثإليها  لم يتطرقيرات أخرى ناك متغه

 .الحيوانىكون إدارة الممارسات الزراعية لإلنتاج م على
وى الفريد فى تفسير التباين وللتعرف على اإلسهام المعن

تم حساب ؛ الحيوانىإدارة الممارسات الزراعية لإلنتاج فى 
ها اتر معنويلمعيارى واختباامالت االنحدار الجزئى امع

حيث  (،3) اإلحصائية وذلك كما هو موضح فى جدول
متغيرات فقط تسهم إسهاما معنويا فريدا فى  أربعيتضح أن 

ارسات الزراعية الذكية لإلنتاج إدارة الممتفسير التباين فى 
ادراك عواقب وهى عدد سنوات التعليم الرسمى؛ و  الحيوانى

ل صص للعمحجم الوقت المخ؛ و الزراعة الذكية مناخيا
 الحيوية.-؛ والمشكالت المزرعية الفيزيقيةرعةبالمز 

وللوقوف على مدى ثبات العالقة بين كل من المتغيرات 
إدارة الممارسات ومتغير  ذات االسهام المعنوى الفريد المستقلة

يتضح أن قيمة معامل  الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج النباتى
ليم الرسمي ت التعد سنوادععيارى لمتغير االرتباط الجزئى الم

معنوى احصائيا عند مستوى احتمالى أقل  وهو 0.232-هو 
ؤثر الرسمى يعدد سنوات التعليم ويعنى ذلك أن  .0.01من 

فى  إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج الحيوانىعلى 
 فى النموذج. ظل ثبات جميع المتغيرات المستقلة األخرى

لمعيارى بمعامل االرتباط ا ئىالجز  نحدارمعامل االوبمقارنة 
كالهما معنوى البسيط من حيث المعنوية واالتجاه يتضح أن 

معنوية األمر الذى يعنى أن الاحصائيا وسالب االتجاه؛ 
فى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات  لم يتأثرا واالتجاه
 فى النموذج. األخرى المستقلة

 الجزئى كما أشارت النتائج الى أن معامل االنحدار
 عواقب ممارسة الزراعة الذكية مناخيا إدراكعيارى لمتغير الم
معنوى احصائيا عند مستوى احتمالى أقل من وهو  0.186هو 

عواقب ممارسة الزراعة  إدراكمتغير  ويعنى ذلك أن. 0.05
الذكية يؤثر على إدارة الممارسات الزراعية  الذكية مناخيا

رات المتغي ات جميعمناخيا لإلنتاج الحيوانى في ظل ثب
نموذج. وبمقارنة معامل االنحدار المستقلة األخرى في ال

الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط البسيط من حيث المعنوية 
واالتجاه يتضح أنهما يختلفان من حيث المعنوية ومتفقان من 

قد تأثرت لمعنوية االتجاه؛ األمر الذى يشير الى أن ا حيث
ة األخرى فى تغيرات المستقلفى ظل استبعاد جميع الم

 ذج.النمو 
كذلك تبين من النتائج أن معامل االنحدار الجزئى 

هو المعيارى لمتغير حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة 
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معنوى احصائيا عند مستوى احتمالى أقل من وهو  0.184-
المخصص للعمل متغير حجم الوقت  ويعنى ذلك أن. 0.05

الذكية مناخيا ممارسات الزراعية يؤثر على إدارة البالمزرعة 
لإلنتاج الحيوانى في ظل ثبات جميع المتغيرات المستقلة 

 ىاألخرى في النموذج. وبمقارنة معامل االنحدار الجزئ
االتجاه المعيارى بمعامل االرتباط البسيط من حيث المعنوية و 

األمر ا وسالب االتجاه؛ كالهما معنوى احصائييتضح أن 
فى ظل استبعاد أثر  لم يتأثرا نوية واالتجاهعمالذى يعنى أن ال

 فى النموذج. األخرى جميع المتغيرات المستقلة
ن معامل االنحدار الجزئى ألى إوأيضا أشارت النتائج 
الحيوية هو  –المزرعية الفيزيقية  المعيارى لمتغير المشكالت

ند مستوى احتمالى أقل من وهو معنوى احصائيا ع 0.343
 –المشكالت المزرعية الفيزيقية أن متغير  . ويعنى ذلك0.01

يؤثر على إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا  الحيوية
لإلنتاج الحيوانى في ظل ثبات جميع المتغيرات المستقلة 
األخرى في النموذج. وبمقارنة معامل االنحدار الجزئى 

رتباط البسيط من حيث المعنوية واالتجاه المعيارى بمعامل اال
 األمراالتجاه؛  موجبكالهما معنوى احصائيا و ضح أن تي

فى ظل استبعاد أثر  لم يتأثرا معنوية واالتجاهالذى يعنى أن ال
 فى النموذج. األخرى جميع المتغيرات المستقلة

إدارة وللوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا على 
 تمراعية الذكية مناخيا لإلنتاج الحيوانى الممارسات الز 

واالنحدارى المتعدد التحليل االرتباطى  ستخدام نموذجا
 ؛Stepwise Multiple Correlation and Regression التدريجى

عشر فأسفر التحليل عن معادلة انحدار خطى متعدد تتضمن 
 –المشكالت المزرعية الفيزيقية  مستقلة وهى متغيرات

دراكالحيوية؛ و  ب عواق حجم التعرض لالرشاد الحكومى؛ وا 
ات التعليم الرسمى؛ وحجم ؛ وعدد سنو راعة الذكية مناخياالز 

 وادراك التغير المناخى؛ الوقت المخصص للعمل بالمزرعة؛
والتعرض لمصادر المعلومات؛ والتعرض لإلرشاد الحكومى؛ 

