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وتحديد ا;ھمية النسبية لمصادر ،التعرف على بعض الخصائص العامة للزراع المبحوثين ھذا البحث إستھدف :الملخص
 الزراعة العضوية خصائص فكرةوالتعرف على ، ة العضوية لمحصول القطنالمعلومات الزراعية فى مجال الزراع

مدى وضوح ، مدى تعقيد فكرة الزراعة العضوية للمحصول:( من حيث المبحوثين من وجھة نظر الزراعلمحصول القطن
 فكرة ترابط ممارسات، إمكانية تجربة فكرة الزراعة العضوية للمحصول، مشاھدة فكرة الزراعة العضوية للمحصول

 التعرف على نتائج تطبيق فكرة الزراعة ،)التوافق العام لفكرة الزراعة العضوية للمحصول، الزراعة العضوية للمحصول
، جودة المحصول، الدخل المزرعى، كمية ا�نتاج( : من حيث المبحوثينالعضوية لمحصول القطن من وجھة نظر الزراع

تحديد إتجاه الزراع  ،)سعر المحصول، تسويق المحصول، تكاليف ا�نتاجيةال، خصوبة التربة، ة ا;مراض والحشائشممقاو
التعرف على الخدمات التى يقدمھا ا�رشاد الزراعى للزراع المبحوثين ، المبحوثين نحو الزراعة العضوية لمحصول القطن

ة ا�رشادية التى يقوم بھا التعرف على ا;نشط، فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن وتحديد ا;ھمية النسبية لھا
تحديد المشك]ت التى تواجه ، المرشد الزراعى فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن وتحديد ا;ھمية النسبية لھا

التعرف وأخيرا ، الزراع المبحوثين عند تطبيقھم ;سلوب الزراعة العضوية لمحصول القطن وتحديد ا;ھمية النسبية لھا
ع المبحوثين للتغلب على المشك]ت التى تواجھھم عند تطبيق أسلوب الزراعة العضوية لمحصول على مقترحات الزرا

قرية ب  القطن العضوىختيارھا من بين زراعإعشوائية منتظمة تم   على عينةدمياطوقد أجرى ھذا البحث بمحافظة .القطن
ادلة كريجسى ومورجان لتحديد حجم العينة والتى  مبحوثا، وقد تم إستخدام مع290المرابعين مركز كفر سعد والبالغ عددھم 

 ،2016 سبتمبر مبحوثا، واستخدم ا%ستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع بيانات البحث خ]ل شھر 164بلغت قوامھا 
يل وقد تم تحل حيث تم إجراء ا%ختبار المبدئي على ا�ستمارة مما أتاح الفرصة لتعديلھا ووضعھا فى صورتھا النھائية،

من إجمالى %) 42.1(: ، ومن أھم نتائج ھذا البحث أن والمتوسط الحسابى ،البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية
من إجمالى %) 62.2(وأن ، مقبولة إلى حد ما الزراعة العضوية لمحصول القطن يرون أن خصائص فكرةالمبحوثين 

من إجمالى المبحوثين يرون أن %) 76.8( أن أيضاأظھرت النتائج و، ةالمبحوثين إتجاھاتھم إيجابية نحو الزراعة العضوي
%) 79.9(كما أن ، ا�رشاد الزراعى يقوم بتقديم الخدمات فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن بدرجة متوسطة
 أوضحت . منخفضةمن إجمالى المبحوثين يرون أن المرشد الزراعى يقوم بتقديم ا;نشطة ا�رشادية فى ھذا المجال بدرجة

 ھى المتعلقة تطبيقھم ;سلوب الزراعة العضوية عند  المبحوثينالنتائج أيضا أن أھم المشك]ت التى تواجه الزراع
وارتفاع تكاليف المكافحة الحيوية ، عدم دعم الحكومة للمزارعين العضويين:  وكان أھمھا بالمشك]ت ا�نتاجية وا%قتصادية

العمل : ت أھم المقترحات لحل المشك]ت ھىوكان، وارتفاع تكلفة ا�نتاج بالزراعة العضوية، ائدوانخفاض ا�نتاج وقلة الع
 توافر جھات ،  أھميةتوفير كوادر إرشادية فنية متخصصة في مجال الزراعة العضوية من قبل وزارة الزراعةعلى 

 توفير كافة ، مجال الزراعة العضويةمتخصصة فى مجال الزراعة العضوية يتم الرجوع إليھا عند حدوث أى مشكلة فى
 دعم أسعار كافة مستلزمات ا�نتاج الخاصة بالزراعة ،مستلزمات ا�نتاج الخاصة بالزراعة العضوية فى ا;وقات المناسبة

 .العضوية

 .عإتجاھات الزرا، القطن العضوى، الزراعة العضوية: الكلمات ا]سترشادية
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  والمشكلة البحثيةالمقدمة

ة التنمية المستدامة من أھم القضايا التى تعتبر قضي
 ومنذ ،كانت وما زالت تشغل المجتمع الدولى والمحلى

 تم ربط البيئة بالتنمية 1992إنعقاد مؤتمر ريو عام 
فى البحث عن وبدأت معظم الدول المتقدمة ، المستدامة

وفى مؤتمر ريو ، حلول واقعية للمشك]ت البيئية المختلفة
الم مطالبا ببذل مزيد من الجھود فى أصبح الع 2012عام 

تقييم الجھود البيئية والتفكير فى آليات فاعلة لحماية البيئة 
 .  )2016 ،س]مة( فى المستقبل

 ستراتيجيةتمثلت أھم التوجھات المستقبلية �ومن ثم فقد 
الزراعية فى مصر فى ا%ستمرار فى تقليل إستخدام التنمية 

 وا%عتماد على برامج ا;سمدة والمبيدات الكيماوية
 مع إستخدام المصائد المكافحة الحيوية البيولوجية المتكاملة

، والفرمونات بما يخفض من تكاليف ا�نتاج من جھة
ويحسن من جودته ويزيد من قدرته على المنافسة العالمية 

فى إطار سياسات منظمة التجارة العالمية والتصدير 
ية وا;مريكية من بوواتفاقيات الشراكة المصرية ا;ور

فض] عن المحافظة على صحة ا�نسان ، جھة ثانية
والحيوان وا;عداء الطبيعية والبيئة من التلوث من جھة 

 ) . 2005، ميخائيل( ثالثة

ه ينبغى وحتى يمكن إحداث تنمية زراعية فإن     
وتحديثه عن طريق التحول من النھوض با�نتاج الزراعى 

ة والمتوارثة إلى أساليب ونظم جديدة أساليب ا�نتاج التقليدي
وتبنى السياسات تتضمن تقنيات زراعية مستحدثة 

الزراعية المتوازنة التى تھدف إلى الوصول إلى معد%ت 
يلبى إحتياجات عالية وتحقيق فائض من ا�نتاج الزراعى 

 .) 2012 ،خرونآغنيم و( ورغبات كل أفراد المجتمع

ورة فى السنوات وتدل ا�حصائيات العالمية المنش
ا;خيرة على أن نسبة المنتجات الزراعية العضوية 
بالمقارنة مع المنتجات الزراعية التقليدية فى تزايد مستمر 

بمعايير الغذاء ا�من كنتيجة لزيادة وعى المستھلكين 
وضرورة الحفاظ على البيئة من أجل ا;جيال القادمة 

ميزة السعرية با�ضافة إلى سعى المنتجين ل�ستفادة من ال
أو النظيفة بالمقارنة بمثيلتھا للمنتجات الزراعية العضوية 

المنتجة بالممارسات الزراعية التقليدية وذلك بجميع 
 .) 2008 ، وربيعخميس( ا;سواق العالمية

وبالنسبة لمصر فقد تزايدت مساحة الزراعة العضوية 
 ثم 1999ألف فدان عام  12 إلى 1988 فدان عام 150من 
ألف  43حتى وصلت إلى ، 2009ألف فدان عام  30إلى 

 ،وزارة الزراعة واستص]ح ا;راضى( 2014فدان عام 
2015(. 

والزراعة العضوية ھى نظام زراعى �نتاج الغذاء 
كما ، والكساء مع ا;خذ فى ا%عتبار المحافظة على البيئة

، يھتم بالترشيد فى إستخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة
  ا%ھتمام بالظروف ا%قتصادية ومتطلبات المجتمعبجانب

 .)2002 ،الج](

والزراعة العضوية ھى نظام يتفادى إلى درجة كبيرة 
 ويعتمد فى إنتاج المحاصيلإستخدام الكيماويات المصنعة 

 والمخلفات الزراعية للبقوليات اعيةعلى نظام الدورة الزر
ركز وھى تعتمد على عوامل بيئية وتوالروث والحرث 

على خصوبة التربة وصحة النبات وعدم إستخدام ا;سمدة 
 .)2015 ،سويلم( أو المبيدات

وتعتبر الزراعة العضوية واحدة من عدة أنماط تتبع 
منھج الزراعة المستدامة وھذا ما يجعل نمط الزراعة 

تنظم حيث أن الزراعة العضوية ، العضوية فريد من نوعه
كما ،  إصدار الشھاداتبموجب القوانين المختلفة وبرامج

أن جميع المدخ]ت ا�صطناعية تقريبا محظورة 
ا%ستخدام فيھا وأن ا%ھتمام ببناء التربة وتعاقب 

خيرى ( المحاصيل من القواعد ا;ساسية ل�نتاج العضوى
 .)2010 ،وأخرون

كما أن مزارعى الزراعة المستدامة يعرفون أھمية 
د يديرون مزارعھم حماية البيئة الطبيعية وھؤ%ء ا;فرا

بأسلوب تميزه المسئولية محافظين أيضا على الموارد 
 . )2015 ،سويلم( ل�جيال القادمة

فمنذ أوائل ، وللقطن مكانة ھامة فى ا%قتصاد المصرى
القرن التاسع عشر وله دوره المؤثر على ا;وضاع 

، ا%قتصادية وا%جتماعية والسياسية فى الحياة المصرية
ن المصرى ولفترة طويلة المكانة ا;ولى حيث إحتل القط

منه فى الزراعة المصرية من حيث الرقعة المزروعة 
واستيعاب عملياته الزراعية للجزء ا;كبر من القوة 

صناعة ;ساسية مثل وقيام العديد من الصناعات ا، العاملة
فض] عن صناعة الزيوت ، الغزل والنسيج والصباغة

عمارة ( بذرة القطنوصناعة ا;ع]ف القائمة على 
  .)2015 ،وأخرون

ويستخدم زغب القطن فى إستخراج السليلوز الذى 
 وورق السليوفان والب]ستيك يصنع منه الحرير الصناعى

ومن ، والنتروسليلوز الذى يستخدم فى صناعة المتفجرات
البذور ينتج الزيت والكسب ويستخدم الزيت فى صناعة 

 ش وحبر الطباعة والورنيالصابون والمسلى الصناعى
 .)2009 ،الخولى(

وعلى الرغم من مستوى التصنيف المرتفع لجودة 
تأثيرھا على النشاط ا%قتصادى ا;قطان المصرية إ% أن 

ا�نكماش التدريجى فى قد تراجع بدرجة كبيرة مع 
من المحصول لصالح محاصيل أخرى عة وزرمالمساحة ال

 تتطلبه مماتدر عائد كبير فى ظل تكلفة ومجھود أقل 
كما أن إرتفاع درجة المنافسة العالمية ، زراعة القطن

وعدم بدخول عدد كبير من الدول سوق إنتاج ا;قطان 
إستقرار الكميات المعروضة من القطن المصرى فى 

وعرضه بأسعار غير تنافسية أدى إلى السوق العالمية 
 ،عبدالعال( تراجع الصادرات المصرية من القطن الخام

2002(. 
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 أن بعض المنتجات الحيوية والتى زرعت بطريقة كما
% تستكمل وصفھا حيوية ثم صنعت بصورة أو بأخرى 

 إ% إذا إستكملت باقى "حيوى"ومطابقتھا ل�صط]ح 
فالقطن ، مراحل التصنيع على نفس ا;ساس الحيوى

ورسم أو  صبغه بطريقة حيوية يلزم له أن يتم المزروع
د وأصباغ منتجة حيويا طبع المنتج أو المنسوجات بموا

وھكذا لكى يسوق المنتج النھائى حام] ع]مة وترخيص 
  .)2006 ،فوزى( "حيوى"

لذلك أصبح لزاما على المزارع فى ظل إقتصاديات 
السوق التى تزامن معھا إلغاء التسويق التعاونى وإلغاء 

أن يعدل ويطور من الدعم على كافة مستلزمات ا�نتاج 
ه الظروف وكذلك ضرورة تحدى عمله بما يتناسب وھذ

فى ا;سواق الخارجية بالوصول إلى منتج عالى المنافسة 
فى ا;سواق العالمية الجودة بسعر قادر على المنافسة 

 .)2002 ،عبدالعال( ليمكنه من مواجھة سياسة ا�غراق

وبناء على ذلك ف]بد من وجود العمل ا�رشادى الذى 
 تغيرات سلوكية والذى من شأنه إحداثيتسم بالجودة 

مرغوبة فى معارف ومھارات واتجاھات الزراع وذلك من 
توصيل كافة المعلومات والتوصيات الصحيحة خ]ل 

والمتعلقة بالممارسات الصادرة من قبل وزارة الزراعة 
نظيف الزراعية السليمة للحصول على إنتاج زراعى 

للمزارع نفسه حيث أنه ھو المنفذ الفعلى لتلك الممارسات 
، )2009 ،شاھين والمغاورى( ذلك للحفاظ على البيئةو

  مع متطلبات تأھيل المقتصد الزراعىالم]ئمةوالتكيف و
المصرى للتعامل وفقا للتوجھات ا%قتصادية الجديدة 

 للمنتجات والمتغيرات الدولية المرتبطة بالقدرة التنافسية
الزراعية المصرية فى ظل ظروف تحرير التجارة الدولية 

ية الطموحات الوطنية فى تحسين نوعية الحياة الريفية ولتلب
 ،أبوحطب( والمحافظة على الصحة العامة للبيئة والبشر

2001.(  

ومن منطلق دور ا�رشاد الزراعى فى توصيل ونشر 
إلى المستحدثات الزراعية فإنه يسعى ضمن برامجه 

طريق تعريف ا%ھتمام بالزراعة العضوية وذلك عن 
ية الزراعة العضوية وتوضيح خطورة المزارعين بأھم

 المتكاملة إستخدام المبيدات وأھمية إتباع وسائل المكافحة
با�ضافة إلى توعية واستخدام ا;سمدة العضوية والحيوية 

المزارعين بالمعارف والممارسات الفنية الخاصة بھذا 
وذلك تحقيقا لزيادة ا�نتاج الزراعى ا;سلوب الجديد 

محمد ( ما يتماشى مع الطلب العالمىوتحسين مواصفاته ب
 .)2015 ،وأخرون

إذ ينبغى إقناعه بأن النقص الذى يحدث فى الكم فى 
سوف بداية التحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية 

يختفى تدريجيا خ]ل السنوات ا;ولى من ھذا التحول وبأن 
ھذا النقص فى الكم سوف يعوضه وبفارق كبير الفرق فى 

  .وى عن مثيله التقليدىلكيف للمنتج العضالجودة وا

 البحثيةالمشكلة 

على الرغم من أن التيار الرئيسى فى معظم دول العالم 
النامى يسير فى ركب تنفيذ منھجية الزراعة الصناعية 
المسرفة فى إستخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة 

ى حساب عنصر بقصد زيادة ا�نتاج الكمى علومبيدات 
فھناك فى المقابل إتجاه أخر نحو إستخدام ، الجودةالكيف و

يشير بأنه % سبيل  الذى ا;مرعناصر الزراعة العضوية 
الكيماوى إ% إلى حماية ا�نتاج الزراعى من التلوث 

بھدف تحسين مستويات بالتخطيط ا�رشادى بعيد المدى 
 ومن .ا�نتاج الكمى والكيفى دون ا�ضرار با�نتاج

