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 كسماد عضوى «الكمبوست»معارف الزراع المتعلقة بانتاج 

 بعض قري محافظة القلٌوبٌةفى  المزرعٌة  خلفاتمن الم

 
 سكينه محمد إبراهيم

 معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 

 الملخص 

استتدفد ه هتتلد اسدراستتر اسدىتترا ف تتز مىتتلرا استت رام اسمبحتت  ي  اسمدى  تتر 
بتبى  رتر  « اسكمب سته» ير  دح ي فتل إستز مستمدض فةت ير  فله اسح خبدد ير اسم

محل ظتتتر اس  ي بيتتتر    كتتتلا اسدىتتترا ف تتتز مملرستتتله استتت رام اسمبحتتت  ي   تتت  كيفيتتتر 
 «كمب ستته»صتتفر فلمتتر  دصتتنيىفل كستتملد فةتت   باستتدخ م متت  هتتلد اسمخ فتتله 

يتتر اسدتت  يستتد   منفتتل استت رام جىبصتتفر خلصتتر    اسدىتترا ف تتز مهتتم اسمصتتلدر اسمر 
 بأن ام  دد ير اسمخ فله اسح  ير اسخلصر م  مىلر فاسمبح  ي

 مخيتتترال اسدىتتترا ف تتتز مهتتتم اسماتتتكله اسدتتت  د اجتتته اسمبحتتت  ي   تتت  استتتدخ م متتت  
 اسمخ فله اسح  ير  دد يرهل  دح ي فل إسز سملد فة  .

 فتل  امر  رد مجريه هلد اسدراسر ببى  رر  محل ظر اس  ي بير ف تز فينته فات ا ير
م متت  ستجله استت رافيي  استل  حةتتر ا اسحم تر ا راتتلدير مبحت   دتتم اخديتلره 021

جلمىتتر فتتي  اتتم   –اسخلصتتر بل ندتتلح اسحيتت ان   اسدتت  رلمتته بفتتل ك يتتر اس رافتتر 
 ربلالاتتدرام متتا جفتتله مختتر     رتتد استتدخدم  تت  جميتتا بيلنتتله هتتلد اسدراستتر  ري تت

راتتد بلسدىتتل   متتا اسم إفتتدادهلاسدت  ستتب   األمتتلك اسمنلراتر اسجملفيتتر اسمركتت ض  تت  
 األست   بمحل ظر اس  ي بير    رد اسدخدم  ت  دح يتا اسبيلنتله  رر اس راف  ببى  

يىدمتتتد ف تتتز اسمراجىتتتر  اسدن تتتيا س مى  متتتله اسدتتت  دتتتم   استتتل كمتتتز   رغيتتتاسنتتت فز  
 دتم افتدادد دسيا س م لب ر  ز ة ء اسمنلرار اسجملفير    لسم م نلءاسحص ا ف يفل 

 سر.درا ه سبدر  منلسدلرد س دأكد م  صلحيب اخد
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  رتتتد مستتتفره مهتتتم ندتتتل   اسدراستتتر م  مىظتتتم استتت رام اسمبحتتت  ي  ال يىر تتت   منتتت ام 
ر اسبي ر م  مك نله اسبي ر    رتد دلحتظ م  م كاسمخ فله اسح  ير    يجف    مىنز 

مك ر م   ل  مربتلم اسمبحت  ي  ي  مت   بدخت ي  اسمخ فتله اسح  يتر اس رافيتر  ت   
 تتر اسمخ فتله اسح  يتتر بلسي ريتتل  د ليتتر ملىر كل يتتر بممست ا منتتل سفم  ال  ستتديفم درايت

 تت  حتتي  م تتلد نحتت  ربتتا اسمبحتت  ي  ب يتتلمفم بدتتد ير اسمخ فتتله   اسم ااتت  ف يفتتل 
بىتتتد مىتتتر دفم ب ري تتتر  «كمب ستتته»فل كستتتملد فةتتت   ىيصتتتناسح  يتتتر اسم رفيتتتر  د

 اسكمب سه م  خلا اسحمله ا رالدير. 

 دتتتد ير اسمخ فتتتله ب اسمدى  تتتر  بحتتت  ي  رتتتد انحصتتتره مهتتتم اسمصتتتلدر اسمرجىيتتتر س م
 ير  دصنيىفل كسملد فة      اسجيرا   األرلر    اسمراد اس ارفت    اسنتد اه  اسح

مهتتم اسماتتكله اسدتت  د لبتتا اسمبحتت  ي   تت   اسدراستترا راتتلدير    تت  حتتي  مظفتتره 
فتتدم  -:فم يتتر دتتد ير اسمخ فتتله اسح  يتتر اس رافيتتر  دصتتنيىفل كستتملد فةتت    تت  

  كمتر اسمخ فتله اسح  يتر   مله اسكل ير سىم ير اسدتد ير  اسدصتنيا   تر  د ا ر اسمى
اسمخ فتتله اسح  يتتر    كمتتر  فتتدم  جتت د مستتلحله مرةتتير  جتتراء فم يتتله دصتتنيا 

اسمخ فتله اسح  يتر كمتر درض اسملسير سد  اسمبح  ي   جتراء فم يتله   كلسم ةىا اس
 خ فله م نلء فم يله اسكمر. اسم شاس   اسملكينله اسل مر سكب د  رسم فدم ل   ك

 

 المقدمة والمشكلة البحثٌة 

ومكوناتهػا للػأ  ف تػدخؿ  اخمؽ هللا البيئة في حالة اتزاف دقيؽ بيف مختمؼ عناصػر 
عػػف قصػػد بمػػا  نتتػػو مػػف تكنولوتيػػا حدي ػػة  و عػػف  يػػر قصػػد بممارسػػتو  يػػر اإلنسػػاف سػػوا  

ومػ  التزايػد المسػتمر فػي عػدد السػكاف ، الواعية مما  دي للأ لفساد  ذا التػوازف واإلخػ ؿ بػو 
 (.1991زاد التد ور حتأ بات يهدد باستحالة التنمية كميا )تقرير برنامج األمـ المتحدة لبيئة 

كفا ة مف لترا ات مكافحتها ، فقد  ك ر وحيث  ف لترا ات الوقاية مف تموث البيئة 
يػػا لحمايػػة البيئػػة بهػػدؼ اتتهػػت الػػدوؿ الصػػناعية للػػأ اسػػتخداـ  سػػاليل تديػػدة مػػف التكنولوت

تحقيؽ  قصأ منفعة ممكنة مف خ ؿ  سموبيف  ما :  عػادة اسػتخداـ وتػدوير مخمفػات اإلنتػاج 
،  Non West Technologyواستخداـ تكنولوتيا نظيفة لإلنتػاج  Recyclingواالسته ؾ 

 ت حيث تزايد خطورة وحدة مشكمة التموث البيئي في المتتمعات النامية بفعؿ مخمفػات وف ػ



 
3 

 
 
 
 
