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 المستخلص
لتوصـيات برنـامج    زراع الطماطم   وتنفيذ  مدى معرفة   استهدف هذا البحث التعرف على      

الظروف البيئية التى تساعد علـى انتـشار     المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم، ومعرفتهم ب      
 اإلرشادية األنشطة شرة، ومدى استفادتهم من   ، وكذلك معرفتهم بمظاهر االصابة بهذه الح      الحشرة

 الزراعـى  المرشد مساعدة نحو هذه الحشرة، واتجاهاتهم   لمكافحة الزراعى اإلرشاد يقدمها التى
 وبـين بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين،  وتحديد العالقة  .هذه الحشرة  مكافحة فى لهم
 الطمـاطم،  أنفاق حافرة انتشار على تُساعد التى ةالبيئي بالظروف المبحوثين معرفة درجة من كل

 التـى  بالتوصـيات  معـرفتهم  ودرجة الطماطم، أنفاق بحافرة اإلصابة بمظاهر معرفتهم ودرجة
 التوصـيات،  لهـذه  تنفيـذهم  ودرجة الطماطم، أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج يتضمنها
 أنفـاق  حـافرة  لمكافحة الزراعى اإلرشاد مهايقد التى اإلرشادية األنشطة من إستفادتهم ودرجة

  .الطماطم انفاق حافرة مكافحة فى لهم الزراعى المرشد مساعدة نحو واتجاهاتهم الطماطم،
 مبحوثاً أختيـروا  ٢٠٠ من زراع الطماطم تمثلت فى عينة لتحقيق أهداف الدراسة تم أخذ  و

والواقعة تشتهر بزراعة الطماطم،    من القرى التى     المبحوثين   الطماطمعشوائياً من إجمالى زراع     
مركز ديرمواس، ومركز ملوى، ومركز المنيا، ومركز سـمالوط،         : فى ستة مراكز إدارية وهى    

 وتم جمع البيانات بالمقابلـة الشخـصية        تابعة لمحافظة المنيا،  والومركز مطاى، ومركز العدوة،     
 احصائيا النـسب المئويـة،      باستخدام استمارات االستبيان وأستخدم فى عرض البيانات وتحليلها       

  .والعرض الجدولى بالتكرار، ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون
  :وتمثلت أهم النتائج فيما يلى

 البيئيـة  بالظروف معرفتهم درجة كانت المبحوثين من%) ٩٧,٠ (العظمى الغالبية أنتبين  
 العظمـى  لبيـة الغا أنو ومرتفعـة،  متوسـطة  الطمـاطم  أنفاق حافرة انتشار على تُساعد التى

 أنفـاق  بحـافرة  اإلصـابة  بمظـاهر  يتعلق فيما مرتفعة معارف لديهم المبحوثين من%) ٩١,٠(
 بالتوصيات معرفتهم درجة كانت%) ٥٩,٥ (المبحوثين أخماس ثالث من يقرب ما وأن الطماطم،

 لبيـة الغا أن و ومرتفعة، متوسطة الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج يتضمنها التى
 برنـامج  يتـضمنها  التـى  للتوصـيات  تنفيذهم درجات كانت%) ٩٧,٠ (المبحوثين من العظمى
%) ٦٥,٥ (المبحـوثين  يقرب من ثلثى   ما مرتفعة، وأن  الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة

 أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى اإلرشاد يقدمها التى اإلرشادية األنشطة من همتإستفاد درجة كانت
 اتجـاههم  درجـة  كانت%) ٥٧,٥(يقرب من ثالثة أخماس المبحوثين     ما منخفضة، وأن  الطماطم

  .منخفضة الطماطم انفاق حافرة مكافحة فى لهم الزراعى المرشد مساعدة نحو
معنوية بين درجة معرفة زراع الطمـاطم المبحـوثين بـالظروف           كما تبين وجود عالقة     

نفاق الطماطم، وبين بعض متغيراتهم المستقلة المدروسـة        البيئية التى تساعد على انتشار حافرة أ      
 فـى  المبحوث حضرها التى اإلرشادية الندوات سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، وعدد     : وهى

المعلومات، وكذلك وجود عالقة معنوية      لمصادر تعرضهم الطماطم، ودرجة  أنفاق حافرة مكافحة
اهر االصابة بحافرة أنفاق الطماطم، وبين جميع       بين درجة معرفة زراع الطماطم المبحوثين بمظ      

 المبحـوثين  معرفـة  درجـة  معنويـة بـين    عالقة وكذلك وجود  متغيراتهم المستقلة المدروسة،  
 بعـض  وبـين  الطمـاطم،  أنفـاق  لحـافرة  المتكاملة المكافحة برنامج يتضمنها التى بالتوصيات
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 فـى  المبحوث حضرها التى رشاديةاإل الندوات وعدد السن،: وهى المدروسة المستقلة متغيراتهم
 معنوية عالقة وجود وكذلك المعلومات، لمصادر التعرض ودرجة الطماطم، أنفاق حافرة مكافحة

 أنفـاق  لحـافرة  المتكاملـة  المكافحة برنامج تضمنها التى للتوصيات المبحوثين تنفيذ درجة بين
 فى المبحوث حضرها التى ديةاإلرشا الندوات عدد متغير هو واحد مستقل متغير وبين الطماطم،

 مـن  المبحـوثين  اسـتفادة  درجة بين معنوية عالقة وجود الطماطم، وكذلك  أنفاق حافرة مكافحة
 اثنين مـن   وبين الطماطم، أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى اإلرشاد يقدمها التى اإلرشادية األنشطة

الزراعية،  الحيازة ومساحة الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات عدد :وهما المدروسة المتغيرات
 لهـم  الزراعى المرشد مساعدة نحو وأخيراً تبين وجود عالقة معنوية بين درجة اتجاه المبحوثين        

 الـسن،  :وهمـا  المدروسة المستقلة متغيراتهم الطماطم، وبين أثنين من    أنفاق حافرة مكافحة فى
ات يمكـن أخـذها فـى     وانتهى البحث بتقديم عدة توصـي     . المعلومات لمصادر التعرض ودرجة
  .االعتبار
 :البحثية والمشكلة المقدمة

 والهجمـات  البيئيـة  فالكوارث الساعة تقوم أن إلى الطبيعة مع صراع فى اإلنسان سيظل
 عـن  الحـديث  كـان  الستينيات بداية فى ذلك على دليل أكبر االنسان لها يتعرض التى الحشرية
 مـشاكل  أى تمثـل  ال كانـت  حيـث  الخيال حىو من يعتبر البيضاء الذبابة و األحمر العنكبوت
 المكثـف  اإلسـتخدام  نتيجـة  البيئـى  التوازن فى والخلل الفوران حدث أن بعد لكن و للزراعة
 المصرية الزراعة محددات من أصبحت و السطح على األفات هذه طفت الحقبة تلك فى للمبيدات

 يـسمع  مصر فى أحد يكن لم سنة وعشرون خمسة منذ. للمحاصيل فادحة خسائر من تحدثه لما
 فـى . مصر فى الموالح تدهور فى الرئيسية األسباب أحد اآلن هاهى و الموالح أنفاق صانعة عن

 هـى  هـا  و النخيل إيدز عليها يطلق التى و الحمراء النخيل سوسة عن نسمع لم الثمانينات بداية
    .مصر فى النخيل أشجار تدمر ومازالت دمرت قد األن

 فـي هـام دور مـن له لما القومي لإلقتصاد األساسية الركيزة هو اعيالزر القطاع ويعد
 ناحيــة،  مـن الغذائية السكان احتياجات إشباع عن المسئول هو القطاع فهذا االقتصادية التنمية
 يواجـه و أخـرى، ناحية من الخام المواد من الصناعي القطاع أنشطة بعض بمتطلبات والوفاء
 معظـم فـي كبيرة غذائية فجوة حدوث إلى تؤدي عديدة مشاكل مصر يف الغذائي األمن تحقيق

 .االقتصادية التنمية جهود تهدد التي السكان أعداد في الهائلة الزيادة نتيجة الزراعية الحاصالت
 طـوال  مناخهـا  بإعتدال تمتاز كمـا القـديم، العالم قارات بين فريد بموقع مصر تمتازو

 معظــم  زراعـة  نجـاح  على يساعد مما النيل ودلتا وادي في أراضيها معظم وبخصوبة العام
 المحاصـيل  أهـم  مـن  الخضروات زراعـة تعتبـر حيـث العام مدار على الخضر محاصيل
 جيـدة،  بـصورة وخدمتها بزراعتها العناية عند وفيراً وربحاً جيداً دخـالً تـدر التي الزراعية

). ٣٧ م،٢٠١٦: ٥ (األخيـرة  السنوات في يةوالغذائ اإلقتصادية الخضروات أهمية إزدادت حيث
 :التالية لألسباب ذلـك ويرجع
 .الـسكان أعـداد في المستمرة الزيادة -  ١
 ومــا  للخــضروات  الغذائية القيمة عن المتراكمة المعارف مقـدار زيـادة -  ٢
 .غذائية عناصر من تحويه
 لخــضروات ا زراعـة  مجـال  فـي  اإلستثمار من الناتج الربح مقدار زيادة -  ٣

