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 الملخص 
المخلفات    من تخلصسلوك الزراع لل  على  المؤثرةالعوامل    بعض  دراسة لبحثا  ذاھ  یستھدف
ة وال ةالزراعـی ب    ةوكیفـی  منزلـی ا التغـل ك من خالل    ،األقصـــــرمحـافظـھ    ریف  في  علیـھ دوذـل   تحـدـی
ــالـیب ا الزرا  األســـ ات    عالتي یتبعـھ ةفي التخلص من المخلـف ة في ریف  و  الزراعـی افـظالمنزلـی   ة مـح

  العتماد  المؤدیة واألسـبابمنھا،    لتخلصل  الخاطئة  سـالیبلألالزراع   إدراك  ىمدمعرفة  و  األقصـر،
تـحدـید أخیراً  في ـھذا المـجال، و  ةإرشـــــادـی  تـندوا  عـقدب  الزراع  ةمعرـف  ىـمدتـحدـید  و  ،علیـھا   راعالز

ادالدور المتوقع     ةعین  على  األقصـر  ةالبحث في محافظ   إجراء  وتم  في ھذا المجال.  الزراعي لإلرـش
 ة تم مراجـع  ث، حـیالبســـــیـطة  العشـــــوائـیة  العیـنةاختـیارھم عن طریق    تممزارـعاً   300  مـھا بلغ حج

ــتخدام  ناتوتحلیل البیا  ــب التكرارات و باس ــبأفي   تائجالن أھم وتمثلت.  المئویةالنس من   ةكبیر ةن نس
 %   33,7أن و  ،حیواناتلل ففي تصـــنیع األعال  الزراعیة  لفات%) تســـتخدم تلك المخ58(  العینة

بــ  8,3وبــالحرق،   الترع   إلقــائھــا فیتم    %)51(  المنزلیــةالمخلفــات    مــا أفي الترع    اإللقــاء%  في 
  ، للتخلص من تلك المخلفات   الخاطئة  األســالیب أدركواقد   العینة فرادأ% من 58 نأو.  رفوالمصــا 

ــباب أھمن أو ــالیبتلك   إتباع أس ــبكات صــرف  للقمامةھي عدم توافر صــنادیق    الخاطئة  األس ، وش
ات.صـــــحي ك المخلـف دویر تـل ة  نأو  ، وطرق لـت البـی ة  من  يالعظم  الـغ د    علموالم ی  %)91(  العیـن بعـق
الـندوات في ـھذا   عـقدل  الرغـبة  أـبدوا  د% منھم ـق38  نأالمـجال، في حین    اـھذ  في  إرشـــــادـیةـندوات  

 والمنزلیة.للتخلص من المخلفات الزراعیة    الصحیحة  رق الط   ةالمجال لمعرف
 . الزراعیةالمخلفات  ،التلوث ،البیئة حمایةالكلمات الدالة: 

 
 والمشكلة البحثیة   مقدمةال

ــكالأ جمیع ویدرس  یدعم  الذي  النظام ھي  البیئة ــطح على  الحیاة شـ   النظام  وھي  ،األرض سـ
ادـلة  العالـقات  ـیدرس  اـلذي ائـنات  المتـب ا   بین  الحـیة  للـك ائـنات  بینو  البعض  بعضــــــھ  والبیـئة   الحـیة  الـك

ً ارتباط   بھا  مرتبط  ھو بل ،العلوم  باقي  عن  ینفصـل  ال  البیئة وعلم بھا.  المحیطة ً وثیق  ا   عن  ، فالحدیثا
  الـكائـنات   فیـھا   تعیش  التي  والعواـمل  الظروف  وعن  الطبیعـیة  مكوـناتـھا   عن  الـحدـیث  ھو  البیـئة  مفھوم
  ؛ عثمان2006مراد ،( اإلنسـان  حیاة مدار على  مسـتمرة  عالقة  واإلنسـان  البیئة بین  والعالقة  ،الحیة

،2016  :493( 
ــوو  ــتخدام ءیعتبر س ھذا  مصــر، وعلى فيالموارد الزراعیة أحد القضــایا البیئیة الھامة    اس

