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 الحفاظ على خصوبة التربة دور اإلرشاد الزراعً فً
 الجدٌد الواديبمحافظة 

،  2،عمرو بهاء الدين أحمد 2، أحمد عبد اللطيف دمحم 1عادل عبد الرحيم دمحم عجمي
 2منال عبدالمجيد ابوالمجد

اإلرشاد الزراعي المجتمع الريفي و، قسم  1مديرية الزراعة محافظة الوادي الجديد
 2ة جامعة أسيوطكلية الزراع

 المستخلص
استتهدف البحتا التعترف علتر دور اإلرشتتاد الزراعتي فتي الحفتاظ علتر   تتوبة    

التربة من  الل التعرف علر رأى المبحوثين من المرشدين الزراعيين والزراع في 
متدى قيتام اإلرشتاد الزراعتي بنلتل التو تياي الفنيتة المتعللتة بالحفتاظ علتر   توبة 

درجة معرفتة التزراع بتلتل التو تياي ، وتحديتد العالقتة بتين  التربة، والتعرف علر
ال  ائص الش  ية المدروسة للمبحوثين من مزارعي الوادي الجديتد وبتين درجتة 

ة نسبتحديد  معرفة الزراع بالتو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علر   وبة التربة، و
درجتة معرفتة  فتيين تفستير التبتا فتيمساهمة كل من المتغيتراي المستتللة المدروستة 

 الزراع بتلل التو ياي
، إدارة الل تر، وإدارة الفرافترة وقد أجرى البحا في ثالا إداراي زراعية وهر   

  وإدارة موط 
جمتتتع البيانتتتاي استتتتمارتي استتتتبيان بالملابلتتتة الش  تتتية ل فتتتراد استتتت دم فتتتي و

( مزارعتا   444المبحوثين من المرشدين الزراعيين والزراع، وبلغي عينة البحا ) 
مرشتتدا  زراعيتتا  هتتم شتتاملة  144تتتم ا تيتتارهم بطريلتتة العينتتة العشتتوائية المنتظمتتة، و

 المرشدين الزراعيين.
بتالتكراراي والنست   الجدوليعرض البياناي الو فية العرض وقد است دم في 

كمتا استت دم نمتوال التحليتل أارتبتاطي  ط ستبيرمان،واست دم معامتل ارتبتا ،المئوية
  ي المتعدد والمتدرل ال اعد.واانحدار

% متتن المرشتتدين التتزراعيين يتترون أن اإلرشتتاد 6225وتشتتير النتتتائى التتر أن        
الزراعي قام بدور متن فض ومتوستط لنلتل التو تياي الفنيتة ال ا تة بالحفتاظ علتر 

% متتن التتزراع المبحتتوثين أن اإلرشتتاد الزراعتتي قتتام بتتدور 73التربتتة، بينمتتا يتترى 
متن  أكثرلل التو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علر التربة، وان من فض ومتوسط  لن

 بتلتتل % كانتتي معتتارفهم من فمتتة ومتوستتطة7728التتزراع المبحتتوثين  أربتتاعثالثتتة 
 التو ياي ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة.

وأظهري النتائى وجود عالقة معنوية إيجابية بين درجة معرفة التزراع بالتو تياي  
للتتة بالحفتتاظ علتتر   تتوبة التربتتة والمتغيتتراي المستتتللة المدروستتة عنتتد الفنيتتة المتع

بكتتل متتنا مستتاحة الحيتتازة الزراعيتتة، وم تتادر المعلومتتاي  4241مستتتوى معنتتوي 
الزراعية، وعدد سنواي ال برة في العمل المزرعر،  بينما كاني ااي عالقة معنوية 

 بالعموية في المنظماي ااجتماعية. 4245عند مستوى معنوي 
% متتن 4وتشتتير نتتتائى تحليتتل اانحتتدار إلتتر أن م تتادر المعلومتتاي الزراعيتتة تفستتر 

 التباين في معرفة المبحوثين للتو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علر   وبة التربة.
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 مقدمة:
اشل أن مجهوداي التنمية الزراعية ستظل تواجه العديد متن العثتراي ااقت تادية   

وااجتماعية والفنية التي تحد من تحليق أهدافها، ومتن ثتم كتان التركيتز علتر بترامى 
اإلنتاجيتة متن المتوارد  اءةالكفتتهدف لتحليق مزيد متن  يوالتالتنمية األفلية والرأسية 

 (. 64ص، 2442) سهرة عطا،   المتاحة و ا ة موردي األرض والمياه 
وتعتبتر المتتوارد األرمتتية متتن أهتتم المتوارد الطبيعيتتة التتتي تتتإثر علتتر اإلنتتتال        

الزراعي وعلر تحليق التنمية المستدامة والمتوا تلة، فالتربتة الزراعيتة الجيتدة هتي 
تتتال المحا تتيل الزراعيتتة، كمتتا أن ال  تتائص الطبيعيتتة للتربتتة المحتتدد األساستتي إلن

مثل النفااية لها تؤثير علر نمو النباتاي ومن ثم زيادة اإلنتاجية الزراعية، ولكن نجتد 
أن تدهور نوعية التربتة نتاتى متن تبتاين   توبة التربتة ا تتالف تكوينهتا وطبيعتهتا 

 بالتربتة درجتة الللويتةح، وارتفتاع ارتفتاع نستبة األمتال وقلة المادة العموية، كمتا أن
 كالفستتتفور امت تتتاص بعتتتض العنا تتتر الهامتتتةهتتتا، و تتتعوبة  تتتعوبة اوبانلإدى يتتت

الزراعيتتة )مركتز المعلومتاي ودعتتم  ان فتاض اإلنتاجيتةتتتإدى إلتر والحديتد ومتن ثتم 
 (.29، ص 2448ات اا اللرار بمجلس الوزراء، 

األرامتتي الزراعيتتة  وقتتد أولتتي وزارة الزراعتتة أهميتتة  ا تتة لعمليتتاي تحستتين  
التنمية الزراعية حتر  إلستراتيجيةو يانتها علر اعتبار أنها أحد المحاور األساسية 

لرفع كفاءة الموارد األرمتية والمائيتة والتل للتغلت  علتر العوامتل التتي  2417عام 
 (.14، ص 2443،الحاموليتإدى لتدهور التربة ) 

متادا  كليتا  علتر التربتة الزراعيتة التتي ولما كاني محافظة التوادي الجديتد تعتمتد اعت  
الم تدر الوحيتد  هتيتعتبر من العنا ر األساسية للزراعة بجان  أن المياه الجوفيتة 

لري األرامي الزراعيتة، لتاا فلتد أ تب  متن المترورة بمكتان العمتل علتر الحفتاظ 
علر هاا المورد الطبيعي واست دامه ااست دام األمثل عتن طريتق استت دام التلنيتاي 
الحديثة وتدري  المزارعين علر العناية بهاه األرامتي، متع األ تا فتي ااعتبتار أن 
زيادة اإلسراف في مياه الري يسب  تآكل األرامي الزراعية، باإلمافة إلر ارتفتاع 
مستوى المياه الجوفيتة فتي التربتة ومتا يعلبته متن نلتص اإلنتاجيتة الزراعيتة )حميتدة، 

 (.   9، ص 1997
 اأهمية المحافظة علر التربة الزراعية من التدهور حتر ا يحد ومن هنا برزي    

تنتتاقص تتتدريجي فتتي   تتوبة التربتتة الزراعيتتة بتتالوادي الجديتتد األمتتر التتاي يحتتتم 
متترورة إعتتادة النظتتر فتتي أستتلو  التعامتتل البشتترى متتع األرامتتي الزراعيتتة، وإلتتر 

