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املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                     املجلد العشرون - العدد األول - يونيو 2019م - )1440هـ)

الوعي البيئي ملزارعي اخل�سروات نحو ا�ستخدام املبيدات يف وادي الأردن

حممد الطراونة و إبراهيم الطاهات 
قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة جرش، جرش، األردن

استالم 24 يوليو 2017م - قبول 5 مارس 2018م

امللخص 
ُتســهم املبيــدات يف زيــادة اإلنتــاج الزراعــي، وتلبيــة احلاجــات املتزايــدة مــن املــواد الغذائيــة، إال أن خماطرهــا عــى النظــام البيئــي تعــد 
أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه اإلنســان يف الوقــت الراهــن؛ لــذا أتــت هــذه الدراســة لقيــاس الوعــي البيئــي ملزارعــي اخلــروات 
نحــو اســتخدام املبيــدات يف وادي األردن مــن خــال حتديــد مســتوى معرفــة املزارعــن لبعــض الطــرق اآلمنــة املســتخدمة عنــد التعامــل 
مــع املبيــدات ومــدى تطبيقهــا، وحتديــد أهــم مصــادر معلومــات املزارعــن عــن كيفيــة التعامــل مــع املبيــدات وختزينهــا والتخلــص مــن 
متبقياهتــا. ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم توزيــع )325( اســتبانة عــى ُمزارعــي اخلــروات يف األغــوار اجلنوبيــة، وذلــك بعــد خضوعهــا 

لتقييــم مــن ذوي االختصــاص وإجــراء الصــدق والثبــات. 
ــة  ــى البيئ ــلبية ع ــا الس ــة وأرضاره ــدات الزراعي ــتخدام املبي ــاه اس ــاٍل جت ــام ع ــي ع ــي بيئ ــتوى وع ــاك مس ــة أن هن ــج الدراس ــت نتائ بين
املحيطــة، وكانــت نتائــج البحــوث الزراعيــة مــن أهــم مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املــزارع، كــا بينــت النتائــج أن مــن أكثــر 
الطــرق اســتخداًما للمبيــدات يف احلقــل هــي الرشــاش املحــوري، وآالت الــرش املحمولــة عــى جــرار زراعــي، وأشــارت النتائــج أن 
اســتخدام الكميــة املشــراة كلهــا يف عمليــة الــرش مــن أهــم الطــرق املتبعــة يف التخلــص مــن املبيــدات، وكانــت طريقــة وضــع املبيــدات 
يف مســتودعات خاصــة مــن أهــم طــرق ختزيــن املبيــدات. ويف ضــوء النتائــج أوىص البحــث بتعزيــز الربــط بــن نتائــج البحــوث الزراعيــة 

واإلرشــاد الزراعــي بحيــث يتــم حتديــد املبيــدات املســتخدمة ذات األثــر اإلجيــايب عــى البيئــة. 

الكلامت املفتاحية: اإلجراءات الوقائية، التلوث، متبقيات املبيدات، املستوى التعليمي للمزارعن.

املقدمة
شــهد األردن خــال الســنوات املاضيــة تطــوًرا كبرًيا يف 
القطــاع الزراعــي عــى الرغــم مــن انخفــاض مســامهته 
مســامهته بلغــت  فقــد  اإلمجــايل؛  املحــي  الناتــج   يف 
)3 %( )اإلحصــاءات العامــة، 2016(، رافــق ذلــك 
ــاق  ــى نط ــدات ع ــتخدام املبي ــدالت اس ــاع يف مع ارتف
واســع ُبغيــة الســيطرة عــى اآلفــات املنتــرة، وللحــد 
الزراعيــة،  للمحاصيــل  االقتصاديــة  اخلســائر  مــن 
ووفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة فــإن )20 %( مــن 
اســتخدام مبيــدات اآلفــات يف العــامل يركــز يف البلــدان 
ــاد )1990  ــذ يف االزدي ــتخدام آخ ــذا االس ــة، وه النامي
يف  االزديــاد  هــذا  وينعكــس   ،)WHO, UNEP,
االســتخدام عــى زيــادة اإلنتــاج الزراعــي هبــدف تلبيــة 
ــة  ــات الزراعي ــن املنتج ــة م ــوق املحلي ــات الس احتياج
)Maitah et al., 2015(، ويــؤدي إىل اإلخــال يف 
تــوازن النظــم الطبيعيــة والبيئيــة، وظهــور العديــد مــن 
املشــاكل التــي هتــدد حيــاة الكائنــات احليــة، فهــي تقتــل 
ــة  ــات احلي ــار الكائن ــر وانتش ــن تكاث ــد م ــع أو حت أو متن
ــه  ــه وصحت ــه وممتلكات ــان يف غذائ ــس اإلنس ــي تناف الت

)املالكــي وآخــرون، 2011(.
وُتعــد زراعــة اخلــروات مــن أكثــر األنشــطة الزراعية 
ــا بــن األنشــطة ذات املــدى القصــري؛  مــردوًدا اقتصاديًّ
حيــث أصبحــت مصــدًرا مهــاًّ ملداخيــل املزارعــن 

ووســيلة للحــد مــن الفقــر يف املناطــق الريفيــة، كــا 
ــادة  ــبب زي ــروات بس ــاج اخل ــف إنت ــت تكالي ارتفع
ــدات واألســمدة؛  ــاج كاملبي اســتخدام مدخــات اإلنت
للحفــاظ عــى مســتويات عاليــة مــن اإلنتــاج وتغطيــة 
حاجــة الســوق مــن املنتجــات الزراعيــة. وعــى الرغــم 
مــن مســامهة املبيــدات يف زيــادة اإلنتــاج الزراعــي مــن 
ــارة  ــا ض ــات، إال أهن ــة باآلف ــن اإلصاب ــد م ــال احل خ
.)Yilmaz, 2015( ــي بصحــة اإلنســان والنظــام البيئ
ُتعد الدراسـات املتعلقـة بمبيدات اآلفـات مهمة للحد 
مـن املخاطـر املتعلقـة هبـا وتسـهم يف حتسـن سياسـات 
السـابقة  الدراسـات  أشـارت  وقـد  العامـة،  الصحـة 
إىل أن االسـتخدام غـري اآلمـن ملبيـدات اآلفـات شـائع 
بالغـة  أرضار  بإحلـاق  ويتسـبب  الناميـة  البلـدان  يف 
لتـدين  ذلـك  يعـزى  أن  ويمكـن  والبيئـة،  باملزارعـن 
ضعـف  وبالتـايل  للُمزارعـن،  التعليمـي  املسـتوى 
تسـببها  التـي  األخطـار  يف  والكتابـة  بالقـراءة  إملامهـم 
املزارعـن  وصحـة  البيئـة  عـى  وتأثريهـا  املبيـدات، 
.)Zyoud et al., 2010( )Ecobichon, 2001(؛ 
  Cornwall et al.  )1995( دراسـة  نتائـج  أظهـرت 
املزارعـن  مـن   )% 96( أن  ماليزيـا  أجريـت يف  التـي 
 48-20( وأن  عـادة،  الظهريـة  املرشـات  يسـتخدمون 
%( مـن هذه املرشـات الظهريـة تترسب منهـا املبيدات 
وهـذا يؤثـر عـى جسـد املـزارع. كـا وجـد أن التدريب 
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متطلبـات  أن  كـا  حمـدود،  املبيـدات  اسـتخدام  عـى 
بمتطلبـات  تفـي  ال  بالبطاقـات  والعنايـة  التخزيـن 