وعدد مرات زيارة المرشد للمزارع؛ وعدد مرات زيارة المزارع 
 لمرشد. ل

طى واالنحدارى المتعدد وباستعراض نتائج التحليل االرتبا
مجتمعة  تسع( يتضح أن المتغيرات ال3م )رق دولبجالتدريجى 
بإدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ترتبط 

وتبلغ قيمة ف  ؛0.573 بمعامل ارتباط متعدد قدره حيوانىال
؛ 6.613رتباط المتعدد المحسوبة الختبار معنوية معامل اال

عند مستوى احتمالى أقل من صائيا وهى قيمة معنوية اح
وعليه ينبغى استنتاج وجود عالقة ارتباطية بين ؛ 0.001

دارة الممارسات الزراعية  مجتمعة عشرالمتغيرات المستقلة ال وا 
 2R يشير معامل التحديدكما  .حيوانىالذكية مناخيا لإلنتاج ال

 32.9مجتمعة تفسر نحو  لعشرمستقلة اإلى أن المتغيرات ال
إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا ن فى التباي% من 
 .حيوانىلإلنتاج ال

 كما تشير النتائج أيضا أن خمس متغيرات مستقلة فقط
إدارة الممارسات الزراعية الذكية  فى ؤثر تأثيرا معنويا فريدات

( 3ج بجدول رقم )حيث اشارت النتائ ؛حيوانىمناخيا لإلنتاج ال
الحيوية هو  –لمزرعية الفيزيقية أن متغير المشكالت اإلى 

بإدارة  (β=0.350 ; p˂0.01)األكبر من حيث القوة التنبؤية 
ويساهم  حيوانىالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال

% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية  12.3بنسبة 
  انىلحيو مناخيا لإلنتاج ا

1)0.000˂p; 141; F (1, 144) = 20.3=0.122 R ∆(  وهذا
الحيوية  –يشير الى أن بزيادة المشكالت المزرعية الفيزيقية 

فى البيئة االيكولوجية المحيطة بالمزارع فإن هذا سوف يكون 
 r) حيوانىحافزا إلدارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا إلنتاجه ال

= 0.350) 

الى أن متغير حجم التعرض كذلك أشارت النتائج 
بإدارة  (β=0.205 ; p˂0.01)له قوة تنبؤية  لالرشاد الحكومى

الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج الحيوانى ويساهم 
% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية  6.4بنسبة 

 مناخيا لإلنتاج الحيوانى 
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˂0.001)p; 224.11= ) 3; F (1, 14064=0.2 R ∆(  وهذا
 لالرشاد الحكومى عزار المحجم تعرض يشير الى أن بزيادة 

فإن هذا سوف يكون حافزا إلدارة ممارسات زراعية ذكية 
 (r = 0.350)مناخيا إلنتاجه الحيوانى 

عواقب الممارسات الزراعية الذكية  إدراككذلك متغير 
بإدارة الممارسات  (β=0.189 ; p˂0.05)مناخيا له قوة تنبؤية 

 3.7اهم بنسبة اعية الذكية مناخيا لإلنتاج الحيوانى ويسالزر 
% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج 

 الحيوانى 

01).˂0p; 815.6=0.037; F (1, 142) = 2 R ∆(  وهذا
ادراك المزارع لعواقب الممارسات الزراعية يشير الى أن بزيادة 

زراعية الممارسات رته للادا زيد منسوف ي الذكية مناخيا
 (r = 0.111) نتاجه الحيوانىذكية مناخيا إلال

كذلك تبين من النتائج أن متغير عدد سنوات التعليم 
بإدارة  (β= - 0.208 ; p˂0.01)الرسمى ذو قوة تنبؤية 

الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج الحيوانى ويساهم 
ت الزراعية الذكية % فى تفسير إدارة الممارسا 3.8بنسبة 

 نىحيوامناخيا لإلنتاج ال
    1)0˂0.0p; 191; F (1, 141) = 7.38=0.02 R∆(  وهذا

يشير إلى أن بنقص عدد سنوات التعليم الرسمى ينقص 
الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج مستوى إدارة 

  (r = - 0.199) حيوانىال
المخصص كما تبين من النتائج أن متغير حجم الوقت 

بإدارة  (β= - 0.202 ; p˂0.01)للعمل بالمزرعة ذو قوة تنبؤية 
ويساهم  حيوانىالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال

% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية  2.6بنسبة 
 مناخيا لإلنتاج النباتى 

  )5˂0.0p; 074.5) = 1; F (1, 146=0.022 R∆(  وهذا
 أن بنقص حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعةيشير إلى 

ية الذكية سوف ينخفض مستوى إدارة الممارسات الزراع
 .(r = - 0.238)الحيوانى مناخيا لإلنتاج 

وأشارت النتائج أيضا أن متغير إدراك التغير المناخى ذو 
بإدارة الممارسات الزراعية  (β= 0.186 ; p˂0.05) قوة تنبؤية

% فى  2.2اج الحيوانى ويساهم بنسبة الذكية مناخيا لإلنت
إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج  تفسير

 الحيوانى
    ˂0.05)p=0.022; F (1, 140) = 4.328; 2 R ∆(  وهذا

يشير إلى أن بزيادة درجة ادارك التغير المناخى لدى المزارع 
سوف ينعكس ذلك على زيادة ادارته للممارسات الزراعية 

 .(r = 0.271)ذكية مناخيا إلنتاجه الحيوانى ال
أن باقى المتغيرات فى إلى فى حين أشارت النتائج أيضا 

المعلومات والتعرض النموذج المختزل وهى التعرض لمصادر 
لالرشاد الحكومى وعدد مرات زيادة المرشد للمزارع وعدد 
مرات زيارة المزارع للمرشد ليست ذات قوة تنبؤية ذات تأثيرا 

ناخيا لإلنتاج نويا بإدارة الممارسات الزراعية الذكية ممع
 الحيوانى.