 .المال رأس دوران وسـرعة
 مـن  الـصادرات  وزيادة الخضروات علـى الخارجيـة األسـواق إقبال زيادة -  ٤
 . الخـضر محاصيل كافة

 المحاصـيل مـن لكونه نظراً أهمية الخضر محاصيل أكثر من الطماطم محصول ويعتبر
 والفيتامينــات  المعدنيـة الحباألم الغنية المحاصيل من فهو المصري، الغذائي النمط في الهامة
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 يـتم التـي الرئيـسية الخـضر محاصـيل أحد كونه عن فضالً البشرية، لالحتياجات الالزمة
 مــن  فهــو  الــسكان  لغالبيـة  رئيـسي  كغـذاء  مصنعة أو طازجة صورة في استهالكها

 نيةالـسكا  الزيـادة  لمواجهـة  الغـذائي  األمـن  تحقيق تستهدف التي االستراتيجية المحاصـيل
 ).٨٩ م،٢٠١٣: ٣ (المـضطردة،
 أو المكشوف الحقل فى تزرع فهى مختلفة، بيئية ظروف تحت مصر فى الطماطم وتُزرع

 البحـر  سـاحل  إلـى  جنوبا الصعيد أعالى من الطماطم زراعة وتمتد البالستيكية، الصوب تحت
 نيلـى، ال الـصيفى،  المبكـر،  الـصيفى  هى عروات عدة على موزعة شماالً، المتوسط األبيض

 .)٥ م،٢٠٠٩: ٧(، البالستيكية األنفاق عروة إلى باإلضافة والشتوى،
 ٥٥٠من حوالى العربية مصر جمهورية مستوى على سنوياً منها المنزرعة المساحة وتبلغ

، سنوياً طناً مليون ١٠ حوالى تنتج والتى المختلفة العروات مدار على تقريباً فدان ألف ٦٠٠ إلى
 المـساحة  وحـدة  إنتاجيـة  حيـث  من العالم دول مستوى على الخامسة المرتبة فى مصر وتأتى

 والمعدنيـة  العـضوية  المركبات من العديد على الطماطم ثمار وتحتوى سنوياً، المنتجة والكمية
 وتـدخل  الطبيعية األكسدة مضادات أهم من الطماطم فى الليكوبين صبغة وتعتبر لإلنسان، المفيدة

 . لبروستاتاا تضخم عالج أدوية تركيب فى
 المحاصـيل  من عدد إنتاجية على الحشرية اآلفات أخطر من الطماطم أنفاق حافرة وتُعتبر

 المحاصـيل  هـذه  إنتاجية فى كبيرة خسائر إلى يؤدى ما وهو العالم دول من بالعديد االقتصادية
 خاصـة،  بـصفة  والطمـاطم  عامة بصفة الباذنجانية العائلة تصيب التى اآلفات أخطر من وهى

 مـن  % ١٠٠ إلى ٥٠ بين ما تتراوح كبيرة اديةاقتص أضراراً مسببة الطماطم محصول تهاجمو
 سيوة واحة فى م٢٠٠٩ عام بمصر الحشرة هذه انتشرت وقد مكافحتها، عدم حالة فى المحصول

 مـن  غيرهـا  عـن  الحـشرة  هذه وتختلف متفاوتة، بدرجات مصر محافظات بجميع انتشرت ثم
 تختفـى  وهـى  لهـا  متوفر الغذاء أن طالما شتوى بيات فى تدخل ال أنها فى األخرى الحشرات

 ).٣ م،٢٠١٣: ٨ (المرتفعة، الحرارة درجات فى ليالً وتنشط بالنهار
 الحـشرة  سـلوكيات إلى ذلك ويرجع الطماطم، أنفاق حافرة على بسهولة القضاء ويصعب

ـ  دةدالمتع ااجياله إلى باالضافة آخر إلى ورط نم اونموه اتطوره اءاثن  وسـهولة  العـام  والط
 وتختـرق . للمبيــدات  الحـرة  مقاومـة بدأ عن ناهيك توطنهـا، وسرعة وانتشـارها انتقالها

 نموها ويكتمل بداخلها ذىلتتغ رةالثم أو البراعم أو اقالس أو ةالورق بشرة فقسها، بمجرد اليرقات
 الـصعب  ومن الجافة، باتاتالن بين أو االنفاق، داخل أو التربة فىتتم الحشرة طور العذراء      دوق
 وسـائل  لذلك يجب اسـتخدام   . المعروفـة الكيميائيـة بالمـواد رةشالح مكافحـة الحالة هذه فى

 الـسيطرة  يمكـن  أنه اآلفة، بهذه المصابة البلدان كافة فى ثبت وقد اآلفة، على للسيطرة متعددة
 الحـازم  التطبيق على أساساً دتعتم وهذه المتكاملة، المكافحة استيراتيجية تطبيق خالل من عليها
 للحـشـرات  المكثـف  االصطياد استخدام فمثال) الزراعى الحجر (النباتية الصحة مراقبة لنظام
 فـي ) المتزنـة  (والكيمائية البيولوجية المكافحة استخدام إلى ةباالضاف ةالفرموني بالمصائد ةالكامل

 فيهــا  بمـا األخـرى الزراعية اتوالعملي ةالوقائي االجراءات ضببع ةمرفق بةمناس توقيتـات
 الجماعــي  العمــل  جانــب  إلـى  المتكاملـة،  المكافحـة  أي المطلوبة، التنظيف عمليـات

 وبيئيـة  ةوصـحي  اقتـصادية  معطيات وفق اآلفة على السيطرة فى يساعد ذلك كل للمزارعين،
 ).٤٦ م،٢٠١٥: ٢( مقبولة

 المـزارع  اسـتخدام  على القائمة آلفاتا إدارة نهج بأنها لآلفات المتكاملة المكافحة وتعرف
 مكافحـة  فـي  وفعال البيئة على وآمن اقتصادي بشكل والثقافية والطبيعية المادية األساليب لكافة

 مـن  مـزيج  األسـاليب  هذه وتشمل الزراعية، للمبيدات األدنى الحد باستخدام يسمح بما األفات،
 مقاومـة،  أصـناف  واستخدام التربة، صحة وإدارة البيولوجية، المكافحةو الميكانيكية، المكافحة

 أسـلوب  بأنهـا  Radcliffe et (10: P2, 2009( يعرفهـا  كما الزراعية، الثقافية والممارسات
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 المقاومـة  والنباتـات  الطبيعيـة  المفترسات إستخدام خالل من صحية بيئة وجعلها البيئة لحماية
  .الضارة الكيماوية المبيدات على اإلعتماد وتقليل

 أى الراسـى،  التوسع خالل من الزراعى باالنتاج النهوض بعملية الزراعى اإلرشاد ويهتم
 وتطبيـق  فهـم  علـى  الزراع ومساعدة المنزرعة، المساحة وحدة خالل من االنتاج كمية زيادة

 والـشتالت  والمهجنـة،  المنتقـاة  التقاوى مثل معها، التعامل وحسن الجديدة، الزراعية التقنيات
 تـوفير  على تساعد التى الحديثة الرى أساليب واستخدام والنيماتودا، الفطريات لمقاومة المعالجة

 لألسمدة الصحيح واالستخدام للمياه، واهدار اسراف دون المختلفة، للزراعات المائية االحتياجات
: ٤ (واألمـراض  اآلفـات  لمقاومة المبيدات استخدام وحسن الكيماوية، األسمدة وكذلك العضوية،

 .)٨٩ م،٢٠١٢
  :يلي فيما المتكاملة المكافحة أسلوب إستخدام فوائد، )P4, 2013, Atuhaire: 10( ويحدد

 .والبيئة اإلنسان لصحة الضرر تقليل - ١ 
 .اآلفات مكافحة عملية في المستخدمة المبيدات كمية لتقليل وقائي إجراء تعتبر - ٢ 
 .المبيدات إستخدام من تكلفة وأقل فاعلية أكثر تعتبر - ٣ 
 .المبيدات تخزين عن الناتجة المخاطر على التغلب في ساعدت - ٤ 

 لحـشرة  المتكاملة المكافحة أسلوب أن) ١٢٣ – ١١٣ ،١٩٩٨: ١( حسن، ويوضح
 :يلي ما يتضمن الطماطم محصول في البيضاء الذبابة

 :في وتتمثل الزراعية المكافحة: أوالً
 النـشاط  فتـرات  فى الزراعة التكون بحيث للزراعة المناسب الميعاد اختيار-  ١
 .األبيض للذباب

  ..البيضاء الذبابة لحشرة المتكاملة المكافحة بأسلوب الطماطم زراع معرفة - ٢
 .الطماطم خطوط بين للحشرة المفضلة العوائل زراعة- ٣
 .الحشرات لجذب للتربة كغطاء األرز قش إستعمال - ٤
  .المقاومة األصناف زراعة - ٥