العامليـة. الصحـة  منظمـة 
وأكد  )1996( Alam و)Cornwall et al. )1995 أن 
انتشــار األميــة بــن املزارعــن يزيــد مــن خطــر املبيدات 
عــى البيئــة والصحــة العامــة يف الــدول الناميــة، وذلــك 
ينعكــس عــى عــدم مقدرهتــم عــى قــراءة بطاقــة املبيــد، 
االســتخدام  طــرق  تعــرف  مــن  وبالتــايل حرماهنــم 
اآلمــن للمبيــدات وعــدم اتباعهــم الطــرق الســليمة يف 

ختزينهــا والتخلــص مــن متبقياهتــا. 
مــن   )%  57.5( أن   )2002( الــدورسي  وبــن 
املزارعــن عينــة دراســته اســتخدمت عالــة ال تقــرأ 
وال تكتــب، وهــذا انعكــس عــى عــدم مقدرهتــم عــى 
التقيــد بالتعليــات املرفقــة مــع املبيــدات، كــا تبــن أن 
)80 %( مــن العاملــن باملــزارع يعتمــدون عــى اخلــرة 
ــة أن  ــرت الدراس ــا أظه ــدات، ك ــق املبي ــال تطبي يف جم
ــة فيهــا األيــدي يف  )2.5( مــن املــزارع تســتخدم العال

ــدات.  ــط املبي ــات خل عملي
 Abubakar et al. )2015( دراســة  أظهــرت  وقــد 
الكيميائيــة يف  املبيــدات  أن )93.8 %( يســتخدمون 
يرتــدون مابــس  زراعــة اخلــروات و)85.2 %( 

واقيــة أثنــاء عمليــات الــرش. 
وتتمثــل مشــكلة البحــث يف أن تنويــع وتكثيــف إنتــاج 
ــات  ــدد اآلف ــوع وتع ــى تن ــر ع ــة أث ــل الزراعي املحاصي
واألمــراض التــي تصــاب هبــا، األمــر الــذي اســتوجب 
بركيــزات  املبيــدات  مــن  خمتلفــة  أنــواع  اســتخدام 
اآلفــات  مــن  اجلديــدة  املوجــة  ملواجهــة  خمتلفــة 
واألمــراض، وتــم االعتــاد يف ذلــك عــى مصــادر 
منهــا جتــار وباعــة املســتلزمات الزراعيــة مــن غــري 
إدراك ووعــي بــا تســببه املبيــدات مــن أرضار جســيمة 
عــى البيئــة املحيطــة باملزارعــن؛ األمــر الــذي أدى إىل 
االســتغال غــري املــرر والســلبي للمبيدات وتدهــور 
ــة وبخاصــة  ــة وإحــداث تلــوث يف األنظمــة البيئي البيئ
ــاء  ــي ختتلــط بامل ــة الت ــدات احلري ــد اســتخدام املبي عن
للميــاه  الربــة وبالتــايل  ُيــرف إىل طبقــات  الــذي 
انعكاســات  مــن  ذلــك  عــى  يرتــب  ومــا  اجلوفيــة 

ــات. ــان والنب ــى اإلنس ــلبية ع س

هدف البحث
ــدى  ــي ل ــي البيئ ــاس الوع ــث إىل قي ــذا البح ــدف ه ه
املبيــدات يف  مزارعــي اخلــروات نحــو اســتخدام 

وادي األردن، وتــم حتقيــق ذلــك مــن خــال:
دراسة اخلصائص املستقلة لعينة البحث.. 1
حتديــد أهــم مصــادر معلومــات املزارعــن عــن . 2

كيفيــة التعامــل مــع املبيــدات وختزينهــا والتخلــص 
ــا. ــن متبقياهت م

حتديد مستوى معرفة تطبيق املزارعن لبعض . 3
الطرق واألساليب اآلمنة املستخدمة عند التعامل 

مع املبيدات.
قيـاس العاقـة االرتباطية بـن اخلصائص املسـتقلة . 4

وحمـاور الوعـي البيئي.

أمهية البحث
تكمــن أمهيــة البحــث يف عاقــة موضوعــه الوثيقــة 
ــذا  ــهم ه ــع أن يس ــن املتوق ــا م ــان، وهن ــة اإلنس بصح
البحــث يف تعــرف حجــم مشــكلة املبيــدات، باإلضافــة 
مــن  احلــد  يف  يســهم  أن  يمكــن  مقــرح  تقديــم  إىل 
املارســات غــري الصحيحــة، كمحاولــة إلجيــاد حلــول 
ــدات وطــرق التخلــص منهــا. ملشــاكل اســتخدام املبي

املواد وطرائق العمل
1.  جمتمع البحث وعينته

البحــث مجيــع مزارعــي اخلــروات  ُيمثــل جمتمــع 
يف لــواء األغــوار اجلنوبيــة، أحــد أهــم مناطــق وادي 
األردن الزراعيــة البالــغ عددهــم 2200 مــزارع )مديرية 
زراعــة وادي األردن، 2016(، تــم حتديــد حجــم العينــة 
  (1)Krejcie and Morgan )1970( قانــون  بواســطة 
وعــى هــذا األســاس يكــون حجــم عينــة البحــث 

ــة. ــطة القرع ــحبهم بواس ــم س ــا، وت )325( ُمزارع

2.  أسلوب مجع البيانات
أهــداف  حتقيــق  هبــدف  الدراســة  أداة  تصميــم  تــم 
عامــة  معلومــات  عــى  اشــتملت  حيــث  البحــث، 
ــة  ــة والتعليمي تتعلــق باخلصائــص املســتقلة )االجتاعي
املعلومــات  ومصــادر  للمزارعــن  واالقتصاديــة( 
املتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع املبيــدات، باإلضافــة إىل 
دراســة األســاليب املناســبة للتعامــل مــع املبيــدات 
ــك  ــا، وكذل ــن متبقياهت ــص م ــا والتخل ــرق ختزينه وط
بــأرضار  املزارعــن  لــدى  املعــريف  املســتوى  تعــرف 
املبيــدات، إضافــة إىل تعــرف مــدى إملــام املزارعــن 
وتــم  هبــم.  املحيطــة  البيئــة  عــى  املحافظــة  بأمهيــة 
(1)
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عــرض االســتبانة عــى عــدد مــن املحكمــن املختصــن 
ــة  ــات املقدم ــذ باملاحظ ــم األخ ــث، وت ــال البح يف جم

مــن املحكمــن.