 ( 2212)    ( 9 مجلد )   ( ( 2عدد )        ج. م. ع.  - اإلسكندريةجلة العلوم الزراعية والبيئية ، جامعة م

 

اإلنتػػاج واالسػػته ؾ وذلػػؾ بسػػبل التزايػػد الكػػافي والمسػػتمر ومػػا يػػنتـ عنػػو مػػف زيػػادة فػػي كميػػة 
ونوعية المخمفات والنفايات والف  ت الزراعية والصناعية والمنزليػة ، مػ  تركهػا مكشػوفة فػي 

ض الهوا  مما يؤدي لنمو العديػد مػف البكتريػا المر ػية والتػرا يـ والفطريػات والحشػرات والقػوار 
التي تنقؿ األمراض المعدية المختمفة لإلنساف ، ف   عف انتشار الروائح الكريهة واألمػراض 

 (.47، ص 1999الخطيرة )عبد العزيز ، 
وتبمػػػس نسػػػبة المخمفػػػات النباتيػػػة ال انويػػػة الناتتػػػة بػػػالحقوؿ التػػػي تػػػـ زراعتهػػػا مػػػا بػػػيف                

٪ 50الي و زراعيػػػػة ، ي ػػػػاؼ لليهػػػػا حػػػػ٪ مػػػػف النػػػػاتج الرئيسػػػػي لمعظػػػػـ المحاصػػػػيؿ ال74-04
 مخمفات ع وية  خرى خ ؿ مراحؿ تتهيز ا كغذا  لإلنساف  و عمؼ لمحيواف.

حيث  شارت العديد مف الدراسات للأ  ف مخمفػات المحاصػيؿ النباتيػة تقػدر بحػوالي 
ها كػػالع ؼ  و مصػػدر  ػػمميػػوف طف/سػػنويا مػػا بػػيف  حطػػال وعػػروش و تبػػاف يسػػتخدـ بع 47

٪ مػػػف تممػػػة 14مميػػػوف طػػػف سػػػنويا تم ػػػؿ نسػػػبة  7تبقػػػي بعػػػد ذلػػػؾ ال يتعػػػدي لمطاقػػػة ، ومػػػا ي
الع ػػوية كمػػا تبمػػس كميػػة  األسػػمدة لنتػػاجالمخمفػػات الحقميػػة السػػنوية التػػي يمكػػف  ف توتػػو للػػأ 

مميوف طف تاؼ سنويًا ال يتتاوز ما يستخدـ منهػا سػوي  15رزة حوالي المخمفات النباتية المف
سػػماد بمػػدي تقميػػدي فقيػػر فػػي مادتػػو  4مميػػوف ـ 65,حػػوالي مميػػوف طػػف سػػنويًا إلنتػػاج  56,0

 967الع ػػوية وعناصػػرس السػػمادية وعمػػأ ذلػػؾ يهػػدر التػػز  األكبػػر مػػف المخمفػػات والػػذي يبمػػس 
 (.5442مميوف طف سنويًا. )اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ، 

ممػػػا سػػػبؽ يت ػػػح  ف لػػػدينا مشػػػكمة كبيػػػرة فػػػي كيفيػػػة الػػػتخمص مػػػف  ػػػذس المخمفػػػات 
االسػػتفادة منهػػا لزيػػادة خصػػوبة التربػػة ولزيػػادة اإلنتػػاج النبػػاتي وتػػوفير مصػػادر محميػػة لعمػػؼ و 

نتاج مصادر  ذائية تديدة  توفير مصادر الطاقة المحمية واأل ػـ  ػو الحفػاظ عمػأ لالحيواف وا 
 لعادة تدوير  ذس المخمفات الحقمية. المشاكؿ التي تقابؿ المبحو يف عند البيئة ومعرفة

ديػػػد مػػػف التقنيػػػات التػػػي يمكػػػف تطبيقهػػػا ل سػػػتفادة مػػػف المخمفػػػات الزراعيػػػة ويوتػػػد الع
( تقنيػػات حيويػػة إلنتػػاج السػػماد الع ػػوي بػػالتخمر 0،  7، ص ,199يػػذكر منهػػا )النػػواوي ، 

الهػػوائي لممخمفػػات النباتيػػة والػػروث ، و ػػذا السػػماد يتميػػز برفػػ  نسػػبة المػػادة الع ػػوية بالتربػػة 
 والكيمائية ويقمؿ مف التموث الناتج مف األسمدة الكيماوية.ويحسف مف خواصها الفيزيائية 
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اسػػػتخداـ المخمفػػػات النباتيػػػة كمصػػػدر لطاقػػػة نظيفػػػة لعمميػػػات  لمكانيػػػةعػػػ وة عمػػػأ 
كحػػػوؿ االي يػػػؿ )النػػػواوي  التخمػػػر ال  ػػػوائي لممخمفػػػات السػػػكرية والنشػػػوية والسػػػميموزية النتػػػاج

 (04، ص ,199
لمزرعيػػػة الع ػػوية بعػػػد سػػػتخداـ المخمفػػات اوقػػد  شػػػار عبػػد التػػػواد للػػأ  نػػػو يمكػػف ا

،  1991ها بالموالس واليوريا والنشادر كعمػؼ لمحيوانػات المتتػرس )عبػد التػواد ، تقطيعها وحقن
( ، ومػػف ناحيػػة  خػػرى يمكػػف االسػػتفادة مػػف المخمفػػات الحقميػػة المزرعيػػة ال انويػػة م ػػؿ 759ص

حاصػيؿ السػكرية ، وبػذلؾ الم ؼ  انوي فػي صػناعة الكحػوؿ ، الخػؿ مػفموالس القصل كمخم
  مػػل المخمفػػات الحقميػػة ال انويػػة للػػأ مػػوارد نافعػػة وصػػالحة لإلنسػػاف يمكػػف تصػػني  وتحويػػؿ 

 والحيواف والتربة الزراعية بعد لترا  بعض األساليل التكنولوتيا عميها.
وقػػد ذكػػر سػػويمـ  ف الػػريفييف اعتػػادوا منػػذ قػػديـ الزمػػاف عمػػأ تبػػادؿ المعػػارؼ العامػػة 

مػػف خػػ ؿ مقػػاب تهـ الشخصػػية فػػي األسػػواؽ  و   نػػا  العمػػؿ اليػػومي ومػػف خػػ ؿ فيمػػا بيػػنهـ 
المناسبات فيتحد وف عف شئوف البيت والزراعػة والمزرعػة وبالتػالي يحػدث اتصػاؿ مباشػر فيمػا 
بيػػنهـ ويػػتـ مػػف خ لػػو تبػػادؿ المعػػارؼ والخبػػرات ، ويمػػـز ذلػػؾ تهيئػػة المػػزارعيف بالمشػػاركة مػػف 

التنمية بقصد لعداد المتدربيف لمػدرس التيػد بحيػث يكونػوا فػي حالػة قبؿ المرشد  وؿ  خصائي 
 (.,5ذ نية وانفعالية وتسمية مهنية لمتمقي والقبوؿ )سويمـ ، ص