 : في والمتمثلة يداتالمب بدائل إستخدام : ثانياً
 .للحشرات جاذبة صفراء وشرائط لوحات تثبيت - ١
 .البنفسجية فوق لالشعة الماص الفنيل من البالستيكية للبيوت أغطية إستعمال- ٢
 .للحشرات الجاذبة الصفراء البالستيكية التربة أغطية إستعمال-  ٣
  .للحشرات والضاردة للضوء العاكسة البالستيكية التربة أغطية إستعمال-  ٤
 والمعاملـة  إليهـا،  الحـشرات  وصول لمنع للنباتات الطافية األغطية إستعمال - ٥

 .الطبيعية النباتية بالمستحضرات
 .النباتية بالمنظفات الرش- ٦
 .المعدنية بالزيوت الرش- ٧
 .بيوفالي فطر إستعمال - ٨

 حـشرة  من يةللوقا بها الموصى المبيدات إستخدام طريق عن: الكيماوية المكافحة: ثالثاً
 .الطماطم محصول في البيضاء الذبابة

 حافرة لمكافحة منهـا بعض أو مجتمعة التالية والوسائل الطرق استخدام ويمكـن
 ). ٤٨ – ٤٧ م،٢٠١٥: ٢ (الطماطم،
ـ  مـن  التخلص اإلجراء بهذا دويقص: الزراعة أماكن تنظيف  .١  المحـصول  ابقاي

ـ  عادإلب سـليمة بطريقـة ارةالض واألعشاب ابقالس ـ  اطـوار  ضبع  المحتمـل  رةشالح
ـ  رش ويمكن. اخـرى اماكن إلى انتقالها دمع وضمان عليها تواجدها  المحـصول  ابقاي

 .ابه ةالمختبئ ذارىالع ىلع اءللقض مناسب بمبيد ةوالترب ابقالس
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 المحـصـول  جمع عقب زراعة بدون أسابيع ٦ -  ٤ من حوالى األرض تترك  .٢
 .التربة فى الموجودة العذارى نم صللتخل

 للـشمس  المحمية الزراعات فى خاصة التربة وتعريض لألرض الجيد الحرث  .٣
 .العذارى من للتخلص
 .الطماطم لزراعة المناسب الوقت عن المتأخرة أو المبكرة الزراعة تجنب  .٤
ـ  المـسبب  الفيـروس  من الخالية مالطماط من معتمدة اصناف اختيار  .٥  رضلم
 راتبحـش  االصـابة  مـن  خالية شـتالت واستخدام ىالفيروس الطماطـم أوراق التفاف

 .اتاألكاروس او البيضاء الذبابة لمث اخري حـشرات اية او الطماطم حافـرة
 الطماطــم  مع بالتعاقب الباذنجانية العائلة مـن الحشرات عوائل زراعة عدم  .٦
 .بالحشرة االصابة تفاقـم لتجنب

ـ  الـشباك  او باألجريـل  المغطاة األنفاق تتح مالطماط اتلمش ةزراع  .٧  ةالمانع
 .الحشرات ولخلد

 بأبــواب  المحميـة  والزراعـات  الـشـتالت  انتاج اماكن تـزود ان يجـب  .٨
 حـافرة  دخـول  يمنـع  بسـلك مغطاة النوافـذ وتكـون الغلـق، ومحكمـة مزدوجـة
 جميــع  ونظافـة فحص من التأكد من بد وال الهامة، شراتحال من وغيرها الطماطـم

 أن التأكـد  مــن  بـد  وال. آخر إلى مكان من نقلها قبـل المسـتخدمة راعةالز ادوات
 ضـمان  مـع  االغـالق،  ومحكمة والعطب الثقـوب من خالية المحمية الزراعات بيوت

 الزراعــات  أرض تغطية ويمكن كما. األمراض انتشار دون للحيلولة الجيـدة التهوية
 .الطماطم افرةح تعذر دون للحيلولة األسود بالبالسـتيك المحمية
 مختلـف  وجمع المستديمة، األرض وفى المشتل فى للشتالت الدورى الفحص  .٩
 بالسـتيك  أكيـاس  فى وضعها وبخاصة سليمة، بطريقة منها والتخلص المصابة األجزاء

 .الكومبست لىع اضافتها ثم ومن مباشرة للشمس وتعريضها باحكام، غلقها ويتم
 للرصـد  بأسبوعين الزراعة قبل) ةالمائي أو تادل (ةالفرموني المصائد استخدام  .١٠

 كانـت  اذا المحميـة،  الزراعات داخل وبخاصة العدد وزيادة الزراعة مناطق فى المبكر
 .الطماطم بحافرة مسبقا مصابة الزراعة منطقة

 مثـل  الباذنجانية، العائلة إلى تنتمى التى وخاصة) األعشاب (الحشائش ازالة  .١١
 بطريقـة  فـورا  واعـدامها  االنتـاج  بمنـاطق  الموجودة يرهاوغ الديب وعنب الداتورة
 .سـليمة

 .المحصول نمو فترة طوال متوازنين وتسميد رى نظام اتباع  .١٢
 .الباذنجانية العائلة محاصيل من تخلو زراعية دورة اتباع  .١٣
 الحقـل  فـى  بالليل أو الغروب وقت طاءغ دون جمعت التى الثمار ترك عدم  .١٤

 بأسـرع  والتعبئة الفرز أماكن إلى نقلها سرعة وضرورة باآلفة، صابةالل تتعرض ال كى
 .يمكن ما

 حشرية أطوار أى من وأدواتهم مالبسهم نظافة من التأكد العاملين على يجب  .١٥
 .آخر إلى مكان من االنتقال قبل

 مكـان  مـن  نقلها قبل التعبئة وعبوات المحصول جمع أدوات وتطهير فحص  .١٦
 .آخر إلى

 أى مـن  خلوهـا  من والتأكد األخرى العوائل أو الطماطم نقل وسائل فحص  .١٧
 .وجدت إن فوراً منها والتخلص حشرية أطوار

 الزراعـات  حـول  الحيويـة  لألعـداء  الجاذبة النباتية األنواع بعض زراعة  .١٨
  .الحيوية األعداء تواجد على والحفاظ لجذب المفتوحة والحقول المحمية
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قتصادية لمحصول الطماطم إال أن انتاجيته لـم تـصل     وعلى الرغم من األهمية اال    
إلى الحد األمثل فى منطقة البحث، وتقريباً فى جمهورية مصر العربيـة كلهـا، وربمـا                

 انتشار األمراض واآلفات وخاصة حافرة أنفاق الطماطم، أو عدم معرفـة         يرجع ذلك إلى  
رة أو عدم قدرتهم علـى      الزراع بتوصيات برنامج المكافحة المتكاملة لمقاومة هذه الحش       

بير فى توعية المـزارعين     كتنفيذ هذه التوصيات، لذلك فإن على اإلرشاد الزراعى دور          
ومساعدتهم فى الوقاية من هذه اآلفة عن طريق تطبيـق توصـيات برنـامج المكافحـة                

  .المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم
  :البحث أهداف

 انتـشار  علـى  تـساعد  التى يئيةالب بالظروف المبحوثين معرفة درجة تحديد – ١
  .الطماطم أنفاق حافرة

  .الطماطم أنفاق بحافرة االصابة بمظاهر المبحوثين معرفة درجة تحديد – ٢
 المكافحـة  برنـامج  يتضمنها التى بالتوصيات المبحوثين معرفة درجة تحديد -  ٣

  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة
 المكافحـة  برنـامج  يتـضمنها  التى تللتوصيا المبحوثين تنفيذ درجة تحديد -  ٤

  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة
 الزراعـى  اإلرشـاد  يقدمها التى األنشطة من المبحوثين استفادة درجة تحديد – ٥
  .الطماطم أنفاق حافرة لمكافحة
 مكافحـة  فـى  لهـم  الزراعى المرشد مساعدة نحو المبحوثين اتجاهات تحديد – ٦

  .الطماطم انفاق حافرة
 التـى  البيئيـة  بالظروف المبحوثين معرفة درجة: من كل بين العالقة تحديد – ٧
 بحـافرة  االصـابة  بمظـاهر  معرفتهم ودرجة الطماطم، أنفاق حافرة انتشار على تساعد
 المتكاملـة  المكافحـة  برنامج يتضمنها التى بالتوصيات معرفتهم ودرجة الطماطم، أنفاق

 األنـشطة  من استفادتهم ودرجة التوصيات، لهذه تنفيذهم ودرجة الطماطم، أنفاق لحافرة
 مـساعدة  نحو واتجاهاتهم الطماطم، أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى اإلرشاد يقدمها التى

 المـستقلة  متغيـراتهم  وبـين . الطمـاطم  انفاق حشرة مكافحة فى لهم الزراعى المرشد
 لنـدوات ا وعـدد  الطمـاطم،  زراعـة  فى الخبرة سنوات وعدد السن،: وهى المدروسة
 الحيـازة  ومـساحة  الطماطم، أنفاق حافرة مكافحة فى المبحوث حضرها التى اإلرشادية
 الخاصـة  المعلومـات  لمـصادر  المبحـوث  وتعـرض  بالطماطم، المزروعة الزراعية
  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة بالمكافحة