3.  التحليل اإلحصائي للبيانات
)املتوســطات،  الوصفيــة  املقاييــس  اســتخدام  تــم 
التكــرارات  إىل  باإلضافــة  املعيــاري(  االنحــراف 
خصائــص  لعــرض  وذلــك  املئويــة؛  والنســب 
ثاثــي   )Likert( مقيــاس  واســتخدم  املبحوثــن، 
 Likert البيئــي  الوعــي  حمــاور  لقيــاس  التدريــج 
)1932(، ثــم تــم تبويــب هــذا املتغــري ألجــل وصــف 
ــطة،  ــة، متوس ــتويات )مرتفع ــة مس ــن إىل ثاث املبحوث
ــة =  ــول الفئ ــة: ط ــة التالي ــى املعادل ــاًء ع ــة( بن منخفض
ــتويات،  ــدد املس ــى(/ ع ــد األدن ــى – احل ــد األع )احل
وتــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بريســون وســبريمان 
ملعرفــة العاقــة االرتباطيــة بــن بعــض اخلصائــص 
البحثيــة  املتغــريات  وبعــض  للمزارعــن  املســتقلة 
التابعــة، وتــم اســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي 

الدراســة. بيانــات  لتحليــل   SPSS

4.  اختبار صدق أداة الدراسة وثباهتا
الصدق الظاهري )صدق املحكمني(

ــكلها  ــتبانة بش ــرض االس ــم ع ــوى ت ــال املحت ــد اكت بع
األويل عــى جمموعــة مــن املحكمــن مــن األســاتذة 
املتخصصــن يف جمــال الزراعــة والبيئــة، الذيــن قامــوا – 
ــا يتعلــق ببعــض  مشــكورين- بوضــع ماحظاهتــم في
املفاهيــم، وإعــادة صياغــة بعــض األســئلة والفقــرات، 
بالتعديــات  والقيــام  بآرائهــم  األخــذ  تــم  حيــث 
املقرحــة يف ســياق الدراســة بــا يتناســب مــع العاقــة 

ــريات حمــل البحــث. ــن املتغ ب

اختبار ثبات أداة الدراسة
الداخــي: يقصــد بصــدق االتســاق  أوالً: االتســاق 
الداخــي مــدى اتســاق كل فقــرة من فقــرات االســتبانة 
مــع البعــد الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، حيــث تــم 
حســاب االتســاق الداخــي لفقــرات االســتبانة مــن 
خــال حســاب معامــات االرتبــاط بــن كل فقــرة 
مــن فقــرات االســتبانة مــع الدرجــة الكليــة للبعــد 
الــذي تتبعــه، وكانــت مجيــع معامــات االرتبــاط بــن 
كل فقــرة مــن فقــرات أبعــاد الدراســة مــع الدرجــة 
 α ≥ 0.05 ــة ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــد دال ــة للبع الكلي

وبذلــك تعــد األبعــاد صادقــة لقيــاس مــا وضعــت 
يتمتــع بدرجــة  لقياســه، وهــذا يؤكــد أن االختبــار 

ــي. ــاق الداخ ــن االتس ــدا م ــة ج عالي
األداة  ثبــات  اختبــار  تــم  االســتبانة:  ثبــات  ثانًيــا: 
ــا  ــتمل عليه ــي تش ــريات الت ــاس املتغ ــتخدمة يف قي املس
 Cronbach( ألفــا  كرونبــاخ  اختبــار  باســتخدام 
مقبولــة  املقيــاس  نتيجــة  تكــون  حيــث  Alpha(؛ 
إحصائيــا إذا كانــت قيمــة كرونبــاخ ألفــا أكــر مــن 
)Sekaran, 2006( )0.60(، وكلــا اقربــت القيمــة 
مــن )100 %( دل هــذا عــى درجــات ثبــات أعى ألداة 
الدراســة، وعليــه فقــد بلغــت نتيجــة اختبــار كرونبــاخ 
ألفــا ملقيــاس الدراســة )0.84( لــذا يمكــن وصــف 
احلصــول  تــم  التــي  البيانــات  وأن  بالثبــات،  األداة 
عليهــا مــن خاهلــا مناســبة لقيــاس املتغــريات، وختضع 

لدرجــة اعتاديــة عاليــة.

بــه  يقصــد  البيئــي:  للوعــي  اإلجرائــي  التعريــف 
إدراك املــزارع للمتطلبــات البيئيــة وذلــك عــن طريــق 
مــن  بينهــا  ومــا  بمكوناهتــا،  ومعرفتــه  إحساســه 
عاقــات، وكذلــك إدراكــه ومعرفتــه بالقضايــا البيئيــة 
وآثــار  انعــكاس  وكذلــك  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة 
املبيــدات عــى البيئــة املحيطــة. وتــم قيــاس الوعــي 
ــدة  ــتبانة مع ــت يف اس ــاور طرح ــال حم ــن خ ــي م البيئ

لذلــك.  خصيًصــا 

نتائج البحث ومناقشتها 
أوال: اخلصائص املستقلة للمزارعني

ــغ  ــن بل ــار املزارع ــط أع ــدول )1( أن متوس ــن اجل يب
47.94 ســنة بانحــراف معيــاري 11.90 وهــو عمــر 
يتســم بالنضــج والدرايــة والقــدرة عــى اختــاذ القــرار. 
كــا تعكــس بيانــات اجلــدول ارتفاًعــا ملســتوى التعليــم 
 ،% 10.5 األميــة  نســبة  بلغــت  للمبحوثــن حيــث 
وكانــت نســبة 40 % مــن العينــة مســتواهم التعليمــي 
)ثانــوي(. كــا بينــت النتائــج ارتفــاع نســبة العاملــن يف 
الزراعــة مــن العالــة الوافــدة، وتشــري بيانــات الدراســة 
ــن اعتمــدوا يف أعاهلــم عــى  أن 86.3 % مــن املبحوث
انخفــاض  يعكــس  الــذي  األمــر  الوافــدة،  العالــة 
الوعــي البيئــي باآلثــار الســلبية للمبيــدات عــى البيئــة. 
ــن  ــن الوافدي ــدد العامل ــط ع ــج أن متوس ــن النتائ وتب
املشــتغلن يف عينــة الدراســة 4 أفــراد، وأن ثاثــة أفــراد 
مــن أفــراد العائلــة يشــتغلون يف الزراعــة، ويعكــس 
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احليــازات  صغــر  واضــح  بشــكل  املســاحة  متغــري 
الزراعيــة لــدى مزارعــي اخلضــار حيــث بلــغ متوســط 
 5.28 معيــاري  بانحــراف  دونــم   39.68 املســاحة 
ونســبة 78.3 % مــن مزارعــي العينــة تقــل مســاحة 