وبمقارنة النتائج الخاصة بالنموذج المختزل بتلك النتائج 
أن  تضح لنموذج الكامل لجميع المتغيرات المستقلة يالخاصة با

 32.9المستقلة فى النموذج المختزل تفسر  العشر متغيراتال
رسات الذكية مناخيا لإلنتاج إدارة المما% من التباين فى 

 االثنا والعشرين للنموذجالمتغيرات  ين أنفى ح الحيوانى
إدارة الممارسات الذكية % من التباين فى  36.4الكامل تفسر 

متغيرا  االثنا عشرويعنى ذلك أن  مناخيا لإلنتاج الحيوانى؛
%  3 5.رالذين تم استبعادهم مجتمعين ال يسهمون اال بتفسي

ة مناخيا إدارة الممارسات الزراعية الذكيفى متغير  من التباين
القات من حيث معنوية واتجاه العك لإلنتاج الحيوانى. كذل

نجد أن هناك أربع متغيرات فقط فى النموذج المختزل معنوية 
عدد سنوات التعليم الرسمى؛ وادراك فى النموذج الكامل وهى 

وقت عواقب ممارسات الزراعة الذكية مناخيا؛ وحجم ال
 -زرعية الفيزيقية المخصص للعمل بالمزرعة؛ والمشكالت الم

نموذج لم يحدث . ومن حيث االتجاه بعد اختزال الالحيوية
فى  ألربعتغير فى اتجاه العالقات مما يؤكد أصالة المتغيرات ا
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إدارة ممارسات الزراعة الذكية مناخيا تفسير التباين فى 
 لإلنتاج الحيوانى.

ددات إدارة الممارسات الزراعية الذكية يالحظ من نتائج مح
ل بشك الثانى نتاج الحيوانى أنها تؤيد صحة الفرض البحثىلإل

جزئى؛ كما تتفق مع نتائج العديد من الدراسات التطبيقية 
(Aryal  et al., 2018a,b ;   García de Jalón et al., 2017; 

Krishna and Indris, 2020; Mujeyi et al., 2020; Mwungu 

et al., 2018; Nyang’au et al., 2020; Ojoko et al., 2017; 

Okpokiri et al., 2021; Ouédraogo et al., 2019; Tran et 

al., 2020; Van Thanh and Yapwattanaphun, 2015)   

إدارة الممارسات الزراعية الذكية لنمط اإلنتاج محددات 
 ماشية( -الزراعى المختلط )محاصيل

المتعدد  الخطى االنحدار لنتائج( 4) رقم جدول من يتضح
عدد سنوات الرسمى؛ و عدد سنوات التعليم السن؛ أن متغيرات 

د ألوالعدد ا؛ و عدد األوالد الذكور؛ و فى ممارسة الزراعةالخبرة 
 15عدد األوالد الذكور أكبر من ؛ و عاما 15من أقل الذكور 

 ؛ حجم الدخل األسرى الشهرى من مصادره المختلفة؛ و عاما

 إلنتاج المختلطلإدارة الممارسات الزراعية الذكية على  د لبعض المحدداتالمتعدنتائج االنحدار الخطى . 4جدول 
 

 المحدد
 تاج المختلطإدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلن

 Enter Stepwise 

(r) (β) (β) 

 -- 162. 146. السن
 **195.- **240.- *185.- عدد سنوات التعليم الرسمى

 -- 189.- 109. ة الزراعةعدد سنوات الخبرة فى ممارس

 -- 052.- 037. الذكور األوالدعدد 
 -- 007. 026.- عاما 15ور أقل من ذكال األوالدعدد 
 -- 018.- 024. عاما 15الذكور أكبر من  داألوالعدد 

األسرى الشهرى من مصادره  حجم الدخل
 المختلفة

.062 .022 -- 

 -- 086. 028. حجم الحيازة األرضية الزراعية
 -- 087.- 050.- حجم الحيازة الحيوانية المزرعية

 -- 092. 070.- زراعيةة من اآلالت الحجم الحياز
 013. 008. 157. التعرض لمصادر المعلومات

 011.- 027.- *162.- التعرض لإلرشاد الحكومى
 *239.- *261.- **262.- حجم التعرض لإلرشاد الحكومى
 117.- 120.- **238.- ععدد مرات زيارة المرشد للمزار

 086. 079. 130.- المزارع للمرشدعدد مرات زيارة 
مؤسسى على المستوى  –ياسى ء سذكا

 المحلى
.277** .103 -- 

 **236. **246. **236. إدراك التغير المناخى
إدراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية 

 مناخيا
.109 .175* .161* 

 -- 018. 056.- حجم العمالة المزرعية
 **213.- *174.- **250.- بالمزرعةحجم الوقت المخصص للعمل 

 -- 078.- 004.-  المتبناة ف/السالالتعدد األصنا
 ***350. ***333. **367. حيوية-زرعية فيزيقيةمشكالت م

 ***F  3.878*** 8.075قيمة 

 R  .640 .612معامل االرتباط المتعدد 

 2R  .410 .374معامل التحديد 
 البيانات الميدانية لهذا البحثلمصدر: جمعت وحسبت من ا

 0.05 أقل من وى احتماليحصائيا عند مست*معنوى ا

 0.01من  أقل احتماليتوى **معنوى احصائيا عند مس
 001.***معنوى احصائيا عند مستوى احتمالي أقل من 
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حجم الحيازة الحيوانية ؛ و حجم الحيازة األرضية الزراعيةو 
التعرض ؛ و حجم الحيازة من اآلالت الزراعيةة؛ و المزرعي