لم تتسع احات الزراعة العضوية فى مصر الم]حظ أن مس
وھو ما يستدعى بالقدر الكافى والمأمول حتى ا;ن 

لنشر تقنيات الزراعة ضرورة تكثيف الجھود ا�رشادية 
 سواء العضوية وتعريف الزراع بھا وبأھمية إستخدامھا

، )الطبيعية أو المصنعة(كانت تتعلق با;سمدة العضوية 
لذلك ، حة المتكاملة ل�فاتوالمخصبات الحيوية والمكاف

نتاج الزراعى العضوى ن من ا;ھمية دراسة ا�كا
 مما له من أھمية لمحصول القطن بمحافظة دمياط

والعمل على نشر ھذا النمط بين إقتصادية كبيرة 
والبحوث المزارعين من خ]ل إجراء العديد من الدراسات 

د فى التى يمكنھا أن تساعد على تقوية ھذا النمط أو تساع
حتى يتمكن المزارع من إتخاذ قرار التحول من نشره 

ومن خ]ل  ، للقطنالزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية
لة ما سبق عرضه فقد تركزت المشكلة البحثية فى محاو

 خصائص فكرةھى  ما :ا�جابة على التساؤ%ت ا�تية
  من وجھة نظر الزراعالزراعة العضوية لمحصول القطن

وما ھى نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية ، ؟ينالمبحوث
تجاه الزراع إ ھووما  ؟  للمحصول من وجھة نظرھم

؟ وما المبحوثين نحو الزراعة العضوية لمحصول القطن 
الخدمات وا;نشطة ا�رشادية التى يقدمھا ا�رشاد ھى 

 ؟ الزراعى فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن
 تواجه الزراع المبحوثين عند وما ھى المشك]ت التى

 ؟ وما تطبيقھم ;سلوب الزراعة العضوية لمحصول القطن
  ھى مقترحاتھم لحل تلك المشك]ت ؟ 

 البحثأھداف 

 مع المشكلة البحثية التى سبق ذكرھا تم تحديد اتساقا
 : ا;ھداف التالية 

 . للزراع المبحوثين التعرف على بعض الخصائص العامة  -1

  النسبية لمصادر المعلومات الزراعيةا;ھميةتحديد  -2
 فى مجال الزراعة العضوية لمحصول للمبحوثين

 . القطن

التعرف على خصائص فكرة الزراعة العضوية  -3
 من  المبحوثينلمحصول القطن من وجھة نظر الزراع

، مدى تعقيد فكرة الزراعة العضوية للمحصول( :حيث
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مدى وضوح مشاھدة فكرة الزراعة العضوية 
إمكانية تجربة فكرة الزراعة العضوية ، لللمحصو

ترابط ممارسات فكرة الزراعة العضوية ، للمحصول
التوافق العام لفكرة الزراعة العضوية ، للمحصول
  .)للمحصول

التعرف على نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية  -4
 من  المبحوثينلمحصول القطن من وجھة نظر الزراع

جودة ، زرعىالدخل الم، كمية ا�نتاج( :حيث
خصوبة ، مقاومة ا;مراض والحشائش، المحصول

سعر ، تسويق المحصول، التكاليف ا�نتاجية، التربة
 .)المحصول

تحديد إتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة العضوية  -5
 .لمحصول القطن

التعرف على الخدمات التى يقدمھا ا�رشاد الزراعى  -6
ية جال الزراعة العضوللزراع المبحوثين فى م

  .وتحديد ا;ھمية النسبية لھا، لمحصول القطن

التعرف على ا;نشطة ا�رشادية التى يقوم بھا المرشد  -7
جال الزراعة العضوية لمحصول الزراعى فى م

  .وتحديد ا;ھمية النسبية لھا، القطن

المشك]ت التى تواجه الزراع المبحوثين عند تحديد  -8
، القطنتطبيقھم ;سلوب الزراعة العضوية لمحصول 

  . وتحديد ا;ھمية النسبية لھا

التعرف على مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على  -9
المشك]ت التى تواجھھم عند تطبيق أسلوب الزراعة 

 .العضوية لمحصول القطن

 اyھمية النظرية للبحث

أنه يمكن ا%سترشاد  فى تتمثل ا;ھمية النظرية للبحث
تغيرات وما أسفر عنه بما تضمنه ھذا البحث من مفاھيم وم

فى فتح آفاق جديدة �جراء مزيد من ا;بحاث من توصيات 
بعض المتشابھة فى مناطق أخرى سواء كانت لتغطية 

أوجه القصور فى ھذا البحث أو �ستج]ء نواحى أخرى لم 
 .يتطرق إليھا ھذا البحث

 اyھمية التطبيقية للبحث

ر عنه تسف ما سوف تتضح ا;ھمية التطبيقية للبحث فى
  برأى الزراع المبحوثين فىنتائج البحث والخاصة

،  الزراعة العضوية لمحصول القطنخصائص فكرة 
وذلك للوقوف على  نتائج تطبيق الفكرة  آرائھم فىوكذلك

جوانب القوة والضعف لكل ما يقدم من أنشطة وجھود 
حيث تعطى للزراع بصفة ، ومدى ا%ستفادة منھاإرشادية 

تبنيين للزراعة العضوية بصفة خاصة عامة والزراع الم
ل�ستفادة منھا فى إتخاذ إجراءات التطوير فرص أكبر 

المطلوبة للمحافظة على ا;راضى الزراعية من التلوث 
وسوف يساعد ھذا البحث فى تحديد  .با;سمدة الكيماوية

دور ا�رشاد الزراعى فى إقناع الزراع بتنفيذ الزراعة 
وكذلك التعرف ، أراضيھمالعضوية لمحصول القطن فى 

لھذه على أھم المشك]ت التى تواجه الزراع المطبقين 
حتى يمكن وضعھا أمام متخذى القرار المعنيين الزراعة 

زيادة معارف تستھدف ببناء برامج إرشادية م]ئمة 
ومھارات المزارعين المطبقين للزراعة العضوية 

  وتدعيم إتجاھاتھم ا�يجابية وتعديللمحصول القطن
وتقديم ا%تجاھات السلبية لنشر ھذا النوع من الزراعة 

الدعم الفنى ال]زم لھم من أجل ا%ستمرار فى ممارسة ھذا 
والنھوض بإنتاجيتھم باعتباره المستقبل المأمول فى النشاط 

 .تقديم محصول آمن وصحى لجمھور المستھلكين

  النظرى للبحث والدراسات السابقةا]طار

تخدام ا;سمدة والمبيدات الكيماوية أدى ا�سراف فى إس
إلى إحداث أضرار بالغة بالموارد ا;رضية المختلفة 

با�ضافة إلى إعاقة الصادرات ، والمائية والبشرية
فى المصرية من المحاصيل الزراعية على المنافسة 

لذا إتجھت كثير من الدول ومنھا مصر ، ا;سواق العالمية
فى إنتاج المحاصيل وية إلى إستخدام أسلوب الزراعة العض

 .)2009 ،البولونى( الحقلية والبستانية

ولقد حققت العديد من التجارب الزراعية التى أجريت 
لدراسة تأثير إستخدام أسلوب الزراعة العضوية فى إنتاج 

الكثير من النتائج الھامة التى أدت الحاص]ت الزراعية 
فرص الحاص]ت الزراعية وزيادة الإلى زيادة إنتاجية 

حيث تلعب التجارة الخارجية الزراعية دورا ، التصديرية
تساھم و، تنمية ا%قتصادية وا%جتماعيةأساسيا فى عملية ال

الصادرات العادية عامة والعضوية خاصة للحاص]ت 
وتوفير النقد ا;جنبى الزراعية فى زيادة الدخل القومى 

ت فى القطاعاال]زم لعملية التنمية وتوفير فرص العمل 
  ).2012 ،عبدالعال( ا%قتصادية المختلفة

عدم فقد : ومن مميزات الزراعة العضوية ما يلى
زيادة محتوى ، توفير الطاقة، العناصر الغذائية من التربة

زيادة التنوع ، المحصول من العناصر الغذائية والبروتين
زيادة خصوبة التربة الزراعية وتحسين ، الحيوى

الحفاظ على ، لمبيدات ;قل حدتقليل إستخدام ا، خواصھا
 ).2004 ،ھاشم( الملقحات والحشرات النافعة

وبالنسبة لتأثير الزراعة العضوية على ا�نتاج فھناك 
يقل ما بين إعتقاد خاطئ وھو أن إنتاج المزارع العضوية 

وقد يكون ھذا ، عن إنتاج المزارع التقليدية% 10-30
 العضوية فى ا;عوام ا;ولى من بناء المزرعةصحيح 

أما فى ، فى المزرعةولحين حدوث توازن بيئى وحيوى 
ا;راضى الجديدة التى لم يسبق لھا إستخدام الكيماويات ف] 
يوجد ھذا النقص فى ا�نتاج بل إذا أحسن إستخدام أسلوب 

فقد يتحقق إنتاج نظيف يفوق فى عائده الزراعة العضوية 
غير ، يديةالمادى العائد ا%قتصادى من الزراعات التقل

المكاسب ا;خرى غير المنظورة والمتمثلة فى حماية 
 ).1999 ،عبدالجواد( صحة المواطنين وصحة البيئة
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أما بالنسبة لتأثير الزراعة العضوية على تكاليف 
فتدل جميع ا�حصاءات على أن تكاليف ا�نتاج فى ا�نتاج 

الزراعات العضوية تعتبر أعلى من تكاليف الزراعة 
ويرجع ذلك إلى دعم الحكومة للتكنولوجيا  التقليدية

المستخدمة فى الزراعة التقليدية دون الزراعة العضوية 
بعض البلدان مثل دعم ا;سمدة والمبيدات والذى يصل فى 

وتبدو تكاليف إنتاج الزراعة البيولوجية عالية ، %80إلى 
 ال]زمة جدا إ% أن ھناك إغفال للتكاليف غير المنظورة

يئة إلى ما كانت عليه وع]ج تدھورھا �عادة الب
وتصحرھا وع]ج ا;مراض الناشئة عن إستخدام 
 الكيماويات الزراعية وفقد أنواع من الكائنات الحية النافعة

 ).2004 ،ھاشم(

وھناك عدة صفات للخبرة المستحدثة تؤثر على سرعة 
نق] ) 2000 ،رس]ن( تبنيھا من جانب المسترشدين ذكرھا

تكاليف الخبرة والعائد  -1:ن وھىعن عمر وأخرو
فالخبرات الجديدة المكلفة تكون أبطأ فى : ا%قتصادى منھا

التبنى من غيرھا ا;قل تكلفة إ% أنه بصرف النظر عن 
كثرة التكاليف المصاحبة للخبرة فإن عائدھا المرتفع يحفز 

مدى تعقيد  -2.لة العائدعلى تبنيھا أسرع من غيرھا قلي
 الحديثة البسيطة سھلة الفھم وا%ستعمال فالخبرات: الخبرة

كلما كانت أكثر تقب] من غيرھا ا;شد تعقيدا وصعوبة وأنه 
 -3.الفكرة بسيطة كلما كانت فى حاجة أقل للتدريب عليھا

فالخبرات ا;كثر رؤية لتنفيذھا : وضوح مشاھدة الخبرة
ووضوح نتائجھا ھى ا;سرع فى التبنى من غيرھا التى % 

إمكانية تجزئة  -4. النتائجا وضوح المشاھدة أوتتوفر فيھ
فھناك خبرات يمكن تنفيذھا على مستوى العينة : الخبرة

ارنة نتائجھا بما سبقھا من خبرات وھناك خبرات ومق
أخرى % يمكن تنفيذھا بسھولة على نطاق ضيق وھذه 

غالبا ما تكون أبطأ فى التبنى من ا;ولى الخبرات ا;خيرة 
 -5.تھا ومقارنتھا على نطاق محدودربالتى يمكن تج

غالبا ما تقبل ا;فكار الجديدة التى % : التوافق العام للخبرة
تتعارض مع الخبرات وا;فكار الموجودة والمعتقدات 

فكلما كانت الفكرة ذات : قابلية الفكرة للتقييم -6.السائدة
ميزة نسبية عالية ومدى إنسجامھا مع خبرات وقيم الزراع 

 القابلية ل�نتقال من فرد إلى -7.لى سرعة تبنيھاأدى ذلك إ
فكلما زادت درجة سھولة إنتقال : آخر ومن بيئة إلى أخرى

الفكرة بين ا;فراد والبيئات كلما أسرع ذلك من عملية 
فا;فكار التى تستخدم فى : عمومية ا%ستخدام -8.التبنى
 .محدودة ا%ستخدام عديدة يتم تبنيھا أسرع من تلك أنشطة

ما أن ا%ستجابة للتكنولوجيا المستحدثة تتمثل فى أحد ك
ويعنى ا%قتناع بفائدة التكنولوجيا : القبول: مواقف ث]ثة ھى

غير أن ھذا ، والرضا عنھا وا%ستعداد لتطبيقھاالزراعية 
% يستلزم بالضرورة تبنيھا بمعنى ا%ستخدام الكامل 

 و% توجد فأحيانا يقبل المزارع التكنولوجيا، المستمر لھا
وحينئذ يلجأ إلى تأجيل إتخاذه قرار ، لديه إمكانيات تنفيذھا

، التبنى إلى أن تتوفر الظروف المواتية لديه فيقوم بتنفيذھا
كما يعنى عدم ، يتضح أن القبول قد يعنى التبنىومن ھذا 

، القدرة على التبنى مع ا%قتناع بالتكنولوجيا والرضا عنھا
ا%عتراض التى يبديھا ويتضمن كل أشكال : والرفض

الزراعية والتى تنتج من عدم المزارع تجاه التكنولوجيا 
ا%قتناع بفائدة التكنولوجيا أو تعارضھا مع إتجاھات وقيم 
المزارع بصفة خاصة أو عدم توافقھا مع نظامه 

ويتضمن :  وعدم ا%لتزام،ا%جتماعى والثقافى بصفة عامة
ا المزارع تجاه كل أنواع السلوك الحيادى التى يبديھ

وغالبا ما يظھر ھذا الموقف ممن ، التكنولوجيا الزراعية
ليس لديھم معلومات كافية عنھا أو غير المعنيين بھا فى 

 ).2013 ،البرعى( قليل أو كثير

ومما % شك فيه أن ممارسة الزراعة العضوية من قبل 
على درجة تقبلھم لھذه الفكرة الزراع تتوقف إلى حد كبير 

درجة إتجاھاتھم ا�يجابية نحوھا فا%تجاھات أى على 
تؤدى إلى المساھمة فى ا�يجابية نحو تلك التقنيات الجديدة 

تقود فى حين أن ا%تجاھات السلبية ، قبول المزارعين لھا
إذ غالبا ما تحدد ا%تجاھات سلوك وتصرفات ، إلى رفضھا

 ).2013 ،خرونآالزايدى و( الفرد

زيد من الجھد لتوجيه الزراع ا;مر الذى يحتاج إلى الم
وتوعيتھم وإقناعھم بتلك التقنيات وبصفة خاصة فى ھذه 

التى تتزايد فيھا الضغوط ا%قتصادية وتعاظم ا�ونة 
ا%حتياجات المادية وما يصاحب ذلك من تعظيم ا%تجاه 

نحو ا�نتاج الكمى وتدنى ا%ھتمام بنوعية المنتج ا�يجابى 
لترسيخ ود التى يجب أن تبذل وھو ما يستدعى تعظيم الجھ

ا%تجاه ا�يجابى لدى الزراع نحو تطبيق تقنيات الزراعة 
 ).2015 ، وآخرونالطنطاوى( العضوية

 ؛2009 ،ھاشم ؛ 2006 ،حمدى( وفى دراسة كل من
حيث تم إجراء  )2014 ،عطوة ؛ 2010 ، وآخرونخيرى