ــى  ــح ع ــؤرش واض ــذا م ــا وه ــن 40 دون ــم ع حيازاهت
مــدى تفتــت امللكيــات )احليــازات( الــذي ينجــم عــن 
تــوارث األرض الزراعيــة املرويــة )البــدور، 2010؛ 

.)2016 والبــدور،  العمــريي 

جدول )1(:  توزيع عينة البحث طبقا خلصائصهم املستقلة 
االنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغري

47.9411.90العمر/ سنة

19.5810.35اخلرة/ سنة

39.685.28املساحة املزروعة/ دونم

3.001.00عدد أفراد األرسة املشغلن بالزراعة/ فرد

4.001.00العالة الوافدة / فرد

 %العدداملؤهل العلمي

3410.5أمي

9128.0يقرأ ويكتب

6319.4أسايس

13040.0ثانوي

72.10جامعي

 %العددملكية األرض

20462.8ملك

4915.1إجيار

7222.2ضان

325100املجموع

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

املبيــدات  ثانًيــا: مصــادر معلومــات املزارعــني عــن 
اخلــروات: زراعــة  يف  املســتخدمة 

توضــح بيانــات جــدول )2( أهــم مصــادر املعلومــات 
ــة التعامــل  ــة كيفي التــي يلجــأ هلــا املزارعــون مــن ناحي
مــع املبيــدات وختزينهــا والتخلــص مــن متبقياهتــا وهــي 
ــا وفقــًا للمتوســط احلســايب؛ حيــث  مرتبــة ترتيًبــا تنازليًّ
تبــن أن املتوســط العــام ملصــادر معلومــات املزارعــن 
عــن املبيــد وكيفيــة التعامــل معــه كان 2.27 بانحــراف 

ــاري 0.24. معي
وتبــن أن نتائــج البحــوث الزراعيــة واملرشــد الزراعــي 
 - العكــس  أو  للُمــزارع  املرشــد  زيــارة  ســواء   -
ــة  ــركات الزراعي ــة وال ــادية الزراعي ــول اإلرش واحلق
أهــم  واألصدقــاء  واملزارعــن  الشــخصية  واخلــرة 

حســب  التــوايل  عــى  مرتبــة  وهــي  املصــادر  تلــك 
 ,2.70  ,2.76  ,2.82( كالتــايل  احلســايب  متوســطها 
املصــادر  هــذه  وكانــت   )2.41  ,2.53  ,2.55  ,2.70
ــة  ــن عين ــل املزارع ــن قب ــاٍل م ــاد ع ــتوى اعت ذات مس
واجلمعيــات  الزراعيــة  املعــارض  أمــا  الدراســة، 
ــة  ــج اإلذاعي ــات والرام ــف واملج ــة والصح الزراعي
فقــد احتلــت املراتــب األخــرية بمتوســط حســايب أقــل 
ــاد، وتراوحــت  ــة االعت ــاس درج مــن 1.84 عــى مقي
ــظ  ــض، وياح ــط ومنخف ــاد متوس ــتوى اعت ــن مس ب
مــن  بعضــا  أن هنــاك  إال  املصــادر،  وتنــوع  تعــدد 
ــن  ــراوح ب ــا ت ــاد عليه ــة االعت ــت درج ــادر كان املص
ــة  ــن أمهي ــل م ــذي يقل ــر ال ــض األم ــط واملنخف املتوس

ــوع.  ــذا التن ه
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جدول )2(:  توزيع املزارعن حسب درجة اعتادهم عى مصادر املعلومات عن املبيدات

مصادر املعلومات
درجة االعتاد

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري دائًاأحياًنانادًرا

% عدد% عدد% عدد
401.25015.427183.42.820.41نتائج البحوث الزراعية

144.35015.426180.32.760.51املرشد الزراعي

247.44814.825377.82.700.59احلقول اإلرشادية الزراعية

3310.27924.321365.52.550.67الركات الزراعية اخلاصة

134.0012638.818657.22.530.57اخلرة الشخصية

134.0016550.814745.22.410.56املزارعن واألصدقاء

6921.223973.5175.21.840.48املعارض الزراعية

10833.216350.25416.61.830.68اجلمعيات الزراعية

19058.560.187422.81.640.82الصحف واملجات

14243.715848.6257.71.640.62الرامج اإلذاعية

2.270.24املتوسط العام

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

وفقــا  املزارعــن  تقســيم   )3( رقــم  اجلــدول  يبــن 
للمســتوى املعــر عــن درجــة اعتادهــم عــى مصــادر 
ــت  ــات: تكون ــاث فئ ــدات إىل ث ــن املبي ــات ع املعلوم
ــة  ــادر املنخفض ــن ذوي املص ــن املزارع ــة األوىل م الفئ
والبالــغ نســبتهم 3.4 % وهــم احلاصلــون عــى درجــة 
املزارعــن  تشــمل  الثانيــة  والفئــة   ،1.66 مــن  أقــل 

وهــم   %  53.5 ونســبتهم  املتوســطة  املصــادر  ذوي 
والفئــة   ،2.33-1.67 بــن  درجــة  عــى  احلاصلــون 
الثالثــة تشــمل املزارعــن ذوي املصــادر املرتفعــة وتبلــغ 
نســبتهم 43.1 % وهــم احلاصلــون عــى درجــة أكــر 

مــن 2.34.

جدول )3(: توزيع املزارعن حسب مستوى اعتادهم عى مصادر املعلومات عن املبيدات
 %العدداملستوىالدرجة

الوسط احلسايب = 2.39
االنحراف املعياري= 0.55

عدد املبحوثن = 325

113.4منخفضة≤1.66                

17453.5متوسطة بن 2.33-1.67  

14043.1مرتفعة≤2.34 

زراعــة  يف  املتبعــة  املبيــدات  رش  طــرق  ثالًثــا: 
اخلــروات: يتضــح مــن نتائــج اجلــدول )4( الطــرق 
باعتــاد  املزرعــة  يف  املبيــدات  لــرش  املســتخدمة 
املزارعــن بدرجــة كبــرية عــى طريقتــن مهــا الرشــاش 
85.2 % وطريقــة جــرار زراعــي  بنســبة  املحــوري 
ــرش  ــة آالت ال ــا طريق ــبة 65.5 %، تليه ــرش بنس لل
54.5 % وبمتوســط  بنســبة  الظهــر  املحمولــة عــى 
درجــة  مقيــاس  عــى   2.63  ،2.65  ،2.83 حســايب 

االســتخدام عــى التــوايل. كــا يوضــح اجلــدول أن 
ــة رش  ــرات يف عملي ــة واســتخدام الطائ ــات الرب حمقن
ــغ  ــة؛ إذ بل ــتخدامها ضعيف ــة اس ــت درج ــدات كان املبي
عــى  التــوايل  عــى   1.47  ،2.43 احلســايب  املتوســط 
مقيــاس درجــة االســتخدام، ومهــا أقــل مــن املتوســط 
العــام لدرجــة االســتخدام البالغــة 2.59 بانحــراف 