حجم ؛ و مىالتعرض لإلرشاد الحكو ؛ و لمصادر المعلومات
؛ رات زيارة المرشد للمزارععدد م؛ و رشاد الحكومىض لإلالتعر 

 –سياسى الذكاء ؛ والعدد مرات زيارة المزارع للمرشدو 
دراك التغير ؛ و مؤسسى على المستوى المحلىال ا 

دراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية مناخياو .؛المناخى ؛ ا 
حجم الوقت المخصص للعمل ؛ و حجم العمالة المزرعيةو 

ت كالمشاة؛ واللمتبناصناف/السالالت عدد األ؛ و بالمزرعة
كون إدارة مجتمعة ترتبط بم حيويةال-فيزيقيةالمزرعية ال

بمعامل ارتباط  الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج المختلط
 0.640    متعدد قدره

تبلغ قيمة ف المحسوبة الختبار معنوية معامل كما 
عند معنوية إحصائيا  قيمة وهى ؛3.878االرتباط المتعدد 

وجود ؛ وبناء عليه يستنتج 0.001 ل منلى أقمستوى احتما
عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين 
مكون إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج المختلط؛ و 
بناء على هذه النتيجة يرفض الفرض الصفرى ويقبل الفرض 

 ثالث.ال البحثى
مستقلة ات الإلى أن المتغير  2R ويشير معامل التحديد

كون إدارة من التباين فى م%  41مجتمعه تفسر نحو 
ضعيفة الى  وهى نسبة ؛مختلطالممارسات الزراعية لإلنتاج ال

وتؤكد أن المتغيرات  ؛فى الدراسات االجتماعيةمتوسطة 
 إدارةتفسر جانبا من التباين فى  البحثالمستخدمة فى 

ؤكد أن لذى ياألمر ا ؛مختلطلالممارسات الزراعية لإلنتاج ا
ذات تأثير  هذا البحثإليها  لم يتطرقهناك متغيرات أخرى 

 .مختلطكون إدارة الممارسات الزراعية لإلنتاج الم على
وللتعرف على اإلسهام المعنوى الفريد فى تفسير التباين 

قيم  تم حساب ؛مختلطإدارة الممارسات الزراعية لإلنتاج الفى 
تبار معنوياتها ى واخمعامالت االنحدار الجزئى المعيار 

حيث  (،4) اإلحصائية وذلك كما هو موضح فى جدول

متغيرات فقط تسهم إسهاما معنويا فريدا فى  ستيتضح أن 
إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج تفسير التباين فى 

ض جم التعر وهى عدد سنوات التعليم الرسمى؛ وح مختلطال
دراك التغير الم وادراك عواقب  ناخى؛لإلرشاد الحكومى؛ وا 

ممارسات الزراعة الذكية مناخيا؛ وحجم الوقت المخصص 
 الحيوية.-والمشكالت المزرعية الفيزيقيةللعمل بالمزرعة؛ 

وللوقوف على مدى ثبات العالقة بين كل من المتغيرات 
الممارسات إدارة ر ومتغي ذات االسهام المعنوى الفريد المستقلة

يتضح أن قيمة معامل  مختلطالنتاج الزراعية الذكية مناخيا لإل
عدد سنوات التعليم الرسمي االرتباط الجزئى المعيارى لمتغير 

معنوى احصائيا عند مستوى احتمالى أقل وهو   0.240-هو 
ؤثر عدد سنوات التعليم الرسمى يويعنى ذلك أن .  0.01من 

فى  مختلطالزراعية الذكية لإلنتاج ال الممارساتإدارة على 
 فى النموذج. المتغيرات المستقلة األخرىجميع ظل ثبات 

وبمقارنة معامل االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط 
كالهما معنوى البسيط من حيث المعنوية واالتجاه يتضح أن 

معنوية األمر الذى يعنى أن الاحصائيا وسالب االتجاه؛ 
فى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات  لم يتأثرا واالتجاه

 فى النموذج.  األخرى لةلمستقا
أن قيمة معامل االنحدار الجزئى  من النتائج ويتبين أيضا
 0.261-حجم التعرض لإلرشاد الحكومى تبلغ المعيارى لمتغير 

 0.05مستوى احتمالى أقل من  عندمعنوى إحصائيا و وه
ؤثر على شاد الحكومى يالتعرض لالر حجم ويعنى ذلك أن 

فى ظل مختلط كية لإلنتاج الة الذإدارة الممارسات الزراعي
. وبمقارنة فى النموذج ثبات جميع المتغيرات المستقلة األخرى

من البسيط معامل االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط 
كالهما معنوى احصائيا يتضح أن  ؛حيث المعنوية واالتجاه

لم  معنوية واالتجاهاألمر الذى يعنى أن ال ب االتجاه؛وسال
 األخرى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات المستقلة فى رايتأث

 فى النموذج. 
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كما تشير النتائج أيضا أن قيمة معامل االنحدار الجزئى 
، وهو 0.246المعيارى لمتغير إدراك التغير المناخى تبلغ 

؛ ويعنى 0.01أقل من  معنوى إحصائيا عند مستوى احتمالى
رة الممارسات ى إداذلك أن إدراك التغير المناخى يؤثر عل

فى ظل ثبات جميع  مختلطالزراعية الذكية لإلنتاج ال
المتغيرات المستقلة األخرى فى النموذج. وبمقارنة معامل 
االنحدار الجزئى المعيارى بمعامل االرتباط البسيط من حيث 

ى احصائيا وموجب المعنوية واالتجاه؛ يتضح أن كالهما معنو 
لمعنوية واالتجاه لما يتأثرا أن ا االتجاه؛ األمر الذى يشير إلى

ر جميع المتغيرات المستقلة األخرى في فى ظل استبعاد أث
 النموذج.