دة التتوازن بتين الت طيط السليم في استغالل المتوارد الطبيعيتة والتل حتتر يمكتن إعتا
إنتاجيتهتتا، وأ تتبحي أهتتم  عمكوناتهتتا وزيتتادة   تتوبتها ومنعهتتا متتن التتتدهور ورفتت

 ةالتوجهتتاي المستتتلبلية للتنميتتة الزراعيتتة  تتالل المرحلتتة الملبلتتة هتتي زيتتادة اإلنتاجيتت
 (.  69-67ص ص  ،2444) المجلة الزراعية،   الزراعية رأسيا  وأفليا   

 لع بتالوادي الجديتد لديته شتعور بتؤن التربتة ا تحتتاهاا ويمكتن اللتول أن المتزار    
لزيادة الم  باي الزراعية حاليا ، لاا فلد ظهتر لديته اإلحستاس بمتدى قتدرة األرض 
الزراعية علر زراعة كافة المحا يل دون العناية بالتربة الزراعيتة وقتد ظهتر التل 

لتربتة الزراعيتة، نتيجة است دامه العديد من الممارساي ال اطئة التي تإدى لتتدهور ا
كما أن اإلسراف في مياه الري يعمل علر حدوا  لل في التربتة الزراعيتة بتالوادي 

تحلق ااستفادة من التكنولوجياي ابد من تعريف الزراع بهتا والعمتل تالجديد، ولكي 
علر إقناعهم بؤهميتها وتبنيهتا بطريلتة ستليمة، إا أن عتدم و تول التكنولوجيتاي فتي 

يجعلهتتا عديمتتة  ار   تتوبة التربتتة إلتتر المستتت دمين الفعليتتين لهتتمجتتال المحافظتتة علتت



Assiut J. of Agric. Sci., 41 (4)  (169-185 ) 

 

 171 

 (. 98، ص 1962األثر ) روجرز، 
ومن هنا يبرز دور جهاز اإلرشاد الزراعي في عملية التنمية الزراعية من  تالل    

مجتتااي اإلرشتتاد الزراعتتي المتعتتددة، وأيمتتا لكونتته عمليتتة تعليميتتة يتتتم فيهتتا تزويتتد 
وتعتديل ااتجتاه لتدى المتزارعين  ، ن المعتارف والممارستايالزراع باللدر الوافي م

تحستتين و تتيانة األرض الزراعيتتة للحفتتاظ عليهتتا متتن التتتدهور  يفيمتتا يتعلتتق بعمليتتا
وأيما  تعليم الزراع أفمل الطتر  التتي تستاعدهم علتر استتغالل المتوارد األرمتية 

وادي الجديتتد المتاحتتة، والتتل بعتبتتاع التو تتياي اإلرشتتادية الموجهتتة للمتتزارعين بتتال
 ظنحتو الحفتاومحاولة إقناعهم بتنفياها، انتشار الفكر الاي يهدف لتطتوير اتجاهتاتهم 

است دامها لالستتفادة منهتا بؤق تر قتدر ممكتن فيستاعد  دعلر التربة و يانتها وترشي
 (.179، ص 1995) ليفة،  علر زيادة إنتاجيتها

  البحث:مشكلة 
فتاءة استت دام ميتاه التري فتي التوادي الجديتد أدى تعدد وتنوع التربة وان فاض ك     

إلر اإل الل بالتربة الزراعية وتدهور  فاتها، فكاني النتيجة ارتفاع منستو  الميتاه 
في البرل األمر التاي تستب  فتي تآكتل األرامتي الزراعيتة المتا متة لهتا، باإلمتافة 

وهتاا  إلر ستوء حالتة الم تارف، وارتفتاع مستتوى الميتاه الجوفيتة فتي نطتا  التربتة
يعتبر أحد المشكالي بالوادي الجديد التي تمر بالمحا يل الزراعية وتتإدى لتنلص 
اإلنتاجيتتة وتتتدهور قيمتتة النتتاتى الزراعتتي، وحتتتر تحتتدا عمليتتة التتتوازن بتتين التربتتة 
الزراعية ومياه الري وإنتاجية المحا يل الزراعية كؤحد مجااي اإلرشاد الزراعتي 

ادة الكفاءة اإلنتاجية للمحا يل الزراعية،  لاا يجت  في  يانة الموارد الطبيعية وزي
تزويتتد مزارعتتي التتوادي الجديتتد بالتو تتياي الفنيتتة ال ا تتة بالحفتتاظ علتتر التربتتة 

بحيا ت تب  اتجاهتاي إيجابيتة ممتا يجعلهتم  اتجاهاتهمالزراعية، والعمل علر تعديل 
راعتي باعتبتاره يلومون بتنفيا هاه التو تياي وتتإدى للبتولهم تنفيتاها، واإلرشتاد الز

أحتتد المتتدا ل الرئيستتية التتتي يمكتتن ااعتمتتاد عليهتتا فتتي تحتتديا الزراعتتة متتن  تتالل 
مواكبتتة التغيتتراي الجاريتتة متتن  تتالل األدوار الرئيستتية التتتي يإديهتتا ستتواء ب تتورة 
منفردة أو متجمعتة والتتي تشتمل تعلتيم التزراع، وإمتدادهم بالمعتارف الجديتدة وتنميتة 

دا لهم، بجانتت  مستتاعدتهم علتتر تنميتتة متتواردهم ومتتدهم مهتتاراتهم، وتنميتتة الثلتتة بتت
بالتكنولوجياي المتطورة، وتشجيعهم علر تطبيلها فتي متزارعهم، وهتاا يمثتل جتوهر 

فر ة إرشادية تستوج  تد ال من اإلرشاد الزراعتي  قمشكلة البحا باعتبار ما سب
ور. فهتل لنشر األسالي  ال حيحة بين المزارعين في الحفتاظ علتر التربتة متن التتده

اإلجابة علتر التل تستتوج  التعترف علتر دور  أننج  اإلرشاد الزراعي في الل ؟ 
 اإلرشاد الزراعي في المحافظة علر التربة الزراعية.

 أهداف البحث:
بناء علر العرض السابق لمشكلة البحا فلد تركزي أهداف البحا ب تفة رئيستية    

التو تياي الفنيتة المتعللتة نلتل ي في التعرف علر الدور الحالي لإلرشاد الزراعي فت
 ب  وبة التربة الزراعية، والل من  الل مجموعة من األهداف التاليةا 

التعرف علر رأى المبحتوثين متن المرشتدين التزراعيين والتزراع فتي متدى قيتام  -1
 بنلل التو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علر   وبة التربة. اإلرشاد الزراعي

ة معرفتتة التتزراع بالتو تتياي الفنيتتة المتعللتتة بالحفتتاظ علتتر التعتترف علتتر درجتت –2 
   وبة التربة.