  :البحث فروض
 تـساعد  التى البيئية بالظروف المبحوثين معرفة درجة بين معنوية عالقة توجد .١

 وعدد السن،: وهى المدروسة المستقلة متغيراتهم وبين الطماطم أنفاق انتشارحافرة على
 فى المبحوث حضرها التى اإلرشادية الندوات وعدد الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات
 وتعرض بالطماطم، المزروعة الزراعية الحيازة ومساحة الطماطم، أنفاق حافرة مكافحة

  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة بالمكافحة الخاصة المعلومات لمصادر وثالمبح
 أنفاق بحافرة االصابة لمظاهر المبحوثين معرفة درجة بين معنوية عالقة توجد .٢

 فـى  الخبـرة  سـنوات  وعدد السن،: وهى المدروسة المستقلة متغيراتهم وبين الطماطم،
 حـافرة  مكافحـة  فى المبحوث حضرها لتىا اإلرشادية الندوات وعدد الطماطم، زراعة
 المبحـوث  وتعـرض  بالطمـاطم،  المزروعة الزراعية الحيازة ومساحة الطماطم، أنفاق

  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة بالمكافحة الخاصة المعلومات لمصادر
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 يتـضمنها  التـى  للتوصـيات  المبحوثين معرفة درجة بين معنوية عالقة توجد .٣
 المدروسـة  المـستقلة  متغيراتهم وبين الطماطم، أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج

 التـى  اإلرشـادية  الندوات وعدد الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات وعدد السن،: وهى
 الزراعيـة  الحيـازة  ومـساحة  الطمـاطم،  أنفـاق  حافرة مكافحة فى المبحوث حضرها

ـ  لمـصادر  المبحـوث  وتعرض بالطماطم، المزروعة  بالمكافحـة  الخاصـة  اتالمعلوم
  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة
 يتـضمنها  التـى  للتوصـيات  المبحـوثين  تنفيذ درجة بين معنوية عالقة توجد .٤
 المدروسـة  المـستقلة  متغيراتهم وبين الطماطم، أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج

 التـى  اإلرشادية ندواتال وعدد الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات وعدد السن،:  وهى
 الزراعيـة  الحيـازة  ومـساحة  الطمـاطم،  أنفـاق  حافرة مكافحة فى المبحوث حضرها

 بالمكافحـة  الخاصـة  المعلومـات  لمـصادر  المبحـوث  وتعرض بالطماطم، المزروعة
  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة
 مهايقـد  التـى  األنـشطة  من المبحوثين استفادة درجة بين معنوية عالقة توجد .٥
 المدروسـة  المـستقلة  متغيراتهم وبين الطماطم، أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى اإلرشاد

 التـى  اإلرشـادية  الندوات وعدد الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات وعدد السن،: وهى
 الزراعيـة  الحيـازة  ومـساحة  الطمـاطم،  أنفـاق  حافرة مكافحة فى المبحوث حضرها

ـ  وتعرض بالطماطم، المزروعة  بالمكافحـة  الخاصـة  المعلومـات  لمـصادر  وثالمبح
  .الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة
 لهم الزراعى المرشد مساعدة نحو المبحوثين اتجاهات بين معنوية عالقة توجد .٦

 الـسن، :  وهـى  المدروسـة  المستقلة متغيراتهم وبين الطماطم، انفاق حشرة مكافحة فى
 حـضرها  التـى  اإلرشـادية  النـدوات  دوعد الطماطم، زراعة فى الخبرة سنوات وعدد

 المزروعـة  الزراعيـة  الحيـازة  ومـساحة  الطماطم، أنفاق حافرة مكافحة فى المبحوث
 لحـافرة  المتكاملـة  بالمكافحة الخاصة المعلومات لمصادر المبحوث وتعرض بالطماطم،

  .الطماطم أنفاق
  :اإلحصائية الفروض

 بإضـافة  االحـصائية  الفروض صياغة تم ذكرها السابق البحثية الفروض الختبار
  .بحثى فرض كل قبل" ال "النفى حرف

 :الطريقة البحثية
 المبحـوثين  معرفـة  درجـة  تحديـد  :لتحقيق الهدف األول من هذا البحث وهـو       

، اقتـصر البحـث علـى       الطماطم أنفاق حافرة انتشار على تساعد التى البيئية بالظروف
 عـروة  فى أن هذه الحشرة تنتشر   :  وهى ثالث معلومات عن هذه الظروف البيئية     عرض  
 النهار، وأنهـا تنـشط     فى وتختفى الليل فى الشتاء، وأنها تنشط   عروة من أكثر الصيف

  .الحرارة درجة ارتفاع مع أكثر
 االصـابة  بمظـاهر  المبحـوثين  معرفة درجة تحديد :ولتحقيق الهدف الثانى وهو   

 أنفـاق  وجود : وهى الطماطم، اقتصر البحث على عرض سنة مظاهر فقط        أنفاق بحافرة
 اللـون  إلى الورقة لون والثمار، تغير  والساق الورقة على الشكل منتظمة غير وممرات

المـصابة،   الثمـار  اإلصـابة، تعفـن    نتيجة لكسر الساق األوراق، تعرض  البنى، جفاف 
  .عليها الطماطم أنفاق حافرة لتغذية نتيجة بكثرة األزهار سقوط

 برنـامج  يتضمنها التى بالتوصيات المبحوثين ةمعرف: ولتحقيق الهدف الثالث وهو   
الطماطم، اقتصرالبحث على عـرض توصـيات أقـسام       أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة
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توصيات المكافحة الزراعيـة، وتوصـيات المكافحـة        : برنامج المكافحة المتكاملة وهى   
  . ماويةباستخدام الفرمونات، وتوصيات المكافحة الحيوية، وتوصيات المكافحة الكي

  :اآلتى فى التفصيل ببعض التوصيات هذه عرض ويمكن
 المحـصول  بقايـا  مـن  التخلص: توصيات المكافحة الزراعية وتشتمل على    : أوال

 جمـع  عقـب  زراعـة  بـدون  أسـابيع  ٦- ٤ من حوالى األرض بالحرق، ترك   السابق
 مـرات  ثـالث  لألرض الجيد الحرث بالتربة، الموجودة العذارى من للتخلص المحصول

 الزراعـة  تجنـب  العـذارى،  من للتخلص الشمس إلى التربة تعريض أجل من متعامدة
 أخر إلى يونيو أول من المتأخرة الزراعة مارس، تجنب  أول حتى يناير أول فى المبكرة

 مـشاتل  فيـه، زراعـة    موثـوق  مصدر ومن صابةاال من خالية الشتالت يوليو، شراء 
 وفـى  المـشتل  فى للشتالت الدورى الفحص الحشرة، دخول لمنع األنفاق تحت الطماطم
 العائلـة  مـن  الحـشرة  عوائـل  زراعة عدم (الزراعية الدورة باعتا المستديمة، األرض

 الثمار ترك أيام، عدم  ٧ إلى ٣ كل الرى فى ، االنتظام )الطماطم مع بالتعاقب الباذنجانية
  .إلصابةل تتعرض ال كى الحقل فى الليل أو الغروب أثناء غطاء بدون جمعت التى

 المـصائد  فحص يجب :توصيات المكافحة باستخدام الفرمونات وتشتمل على     : ثانياً
 اتجـاه  فـى  للفدان مصيدة١٥- ١٢ من الحشرات، وضع  وجود من للتأكد أسبوع كل مرة

المباشـر،   الـشمس  ضـوء  عن بعيداً الفرمون الشديدة، وضع  اإلصابة حالة فى الرياح
 الفرمون كبسوالت األرض، حفظ  سطح من ترم ٢- ١،٥ من ارتفاع على المصائد وضع

 إال الفرمـون  كبسوالت فتح طويلة، عدم   لفترة بقائها لضمان منخفضه حرارة درجة فى
  .مباشرة االستخدام قبل

 والمفترسـات  المـتطفالت  استخدام :توصيات المكافحة الحيوية وتشتمل على    : ثالثا
 ٧٥ (نبـات  لكل حشرة ٣٠ عدلبم الترايكوجراما طفيل اإلصابة، يطلق  ظهور بداية عند

 المرغوب النتيجة على الحصول يتم حتى أيام٤ - ٣ كل الطفيل ، إطالق )متر لكل حشرة
 المفترسـات  إطـالق  تكـرار  للنبات،   العلوى الثلث على الطفيل اليها، إطالق  الوصول

 مركـب  اليها، اسـتخدام   الوصول المرغوب النتيجة على الحصول يتم حتى والمتطفالت
  .النيم بذور نم مستخلص

 أو عصراً الرش يكون أن يجب :توصيات المكافحة الكيماوية وتشتمل على    : رابعاً
) ابـامكتين  (بـ للمكافحة، الرش  المستخدمة المبيدات بين تبادل عمل المغرب، يجب  قبل