 .0.29 معيــاري 
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جدول )4(: توزيع املزارعن حسب طرق استخدام رش املبيدات

                    درجة االستخدام
اإلجــراء

املتوسط دائًاأحياًنانادًرا
احلسايب

االنحراف 
املعياري  %عدد %عدد%عدد

61.84112.627785.22.830.41الرش املحوري

92.813842.517754.52.630.55آالت الرش املحمولة عى الظهر

82.510131.121365.52.650.53جرار الرش

113.414745.216651.12.430.52حمقنات الربة

22268.39228.3103.11.470.56الطائرات

2.590.29املتوسط العام

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

وفقــا  املزارعــن  تقســيم   )5( رقــم  اجلــدول  يبــن 
للمســتوى املعــر عــن درجــة اســتخدامهم لطــرق رش 
املبيــدات إىل ثــاث فئــات؛ فقــد تكونــت الفئــة األوىل 
املنخفضــة  االســتخدام  طــرق  ذوي  املزارعــن  مــن 
تشــمل  الثانيــة  والفئــة   ،% 0.9 نســبتهم  والبالــغ 

املزارعــن ذوي طــرق االســتخدام املتوســطة ونســبتهم 
ــة تشــمل املزارعــن ذوي طــرق  ــة الثالث 5.2 %، والفئ
االســتخدام املرتفعــة وتبلــغ نســبتهم 80.3 %، وهــذا 
يشــري إىل وعــي املزارعــن بأمهيــة اســتخدام طــرق رش 

ــدات. ــلبية للمبي ــار الس ــن اآلث ــل م ــدات للتقلي املبي

جدول )5(: توزيع املزارعن وفقا لدرجة مستوى استخدامهم لطرق رش املبيدات
 %العدداملستوىالدرجة

الوسط احلسايب = 2.91
االنحراف املعياري= 0.31

عدد املستجيبن = 175

30.9منخفضة≤1.66                

175.2متوسطة بن 2.33-1.67  

15580.3مرتفعة≤2.34 

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

ــدات:  ــة مــن املبي ــا: األســاليب املســتخدمة للوقاي رابًع
ــن  ــن املزارع ــن 85 % م ــر م ــدول )6( أن أكث ــن ج يب
ــد، و49.7 %  ــة املبي ــراءة بطاق ــى ق ــًا ع ــدون دائ يعتم
 % و71.6  األمــان،  بفــرة  أحياًنــا  يتقيــدون  منهــم 
 % و68.6  املبيــد،  صاحيــة  تاريــخ  مــن  يتأكــدون 
ــد  ــن املبي ــة م ــة الازم ــاب الكمي ــًا بحس ــدون دائ يتقي
يف عمليــة الــرش، و96.9 % يقومــون بتنظيــف األواين 
الــرش،  عمليــة  إجــراء  بعــد  واملعــدات  واألدوات 
و83.6 % حيافظــون عــى نظافــة اجلســم واأليــدي 

ــرش.  ــة ال ــد عملي بع
تنظيــف  مــن  )التأكــد  الوقائــي  األســلوب  حــاز 
ــط  ــى متوس ــى أع ــرش( ع ــتخدمة يف ال األدوات املس
97.7 % مــن الدرجــة العليــا  2.93 درجــة، بنســبة 
)3 درجــات( وبانحــراف معيــاري 0.34 وهــذا يشــري 

إىل جتانــس إجابــات املزارعــن. 
أقــل  هــو  األمــان(  بفــرة  )التقيــد  أســلوب  وكان 
األســاليب املســتخدمة درجــة، فقــد بلــغ متوســطه 
ــاري 0.54 حيــث شــكلت نســبة  2.45 بانحــراف معي
82 % مــن الدرجــة العليــا، يليــه أســلوب )التقيــد 
بلبــس األلبســة الواقيــة أثنــاء عمليــة الــرش( بمتوســط 
2.51 وانحــراف معيــاري 0.50 وهــذا األمــر الــذي 
ــادية إىل رضورة  ــة اإلرش ــى العملي ــن ع ــو القائم يدع
عمــل برامــج إرشــادية توعويــة للمزارعــن تبــن هلــم 
ــم  ــن دور مه ــا م ــا هل ــة وم ــراءات الوقائي رضورة اإلج
وحيــوي يف احلفــاظ عــى صحــة وســامة العاملــن يف 

ــم. ــة هب ــة املحيط ــي والبيئ ــاع الزراع القط
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جدول )6(: األساليب الوقائية املستخدمة للوقاية من املبيدات

                    درجة االستخدام
األسلوب

املتوسط دائًاأحياًنانادًرا
احلسايب

االنحراف 
املعياري  %عدد %عدد%عدد

004714.527785.52.800.35البطاقة التعريفية للمبيد

82.516149.715547.82.450.54فرة األمان

009228.423271.62.710.45تاريخ صاحية املبيد

0010131.422168.62.680.46الكمية الازمة من املبيد

103.10031496.92.930.34التأكد من تنظيف األدوات املستخدمة يف الرش

0015748.516751.52.510.50لبس الكفوف واأللبسة الواقية أثناء رش املبيد

005316.427183.62.830.37تنطيف وغسل كل جزء مامس للرش من أجزاء اجلسم

2.680.42املتوسط العام

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

يوضــح اجلــدول رقــم )7( تقســيم املزارعــن وفقــا 
الوقائيــة  األســاليب  درجــة  عــن  املعــر  للمســتوى 
ــات،  ــاث فئ ــدات إىل ث ــن املبي ــة م ــتخدمة للوقاي املس
ــاليب  ــن ذوي األس ــن املزارع ــة األوىل م ــت الفئ تكون
املنخفضــة البالــغ نســبتهم 0 %، والفئــة الثانيــة تشــمل 

ونســبتهم املتوســطة  األســاليب  ذوي   املزارعــن 
ذوي  املزارعــن  تشــمل  الثالثــة  والفئــة   ،%  4.6
األســاليب املرتفعــة وتبلــغ نســبتهم 95.1 % وهــذا 
ــاليب  ــتخدام األس ــن باس ــزام املزارع ــى الت ــؤرش ع م

الوقائيــة مــن آثــار املبيــدات.