وتشير النتائج أيضا أن قيمة معامل االنحدار الجزئى 
عواقب ممارسات الزراعة الذكية تبلغ  إدراكالمعيارى لمتغير 

وى احصائيا عند مستوى احتمالى أقل من وهو معن 0.174
عواقب ممارسات الزراعة الذكية  إدراكلك أن عنى ذ؛ وي0.05
خيا تؤثر على إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا منا

لإلنتاج المختلط في ظل جميع المتغيرات المستقلة األخرى 
. وبمقارنة معامل االنحدار الجزئى المعيارى في النموذج

تضح االرتباط البسيط من حيث المعنوية واالتجاه؛ ي بمعامل
الذى ن كالهما معنوى احصائيا وموجب االتجاه؛ األمر أ

يعنى أن المعنوية واالتجاه لما يتأثرا فى ظل استبعاد أثر 
 جميع المتغيرات المستقلة األخرى في النموذج.

ويتبين من النتائج أيضا أن قيمة معامل االنحدار 
ى لمتغير حجم الوقت المخصص للعمل الجزئى المعيار 
وهو معنوى احصائيا عند مستوى  0.174-غ بالمزرعة تبل

؛ ويعنى ذلك أن حجم الوقت 0.05من احتمالى أقل 
المخصص للعمل بالمزرعة يؤثر على إدارة الممارسات 
الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج المختلط في ظل جميع 

وبمقارنة معامل ذج. المتغيرات المستقلة األخرى في النمو 
من حيث البسيط ل االرتباط بمعاماالنحدار الجزئى المعيارى 

كالهما معنوى احصائيا وسالب يتضح أن  ؛واالتجاهالمعنوية 

فى  لم يتأثرا معنوية واالتجاهاألمر الذى يعنى أن ال االتجاه؛
فى  األخرى ظل استبعاد أثر جميع المتغيرات المستقلة

 النموذج. 
النتائج أن قيمة معامل االنحدار الجزئى كذلك تشير 

الحيوية تبلغ  –تغير المشكالت المزرعية الفيزيقية رى لمالمعيا
؛ وهو معنوى إحصائيا عند مستوى احتمالى أقل من 0.333
الحيوية  –؛ ويعنى ذلك أن المشكالت المزرعية الفيزيقية 0.01

 ختلطمتؤثر على إدارة الممارسات الزراعية الذكية لإلنتاج ال
وذج. النم في ظل جميع المتغيرات المستقلة األخرى فى

ى المعيارى بمعامل االرتباط وبمقارنة معامل االنحدار الجزئ
البسيط من حيث المعنوية واالتجاه؛ يتضح أن كالهما معنوى 
احصائيا وموجب االتجاه؛ األمر الذى يعنى أن المعنوية 

ع المتغيرات واالتجاه لما يتأثرا فى ظل استبعاد أثر جمي
 المستقلة األخرى في النموذج.

إدارة على لى أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا قوف عوللو 
تم  مختلطالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال

التحليل االرتباطى واالنحدارى المتعدد  استخدام نموذج
 ؛Stepwise Multiple Correlation and Regression التدريجى
 رعشالتحليل عن معادلة انحدار خطى متعدد تتضمن  فأسفر
الحيوية؛  –المشكالت المزرعية الفيزيقية  مستقلة وهى يراتمتغ

دراك التغير المناخى؛  وحجم التعرض لالرشاد الحكومى؛ وا 
وعدد سنوات التعليم الرسمى؛ وحجم الوقت المخصص للعمل 

اد لإلرش بالمزرعة؛ والتعرض لمصادر المعلومات؛ والتعرض
مرات زيارة وعدد الحكومى؛ وعدد مرات زيارة المرشد للمزارع؛ 

 المزارع للمرشد. 
وباستعراض نتائج التحليل االرتباطى واالنحدارى المتعدد 

مجتمعة  تسع( يتضح أن المتغيرات ال4) رقم التدريجى بجدول
بإدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ترتبط 

وتبلغ قيمة ف  ؛0.612 باط متعدد قدرهبمعامل ارت مختلطال
؛ 8.075ار معنوية معامل االرتباط المتعدد الختبالمحسوبة 

عند مستوى احتمالى أقل من وهى قيمة معنوية احصائيا 
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وعليه ينبغى استنتاج وجود عالقة ارتباطية بين ؛ 0.001
دارة الممارسات الزراعية مجتمعة عشرالمتغيرات المستقلة ال  وا 

 2R يشير معامل التحديدكما  .مختلطاخيا لإلنتاج الالذكية من
 37.4مجتمعة تفسر نحو  عشرلى أن المتغيرات المستقلة الإ

إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا % من التباين فى 
 .مختلطلإلنتاج ال

متغيرات مستقلة  ستأن  إلى كما تشير النتائج أيضا
ة الممارسات الزراعية إدار  فى معنويا فريداؤثر تأثيرا ت فقط

حيث اشارت النتائج بجدول  ؛طمختللالذكية مناخيا لإلنتاج ا
 –أن متغير المشكالت المزرعية الفيزيقية إلى ( 4رقم )

 ; β=0.350)الحيوية هو األكبر من حيث القوة التنبؤية 

p˂0.001)  لإلنتاج بإدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا
% فى تفسير إدارة الممارسات  .13ويساهم بنسبة  مختلطال