 .ماء لتر١٠٠/سم٥٠ بمعدل%) ٣٦شالنجر (بـ ماء، الرش لتر١٠٠/سم٤٠ بمعدل
ـ  ماء، الـرش   لتر١٠٠/سم٥٠ بمعدل%) ٥٠أفانت (بـ الرش %) ٢٤تريـسر  (بـ

ـ  ماء، الرش  لتر١٠٠/جم٢٠ بمعدل) بروكليم (بـ ماء، الرش  لتر١٠٠/سم٥٠ بمعدل  بـ
 بمعــدل%) ٥٠ســوميثيون (بـــ مــاء، الــرش لتــر١٠٠/ســم٢٥ بمعــدل) بيليــو(

 .ماء لتر١٠٠/سم٤٥٠
) كوراجين (بـ ماء، الرش  لتر١٠٠/سم٢٠ بمعدل%) ٤٠فليكس فوليام (بـ الرش

  .ماء لتر١٠٠/سم٣٠ بمعدل) تريجارد (بـ ماء، الرش لتر١٠٠/سم١٢٠بمعدل
 التـى  األنـشطة  من المبحوثين استفادة درجة تحديد :ولتحقيق الهدف الخامس وهو   

 اقتصر البحث على عرض عدد      .الطماطم أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى اإلرشاد يقدمها
 المـزارع  منزله، زيارة أو لهحق فى للمزارع المرشد زيارة: عشرة أنشطة إرشادية وهى   

 .الطماطم أنفاق حافرةل المتكاملة بالمكافحة خاصة اجتماعات مكتبه، عقد فى للمرشد
 الـزراع  الطماطم، توجيه  أنفاق حافرةل المتكاملة المكافحة عن إرشادية ندوات عقد

 كيفيـة  عـن  الـزراع  إرشاد الطماطم، أنفاق حافرةل المتكاملة بالمكافحة الخاصة للطرق
 وتجهزهـا  األرض إعـداد  كيفيـة  عن الزراع إرشاد الكيماوية، المبيدات وتجهيز إعداد
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 اإلصـابة، تـوفير    من الخالية الشتالت بيع أماكن عن الزراع المحصول، إرشاد  لخدمة
الطمـاطم،   أنفـاق  لحـافرة  المتكاملـة  بالمكافحة الخاصة اإلرشادية والمجالت النشرات

  .الفرمونية المصائد استخدام كيفية عن الزراع إرشاد
 مـساعدة  نحـو  المبحـوثين  اتجاهـات  تحديد: ولتحقيق هدف البحث السادس وهو    

 اقتصر البحـث علـى عـرض        .الطماطم انفاق حافرة مكافحة فى لهم الزراعى المرشد
  لمـا  فيها، إسالة للمرشد باروح بتقابلنى حاجة كل مش: احدى عشر جملة اتجاهية وهى    

 اروح طـول  علـى  باللى على بيخطر الطماطم زراعة في مرض أو اصابة اى بتقابلنى
 هو المرشد للمرشد، طول على بروح المكافحة في مشكلة بتقابلنى لما الزراعي، للمرشد

 زراعـة  فـي  كثيـرة  حاجـات  في الطماطم، زراعة في مشكلة اى عن إسالة واحد أخر
 للمرشـد  كتيـر  رحـت  أنا الزراعي، المرشد فيها سألت إذا اال أعملها معرفش الطماطم
 آلمـراض  المتكاملة المكافحة في كتير حاجات يعرفني علشان فات للي الموسم الزراعي

 المرشـد  بمـساعدة  اال مـاتتحلش  الطمـاطم  اصـابات  فى مشاكل الطماطم، فيه  وأفات
 االصـابة  أو بالحـشرات  االصـابة  مـشاكل  حـل  في نفسي على باعتمد الزراعى، انا 

 لمكافحـة  حلـول  لديه تكن لم ولكن كتير الزراعى شدللمر رحت للطماطم، أنا  المرضية
 الطماطم وحشرات ألمراض المتكاملة المكافحة عن معلومات باحتاج الطماطم، لما  آفات

 الطماطم في واآلفات باألمراض إصابة بتقابلنى طول، لما  على الزراعي للمرشد باروح
 .الزراعى المرشد هو أسأله أفكر واحد أخر

باإلضافة إلى بعض المتغيرات المستقلة فى استمارة اسـتبيان          ماسبقوقد تم وضع    
مزارعـى  تم إعدادها لتحقيق األهداف البحثية، واستخدمت لجمع البيانات من عينة مـن             

تابعـة لـستة مراكـز    قري  مزارعاً تم اختيارهم عشوائيا من      ٢٠٠ بلغ عددهم    الطماطم
 عـام   أغسطس وسـبتمبر  ري  ، وقد حدد المجال الزمني للبحث خالل شه       بمحافظة المنيا 

، كما تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية لإلجابة علي عدد من األسئلة تـضمنتها          ٢٠١٨
  :استمارة اإلستبيان وقد تضمنت االستمارة خمسة أقسام من األسئلة كانت كالتالي

وعدد ،  وسنوات خبرته فى زراعة الطماطم     ويتضمن سن المبحوث،     :القسم األول   
 حيازتـه   ومساحة،  ادية التى حضرها فى مكافحة أمراض وآفات الطماطم       الندوات اإلرش 

ومصادر الحصول على المعلومات فيمـا يخـتص بمكافحـة حـافرة أنفـاق              الزراعية،  
  .الطماطم

 معرفة المبحوثين بالظروف البيئيـة  درجةأسئلة مغلقة للتعرف عن  :القسم الثاني  
درجة معرفتهم بمظاهر االصابة بهـذه      التى تساعد على انتشار حافرة أنفاق الطماطم، و       

الحشرة، ودرجة معرفتهم بتوصيات برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطمـاطم،           
وكذلك درجة تنفيذهم لهذه التوصيات، ودرجة استفادتهم مـن األنـشطة التـى يقـدمها               
اإلرشاد الزراعى لمكافحة أمراض وآفات الطماطم، ودرجة اتجاهـاتهم نحـو مـساعدة             

  .المرشد الزراعى لهم فى مكافحة حافرة أنفاق الطماطم
التعرف على المشكالت التى تواجه المبحوثين فـى تنفيـذ          ويتضمن  : القسم الثالث 

  .برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم من وجهة نظرهم
التعرف على مقترحات المبحوثين لحل المـشكالت التـى        ويتضمن   :القسم الرابع   

ههم أثناء تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفـاق الطمـاطم مـن وجهـة               تواج
  .نظرهم

 :المعالجة الكمية للبيانات
  :بعد اإلنتهاء من جمع البيانات تم تفريغها ومعالجتها كميا على النحو التالى

  : المتغيرات الشخصية وهى



Doi: 10.21608/ajas.2019.33520   
                                                  ٢٠١٩، إسماعيل عبد المالك محمد إسماعيل 

http://ajas.journals.ekb.eg/ 

 219 

 هـذا  اءإجـر  وقـت  حتــي  المبحـوث عمر البحث هذا في به ويقصد: السن- ١
  .بالسنوات مقدرا البحث
 عـدد البحـث هذا في ابه ويقصد : الطماطم زراعة فى الخبرة سنوات عدد - ٢ 

 وذلـك  رقمية بقيم ذلك عن معبراً الطماطم زراعة فـي المبحوث قضاها التي السنوات
  .الطماطم زراعة في المبحوث قضاها خبرة سنة لكل درجة بإعطاء
 أنفـاق  حـشرة  مكافحـة  فـى  المبحوث حضرها لتىا اإلرشادية الندوات عدد - ٣
 حـضرها  التـى  اإلرشـادية  النـدوات  عدد إجمالي البحث هذا في ابه ويقصد: الطماطم
  .رقيمة بقيم عنها معبراً ، الطماطم أنفاق حشرة مكافحة فى المبحوث
 المـساحة  إجمـالي  البحـث  هـذا  في ابه ويقصد: الزراعية الحيازة مساحة - ٤ 

  .بالفدان مقدرة مبحوث، كل لدى الطمـاطم بمحصول المزروعة
 البحث هذا في ابه ويقصد: المعلومات على الحصول لمصادر التعرض درجة - ٥

  .رقمية بقيم عنها معبراً المعلومات، على الحصول لمصادر المبحوث تعرض مدى
 أنفـاق  حـافرة  انتـشار  علـى  تـساعد  التى البيئية بالظروف المعرفة درجة - ٦
 التـى  البيئيـة  بـالظروف  المبحـوث  معرفة درجة البحث هذا فى بها ويقصد: الطماطم

  .رقمية بقيم عنها معبراُ الطماطم، أنفاق حافرة انتشار على تساعد
 هـذا  فى بها ويقصد: الطماطم أنفاق بحافرة  االصابة بمظاهر المعرفة درجة - ٧
 معبـراُ  ،الطماطم أنفاق بحافرة المحصول اصابة بمظاهر المبحوث معرفة درجة البحث
  .رقمية بقيم عنها