یجب أن تتـضافر من   قوميأـصبحت قـضیة حمایة البیئة الزراعیة والحفاظ علیھا من التلوث واجب  
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بتغییر الســـــلوكـیات البیئـیة الـخاطـئة ـلدى    االھتـماموذـلك من خالل    واألھلـیة،أجـلھ الجھود الحكومـیة  
   )2019،  ا ؛ رخ2021(نویصر ،وخاصة للریفیین  البیئيأفراد المجتمع وزیادة وعیھم 

ــر عام   فيوذكر تقریر وزارة البیئة   ــرنقالً   2015مصــ أن المخلفات الزراعیة    عن نویصــ
% وال 20ملیون طن سنویاً، ھذا باإلضافة إلى أن عملیات التدویر ال تتعدى    23النباتیة تقدر بنحو 

نویصــر، ( أحد العناصــر األســاســیة لتلوث البیئة  لما تشــك وھي  بیئیاً،تتم بالطرق الســلیمة واآلمنة 
2021  :881(  
مصـــــر تتعرض للـعدـید من عواـمل التلوث نتیـجة لألســـــالـیب الـخاطـئة    في  الزراعـیة  بیـئةالـف

  ســـــتـخدام ـبا   الـمائـیة أو  المـجاري  في  الرميتكون ـبالحرق أو    والتيللتخلص من المخلـفات الزراعـیة  
ــمدة  المبیدات ــویة والمواد المعدنیة  واألســ ــافة  العضــ   الغازات   طریق  عن  الھواء تلوث  إلي  باإلضــ
ــطة  عن  الناتجة  المختلفة ــانیة  األنش ــیق  في تتم  الزراعیة  المخلفاتتلك    معالجة أن، حیث    اإلنس  أض
  یتم أو  المزارعین ـلدي  التقلـیدـیة  االســـــتـخداـمات بین  محصـــــورة  األطـنان مالیین تـظل  بینـما  الـحدود

ــحابة  والنتیجة  بالحرق   نھائیا  منھا   التخلص ــوداء  سـ  األرز   قش  حرق   من  فقط  تنتج ال  الدخان  من سـ
  وبالتالي  الكربون أكسـید ثاني غاز تركیز  في زیادة یسـبب بما   ىاألخر  المخلفات  أنواع تسـببھ وإنما 

ــتتبعھ  وما   الحرارة  درجة في  ارتفاع ــوأ  بأســرھا  األرضــیة  الكرة  یھدد  المناخ  في  تغییر من  ا یس   بأس
؛  2006(مراد،  والحیوان  اإلنســان تصــیب  التي  راضألما  من العدید ظھور  مما أدى إلى  .الكوارث

 .)2019،  رخا 
ــتغل لم الذي  النبات من  الجزء  ا بأنھ  الزراعیة  اتالمخلف عرفوت   الجزء   أنھ أي  ،اقتصــادیا  یس

ً   تعریفھ  ذلك. ویمكن  وغیر  والقش  والعروش  األحطاب مثل  نبات أي من االقتـصادي غیر  بأنھ   أیـضا
  ، الحـصاد   أثناء ـسواء  الحقلیة  المحاـصیل  إنتاج  عملیات  خالل ثانویة أو  عارـضة بـصورة ینتج ما  كل
ــویق، أو أو  ،الجمع أو ــنیع اإلعداد للتســ ــیل لھذه  التصــ   ؛ 2006، ؛ مراد2016،  عثمان(  المحاصــ

Duque-Acevedo,2020.( 

وتدویرھا إلنتاج   اســـتخدامھا على الرغم من أن ھذه المخلفات الزراعیة ثروة قومیة لو أحســـن و    
ــمدة العضــویة   ــیالج    جأو إنتا األس ــھل أن    وغیره. وكلاألعالف غیر التقلیدیة مثل الس ذلك من الس