والذى يتضمن إيضاح مواطن ) swot(التحليل الرباعى 
ضعف والفرص المتاحة والتھديدات التى تواجه القوة وال

 وكانت نتائج التحليل على الزراعة العضوية فى مصر
 :النحو التالى

 مواطن القوة

نمط الزراعة العضوية موجود فى مصر منذ أكثر من  -1
 عاما ولذلك فإن عنصر الخبرة متوفر ومبنى على 30

 .أسس علمية

لزراعة تواجد القوانين الدولية الحاكمة لعمليات ا -2
 .العضوية

 فى مجال الزراعة العضوية العاملون المنتجونيقوم  -3
ولذلك فإن مصر تعتبر بإنتاج عدد كبير من المنتجات 

بية ول�سواق ا;ورمن أحد مصادر المنتجات العضوية 
 .خاصة والدولية عامة 

الطلب العالى المتزايد على المنتجات العضوية والغذاء  -4
 .ا�من فى ا;سواق الخارجية
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مساحات شاسعة من ا;راضى التى لم يسبق فيھا وجود  -5
الزراعة فى مناطق الصحراء الشرقية والغربية سيناء 

يساعد على تطبيق نظم زراعية آمنة بعيدة والواحات 
عن مصادر التلوث ومتوافقة مع قوانين الزراعة 

بدون الدخول العضوية ويتم إعتمادھا كمزارع عضوية 
قد تصل إلى ث]ث سنوات فى فى مرحلة التحول والتى 

 .بعض الحا%ت

ا�ثار ا�يجابية على ا;نظمة ا%قتصادية وا%جتماعية  -6
 .للمنتجين والمصدرين

وجود أكثر من مركز للتفتيش وا%عتماد وإصدار  -7
يسھل من فرص ا�نضمام شھادات المنتجات العضوية 

إلى قوائم المنتجين المعتمدين لھذا النمط الزراعى 
 . المستحدث

الحفاظ والزيادة المستمرة للخصوبة والنشاط البيولوجى  -8
 .للتربة الزراعية

تقليل ا�ثار الصحية والسلبية المصاحبة للتلوث بالمواد  -9
 . الكيماوية

توفر المدخ]ت الرئيسية للزراعة العضوية وھى  -10
 .الكمبوست ومركبات المقاومة الحيوية

 مواطن الضعف

ينظم حركة الزراعة حتى ا;ن % يوجد تشريع محلى  -1
العضوية ويقوم ك] من المنتجين والمفتشين با%عتماد 

والقوانين الخارجية فى تقييم نظم على المواصفات 
 .الزراعة العضوية

 .نقص العمالة الماھرة �دارة الزراعة العضوية -2

إعتماد المنتجين على التصدير بنسبة كبيرة وعدم  -3
 . ا%ھتمام بالتسويق المحلى

 با�ثار الصحية وا%قتصادية وا%جتماعية نقص الوعى -4
 . للزراعة العضوية

عدم وجود شفافية كافية بين المنتجين والمسوقين  -5
خاصة فى حا%ت طلب بعض المعلومات التى تتعلق 

المتبعة من أسمدة عضوية مستخدمة بالوسائل ا�نتاجية 
فى مكافحة إلى مواد المكافحة الحيوية التى تم تطبيقھا 

 .]ل الموسما�فات خ

إرتفاع نسبة ا;مية مما يعيق ا%حتفاظ بسج]ت  -6
 . الزراعة العضوية

صعوبة فھم قوانين الزراعة العضوية المختلفة أو حتى  -7
العمل عليھا جمعا وذلك %خت]ف حيثياتھا وشروطھا 

فى بعض ا;حيان أو الخاصة والتى يمكن أن تتعارض 
ة يجب إتباع  وفى ھذه الحالتزداد فى الشروط أو التعقيد

 . الشروط ا;قصى لضمان التوافق مع أعلى النظم

 .غياب المعلومات التسويقية مما يسبب صعوبة التصدير -8

النقص فى ا�نتاجية الغذائية للزراعة العضوية مقارنة  -9
 .بالزراعات التقليدية أثناء فترة التحول

وجود عدد كبير من الوسطاء فى تسويق المنتجات -10
 .د من الھوامش التسويقيةالعضوية مما يزي

 الفرص المتاحة

وجود الطلب الدولى على المنتجات العضوية وخروج  -1
بعض المنافسين فى ھذا المجال بسبب صعوبة إتباع 

أو زيادة معد%ت التلوث البيئى فى أماكن القوانين 
إنتاجھم مما يعطى ميزة إنتاجية للمنتج المصرى 

 . وزيادة فى المقدرة التنافسية

 أسعار المنتجات العضوية محليا بالمقارنة إنخفاض -2
 . با;سعار العالمية

وجود فرق سعرى بين المنتج العضوى والتقليدى يزيد  -3
من فرص تبنى المنتجين لھذا النمط الزراعى ويعمل 
على الترغيب فى ا%شتراك فى ھذا النمط الزراعى 

 .المستحدث

كين الطلب المتزايد والمتواكب مع زيادة إھتمام المستھل -4
 .فى الغذاء ا�من عالى الجودة

وجود عدد قليل نسبيا يعمل فى مجال إنتاج المنتجات  -5
العضوية يعطى فرصا أفضل لتقليل شراسة المنافسة 

 .والتحكم ا;فضل فى نظم العرض

تطبيق مبدأ التجارة الحرة بين مختلف الدول سوف  -6
 .يسرع من حركة المبيعات العضوية بين ھذه الدول

 تنظم العمل بين منتجى الزراعات وجود جمعيات -7
العضوية يعمل على تقليل المنافسة الداخلية والترابط 

 .منتجين ومعرفتھم ببعضھم البعضبين كل ال

تنشط الزراعة العضوية عن طريق الشراكة بين بعض  -8
 . الدول

العولمة وما تفرضه من سرعة إنتشار المعلومات عن  -9
 ھذه المنتجات العضوية مما يشجع حركة إنتقال

 . المنتجات من وإلى الدول

ا%تصال الفعال من خ]ل خدمات أجھزة ا�ع]م -10
 .المختلفة

 التھديدات

إنھيار المصداقية لھذا النمط الزراعى وخاصة بعد  -1
والنظم التحليلية الحديثة التى تمكن المشترى من القيود 

التحقق للمنتج ومعرفة التطبيقات الزراعية المختلفة 
 .عھا عن طريق تحليل المتبقياتالتى تم إتبا
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 أقل من ا�نندرة المياه حيث أن نصيب الفرد سنويا  -2
متر مكعب وھو تحت خط الفقر المائى العالمى  600

وتستھلك الزراعة أكثر متر مكعب 1000والذى يبلغ 
 %.70من 

 دخول المنتجين غير الملمين بالقواعد والقوانين ال]زمة -3
المتخبطين إنتاجيا مما وزيادة عدد صغار المنتجين أو 

 .يؤثر سلبيا على نمط الزراعة العضوية

%بد من المناخية والتى أصبحت أمرا واقعا التغيرات  -4
فمن المتوقع أن تزيد من ، التعامل معه بجدية كاملة

مشاكل ندرة المياه كما أن إرتفاع درجة حرارة الجو 
إنتشار الحشرات وا;مراض وربما سوف يزيد 

 .خرى غير معلومةالتعرض �فات أ

إعتماد الخطط ا�نتاجية على التصدير فقط وعدم  -5
وجود أسواق بديلة يزيد من المخاوف التى تؤثر سلبا 

فعند وجود أى حالة من على ھذا النمط الزراعى 
حا%ت العقوبات الدولية التى يمكن أن يكون أحد 
قراراتھا تخفيض ا�ستيراد قد تنھى ھذا النمط المعتمد 

 .ير بشكل أساسىعلى التصد

 التعريفات ا]جرائية

 الزراعة العضوية

يقصد بھا فى ھذا البحث نظام ا�نتاج الزراعى الذى 
يقوم على إستخدام ا;سمدة العضوية والمكافحة البيولوجية 

 .والمخصبات الحيوية كبديل ;ى مكونات كيماوية

 القطن العضوى

ه القطن الذى يتم الحصول علييقصد به فى ھذا البحث 
ا�فات أو ا;سمدة الكيماوية ضمن دون إستخدام مبيدات 

دورة زراعية يستخدم فيھا التسميد ا;خضر أو العضوى 
غير المخلقة كيميائيا أو غير واستخدام البذور الطبيعية 

ويعتمد ھذا ا;سلوب من ، معاملة بكاسيات البذورال
الزراعة على إستخدام طرق بيولوجية وميكانيكية سليمة 

والنواحى البيئية وا%جتماعية المحلية  الظروفراعاة مع م
 وبشكل يت]ءم مع القوانين المحلية والدولية وا%قتصادية

 .�نتاج القطن العضوى

 خصائص فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن

الخصائص التعرف على يقصد بھا فى ھذا البحث 
 من المميزة لفكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن

مدى تعقيد فكرة ( : من حيث نظر الزراع المبحوثينوجھة
مدى وضوح مشاھدة فكرة ، الزراعة العضوية للمحصول

إمكانية تجربة فكرة ، الزراعة العضوية للمحصول
ترابط ممارسات فكرة ، الزراعة العضوية للمحصول

التوافق العام لفكرة الزراعة ، الزراعة العضوية للمحصول
 ).العضوية للمحصول

  تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطننتائج

نتائج تطبيق يقصد بھا فى ھذا البحث التعرف على 
 من وجھة نظر فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن

الدخل ، كمية ا�نتاج( :الزراع المبحوثين من حيث
 ، ا;مراض والحشائشمةمقاو، جودة المحصول، المزرعى

، تسويق المحصول، يةالتكاليف ا�نتاج، خصوبة التربة
 ).سعر المحصول

 ا�تجاه نحو الزراعة العضوية

ويقصد به فى ھذا البحث درجة ميل وشعور الزراع 
أھميتھا : المبحوثين نحو الزراعة العضوية من حيث

 .ا%قتصادية والصحية والبيئية

 البحثيةالطريقة 

 وقياس متغيرات ، وعينة البحث، البحثمنطقةتشمل 
 . حليل البيانات وطريقة ت،البحث

 البحثمنطقة 

بمركز كفر سعد  تم اجراء ھذا البحث بقرية المرابعين
 فدان قطن بنظام 300بمحافظة دمياط حيث تم زراعة 

سمدة أو مبيدات أستخدام إالزراعة العضوية بدون 
 مرة فى محافظة دمياط حفاظا على ;ول وذلك ،كيماوية

مشروع زراعة  وتم ا%تفاق على البدء فى تنفيذ ،البيئة
القطن فائق الطول والنعومة فى جمعية المرابعين بمركز 

 مع الشركة المصرية للزراعات با�شتراككفر سعد وذلك 
 87،93 ،45صناف القطن جيزة ألزراعة ) يواأ(الحيوية

شراف مركز البحوث إبنظام الزراعة العضوية تحت 
 . الزراعية ومعھد بحوث القطن ومعمل الزراعة العضوية

 البحثينة ع

) 164(ختيار عينة عشوائية منتظمة بلغت قوامھا إتم 
 كريجسى ومورجانمزارع وذلك بعد تطبيق معادلة 

)Krejcie and Morgan, 1970(  على شاملة زراع
مزارعا بمركز كفر ) 290( القطن العضوى والتى بلغت

 فى جمع البيانات ال]زمة أعتمدوقد ، ةسعد بداخل المحافظ
ستخدام طريقة ا%ستبيان إ البحث على لتحقيق أھداف

وقد تم إجراء ، بالمقابلة الشخصية للزراع المبحوثين
مزارع حيث تم إجراء ) 20( على ل�ستمارةختبار مبدئى إ

بعض التعدي]ت على بعض ا;سئلة لتوضيحھا وإضافة 
 فى صورتھا ا�ستبيانستمارة إنقاط جديدة حتى أصبحت 

  .   2016 سبتمبر شھرات فى النھائية وقد تم جمع البيان

 البحثقياس متغيرات 

تناول ھذا البحث مجموعة من المتغيرات تم قياسھا 
 : على النحو التالى 

 السن

وتم تقسيم ، تحديد السن باستخدام الرقم الخامتم 
صغار :  ث]ث فئات كما يليالمبحوثين من حيث السن إلي



 
Salem and Basha 1164 

، )نة س60– 40( السن متوسطى، ) سنة40أقل من (السن 
 ).سنة فأكثر 60(كبار السن 

 الحالة التعليمية

حالته تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 وتم تقسيم المبحوثين من، التعليمية وقت إجراء البحث

أمى، يقرأ  :فئات كما يلي ستحيث الحالة التعليمية إلي 
حاصل على ، إبتدائيةحاصل على ويكتب دون مؤھل، 

، حاصل علي مؤھل ؤھل متوسط، حاصل علي مإعدادية
 ل]ستجابات) 5،4،3،2،1،6 (الدرجاتإعطاء  عالي، وتم

  .السابقة علي الترتيب

 العمل الزراعىعدد سنوات الخبرة في 

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
 ،العمل الزراعى حتى وقت إجراء البحثالتي قضاھا في 

 قليلةخبرة :  فئات كما يليوتم تقسيم المبحوثين إلي ث]ث
، )سنوات 10 –5(، خبرة متوسطة )سنوات5قل من أ(

 ).سنوات فأكثر10 (كبيرةخبرة 

 حيازة اyرض الزراعيةمساحة 

لمبحوث عن مساحة قياس ھذا المتغير بسؤال اتم 
رقمى  كمؤشر مساحة الحيازة استخدمو ،حيازته الزراعية

ت  إلي ث]ث فئاوتم تقسيم المبحوثينلقياس ھذا المتغير، 
، حيازة متوسطة ) أفدنة5أقل من (حيازة صغيرة : كما يلي

  .)أفدنة فأكثر10(، حيازة كبيرة ) أفدنة10 -5(

 عة عضوياوالمساحة المزر

 المساحةقياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن تم 
رقمى استخدم مساحة الحيازة كمؤشر و، المسجلة عضويا

 المبحوثين إلي ث]ث فئات وتم تقسيملقياس ھذا المتغير، 
 مساحة، ) أفدنة5أقل من ( صغيرة مساحة: كما يلي
 . )أفدنة فأكثر 10( كبيرة مساحة، ) أفدنة10 -5(متوسطة 

 المزرعيةحيازة الحيوانات 

 حيازتهتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
عطاء أوزان ترجيحية لكل نوع إ وتم ،للحيوانات المزرعية

 سليمان(  البنك الدولى للوحدات الحيوانيةًطبقا لنموذج
، )1.5(بحيث يعطى للجمال  ،)2003 ،ومشھور

، )0.8 (التسمين، وعجول )1(، وا;بقار )1.8(والجاموس 
، ثم جمعت درجات كل مبحوث  )0.2 (وا;غنام والماعز

وتم  ،ازته للوحدات الحيوانية المزرعيةللتعبير عن حجم حي
حيازة صغيرة : فئات كما يلىتقسيم المبحوثين إلى ث]ث

، حيازة )وحدة 15-8(، حيازة متوسطة )وحدات 7-صفر(
  .)وحدة 23-16(كبيرة 

 التفتيش الدورى على المزرعة العضوية

وجود وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 وأعطيت  من عدمه على المزرعة العضويةتفتيش دورى

  . الترتيبىعل) % ،نعم (%ستجابات) 1 ، 2 (الدرجات

 عدد مرات التفتيش فى موسم الزراعة

عدد مرات وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
  فى موسم الزراعة على المزرعة العضويةالتفتيش

 ،مرة واحدة(%ستجابات ) 3،2،1(وأعطيت الدرجات 
 .علي الترتيب ) ث]ث مرات، مرتين

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعيةدرجة 

اس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن المصادر تم قي
فى مجال الزراعة التي يحصل منھا علي معلوماته 

مصدر ودرجة ) 14( وعددھا العضوية لمحصول القطن
 )0 ، 1 ، 2 ،3( وأعطيت الدرجات ، لكل مصدرهتعرض