 لحـافرة  المتكاملـة  المكافحة برنامج يتضمنها التى بالتوصيات المعرفة درجة - ٨
 التـى  بالتوصـيات  المبحـوث  معرفـة  درجة البحث هذا فى بها ويقصد: الطماطم أنفاق

  .رقمية بقيم عنها معبراُ الطماطم أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج يتضمنها
 المتكاملـة  المكافحـة  برنـامج  يتضمنها التى للتوصيات المبحوث تنفيذ درجة - ٩
 للتوصـيات  المبحوث تنفيذ درجـة البحث، هذا فى بهـا ويقصد: الطماطم أنفاق لحافرة

 بقـيم  عنهـا  معبـراُ  الطمـاطم،  أنفاق لحافرة المتكاملة المكافحة برنامج يتضمنها التى
  .رقمية

 اإلرشـاد  يقـدمها  التـى  اإلرشـادية  نـشطة األ من المبحوثين إستفادة درجة - ١٠
 االسـتفادة  مـدى  البحث، هذا فى بهـا ويقصد: الطماطم أنفاق حافرة لمكافحة الزراعى

 الزراعـى  اإلرشـاد  يقـدمها  التـى  اإلرشادية األنشطة من المبحوث عليها يحصل التى
  .رقمية بقيم عنها معبراُ الطماطم، أنفاق حافرة لمكافحة

 حـافرة  مكافحـة  فى لهم الزراعى المرشد مساعدة نحو ثينالمبحو اتجاهات - ١١
 المبحـوث  حيادية أو سلبية أو إيجابية مدى البحث، هذا فى بهـا ويقصد: الطماطم انفاق
  .رقمية بقيمة ذلـك عن معبراً الزراعى المرشد مع التعامل فـي

  البحث منطقة
 بهـا  تتركـز  تىال القرى بعض اختيار وتم المنيا، محافظـة في البحث هذا أجري

 وقريـة  ديرمواس، بمركز دلجا قرية: وهى المحافظة مراكز بعض فى الطماطم زراعة
 بمركـز ) ٦ (وقريـة  مـسعود  الشيخ وعرب مسعود، الشيخ وقريتى ملوى، بمركز تندة

 وقريـة  سمالوط، بمركز والصليبة النصارى وقريتى مطاى، بمركز) ٢ (وقرية العدوة،
  .المنيا لمحافظة المكونة مراكز التسعة من راكزم ستة وهم المنيا، بمركز) ٧(

  : البيانات وتحليل جمع أسلوب
 االسـتبيان،  اسـتمارات  باسـتخدام  الشخصية بالمقابلة البحث هذا بيانات جمع تم

 القـرى  مـن  اختيـارهم  تـم  مزارع ٣٠ عدد على لها مبدئي إختبـار إجراء تم والتى
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 مبحوثـاً  ٢٠٠ فـى  البحـث  عينة وتمثلت. الطماطم محـصول زراع مـن المذكورة،
 ونظـراً .  من القرى المختـارة    المبحوثين، الطماطم زراع إجمالى من عشوائياً أختيروا

 تـم  فقد بعضها، عن القرى وتباعد البحث، مجتمع تجانس وعدم البحث شاملة حجم لكبر
  :التالية)  ١٩٧٠ (Krjcie and Morgan  معادلة حسب حجم العينة تحديد

S = X2 NP (1-P) / D2 (N-1) + X2 P (1-P)  
 الجدولى والعرض المئوية، النسب احصائيا، وتحليلها البيانات عرض فى وأستخدم

  .لبيرسون البسيط االرتباط ومعامل بالتكرار،
  :النتائج ومناقشتها

  :وصف عينة البحث: أوالً
 النحـو  لـى ع المستقلة لمتغيراتهم وفقاً المبحوثين توزيع) ١ (رقم بالجدول البيانات توضح

  :التالى
   السن- ١

 كحـد   سـنة  ٢٥تم توزيع المبحوثين وفقاً لسنهم حيث تراوح المدى العمرى الفعلى بـين             
 ،٥,٦٨وانحراف معيـاري قـدره      ،  ٤٥,٥٣بمتوسط حسابي قدره    ،  كحد أعلى   سنة ٦٧و ،أدنى

 ٣٩أقل من   : ( إلى ثالث فئات هي    العمرى الفعلى تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى      وبناء على ذلك    
  ).سنة ٥٢أكثر من (و ،)سنة ٥٢-٣٩( و،)سنة

  
  : سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم– ٢

تم توزيع المبحوثين وفقاً لسنوات خبرتهم فى زراعة الطماطم، حيث تراوح المدى الفعلـى     
 بمتوسـط   ، كحد أعلى   سنة ٢٥و،  كحد أدنى  سنة ٥لعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم بين        

تم تقسيم المبحوثين وفقـاً     وبناء على ذلك     ،٥,٠٨وانحراف معياري قدره    ،  ١٤,٩٩حسابي قدره   
أكثر (و ،)سنة ١٧-١١( و ،)سنة ١١أقل من   : (إلى ثالث فئات هي   لسنوات الخبرة    الفعلىللمدى  

  ).سنة ١٧من 
   
  :الطماطم أنفاق حافرة مكافحة فى المبحوث حضرها التى اإلرشادية الندوات  عدد– ٣

 أنفـاق  حافرة مكافحة فى حضروها التى اإلرشادية لمبحوثين وفقاً لعدد الندوات   تم توزيع ا  
 ،كحـد أعلـى    نـدوة    ١٠و ، كحد أدنى  ٣الطماطم، حيث تراوح المدى الفعلى لعدد الندوات بين         

تم تقسيم المبحوثين   وبناء على ذلك     ،٥,٤٨وانحراف معياري قدره    ،  ٥,٧٣بمتوسط حسابي قدره    
أكثر (و ،)ندوة ٧-٥( و ،)ندوة ٥أقل من   : (إلى ثالث فئات هي   سنوات الخبرة   ل الفعلىوفقاً للمدى   

  ).ندوات ٧من 
  : مساحة الحيازة الزراعية المزروعة بالطماطم– ٤ 
تم توزيع المبحوثين وفقاً لمساحة الحيازة الزراعية، حيث تراوح المدى الفعلـى لمـساحة     

، ٤,٩٤ بمتوسط حـسابي قـدره   ،كحد أعلى فدان ١٥و ، كحد أدنى فدان١الحيازة الزراعية بين    
لـسنوات   الفعلىتم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى      وبناء على ذلك     ،٣,٦٨وانحراف معياري قدره    

  ).فدان ١٠أكثر من (و ،)فدان ١٠-٥( و،)فدان ٥أقل من : (إلى ثالث فئات هيالخبرة 
  : التعرض لمصادر المعلومات– ٤
هم لمصادر المعلومات، حيث تـراوح المـدى الفعلـى          تم توزيع المبحوثين وفقاً لتعرض     

 بمتوسط  ،كحد أعلى  درجة   ٥٥و ، كحد أدنى   درجة ١٠لدرجة تعرضهم لمصادر المعلومات بين      
تم تقسيم المبحوثين وفقـاً     وبناء على ذلك     ،٨,٦٧وانحراف معياري قدره    ،  ٣٩,٥٨حسابي قدره   

 ،) درجـة  ٢٦أقل مـن    : (ث فئات هي  إلى ثال لدرجة التعرض لمصادر المعلومات      الفعلىللمدى  
  ). درجة٤٠أكثر من (و ،) درجة٤٠-٢٦(و
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٦٤٣٢٫٠

٣٤٫٠

١١٠أقل من ٥ أفندنة

٢٠٠١٠٠االجمالى 

٥٥٫٠

٧٣٣٦٫٥من ٥ - ١٠ أفدنة

١٧٨٫٥أكثر من ١٠ أفدنة

٨٩٤٤٫٥أقل من ٥ ندوات

٩٢٤٦٫٠أكثر من ٤٠ درجة

أقل من   ١١ سنة

من ١١ - ١٧ سنة 

٧٣

٥٢

٧٥٣٧٫٥أكثر من ١٧ سنة 

١٠٠ ٢٠٠االجمالى 

٦٨

٣١١٥٫٥من ٥ - ٧ ندوات

٢٠٠االجمالى 
٨٠٤٠٫٠أكثر من ٧ ندوات

١٠٠

المتغیرات

١٠٠ ٢٠٠االجمالى 
٦٨٣٤٫٠أكبر من ٥٢ سنة 

٣١٫٥

١٠٥٥٢٫٥

أقل من ٢٦ درجة

جدول رقم  (١) توزیع المبحوثین من مزارعى الطماطم وفقا   
لمتغیراتھم الشخصیة المدروسة 

%التكرار%التكرار

من ٣٩ - ٥٢ سنة 

أصغر من ٣٩ سنة 

من ٢٦ - ٤٠ درجة

٢٠٠١٠٠االجمالى 

المتغیرات

  السن  سنوات الخبرة

 مساحة الحیازة الزراعیة حضور الندوات اإلرشادیة 

 التعرض لمصادر المعلومات

٣٦٫٥

٢٦٫٠

     
 درجة معرفة المبحوثين بالظروف البيئية التى تُـساعد علـى انتـشار حـافرة أنفـاق                :ثانيا