تحديتتد العالقتتة بتتين ال  تتائص الش  تتية المدروستتة للمبحتتوثين متتن مزارعتتي  -3 
م تادر ، وحجتم الحيتازة الحيوانيتةو ،مستتوى التعلتيم ، والســـنالوادي الجديد وهر 
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المنظمتتتاي  فتتتيلعمتتتوية ، واالحيتتتازة الزراعيتتتة ، ومستتتاحةالمعلومتتتاي الزراعيتتتة
الزراعتي، وبتين درجتة معرفتة التزراع العمتل  فتيال برة ، وعدد سنواي ااجتماعية

مستاهمة كتل  ةنستب بالتو ياي الفنية المتعللة بالحفتاظ علتر   توبة التربتة، وتحديتد
التتزراع  معرفتتةدرجتتة  فتتيتفستتير التبتتاين  فتتي المدروستتة متتن المتغيتتراي المستتتللة

  .نية ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة بالتو ياي الف المبحوثين
  أهمٌة البحث:

ترجتع أهميتتة البحتتا إلتر متتا تستتفر عنته متتن نتتتائى  ا تة بالحفتتاظ علتتر   تتوبة    
التربتتة والتتل للوقتتوف علتتر كتتل متتا يلتتدم متتن أنشتتطة وجهتتود إرشتتادية يستتتفيد منهتتا 
 التتزراع، بحيتتا تعطتتر للتتزراع ب تتفة عامتتة وزراع محافظتتة التتوادي الجديتتد ب تتفة

  ا ة المزيد من المعارف المتعللة بالتو ياي الفنية للحفاظ   وبة التربة.
 الفروض اإلحصائٌة:

المتعللتتة بتتين درجتتة معرفتتة التتزراع بالتو تتياي الفنيتتة معنويتتة ا توجتتد عالقتتة  -1
 لحفاظ علر التربة وبين المتغيراي المستللة المدروسة.با
ي درجتتة معرفتتة المبحتتوثين لتبتتاين فتتالمتغيتتراي المستتتللة ا تستتهم فتتي تفستتير ا -2
 لتو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علر   وبة التربة.با

  البحثٌة:الطرٌقة 
فتي جنتو  بتر   جتراء هتاه الدراستة وهتر تلتعإل محافظة الوادي الجديتد تم ا تيار
، ومتتن الشتتر  محافظتتاي المنيتتا وأكتتتوبر ومرستتر مطتتروحيحتتدها شتتماا ، وم تتر

الحتدود الدوليتة متع  ، ومتن الغتر وأسوان ق رواألمحافظاي أسيوط وسوهال وقنا 
، متدن 5مراكتز تمتم  5 ان، وتنلستم المحافظتة إداريتا  إلترالستود، ومن الجنو  ليبيا

وستتي إداراي زراعيتتة موزعتتة علتتر المحافظتتة كالتتتاليا إدارة ال ارجتتة الزراعيتتة، 
ة وإدارة بتتاريس الزراعيتتة، وإدارة بتتالط الزراعيتتة، وإدارة متتوط الزراعيتتة، وإدار

قريتتة  164وحتتدة محليتتة و 37تمتتم و الل تتر الزراعيتتة، وإدارة الفرافتترة الزراعيتتة،
) مركتز المعلومتاي ودعتم ات تاا اللترار بتالوادي  ألتف نستمة 244تابعة يلطنها نحو 

 (.2414الجديد، 
الزراعيتتة بمحافظتتة  اإلدارايمتتن اجمتتالر  المبحتتوثين متتن التتزراعتتتم ا تيتتار عينتتة  

 –ال ارجتتة  –متتوط  –الل تتر  –إداراي ) الفرافتترة  ةالجديتتد وعتتددها ستتت التتوادي
 ا  التاليبالط ( علر النحو  –باريس 

متتتن حيتتتا  ةالستتتت اإلدارايزراعيتتتة متتتن بتتتين  إدارايتتتتم ا تيتتتار اكبتتتر ثتتتالا  -1
 موط (  –الل ر  –) الفرافرة  إدارايالمساحة وهر علر الترتي  

الم تتارة متن حيتا  اإلدارايزراعيتة متن  إدارةتم ا تيار اكبر قريتين من كل  -2
فتر كتل قريتتة فؤستفر التل عتتن ا تيتار قريتتر الكفتتاح واللتواء  تتبي   عتدد التزراع 

بتتتالفرافرة ، وقريتتتتر بتتتر  الموهتتتو  وعتتتز  الل تتتر بالل تتتر ، وقريتتتتر متتتوط 
 ( 1والراشدة بموط كما هو مبين بجدول )
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 قرى الدراسة في( اجمالر عدد الزراع وحجم العينة 1جدول )

 حجم العينة اجمالر عدد الزراع اللرى الم تارة اإلدارة الزراعية

 88 1458 الكفاح الفرافرة

 36 646 اللواء  بي 

 74 1235 بر  الموهو  الل ر

 44 732 عز  الل ر

 92 1539 موط موط

 66 1493 الراشدة

 444 6663 المجموع

 الجديد بالواديمديرية الزراعة  الم درا 
 
مزارعي اللرى السي من إجمالي % 6بنسبة ة منتظمة ا تيار عينة عشوائي تم -3 

 Mark Saunders , Philip Lewis & Adrian ص  .(156  المدروسة طبلا لـ

Thorn hill, 1979, ،  عدد زراع وبالل بلغ   
                      .(  1)جدول رقم  باللرى المدروسةمن إجمالي عدد الزراع  ا  مزارع 444 العينة  
والبالغ  باإلرشاد الزراعيجميع العاملين البحا علر  شتملإى أن يركما    

 ( مرشدا  زراعيا  بمنطلة الدراسة.144)  عددهم
الدراستتتة علتتتي م تتتدرين للح تتتول علتتتي البيانتتتايا أولهتتتا  ياعتمتتتد وللتتد

الم تتادر الثانويتتة المتمثلتتة فتتي قستتم اإلح تتاء بمديريتتة الزراعتتة بمحافظتتة التتوادي 
اي ودعتتم ات تتاا اللتترار بالمحافظتتة، والتتل للح تتول علتتي الجديتتد، ومركتتز المعلومتت

متا ثتاني هتاه الم تادر ، أالبياناي المتعللة بتحديد منطلة البحا وا تيار عينة البحتا
فيتعلق بالبياناي المحللة ألهداف الدراسة، والتي جمعي متن م تادرها األوليتة وهتم 

استتبيان  تياستتمار، والزراع باللرى مومتع الدراستة بواستطة المرشدين الزراعيين
 ،لهاا الغرض وتم جمع البياناي عن طريق الملابلة الش  ية للمبحوثين إعدادهماتم 

 ايلي وقد تممني كل استمارة ما
 ا وقد اشتملي علر جزئيين هماااستمارة المرشدٌن الزراعٌٌن -1

الستتن،  ا يتمتتمن ال  تتائص الش  تتية للمرشتتدين التتزراعيين وهتتراالجزززا الو 
، العمتتل اارشتتادىالدراستي، والت  تتص، وال بترة فتتي مجتااي  هتتلوالنشتؤة، والمإ

 وعدد الدوراي التدريبية.
نلتل التو تياي الفنيتة  فتيالزراعتي  اإلرشتادأستئلة عتن دور يتمتمن  االثانًالجزا 

درجتتة لكتتل مبحتتوا  وأعطيتتيالتتزراع  إلتترال ا تتة بالحفتتاظ علتتر   تتوبة التربتتة 
بنللهتا يلتوم اإلرشتاد الزراعتي  أنوا رأى المبحت التتيعدد التو ياي الفنيتة  تساوى

  للزراع واعتبري هاه الدرجة كمتغير تابع يعكس هاا الدور 
 وقد اشتملي علر جزئيين هماا استمارة الزراعا -2

الجزء األولا يتممن ال  ائص الش  ية للزراع وهرا السن، ومستوى التعليم،   
راعيتتتة، مستتتاحة والعمتتتوية فتتتي المنظمتتتاي ااجتماعيتتتة، وم تتتادر المعلومتتتاي الز

 الحيازة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية، ومدة ال برة في العمل الزراعي.
للتو ياي الفنية ال ا ة بالحفاظ علتر  اإلرشاد أسئلة عن نللالجزء الثانيا يتممن 

التتزراع وأعطيتتي درجتتة لكتتل مبحتتوا تستتاوى عتتدد التو تتياي  إلتتر  تتوبة التربتتة 
للتتزراع واعتبتري هتتاه  يلتوم بنللهتا الزراعتتي رشتاداإل أنرأى المبحتتوا  التتيالفنيتة 