  ماديعائد   البیئة، ویحقق وبأقل التكالیف مما یقلل من مصـــادر تلوث  المصـــريیقوم بھ المزارع  
ــري  فيالقطاع الری فيجید للزراع   ــر2006، ؛ مراد495:  2016(عثمان ،  المص   2021، ؛ نویص

:881.( 

  الحالي الوقت   فيقد أصــبح    البیئيواإلرشــاد الموارد الطبیعیة    یانةصــ  ما الشــك فیھ أن مجالوم    
ً  یویاً ح مجاالً    في وزیادة المستوى المعر  البیئيمن خالل نشر الوعى  الزراعي  ياإلرشادللعمل  ھاما

ة   اطـئ ــات الـخ ارســـ ل:  التيللریفیین للـحد من المـم ة مـث ة الزراعـی اء  تؤدى إلى تلوث البیـئ فوارغ   إلـق
 ، البالسـتكیة  والعبوات  ،التالفة ةواألدوی  ،الفاسـدة  ةواألطعم  ،النافقة روالطیو  ،والحیوانات  ،لمبیداتا

 الناتج   حصــــاد بعد  الزراعیة  المخلفات  حرق ،و المیاه  رفالترع ومصــــا   في  ،المنزلي  والصــــرف
ــي ــاسـ ــببة  القمامة  أكوام، والقدیمة  والمالبس واألحذیة  المنزلیة  المخلفات  حرق و  األسـ  ة ئلألوب  المسـ

  ). Duque-Acevedo,2020؛   Mohammadi,2006:11؛ 2019رخا ،(

أجرى ھذا البحث كمحاولة لإلجابة عن عدد من التســاؤالت البحثیة    ذكره  ســبق  ما وإســتناداً ل
المبحوثین التي یتبعھا الزراع    األســالیب ماھي:  كاآلتي وھيتبلور مشــكلة البحث    والتيالمطروحة  

توى   وما ھي  ؟األقصـر  ریف محافظة  والمنزلیة في  الزراعیةمن المخلفات    لصالتخ  في درجة ومـس
 ؟ والمنزلـیة  الزراعـیة  ـفاتللتخلص من المخل  الـخاطـئة  المبحوثین لألســـــالـیبالزراع    إدراكو  معرـفة

للتخلص من    تؤدى إلى إتباع الزراع المبحوثین لبعض األســــالیب الخاطئة  التي  األســــباب ھيوما 
ادیةبعقد ندوات  حوثینالمبالزراع  معرفة    ىمدوما   المخلفات؟  الدور   وما ھو   ؟في ھذا المجال إرـش
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الزراعیة    مخلفاتمن ال  للتخلص  الخاطئة  كیاتر السـلویتغی  مجالالزراعي في  اإلرشـادمن    المتوقع
 ؟األقصر  ةریف محافظ   فيوالمنزلیة  

 البحث أھمیة
 : األھمیة النظریة للبحثأوالً 

  مجال   في  لقائمةا  والنظریات  النظري  اإلطار إلى  یضــــیف لما   ةنظری  أھمیة  البحث ھذا یمثل
ً   البیئة  حمایة  .المضمار ھذا في  والمستحدث  الجدید واكتشاف  إرشادیا
 ً  حثللب ة: األھمیة التطبیقیثانیا

  البیئة مجال حمایة    في  الزراعیة اإلرشـادیة  التطبیقیةھامھ للمجاالت    أضـافھالبحث   ھذا یمثل
 .یینالعامة للسكان الریف  لصحةا على  حفاظ الوالتلوث  نم

 البحث  أھداف
ــی ھذا  یھدف ــفھ رئیســ ــلو علىثرة ؤبعض العوامل الم تحدید ة إلىالبحث بصــ الزراع   كســ

من خالل تحقیق األھداف  ك، وذلاألقصرمحافظة   ریفب  لمنزلیةوا اعیةزرالمن المخلفات    لتخلصل
 التالیة:الفرعیة  

 في والمنزلیة    الزراعیةمن المخلفات    لصالتخ فيالمبحوثین  التي یتبعھا الزراع   األـسالیب تحدید  -1
 .  األقصر  ریف محافظة