ة ووزارة البيئػػة لسػتراتيتية لمػتخمص مػػف وزارة الزراعػ ت كػؿوانط قػًا ممػا سػبؽ و ػػع
حمػػ ت اإلرشػػادية مشػػكمة تمػػوث البيئػػة بصػػفة عامػػة الريفيػػة بصػػفة خاصػػة وذلػػؾ مػػف خػػ ؿ ال

البيئيػػة لنشػػر الػػوعي البيئػػي بػػيف المػػزارعيف والتعريػػؼ بطػػرؽ تػػدوير المخمفػػات الحقميػػة ال انويػػة 
ل سػػتفادة منهػػا وتقميػػؿ االعتمػػاد « الكمبوسػػت»الع ػػوية  األسػػمدةل سػػتفادة منهػػا فػػي تصػػني  

لبيئػػي وتمػػوث عمػػأ التمػػوث ا آ ار ػػاممػػا يقمػػؿ مػػف  بالنواعهػػاعمػػأ األسػػمدة الكيماويػػة والمبيػػدات 
المنػاطؽ التديػدة باألسػمدة  لعػدادالنواتج الزراعية وكذلؾ تقميػؿ العػل  عمػأ الريػؼ القػديـ فػي 

 الع وية.
ونظػػػرًا أل ميػػػة الحػػػػد مػػػف تمػػػوث البيئػػػػة بصػػػفة عامػػػة والريفيػػػػة منهػػػا بصػػػفة خاصػػػػة 

هػوض وانط قا مف شعور المسئوليف بال مية  ػذس الق ػية وتحقيػؽ التنميػة الريفيػة المتكاممػة لمن
الشػػامؿ والمتكامػػؿ بكافػػة توانػػل الحيػػاة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المتواصػػمة كػػاف آخر ػػا قػػانوف رقػػـ 

، فقػػد  تريػػت العديػػد مػػف النػػدوات والمػػؤتمرات التػػي حاولػػت استكشػػاؼ مػػدي  1197( لعػػاـ 7)
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األ ػػػرار التػػػي لحقػػػت البيئػػػة الريفيػػػة ومحاولػػػة ليتػػػاد الطػػػرؽ المناسػػػبة لت فػػػي  ػػػذس األ ػػػرار 
يتػػاد  سػػا ليل ل ػػماف اسػػتدامة المحافظػػة عمػػأ البيئػػة الريفيػػة ومنهػػا مػػؤتمر آفػػاؽ وتحػػديات وا 

 (.5441اإلرشاد الزراعي في متاؿ البيئة )ابريؿ 
واإلرشػػػاد الزراعػػػي فػػػي سػػػعيو إلحػػػداث التنميػػػة الريفيػػػة الشػػػاممة بصػػػفة خاصػػػة فيمػػػا 

 ـ.يتعمؽ منها بالحد مف تموث البيئة فإنو يهتـ بتعميـ الريفييف وتنمية وعيه
  نفسػػهـالزراعػػي مػػف حيػػث مسػػاعدة المػػزارعيف لمسػػاعدة  اإلرشػػادوفػػي  ػػو  فمسػػفة 
التربػة الزراعيػة ، كانػت  وصػيانةالبيئػي فػي تنميػة الريػؼ  لإلرشػادوانط قا مف الدور المرتقػل 

 األسػمدة فػأ بعػض قػرى محافظػة القميوبيػة المتعمقػة بانتػاج  ذس الدراسة لتحديػد معػارؼ الػزراع
مػػف المخمفػػات الحقميػػة الزراعيػػة والتعػػرؼ عمػػأ ممارسػػات الػػزراع فػػي « وسػػتالكمب»الع ػػوية 

كيفيػػػة الػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات الحقميػػػة الزراعيػػػة ، وتحديػػػد   ػػػـ المشػػػك ت التػػػي قػػػد تػػػواتههـ 
الزراعيػػة وو ػػ  مػػا تسػػفر  الع ػػوية مػػف المخمفػػات الحقميػػة األسػػمدة إلنتػػاجخػػ ؿ ممارسػػتهـ 

ة الزراعيػػة والريفيػػة التخػػاذ القػػرارات يػػالسياسػػة البيئ طػػيمخطعنػػو  ػػذس الدراسػػة مػػف نتػػائج  مػػاـ 
 المناسبة.

 أهداف الدراسة 

 فػػػأ بعػػػض قػػػرى محافظػػػة القميوبيػػػة المتعمقػػػة  التعػػػرؼ عمػػػأ معػػػارؼ الػػػزراع المبحػػػو يف -1
 .« كمبوستال»بتدوير المخمفات الحقمية ال انوية في تصني  سماد 

لػػػتخمص مػػف المخمفػػات الحقميػػػة التعػػرؼ عمػػأ ممارسػػات الػػػزارع المبحػػو يف فػػي كيفيػػة ا -5
 ال انوية المزرعية

تحديػػػد   ػػػـ مصػػػادر المعمومػػػات التػػػي يسػػػتقي منهػػػا الػػػزراع المبحػػػو يف معمومػػػاتهـ عػػػف  -4
الػػػػتخمص مػػػػف المخمفػػػػات الحقميػػػػة الزراعيػػػػة وطػػػػرؽ تػػػػدوير ا فػػػػي لنتػػػػاج سػػػػماد ع ػػػػوي 

 «.الكمبوست»

مفػػػػات الحقميػػػػة تحديػػػػد   ػػػػـ المشػػػػك ت التػػػػي تواتػػػػو الػػػػزراع المبحػػػػو يف فػػػػي تػػػػدوير المخ -7
 «.الكمبوست»الزراعية إلنتاج األسمدة الع وية 
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 الطرٌقة البحثٌة

محافظػػػػة القميوبيػػػػة وتػػػػـ اختيػػػػار مركػػػػزيف مػػػػف بػػػػبعض قػػػػرى   تريػػػػت  ػػػػذس الدراسػػػػة
ف  ما كـو اشفيف وقميول مػف مركز القناطر الخيرية وتـ اختيار قريتي و المحافظة  ي قميول
عمػأ  سػاس  ف مركػز القنػاطر وتػـ االختيػار العمػدىمػ شػمقاف ، سػندبيس مركز قميول وقريتػأ

 ف  ذس القرى اتري بهػا حمػ ت لإلنتػاج الحيػواني التػي كانػت تقػـو بهػا كميػة الزراعػة بتامعػة 
الزراعػة  ميات الهـر ، ومديريػةعيف شمس ، معهد بحوث اإلنتاج الحيواني ، معهد بحوث تناس

 .5449بالمحافظة وذلؾ لعاـ بالقميوبية و يئة الطل البيطري ، المتمس المحمي 
 Focus Groupوقد استخدـ في تم  بيانػات الدراسػة المناقشػة التماعيػة المركػزة 

Discussions  متموعة مف األفراد محػدودة م  والتي يمكف تعريفها عمأ  نها مقابمة متعمقة
ق ػايا فرد( يتـ اختيار ـ وفؽ معػايير يحػدد ا الباحػث ويػتـ مناقشػتهـ فػي ال 15-2العدد )مف 