 .الدرجة كمتغير تابع يعكس هاا الدور 
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 ( مزارعتا  35( استتمارة ااستتبيان علتر ) pre-testوقد تم إجتراء ا تبتار مبتدئي ) 
والل  الل ، الدراسة منطلة، و مسة من المرشدين الزراعيين في في مركز باريس
ظهتره اا تبتار المبتدئي تتم إجتراء التعتديالي ، ومتن  تالل متا أ2449شهر ديستمبر 

الالزمة علر استمارة ااستبيان، لت ب  في  ورتها النهائية لجمع البياناي. وقتد تتم 
جمتتع البيانتتاي النهائيتتة للبحتتا متتن  تتالل الملابلتتة الش  تتية للباحتتا متتع مجمتتوعتي 

 .2414فبرايرو حتر نهاية  يناير شهر الل الفترة من منت ف   المبحوثين
مراجعتة وتتدقيق البيانتاي  عمليتة بياناي البحا، بتدأي جمعبعد اانتهاء من و

لمرشتدين التزراعيين والمتزارعين، ثتم بعتد التل مرحلتة للجميع استماراي ااستبيان 
الترميز والتفريغ والتبوي ، ثم مرحلة التجميتع والجدولتة والت تنيف، والتل بغترض 

 .تحليق األهداف البحثية 
فتتي  عترض توزيتتع المبحتوثين لكتتل متغيترة البحتا تتتم و تف مجمتوعتي عينتتول

 مئوية.ونس   جداول ح ر عددي
ا تبتار الفتروض اإلح تائية وتحديتد معنويتة  ستبيرمان واست دم معامل ارتباط

أو عتتدم معنويتتة العالقتتة بتتين المتغيتتر التتتابع والمتغيتتراي المستتتللة المدروستتة، كمتتا 
-Stepالمتعتتدد والمتتتدرل ال تتاعداستتت دم نمتتوال التحليتتل أارتبتتاطي واانحتتداري 

wise Multiple correlation and regression   مستاهمة كتل متن  هنستب لتلدير
 المبحتتتوثين معرفتتتةدرجتتتة  فتتتي تفستتتير التبتتتاين فتتتيالمتغيتتتراي المستتتتللة المدروستتتة 

، وقتد تتم تحليتل بيانتاي هتاه  ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربتة التو ياي الفنيةب
لحاستتت  ا لتتتي باستتتت دام حزمتتتة البتتترامى اإلح تتتائية للعلتتتوم الدراستتتة بواستتتطة ا

 . ااجتماعية
   Social Sciences   (SPSS)    Package for  Statistical  

 
 النتائج ومناقشتها

 خصائص المبحوثٌن أوال:
 خصائص المرشدٌن الزراعٌٌن. - أ

 ايلي( فيما يتعلق بهاه ال  ائص ما 2أظهري النتائى جدول رقم )
 ستتنة  44فئتتة ) فتتي%( يلعتتون 6324المبحتوثين ) أن الفئتتة الغالبتتة متتن تتتائىالن أظهتري
%( اوى نشؤة حمرية، وأن النستبة 71المبحوثين ) وان بالبية، ( سنة 54 نألكثر م
    ، %( اوى نشؤة ريفية29الباقية )

 %( حا تتلون علتتر مإهتتل5328) المبحتتوثين معظتتم أن إلتتر أيمتتاكمتتا تشتتير النتتتائى 
،4622ن ن ف المبحتوثين )م اقلأن ، ومتوسط وان  %( حا تلون علتر مإهتل عتال 
 الزراعي اإلرشاد فيمن بير المت   ين  أرباعهممن ثالثة  أكثر

دورة  11ح لي علتر نحتو  ( 6429)  أن الفئة الغالبة من المبحوثين تبين من النتائى
ثمان % ( لديهم  برة في المجااي الزراعية لنحو 8423) أيماوان بالبيتهم تدريبية 
 .اكثر أوسنواي 
 

والنستتبر للمرشتتدين التتزراعيين طبلتتا لل  تتائص  العتتددي( التوزيتتع 2جتتدول رقتتم )
 المبينة

 % 144العدد ن=  الفئاي ال  ائص المميزة م

 السن 1
 1426 11 سنة 34أقل من 

34 - 27 2624 
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     44 - 49 4721 

 1623 17 سنة فؤكثر 54

 النشؤة 2
 2924 34 ريفي  

 7124 74 حمري

 المإهل 3
  5328 56 مإهل متوسط

 4622 48 مإهل عالي

 الت  ص 4
 2221 24 إرشادزراعر

 7629 84 ت  ص آ ر

5 
عدد الدوراي 
 التدريبية

 1424 15 دوراي 5أقل من 

 54 52 دورة 14 - 6

 3526 37 دورة فؤكثر 11

6 
ال برة في المجااي 

 الزراعية

 1927 24 سنواي 8أقل من 

 4823 51 سنة 16إلر أقل من  8

 3224 33 سنة فؤكثر 16

 14424 144 المجموع

 الم در ا استماراي ااستبيان للعاملين باإلرشاد الزراعي      
 :الشخصٌة للزراع الخصائص -ب 

 ايليفيما يتعلق بهاه ال  ائص ما  (3أومحي النتائى جدول رقم )  
  - سنة 34) ( تبلغ أعمارهم%7325) المبحوثين  غالبة منالفئة الالنتائى أن  أظهري 

 ويلتتترأ ويكتتتت  بتتتدون  %( أمتتتي5921المبحتتتوثين ) ،وان معظتتتم (ستتتنة49اقتتتل متتتن 

 شهادة.     
لتتتديهم حيتتتازاي  % (7229الفئتتتة الغالبتتتة متتتن المبحتتتوثين ) النتتتتائى أن أظهتتتريكمتتتا  

( حيتازاي حيوانيتة  5129كمتا أن لتدي بتالبيتهم ) أكثتر أوزراعية تلدر بعشترة أفدنتة 
  . أكثر أوتلدر بثمانية عشر رأسا 

يعتمتتتدون علتتتر المرشتتتد المبحتتتوثين أن الفئتتتة الغالبتتتة متتتن  أيمتتتا أومتتتحي النتتتتائىو
 الزراعية،الجمعية التعاونية و بالمركز،الزراعية  اإلدارة ومهندسي باللرية، الزراعي

 ى الزراعيتة بتالتلفزيونالبترامو بتالراديو،البرامى الزراعيتة  اإلرشادية،المطبوعاي و
  . لهم ةكم ادر للح ول علر المعلوماي الزراعية الالزم

هتتم الزراعيتتة، وأن الجمعيتة التعاونيتتة فتتيجميتتع المبحتتوثين أعمتتاء بينتي النتتتائى أن و
 مجلتتس ا بتتاء ا  التتتواليباللريتتة وهتتر علتتر  أ تترىمنظمتتاي اجتماعيتتة  فتتي أعمتتاء

 محلتتر مجلتتسويتتة المجتمتتع المحلتتر، جمعيتتة تنمو ، سياستتيحتتز   بالمدرستتة ،     
 عمتوية فتي كمتا أن المبحتوثين يشتاركون طواعيتة، باللريتة  مركز الشتبا ، واللرية
الفئتة الغالبتة  أن أيما تبين من النتائى كما . باللرية المنظماي ااجتماعية المحلية هاه

)  أكثتر أوستنة  18 الزراعتيالعمتل  فتيتبلغ متدة  بترتهم   %(8227) من المبحوثين
  .(  3جدول 

 اللزراع طبلا لل  ائص المبينة والنسبي العددي( التوزيع  3جدول رقم ) 

 % 444العدد ن=  الفئاي ال  ائص الش  ية م

 السن 1

 1823 73 سنة 34أقل من 

34 - 97 2422 

44 - 197 4923 
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 822  33 سنة فؤكثر 54