جدول )7(: توزيع املزارعن وفقا ملستوى األساليب الوقائية املستخدمة للوقاية من املبيدات
 %العدداملستوىالدرجة

الوسط احلسايب = 2.95
االنحراف املعياري= 0.21

عدد املستجيبن = 324

00منخفضة≤1.66                

154.6متوسطة بن 2.33-1.67  

30995.1مرتفعة≤2.34 

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

مــن  التخلــص  لطــرق  املزارعــني  معرفــة  خامًســا: 
املبيــدات واســتخدامهم هلــا: تشــري نتائــج اجلــدول )8( 
أن 1.2 % مــن املزارعــن يمتلكــون معرفــة -نوًعــا 
ــن  ــراة م ــات املش ــتخدام الكمي ــة اس ــن طريق ــا- ع م
املبيــدات بالكامــل كطريقــة مــن طــرق التخلــص مــن 
ــة  ــدات، وأن 14.2 % مــن املزارعــن لدهيــم معرف املبي
ــة  ــد بعــد االســتخدام كطريق ــا تبقــى مــن املبي ــن م بدف
ــت  ــدات، وبين ــوات املبي ــن عب ــص م ــرق التخل ــن ط م
معرفــة  لدهيــم  املزارعــن  مــن   % 14.2 أن  النتائــج 
ــة  ــة املتبقيــة مــن املبيــد بعــد إجــراء عملي بإعــادة الكمي
الــرش إىل املصــدر الرئيــس، وأظهــرت النتائــج أن 

17.5 % مــن املزارعــن يقومــون بإعــادة اســتخدام مــا 
ــج أن  ــت النتائ ــا بين ــرى، ك ــرة أخ ــد م ــن املبي ــى م تبق
ــد  ــن املبي ــى م ــا تبق ــون م ــن يرش ــن املزارع 15.7 % م
عــى الطبقــة الســطحية مــن الربــة براكيــز خمففــة؛ 
ــل  ــك لقت ــي، وكذل ــد املتبق ــن املبي ــص م ــك للتخل وذل
وأظهــرت  بالنباتــات.  الضــارة  والعوائــل  اآلفــات 
ــام  ــط الع ــة أن املتوس ــة املعرف ــطات درج ــج متوس نتائ
ملــدى معرفــة املزارعــن بطــرق التخلــص مــن املبيــدات 
ــاري 0.45، وهــذا  كانــت 2.59 درجــة بانحــراف معي
يشــري إىل تشــتت قليــل يف إجابــات املزارعــن، وكانــت 
ــى  ــن أع ــد م ــوة املبي ــل لعب ــتخدام الكام ــة االس طريق
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ــث  ــدات؛ حي ــن املبي ــص م ــتخدمة للتخل ــرق املس الط
حصلــت عــى 2.80 درجــة بانحــراف معيــاري 0.42، 
ــرة  ــد م ــن املبي ــى م ــا تبق ــتخدام م ــة اس ــت طريق وكان
ــى  ــت ع ــث حصل ــريف؛ حي ــط مع ــل متوس ــرى أق أخ
ــك  ــري ذل ــاري 0.75 ويش ــراف معي ــة بانح 2.30 درج

إىل تشــتت يف إجابــات املزارعــن.
للطــرق  املزارعــن  اســتخدام  بمــدى  يتعلــق  وفيــا 
مــن  ُياحــظ  املبيــدات،  مــن  التخلــص  يف  املتبعــة 
ــة  ــتخدام كل الكمي ــة )اس ــم )8( أن طريق ــدول رق اجل
املشــراة يف عمليــة الــرش( قــد حــازت عــى إمجــاع 
درجــة   2.77 بمتوســط  املزارعــن  مــن   %  79.1
وانحــراف معيــاري 0.47، وهــذا يشــري إىل تشــتت 
قليــل يف إجابــات املزارعــن، تليهــا طريقــة )اســتخدام 
جــزء مــن الكميــة وإعــادة مــا تبقــى للمصــدر الرئيس( 

درجــة   2.69 اســتخدام  ومتوســط   %  73.5 بنســبة 
وانحــراف معيــاري 0.55، وهــذا يشــري إىل تشــتت 
يف إجابــات املزارعــن. وبلــغ املتوســط العــام لدرجــة 
ــدات  ــن املبي ــص م ــرق التخل ــن لط ــتخدام املزارع اس
2.61 درجــة بانحــراف معيــاري 0.33 وهــذا يشــري إىل 

تشــتت قليــل يف إجابــات املزارعــن.
ومــن خــال قــراءة بيانــات اجلــدول رقــم )8( ُياحــظ 
رضورة توفــري نرات إرشــادية للتخلــص من خملفات 
املبيــدات، وهــذا يتطلــب االهتــام عنــد ختطيــط وتنفيــذ 
ــة بــأرضار املبيــدات،  برامــج إرشــادية موجهــة للتوعي
وكذلــك رضورة تفعيــل دور وزارة الزراعــة يف هــذا 
ــدات  ــري املبي ــن توف ــؤولة ع ــة املس ــا اجله ــال؛ ألهن املج

الزراعيــة والســاح بدخوهلــا.

جدول )8(: توزيع املزارعن حسب املعرفة واالستخدام لطرق التخلص من املبيدات

التوزيع                           
النسبة املئوية ملدى استخدامهم 

للطرق املتبعة للتخلص من 
املبيدات

املتوسط 
احلسايب

واالنحراف 
املعياري

النسبة املئوية ملعرفتهم بطرق 
التخلص من املبيدات

املتوسط 
احلسايب

واالنحراف 
املعياري                                  الدرجة

أعرف أعرفدائًاأحياًنانادًراالفقرة 
نوعا ما

ال 
أعرف

اســتخدم كل الكميــة املشــراة يف عمليــة 
2.517.879.12.77الــرش

0.471.216.681.52.80
0.42

4.339.156.02.52أدفن ما تبقى من املبيد يف الربة
0.5814.239.146.22.32

0.71

ــا  ــد م ــة وأعي أســتخدم جــزءا مــن الكمي
ــس ــدر الرئي ــى للمص 4.621.273.52.69تبق

0.5514.223.461.82.47
0.73

2.532.962.82.61أستخدم ما تبقى من املبيد مرة أخرى
0.5317.533.247.42.30

0.75

الطبقـة  عـى  املبيـد  مـن  تبقـى  مـا  أرش 
3.145.850.52.38السـطحية من الربة ولكـن بركيز خمفف

0.6215.72.880.92.65
0.73

2.61-املتوسط العام
0.33-2.48

0.65

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

وفقــا  املزارعــن  تقســيم   )9( رقــم  اجلــدول  يبــن 
معرفتهــم  درجــة  عــن  املعــرة  املعياريــة  للدرجــة 
فئــات،  ثــاث  إىل  املبيــدات  مــن  التخلــص  بطــرق 
املعرفــة  ذوي  املزارعــن  مــن  األوىل  الفئــة  تكونــت 
الثانيــة  والفئــة   ،%  2.6 نســبتهم  البالــغ  املنخفضــة 
تشــمل املزارعــن ذوي املعرفــة املتوســطة ونســبتهم 
8.9 %، والفئــة الثالثــة تشــمل املزارعــن ذوي املعرفــة 
املرتفعــة وتبلــغ نســبتهم 88.5 %. كــا ُيبــن اجلــدول 

رقــم )9( التقســيم وفــق درجــة اســتخدامهم للطــرق 
أن  تبــن  حيــث  املبيــدات،  مــن  للتخلــص  املتبعــة 
93.2 % مــن املزراعــن معرفتهــم مرتفعــة بالطــرق 
ــة  املتبعــة للتخلــص مــن املبيــدات، و6.8 % مــن العين
ــن  ــى أن املزارع ــؤرش ع ــذا م ــطة، وه ــم متوس معرفته
يمتلكــون معرفــة مرتفعــة يف جمــال اســتخدامهم لطــرق 