يعػد سػمفا مت ػمنا المحػػاور  وذلػؾ وفقػا لػػدليؿ تمػ  المػادة والػذىالتػي تتعمػؽ بمو ػوع البحػث 
األساسية لمبحث ويدير المناقشة رئػيس المتموعػة الػذي سػبؽ لعػدادس وتدريبػو عمػأ لتػرا   ػذا 
النوع مف المناقشات ويساعدس شخص آخر لتسػتيؿ تعميقػات المتموعػة ومػردود  فعالهػا وتعقػد 

مناقشػة لفتػرة زمنيػة محػددس ال تتتػاوز سػاعتيف وذلػؾ فػي مكػاف مػريح يسػهؿ الوصػوؿ تمسػة ال
 (.,199لليو )الشناوى ، كريتر 

ويتميػػػز  ػػػػذا األسػػػمول فػػػػي تمػػػػ  البيانػػػات بالحصػػػػوؿ عمػػػػأ النتػػػائج بسػػػػرعة ويتػػػػيح 
مػ  البيانػات األخرى مف طرؽ ت األشكاؿالفرصة لمحديث والمناقشة بحرية دوف قيود تفر ها 

 ، كمػا تو ػح اتتا ػاتهـ والتػأ تػنعكسمػا يػدور فػي  ذ ػانهـ بصػدؽ ر المبحو ػوف عحيث يعبػ
التماعػػة و ػػي فػػي حالػػة تفاعػػؿ حيػػث  آرا المناقشػػة ، كمػػا يػػتـ معرفػػة    نػػا  األفعػػاؿفػػي ردود 

 يدلي كؿ ع و بر يو  ي يكوف مصدرًا لممعمومة ولممتموعة كما تظهر التعميقات.
مكانيػةونة مف شكمها وقمو التكػاليؼ المر ب وقد تتسـ متموعات المناقشة  الوصػوؿ  وا 

 للأ نتائج سريعة.
 4متموعػػػػة مناقشػػػػة بواقػػػػ   15الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ   تريػػػػت األسػػػػاسوعمػػػػأ  ػػػػذا 

مػػف النسػػا  ، بحيػػث  متموعػات بكػػؿ قريػػة )بمعػػدؿ متمػػوعتيف مػػف الرتػاؿ ، ومتموعػػة واحػػدة
بالمرشػد الزراعػي بالقريػػة ، باالسػتعانة فػرد تػـ اختيػار ـ  15-14اشػتممت المتموعػات مػا بػيف 
مبحوث ومبحو ة وروعي في اختيار  ػذس المتموعػات  ف  157وقد بمس اتمالي عينو الدراسة 
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فمػا  40عيػة وكػذلؾ مختمفػيف فػي السػف مػف ممػوف بالزراعػة ولػديهـ مخمفػات مزر مف يعمكونوا ي
 فوؽ ، حتأ يتحقؽ التنوع في الر ي.

  المسػئوليف بالقربػة حتػأ يػتـ لعػداد  ػذس وقد قامػت الباح ػة بػإترا  مواعيػد مسػبقة مػ
المتموعات ، و ي ًا قامت بإدارة تمسات المناقشة التماعية باالستعانة بالمرشد الزراعي بعػد 
تدريبو عمأ تستيؿ حديث المشاركيف في متموعػات المناقشػة ومراعػاة تسػتيؿ نفػس العبػارات 

 مسة.التي يستخدمها المشاركوف وكذلؾ تستيؿ كؿ ما يدور في الت
وقد عقدت تمسػات المناقشػة التماعيػة فػي الصػباح لتميػ  المتموعػات وذلػؾ   نػا  
عمؿ المرشديف الزراعييف وقد روعي   نػا  تتهيػز المتموعػة  ف تكػوف فػي شػكؿ نصػؼ دائػرة 
حتأ يسهؿ الحوار والمناقشة كذلؾ يتـ رؤية انفعاالت كػؿ المبحػو يف بع ػهـ الػبعض وكػذلؾ 

 رؤية الباح ة لهـ.
بالمنطقة وتعريؼ الباح ة بنفسها وكذلؾ التمسة بافتتاح مف مدير اإلرشاد د ت وقد ب

،  فكػرة البحػث  تقديـ  نفسهـ ،  ـ قامت الباح ػة بشػرحبالمرشد الزراعي وبعد ا قاـ المبحو يف 
لممشػػاركة فػػي التمسػػة وذلػػؾ باسػػتخداـ دليػػؿ لممقابمػػة قػػـ لعػػدادس والهػػدؼ منػػو وتوتيػػو األسػػئمة 

ًا مػػػف البػػػاح يف المتخصصػػػيف لمتالكػػػد مػػػف صػػػ حيتو ومناسػػػبتو لمدراسػػػة ، وتػػػـ واختبػػػارس مبػػػدئي
كمـ االنتقػػاؿ مػػف األسػػئمة العامػػة للػػأ األسػػئمة األك ػػر تحديػػدًا مػػ  تشػػتي  المشػػاركيف عمػػأ الػػت

كػػػذلؾ التركيػػػز عمػػػأ األ ػػػداؼ وكػػػؿ فػػػرد لػػػو احترامػػػو فػػػي والوصػػوؿ للػػػأ اتفػػػاؽ فػػػي الحػػػديث ،
اعػػة مسػػتعدة لمتغييػػر ، القػػرار يتتػػو لصػػالح التماعػػة ، عػػدـ التماعػػة ، وتشػػتي  المبػػاد ة التم

 وف  ظهار  ي انفعاالت تالييد  و رفض مف تانل الباح ة التعامؿ بمباقة م  األفػراد الػذيف يريػد
زمف تمسة المناقشة مف ساعة ونصؼ للػأ سػاعتيف  سيطروا عمأ تمسة المناقشة وتراوح ف ي

و صػػػارت مناقشػػػات مػػػ  كػػػؿ ا نػػػيف  و    ػػػة بعػػػد وبػػػالر ـ مػػػف االنتهػػػا  مػػػف المناقشػػػة لال  نػػػ
ظهار اال تماـ بهذا المو وع.  خروتهـ عمأ مو وع كيفية الكمبوست وا 

  رد دةم  دسيا اسم لب ر اسمحل ر اآلدير :

معػػػػارؼ الػػػػزراع المبحػػػػو يف نحػػػػو تػػػػدوير المخمفػػػػات الحقميػػػػة ال انويػػػػة وخاصػػػػة السػػػػماد  -1
 الع وي الكمبوست.
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عػػػػف كيفيػػػػة الػػػػتخمص مػػػػف المخمفػػػػات الحقميػػػػة ال انويػػػػة  ممارسػػػػات الزراعػػػػي المبحػػػػو يف -5
 الزراعية.

  ػػػػـ مصػػػػادر المعمومػػػػات التػػػػي يسػػػػتغنأ عنهػػػػا المبحػػػػو يف معمومػػػػاتهـ الزراعيػػػػة عامػػػػة  -4
 والتخمص مف المخمفات الحقمية ال انوية خاصة وكيفية تصنيعها.