 والمنزلیة.  الزراعیة  فاتللتخلص من المخل  الخاطئة  لألسالیبالمبحوثین  الزراع  إدراك تحدید -2
ابعلى    عرفالت  -3 ب    التي  األســــــب ــالـی اع الزراع المبحوثین لبعض األســـ ة تؤدى إلى إتـب اطـئ   الـخ

 للتخلص من المخلفات.
 في ھذا المجال.  إرشادیةبعقد ندوات  حوثینالمبالزراع تحدید مدي معرفة  -4
من    للتخلص  ةئالخاط   كیاتر الســــلویتغی  مجالالزراعي في   اإلرشــــادمن    المتوقع الدورتحدید   -5
 .األقصر  ةریف محافظ  فيالزراعیة والمنزلیة    مخلفاتال

 طریقة إجراء البحث
 اإلجرائیة المفاھیم: أوالً 

  المتبقیة   زراعيال  اإلنتاجومستلزمات   ضروالخ  الحقلیة صیلبقایا المحا   ھي  :الزراعیة  المخلفات  .1
 .األساسيحصاد الناتج  بعدفي الحقل  

 فراد أوالعملیات التي یقوم بھا   الزراعیةمن الممارسـات    المتبقیةالنواتج  ھي  :المنزلیةالمخلفات    .2
رة تمرار حی  والضـروریة  الریفیة األـس یة  اتھمالـس   النافقة الریفي مثل الحیوانات   نزلداخل الم المعیـش

 البالســتیكیة زجاجات  الو  الفارغةوالعلب   واألســماك  المذبوحةومخلفات الدواجن   الماشــیة وسؤرو
والمیاه   المنزلیةوبقایا المبیدات    التالفة واألدویة  الفاســدة  واألطعمة  الطازجةالخضــار    أوراق   یا وبقا 

 .القدیمة واألحذیةفي المنازل والمالبس    المستخدمة
 ً   بحثیةال : المتغیراتثانیا

 ســـنوات للمبحوث ویقاس بعدد   ميعلیالتوالمســـتوى   ،میالدیةســـنھ   ألقربویقاس    المبحوث  ســـن 
  االجتماعیة   المشــاركة  نوعھا، ودرجةوكذلك   بالفدانوتقاس   المزروعة  المنتظم، والمســاحة معلیالت

انفتاح   أما  وھو  يالحضــار  فتاحاالن  ةودرج  المختلفة،المنظمات    يف  المبحوث ةیتقاس بمدى عضــو
مواقع  أو  ،النشـــرات أو  ،العلمیةمن الصـــحف والمجالت   ةمباشـــر  معلوماتبمصـــادر ال  ياتصـــال

  وأ  صـرخارج م أوداخل    الحضـاریةوھو السـفر للعواصـم    يانتقالانفتاح   التواصـل االجتماعي، أو
 .رأكث أو أسبوعینكل  أو أسبوعوذلك كل   العلمیةمحطات البحوث   ماكنأل
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 ً  البحث ینة: الشاملة وعثالثا
 العھد  في مـصر  عاـصمة مـصر، وتعد  جنوب تقع األقـصر وھي  محافظة  فيتم إجراء البحث  

 الغربي. والبر  ،الشرقي البر شطرین  ىلإ وتنقسم النیل  ضفاف على تقعو  الفرعوني
ً األقصـــر ج  محافظة متقســـیتم   المیدانيوإلجراء البحث    ، وجنوبيشـــماليإلى جزئین   غرافیا

تم   و  المحافظة.جنوب   فيإســــنا  المحافظة، ومركزشــــمال   في والقرن  ةالزانی يمركزحیث یقع 
  17فدانا و  10156 بلغت  الزراعیةومسـاحتھ    المحافظة، شـمال  فيكبر مركز  كأ   زانیةمركز ال  ختیارا