التخلــص مــن املبيــدات.
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جدول رقم )9(: توزيع املزارعن وفقًا ملستوى املعرفة واالستخدام لطرق التخلص من املبيدات

املستوىالدرجة
العدد والنسبة املئوية ملعرفتهم بطرق

التخلص من املبيدات
العدد والنسبة املئوية ملدى استخدامهم للطرق 

املتبعة للتخلص من املبيدات
 %العدد %العدد

82.600منخفضة1.66≤                

298.9226.8متوسطةبن 2.33-1.67  

28688.530193.2مرتفعة2.34≤ 

الوسط احلسايب= 2.86
االنحراف املعياري = 0.41

عدد املبحوثن = 323

الوسط احلسايب= 2.93
االنحراف املعياري = 0.25

عدد املبحوثن = 323
املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

نتائـج  تشـري  املبيـدات:  لتخزيـن  طـرق  أهـم  سادًسـا: 
املسـح امليـداين إىل أن 86.7 % مـن املزارعـن ُيراعـون 
ا كان املكان،  االشـراطات اخلاصة بتخزيـن املبيدات أيًّ
و13.3 % يسـتخدمون االشـراطات املتبعـة للتخزيـن 
اجلـدول  نتائـج  تشـري  حيـث  املبيـدات؛  ختزيـن  عنـد 

رقـم )10( إىل أن مـن أهـم الطـرق التـي أمجـع عليهـا 
مسـتودعات  يف  املبيـدات  )وضـع  طريقـة  املزارعـون 
أهنـا  إىل  املزارعـن  مـن   % 62.3 أشـار  فقـد  خاصـة( 
مـع  )التخزيـن  طريقـة  تليهـا  للتخزيـن،  آمنـة  طريقـة 

 .% 19.1 بنسـبة  األخـرى(  الزراعيـة  املـواد 

جدول )10(: توزيع عينة البحث طبقا لدرجة استخدامهم للطرق املتبعة لتخزين املبيدات

                        مدى االستخدام
الطريقة 

املتوسط دائاأحيانانادرا
احلسايب

االنحراف 
املعياري %عدد %عدد %عدد

8325.53811.720262.32.360.86وضع املبيدات يف مستودعات خاصة لذلك

14143.412036.96219.12.240.75التخزين مع املواد واملعدات الزراعية األخرى

18055.48827.15516.92.280.86التخزين يف املنازل

19058.58726.84413.52.450.72التخزين يف املزرعة ضمن مستودعات حضائر الدواجن/األغنام

2.360.78املتوسط العام

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.

وفقــا  املزارعــن  تقســيم   )11( رقــم  اجلــدول  يبــن 
لطــرق  اســتخدامهم  مــدى  عــن  املعــر  للمســتوى 
الفئــة  تكونــت  فئــات،  ثــاث  إىل  املبيــدات  ختزيــن 
األوىل مــن املزارعــن ذوي الطــرق املنخفضــة والبالــغ 

املزارعــن  تشــمل  الثانيــة  والفئــة   ،% 7.4 نســبتهم 
ذوي الطــرق املتوســطة ونســبتهم 39.4 %، والفئــة 
الثالثــة تشــمل املزارعــن ذوي الطــرق املرتفعــة وتبلــغ 

.% 52.9 نســبتهم 

جدول )11(: توزيع املزارعن وفقا ملستوى الطرق املستخدمة لتخزين املبيدات

 %العدداملستوىالدرجة

الوسط احلسايب = 2.45
االنحراف املعياري= 0.63

عدد املستجيبن = 324

247.4منخفضة≤1.66                

12839.4متوسطة بن 2.33-1.67  

17252.9مرتفعة≤2.34 

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.
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ســابًعا: العالقــة االرتباطيــة بــني بعــض اخلصائــص 
ــي ــي البيئ ــاور الوع ــني وحم ــة للمزارع ــتقلة الكمي املس
يبــن جــدول )12( وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة 
ومعنويــة بــن كل مــن كميــة اإلنتــاج وعــدد أفــراد 
املزروعــة  واملســاحة  بالزراعــة  املشــتغلن  األرسة 
وعــدد ســنوات اخلــرة بمصــادر معلومــات املزارعــن 
ــك  ــح كذل ــدات. واتض ــع املبي ــل م ــة التعام ــن كيفي ع
وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة ومعنويــة بــن كل مــن 
ــر  ــرة والعم ــراد األرسة واخل ــدد أف ــاج وع ــة اإلنت كمي
املبيــدات  بــأرضار  للمزارعــن  املعــريف  باملســتوى 
كمتغــري تابــع. كــا تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة طردية 
ــع املتغــريات املدروســة باألســاليب  ــة بــن مجي ومعنوي

املتبعــة الســتخدام املبيــدات يف الزراعــة. 
كــا تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة ومعنويــة 

بــن كل مــن نســبة العالــة الوافــدة وكميــة اإلنتــاج 
املتبعــة  الوقائيــة  باإلجــراءات  والعمــر  واخلــرة 
الســتخدام املبيــدات يف الزراعــة. كــا تبــن وجــود 
عاقــة ارتباطيــة طرديــة ومعنويــة بــن مجيــع املتغــريات 
املدروســة بالطــرق املســتخدمة للتخلــص مــن املبيدات 
وعبواهتــا. وأظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة 
املدروســة  املتغــريات  مجيــع  بــن  ومعنويــة  طرديــة 
وتوزيــع املزارعــن حســب معرفتهــم بطــرق التخلــص 
مــن املبيــدات. كــا تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة طردية 
ومعنويــة بــن مجيــع املتغــريات املدروســة بطــرق ختزين 
ــراد  ــدد أف ــاج وع ــة اإلنت ــريي كمي ــدا متغ ــدات ع املبي
األرسة املشــتغلن بالزراعــة، عنــد مســتوى معنويــة 

.0.05 و   0.01

جدول )12(: نتائج اختبار معامل ارتباط بريسون بن بعض اخلصائص املستقلة الكمية وحماور الوعي البيئي

العمر عدد سنوات 
اخلرة يف الزراعة

املساحة 
املزروعة

عدد أفراد األرسة 
املشتغلن بالزراعة

كمية اإلنتاج 
بالطن

العالة 
الوافدة املتغريات

0.021 0.407** 0.819** 0.771** 0.788** 0.012
ــة  ــن بكيفي ــات املزارع ــادر معلوم مص

ــدات ــع املبي ــل م التعام

0.316* 0.474** 0.157 0.785* 0.621* 0.157
ــأرضار  ــن ب ــريف للمزارع ــتوى املع املس