  مختلطاخيا لإلنتاج الية منالزراعية الذك

˂0.001)p; 08.2; F (1, 144) = 235=0.12 R ∆(  وهذا
الحيوية  –يشير الى أن بزيادة المشكالت المزرعية الفيزيقية 

فى البيئة االيكولوجية المحيطة بالمزارع فإن هذا سوف يكون 
 r) مختلطعية ذكية مناخيا إلنتاجه الحافزا إلدارة ممارسات زرا

= 0.367). 
أن متغير حجم التعرض  إلى تشير النتائج كما 

بإدارة  (β= - 0.239 ; p˂0.05)لإلرشاد الحكومى ذو قوة تنبؤية 
ويساهم  مختلطالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال

% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية  7.9بنسبة 
 مختلطناخيا لإلنتاج الم

 ˂0.001)p; 460.= 14 ; F (1, 143)79=0.02 R ∆( وهذا 
يشير إلى أنه بضعف حجم التعرض لالرشاد الحكومى فان 

 مختلطإدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال
 . (r = -.0262) سوف تضعف أيضا

أن متغير إدراك التغير  إلى وأشارت النتائج أيضا
بإدارة  (β= 0.236 ; p˂0.01) تنبؤيةخى ذو قوة المنا
ويساهم  مختلطرسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج الالمما

إدارة الممارسات الزراعية الذكية  % فى تفسير 5.4بنسبة 
 مختلطمناخيا لإلنتاج ال

    ˂0.01)p; 80.40; F (1, 142) = 154=0.02 R∆(  وهذا
التغير المناخى لدى المزارع  يشير إلى أن بزيادة درجة ادارك

دة ادارته للممارسات الزراعية ى زياسوف ينعكس ذلك عل
 .  (r = 0.236) مختلطالذكية مناخيا إلنتاجه ال

كذلك تبين من النتائج أن متغير عدد سنوات التعليم 
بإدارة  (β= - 0.195 ; p˂0.01)الرسمى ذو قوة تنبؤية 

ويساهم  مختلطنتاج الالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإل
الممارسات الزراعية الذكية دارة % فى تفسير إ  4.3 بنسبة

 لمختلطمناخيا لإلنتاج ا
    ˂0.01)p; 739.8; F (1, 141) = 43=0.02 R∆(  وهذا

يشير إلى أن بنقص عدد سنوات التعليم الرسمى ينقص 
الممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج مستوى إدارة 

  (r = - 0.185) مختلطال
لوقت المخصص حجم اكما تبين من النتائج أن متغير 

بإدارة  (β= - 0.213 ; p˂0.01)للعمل بالمزرعة ذو قوة تنبؤية 
ويساهم  مختلطالممارسات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج ال

% فى تفسير إدارة الممارسات الزراعية الذكية  3.1بنسبة 
  مختلطمناخيا لإلنتاج ال

  )1˂0.0p; 544; F (1, 140) = 6.31=0.02 R∆(  وهذا
إلى أن بنقص حجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة يشير 

سوف ينخفض مستوى إدارة الممارسات الزراعية الذكية مناخيا 
  . (r = - 0.250 )المختلط لإلنتاج 

أن متغير إدراك عواقب  إلى كذلك أشارت النتائج
 ; β=0.161)يا له قوة تنبؤية الممارسات الزراعية الذكية مناخ

p˂0.05) سات الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج لممار بإدارة ا
% فى تفسير إدارة الممارسات  1.8المختلط ويساهم بنسبة 

 الزراعية الذكية مناخيا لإلنتاج المختلط
)5˂0.0p; 3.973) = 39; F (1, 118=0.02 R ∆(  وهذا

عواقب الممارسات الزراعية يشير الى أن بزيادة ادراك المزارع ل
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ن ادارته للممارسات الزراعية زيد مالذكية مناخيا سوف ي
 . (r = 0.109) مختلطالذكية مناخيا إلنتاجه ال

أن متغيرات التعرض إلى في حين أشارت النتائج أيضا 
لمصادر المعلومات والتعرض لالرشاد الحكومى وعدد مرات 

المزارع للمرشد ليست  زيادة المرشد للمزارع وعدد مرات زيارة
نويا بإدارة الممارسات الزراعية را معذات قوة تنبؤية ذات تأثي

 مختلط.لإلنتاج الالذكية مناخيا 
وبمقارنة النتائج الخاصة بالنموذج المختزل بتلك النتائج 

تضح الخاصة بالنموذج الكامل لجميع المتغيرات المستقلة ي
ذج المختزل تفسر المستقلة فى النمو  عشرال متغيراتالأن  
ات الذكية مناخيا ممارسإدارة ال% من التباين فى  37.4

االثنا والعشرين فى حين أن المتغيرات  مختلطلإلنتاج ال
إدارة الممارسات % من التباين فى  41الكامل تفسر  للنموذج

 عشر االثناويعنى ذلك أن  ؛المختلطالذكية مناخيا لإلنتاج 
 7.رجتمعين ال يسهمون اال بتفسيمتغيرا الذين تم استبعادهم م

كية الذ راعيةإدارة الممارسات الز غير فى مت% من التباين  3
من حيث معنوية واتجاه . كذلك المختلطمناخيا لإلنتاج 

متغيرات فقط فى النموذج  ست العالقات نجد أن هناك
عدد سنوات التعليم المختزل معنوية فى النموذج الكامل وهى 

دراك التغير الرسمى؛ وحجم التعر  ض لالرشاد الحكومى؛ وا 
يا؛ واقب ممارسات الزراعة الذكية مناخراك عواد المناخى؛