ًأحيانا، نادرا، ًدائما( %ستجابات  الترتيب، ثم ىعل) %، ً
 هر عن درجة تعرضجمعت درجات كل مبحوث للتعبي

ال الزراعة العضوية لمحصول فى مجلمصادر المعلومات 
: وتم تقسيم المبحوثين إلي ث]ث فئات كما يلي، القطن

 تعرض متوسط ،) درجة13 -صفر( تعرض منخفض
 ). درجة42-28(، تعرض مرتفع )درجة 14-27(

 من  الزراعة العضوية لمحصول القطنخصائص فكرة
 ثينوجھة نظر الزراع المبحو

  رأيه فىتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن
الخصائص المميزة لفكرة الزراعة العضوية لمحصول 

مدى تعقيد فكرة الزراعة العضوية ( :القطن من حيث
مدى وضوح مشاھدة فكرة الزراعة العضوية ، للمحصول
إمكانية تجربة فكرة الزراعة العضوية ، للمحصول
ة الزراعة العضوية ترابط ممارسات فكر، للمحصول
التوافق العام لفكرة الزراعة العضوية ، للمحصول
 %ستجابات )3 ، 2 ، 1(الدرجات وأعطيت  ،)للمحصول

 ،علي الترتيب) مقبولة، مقبولة إلى حد ما ،غير مقبولة(
وثين إلي حتم تقسيم المبو ،عبارات) 5(وذلك من خ]ل 

مقبولة  ، )درجات 7 -5 (غير مقبولة: ث]ث فئات كما يلي
  .) درجة15-12( مقبولة، )درجة 11-8 (إلى حد ما

نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 
 من وجھة نظر الزراع المبحوثين

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه فى 
 الزراعة العضوية لمحصول القطن من نتائج تطبيق فكرة

، ودة المحصولج، الدخل المزرعى، كمية ا�نتاج:(حيث
التكاليف ، خصوبة التربة، مقاومة ا;مراض والحشائش

وأعطيت ، )سعر المحصول، تسويق المحصول، ا�نتاجية
 )مرتفعة، متوسطة ،منخفضة(%ستجابات ) 3،2،1(الدرجات 

تم تقسيم و، عبارات) 9(، وذلك من خ]ل علي الترتيب
 14 -9 (منخفضة: وثين إلي ث]ث فئات كما يليحالمب
 .) درجة27-21( مرتفعة، )درجة 20-15( متوسطة، )جةدر

ة العضوية ـــزراعـالو ــ نحنــوثيــإتجاه الزراع المبح
 لمحصول القطن

تم قياس ھذا المتغير بمقياس ليكرت وذلك بسؤال 
عبارات ) 10( منھم عبارة) 20(المبحوث عن رأيه فى 
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)  غير موافق، محايد،موافق(ستجاباتھا إإيجابية أعطيت 
عبارات سلبية ) 10(و، على الترتيب) 1،2،3(لدرجات ا

الدرجات )  غير موافق، محايد،موافق(ستجاباتھا إأعطيت 
وتم تجميع درجات كل مبحوث  ،على الترتيب) 3 ،2 ،1(

الزراعة تجاھه نحو إ للتعبير عن عبارة العشرينفى 
وتم تقسيم المبحوثين إلي ث]ث  ،العضوية لمحصول القطن

 محايدتجاه إ، ) درجة32 -20 (سلبى تجاهإ: فئات كما يلي
 . ) درجة60- 47 (إيجابى تجاهإ، )درجة 46 -33(

الخدمات فى مجال با]رشاد الزراعى درجة قيام 
 الزراعة العضوية لمحصول القطن

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن الخدمات 
ا�رشاد الزراعى فى مجال الزراعة  له يقدمھاالتي 

، 1 ، 2، 3(الدرجات وأعطيت  ،لمحصول القطنالعضوية 
ً أحيانا، نادراً،دائما(%ستجابات ) 0  ،علي الترتيب)  %،ً

ثم جمعت درجات كل  ،عبارة ) 14(وذلك من خ]ل 
ا�رشاد الزراعى مبحوث للتعبير عن الدرجة الكلية لقيام 

وتم تقسيم ھذا المتغير إلي ث]ث فئات كما ، بھذه الخدمات 
 ، درجة متوسطة) درجة13-صفر(  منخفضةدرجة: يلى

وتم ، ) درجة42-28( ، درجة مرتفعة) درجة27 -14(
 وذلك ىحساب المتوسط الحسابى لكل خدمة على حد

لترتيبھا حسب ا;ھمية النسبية لھا من وجھة نظر الزراع 
 .المبحوثين

 فى قيام المرشد الزراعى باyنشطة ا]رشاديةدرجة 
 حصول القطنمجال الزراعة العضوية لم

ا;نشطة تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 الزراعى فى مجال المرشد التي يقدمھا له ا�رشادية

وأعطيت الدرجات ، الزراعة العضوية لمحصول القطن
ًأحيانا، نادرا، ًدائما(%ستجابات ) 0، 1، 2، 3( علي ) %، ً

ثم جمعت درجات  ، عبارات) 7(،وذلك من خ]ل الترتيب
 المرشد مبحوث للتعبير عن الدرجة الكلية لقيام كل

وتم تقسيم ھذا المتغير إلي ث]ث ،  ا;نشطةالزراعى بھذه 
، درجة )درجات 6-صفر( درجة منخفضة: فئات كما يلى

، ) درجة21-14( ، درجة مرتفعة) درجة13 -7( متوسطة
 وذلك ى على حدنشاطوتم حساب المتوسط الحسابى لكل 

مية النسبية لھا من وجھة نظر الزراع لترتيبھا حسب ا;ھ
 .المبحوثين

تطبيقھم عند المشك�ت التى تواجه الزراع المبحوثين 
 yسلوب الزراعة العضوية لمحصول القطن

وتم ، المشك]ت ھذه تم تحديدھا بسؤال المبحوثين عن 
موجودة بدرجة  ( %ستجابات)0، 1،2،3(إعطاء الدرجات 

 ، موجودة بدرجة ضعيفة، موجودة بدرجة متوسطة،كبيرة
 حساب المتوسط الحسابى وتمعلى الترتيب، ) موجودة غير

 وذلك لترتيبھا حسب ا;ھمية النسبية ىعلى حدلكل مشكلة 
وتم تقسيم ھذه ، من وجھة نظر الزراع المبحوثينلھا 

المشك]ت إلى أربع مراتب فى المرتبة ا;ولى جاءت 
، )درجة 1.81(المشك]ت ا�نتاجية وا%قتصادية بمتوسط 

ة جاءت المشك]ت المعرفية بمتوسط وفى المرتبة الثاني
وفى المرتبة الثالثة جاءت المشك]ت ، )درجة1.79(

وفى المرتبة الرابعة ، )درجة1.63(الزراعية بمتوسط 
 ). درجة1.57(جاءت المشك]ت التسويقية بمتوسط 

مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشك�ت 
زراعة ــلوب الـــم yســتطبيقھد ـــعنم ــھــالتى تواجھ

 العضوية لمحصول القطن

تم تجميع المقترحات التى ذكرھا الزراع المبحوثين 
 .وترتيبھا تنازليا حسب ا;ھمية النسبية لكل منھا

 طريقة تحليل البيانات

  والنسب،التكراراتاستخدم فى تحليل البيانات إحصائيا 
  . والمتوسط الحسابى،المئوية

 والمناقشةالنتائج 

 خصائص العامة للزراع المبحوثينال

  أن الخصائص العامة1أوضحت النتائج الواردة بجدول 
 :للمبحوثين كانت كما يلى 

 متوسطىمن إجمالى المبحوثين فى فئة %) 71.3(أن 
 وھى فئة تتميز بأنھا أكثر قدرة على )سنة 60-40(السن 

كثر إستعدادا وتقب] وبذل الجھد ويكونوا أالعمل والعطاء 
 وكذلك القدرة على إكتساب لتقنيات الزراعة العضوية

وفى نفس الوقت لديھم ، العديد من المھارات والخبرات
لذلك فإن ا%ھتمام بھذه القدرة على التأثير فى ا�خرين 

 وأن ،الفئة سوف يؤثر بالتبعية على الزراع ا�خرين
 أن  حيثمنھم حاصلين على مؤھل متوسط%) 37.2(

، من ا;فراد ا;ميينا;فراد المتعلمين أسرع فى ا%ستجابة 
ومن ثم فإنھم يكونوا أكثر إستعدادا لتقبل المعارف العلمية 

 وأساليب وتقنيات الزراعة العضوية لمحصول الزراعية
 .القطن

خبرة كبيرة فى العمل منھم لديھم %) 76.8(وأن 
لقدرة على  ا;مر الذى ييسر ا)سنوات فأكثر 10 (الزراعى

بمشاركتھم فى أنشطة العمل ا%ستفادة من ھؤ%ء الزراع 
بالمنطقة بھدف رفع كفاءته وفاعليته ا�رشادى الزراعى 

لتحقيق أھدافه التنموية فى الريف ونشر أساليب 
وممارسات الزراعة العضوية لمحصول القطن فى المنطقة 

  .بصفة خاصة والمحافظة بصفة عامة

من إجمالى %) 53.7(أن  أظھرت النتائج أيضاو
-5 (حيازة متوسطة من ا;رض الزراعية لديھم المبحوثين

 وھذا يساعد على إمكانية زراعة محصول )أفدنة 10
وجود مساحات كبيرة نوعا القطن حيث تتطلب زراعته 

كما أنه من المتعارف عليه أنه كلما زاد حجم المزرعة ، ما
الخبرات كلما كان ھناك فرصة أكبر لتقبل ا;فكار و

الزراعية المستحدثة والتى منھا تقنيات الزراعة العضوية 
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  لھمتوزيع الزراع المبحوثين وفقا لبعض الخصائص العامة  .1جدول 

 )%( عدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين )%( عدد الخصائص العامة للزراع المبحوثين

   حيازة الحيوانات المزرعية -6    السن-1

 47.0 77 )وحدات7-صفر( حيازة صغيرة 3.7 6 ) سنة40أقل من (صغار السن 

 43.3 71 )وحدة15-8( حيازة متوسطة 71.3 117 ) سنة60-40(متوسطى السن 

 9.7 16 )وحدة 23-16( حيازة كبيرة 25.0 41 )سنة فأكثر60(كبار السن 

 100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين 100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين

   التفتيش الدورى على المزرعة العضوية -7   لة التعليميةالحا -2

 81.7 134 نعم 1.8 3 أمى

 18.3 30 % 14.0 23 يقرأ ويكتب دون مؤھل

 100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين 10.4 17 إبتدائيةحاصل على 

   عدد مرات التفتيش فى موسم الزراعة -8 27.4 45 إعداديةحاصل علي 

 12.7 17 مرة واحدة 37.2 61 متوسطحاصل علي مؤھل 

 37.3 50 مرتين 9.2 15 عالىحاصل علي مؤھل 

 50.0 67 ث]ث مرات 100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين

 100.0 134 إجمالي عدد المبحوثين    عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى -3

   لومات الزراعيةالتعرض لمصادر المعدرجة  -9 4.9 8 )سنوات 5أقل من  (خبرة قليلة

 34.1 56 )درجة13-صفر(تعرض منخفض  18.3 30 )سنوات10-5( متوسطة خبرة

 47.6 78 )درجة27-14(تعرض متوسط  76.8 126 )سنوات فأكثر10(  كبيرة خبرة

 18.3 30 )درجة42-28(تعرض مرتفع  100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين

 100.0 164  المبحوثينإجمالي عدد   حيازة اyرض الزراعيةمساحة -4

    42.1 69 )أفدنة5أقل من  (حيازة صغيرة

    53.7 88 )أفدنة10-5(حيازة متوسطة

    4.2 7 )أفدنة فأكثر10(حيازة كبيرة

    100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين

      عة عضوياوالمساحة المزر-5

    62.8 103 )أفدنة5أقل من (مساحة صغيرة

    33.5 55 )أفدنة10-5 (مساحة متوسطة

    3.7 6 )أفدنة فأكثر10 (مساحة كبيرة

    100.0 164 إجمالي عدد المبحوثين

  .2016 فى عام دمياطجمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة  :المصدر
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حيث يقوم أصحاب ھذه الحيازات بتنفيذ التوصيات 
ستفادة ا�رشادية واستخدام التكنولوجيا المتطورة ل�

القصوى من ھذه المساحات والتى تعود عليھم بالفائدة 
 .وزيادة ا�نتاج وبالتالى زيادة دخولھم 

منھم يزرعون مساحة صغيرة عضويا %) 62.8(وأن 
وقد يرجع ذلك إلى إرتفاع تكاليف ) أفدنة 5أقل من (

الزراعة العضوية وخاصة فى مرحلة بداية التحول من 
لزراعة العضوية ولذلك يجب الزراعة التقليدية إلى ا

ا%ھتمام بصغار المزارعين وذوى الحيازات الصغيرة لما 
يمثلوه من أھمية فى عملية التنمية لھذا النمط الزراعى 

من إجمالى المبحوثين لديھم %) 47.0(وأن ، المستحدث
) وحدات 7-صفر(حيازة صغيرة من الحيوانات المزرعية 

ى ا%قتصادى لغالبية وھو ما يشير إلى إنخفاض فى المستو
المبحوثين وقد يرجع ذلك إلى إرتفاع أسعار ا;ع]ف مما 
إنعكس على إنخفاض الثروة الحيوانية لدى ا;غلبية من 
المبحوثين وھذا يتطلب من ا�رشاد الزراعى تكثيف 
الجھود لتوعية وتدريب وتشجيع المزارعين على إنتاج 

الحيوانية لدى ا;ع]ف غير التقليدية لزيادة حجم الثروة 
الزراع حيث تعتبر الثروة الحيوانية ھى أحد أعمدة تطبيق 

 .الزراعة العضوية

من إجمالى %) 81.7(كما أوضحت النتائج أيضا أن 
المبحوثين أفادوا بأنه يتم التفتيش الدورى على المزرعة 

منھم بأنه % يتم %) 18.3(فى حين ذكر ، العضوية
ھدف التفتيش الدورى وي، التفتيش الدورى على المزرعة

إلى إعتماد المزارع عضويا أو % وتقوم مراكز التفتيش 
بإعطاء الشھادات العضوية للزراع أو المنتجات على أنھا 

ويجب أن يكون ، عضوية بواسطة مدير ا%عتماد والتفتيش
ل�رشاد الزراعى دورا فعا% فى عملية التفتيش عن طريق 

فتيش الدورى فى مجال تجميع الزراع وتوعيتھم بأھمية الت
 .الزراعة العضوية لمحصول القطن

منھم أنه يتم التفتيش على المزرعة %) 50.0(وأفاد 
العضوية ث]ث مرات فى موسم الزراعة ومن ھنا يتضح 
أھمية وجود التفتيش العضوى والذى يكمل عملية الزراعة 
العضوية حيث أنه % قيمة لمنتج خالى من الملوثات 

لم يكن مصحوبا بشھادة تفيد بكونه منتج الكيماوية إذا 
 .عضوى

من إجمالى %) 47.6(وأظھرت النتائج أيضا أن 
الزراع المبحوثين فى فئة التعرض المتوسط لمصادر 

حيث أن تعرض ، )درجة 27 -14(المعلومات الزراعية 
الزراع لمصادر المعلومات الزراعية من شأنه أن يزودھم 

عة العضوية لمحصول بالمعارف الخاصة بتقنيات الزرا
القطن ويزيد من ثقتھم فى صحة تلك المعلومات فقد يكون 
ذلك سببا فى تحسين إنتاجھم نوعا وكما ومن ثم زيادة 

 .دخلھم

لمصادر المعلومات الزراعية فى اyھمية النسبية 
 مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن

لمصادر المعلومات الزراعية لتحديد ا;ھمية النسبية 
 تم حساب مجال الزراعة العضوية لمحصول القطنفى 