  3559ومســــاحتھا الزراعیة   الممدود  قریة وھىمركز الزانیة  ل  تابعةقریة   أكبر  اختیارتم  قیراط، و
اً   ـناحـیة الجنوب    منأـما  و.مزارـعاً    1450  الـحائزین بقرـیة المـمدودوـعدد الزراع    راط،قی  14و  ـفداـن
ــنا مركز  فیقع   ــاحتھالذى تبلغ   إس ً فدا  3228المنزرعة    مس أكبر قریة تابعة   اختیارتم قیراط، و  8و    نا

ــنا وھى قریةل ــنا، وتبل  مركز إس ــنا   في  المنزرعة  ســاحةالم غبندر إس   13فداناً و   397  قریة بندر إس
 ـلةتطبیق مـعاد  تم  ـنةحجم العی  ولتـحدـیدمزارـعاً،    1350الـحائزین ـبالقرـیة  الزراع    ددـعیبلغ  قیراط، و
مبحوث بنســـبة  300،حیث بلغ حجم العینة  ) 231  ،232ص   ،1995(غریب ســـید أحمد:  كوكران

على  العینة  أفرادتوزیع   وتممزارع بالقرى البحثیة المختارة )،   2800الـشاملة (  إجمالي% من  11
ــب   اليحســـ دد ال  إجـم ائزین    زراعـع ة  ـكلفي  الـح ارة  قرـی ار  مخـت ث تم اختـی ً   175حـی ا ة   مزارـع   بقرـی

ً   125و،  بشـــمال المحافظة الممدود  لمنھج ا .وتم إتباعجنوب المحافظة    فيبقریة بندر إســـنا  مزارعا
 .  بالعینة  ياالجتماع المسح  ةوطریق  البحثفي    فيوصال

ع  اللزروجھ ماسـتبیان  اسـتمارة  سـتخداموذلك با   الشـخصـیة  لمقابلةا  ریقھبط   اتالبیان  تجمعو
دد    ارـبختااء  جرإ  المبحوثین، وتم دئي على ـع ارج    ینرعمزا  10مـب ةمن ـخ ك ل  العیـن دوذـل أـك من    لـت

ــالحیة ــئلة وفھم المزارع  البیانات  ص ــتبیانین ألس   نات البیا   غتفری  التعدیالت، وتم  تم إجراء مث ،االس
عرض وتحلیل البیانات التكرارات والنســــب   في الالزمة، واســــتخدمالوصــــفیة    لجداولا  إعدادو

 .المئویة
 النتائج مناقشةعرض و

  %) 49ما �قرب من نصــــف الزراع الم�حوثین ( أن )1(بجدول الموضـحة  البحث   نتائج  تشـیر
ُ   حـیث  ـفأكثر،ســــــنة   50  العمرـیة  لفـئةا  فيیقعون   والتـقالـید   ـبالـعادات  أن كـبار الســـــن أكثر تمســــــكا

   واألسالیب التقلیدیة.
 نســبة  رتفاعاللمبحوثین یشــیر إلى    التعلیميالســابق أن المســتوى جدول  ال نتائج  من یتضــحو

 منتظم، في  تعلیمســـنوات   6من   قلاأل  لمنخفضا  ىالتعلیمالمســـتوى   يذو  نم%) 43( ةالعین  دأفرا
حـیث أن    )منتظم  تعلیمســـــنوات ـفأكثر    9 أي(  األعلى  التعلیميالمســـــتوى   يذومن    %37أن    حین
 .  یمالسل سلوكال  وإتباعالحیاة    في  حدیثةال  األسالیبتطبیق   فيیساعد   التعلیميالمستوى   عارتفا 

ــف أفراد   أن  )1( ولجد بینكما ی  من فدانین  مزرعیة أقل%) لدیھم حیازات  51العینة (نصــ
ــ أنحیث    ة،أفدن  5من   أكثر وزونفقط یح  %13  أنفي حین  ــاحة اعاتس ــاعد   المزروعة  المس قد یس

 الحدیثة للتخلص من المخلفات.  باألسالیب األخذزیادة دخل الزراع وبالتالي   على
  االجتـماعـیة   المشـــــارـكة  يذومن    لمبحوثینمعظم ا  أنمن نفس الـجدول الســـــابق    یتضـــــح