يػػػة   ػػػـ المشػػػك ت التػػػي تواتػػػو الػػػزراع المبحػػػو يف   نػػػا  الػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات الحقم -7
 ال انوية وكذلؾ مشك ت تصني  الكمبوست.

وتػػـ التتمػػ  فػػي  ػػذس المتموعػػات لمػػا بػػداخؿ الم ػػيفة ،  و مكتػػل المرشػػد الزراعػػي 
 العمدة التمعية الزراعية.

واتبػػ  فػي تحميمهػػا األسػػمول  5449وقػد تػػـ تميػػ  البيانػات خػػ ؿ شػػهر ابريػؿ ومػػايو 
وؿ صػػػواعتمػػػد عمػػػأ المراتعػػػة لممعمومػػػات التػػػي تػػػـ الح Qualitative يػػػر الكمػػػي )النػػػوعي( 

، والمعػػػػػػاني  Contac، وسػػػػػػياؽ الكػػػػػػ ـ  Patternsعميهػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث األسػػػػػػمول والشػػػػػػكؿ 
Meaning  التعميقات ،Comments ها لموصوؿ للػأ تحقيػؽ   ػداؼ ،  ـ تمخيصها وتصنيف

 الدراسة.
 ئٌةالتعرٌفات اإلجرا

  :  المخلفات الحقلٌة الزراعٌة 

ا في  ذس الدراسة كؿ ما ينتج مف الزراعية مف مختمؼ المحاصيؿ الزراعية يقصد به
بصورة  انوية ويتعامؿ معها المزارع بعدة صور ومف  م متها حطل الطػف ، تػبف القمػح ، قػش 
األرز ، بػػػػواقي الخ ػػػػروات م ػػػػؿ الخرشػػػػوؼ ، نػػػػاتج تقمػػػػيـ األشػػػػتار ، نػػػػواتج تطهيػػػػر التػػػػرع 

 .والمصاريؼ ، عروش البنتر
 ت الزراعٌة الحٌوانٌة :المخلفا 

الحيوانيػػة ورة  انويػة عػػف األنشػطة الزراعيػة يقصػد بهػا فػي  ػػذس الدراسػة مػا ينػػتج بصػ
 كروث ، وبوؿ المواشي م اؼ لليو فرشة الحظيرة سوا  كانت ترال  و قش.
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 : تدوٌر المخلفات المزارعٌة 

و الحيوانيػة يقصد بو فػي  ػذس الدراسػة النشػاط المتبػ  فػي تحويػؿ المخمفػات النباتيػة  
و عػ ؼ  يػر تقميديػة كالسػ ج وحقػف القػش « المكمػورة»للأ سماد ع وي طبيعػي وصػناعأ 

 باألمونيا.
 الصناعً : ىدالسماد البل 

يقصد بو في  ذس الدراسة الناتج مف عممية تتهيز المخمفات النباتية وقػش األرز  و 
خػػػالي مػػػف الػػػروائح عػػػروش الخ ػػػروات واالحطػػػال وتقمػػػيـ األشػػػتار وتحولػػػو للػػػأ سػػػماد تيػػػد 

 الكريهة.
  : البٌئة 

( بالنها اإلطػار الػذي يحيػا فيػو اإلنسػاف مػ   يػرس مػف 144، ص 1990ها فرج )عرف
و ، و ي مفهـو و طبيعة كمية ي ػـ العديػد ية ، ويحصؿ منها عمأ مكونات حياتالكائنات الح

ي تتفاعؿ م  بع ها مف العوامؿ الطبيعية والكيميائية والحيوية واالتتماعية واالقتصادية ، الت
 البعض  ي كؿ ما يحيط بالكائف الحي وتؤ ر فيو ويؤ ر فيها.

 : تعرٌف التعلٌم بالمشاركة 

مسػتمرة فتػتـ بػيف المرشػد الزراعػي  و  خصػائي التنميػة وبػيف الػزراع  ي عمميػة تعمػـ 
بينهـ مف خػ ؿ الحػوار والمناقشػة  ما وبع هـ لبعض حيث يتـ تبادؿ المعمومات والخبرات في

 (44يهدؼ تحقيؽ التنمية الريفية )سويمـ ،  ةشا دم و ال

المشك ت التي يشترؾ فيها كؿ ع و بفاعميتػو حيػث  ف التماعػة  و و طريقة لحؿ
تكػػػوف صػػػغيرة بالقػػػدر الػػػذي يسػػػمح لكػػػؿ ع ػػػو بالمشػػػاركة بفكػػػر  و خبػػػرة  و ر ي )سػػػويمـ ، 

 (.11ص
 األهمٌة التطبٌقٌة لهذه الدراسة : 

 فأ االسػتفادة مػف المخمفػات الحقميػة ال انويػة  ذس الدراسة تائج االستفادة مف ن يمكف
واألصػػػػناؼ واألنػػػػواع و ي ػػػػًا تعمػػػػـ مهػػػػارات نػػػػواع ة بتميػػػػ  المحافظػػػػات بػػػػاخت ؼ االيػػػػالمزرع
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حالػػة  الحفػػاظ عمػػأ التصػػني  لهػػذس المخمفػػات مػػف خػػ ؿ التهػػات الحكوميػػة والقطػػاع الخػػاص و 
 لؾ بإ افة األسمدة الع وية المصنعة لها.التربة المصرية ف  بد مف الحفاظ عميها وذ

االسػػتفادة مػػف لزالػػة  مػػف خػػ ؿ و ي ػػًا الحفػػاظ عمػػأ البيئػػة التػػي يعػػيش فيهػػا اإلنسػػاف
المخمفػػات المزرعيػػة بصػػور ا المختمفػػة مػػ  تشػػغيؿ األيػػدي العاممػػة وزيػػادة اإلنتػػاج و ي ػػًا عػػف 

 ـية والمشاكؿ التػي تقػابمهطريؽ قياس المعارؼ الخاصة بالمزارعيف والخاصة بالمخمفات الحقم
 كيفية حمها.و 

 النتائج ومناقشتها 

تفاؽ في يت مف  ذا التز  عر ا لنتائج الدراسة الميدانية والذي يت ح مف وتود ا
و ػػػو كيفيػػػة الػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات الحقميػػػة الزراعيػػػة ال انويػػػة  الػػر ي حػػػوؿ المو ػػػوع البح ػػػأ

قػاط حػوؿ اتتا ػاتهـ نحػو عمميػة التنفيػذ وصناعة سماد الكمبوست ، كما اختمفوا في بعػض الن
بػػػاقي  دوف متمػػػوعتيف فقػػػط  ذلػػػؾ فػػػأ و  سػػػمول التفاعػػػؿ بػػػيف الموافػػػؽ المختمفػػػة وقػػػد ظهػػػر 

 المتامي .
أوالً : التعرف على معارف الزراع المبحووثٌن بتودوٌر المخلفوات الحقلٌوة الثانوٌوة وخاصوة 