 مستوى التعليم 2

 3725 154 أمي

 2126 86 شهادة يلرأ ويكت  بدون

حا ل علر تعليم دون 
 المتوسط

112 
2824 

حا ل علر تعليم متوسط 
 فؤعلر

52 1229 

3 
مساحة الحيازة 
 الزراعية

 2721 148 فدان 14أقل من 

 4824 194 فدان 16إلر أقل من  14

 2425 98 فدان فؤكثر  16

 حجم الحيازة الحيوانية 4

 4822 193 رأسا 18أقل من 

 2621 144 رأسا 27إلر أقل من  18

 2527 143 رأس فؤكثر 27

5 
م ادر المعلوماي 

 الزراعية

 7923 317 باللرية الزراعيالمرشد 

 7625 346 الزراعية اإلدارةمهندسو 

 4628 187 الجمعية التعاونية الزراعية

 2228 91 اإلرشاديةالمطبوعاي 

 44.3 177 البرامى الزراعية بالراديو

الزراعية  البرامى
 بالتلفزيون

77 1923 

6 
العموية في المنظماي 

 ااجتماعية

 144 444 الجمعية التعاونية الزراعية

 2525 142 جمعية تنمية المجتمع

 1628 67 مركز الشبا 

 2325 94 مجلس محلر اللرية 

 5428 219 ا باءمجلس 

 5323 213 سياسيحز  

7 

عدد سنواي ال برة في 
 العمل الزراعي

 1723 69 سنة 18أقل من 

 5722 229 سنة 27إلر أقل من  18

 2525 142 سنة فؤكثر27

 144 444 المجموع

 الم در ا استماراي ااستبيان للزراع المبحوثين
 



Assiut J. of Agric. Sci., 41 (4)  (169-185 ) 

 

 177 

ثانٌززا : رأا المبحززوثٌن مززن المرشززدٌن الزززراعٌٌن والزززراع فززً مززدا قٌززا  اإلرشززاد 
 عً بنق  التوصٌات الفنٌة للحفاظ على خصوبة التربةالزرا

 رأا المرشدٌن الزراعٌٌن   -أ
متدى قيتام اإلرشتاد الزراعتي  فتيلتحديد رأى المبحوثين من المرشدين الزراعيين    

بنلل بنود التو ياي الفنية ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة، تم سإالهم عن عدد 
 أعتتداد( 4ويتمتتمن جتتدول )لتتر   تتوبة التربتتة، متتن التو تتياي المتعللتتة بالحفتتاظ ع
 .  بنلل تلل التو ياي للزراع الزراعي اإلرشادونس  المبحوثين الاين اقروا قيام 

 المرشتتتدينالمبحتتتوثين متتتن  مجمتتتوعتي أنويتبتتتين متتتن البيانتتتاي المدونتتتة بالجتتتدول  
بنلتتل معظتتم التو تتياي  الزراعتتي اإلرشتتادالتتزراعيين والتتزراع قتتد اتفلتتتا علتتر قيتتام 

فلد اتفلتي نست  تراوحتي متا بتين .الزراع  إلرال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة 
 أربتعبنلتل  الزراعتي اإلرشتاد% من المبحوثين من المجمتوعتين علتر قيتام 99 -84

من الم لفاي النباتية بعتد تمتام نمتجها  العمويالتسميد  ا هيالزراع  إلرتو ياي 
قدرتها علر ااحتفاظ بالمتاء ، والتكثيتف ، وتحسين موا فاي التربة الطبيعية لزيادة 

ووحتتدة الميتتاه ، وزراعتتة أنتتواع المحا تتيل  األرضلالستتتفادة متتن وحتتدة  الزراعتتي
% متن المبحتوثين متن 68-54كما اتفلي نس  تراوحتي متا بتين  .حس  نوع التربة 

التستوية  هتيا أ ترىبنلتل ستبع تو تياي  الزراعتي اإلرشتادالمجموعتين علتر قيتام 
المرتفعتة  النباتتاي المنزرعتة ، ف تل األمتاكن علر الرين توزيع مياه بالليزر لمما

عتن المن فمتة بم تتارف ل تعوبة تستتويتها ، الزراعتة علتر  طتتوط عموديتة علتتر 
اتجتتاه الريتتاح للحتتد متتن اانجتتراف ، تحليتتل التربتتة قبتتل الزراعتتة لتحديتتد ااحتياجتتاي 

ة المن فمتة ، استت دام ، زراعتة المحا تيل ااي ااحتياجتاي المائيتالسمادية للنباي 
ااحتياجاي المائية  زراعة المحا يل ااي ،  وزارة الزراعة إنتالالمحسنة  التلاوي

 .المغاياي ال غرى بعمافةتحسين  واص التربة الرملية والطفلية ،  المن فمة
التو تتتياي وعتتتددها ستتتبع تو تتتياي فلتتتد اتفلتتتي نستتت  عاليتتته متتتن  لبتتتاقي ةوبالنستتتب

بنللهتتا للتتزراع وتلتتل  الزراعتتي اإلرشتتادعلتتر عتتدم قيتتام  المبحتتوثين متتن المجمتتوعتين
استت دام نظتام ، زراعة المحا يل الزيتيتة المالئمتة للمنتاا والتربتةا  هيالتو ياي 

زراعة المحا يل عالية اإلنتال المالئمة للمناا والتربة والميتاه ، الزراعاي المجمعة
تحستين  تواص ، النباتيتةاست دام الم  باي الحيوية واألسمدة الورقيتة والمغتاياي ،

تغطيتتة ستتط  التربتتة ببلايتتا ،المغتتاياي ال تتغرى  بعمتتافةالتربتتة الرمليتتة و الطفليتتة 
ف تتل األمتتاكن المرتفعتتة عتتن المن فمتتة ، المحا تتيل لملاومتتة اانجتتراف بالريتتاح

 بم ارف ل عوبة تسويتها

بنلتتل التو تتياي  الزراعتتي اإلرشتتادقيتتام  فتتيوا تلتتف المبحتتوثين متتن المجمتتوعتين 
 اإلرشتاد% من المرشدين التزراعيين بليتام 94من  أكثرحين أفاد  فيالمتبلية  ربعاأل

بعتد النباتيتة م لفتاي الالتسميد العمتوي متن      ا هيبنلل ثالا تو ياي  الزراعي
 فالتكثيت ،الزراعتةمواعيتد  ااستفادة بالميزة النسبية للمنطلة في تحديتد ،نمجهاتمام 

% منهم بنلل التو ية 55 وأفاد.  ض ووحدة المياهاألر الزراعي لالستفادة من وحدة
 تحسين موا فاي التربة الطبيعيتة لزيتادة قتدرتها علتر ااحتفتاظ بالمتاءالرابعة وهر 
 اهتتاه التو تتياي وهتتر بعحتتدى اإلرشتتاد% متتن التتزراع اقتتروا قيتتام 54وان اقتتل متتن 

الا % بنلتتل التتث67-54واقتتر  زراعتتة المحا تتيل الزيتيتتة المالئمتتة للمنتتاا والتربتتة
،  زراعتتة المحا تتيل ااي ااحتياجتتاي المائيتتة المن فمتتةوهتتر  األ تترىتو تتياي 

استت دام الم  تباي ،  مواعيتد الزراعتة ااستفادة بالميزة النسبية للمنطلة فتي تحديتد
 ( 4جدول رقم )  الحيوية واألسمدة الورقية والمغاياي النباتي
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التاين راعيين والتزراع ونست  المبحتوثين متن المرشتدين التز أعداد( 4جدول رقم )