  :الطماطم
تراوحت درجة معرفة المبحوثين بالظروف البيئية التى تُساعد على انتشار حـافرة أنفـاق         

، ١٨,٣٦بمتوسط حسابي قـدره     ،  درجة كحد أعلى   ٢٨، درجة كحد أدنى   صفرالطماطم ما بين    
:  وتم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى الفعلى إلى ثالث فئـات هـي            ،٥,٦٨وانحراف معياري قدره    

ومبحوثـون ذوى درجـة معرفـة       ، ) درجـة  ٩أقل من   (مبحوثون ذوى درجة معرفة منخفضة      
  ). درجة١٨أكثر من (مرتفعة ومبحوثون ذوى درجة معرفة ، ) درجة١٨-٩(متوسطة 

)  %٥١,٠( المبحـوثين    نصف ما يزيد عن     درجة معرفة أن  ) ٢(توضح نتائج جدول       و
كـان  ، فـى حـين       كانت مرتفعة  البيئية التى تُساعد على انتشار حافرة أنفاق الطماطم       بالظروف  

 انتشار  البيئية التى تُساعد على   من المبحوثين ذوى درجة معرفة متوسطة بالظروف         %) ٤٦,٠(
البيئية التى تُساعد علـى انتـشار       ت درجة معرفتهم بالظروف      أما من كان   ،حافرة أنفاق الطماطم  
   %).٣,٠( منخفضة فقد بلغت نسبتهمحافرة أنفاق الطماطم

من المبحوثين كانت درجـة معـرفتهم   %) ٩٧(وتشير تلك النتائج إلى أن الغالبية العظمى        
.  متوسطة ومرتفعة بصفة عامـة     تشار حافرة أنفاق الطماطم   البيئية التى تُساعد على ان    بالظروف  

هتمام غالبية الزراع بمعرفة الظروف البيئية التـى تـساعد علـى ظهـور              إوقد يرجع ذلك إلى     
  .بسبب الخبرات المتراكمة لتخصصهم فى زراعة الطماطماإلصابة، 
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ية التى تُساعد علـى     توزيع المبحوثين وفقا لفئات درجة المعرفة بالظروف البيئ       . ٢جدول رقم   
  انتشار حافرة أنفاق الطماطم

  %  عدد  فئات درجة المعرفة

  ٣,٠  ٦  ) درجة٩اقل من (منخفضة 

  ٤٦,٠  ٩٢  ) درجة١٨ - ٩(متوسطة 

  ٥١,٠  ١٠٢  ) درجة١٨أكثر من (مرتفعة 

  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى
  

 :مظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطماطمبدرجة معرفة المبحوثين : ثالثاً
 ٢٩ درجة معرفة المبحوثين بمظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطمـاطم مـا بـين               تراوحت

وانحراف معياري قدره   ،  ٥٧,٣٩بمتوسط حسابي قدره    ،  درجة كحد أعلى   ٦٠، درجة كحد أدنى  
مبحوثـون ذوى درجـة     :  وتم تقسيم المبحوثين وفقا للمدى الفعلى إلى ثالث فئات هـي           ،  ٥,٢٧

، ) درجة ٤٩-٣٩( ومبحوثون ذوى درجة معرفة متوسطة       ،) درجة ٣٩أقل من   (معرفة منخفضة   
  ). درجة٤٩أكثر من (ومبحوثون ذوى درجة معرفة مرتفعة 

ـ مـن المبحـوثين    %) ٩١,٠(الغالبية العظمى  أن  ) ٣( نتائج جدول    وتشير ت درجـة  كان
من المبحوثين   %) ٧,٥(كان  فى حين    مرتفعة،   حافرة أنفاق الطماطم  بمظاهر اإلصابة   معرفتهم ب 

ـ     ،  حافرة أنفاق الطماطم  بمظاهر اإلصابة   درجة معرفة متوسطة ب   ذوى   ت درجـة   أمـا مـن كان
 منخفضة فجاءت نسبتهم ضئيلة جداً جيث بلغت        حافرة أنفاق الطماطم  بمظاهر اإلصابة   معرفتهم ب 

)١,٥ .(%  
 فيما  مرتفعة لديهم معارف    من المبحوثين %) ٩١,٠(الغالبية العظمى   ويتضح مما سبق أن     

هتمام غالبية الزراع بمتابعـة  إاإلصابة بحافرة أنفاق الطماطم، وقد يرجع ذلك إلى     يتعلق بمظاهر   
ويرجع ذلك أيـضاً إلـى خبـرتهم الطويلـة     ومعرفة أعراض اإلصابة التى تظهر بشكل مباشر        

  .وتخصصهم فى زراعة الطماطم
  

ـ    .٣جدول رقم    اق  توزيع المبحوثين وفقا لفئات درجة المعرفة بمظـاهر اإلصـابة حـافرة أنف
  الطماطم

  %  عدد  فئات درجة المعرفة

  ١,٥  ٣  ) درجة٣٩اقل من (منخفضة 

  ٧,٥  ١٥  ) درجة٤٩ -٣٩(متوسطة 

  ٩١,٠  ١٨٢  ) درجة٤٩أكثر من (مرتفعة 

  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى
  

لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة بادرجة معرفة المبحوثين : رابعاً
  :أنفاق الطماطم

تراوحت درجة معرفة المبحوثين للتوصيات التى يتضمنها برنـامج المكافحـة المتكاملـة             
بمتوسط حـسابي   ،  درجة كحد أعلى   ٣٤٨،  درجة كحد أدنى   ٢٤٤لحافرة أنفاق الطماطم ما بين      

وتم تقسيم المبحوثين وفقا للمدى الفعلـى إلـى         ،  ٢٥,٥٢وانحراف معياري قدره    ،  ٢٨٩,٥قدره  
ومبحوثـون ذوى  ، ) درجة٢٧٩أقل من  (ن ذوى درجة معرفة منخفضة      مبحوثو: ثالث فئات هي  

أكثـر مـن   (ومبحوثون ذوى درجة معرفة مرتفعة      ، ) درجة ٣١٤-٢٧٩(درجة معرفة متوسطة    
  ). درجة٣١٤
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ذوى درجـة معرفـة     ) %٤٠,٠( المبحـوثين    خمسىأن أكثر من    ) ٤( نتائج جدول    وتبين
فـى حـين   ،  المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم بالتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة    منخفضة

بالتوصيات التى يتضمنها برنـامج     من المبحوثين ذوى درجة معرفة  متوسطة         %) ٣٨,٥(كان  
بالتوصيات التى يتضمنها   ت درجة معرفتهم     أما من كان   ،المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم    

   %).٢١,٥(رتفعة فقد بلغت نسبتهم مبرنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم
كانـت درجـة معـرفتهم    %) ٦٠,٠(وتشير تلك النتائج إلى أن ثالثة أخماس المبحـوثين         

  متوسـطة ومرتفعـة،  بالتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم   
اعدهم على الوقاية من    بكل المعارف والمعلومات التى تس     متابعتهم واهتمامهم يرجع ذلك إلى     وقد

  .االصابة بحافرة أنفاق الطماطم
 توزيع المبحوثين وفقا لفئات درجة المعرفة بالتوصيات التى يتضمنها برنـامج            .٤جدول رقم   

  :المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم
  %  عدد  فئات درجة المعرفة

  ٤٠,٠  ٨٠  ) درجة٢٧٩اقل من (منخفضة 

  ٣٨,٥  ٧٧  ) درجة٣١٤ -٢٧٩(متوسطة 

  ٢١,٥  ٤٣  ) درجة٣١٤أكثر من (مرتفعة 

  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى
  

درجة تنفيذ المبحوثين للتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة : خامساً
  :أنفاق الطماطم

تراوحت درجة تنفيذ المبحوثين للتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة           
بمتوسط حـسابي قـدره     ،  درجة كحد أعلى   ٢٩٠،  درجة كحد أدنى   ١١٠طم ما بين    أنفاق الطما 

 وتم تقسيم المبحوثين وفقا للمدى الفعلى إلـى ثـالث           ،٢٤,٥٣ وانحراف معياري قدره     ،٢٦١,٥
ومبحوثون ذوى درجـة    ، ) درجة ١٧٠أقل من   (مبحوثون ذوى درجة تنفيذ منخفضة      : فئات هي 

 ٢٣٠أكثـر مـن     (حوثون ذوى درجة تنفيذ مرتفعـة       ومب، ) درجة ٢٣٠ -١٧٠(تنفيذ متوسطة   
  ).درجة

ذوى درجة تنفيذ   )  %٩٧,٠( المبحوثين   الغالبية العظمى من  أن  ) ٥( نتائج جدول    وتوضح
فـى حـين    ،  توصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطمـاطم         لل مرتفعة