 البحث. ةعین يإجمالمن  %79حیث بلغت نسبتھم   والمتوسطة  المنخفضة
 



 
 ...  زراععلى سلوك ال المؤثرةبعض العوامل 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (2) 2022 (145-153)  149 

 300= نعلى حسب خصائصھم الممیزة  بحوثینللم يوالنسب يالعددالتوزیع  .1 جدول
 المئویة  النسبة العدد  الخصائص

 السن:  -1
 %14 42 سنة  35من  أقل
 %37 110 سنة 50ألقل من  35
 %49 148 فأكثر  ةسن 50
 :التعلیميالمستوى  -2

 %43 130 منتظم  تعلیم سنوات  6من  أقل
 %20 60 ظممنت تعلیمسنوات  9من   قلأل 6
 %37 110 منتظم  تعلیم  رفأكث  سنوات 9
 المساحة المزروعة  جم ح -3

 %51 152 نفدا  2من  أقل
 %36 109 أفدنة 5 – 2

 %13 39 أفدنة 5من  أكثر
 االجتماعیةالمشاركة  ة درج -4

 %39 117 )1  – 0( منخفضة
 %40 121 ) 3-2( متوسطة
 %21 62 ) 3من  أكثر ( مرتفعة 

 ي الحضار نفتاحاال درجة  -5
 %18 54 )4  – 3( منخفضة
 %28 83 )6 – 5( متوسطة
 %54 163 ) 8 – 7( مرتفعة 
 االستبیان ارة استم: المصدر

درـجة   يوذ  من  %54  نالمبحوثیالزراع  نصـــــف    أكثر من  أن  )1(بـیاـنات ـجدول    تشـــــیرو
الحدیثة للتخلص    األسـالیب علىالتعرف   في  نفتاحاال  ةالعالیة حیث یسـاعد درجالحضـاري  االنفتاح  

 .ئةالبی علىوالحفاظ    المخلفات نم
 300=  ن المخلفات من التخلص سلوكیات حسب على للمبحوثین والنسبي العددي التوزیع .2 دولج    

 % العدد  المخلفات  من التخلص  طرق 
   النباتیة  المخلفات  -1

 %33,7 101 الحرق  -
 %8,3 25 الترعة  -
 % 58 174 علف -

   النباتیة غیر المخلفات  -2
 %36 108    والترع رفاالمص -
 %15 45   القمامة -
 %5 15         الدفن -
 %34 102      عضوي د سما  -
 %10 30         الحرق -

       المنزلیة المخلفات  -3
 % 38 113  عضوي سماد  -
 % 11 34    القمامة -
 %51 153                                    الترع -
  االستبیان  استمارة المصدر:
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  المخلفات  تلك  تســتخدم  %58  العینةأكثر من نصــف أفراد   أن )2( جدول  بیانات من  یتضــحو
 في   اإللقاء أو  بالحرق  منھا   یتخلص  يالباق أن حین  فيلدیھم    لحیواناتل  األعالف  تصــنیع  فيالنباتیة  

 . والترع  المیاه  تلوث فياألخیر للتخلص من المخلفات النباتیة   األسلوب ذلك الترع، ویتسبب
ــیر ــاً إلى أ )2( لجدو ویشـ ــتخدما%)  70( العینة  أفراد معظم نأیضـ ــالیب سـ   التقلیدیة   األسـ

اتـیة، حـیث  غیر  المخلـفات  من  التخلص  في  الـخاطـئة % تخلص من المخلـفات عن طریق  36أن    النـب
   عضوي.% تم التخلص منھا كسماد 34المصارف والترع بینما   فياإللقاء  

% من الزراع المبحوثین یتخلصـــون من المخلفات  51 أن  إلى  الســـابق   لالجدو یریشـــكما 
في % منھم یقومون بإلقائھا  11بینما  عضــوي% یســتخدمونھا كســماد 38 الترع، وأن  فيالمنزلیة  

ا  ة، مـم اـم د على    القـم دامیؤـك ات    اســـــتـخ ة للتخلص من المخلـف اطـئ ة الـخ دـی ــالـیب التقلـی الزراع لألســـ
 الزراعیة.  