بنلتل التو تياي الفنيتة ال ا تة بالحفتاظ  الزراعتي اإلرشتادقيتام  اقروا
 للزراععلر   وبة التربة 

 التوصٌات
 الزراع المرشدٌن

 % عدد % عدد

 جملة عدد المبحوثين
1

44 
144 444 144 

بعد تمام النباتية م لفاي الالتسميد العموي من  -1
 نمجها

1

43  

9924  354 87.5 

تحسين موا فاي التربة الطبيعية لزيادة قدرتها  -2
 علر ااحتفاظ بالماء

8

9 
8525 368 9224 

 المحا يل حس  نوعية التربة زراعة أنواع -3
8

3 

8424 324 8424 

التسوية بالليزر لممان توزيع مياه الري علر  -4
 النباتاي المنزرعة

7

1 

6824 272 6824 

لمن فمة بم ارف ف ل األماكن المرتفعة عن ا -5
 ل عوبة تسويتها

5

9 

5724 198 4925 

الزراعة علر  طوط عمودية علر اتجاه الرياح  -6   
 اانجراف  للحد من 

6

4 

6125 246 6125 

تغطية سط  التربة ببلايا المحا يل لملاومة  -7
 اانجراف بالرياح

4

5 

4325 164 4424 

 تحليل التربة قبل الزراعة لتحديد ااحتياجاي -8
 السمادية للنباي

6

7 

6424 256 6424 

التسميد األ مر لتحسين  فاي التربة الطبيعية  -9
 والكيماوية

9

6 

9224 268 6724 

 بعمافةتحسين  واص التربة الرملية و الطفلية -11
 المغاياي ال غرى 

5

7 

5524 224 5524 

است دام الم  باي الحيوية واألسمدة الورقية  -11
 والمغاياي النباتية

5

1 

4924 244 5424 

زراعة المحا يل عالية اإلنتال المالئمة للمناا -12     
 والتربة والمياه 

3

5 

3424 134 3225 

 ااستفادة بالميزة النسبية للمنطلة في تحديد -13
 مواعيد الزراعة

9

9 

9524 248 6224 

 است دام نظام الزراعاي المجمعة -14
3

5 

3424 96 2424 

األرض  لالستفادة من وحدة التكثيف الزراعي -15
 ووحدة المياه

9

5 

9124 344 8624 

 زراعة المحا يل الزيتية المالئمة للمناا والتربة -16      
5

7 

5524 92 2324 

 است دام التلاوي المحسنة إنتال وزارة الزراعة -17
6

7 

6724 264 6524 

زراعة المحا يل ااي ااحتياجاي المائية  -18
 المن فمة

6

5 

6225 228 5724 
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 الم در ا استماراي ااستبيان
 ثالثا : درجة معرفة الزراع بالتوصٌات الفنٌة المتعلقة بالحفاظ على خصوبة التربة 

( أعداد ونس  الزراع المبحوثين الاين أقروا بمعرفتهم 5يتممن جدول )
بالتو ياي ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة ويالحظ من بياناي هاا الجدول أن 

% أقروا معرفتهم بؤربع 99 -75عالية من الزراع المبحوثين تراوحي ما بين  نسبا
تحسين ،  بعد تمام نمجهاالنباتية م لفاي الالتسميد العموي من  هيتو ياي 

التسوية بالليزر ،  موا فاي التربة الطبيعية لزيادة قدرتها علر ااحتفاظ بالماء
التكثيف الزراعي لالستفادة من ، ةلممان توزيع مياه الري علر النباتاي المنزرع

 األرض ووحدة المياه وحدة

% ( معرفتهم بتسع 67 – 5125هم ) يكما أقر ما بين ن ف الزراع وثلث
،  تحليل التربة قبل الزراعة لتحديد ااحتياجاي السمادية للنبايا  هيتو ياي 

يد التسم، اانجراف الزراعة علر  طوط عمودية علر اتجاه الرياح للحد من 
تحسين  واص التربة الرملية ،  األ مر لتحسين  فاي التربة الطبيعية والكيماوية

 ااستفادة بالميزة النسبية للمنطلة في تحديد، المغاياي ال غرى  بعمافةو الطفلية 
 است دام الم  باي الحيوية واألسمدة الورقية والمغاياي النباتية،  مواعيد الزراعة

است دام التلاوي المحسنة ،  حتياجاي المائية المن فمةزراعة المحا يل ااي اا، 
 إنتال وزارة الزراعة

ف ل األماكن المرتفعة عن المن فمة أما بالنسبة للتو ياي ال مسة المتبلية وهر 
زراعة المحا يل ،  است دام نظام الزراعاي المجمعة،  بم ارف ل عوبة تسويتها

تغطية سط  التربة ببلايا المحا يل ،  المياه عالية اإلنتال المالئمة للمناا والتربة و
لد ، ف زراعة المحا يل الزيتية المالئمة للمناا والتربة،  لملاومة اانجراف بالرياح

 ( 5اقر بالبية المبحوثين عدم معرفتهم بها ) جدول 
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بالتو ياي  طبلا لمعرفتهم المبحوثين للزراعوالنس  المئوية  األعداد( 5جدول رقم )
 الفنية للحفاظ علر   وبة التربة

 % عدد التوصٌات الفنٌة  

 144 444 جملة عدد المبحوثٌن

است دام التسميد العموي من م لفاي الن يل بعد كمرها  -1
        وتمام نمجها

366 9125 

تحسين موا فاي التربة الطبيعية لزيادة قدرتها علر   -2
 ااحتفاظ بالماء

396 9924 

 8525 342 المحا يل حس  نوعية التربة زراعة أنواع -3

التسوية بالليزر لممان توزيع مياه الري علر النباتاي  -4
 المنزرعة

344 7524 

ف ل األماكن المرتفعة عن المن فمة بم ارف ل عوبة  -5
 تسويتها

178 4425 

الزراعة علر  طوط عمودية علر اتجاه الرياح للحد من  -6
 انجراف التربة

246 6125 

تغطية سط  التربة ببلايا المحا يل لملاومة اانجراف  -7
 بالرياح

182 4525 

تحليل التربة قبل الزراعة لتحديد ااحتياجاي السمادية  -8
 للنباي

256 6424 

التسميد األ مر لتحسين  فاي التربة الطبيعية  -9
 والكيماوية

268 6724 

 بعمافةة الطفلية تحسين  واص التربة الرملية والترب-11
 المغاياي ال غرى 

224 5524 

است دام الم  باي الحيوية واألسمدة الورقية والمغاياي  -11
 النباتية

242 5425 

زراعة المحا يل عالية اإلنتال المالئمة للمناا والتربة  -12
 والمياه الجوفية

148 3724 

ااستفادة بالميزة النسبية للمنطلة في تحديد مواعيد  -13
 الزراعة

238 5925 

 3124 124 است دام نظام الزراعاي المجمعة -14

التكثيف الزراعي لالستفادة من وحدة األرض ووحدة  -15
 المياه

244 6124 

 2625 146 زراعة المحا يل الزيتية المالئمة للمناا والتربة -16

 5924 236 است دام التلاوي المحسنة إنتال وزارة الزراعة -17

 5125 246 ة المحا يل ااي ااحتياجاي المائية المن فمةزراع -18

  الم در ا استماراي ااستبيان 
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العالقززة بززٌن درجززة معرفززة الزززراع بالتوصززٌات الفنٌززة للحفززاظ علززى خصززوبة التربززة 
 وبٌن المتغٌرات المستقلة المدروسة.