والمشكالت  وحجم الوقت المخصص للعمل بالمزرعة؛
. ومن حيث االتجاه بعد اختزال الحيوية -المزرعية الفيزيقية 

النموذج لم يحدث تغير فى اتجاه العالقات مما يؤكد أصالة 
إدارة ممارسات الزراعة فى تفسير التباين فى  ستلالمتغيرات ا

 .المختلطناخيا لإلنتاج كية مالذ
يالحظ من نتائج محددات إدارة الممارسات الزراعية 

الثالث  الذكية لإلنتاج المختلط أنها تؤيد صحة الفرض البحثى
بشكل جزئى؛ كما تتفق مع نتائج العديد من الدراسات 

 ,.Aryal  et al. 2018a,b ; García de Jalón et al)التطبيقية 

2017; Krishna and Indris, 2020; Mujeyi et al., 2020; 

Mwungu et al., 2018; Nyang’au et al., 2020; Ojoko et 

al., 2017; Okpokiri et al., 2021; Ouédraogo et al., 2019; 

Tran et al., 2020; Van Thanh and Yapwattanaphun, 

2015)   
 االستنتاجات والمقترحات

اإلجابة على لى إبشكل أساسى  ىالبحث الحال يهدف
المزارع  هل إدارة الممارسات الزراعية لدى ين وهماتساؤل

اؤلين التس ينهذ على ولإلجابة ولماذا؟ المصرى ذكية مناخيا؟
التعرف على الممارسات التي يقوم بها المزارع باستخدام  تم

؛ مناخيا كيةالذالزراعة من الممارسات المتوافقة مع  مقياس
لى اختبار جودة نموذج انحدار خطى متعدد إباإلضافة 

واألكبر لبعض  للتعرف على االسهام المعنوى الفريد
الممارسات إدارة تلك  على القوة التنبؤية من حيث محدداتال

ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة من  الزراعية الذكية مناخيا.
ماشية( -ذوى اإلنتاج الزراعى المختلط )محاصيلالمزارعين 

؛ كما تم جمع البيانات من خالل استمارة مزارعا 144قوامها 
مسبقا لهذا الغرض؛ وتم استخدام مقابلة شخصية؛ تم اعدادها 

 تلك زارعين لملئصية مع المأسلوب المقابلة الشخ
يونيو الى االستمارات؛ وذلك فى الفترة من 

كما تم استخدام العديد من األساليب  ميالدية.2021أغسطس
لتحليل البيانات واختبار الفروض البحثية اإلحصائية 

واالنحراف ؛ سابىوالمتوسط الح ؛والنسب المئوية ؛كالتكرارات
ألفا  باتث معاملير تقدالمعيارى، والدرجة المعيارية، و 

وأسلوب االرتباط البسيط؛ واالنحدار الخطى كورنباخ، 
 .المتعدد

أن ما يقرب من  لىإالبحث  هذا شارت أهم نتائجحيث أ
الممارسات التى معظم  أكثر من المزارعينو فى المئة  80
وزراعة محاصيل متنوعة؛  هى اتباع دورة محصولية؛ها ونيدير 

وائق؛ واستخدام ارف من العوفحص المجارى المائية والمص
(؛ ةبقايا النباتات كسماد عضوى؛ واستخدام الردة )النخال

والتطعيم ضد وعمل سيالج الذرة؛ وعمل دريس البرسيم؛ 
األمراض المعدية؛ واستخدام مضادات الطفيليات؛ ورعاية 

والدة؛ وفحص التهابات الحيوان لتجنب مشاكل الحمل وال
شارت النتائج إلى لممارسة؛ أعلى مستوى عدم ابينما  الضرع.
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أن ما يقرب من ثلثى عينة المزارعين ال يمارس عدم حرث 
يطية؛ واستخدام الرى عة المحاصيل بالطريقة الشر راالتربة؛ وز 

؛ والتطعيم ضد األمراض بالرش؛ واستخدام الرى بالتنقيط
 المعدية.

لى أن أهم محددات إدارة إنتائج أيضا كما أشارت ال
ة مناخيا لإلنتاج النباتى واألكبر من اعية الذكيالممارسات الزر 

 –المشكالت المزرعية الفيزيقية حيث القوة التنبؤية هي )
الحيوية؛ وحجم التعرض لالرشاد الحكومى؛ وادارك التغير 
المناخى؛ والحالة التعليمية؛ وحجم الوقت المخصص للعمل 

زرعة(. كما أسفرت النتائج عن ست محددات ذات أثر بالم
ممارسات اإلنتاج الحيوانى الذكية مناخيا  دارةإلمعنوى  ؤىتنب

الحيوية؛ وحجم التعرض  -المزرعية الفيزيقيةوهى )المشكالت 
لالرشاد الحكومى؛ وادراك عواقب ممارسات الزراعة الذكية 

للعمل  مناخيا؛ والحالة التعليمية؛ وحجم الوقت المخصص
وى إدارة ادراك التغير المناخى(. وعلى مستبالمزرعة؛ و 

لممارسات الزراعية الذكية مناخيا لنمط اإلنتاج المختلط فقد ا
لكال المكونين  الست لى أن ذات المحدداتإارت النتائج أش

مكون ممارسات اإلنتاج النباتى ومكون ممارسات  -الفرعين
وة تنبؤية إلدارة لها أثر معنوى وق -اإلنتاج الحيوانى 

 مناخيا.والذكية  طممارسات اإلنتاج المختل
معظم محددات اإلدارة الذكية لى أن إمر الذى يشير ألا 