  الصـــحیحة   األســـالیب أدركوا قد العینة  فرادأ من  %  58 فتشـــیر إلى أن  )3( جدولأما نتائج 
  أدركوا العینة أفراد  إجمالي  من فقط   %39  أن  حین في یعرفونھا،  أي النباتیة  المخالفات  من  للتخلص

 العینة  أفراد  نصفحین أن ما یقرب من    فية، نباتیال  غیر  المخلفات  من التخلص  لطرق   بالنسبة  ذلك
   .المنزلیة  المخلفات من  للتخلص  ةالسلیم الطرق  أدركوا قد 49%

  المخلفات من للتخلص الخاطئة للطرق  إدراكھم مدي حسب على للمبحوثین والنسبي العددي التوزیع .3 جدول
 300 = ن

 یعرف  ال یعرف  اإلدراك  مدي
 % العدد  % العدد 

 %42 126 %58 174 النباتیة المخلفات
 %61 183 %39 117 نباتیة غیر ال المخلفات
 %51 153 %49 147 منزلیةال المخلفات

  االستبیان  استمارة: المصدر

 توافر  ـعدم  بینوا  ـقد  %48  العیـنة  أفراد  نصـــــف  من  یقرب  ـما   أن  )4(  ـجدول  بـیاـنات  تشـــــیرو
 توافر   عدم یلیھا   الصحي،  الصرف شبكات فراتو بعدم  اأفادو قد  %22 أن حین  في  القمامة،  صنادیق 
  وجود  عدم  وأخیراً   ،ةتوعی  ندوات  وجود  وعدم  ،يالبیئ  الوعي  قلھ  ثم  %،15  للمخلفات  تدویر  مصانع
 .السیاحیة  للعائمات  صارمة قوانین
ــب  يالعدد التوزیع .4  جدول ــب على للمبحوثین يوالنس ــباب  حس ــتخدامھم  أس ــالیب اس  من   للتخلص الخاطئة  لألس

 300=  ن المخلفات
 % العدد  األسباب

  قمامة صنادیق توفیر عدم
 صحي صرف شبكات توفیر عدم
  السیاحیة للعائمات صارمة قوانین  وجود  عدم
  المخلفات ویرد لت مصانع توفیر عدم
 توعیة ندوات  وجود  وعدم البیئي الوعي قلھ

143 
67 
11 
46 
33 

48% 
22% 
4% 
15% 
11% 

  االستبیان  استمارات المصدر:
 إرشـادیة  ندوات بعقد یعلموا لم %)91(  العینة  أفراد  من  ىالعظم  الغالبیة نأ  )5تشـیر نتائج جدول (

 المخلفات.حول طرق التخلص من 
ذین علموا  6الزراع المبحوثین (جـدول    معظم  نأو  اد) اـل انعـق انوا   ـب ة ـك ــادـی دوات اإلرشـــ ك الـن تـل

 .%)66,6دائمة (بصفة  بھا  یحضرون 
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 التخلص  طرق  حول  إرشادیة ندوات بعقد  معرفتھم  مدي  حسب على للمبحوثین والنـسبي  العددي التوزیع .5  جدول
 المخلفات من

 %     العدد المعرفة  ىمد
   یعرف

   یعرف ال
27 

273 
9% 
91% 

 %100 300   الجملة

   االستبیان استمارات المصدر: 
ــادـیة  الـندوات  بعـقد  علموا  اـلذین  للمبحوثین  والنســـــبي الـعددي  التوزیع  .6  ـجدول  من  التخلص  طرق   حول  االرشـــ