ــدات املبي

0.332* 0.612** 0.672** 0.627* 0.641* 0.512*
األســاليب املتبعــة الســتخدام املبيــدات 

يف الزراعــة

0.718* 0.695* 0.031 0.071 0.531* 0.605*
الســتخدام  الوقائيــة  اإلجــراءات 

الزراعــة يف  املبيــدات 

0.732** 0.464* 0.704** 0.562* 0.537* 0.732**
مــن  للتخلــص  املســتخدمة  الطــرق 

وعبواهتــا  املبيــدات 

0.363* 0.282* 0.482* 0.573** 0.523* 0.937**
معرفتهــم  حســب  املزارعــن  توزيــع 

املبيــدات التخلــص مــن  بطــرق 

0.610** 0.448* 0.704* 0.247 0.190 0.667* طرق ختزين املبيدات

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.
* عند مستوى معنوية 0.05                       ** عند مستوى معنوية 0.01

بعــض اخلصائــص  بــني  االرتباطيــة  العالقــة  ثامنًــا: 
ــي ــي البيئ ــاور الوع ــني وحم ــة للمزارع ــتقلة النوعي املس
يبــن جــدول )13( وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة 
معلومــات  بمصــادر  العلمــي  للمؤهــل  ومعنويــة 
ــتوى  ــدات، واملس ــع املبي ــل م ــة التعام ــن بكيفي املزارع
ــتخدمة  ــرق املس ــة والط ــراءات الوقائي ــريف، واإلج املع

ــري  ــا متغ ــن. أم ــرق التخري ــك ط ــا وكذل ــم هب ومعرفته
ملكيــة األرض فلــم توجــد عاقــة ارتباطيــة لــه إال 
ــزى  ــن أن يع ــن املبيــدات، ويمك ــرق ختزي ــور ط بمح
ذلــك ألمهيــة ختزيــن املبيــدات وكيفيــة احلفــاظ عليهــا 
ــا  ــدي، وحفظه ــاول األي ــن متن ــًدا ع ــة بعي ــورة آمن بص

ــة.  ــرق اآلمن ــب الط حس
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جدول )13(: نتائج اختبار معامل ارتباط سبريمان بن بعض اخلصائص املستقلة النوعية وحماور الوعي البيئي
ملكية األرض املؤهل العلمي املتغريات

0.131 0.648** مصادر معلومات املزارعن بكيفية التعامل مع املبيدات

0.251 0.626* املستوى املعريف للمزارعن بأرضار املبيدات

0.335 0.584* األساليب املتبعة الستخدام املبيدات يف الزراعة

0.127 0.426* اإلجراءات الوقائية الستخدام املبيدات يف الزراعة

0.213 0.472* الطرق املستخدمة للتخلص من املبيدات وعبواهتا 

0.419 0.641* توزيع املزارعن حسب معرفتهم بطرق التخلص من املبيدات

0.740* 0.572** طرق ختزين املبيدات

املصدر: نتائج العينة البحثية، 2017.
* عند مستوى معنوية 0.05                       ** عند مستوى معنوية 0.01

من النتائج املتحصل عليها من البحث، تبني أن: 
جتــاه . 1 عــاٍل  عــام  بيئــي  وعــي  مســتوى  هنــاك 

الســلبية  وآثارهــا  الزراعيــة  املبيــدات  اســتخدام 
املحيطــة. البيئــة  عــى 

كانــت نتائــج البحــوث الزراعيــة مــن أهــم مصــادر . 2
املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املــزارع.

ــتخدام . 3 ــار اس ــة آث ــو معرف ــع نح ــه مرتف ــاك توج هن
ينعكــس  الــذي  األمــر  الزراعــة؛  يف  املبيــدات 
عــى حــرص املــزارع ومعرفتــه باآلثــار الســلبية 

الزراعيــة. املبيــدات  الســتخدام 
أكثــر الطــرق اســتخداًما لــرش املبيــدات يف احلقــل . 4

الــرش  كانــت عــى الرشــاش املحــوري وآالت 
ــي. ــرار الزراع ــى اجل ــة ع املحمول

ــة . 5 ــتخداًما للوقاي ــة اس ــاليب الوقائي ــر األس ــن أكث م
مــن آثــار املبيــدات أســلوب البطاقــة التعريفيــة 
للمبيــد وأســلوب التأكــد مــن تنظيــف األدوات 

املســتخدمة يف عمليــة الــرش.
اســتخدام كل الكميــة املشــراة يف عمليــة الــرش . 6

ــدات. مــن أهــم الطــرق املتبعــة يف التخلــص مــن املبي
ــع . 7 ــة وض ــدات، طريق ــن املبي ــرق ختزي ــم ط ــن أه م

املبيــدات يف مســتودعات خاصــة لذلــك.

ويف ضــوء النتائــج املتحصــل عليهــا أوىص البحــث 
الزراعيــة  البحــوث  نتائــج  بــن  الربــط  بتعزيــز 
املبيــدات  حتديــد  يتــم  بحيــث  الزراعــي  واإلرشــاد 
املســتخدمة ذات األثــر اإلجيــايب عــى البيئــة، وكذلــك 
االهتــام برفــع الوعــي البيئــي للمزارعــن يف جمــال 

ــى  ــلبية ع ــا الس ــة وآثاره ــدات الزراعي ــتخدام املبي اس
وورش  دورات  عقــد  خــال  مــن  املحيطــة  البيئــة 
اإلرشــاد  أجهــزة  خــال  مــن  للمزارعــن  تدريبيــة 
الزراعــي بشــتى الطــرق واألســاليب، ورضورة إجــراء 
بحــوث يف جمــال اآلثــار الســلبية للمبيــدات عــى البيئــة 

املحيطــة يف مناطــق أخــرى.
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ABSTRACT
Pesticides participate in increasing the agriculture production and meeting the increasing needs to food. Meanwhile, 
its risk on environmental system is one of the most important challenges facing human in the recent time. The aim 
of this study was to measure the degree of awareness of vegetables’ farmers towards usage of pesticides in Jordan 
Valley through measuring the level of knowledge, determining the extent of implementing safe application methods 
of pesticides, and detecting the main sources of information about dealing with pesticides, storage, and disposing 
of pesticides leftover by farmers. To achieve the objectives of the research, a questionnaire was distributed to 325 
farmers in the southern Jordan Valley, after being validated and tested for reliability. 
The results of the study showed that there was a high level of general environmental awareness towards pesticides 
usage and its negative effects on the surrounding environment. Results of agriculture researches were the most 
important source of information for farmers. The results also showed that the most used method in the field is central 
sprinkler sprayer followed by spraying machines attached to tractors. Spraying of the whole purchased quantity of 
pesticide was the most used procedure to get rid of leftover. Keeping pesticides in special warehouses was the most 
important method for storage. In-light of these results, it is recommended to enhance the link between agriculture 
research and agriculture extension to determine the pesticides that have positive effects on the environment.

Key Words:  Farmers educational status, Pesticides residue, Pollution, Protective measures.