 ببعض قرى محافظة القلٌوبٌة :« الكمبوست»سماد 

اجل  نصا اسمبحت  ي  ا  اسبي تر هتز اسمتلء بينمتل اجتل  اسنصتا ي ر؟ مل ه  اسب
كيفيػة الحفػاظ  المفهػـو الصػحيح لهػا ، واالخر بلنفل هز اسمحتي  استل  نىتيش  يته  ال يىر ت ا

عميهػػا يعنػػأ  ف المػػزارع ال يعػػرؼ مػػدي خطػػورة الحػػرؽ عمػػأ األرض والبيئػػة وصػػحة اإلنسػػاف 
 ص. مو وع شوية دخاف وخقاؿ  ف الحرائؽ تتـ في الغيط وانتهي ال

لمتصرؼ عمأ اإلتابة ال بد مف سؤالهـ عػف مػا  ػي المخمفػات الحقميػة ال انويػة مػف 
 ؟ةاألرا ي الزراعية مف مختمؼ المحاصيؿ الحقمي

 ف المخمفػػات الحقميػػة الزراعيػػة متم مػػة فػػي (٪ 24حػػوالي  )  تػػال معظػػـ المبحػػو يف
قايػػا المػػوز بعػػد  خػػذ السػػباطة حطػػل قػػش األرز ، حطػػل القطػػف ، بػػواقي الخ ػػروات كػػذلؾ ب

 وؿ البمدي ، عروش الطماطـ.اقي البسمة بعد تمعها ،  ي ًا عيداف الفالذرة ، بو 
ربػ  العينػة لػـ يعػرؼ  فػأ حػيف وف المخمفػات السػابقةوكاف نصػؼ العينػة تقريبػا يعرفػ

مخمؼ مػف الحقػؿ فقػط ، و خػذ يتهامسػوا مػ  بعػض عمػأ مػا  ػي المخمفػات ، دي  4-5سوي 
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ت ك يػػرة فػػي المزرعػػة وفػػي المنػػزؿ وفػػي الشػػارع وسػػالؿ احػػد المبحػػو يف عػػف المعرفػػة فػػي مخمفػػا
 نعمؿ  يو في التخمص منها.

٪ مػػػف 24مػػػا بػػػاقي السػػػؤاؿ كيػػػؼ يػػػتـ الػػػتخمص مػػػف  ػػػذس المخمفػػػات  تػػػال حػػػوالي  
٪ مػػنهـ  نهػػـ يقومػػوف 04سػػطح المنػػزؿ و تػػال  ؽ المبحػػو يف عمػػأ  نهػػـ يقومػػوف بتخزينهػػا فػػو 

في تربية المواشي م ؿ  نهـ يستخدمونها  % ي ا(24)ي الفرف ، كذلؾ  تال بحرفها كوقود ف
يتركو ػػا فػػي الحقػػؿ ،  و يتركو ػػا  مػػاـ   نهػػـتقريبػػا  ث، كمػػا  تػػال ال مػػ األرزتػػبف القمػػح وقػػش 

المواشػي  ي فرشػة مػ  شػوية   رتػؿيسػتخدمونها تحػت   نهػـالمنزؿ كما  تال حوالي النصػؼ 
عػػادةيقومػػوف بػالتخزيف   نهػػـيبػا تػرال كمػػا  تػال ربػػ  العينػػة تقر  االسػػتخداـ فػي صػػورة  خػػرى  وا 

 كسماد. األرضم ؿ تصني  سماد بمدي منها  و تركها في 
الػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات الحقميػػػة   سػػػاليلبالسػػػؤاؿ  ػػػذس  ػػػي  المبحػػػو يفوقػػػاـ احػػػد 

 ػي  و تػالفػرد احػد المبحػو يف  هػا ،كيػؼ نػتخمص من مػاذا عػف المخمفػات المنزليػة و ال انوية
ومخمفػات تنظيػؼ المنػزؿ ، بقايػا  األوانيؿ روث المواشي ، مخمفات الدواتف ، مياس  سيؿ م 

 ػذس   نػواعالحا ػروف عمػأ  وافقػوالفاسدة ومخمفات الدواتف المذبوحػة وقػد  األطعمة،  األدوية
 التالي : عمأ النحويتخمصوف منها   نهـمعظمهـ  و شارالمخمفات تميعها موتودة لديهـ 

فػػات السػػائمة م ػػؿ ميػػاس  سػػيؿ الم بػػس  و األوانػػي يقومػػوا برمهػػا فػػػي بالنسػػبة لممخم
الشػػػارع عػػػادة  و فػػػي المصػػػرؼ ، لمػػػا المخمفػػػات الحيوانيػػػة )روث( ي ػػػعها عمػػػأ ر س الغػػػيط 

 كسماد  و حرقها في ارض ف ا   و عمأ المصرؼ م ؿ  كياس الب ستيؾ.
ة وتصػػػني  سػػػماد عامػػػ وتػػػـ سػػػؤاؿ المبحػػػو يف عػػػف تػػػدوير المخمفػػػات الحقميػػػة ال انويػػػة

ؼ المبحػػو يف  نهػػـ يعرفػػوف عػػف معاممػػة األرز  و تػػبف صػػالتال حػػوالي نالكمبوسػػت خاصػػة،ف
القمػػح باليوريػػا كمػػػا  تػػال حػػوالي  مػػػث العينػػة  نػػو ال يعػػػرؼ ويسػػتخدمها كمػػا  ػػػي فػػي تغذيػػػة 

 نهػـ يقومػوف بتصػنيفها للػأ  ا  تال حػالي ربػ  العينػةالمواشي  و بحرقها  و بتركها بالغيط كم
 د الكمبوست شرح احد ـ طريقة التصني .سما

موون المخلفووات الزراعٌووة وذلوو  ثانٌوواً : علووى ممارسووات الووزراع المبحوووثٌن فووً الووتخلص 
 ها إلى سماد الكمبوستبتصنٌع

 بداية تـ سؤالهـ عف  ذا بواسطة السؤاؿ التالي :
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 مل ه  من ام األسمدض اسىة ير  غير اسىة ير؟

ذا السؤاؿ ونظر بع هـ للأ بعػض مػف يعبػر  ػذا بد ت الوتوس تتغير عند سؤالهـ  
عػػػف المعرفػػػة و تػػػال حػػػوالي    ػػػة  ربػػػاع المبحػػػو يف  نهػػػـ يعرفػػػوف السػػػماد الكيمػػػاوي والسػػػماد 
البمدي ، وبعض العناصػر الصػغرى التػي يػتـ رشػها عمػأ المحاصػيؿ   نػا  اصػفرار األوراؽ ، 

ؿ احػػد ـ م ػػؿ سػػماد روث ولكػػف تػػـ تكػػرار السػػؤاؿ عػػف مػػا  ػػي  نػػواع األسػػمدة الع ػػوية؟ قػػا
 .الماشية