 مصدر من ھذه المصادر بحدالمتوسط الحسابى لكل 
 ترتيب ھذه 2 نتائج جدول  وتوضح، درجات) 3(أقصى 

العبارات وفقا ;ھميتھا النسبية من وجھة نظر الزراع 
 : المبحوثين 

المرشدين ، )درجة 2.57(الخبرة الشخصية بمتوسط 
ا;صدقاء ، )درجة 2.00(متوسط بالشركة العضوية ب

كبار الزراع ، )درجة 1.43(والجيران وا;قارب بمتوسط 
الباحثين بمحطة البحوث ، )درجة 1.16(بمتوسط 

ا%جتماعات والندوات ، )درجة 1.07(الزراعية بمتوسط 
ا�نترنت بمتوسط ، ) درجة0.94(ا�رشادية بمتوسط 

اونية المرشد الزراعى بالجمعية التع، )درجة 0.94(
المطبوعات ا�رشادية ، ) درجة0.93(الزراعية بمتوسط 

البرامج الريفية على الفضائيات ، ) درجة0.87(بمتوسط 
مديرية الزراعة بالمحافظة ، ) درجة0.87(بمتوسط 
 0.76(ا�دارة الزراعية بمتوسط ، )درجة 0.77(بمتوسط 

، )درجة 0.75(القادة المحليين بالقرية بمتوسط ، )درجة
 ). درجة 0.63(ل ا�رشادية بمتوسط الحقو

مما سبق يتضح أن الخبرة الشخصية جاءت فى 
المرتبة ا;ولى حيث أن الخبرة تتكون لدى الفرد بمرور 
الوقت وأن تكرار القيام بالعمل الزراعى يؤدى إلى القيام 

بطريقة تلقائية دون الحاجة بالعمليات الزراعية المختلفة 
 . مصادرھا المختلفةمنإلى الحصول على المعلومات 

فى حين جاء المرشدين بالشركة العضوية فى المرتبة 
الثانية فھم يعدوا أكثر المصادر المعرفية مصداقية 

ال الزراعة للحصول على المعلومات المستحدثة فى مج
وجاء كل من ا;صدقاء ، العضوية لمحصول القطن

والجيران وا;قارب فى المرتبة الثالثة وھذا يدل على قوة 
الع]قات ا%جتماعية بين ا;فراد وھذه ھى طبيعة أھل 

 .الريف

وجاءت الحقول ا�رشادية فى المرتبة ا;خيرة وتدل 
زراعى أن ھذه النتائج على أنه أصبح لزاما على ا�رشاد ال

يطور من نفسه ومن نوعية الخدمات التى يقدمھا إلى 
جمھور المسترشدين �قناع الزراع بممارسات وتقنيات 

عن طريق تدريب الزراعة العضوية لمحصول القطن 
 .الحقول ا�رشاديةا�يضاح العملى فى من خ]ل الزراع 

خصائص فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 
  المبحوثينمن وجھة نظر الزراع

من إجمالى %) 34.8( أن 3أظھرت نتائج جدول 
المبحوثين يرون أن خصائص فكرة الزراعة العضوية 

 %)42.1(وأن ، )درجات 7-5(لمحصول القطن غير مقبولة 
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 من وجھة نظر اyھمية النسبية لمصادر المعلومات الزراعية فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن .2جدول 
 حوثينالزراع المب

 مصادر المعلومات الزراعية م � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 الثانى 2.00 1.2 2 20.7 34 54.3 89 23.8 39 المرشدين بالشركة العضوية 1

 التاسع 0.87 34.1 56 47.6 78 15.9 26 2.4 4 المطبوعات ا]رشادية 2

 الثامن 0.93 29.8 49 53.7 88 10.4 17 6.1 10 مرشد الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعيةال 3

 الثانى عشر 0.76 38.5 63 50.6 83 7.9 13 3.0 5 ا]دارة الزراعية التابع لھا قريتك 4

 الثالث عشر 0.75 51.8 85 29.3 48 11.0 18 7.9 13 القادة المحليين بالقرية 5

 الثالث 1.43 23.8 39 28.0 46 29.9 49 18.3 30 يران واyقارباyصدقاء والج 6

 الخامس 1.07 29.3 48 39.6 65 26.2 43 4.9 8 الباحثين بمحطة البحوث الزراعية 7

 الرابع 1.16 32.3 53 31.1 51 24.4 40 12.2 20 كبار الزراع 8

 العاشر 0.87 39.7 65 36.6 60 20.7 34 3.0 5 البرامج الريفية على الفضائيات 9

 السادس 0.94 37.8 62 37.8 62 17.1 28 7.3 12 ا�جتماعات والندوات ا]رشادية 10

 الحادى عشر 0.77 43.3 71 36.0 59 20.7 34 - - مديرية الزراعة بالمحافظة 11

 الرابع عشر 0.63 63.4 104 15.9 26 15.2 25 5.5 9 الحقول ا]رشادية 12

 السابع 0.94 32.9 54 40.3 66 26.8 44 - - ا]نترنت 13

 ا;ول 2.57 - - 1.3 2 40.2 66 58.5 96 الخبرة الشخصية 14

 .2016 فى عام دمياط جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة :المصدر

 

 

 

 

  الزراعة العضوية لمحصول القطن�رائھم فى خصائص فكرةتوزيع الزراع المبحوثين وفقا  .3جدول 

 )%( عدد ة الزراعة العضوية لمحصول القطنخصائص فكر

 34.8 57 )ات درج7-5( غير مقبولة

 42.1 69 ) درجة11 -8( مقبولة إلى حد ما

 23.1 38 ) درجة15-12( مقبولة

 100.0 164 ا]جمالى

 .2016 فى عام دمياطجمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة : المصدر
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 11-8( رون أنھا مقبولة إلى حد مامن إجمالى المبحوثين ي
من إجمالى المبحوثين %) 23.1(فى حين أن ، )درجة

وتشير ھذه النتائج إلى ، )درجة 15-12(يرون أنھا مقبولة 
يرون أن أن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين 

 الزراعة العضوية لمحصول القطن مقبولة خصائص فكرة
تطبيق الزراع إلى حد ما وربما يرجع ذلك لحداثة 

المبحوثين لنظام الزراعة العضوية لمحصول القطن فى 
مما يتطلب تفعيل دور ا�رشاد الزراعى فى ھذا ، المنطقة

المجال �كساب الزراع المعلومات والمھارات ال]زمة 
لتطبيق أساليب الزراعة العضوية لمحصول القطن وزيادة 

باعتبارھا إقبال الزراع عليھا وربما تبنيھا فى المستقبل 
ا;مل فى التخلص من التلوث البيئى وا�ثار السلبية 

 .للكيماويات الزراعية

من إجمالى %) 36.0( أن 4كما تشير نتائج جدول 
 الزراعة العضوية مدى تعقيد فكرة  يرون أنالمبحوثين

من %) 37.2(وأوضح ، مقبو%غير لمحصول القطن 
لزراعة إجمالى المبحوثين أن مدى وضوح مشاھدة فكرة ا

%) 66.5(وأفاد ، غير مقبو%العضوية لمحصول القطن 
من إجمالى المبحوثين أن إمكانية تجربة فكرة الزراعة 

%) 45.7(وأكد ، غير مقبو%العضوية لمحصول القطن 
من إجمالى المبحوثين أن ترابط ممارسات فكرة الزراعة 

%) 38.4(كما أشار ، مقبو%العضوية لمحصول القطن 
المبحوثين أن التوافق العام لفكرة الزراعة من إجمالى 

 .مقبو% إلى حد ماالعضوية لمحصول القطن 

نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 
 من وجھة نظر الزراع المبحوثين

من إجمالى %) 33.6( أن 5أشارت نتائج جدول 
المبحوثين يرون أن نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية 

%) 40.8(وأن ، )درجة 14-9(طن منخفضة لمحصول الق
 20-15( من إجمالى المبحوثين يرون أنھا متوسطة

من إجمالى المبحوثين %) 25.6(فى حين أن ، )رجةد
وتشير ھذه النتائج إلى ، )درجة 27-21(يرون أنھا مرتفعة 

أن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين يرون أن نتائج 
 لمحصول القطن متوسطة تطبيق فكرة الزراعة العضوية

مما يستدعى ضرورة التأكيد على نشر المزيد من 
المعارف والخبرات فى ھذا المجال لزيادة إقتناع الزراع 
بأھمية الزراعة العضوية وذلك لدفع الزراع نحو تبنى 
تطبيق ھذا ا;سلوب وحثھم على ا%ستمرار فى إستخدامه 

 .ن البيئة وا�نتاجوالتأكيد على فوائده ومزاياه بالنسبة لكل م

من إجمالى %) 88.4( أن 6كما تشير نتائج جدول 
كما أن ، المبحوثين أفادوا بأن كمية ا�نتاج قد إنخفض

من إجمالى المبحوثين أشاروا بأن الدخل %) 66.5(
من إجمالى %) 40.2(وأوضح ، المزرعى قد إنخفض

وأفاد ، المبحوثين أن جودة المحصول قد إرتفعت
مالى المبحوثين أن مقاومة ا;مراض قد من إج%) 45.1(

من إجمالى المبحوثين أن %) 51.2(وأشار ، إنخفضت
من إجمالى %) 47.6(وأوضح ، مقاومة الحشائش كما ھى

%) 50.6(كما ذكر ، المبحوثين أن خصوبة التربة كما ھى
، من إجمالى المبحوثين أن التكاليف ا�نتاجية قد إرتفعت

لمبحوثين أن تسويق من إجمالى ا%) 39.6(وأفاد 
من إجمالى %) 51.8(كما أكد ، المحصول قد إرتفع

 .المبحوثين أن سعر المحصول قد إرتفع

إتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة العضوية 
 لمحصول القطن

من إجمالى %) 23.2( أن 7أوضحت نتائج جدول 
المبحوثين إتجاھاتھم سلبية نحو الزراعة العضوية 

من %) 14.6(، وأن ) درجة32-20(لمحصول القطن 
، فى ) درجة46 -33(إجمالى المبحوثين إتجاھاتھم محايدة 

من إجمالى المبحوثين إتجاھاتھم %) 62.2(حين أن 
، وھذا يشير إلى أن غالبية ) درجة60 -47(إيجابية 

الزراع المبحوثين إتجاھاتھم إيجابية نحو الزراعة 
ع الزراع وھذا يدل على إقتنا، العضوية لمحصول القطن

المبحوثين بالفكرة وذلك ;ھمية الزراعة العضوية 
 عالمى يھدف من خ]له إلى تحقيق توجهواعتبارھا 

والحفاظ على البيئة من ، الزراعة المستدامة من ناحية
التلوث من ناحية أخرى با�ضافة إلى حصول ا�نسان 

وإن كان ذلك يحتاج إلى مزيد من ، على محصول آمن
والتطبيقى لھم فى ھذا المجال وذلك من الدعم المعرفى 

خ]ل المزيد من البرامج ا�رشادية وتوفير المعلومات 
المتخصصة مع توفير وسائل ا�يضاح العملى لھم من 
خ]ل عمل حقول إرشادية فى مجال الزراعة العضوية 

 .وتوفير مستلزمات ا�نتاج ال]زمة لھا

ل درجة قيام ا]رشاد الزراعى بالخدمات فى مجا
 الزراعة العضوية لمحصول القطن

من إجمالى %) 11.0( أن 8أظھرت نتائج جدول 
المبحوثين يرون أن ا�رشاد الزراعى يقوم بتقديم الخدمات 
فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن بدرجة 

من إجمالى %) 76.8(وأن ، )درجة 13-صفر(منخفضة 
م الخدمات المبحوثين يرون أن ا�رشاد الزراعى يقوم بتقدي

 فى حين أن نحو، )درجة27-14( بدرجة متوسطة
من إجمالى المبحوثين يرون أن ا�رشاد %) 12.2(

 42-28( الزراعى يقوم بتقديم الخدمات بدرجة مرتفعة
وتشير ھذه النتائج إلى أن الغالبية العظمى من ، )درجة

الزراع المبحوثين يرون أن ا�رشاد الزراعى يقوم بتقديم 
رجة متوسطة ويتطلب ذلك تفعيل دور ا�رشاد الخدمات بد

الزراعى من خ]ل تدعيم الخدمات المقدمة للزراع فى ھذا 
المجال وذلك لحداثة تطبيق نظام الزراعة العضوية 

حيث أن الھدف ا;ساسى ، لمحصول القطن فى المنطقة
للخدمة ا�رشادية ھو تطبيق المستحدثات الزراعية والتى 

لذلك فإن ا;مر % يقتصر، عضويةمنھا نظام الزراعة ال
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 رة الزراعة العضوية لمحصول القطن توزيع الزراع المبحوثين وفقا �رائھم فى خصائص فك.4جدول 

 خصائص فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن م مقبولة مقبولة إلى حد ما غير مقبولة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 32.9 54 31.1 51 36.0 59 لمحصول القطنمدى تعقيد فكرة الزراعة العضوية  1

 34.1 56 28.7 47 37.2 61 مدى وضوح مشاھدة فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 2

 10.3 17 23.2 38 66.5 109 إمكانية تجربة فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 3

 45.7 75 13.4 22 40.9 67 ترابط ممارسات فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 4

 32.3 53 38.4 63 29.3 48 التوافق العام لفكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن 5

 .2016 فى عام دمياط جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة :المصدر

 

 . الزراعة العضوية لمحصول القطننتائج تطبيق فكرة فى �رائھمتوزيع الزراع المبحوثين وفقا  .5جدول 

 )%( عدد ئج تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطننتا

 33.6 55 ) درجة14-9( منخفضة

 40.8 67 ) درجة20 -15( ةمتوسط

 25.6 42 ) درجة27-21( مرتفعة

 100.0 164 ا]جمالى

 .2016جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة دمياط فى عام : المصدر

 

 بحوثين وفقا �رائھم فى نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن توزيع الزراع الم.6جدول 

 نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية لمحصول القطن م إرتفع كما ھى إنخفض

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 1.2 2 10.4 17 88.4 145 كمية ا]نتاج 1

 4.8 8 28.7 47 66.5 109 الدخل المزرعى 2

 40.2 66 21.4 35 38.4 63 ل جودة المحصو 3

 14.7 24 40.2 66 45.1 74 مقاومة اyمراض 4

 14.0 23 51.2 84 34.8 57 مقاومة الحشائش 5

 25.6 42 47.6 78 26.8 44 خصوبة التربة 6

 50.6 83 32.3 53 17.1 28 التكاليف ا]نتاجية 7

 39.6 65 32.3 53 28.1 46 تسويق المحصول 8

 51.8 85 29.3 48 18.9 31 سعر المحصول 9

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة دمياط فى عام :المصدر
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  نحو الزراعة العضوية لمحصول القطن�تجاھاتھمتوزيع الزراع المبحوثين وفقا  .7جدول 

 )%( العدد  المبحوثينإتجاه الزراع

 23.2 38 ) درجة32-20( إتجاه سلبى

 14.6 24 ) درجة46 -33( إتجاه محايد

 62.2 102 ) درجة60-47( إتجاه إيجابى

 100.0 164 ا]جمالى

 .2016 فى عام دمياطجمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة : المصدر
 

ا]رشاد الزراعى بالخدمات فى مجال الزراعة العضوية توزيع الزراع المبحوثين وفقا ]جمالى درجة قيام  .8جدول 
 صول القطنلمح

 )%( عدد  بالخدماتا]رشاد الزراعى درجة قيام إجمالى

 11.0 18 ) درجة13-صفر( درجة منخفضة

 76.8 126 ) درجة27 -14( درجة متوسطة

 12.2 20 ) درجة42-28( درجة مرتفعة

 100.0 164 ا]جمالى

 .2016 فى عام دمياطجمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة : المصدر

 