اي الفنية فيما يتعلق بتحديد العالقة بين درجة معرفة الزراع المتعللة بالتو ي
للحفتتاظ علتتر   تتوبة التربتتة وبتتين المتغيتتراي المستتتللة المدروستتة، وتحديتتد نستتبة 
مساهمة المتغيراي المستللة المدروستة فتي تفستير التبتاين الكلتر للمتغيتر التتابع فكمتا 

درجة لكل مزارع تعكس مستوى معرفته بالتو ياي الفنيتة  إعطاءاكرنا تم  أنسبق 
يعرفهتا واعتبتري  التتيلتربة تساوى عدد التو ياي ال ا ة بالحفاظ علر   وبة ا

 إجتتراء فتتيبتتالمبحوثين متن التتزراع واستت دمي  التتتابع ال تاص المتغيترهتاه الدرجتتة 
 ا    التاليا تبار ارتباط سبيرمان وتحليل اانحدار المتعدد علر النحو 

 أ: تحلٌ  االرتباط
مزززن الززززراع معزززامالت ارتبزززاط سزززبٌرمان للرتزززب بزززٌن درجزززة معرفزززة المبحزززوثٌن 

 والمتغٌرات المستقلة 
ي تص هاا الجتزء بعترض أهتم النتتائى التتي تو تلي إليهتا الدراستة والتتي تتعلتق    

لتو تياي الفنيتة بابا تبتار العالقتة اارتباطيتة بتين درجتة معرفتة التزراع المبحتوثين 
المتغيتتراي المستتللة المدروستتة وهتترا  نالمتعللتة بالحفتتاظ علتر   تتوبة التربتتة، وبتي

ــن، و مستوى التعليم، وحجم الحيازة الحيوانية، وم ادر المعلوماي الزراعيتة، السـ
ومستتاحة الحيتتازة الزراعيتتة، والعمتتوية فتتي المنظمتتاي ااجتماعيتتة، وعتتدد ستتنواي 

 ال برة في العمل الزراعي.
ولدراستتة هتتاه العالقتتة تتتم  تتيابة الفتترض ااح تتائر اللائتتل  ا توجتتد عالقتتة  

لتو تتياي الفنيتتة المتعللتتة باجتتة معرفتتة التتزراع المبحتتوثين معنويتتة بتتين در ارتباطيتته
المتغيتراي المستتللة المدروستة وهترا الســتـن،  نبالحفاظ علتر   توبة التربتة، وبتي

ومستوى التعليم،وحجم الحيازة الحيوانيتة، وم تادر المعلومتاي الزراعيتة، ومستاحة 
واي ال بترة فتي الحيازة الزراعية، والعمتوية فتي المنظمتاي ااجتماعيتة، وعتدد ستن

 العمل الزراعي.
وا تبار  حة هاا الفرض است دم معامل ارتباط ستبيرمان وكانتي النتتائى  

( أن درجتتة معرفتتة المبحتتوثين بالتو تتياي الفنيتتة 5كمتتا هتتو مومتت  بالجتتدول رقتتم )
المتعللة بالحفاظ علر   وبة التربة كاني ااي عالقتة معنويتة إيجابيتة عنتد مستتوى 

مستاحة الحيتازة الزراعيتة، وم تادر المعلومتاي الزراعيتة،  بكل متنا 4241معنوي 
وعتتدد ستتنواي ال بتترة فتتي العمتتل المزرعتتر، بينمتتا كانتتي ااي عالقتتة معنويتتة عنتتد 

بالعمتتوية فتتي المنظمتتاي ااجتماعيتتة ولتتم تكتتن هنتتال عالقتتة  4245مستتتوى معنتتوي 
ومستتوى  معنوية إيجابية أو سلبية ببلية المتغيراي المستتللة المدروستة وهترا الستن،

 .التعليم، وحجم الحيازة الحيوانية
وبناءا  علر هاه النتائى سالفة الاكر يمكن رفتض الفترض اإلح تائي جزئيتا   

معنويتة بتين درجتة  ارتباطيتهوقبتول الفترض النظتري البتديل كمتا يلتيا توجتد عالقتة 
معرفتتة المبحتتوثين بالتو تتياي الفنيتتة للحفتتاظ علتتر   تتوبة التربتتة وبتتين كتتل متتنا 

لحيازة الزراعية، وم ادر المعلوماي الزراعية، وعتدد ستنواي ال بترة فتي مساحة ا
العمتتتل المزرعتتتر، والعمتتتوية فتتتي المنظمتتتاي ااجتماعيتتتة. بينمتتتا ا توجتتتد عالقتتتة 
ارتباطيه معنوية بين معرفة المبحوثين بالتو ياي الفنية للحفاظ علر   وبة التربة 

 .  وانية وكل من السن، ومستوى التعليم، وحجم الحيازة الحي
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بالتو ياي الفنية  بين درجة معرفة المبحوثين معامل ارتباط سبيرمان( 6جدول رقم)
 والمتغيراي المستللة ال ا ة بالحفاظ علر التربة

 معام  االرتباط   المتغٌرات المستقلة    

 01013 السن 1

 0162 مستوى التعليم 2

 **01182 مساحة الحيازة الزراعية 3

 01018 الحيوانية حجم الحيازة 4

 **01221 عدد سنواي ال برة في العمل المزرعر 5

 *01121 العموية في المنظماي ااجتماعية 6

 **01212 م ادر المعلوماي الزراعية 7

 4245، * معنوية عند 4241** معنوية عند           
 تحلٌ  االنحدار -ب

ة معنويتتة بتتين درجتتة معرفتتة وللتؤكتتد متتن النتتتائى الستتابلة الدالتتة علتتر وجتتود عالقتت   
المبحتتتوثين للتو تتتياي الفنيتتتة المتعللتتتة بالحفتتتاظ علتتتر   تتتوبة التربتتتة وبتتتين كتتتل 
المتغيتتراي المستتتللة ااي العالقتتة المعنويتتة بهتتا وجعلهتتا أكثتتر دقتتة فتتي ظتتل ديناميكيتتة 
المتغيراي األ رى، وبؤ ا أثر هتاه المتغيتراي فتي ااعتبتار، فلتد تتم ومتع الفترض 

اللائتتل بؤنتته  ا تستتهم المتغيتتراي المستتتللة ااي العالقتتة المعنويتتة اإلح تتائي التتتالي 
بدرجة معرفة المبحوثين للتو ياي الفنية المتعللة بالحفاظ علتر   توبة التربتة فتي 
التباين الكلر المفسر لها، وهاه المتغيراي هيا مساحة الحيتازة الزراعيتة، وم تادر 

ل المزرعتتر، بينمتتا كانتتي ااي لمعلومتتاي الزراعيتتة، وعتتدد ستتنواي ال بتترة فتتي العمتت
، العمتتوية فتتي المنظمتتاي ااجتماعيتتة و 4245قتتة معنويتتة عنتتد مستتتوى معنتتوي عال

وا تبار  حة هاا الفرض ولتلدير نس  مساهمة كل متن المتغيتراي المستتللة ااي 
العالقتتة المعنويتتة بدرجتتة معرفتتة المبحتتوثين للتو تتياي الفنيتتة المتعللتتة بالحفتتاظ علتتر 

تحليتل  أستلو درجتة المعرفتة باستت دام  فتيالتبتاين الكلتر  تفسير   وبة التربة في
المتعدد المتدرل ال تاعد، وبحستا  الم تفوفة اارتباطيتة لهتاه المتغيتراي   اانحدار

تبتين أنته يمكتن اإلبلتاء علتر متغيترين فلتط متن بتين المتغيتراي األربعتة ااي العالقتة 
ياي الفنية المتعللة بالحفتاظ علتر اارتباطية المعنوية بدرجة معرفة المبحوثين للتو 

مساحة الحيازة الزراعيتة، م تادر  هاا التحليل هما ا  وبة التربة است دامها في 
 .المعلوماي 