ولػػـ يعرفػػوا  نهػػا عديػػدة م ػػؿ السػػماد البمػػدي روث الماشػػية ، سػػماد ع ػػوي صػػناعي 
سػػماد نػػاتج مػف التخمػػر الهػػوائي  وسػػماد الػدواتف ، (سػماد الكمبوسػػت )مػف المخمفػػات الزراعيػػة

ع ، وار  ي بقايا المحاصيؿ في الغيط كما يوتد  ي ًا سماد مف القمامة و ي مف مخمفات الشػ
االسػتفادة مػف المخمفػات الحقميػة الزراعيػة وتصػنيعها يفيػد تػدًا  وتـ تعػريفهـ وكانػت اإلتابػة  ف

ويوفر النقود ألف األسمدة الكيماوية مرتفعة األسعار خيالية ، كػذلؾ عمميػة التصػني  تػوفر فػي 
ا تعمػػؿ النقػػود و ي ػػًا  عطتنػػا معمومػػات و عطتنػػا مهػػارات فػػي عمميػػة التصػػني   ػػذس وكػػاف  والدنػػ

حػػػوؿ مػػػف الفػػػراغ ، و ي ػػػًا نحػػػافظ عمػػػأ البيئػػػة ألف  ػػػي حياتنػػػا  ػػػـ تػػػـ سػػػؤالهـ مػػػف الػػػذي قػػػاـ 
بصػػناعة سػػماد الكمبوسػػت لمػػتخمص مػػف المخمفػػات الحقميػػة الزراعيػػة  تػػال عمػػأ  ػػذا السػػؤاؿ 

يػػتـ حػػوالي ربػػ  العينػػة مػػف المبحػػو يف وبػػد  يشػػرح فػػي طريقػػة عمػػؿ الكمبوسػػت و ػػي كػػا تي :
سػػـ وتفػػرد عميػػو طبقػػة مػػف السػػماد  14ش او مػػف المخمػػؼ الحقمػػأ بسػػمؾ و ػػ  طبقػػة مػػف القػػ

الع ػػػوى الطػػػازجلروث الحيػػػوافل  ػػػـ تػػػرش عميػػػو كميػػػة مػػػف المػػػا  بحيػػػث يكػػػوف القػػػش رطػػػل 
وتحدث عممية التفاعؿ بػيف القػش والػروث  ػـ ي ػغط باالرتػؿ وتكػرر الطبقػات بو ػعها فػوؽ 

 10  عنهػا وي ػغط عميهػا وتتػرؾ لمػػدةبع ػها ، ػـ تغطػأ الكومػة بالب سػتيؾ تيػدا لمنػ  الهػوا
  ـ يفتح عميها وتستخدـ سماد ل رض عند الزراعة. يـو ،

ثالثاً : مصادر المعلومات التً تعرض لها الزراع المبحوثٌن والتً حصلوها على معارفهم 
 عن المخلفات الحقلٌة وكٌفٌة التخلص منها 

منو  ي عرفواذ ـ المصدر ال واألقارل ف التيراف  معظـ الزراع المبحو يف لقد ذكر 
ر ػػػوا المعمومػػػات الخاصػػػة بتػػػدوير المعمومػػػات كمػػػا  تػػػال نصػػػؼ المبحػػػو يف تقريبػػػا  نهػػػـ ع

وا ا  تػػػال  ك ػػػر مػػػف النصػػػؼ  نهػػػـ عرفػػػمػػػف خػػػ ؿ المرشػػػد الزراعػػػي ، كمػػ رعيػػػةاز المخمفػػات ال
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كػؿ معموماتهـ عف المخمفات الحقمية وكيفية التخمص منهػا عػف طريػؽ النػدوات التػي يقػـو بهػا 
 كمية الزراعية تامعة عيف شمس  ي ًا بعض الخبرا . الزراعي ، واإلرشادمف البيئة 

كمػػػػػا  تػػػػػال حػػػػػوالي ربػػػػػ  المبحػػػػػو يف  نػػػػػو يعرفػػػػػوف  ػػػػػذس المعمومػػػػػات عػػػػػف طريػػػػػؽ 
االتتماعػػات اإلرشػػادية ، كمػػا  تػػال ربػػ  المبحػػو يف  ي ػػًا  نهػػـ يعرفػػوف المعمومػػات الخاصػػة 

 ات العممية التي قاـ بها اإلرشاد الزراعي.بتدوير المخمفات الحقمية مف اإلي اح
مػػػف خػػػ ؿ حمػػػ ت اإلرشػػػاد  فػػػوف تمػػػؾ المعمومػػػاتر كمػػػا  تػػػال قميػػػؿ مػػػنهـ  نهػػػـ يع

 اإلرشاد الزراعي الخاصة بذلؾ. و نشرة التمعية الزراعية  ي اً  الزراعي و
 كما قاموا البعض منها بتصوير ا وخاصة المتعمميف منهـ لقرا تها وكيفية تنفيذ ا. 

ا  تػػال حػػوالي الخمػػس  ف يػػذ بوف للػػأ المرشػػد الزراعػػي فػػي مكتبػػو لمسػػؤاؿ عػػف كمػػ
مبحػو يف  نهػـ بزيػارتهـ ألحػد المعػارؼ بقريػة متػاورة  0كؿ مػا  ػو تديػد ، كمػا  تػال حػوالي 

 سم  عنها.
 أهم مشاكل الزراع المبحوثٌن فً تدوٌر هذه المخلفات  رابعاً : 

ولػػػـ يسػػػتطيعوا حمهػػػا  مػػػا لػػػنقص ٪ مػػػنهـ  نهػػػـ يتػػػدوف مشػػػاكؿ 24 تػػػال حػػػوالي  
 تػػال حػػوالي نصػػؼ العينػػة  نهػػا ال  الطريقػػة التػػي يقومػػوف بحمهػػا ، و معػػارفهـ  و لعػػدـ ليتػػاد

تتػػوفر لػػديهـ المعمومػػات الفنيػػة الدقيقػػة والخاصػػة بطريقػػة تػػدوير  ػػذس المخمفػػات ، كمػػا  تػػال 
تقطيػ  و يػال األيػدي  ي ًا    ة  رب  العينة  ف نقص اإلمكانيات المادية مف معػدات وآالت 

 العاممة المدربة عمأ طريقة التدوير.
مػف األرض لمقيػاـ بعمميػة تػدوير  فػائض كما  تال نصؼ المبحو يف  ف لػيس لػديهـ

 ػػذس التخمفػػات ، كمػػا يسػػيطر عمػػيهـ  ي ػػًا معتقػػداتهـ واألفكػػار والعػػادات والتقاليػػد الشػػائعة فػػي 
 التخمص مف  ذس المخمفات.
ارتفاع التكمفة حيث األسعار حاليا مرتفعة وزيػادة عػل   ٪ منهـ44كما ذكر حوالي 

 عمأ الزراع.
المخمفػػات  ركمػػا طػػرح بعػػض مػػنهـ يتػػل تحفيػػز الػػزراع فػػي حالػػة تدريبػػو عمػػأ تػػدوي