على نقل وتوصيل ھذه المستحدثات إلى المسترشدين فقط 
بل %بد من النظر إلى مفھوم التبنى أو التطبيق لھذه 
المستحدثات فى إطار سلسلة العمليات التى تؤدى فى 
النھاية إلى فھم واقتناع المسترشد وإمكانية إكتسابه للسلوك 

 بحيث يستطيع ا%عتماد على نفسه فى المستقبل، الصحيح
وا%ستمرار فى التطبيق والسعى للحصول على مثل ھذه 

 .الخدمات لتحسين إنتاجه وبالتالى تحسين مستوى معيشته

للخدمات التى يقدمھا ا]رشاد اyھمية النسبية 
  الزراعة العضوية لمحصول القطن فى مجالالزراعى

للخدمات التى يقدمھا ا�رشاد لتحديد ا;ھمية النسبية 
الزراعة العضوية لمحصول القطن تم  فى مجال الزراعى

 بحد الخدمات من ھذه خدمةحساب المتوسط الحسابى لكل 
 ترتيب ھذه 9وتوضح  نتائج جدول ، درجات) 3(أقصى 

 وفقا ;ھميتھا النسبية من وجھة نظر الزراع الخدمات
 : المبحوثين 

 2.57( بمتوسط توفير الكمبوست للمزارع العضوى
 لفة لتسويق القطن العضوىتوفير الطرق المخت، )درجة

تيسير الحصول على بذور القطن ، )درجة 2.42(بمتوسط 
 2.20( بمتوسط معاملة وراثيا فى الوقت المناسبالغير 
ا�شراف والمتابعة المستمرة للعمليات الزراعية ، )درجة

، )درجة 1.55( بمتوسط لمحصول القطن العضوى
 محصولالتوعية باستخدام الطرق السليمة فى تخزين ال

توفير العناصر المعدنية الطبيعية ، ) درجة1.37(بمتوسط 
، )درجة 1.35( بمتوسط لمحصول القطن العضوى

التوعية بالطرق السليمة للتخلص من مخلفات زراعة 
، )درجة 1.35( بمتوسط ) ا;حطاب-البذرة( القطن

 التوعية بالطرق المختلفة للمكافحة الحيوية للقطن العضوى
 وتوعية الزراع على كيفية ترشيد، )جةدر1.31(بمتوسط 

، )درجة 1.30( بمتوسط ممارسات الزراعة العضوية
 بمتوسط توفير مصائد كافية للفراشات فى حقول القطن

توعية الزراع بمواعيد الرى والمقننات ، )درجة 1.13(
 بمتوسط المائية المناسبة لمحصول القطن العضوى

زراعية للمحافظة التوعية باتباع الدورة ال، )درجة1.06(
، )درجة 1.01( بمتوسط على العناصر الغذائية بالتربة

 0.91( بمتوسط توفير آ%ت الرش فى الوقت المناسب
المساھمة فى تطھير المراوى والمساقى ، )درجة

 ). درجة 0.57( بمتوسط والمصارف

أقل الخدمات التى يقدمھا ا�رشاد مما سبق يتضح أن 
توعية الزراع بمواعيد : ھىالزراعى للزراع المبحوثين 

 المائية المناسبة لمحصول القطن الرى والمقننات
التوعية باتباع الدورة الزراعية للمحافظة على ، العضوى

توفير آ%ت الرش فى الوقت ، العناصر الغذائية بالتربة
المساھمة فى تطھير المراوى والمساقى ، المناسب

ل ا�رشادى والمصارف لذلك يجب على القائمين على العم
العمل على توفير ھذه الخدمات بالمعدل المطلوب وفى 

 .الوقت المناسب
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 ال الزراعة العضوية لمحصول القطناyھمية النسبية للخدمات التى يقدمھا ا]رشاد الزراعى فى مج .9جدول 

 الخدمات ا]رشادية م � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 وتوعي¡¡¡¡ة ال¡¡¡¡زراع عل¡¡¡¡ى كيفي¡¡¡¡ة ممارس¡¡¡¡ات ترش¡¡¡¡يد 1
 الزراعة العضوية 

 التاسع 1.30 18.3 30 40.2 66 34.2 56 7.3 12

معامل¡¡¡ة الغي¡¡¡ر س¡¡¡ير الحص¡¡¡ول عل¡¡¡ى ب¡¡¡ذور القط¡¡¡ن تي 2
 وراثيا فى الوقت المناسب 

 الثالث 2.20 15.2 25 9.1 15 15.9 26 59.8 98

س¡¡¡تمرة للعملي¡¡¡ات الزراعي¡¡¡ة ا]ش¡¡¡راف والمتابع¡¡¡ة الم 3
 لمحصول القطن العضوي 

 الرابع 1.55 14.0 23 31.2 51 40.2 66 14.6 24

 العاشر 1.13 19.5 32 54.9 90 18.9 31 6.7 11 توفير مصائد كافية للفراشات فى حقول القطن  4
الثالث  0.91 29.9 49 53.7 88 12.1 20 4.3 7 توفير آ�ت الرش فى الوقت المناسب  5

 عشر
الرابع  0.57 53.7 88 38.4 63 5.5 9 2.4 4 المساھمة فى تطھير المراوى والمساقى والمصارف  6

 عشر
توعي¡¡¡ة ال¡¡¡زراع بمواعي¡¡¡د ال¡¡¡رى والمقنن¡¡¡ات المائي¡¡¡ة  7

 المناسبة لمحصول القطن العضوى 
الحادى  1.06 35.4 58 31.7 52 24.4 40 8.5 14

 عشر
محافظ¡¡¡ة عل¡¡¡ى التوعي¡¡¡ة بإتب¡¡¡اع ال¡¡¡دورة الزراعي¡¡¡ة لل 8

 العناصر الغذائية بالتربة
الثانى  1.01 32.3 53 44.5 73 12.8 21 10.4 17

 عشر
 ا;ول 2.57 1.2 2 4.9 8 29.3 48 64.6 106 توفير الكمبوست للمزارع العضوى  9
ت¡¡وفير العناص¡¡ر المعدني¡¡ة الطبيعي¡¡ة لمحص¡¡ول القط¡¡ن  10

 العضوي 
 سالساد 1.35 15.9 26 43.2 71 31.1 51 9.8 16

التوعي¡ة  ب¡¡الطرق المختلف¡¡ة للمكافح¡ة الحيوي¡¡ة للقط¡¡ن  11
 العضوي

 الثامن 1.31 17.7 29 40.2 66 35.4 58 6.7 11

التوعي¡¡¡¡ة بإس¡¡¡¡تخدام الط¡¡¡¡رق الس¡¡¡¡ليمة ف¡¡¡¡ى تخ¡¡¡¡زين  12
 المحصول 

 الخامس 1.37 10.3 17 48.2 79 35.4 58 6.1 10

التوعي¡¡¡ة ب¡¡¡الطرق الس¡¡¡ليمة لل¡¡¡تخلص م¡¡¡ن مخلف¡¡¡ات  13
 )اyحطاب –البذرة ( زراعة القطن 

 السابع 1.35 18.3 30 37.8 62 34.1 56 9.8 16

 الثانى 2.42 0.6 1 6.7 11 42.7 70 50.0 82 توفير الطرق المختلفة لتسويق القطن العضوى   14

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة دمياط فى عام :المصدر
 

 فى شطة ا]رشاديةالمرشد الزراعى باyندرجة قيام 
 ل الزراعة العضوية لمحصول القطنمجا

من إجمالى %) 79.9( أن 10 نتائج جدول أوضحت
ا;نشطة  الزراعى يقوم بتقديم المرشدالمبحوثين يرون أن 

 فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن ا�رشادية
من %) 15.9(وأن ، )درجات 6-صفر(بدرجة منخفضة 

 الزراعى يقوم بتقديم المرشد أن إجمالى المبحوثين يرون
فى ، )درجة13-7(  بدرجة متوسطةا;نشطة ا�رشادية

المرشد من إجمالى المبحوثين يرون أن %) 4.2(حين أن 
  بدرجة مرتفعةا;نشطة ا�رشاديةالزراعى يقوم بتقديم 

وتشير ھذه النتائج إلى أن الغالبية ، )درجة 14-21(
 الزراعى المرشد أن العظمى من الزراع المبحوثين يرون

مما  ،منخفضة بدرجة ا;نشطة ا�رشاديةيقوم بتقديم 
عدد يتطلب ضرورة إھتمام جھاز ا�رشاد الزراعى بتوفير 

 كافى من المرشديين الزراعيين المدربين والمتخصصين
 ليقوموا بنشر كافة المعلومات نحو أساليب الزراعة العضوية

التعامل مع كافة الموصى بھا وأن تكون لھم القدرة على 
 .المشاكل التى تواجه الزراع العضويين فى ھذا المجال

اyھمية النسبية ل§نشطة ا]رشادية التى يقدمھا 
وية ـة العضـزراعـ الالــى مجــى فـــد الزراعـــالمرش

 لمحصول القطن

لتحديد ا;ھمية النسبية ل�نشطة ا�رشادية التى يقدمھا 
راعة العضوية لمحصول المرشد الزراعى فى مجال الز

القطن تم حساب المتوسط الحسابى لكل نشاط من ھذه 
وتوضح  نتائج جدول ، درجات) 3(ا;نشطة بحد أقصى 

 ترتيب ھذه ا;نشطة وفقا ;ھميتھا النسبية من وجھة 11
 :نظر الزراع المبحوثين 
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ال الزراعة  فى مج باyنشطة ا]رشاديةالمرشد الزراعىتوزيع الزراع المبحوثين وفقا ]جمالى درجة قيام  .10جدول 
 العضوية لمحصول القطن

 )%( عدد المرشد الزراعى باyنشطة ا]رشادية درجة قيام إجمالى

 79.9 131 )درجات6-صفر( درجة منخفضة

 15.9 26 ) درجة13 -7( درجة متوسطة

 4.2 7 ) درجة21-14( درجة مرتفعة

 100.0 164 ا]جمالى

 .2016 من بيانات البحث الميدانية بمحافظة دمياط فى عام جمعت وحسبت :المصدر
 

  العضوية لمحصول القطن الزراعى فى مجال الزراعةالمرشد التى يقدمھا ل§نشطة ا]رشاديةاyھمية النسبية . 11جدول 

  ا]رشاديةاyنشطة م � نادرا أحيانا دائما

 )%( ددع )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

عقد الندوات وا�جتماعات ا]رشادية  فى مجال  1
 .ة لمحصول القطنالزراعة العضوي

 الثانى 0.94 34.8 57 43.9 72 14.0 23 7.3 12

رات الحقلية yحد الحقول لمحصول القيام بالزيا 2
  .القطن العضوى

 الثالث 0.91 33.5 55 46.3 76 15.9 26 4.3 7

مجال  فى  على الزراعوزيع مطبوعات إرشاديةت 3
 .ة لمحصول القطنالزراعة العضوي

 الرابع 0.70 50.6 83 41.5 68 4.3 7 3.6 6

فى مجال   ا]يضاح العملى بالممارسةنظامتطبيق  4
 .ة لمحصول القطنالزراعة العضوي

 السادس 0.47 63.4 104 28.7 47 5.5 9 2.4 4

الصوتية فى مجال الزراعة توفير التسجي�ت  5
  .ية لمحصول القطنالعضو

 الخامس 0.49 66.5 109 20.7 34 10.4 17 2.4 4

زراعة ـال الـــادية فى مجـــرشول ا]ــــإقامة الحق 6
  .العضوية لمحصول القطن

 السابع 0.40 70.1 115 23.8 39 2.4 4 3.7 6

 على تحديد مواعيد الزيارات المكتبية للحصول 7
 . القطنمعلومات عن الزراعة العضوية لمحصول

 ا;ول 1.04 36.6 60 26.8 44 32.9 54 3.7 6

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة دمياط فى عام :المصدر

 

تحديد مواعيد الزيارات المكتبية للحصول على 
معلومات عن الزراعة العضوية لمحصول القطن بمتوسط 

ادية فى عقد الندوات وا%جتماعات ا�رش، )درجة 1.04(
 0.94(مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن بمتوسط 

القيام بالزيارات الحقلية ;حد الحقول لمحصول ، )درجة
توزيع مطبوعات ، )درجة 0.91(القطن العضوى بمتوسط 

 إرشادية على الزراع فى مجال الزراعة العضوية لمحصول
توفير التسجي]ت الصوتية ، )درجة 0.70(القطن بمتوسط 

مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن بمتوسط فى 
تطبيق نظام ا�يضاح العملى بالممارسة ، )درجة 0.49(

فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن بمتوسط 

إقامة الحقول ا�رشادية فى مجال الزراعة ، )درجة 0.47(
 ). درجة 0.40(العضوية لمحصول القطن بمتوسط 

وافز والمكافأت مما سبق يتضح ضرورة توفير الح
التشجيعية للمرشدين المتخصصين فى مجال الزراعة 

 ال]زمة ;داء أعمالھم بنجاح العضوية وإعطائھم المرونة
فالمرشد الزراعى ھو حلقة الوصل بين جھاز ا�رشاد 
الزراعى والزراع فھو يقوم بتوصيل أفضل التوصيات 

ه ويقوم أيضا بنقل مشاكل تنفيذ ھذ، المختلفة للمزارعين
لذلك %بد من تدريبه ، التوصيات إلى المتخصصين

التدريب المناسب حتى يمكنه القيام بھذا الدور على الوجه 
 . ا;كمل
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ن عند ــــالتى تواجه الزراع المبحوثيك�ت ــــالمش
 تطبيقھم yسلوب الزراعة العضوية لمحصول القطن

 من وجھة نظرھم

 م المشك]تإلى أن أھ 12أشارت النتائج الواردة بجدول 
تطبيقھم ;سلوب التى تواجه الزراع المبحوثين عند 

مرتبة تنازليا وفقا  الزراعة العضوية لمحصول القطن
 : كما يلى  درجات ث]ثللمتوسط الحسابى من حد أقصى 

 ا�نتاجية وا%قتصادية جاءت المشك]ت فى المرتبة ا;ولى
ك]ت بھا  وقد تم ترتيب المش،)درجة 1.81(بمتوسط 

عدم دعم الحكومة للمزارعين : رتيبا تنازليا كما يلىت
إرتفاع تكاليف ، )درجة 2.04(العضويين بمتوسط 

المكافحة الحيوية وانخفاض ا�نتاج وقلة العائد بمتوسط 
إرتفاع تكلفة ا�نتاج بالزراعة العضوية ، )درجة 2.01(

عدم توفر القروض للزراعة ، )درجة 1.94(بمتوسط 
مستلزمات عدم توفر ، ) درجة1.90(العضوية بمتوسط 

، )درجة 1.75(ا�نتاج فى الزراعة العضوية بمتوسط 
ضعف العائد المادى لقلة ا�نتاج بالرغم من إرتفاع الجودة 

عدم توفر بدائل المبيدات ، )درجة 1.71(بمتوسط 
إرتفاع تكاليف ، )درجة 1.70(وا;سمدة الحيوية بمتوسط 

 1.60(ادة بھا بمتوسط تدوير المخلفات الزراعية ل�ستف
ضعف ا�نتاج فى حالة ترشيد إستخدام الكيماويات ، )درجة

 ).درجة1.58(بمتوسط 

 بمتوسط المعرفيةجاءت المشك]ت : فى المرتبة الثانية
ك]ت بھا ترتيبا تنازليا  وقد تم ترتيب المش،)درجة 1.79(

الزراعة فى عدم توافر معلومات من وزارة : كما يلى
إنخفاض ، )درجة 1.88(العضوية بمتوسط مجال الزراعة 

وعى المستھلكين بالقيمة الغذائية للمنتجات العضوية 
ا%عتقاد بأھمية إستخدام ا;سمدة ، )درجة 1.88(بمتوسط 