تمتت  أن نستتبة مستتاهمة هتتاين ا( 6ومتتن نتتتائى التحليتتل المبينتتة بجتتدول رقتتم )
ي المتغيتترين الستتابلين فتتي التبتتاين الكلتتر المفستتر لدرجتتة معرفتتة المبحتتوثين للتو تتيا

% تعتزى إلتر 421%، منهتا  622 ة بالحفاظ علر   توبة التربتة كانتيالفنية المتعلل
إلتتر مستتاحة الحيتتازة الزراعيتتة. وطبلتتا  للنتتتائى  221م تتادر المعلومتتاي الزراعيتتة، و

السابلة يمكن رفض الفرض اإلح ائي جزئيا  فيما يتعلق بكل من المتغيتراي التاليتةا 
رعتر، والعمتوية فتي المنظمتاي ااجتماعيتة، وهر عدد سنواي ال بترة بالعمتل المز

لتو تياي معرفة المبحتوثين با ويمكن قبوله لباقي المتغيراي المرتبطة معنويا  بدرجة
الفنيتتة المتعللتتة بالحفتتاظ علتتر   تتوبة التربتتة وهتترا م تتادر المعلومتتاي الزراعيتتة، 

 ومساحة الحيازة الزراعية. 
قتد تكتون  أ ترىتغيتراي مزيد من الدراستاي وتحديتد م إجراءوهاا يستدعر 

 .درجة معرفة الزراع بتلل المتغيراي  فيمسئولة بدرجة اكبر عن تفسير التباين 
( نتائى التحليل اارتباطر اانحداري المتعدد المتدرل ال تاعد لعالقتة 6جدول رقم ) 
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درجتتتة معرفتتتة المبحتتتوثين للتو تتتياي الفنيتتتة المتعللتتتة بالحفتتتاظ علتتتر 
 ستللة  وبة التربة بالمتغيراي الم

المتغيراي الدا لة في 
 التحليل 

معامل 
اارتباط 
 المتعدد 

% التراكمية 
للتباين 
المفسر 

 للمتغير التابع 

% للتباين 
المفسر 
للمتغير 
 التابع 

معامل 
 اانحدار 

م ادر المعلوماي 
 الزراعية

42221 421 421 192344** 

 **192149 221 622 42259 الزراعية ةمساحة الحياز

( ** معنتتوي عنتتد 412872جتتزء الثابتتي متتن المعادلتتة ) قيمتتة ألفتتا= قيمتتة ال
 4241مستوى معنوية 

 
 الخاتمة والتوصٌات

يتم  مما سبق ان الجهاز اارشادى بالوادى الجديد يلوم بنلل بعض 
التو ياي ال ا ة بالحفاظ علر   وبة التربة ومن بين تلل التو ياي ) التسميد 

تحسين موا فاي التربة الطبيعية   ،عد تمام نمجها العموي من الم لفاي النباتية ب
 ، المحا يل حس  نوعية التربة زراعة أنواع ،علر ااحتفاظ بالماء  الزيادة قدرته

ااستفادة بالميزة  ، التسميد األ مر لتحسين  فاي التربة الطبيعية والكيماوية
 لالستفادة من وحدةالتكثيف الزراعي ،   مواعيد الزراعة النسبية للمنطلة في تحديد

 ( .األرض ووحدة المياه
ومع الل فهنال تو ياي ا رى اتفق بالبية المبحوثين علر عدم قيام 

تغطية سط  التربة ببلايا  اارشاد الزراعر بنللها للزراع ومن هاه التو ياي )
است دام الم  باي الحيوية واألسمدة  ، المحا يل لملاومة اانجراف بالرياح

زراعة المحا يل عالية اإلنتال المالئمة للمناا والتربة  ، غاياي النباتيةالورقية والم
ف ل األماكن المرتفعة عن المن فمة  ، است دام نظام الزراعاي المجمعة،  والمياه

 .زراعة المحا يل الزيتية المالئمة للمناا والتربة ، بم ارف ل عوبة تسويتها
 ا   ٌة التال التوصٌاتب وبنااا علٌه ٌمكن الخروج

بتي النتائى ان الجهاز اارشادى ا يلوم بدور فعال ثالتركيز علر التو ياي ا  -1
 فر نللها 

قد تكون مسئولة  أ رىمزيد من الدراساي والبحوا وتحديد متغيراي ال إجراء  -2
 بتلل التو ياي .درجة معرفة الزراع  فيفسير التباين ت عنبدرجة اكبر
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 

( ، دراسة لمعارف كل من الزراع 2443ادل إبراهيم دمحم، )الحامولر، ع -1
والمرشدين الزراعيين في مجال تحسين و يانة األرامي الزراعية ببعض مراكز 



Agami et al. 2010 

 

 184 

، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة بكفر الشيخ، جامعة طنطا، كفر خمحافظة كفر الشي
 الشيخ،.

، 2417رية حتر عام التنمية الزراعية الم  إستراتيجيةالمجلة الزراعية،  -2
 .2444(، اللاهرة، 494مإسسة دار التعاون للطبع والنشر، عدد )

م زون المياه الجوفية لجنو  الوادي وتحدياي ( ، 1997)، إبراهيم، حميدة-3
آفا   ،ملدمة في ندوة التنمية الزراعية لمنطلة جنو  الوادي ة، ورقتلديره وإدارته

 اللاهرة .ال حراء،  الت طيط وتحدياي التنفيا، مركز بحوا
، مإتمر اعيالزر( ، مرتكزاي ال طة ال مسية لإلرشاد 1995 ليفة، دمحم ، )-4

العمل اإلرشادي الزراعي في ظل نظام السو  الحر وموقع التعاونياي فيه،  لمستلب
 الجمعية العلمية إلرشاد الزراعي، الجيزة .

ت ادي علر التنمية ( ، اثر سياساي التحرر ااق2442سهره عطا  ليل ، ) -5 
 الزراعية في م ر، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة جامعة اللاهرة، الجيزة . 

 
- Rogers ,Everett,M, (2003 )    
Diffusion Of Innovations , New Press, New York, U.S.A, Fifth 

Edition,                                                                              
- Saunders, Mark; Philip Lewis; and Adrian Thorn hill (1979).. 

Research Methods            

- For Business Students  , FT Prentice Hall, New York, Third 

edition,                    
      

 
 
 

 

 

 

 

 



Assiut J. of Agric. Sci., 41 (4)  (169-185 ) 

 

 185 

The role of Agricultural Extension in Maintaining  

Soil Fertility" In the New Valley Governorate 
Adel A. M. Agami

1
, Ahmed A. Mohamed

2
, Amr B. Ahmed

2
 

and Manal A. Aboel-Magd
2 

1
Agric. Sector of New Valley Governorate, 

2
Dept. Rural Soci. & 

Agric. Extension Fac. Assiut Univ. 

Abstract  
The main objective of this paper was to know the role of 

agricultural extension in maintaining soil fertility in the new 

valley governorate.  

The paper depends on data collected from two categories 

of respondents : a sample of 400 farmers selected randomly 

from farmers in six  villages belonging to three districts in the 

new valley governorate and 104 extension workers in the whole 

governorate . The data were collected by means of personal 

interview using questionnaire forms prepared for this purpose . 

Frequencies , Percentage , Spearman Rank Order Correlation 

Coefficient , and Step Wise Multiple Regression Analysis were 

used for data analysis using SPSS . Results showed that while 

the agricultural extension system in the new valley governorate 

played an obvious role to differ  some recommendations to 

maintain soil fertility , other recommendations were not known 

and differed among farmers . Great efforts should be devoted by 

the extension system in the new valley governorate to differ 

knowledge and awareness among farmers about such 

recommendations to maintain soil fertility in the governorate.    