وصػػناعة سػػماد الكمبوسػػػت كػػذلؾ المتابعػػة المسػػػتمرة مػػف اإلرشػػاد الزراعػػػي وعمػػؿ لي ػػػاحات 
وعػي المػزارعيف المبحػو يف باأل ػرار  عممية مدعمة ومكررة عند العديد مػف المػزارعيف ، عػدـ
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المخمفػػات قميمػػة للػػأ حػػد مػػا  الناتمػػة عمػػأ البيئػػة ، سػػو  االسػػتخداـ ، صػػغر المسػػاحات تكػػوف
 مزارع.ال عند 

 توصٌات 

 .لعداد مرشد  خصائي بيئي 

 رسػػائؿ لرشػػادية واقعيػػة مػػ  المعالتػػة فػػي متػػاؿ البيئػػة خاصػػة المخمفػػات ال انويػػة  تتهيػػز
 ستفادة منها.الزراعية وكيفية اال

 ير سموؾ الزراع نحو استخداـ  ذس المخمفات لمحفاظ عمأ البيئة.يتغ 

  لنشا  مصن  صػغير لععػ ؼ يسػتخدـ  ػذس المخمفػات وقيػاـ القطػاع الخػاص بالمشػاركة
 م  الحكومة.

  مكف مف تخزينها ومعاممتها.االت تقطي  وكبس لمقش حتأ ي رورة توفير ماكينات و 

 ـ المخمفات كوقود )بيوتاز( بالمنازؿ.نشر الوعي لكيفية استخدا 

  نشػػر المعػػارؼ والمهػػارات الخاصػػة بكيفيػػة االسػػتفادة مػػف  ػػذس المخالفػػات بتصػػنيعها للػػأ
 ذلؾ صناعة سماد الكمبوست.ك ع ؼ  ير تقميدية و 

 قائمة المراجع :

الخػػولي ، حسػػيف زكػػأ ، دكتػػور وآخػػروف : اإلرشػػاد الزراعػػي ، كميػػة الزراعيػػة، تامعػػة  -1
 .1927ة ، اإلسكندري

النووي  ميف )دكتور( : تدوير المخمفات الع ػوية وآ ار ػا عمػأ البيئػة والتنميػة ، كتػال  -5
النػػػػػدوة العمميػػػػػة األولػػػػػأ ، المػػػػػردود االقتصػػػػػادي والبيئػػػػػي السػػػػػتخداـ المخمفػػػػػات الريفيػػػػػة 

 .,199والح ارية ، التمعية المصرية لمبحوث والخدمات البيئية ، القا رة ، 

وعػات برنػامج األمػـ بلمبيئة : التمهور والبيئة ، حالة البيئػة ، مط برنامج األمـ المتحدة -4
 .1992المتحدة لمبيئة ، 

 .5442تقرير اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ، وزارة الزراعة ، عاـ  -7



 
15 

 
 
 
 
 ( 2212)    ( 9 مجلد )   ( ( 2عدد )        ج. م. ع.  - اإلسكندريةجلة العلوم الزراعية والبيئية ، جامعة م

 

 ، الفاو ، دار ناف  لمطباعة، ير مبيف التاريخ. قتصاديةاالتكنولوتية تقريرعف ال -0

شاركة المعرفػة والخبػرات والتعمػيـ بالمشػاركة دورة لعػداد سويمـ محمد نسيـ )دكتور( : م -,
دارة وتطوير المحتوي ، شبكة اتصاؿ التنميػة  المدربيف في متاؿ االتصاؿ بالمشاركة وا 
الريفيػػة والزراعػػة )رادكػػوف( ، منظمػػة األ ذيػػة والزراعػػة لعمػػـ المتحػػدة ، معهػػد بحػػػوث 

 .5442اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، القا رة 

طػػة انطػػ ؽ للػػأ التنميػػة الريفيػػة ، قسػػويمـ محمػػد نسػػيـ )دكتػػور( : التعمػػيـ بالمشػػاركة ن -4
 .5442مصر لمخدمات العممية ، 

عبد التواد  حمػد عبػد الو ػال )دكتػور( : حتميػة التحػوؿ مػف الزراعػات الصػناعية للػأ  -2
، لسػػػتراتيتية لنتػػػاج زراعػػػي آمػػػف فػػػي الػػػوطف  ة فػػػي الػػػوطف العربػػػيالزراعػػػات البيولوتيػػػ

التػػز  األوؿ ، المتمػػس العربػػي لمدراسػػات  كتػػال المػػؤتمر، كتػػوبر ، 59-54العربػػي ، 
 .1999العميا والبحث العممي بالتعاوف م  وزارة الزراعة واستص ح األرا ي ، 

، التمػػوث البيئػػي وخطػػرس الػػدائـ عبػػد العزيػػز ، محمػػد كمػػاؿ )دكتػػور( : الصػػحة والبيئػػة  -9
لمصػػرية العامػػة لمكتػػال ، دار الط ئػػ  لمنشػػر ، الهيئػػة ا مػػأ صػػحتنا ، مكتبػػة األسػػرة،ع

1999. 

فػػػرج عػػػدلي كامػػػؿ : السػػػكاف والبيئػػػة ، مرتػػػ  فػػػي التوتيػػػو السػػػكاني ، القػػػا رة ، اإلدارة  -14
 .1990العامة لمتربية والبيئة والسكاف ، 

( : البحػػوث  يػػر الكميػػة والمناقشػػات التماعيػػة ,199كريتػػر لػػوري والشػػناوى ، ليمػػي ) -11
 يػػػر منشػػػورة لمعػػػامميف بوحػػػدة اإلعػػػ ـ المػػػائي ، وزارة األشػػػغاؿ  المركػػػزة ، محا ػػػرات

 والموارد المائية ، القا رة.

ر تقميديػػػة ، معهػػػد يػػػنشػػػرة لرشػػػادية عمػػػأ التغذيػػػة واألعػػػ ؼ الغسػػػكينة محمػػػد ابػػػرا يـ ، -15
 .5444، الحيواني بقطاع اإلنتاج بحوث اإلنتاج 

  المخمفات المزرعية و ير زينل عمأ عمأ )دكتور( : دراسة مقارنة لمتعامؿ م ،محمد -14
المزرعية المتواتدة لدي الريفيات ببعض قرى الوتهيف القبمي والبحري نشػرس بح يػة رقػـ 
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( معهػػػػد بحػػػػوث اإلرشػػػػاد الزراعػػػػي والتنميػػػػة الريفيػػػػة مركػػػػز البحػػػػوث الزراعيػػػػة ، 507)
5444. 

14- http://www.faco.org/index.on.htm. 

15- http://www.fao.org/wairdoes/af2004.03htm, 

 منهتية التعميـ والعمؿ بالمشاركة
16- http://kenanaonline.com/users/NICERAMpo/posts/45811. 

http://www.faco.org/index.on.htm
http://www.fao.org/wairdoes/af2004.03htm
http://kenanaonline.com/users/NICERAMpo/posts/45811
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