والمبيدات الكيماوية لزيادة ا�نتاج وتحسين جودته بمتوسط 
 عدم إقتناع الزراع بأھمية الزراعة العضوية، ) درجة1.87(

 ضعف معارف ومھارات المرشدين، )درجة 1.81(بمتوسط 
كمصدر للمعلومات وقلة خبرتھم فى مجال الزراعة 

ضعف برامج التوعية ، )درجة 1.74(العضوية بمتوسط 
 1.74(بأخطار وأضرار إستخدام الكيماويات بمتوسط 

عدم قدرة وفھم المزارع للتعليمات الخاصة ، )درجة
 ).درجة 1.60(بالزراعة العضوية بمتوسط 

 بمتوسط الزراعيةفى المرتبة الثالثة جاءت المشك]ت و
ت بھا ترتيبا تنازليا وقد تم ترتيب المشك] ،)درجة 1.63(

عدم وجود حقول إرشادية للزراعة العضوية  :كما يلى
قصور الخدمات وا;نشطة ، )درجة 2.06(بمتوسط 

 1.95(ا�رشادية فى مجال الزراعة العضوية بمتوسط 
 العاملة وارتفاع أجورھا بمتوسط قلة ا;يدى، )درجة

التخلص من المخلفات الزراعية النباتية ، )درجة 1.67(
وبخاصة قش ا;رز بالحرق لسرعة إخ]ء ا;رض 

قلة ا;سمدة العضوية بمتوسط ، )درجة 1.57(بمتوسط 

قلة عدد الحيوانات المزرعية بمتوسط ، )درجة 1.56(
 1.51(ط تفتت الحيازة الزراعية بمتوس، )درجة 1.55(

، )درجة 1.41(عدم توفر مياه الرى بمتوسط ، )درجة
 ). درجة 1.33(سوء صرف ا;رض الزراعية بمتوسط 

 التسويقيةوفى المرتبة الرابعة جاءت المشك]ت 
ك]ت بھا وقد تم ترتيب المش ،)درجة 1.57(بمتوسط 

إرتفاع التكاليف التسويقية للمنتجات : ترتيبا تنازليا كما يلى
عدم توفر مصانع فى ، )درجة 1.76(متوسط العضوية ب

المنطقة لتشجيع الزراع على الزراعة العضوية لمحصول 
عدم وجود أسواق للتصدير ، )درجة 1.73(القطن بمتوسط 

بعد ا;سواق عن مناطق ا�نتاج ، )درجة 1.66(بمتوسط 
عدم وجود قانون يحكم وينظم ، )درجة 1.65(بمتوسط 

، )درجة 1.57(وية بمتوسط إنتاج وتسويق المنتجات العض
غش المنتجات العضوية فى ا;سواق يؤثر على ثقة 

تخوف الزراع ، )درجة 1.50(المستھلك بالمنتج بمتوسط 
 1.47(من عدم تسويق منتجاتھم العضوية بمتوسط 

عدم وجود أسواق خاصة للمنتجات العضوية ، )درجة
 ). درجة 1.24(بمتوسط 

 أھم المشك]ت التى ستنتاج أن ھذه ھىإمما تقدم يمكن 
تطبيقھم ;سلوب تمثل عقبة أمام الزراع المبحوثين عند 

وعلى ذلك تتضح  الزراعة العضوية لمحصول القطن
 عن القطاع أھمية تكاتف الجھود من قبل المسئولين

الزراعى من أجل العمل على تذليل تلك العقبات والعمل 
ويقع على عاتق ا�رشاد ، على حل ھذه المشك]ت

اعى ضرورة القيام بإعداد برامج إرشادية توجه لھم الزر
بمنطقة الدراسة من أجل زيادة وعيھم بأھمية تطبيق 

 .ممارسات الزراعة العضوية لمحصول القطن

مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشك�ت 
التى تواجھھم عند تطبيق أسلوب الزراعة العضوية 

  من وجھة نظرھملمحصول القطن

 أن أھم خمس 13 النتائج الواردة بجدول إتضح من
مقترحات مرتبة تنازليا وفقا ;ھميتھا النسبية من وجھة 

توفير كوادر إرشادية  فنية  :نظر الزراع المبحوثين ھى
متخصصة في مجال الزراعة العضوية من قبل وزارة 

، من إجمالى التكرارات%) 88.4 (الزراعة وبلغت نسبتھا
جال الزراعة العضوية يتم توفير جھات متخصصة فى م

الرجوع إليھا عند حدوث أى مشكلة فى مجال الزراعة 
، من إجمالى التكرارات%) 87.8( العضوية وبلغت نسبتھا

توفير كافة مستلزمات ا�نتاج الخاصة بالزراعة العضوية 
من إجمالى %) 87.8( فى ا;وقات المناسبة وبلغت نسبتھا

ات ا�نتاج الخاصة دعم أسعار كافة مستلزم، التكرارات
من إجمالى %) 87.8( بالزراعة العضوية وبلغت نسبتھا

توفير دورات تدريبية مكثفة للمرشدين ، التكرارات
الزراعين عن طرق و أساليب الزراعة العضوية وبلغت 

 .من إجمالى التكرارات%) 85.3( نسبتھا
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 ضوية لمحصول القطن من وجھة نظرھمسلوب الزراعة العالمشك�ت التى تواجه الزراع المبحوثين عند تطبيقھم y. 12جدول 

موجودة 
 بدرجة كبيرة

موجودة بدرجة 
 متوسطة

موجودة 
 بدرجة ضعيفة

غير 
 موجودة

  المشكلةوجوددرجة                  م
 المشكلة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

ترتيب 
المجموعات 

 الفرعية

الترتيب داخل 
المجموعات 

 الفرعية

  الثانية 1.79         المشك�ت المعرفية -أ
عدم توافر معلومات من وزارة الزراعة فى مجال  1

 1  1.88 11.6 19 25.6 42 26.2 43 36.6 60   .الزراعة العضوية
 ضعف معارف ومھارات المرشدين كمصدر للمعلومات 2

 5  1.74 17.7 29 20.1 33 32.9 54 29.3 48   . وقلة خبرتھم فى مجال الزراعة العضوية
عدم قدرة وفھم المزارع للتعليمات الخاصة  3

 7  1.60 17.0 28 29.3 48 30.5 50 23.2 38  .بالزراعة العضوية
ضعف برامج التوعية بأخطار وأضرار إستخدام  4

 6  1.74 14.0 23 25.0 41 34.2 56 26.8 44  .الكيماويات
القيمة الغذائية للمنتجات إنخفاض وعى المستھلكين ب 5

 2  1.88 6.7 11 28.7 47 34.1 56 30.5 50   .العضوية
 4  1.81 11.0 18 23.8 39 38.4 63 26.8 44  عدم إقتناع الزراع بأھمية الزراعة العضوية 6
ا%عتقاد بأھمية إستخدام ا;سمدة والمبيدات  7

 3  1.87 9.1 15 24.4 40 36.6 60 29.9 49 .الكيماوية لزيادة ا�نتاج وتحسين جودته
  الثالثة 1.63         المشك�ت الزراعية -ب
قصور الخدمات وا;نشطة ا�رشادية فى مجال  1

 2  1.95 12.8 21 22.0 36 23.2 38 42.0 69  . الزراعة العضوية
 1  2.06 3.7 6 27.4 45 28.7 47 40.2 66  عدم وجود حقول إرشادية للزراعة العضوية 2
 9  1.33 18.9 31 44.5 73 21.4 35 15.2 25  .سوء صرف ا;رض الزراعية 3
التخلص من المخلفات الزراعية النباتية وبخاصة  4

 4  1.57 14.6 24 34.2 56 31.1 51 20.1 33  .قش ا;رز بالحرق لسرعة إخ]ء ا;رض
 6  1.55 15.9 26 35.3 58 26.8 44 22.0 36  .قلة عدد الحيوانات المزرعية 5
 3  1.67 7.3 12 38.4 63 34.2 56 20.1 33  .قلة ا;يدى العاملة وارتفاع أجورھا 6
 5  1.56 14.0 23 37.3 61 27.4 45 21.3 35  .قلة ا;سمدة العضوية 7
 7  1.51 15.9 26 35.3 58 31.1 51 17.7 29 .تفتت الحيازة الزراعية 8
 8  1.41 15.2 25 41.5 68 30.5 50 12.8 21 .عدم توفر مياه الرى 9
  اyولى 1.81          المشك�ت ا]نتاجية وا�قتصادية -ج
 9  1.58 18.4 30 26.8 44 33.5 55 21.3 35 . ضعف ا�نتاج فى حالة ترشيد إستخدام الكيماويات 1
 5  1.75 9.8 16 26.2 43 43.3 71 20.7 34  .عدم توفر مستلزمات ا�نتاج فى الزراعة العضوية 2
 3  1.94 5.5 9 23.2 38 43.3 71 28.0 46   .إرتفاع تكلفة ا�نتاج بالزراعة العضوية 3
لقلة ا�نتاج بالرغم من إرتفاع ضعف العائد المادى  4

 6  1.71 8.5 14 31.1 51 41.5 68 18.9 31  .الجودة
 4  1.90 9.8 16 22.5 37 36.0 59 31.7 52   عدم توفر القروض للزراعة العضوية 5
إرتفاع تكاليف المكافحة الحيوية وانخفاض ا�نتاج  6

 2  2.01 9.2 15 20.1 33 31.7 52 39.0 64  .وقلة العائد
 1  2.04 3.7 6 23.7 39 37.8 62 34.8 57 .عدم دعم الحكومة للمزارعيين العضويين 7
 7  1.70 17.1 28 18.2 30 42.1 69 22.6 37 .عدم توفر بدائل المبيدات وا;سمدة الحيوية 8
 8  1.60 14.0 23 26.8 44 44.6 73 14.6 24 .إرتفاع تكاليف تدوير المخلفات الزراعية ل�ستفادة بھا 9
  الرابعة 1.57         المشك�ت التسويقية -د
غش المنتجات العضوية فى ا;سواق يؤثر على ثقة  1

 6  1.50 23.8 39 26.8 44 25.0 41 24.4 40  . المستھلك بالمنتج
 8  1.24 36.0 59 22.0 36 24.3 40 17.7 29  عدم وجود أسواق خاصة للمنتجات العضوية 2
فى المنطقة لتشجيع الزراع على عدم توفر مصانع  3

 2  1.73 15.9 26 29.3 48 21.3 35 33.5 55  .الزراعة العضوية لمحصول القطن
 7  1.47 25.0 41 30.5 50 17.1 28 27.4 45  .تخوف الزراع من عدم تسويق منتجاتھم العضوية 4
 1  1.76 5.5 9 37.2 61 33.5 55 23.8 39  إرتفاع التكاليف التسويقية للمنتجات العضوية 5
 4  1.65 14.6 24 32.4 53 26.8 44 26.2 43 .بعد ا;سواق عن مناطق ا�نتاج 6
 3  1.66 17.2 28 27.4 45 28.0 46 27.4 45 .عدم وجود أسواق للتصدير 7
عدم وجود قانون يحكم وينظم إنتاج وتسويق  8

 5  1.57 16.5 27 32.9 54 28.0 46 22.6 37 .المنتجات العضوية

 .2016 فى عام دمياط جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة :المصدر
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سلوب الزراعة العضوية تطبيق أمقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشك�ت التى تواجھھم عند  .13جدول 
  من وجھة نظرھملمحصول القطن

 )%( التكرار المقترحات م

 88.4 145 .رشادية  فنية متخصصة في مجال الزراعة العضوية من قبل وزارة الزراعة إر كوادريتوف 1
ى مشكلة فى مجال أليھا عند حدوث إ جھات متخصصة فى مجال الزراعة العضوية يتم الرجوع توفير 2

 87.8 144 .عة العضوية الزرا
 87.8 144  المناسبةا;وقات الخاصة بالزراعة العضوية فى ا�نتاجتوفير كافة مستلزمات  3
 87.8 144 . الخاصة بالزراعة العضويةا�نتاجسعار كافة مستلزمات أدعم  4
 85.3 140 .ساليب الزراعة العضويةأ طرق و عنتوفير دورات تدريبية مكثفة للمرشدين الزراعين  5
 المتخصصة ا�رشاديةھميتھا من خ]ل البرامج أ للزراع بالزراعة العضوية وا�رشاديةالتوعية  6

 85.3 140 . والموجھة
 80.4 132 .ا�يجابيةقتناع الزراع بنتائجھا إرشادية متخصصة للزراعات العضوية المختلفة لزيادة إعمل حقول  7
 74.3 122 .جات الزراعة العضوية مما يشجع الزراع عليھاسواق قريبة وذلك لتسويق منتأتوفير  8
 الفرصة لصغار الزراع بتطبيقھا على نطاق �تاحةتوفير القروض الزراعية للزراعة العضوية وذلك  9

 72.5 119 .واسع
 70 115 .عمل ندوات للمزارعين للتوعية بالفوائد التى تعود على الصحة العامة من تنفيذ الزراعة العضوية 10
 68.2 112 .ضرار المبيدات على الصحة العامةأ للزراع للتوعية بمخاطر وا�رشاديةزيادة البرامج  11
ستخدامھا فى زراعة جميع �سمدة عضوية ألى إتوفير مصانع لتدوير المخلفات الزراعية وتحويلھا  12

 60.9 100 .المحاصيل الزراعية
يجابية لھذه ا�ديا لفترة زمنية حتى يلمس المزارع النتائج دعم الدولة لمنظومة الزراعة العضوية ما 13

 55.4 91 .المنظومة
 54.8 90 .زيادة أسعار توريد القطن العضوى  14
 الزراعة العضوية والمتميزين فيھا مما يشجع العديد من ;سلوب تشجيعية للمزارعين مكافآتعمل  15

 51.8 85 .تباع الزراعة العضويةإالزراع على 

 164=            ن.2016 فى عام دمياط جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية بمحافظة :صدرالم

 

  توصيات البحث

 :  على ما أسفرت عنه النتائج يوصى البحث با�تىًبناءا

  الزراعمن إجمالى%) 42.1(أظھرت النتائج أن  -1
 الزراعة العضوية يرون أن خصائص فكرةالمبحوثين 

%) 40.8(وأن ، بولة إلى حد مامقلمحصول القطن 
منھم يرون أن نتائج تطبيق فكرة الزراعة العضوية 

البحث وعليه يوصى ، لمحصول القطن متوسطة
بضرورة توفير مستلزمات ا�نتاج لمحصول القطن 

وذلك العضوى بأسعار ت]ئم وتناسب إمكانيات الزراع 
 الزراعية وخاصة أنھم فى بداية فى مقار الجمعيات

لتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة مرحلة ا
العضوية وذلك لتحفيزھم على إستخدام تقنيات الزراعة 

 .العضوية

أوضحت النتائج أن أكثر من نصف الزراع المبحوثين  -2
إتجاھاتھم إيجابية نحو الزراعة %) 62.2(بنسبة 

وعلى ذلك يوصى البحث ، العضوية لمحصول القطن

وا%ستفادة من ھؤ%ء بضرورة تدعيم ھذه ا%تجاھات 
الزراع لقدرتھم على التأثير على غيرھم من الزراع 
ا�خرين وإقناعھم بالتوصيات ا�رشادية الخاصة 

 . بتقنيات الزراعة العضوية لمحصول القطن

الخبرة الشخصية والمرشدين أفادت النتائج أيضا أن  -3
مصادر المعلومات بالشركة العضوية جاءا فى مقدمة 

 يستقى منھا الزراع المبحوثين معلوماتھم الزراعية التى
عن الزراعة العضوية لمحصول القطن فى حين جاء 
الباحثين بمحطات البحوث الزراعية وا%جتماعات 
والندوات ا�رشادية فى المركز الخامس والسادس على 

، الترتيب وجاءت الحقول ا�رشادية فى المركز ا;خير
التعاون بين وعليه يوصى البحث بضرورة التنسيق و

وبين الشركات المتخصصة جھاز ا�رشاد الزراعى 
فى مجال الزراعة العضوية لتبادل المعلومات 