 لھا الحضور مدي حسب على المخلفات
 % العدد  الندوات مدي حضور 

  دائما
 أحیانا

18 
9 

66,67% 
33,33% 

 %100 27   الجملة
   االستبیان استمارات :المصدر

 ندوات  قدع  في غبةالر  اأبدو  دق العینة  زراع  يإجمال  من  %38 حوالي  أن  )7(  جدولویوضح  
 صرف  محطات  عمل  ذلك  يیل  بأنواعھا الزراعیة   المخلفات  من  السلیمة  التخلص  طرق   عن  إرشادیة
 % 23,33  ةبنسب للقمامة  صنادیق   توفیر  وأخیراً   %)28(  البیئة  زجھا   مع  التفاعل  ثم  %)34( للعائمات

 في الزراعي اإلرشــاد من المتوقع  للدور إدراكھم  مدي  حســب على للمبحوثین  والنســبي  العددي التوزیع .7  جدول
 300=  ن                        الریفیین للسكان الخاطئة یةئالبی السلوكیات یریتغ مجال

 % العدد      لإلرشاد  المتوقع الدور
  الندوات عقد 

   البیئة جھاز مع التفاعل
 مات عائلل صرف  محطات عمل
     للقمامة صنادیق توفیر

115 
84 
101 
70 

38% 
28% 
34% 

23,33% 
   االستبیان استمارات المصدر:

 التوصیات
  ، الزراعیة والمنزلیة   المخلفات  وتدویر  لتجمیع ةآمن  وسائل توفر  عدمإلى    البحث نتائج  أشارت -1

 لتدویر  مصـانع وكذلك  بأنواعھا،  المخلفاتتلك    من  للتخلص منھآ أماكن توفیر  یجب  ھنا   ومن
   .بالبیئة  الضارةالمخلفات   من  والتخلص  المخلفات، من نوع كل

  انتظام   وعدم  ،البیئة تلوث  مجال  في  إرشـــادیة ندوات بعقد  االھتمام  عدم  البحث نتائج من  تبین -2
   .المجال بھذا االھتمام  یوجب ا مم  حضورال في  الزراع

  من  تخلصلل  الســـــلیـمة  األســـــالـیب  تـباعإ ـعدم  أســــــباب  من  المبحوثینالزراع    أـبداه  لـما   نظراً  -3
  المجال  ھذا في  مشــددة قوانین  وســن  الرقابة تشــدید  یجب  نھإ ف  والمنزلیة،الزراعیة    المخلفات

      البیئة.للحد من تلوث 
  المراجع

 .اإلسكندریة  جامعة ،، دار المعرفةاالجتماعيوتنفیذ البحث  تصمیم) 1995( سید ریب، غأحمد
ام جمالخر ید   ا، وـس لبيمحمد  مأحمد؛ إبراھیـس ید؛ وماجدةخضـر  محمد  نویصـر؛ محمد ـش عبد   الـس

فاعلیة بعض الطرق اإلرشادیة على معرفة الزراع بأسالیب الحد من    )2019(  عبد العال  هللا
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Abstract 

This research aims to study some of the factors affecting the behavior of farmers to 
dispose of agricultural and household waste and how to overcome them in rural of Luxor 
Governorate, by identifying the methods that farmers use in the disposal of agricultural 
and household waste in rural of Luxor Governorate, and know the extent to which farmers 
are aware of the wrong methods of disposal. Including, the reasons leading to farmers’ 
dependence on it, and the extent of the farmers’ knowledge of holding extension seminars 
in this field, and finally identify the role expected of the agricultural extension in this area. 
The research was conducted in Luxor Governorate on a sample of 300 farmers who were 
selected through a simple random sample, where the data were reviewed and analyzed 
using frequencies and percentages. The most important results were that a large 
percentage of the sample (58%) uses these agricultural wastes in the manufacture of 
fodder for animals, and that 33.7% by burning, and 8.3% by dumping them in canals, 
either at home wastes (51%) by dumping them in canals and drains. And 58% of the 
respondents realized the wrong methods of disposing of these wastes, and the most 
important reasons for adopting these wrong methods are the lack of rubbish bins, sewage 
networks, and ways to recycle these wastes. And the vast majority of the sample (91%) 
did not know that extension seminars were held in this field, while 38% of them expressed 
the desire to hold seminars in this field to know the correct methods to dispose of 
agricultural and household waste. 
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