 – شخصية) مناخيا لإلنتاج الزراعى المختلط هى محددات
حجم الوقت المخصص للعمل كالحالة التعليمية و  (ادراكية

رة إدادراك عواقب ا  دراك التغير المناخى و ا  بالمزرعة و 
المشكالت  ممارسات زراعية ذكية؛ فى حين نجد محدد

األكبر من و ذو قوة تنبؤية  االيكولوجية –لفيزيقية المزرعية ا
بالنسق الزراعى  مرتبط محدد؛ هو حيث األثر المعنوى الفريد

في المقام األول والمرتبط بالمشكالت التى  األيكولوجي
الصرف  يتعرض لها المزارع من مشاكل مياه الرى ومشاكل

الت هذه المشك وعلى الرغم من أنه بزيادة واالمراض. واآلفات
والذى يمارس فيه  اإليكولوجىبالنسق  المزرعية والمرتبطة

إال أن المزارع لديه القدرة على إدارة  ؛ةيالزراع أنشطته المزارع
تتوافق مع كونها ذكية مناخيا.  ىالعديد من الممارسات والت

رشاد الحكومى إلضعف التعرض للى ذلك؛ كلما إباإلضافة 
الممارسات الذكية مناخيا؛  على إدارة قدرة المزارع تكلما ضعف

يمكن كما هو الحال فى نتائج هذا البحث. هذه االستنتاجات 
من خاللها القول إن عينة المزارعين فى هذا البحث لديهم 

 مع بقدر كبير قدرة ذاتية على إدارة ممارسات زراعية تتوافق
 .ارة الممارسات الزراعية الذكية مناخياإديعرف ب

 بإدارتها ارسات التي يقوم المزارعمن أن المموعلى الرغم 
 الممارسات دارةإة أغلبها ممارسات تتوافق مع حزم ىف

نمط المزارع ذات اإلنتاج  إلدارةالالزمة  الزراعية الذكية مناخيا
لى إتحتاج  ىال أن هناك بعض الممارسات والتإالمختلط؛ 

ط والرى لتحفيز المزارع على القيام بها كالرى بالتنقيهودات مج
 البة معكذلك هناك بعض المحددات ذات العالقة الس .لرشبا

إدارة الممارسات الزراعية الذكية في هذا البحث؛ والتي من 
برامج التدخل من قبل األطراف الفاعلة الممكن اعداد 

د الزراعى من والمسئولة عن وضع السياسات الزراعية واإلرشا
بطة كالت المرتجل التخفيف من درجة المعاناة من المشأ

والذى يعمل فيه المزارع ومحاولة إيجاد  األيكولوجىبالنسق 
حلول لمشكالت مياه الرى والصرف الزراعى وتوفير البرامج 

 .ةوالداعمة لكيفية مواجهة األمراض الفيروسية والفطريالفنية 
ليها هذا إوالتي توصل ئج ة النتايوعلى الرغم من محدود

حيث الحجم والنطاق  منالعينة  لمحدودية وذلك نظراالبحث؛ 
اإلدارة الذكية مناخيا للممارسات  لذلك تحتاجالجغرافى؛ 

الزراعية مزيدا من البحث والتدقيق؛ من حيث عينات مختلفة 
من المزارعين داخل نمط اإلنتاج الواحد )على سبيل المثال، 

 ىمن مزارع اتعين له بعدةييمكن تمث اتىنمط اإلنتاج النب
ى الفاكهة؛ ومزارع ى محاصيلرعقلية؛ ومزاالمحاصيل الح

ر( كذلك الحال بالنسبة لنمط اإلنتاج الخض محاصيل
 ىلى حزم من الممارسات والتإالحيوانى؛ وذلك بغية الوصول 

تتناسب مع كل نمط من أنماط اإلنتاج األكثر تخصصا؛ 
بيئات زراعية ومناخية  ىاألبحاث فكذلك اجراء العديد من 
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ي البيئات الريفية الصحراوية؛ المثال، ف مختلفة ) على سبيل
كما قد  وكذلك مناطق أخرى من دلتا النيل(؛ وصعيد مصر؛

متعددة على أساس  اتيكون من المفيد مستقبال اختيار عين
حجم الحيازة الزراعية )على سبيل المثال، صغيرة ومتوسطة 

تي قد يحتاج كل نمط من أنماط هذه الحيازات وكبيرة(؛ وال
 من غيرها. همية نسبية أكثرذات أو  أكثر تخصصاممارسات 
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ABSTRACT 

Determinants of Management Climate Smart Agricultural Practices Among A 

Sample of Crops-Livestock Farmers in some Villages in Gharbia Governorate  

Mohammed Fath-Allah Ebad-Allah 

Climate is changing; so, management of agricultural 

practices should be changing also. This research aimed 

to answer two main questions which are: is management 

of agricultural practices climate smart? And why? To 

answer these questions; Scale for management of smart 

agricultural practices was constructed. Also, 22 

determinants have assessed in relationship with 

management of smart agricultural practices. A simple 

random sample consists of 144 smallholder farmers was 

selected and Multivariate analysis was used using the 

multiple linear regression method to teste the research 

hypotheses. The most important results showed that 

several smart agricultural practices were practiced but 

others were not. Results also showed that the main 

variable that has a unique significant effect in 

explaining the variance in the regression model; and the 

largest in terms of predictor effect in the model is the 

physical-biological of farming problems determinant. 

The physical-biological of farming problems 

determinant has the biggest effect on all types of 

management smart Agricultural practices for (crops, 

livestock, and mixed farming). The findings of this 

research were discussed. 

Keywords: Agricultural Sustainable Development; 

Climate Change; Smallholder farmers; Smart-

Agriculture, The Nile Delta. 

 

 