ا�رشاد الزراعى فى ھذا والخبرات التى تفعل من دور 
ثين على ا%ستمرار فى المجال وتشجع الزراع المبحو

 .ھذا النشاط
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من إجمالى %) 76.8(أشارت النتائج إلى أن  -4
ن أن ا�رشاد الزراعى يقوم بتقديم المبحوثين يرو

وعليه يوصى البحث ، الخدمات بدرجة متوسطة
بضرورة شمول البرامج ا�رشادية على برامج 
متخصصة للزراعة العضوية وضرورة توفير بدائل 
الكيماويات الزراعية بالجمعيات الزراعية والتى تساعد 

 .الزراع على تنفيذ تقنيات الزراعة العضوية

من إجمالى المبحوثين %) 79.9(نتائج أن تبين من ال -5
يقوم بتقديم ا;نشطة يرون أن المرشد الزراعى 

عضوية لمحصول ا�رشادية فى مجال الزراعة ال
وعليه يوصى البحث بضرورة ، القطن بدرجة منخفضة

فتح قنوات إتصالية مع الزراع من خ]ل بذل المزيد 
من خ]ل عقد الندوات من الجھود ا�رشادية 

جتماعات والقيام بالحم]ت ا�رشادية وإجراء وا%
ا�يضاح العملى بالممارسة تحت ا�شراف وغيرھا من 

لزيادة إقبال الزراع على تطبيق الطرق ا�رشادية 
ممارسات الزراعة العضوية لمحصول القطن وتبنيھا 

كما يجب ضرورة توفير جميع ، فى المستقبل
سين آدائھم فى ا�مكانيات أمام المرشدين الزراعيين لتح

العمل وا%ھتمام بتدريبھم بصفة مستمرة لمسايرة 
 . الحديث فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطن

 أظھرت النتائج أن أھم المشك]ت ا�نتاجية وا%قتصادية -6
 دعم الحكومة التى تواجه الزراع المبحوثين ھى عدم

وعليه يوصى البحث بضرورة ، للمزارعين العضويين
دعم ال]زم للزراع سواء كان دعما ماديا فى تقديم ال

شكل مستلزمات إنتاج أو توفير القروض الميسرة 
للزراع أو تقديم خدمات إرشادية متميزة لتشجيع 

 . الزراع على ا%ستمرار فى ھذا النشاط

أوضحت النتائج أن أھم المشك]ت المعرفية التى تواجه  -7
وزارة الزراع المبحوثين ھى عدم توافر معلومات من 

، فى مجال الزراعة العضوية لمحصول القطنالزراعة 
توفير وعليه يوصى البحث بضرورة العمل على 

المعلومات المتخصصة والموصى بھا من ا�دارة 
المركزية ل�رشاد الزراعى وذلك لرفع المستوى 

 .المعرفى للزراع فى ھذا المجال

 أفادت النتائج أيضا أن أھم المشك]ت التسويقية التى -8
تواجه الزراع المبحوثين ھى إرتفاع التكاليف التسويقية 

بضرورة وعليه يوصى البحث ، للمنتجات العضوية
فتح أسواق خاصة للمنتجات العضوية وعمل الدعاية 

على إستخدامھا الكافية لھا من أجل تشجيع المستھلكين 
 .بشكل آمن

وأخيرا يوصى البحث بضرورة القيام ببحوث مماثلة  -9
جميع جوانب الزراعة العضوية لجميع تمتد لتشمل 

المحاصيل الزراعية فى المحافظة وفى مختلف 
محافظات الجمھورية لتشجيع الزراع على إتخاذ قرار 

التحول للزراعة العضوية وتبنيه فى المستقبل وأيضا 
للوقوف على مميزات وقصور ا�رشاد الزراعى فى 

 .ھذا المجال

 عــــــالمراج

قضايا بيئية معاصرة ). 2001( لقرضا عبدالخا، أبوحطب
 آفاق المؤتمر الخامس، فى ا�رشاد الزراعى المصرى

الجمعية ، وتحديات ا�رشاد الزراعى فى مجال البيئة
المركز المصرى الدولى ، العلمية ل�رشاد الزراعى

 .16 ،أبريل 25-24، القاھرة، للزراعة بالدقى

مسار تبنى دراسة تتبعية ل). 2013( أحمد عبدهللا، البرعى
تصنيع البلح فكرة تغذية ا;غنام والماعز على مخلفات 

، رسالة ماجستير، والزيتون بين المربين بواحة سيوة
كلية ، قسم ا�رشاد الزراعى والمجتمع الريفى

 .25 - 24 ،جامعة المنصورة، الزراعة

كفاءة تطبيق أسلوب ). 2009( وحيد محمد، البولونى
 أسلوب الزراعة التقليديةالزراعة العضوية ومقارنته ب

، لمحاصيل القطن والبطاطس والعنب بمحافظة البحيرة
  .13  - 1 : 54، مجلة ا;سكندرية للبحوث الزراعية

 -الزراعة العضوية). 2002( عبدالمنعم محمد، الج]
مطبعة جامعة عين ، ا;سس وقواعد ا�نتاج والمميزات

 .1 ،الطبعة ا;ولى، القاھرة، شمس

دراسة الوعى بمكافحة ). 2009( مد إبراھيممح، الخولى
ا�فات الزراعية لزراع المحاصيل فى محافظة 

كلية ، قسم ا%قتصاد الزراعى، رسالة دكتوراة، الشرقية
 .63 ،جامعة الزقازيق، الزراعة

  عبدهللا،شلبى محمد يوسف، عبدهللا عوض، الزايدى
دراسة تحليلية %تجاھات الزراع ). 2013(الخثعمى 

الزراعة العضوية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية نحو 
، مجلة الجمعية العلمية ل�رشاد الزراعى، السعودية

  .22 - 21،العدد الرابع، المجلد السابع عشر

، زيادة عبدالكريم حامد، شادى عبدالس]م، الطنطاوى
إتجاه الزراع نحو تقنيات ). 2015( نعيم مؤمن السيدو

ضى الجديدة فى منطقة الزراعة العضوية با;را
مجلة ا;سكندرية للتبادل ، الزاوية بمحافظة كفر الشيخ

 .184 مارس، )1(العدد، 36مجلد، العلمى

الزراعة العضوية فى ). 2006( يوسف على، حمدى
المؤتمر الثامن للجمعية العلمية ل�رشاد ، مصر

دور ا�رشاد الزراعى فى تنمية الصادرات ، الزراعى
 .167 :164 ،يونيو، الزراعية

). 2008(ربيع  محمد أبوالسعودو، محمد إبراھيم، خميس
المتغيرات ا%جتماعية المرتبطة بدرجة تطبيق 
المستفيدين با;راضى الجديدة ;بعاد الزراعة النظيفة 
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جامعة ، مجلة البحوث الزراعية، بمحافظة كفر الشيخ
 .70: )4( 34، كفر الشيخ

محمود و انرضو  أحمد الھنيدى،درية محمد، خيرى
دور ا�رشاد فى نشر نمط ). 2010(محمد  عبدالس]م

 الزراعة العضوية بين المزارعين فى بعض المحافظات
 :)4 (35، مجلة المنوفية للبحوث الزراعية، المصرية

1685 : 1687.  

تبنى الزراع ). 2000( أحمد إسماعيل عبدالرحمن، رس]ن
 فى ;سلوب الزراعات المحمية بمنطقة شرق الدلتا

قسم ، رسالة ماجستير، جمھورية مصر العربية
، كلية الزراعة، ا�رشاد الزراعى والمجتمع الريفى

  .21 - 19 ،جامعة ا;زھر

نحو بيئة خالية ). 2016( ھبة عصام الدين على، س]مة
ورشة ، )ھدف يسعى إليه ا�رشاد الزراعى(من التلوث

، رؤى مستقبلية نحو بيئة نظيفة آمنة مستدامة، عمل
كلية ، وكالة الشرق ا;وسط للتدريب وا%ستشارات

 .26 - 3، جامعة القاھرة، الزراعة

ا�دارة ). 2003(مشھور  أحمد وإبراھيم، سليمان
، ا%قتصادية لمشروعات ا�نتاج الحيوانى والدواجن

 .204 ،القاھرة، الطبعة ا;ولى، طبعة جولدن ستارم

تارة فى معلومات مخ). 2015( محمد نسيم على، سويلم
دار الندى ، ا�رشاد الزراعى والمجتمع الريفى

 .149 ، 66 ،القاھرة، للطباعة

المغاورى  صالح محمد وعصام سيد أحمد، شاھين
دراسة لمعرفة وتنفيذ الزراع لممارسات ). 2009(

مجلة ، فى قريتين بمحافظة المنوفيةالزراعة النظيفة 
  .2674 :)4( 34، جامعة المنصورة، العلوم الزراعية

حتمية التحول من ). 1999( أحمد عبدالوھاب، عبدالجواد
الزراعات الصناعية إلى الزراعات البيولوجية فى 

الزراعة البيولوجية أو الزراعة ، الوطن العربى
مؤتمر إستراتيجية إنتاج زراعى آمن فى ، العضوية

المجلس العربى للدراسات العليا ، الوطن العربى
الجزء ، جامعات العربيةإتحاد ال، والبحث العلمى

  .413 ،أكتوبر، ا;ول

، ا�رشاد التسويقى). 2002(ماجدة عبدهللا، عبدالعال
كلية ، قسم ا%قتصاد الزراعى، رسالة دكتوراة

  .3 - 2 ،جامعة الزقازيق، الزراعة

دراسة تأثير بعض ). 2012( ماجدة عبدهللا، عبدالعال
المتغيرات على معارف واتجاھات المرشدين 

الزراعة العضوية فى محافظة راعيين نحو إستخدام الز
: )4( 39، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، الشرقية

735. 

دور العمل ا�رشادى ). 2014( حمدى حسن أحمد، عطوة
، الزراعى فى نشر الزراعة العضوية بواحة سيوة

كلية ، قسم ا%قتصاد الزراعى، رسالة دكتوراة
  .17 ،جامعة الزقازيق، الزراعة

يسرى و، عطا سھرة خليل، سالم  محمد،رياض، عمارة
القطن المصرى حاضره ). 2015(أحمد  نصر

مجلة العلوم ا%قتصادية وا%جتماعية ، ومستقبله
 :)10( 6، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، الزراعية

1611. 

إسماعيل  والسيد  شعبان،عمران عبده، غنيم محمد، غنيم
ر المراكز ا�رشادية فى دو). 2012( حسن إبراھيم

نشر وتبنى الزراعة العضوية فى ا;راضى الجديدة 
مجلة العلوم ا%قتصادية وا%جتماعية ، بالنوبارية
  .1138  :)8( 3، الزراعية

الزراعة العضوية ودورھا ). 2006( زكريا فؤاد، فوزى
تصدير الحاص]ت الزراعية فى زيادة إنتاج و

عية العلمية ل�رشاد المؤتمر الثامن للجم، المصرية
دور ا�رشاد الزراعى فى تنمية الصادرات ، الزراعى
 .178 - 177، الزراعية

طارق محمود  والسيدمحمد شعبان ، عبده عمران، محمد
تخطيط برنامج إرشادى لتنمية معارف ). 2015(السيد 

، الزراع فى مجال الزراعة العضوية بمحافظة الفيوم
المجلد التاسع ، د الزراعىمجلة الجمعية العلمية ل�رشا

  .190 ،العدد ا;ول، عشر

تبنى بعض تقنيات ). 2005( إميل صبحى، ميخائيل
، الزراعة العضوية بين مزارعى محافظة كفر الشيخ

  .64: )2 (31، جامعة طنطا، مجلة البحوث الزراعية

دور ا�ع]م ). 2004( شيماء عبدالرحمن، ھاشم
بيئية للمزارع ا�رشادى الزراعى فى التوعية ال

قسم ، رسالة ماجستير، المصرى من أجل إنتاج آمن
، جامعة الزقازيق، كلية الزراعة، ا%قتصاد الزراعى

  .62- 59مصر، 

رؤية إرشادية للعوامل ). 2009( شيماء عبدالرحمن، ھاشم
المؤثرة على الممارسات ا�نتاجية والتسويقية �نتاج 

، صاد الزراعىقسم ا%قت، رسالة دكتوراة، زراعى آمن
 .32 - 21 ،جامعة الزقازيق، كلية الزراعة

قطاع ، )2015( وزارة الزراعة واستص]ح ا;راضى
نشرة ا�حصاءات الزراعية ، الشئون ا%قتصادية

  .18 ،الجيزة، يناير، للمحاصيل الصيفية والشتوية

Krejcie, R.V. and D.W. Morgan (1970). 
Determining Sample Size for Research 
Activities in Educational and 
Psychological Measurement. Published 
by Coll. Station, Durhan, North Carolina, 
USA, 30: 62. 
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AN EVALUATION STUDY OF ORGANIC FARMING EXPERIENCE IN 
PRODUCTION OF COTTON CROP FROM THE VIEWPOINT OF 
FARMERS (CASE STUDY) IN EL-MERAABEEN VILLAGE-KAFR 

SAAD-DAMIETTA GOVERNORATE 

Eman M.E. Salem1 and Rania H.A. Basha2 

1. Agric. Ext. and Rural Dev. Res. Inst. Agric. Res. Cent., Egypt   
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ABSTRACT: This research aimed to identify some general characteristics of the 
respondent farmers, and to determine the relative importance of the sources of agricultural 
information in the field of organic farming of cotton crop and to know the views of 
respondent farmers in organic farming experience of cotton crop in terms of: (quantity of 
production, farm income, crop quality, resistance to diseases and weeds, soil fertility, 
production costs, crop marketing, crop price, the complexity of the idea of organic farming of 
the crop, the clarity of the idea of organic farming of the crop, the possibility of the 
experience of the idea of organic farming for the crop, the connection between the organic 
farming practices of the crop, the general consensus for the idea of organic farming of the 
crop and to determine the degree of the attitude of the respondent farmers about organic 
farming of cotton crop, and to learn about the services provided by the agricultural extension 
to respondent farmers in the field of organic farming of cotton crop and determine its relative 
importance and to identify the guiding activities carried out by the agricultural extension 
agent in the field of organic farming of cotton crop and determine its relative importance and 
to identify the problems facing respondent farmers when applying organic farming of cotton 
crop and determine its relative importance and finally to identify the suggestions of 
respondent  farmers to overcome the problems they face in the application of organic farming 
technique of cotton. This research was conducted in Damietta Governorate on a systematic 
random sample selected from growers in El-Meraabeen  village in Kafr Saad District totaling 
290 respondents. Chrisja and Morgan equation was used to determine the size of the sample 
that was estimated by 164 respondents,and it  used  the personal interview questionnaire as a 
tool to collect research data during September 2016, when the initial test was done which 
allowed the opportunity to modify it and put it in its final form, the data were analysed  using 
frequencies, percentage analysis, the arithmetic average. The main findings of the research 
included: (42.1%) of the total respondents, the level of their opinions in organic farming of 
cotton crop was the average experience, (62.2%) of the total respondents has positive attitudes 
towards organic farming, (76.8%) of the total respondents believe that the agricultural 
extension provides services in the field of organic farming of cotton crop moderately,(79.9%) 
of the total respondents believe that the agricultural extension agent is providing the extension 
activities in a low-grade,The most important problems facing farmers when respondents 
applying the method of organic farming of cotton crop is related to productivity and economic 
problems as :Lack of government support for organic farming,the high cost of bio-control and 
low production and low return,the high cost of production in organic agriculture. The main 
proposals is to solve problems are:Providing  specialized technical persons in the field of 
organic farming by the Ministry of Agriculture, importance of the availability of specialized 
persons in the field of organic farming are referenced in case of any problem in the field of 
organic farming, providing all the organic agriculture production requirements at the 
appropriate times, support all organic agriculture production inputs prices. 

Key words: Organic farming,organic cotton, farmers attitudes. 
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