  %).١,٥(حيث كانت نسبة كل منهما تساوت نسبة ذوى درجو التنفيذ المتوسطة والمنخفضة 
 كانت درجات تنفيذهم    %)٩٧,٠(وتشير تلك النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين          

، وقـد يرجـع     مرتفعةللتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم          
التوصيات من اصابة بهذه الحشرة     االهتمام بتنفيذ التوصيات إلى ما يترتب على إهمال تنفيذ          ذلك  

التى قد تؤدى إلى اتالف المحصول بالكامل حيث أنها تتغذى على محصول الطماطم فـى كـل                 
أطواره، كما أن سمعة هذه الحشرة فى اتالف محصول الطماطم منتشرة بين مزارعى الطمـاطم              

  .على مستوى الجمهورية ،وعلى مستوى العالم أيضاً
حوثين وفقا لفئات درجة تنفيذ التوصيات التـى يتـضمنها برنـامج             توزيع المب  .٥جدول رقم   

  المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم
  %  عدد  فئات درجة التنفيذ

  ١,٥  ٣  ) درجة١٧٠اقل من (منخفضة 
  ١,٥  ٣  ) درجة٢٣٠ -١٧٠(متوسطة 
  ٩٧,٠  ١٩٤  ) درجة٢٣٠أكثر من (مرتفعة 
  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى
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فادة المبحوثين من األنشطة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة درجة إست: سادساً
  :حافرة أنفاق الطماطم

تراوحت درجة إستفادة المبحوثين من األنشطة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشـاد الزراعـى          
بمتوسـط  ،  درجة كحـد أعلـى     ٧٠،  درجة كحد أدنى   ١٠لمكافحة حافرة أنفاق الطماطم ما بين       

 وتم تقسيم المبحوثين وفقا للمدى الفعلـى  ،١٥,٩٧وانحراف معياري قدره    ،  ٢٥,٧٧قدره  حسابي  
ومبحوثـون  ، ) درجـة  ٣٠أقل من   (مبحوثون ذوى درجة إستفادة منخفضة      : إلى ثالث فئات هي   

أكثـر  (ومبحوثون ذوى درجة إستفادة مرتفعـة    ، ) درجة ٥٠ -٣٠(ذوى درجة إستفادة متوسطة     
  ). درجة٥٠من 

ذوى درجة إستفادة   ) %٦٥,٥( المبحوثين   ثالثة أخماس أكثر من    أن) ٦(ول  جدمن  ويظهر  
منخفضة من األنشظة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى فى مكافحة حافرة أنفاق الطماطم،             

أمـا  ،  المتوسطةستفادة  االذوى درجة    من   %) ٢٥,٥(فى حين كان ما يقرب من ثلث المبحوثين         
  %).٩,٠ (مرتفعة  فقد بلغت نسبتهممن كانت درجة إستفادتهم 
 كانت درجة إسـتفادهم مـن       %)٦٥,٥ ( المبحوثين ما يقرب من ثلثى   ويتضح من ذلك أن     

 وقـد   ،األنشطة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطماطم منخفضة          
ن كانت هناك   إو عام،    بشكل المقدمة من الجهاز اإلرشادى   اإلرشادية  يرجع ذلك إلى قلة األنشطة      

نها ال تركز على المكافحة بصفة عامة وال مكافحة حافرة أنفاق الطماطم بصفة خاصـة         إأنشطة ف 
  . نتشارها بهذه المنطقة وزيادة معاناة الزراع من تلك اآلفةإرغم 

  

 توزيع المبحوثين وفقا لفئات درجة إستفادة المبحوثين من األنشطة اإلرشـادية التـى              .٦جدول رقم   
  قدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطماطمي

  %  عدد  فئات درجة اإلستفادة
  ٦٥,٥  ١٣١  ) درجة٣٠أقل من (منخفضة 
  ٢٥,٥  ٥١  ) درجة٥٠-٣٠(متوسطة 
  ٩,٠  ١٨  ) درجة٥٠أكثر من (مرتفعة 
  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالى

  

ـ          : سابعاً  انفـاق   حـافرة ة  اتجاهات المبحوثين نحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فـى مكافح
  :الطماطم

تراوحت درجة اتجاهات المبحوثين نحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة حـافرة             
بمتوسـط حـسابي قـدره      ،  درجة كحد أعلـى    ٣٢ ، درجة كحد أدنى   ١٥ما بين    انفاق الطماطم 

ات وتم تقسيم المبحوثين وفقا للمدى الفعلى إلى ثالث فئ        ،  ٣,٤١وانحراف معياري قدره    ،  ١٩,٤٥
ومبحوثون درجة اتجاههم متوسـط     ، ) درجة ٢٠أقل من   (مبحوثون درجة اتجاههم ضعيف     : هي

  ). درجة٢٥أكثر من (ومبحوثون درجة اتجاههم قوي ، ) درجة٢٥ -٢٠(
درجة اتجاههم  كانت  %)  ٥٧,٥(نصف المبحوثين   ن ما يزيد عن     أ) ٧( جدول   ويتضح من 

فى حين أن مـن      حة حافرة أنفاق الطماطم،   منخفضة نحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكاف       
أما من كانـت درجـة      ،  ، من المبحوثين  %) ٣٤,٥(بلغت نسبتهم    كانت درجة اتجاههم متوسطة   

 قويـة فقـد بلغـت    اتجاههم نحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة حشرة انفاق الطماطم        
  %).٨,٠(نسبتهم 

م ه كانت درجة اتجـاه %)٥٧,٥(ثين المبحوما يقرب من ثالثة أخماس   ويتضح من ذلك أن     
وهـذه النـسبة    ،  منخفـضة  انفاق الطماطم    حافرةنحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة        

تقترب من وتتفق مع النسبة السابقة والخاصة باستفادة الزراع من األنشطة التى يقدمها اإلرشـاد               
كثير من العوامل من أهمها     الوقد يرجع ذلك إلى     %) ٦٥,٥(الزراعى فى مكافحة حافرة الطماطم      
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عدم توافر المرشدين الزراعيين بشكل كاف بسبب توقف تعيين مرشدين زراعيين جدد منذ فترة              
كبيرة، ومن وجد منهم فهو غير مؤهل بالكفاءة المطلوبة بسبب كبر السن وعـدم قدرتـه علـى                 

بـشكل  از اإلرشـادى  هذا باإلضافة إلى قلة األنشطة المقدمة من الجهمواكبة التطورات الحديثة،   
  . عام

  
 نحو مساعدة المرشد الزراعى لهـم فـى   هم توزيع المبحوثين وفقا لفئات درجة اتجاهات  .٧جدول رقم   

  مكافحة حافرة انفاق الطماطم

  %  عدد  فئات درجة االتجاه

  ٥٧,٥  ١١٥  ) درجة٢٠أقل من (ضعيف 

  ٣٤,٥  ٦٩  ) درجة٢٥ - ٢٠(متوسط 

  ٨,٠  ١٦  ) درجة٢٥أكثر من (قوي 

  ١٠٠  ٢٠٠  إلجمالىا
  

السن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة      :  وهى العالقة بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين    : ثامناً
 أنفـاق الطمـاطم،     حافرة اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة        اتالطماطم، وعدد الندو  

جـة معرفـة    ومساحة الحيازة الزراعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات، وبين كل من در          
 تهمدرجـة معـرف   ، و المبحوثين بالظروف البيئية التى تُساعد على انتشار حافرة أنفاق الطمـاطم          

لتوصيات التـى يتـضمنها برنـامج       تهم با درجة معرف ، و مظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطماطم    ب
 مـن  تهمدرجة إستفاد، ولتوصياتلهذه ا همدرجة تنفيذو ،المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم 

 نحو  هماتجاهات، و األنشطة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطماطم         
  . انفاق الطماطمحافرةمساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة 

 العالقة بين درجة معرفة المبحوثين بالظروف البيئية التى تُساعد على انتـشار              -١-٨
  . دروسة المهممتغيراتحافرة أنفاق الطماطم وبين 

بين درجة  معنوية  توجد عالقة   " للتحقق من وجود العالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي          
 هممعرفة المبحوثين بالظروف البيئية التى تُساعد على انتشار حافرة أنفاق الطماطم وبين متغيرات            

 اإلرشادية التى   اتدوالسن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، وعدد الن        : دروسة وهى الم
حضرها المبحوث فى مكافحة حافرة أنفاق الطماطم، ومـساحة الحيـازة الزراعيـة، ودرجـة               

  . التعرض لمصادر المعلومات
ال توجـد عالقـة     : " وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض اإلحصائي التـالي         

علـى انتـشار حـافرة أنفـاق     معنوية بين درجة معرفة المبحوثين بالظروف البيئية التى تُساعد    
عالقـة بإسـتخدام    ال، وقد تم اختبار وجـود       " السابق ذكرها    دروسة الم همالطماطم وبين متغيرات  

  : وكانت النتائج كالتالي، معامل االرتباط البسيط لبيرسون
بين درجة معرفة المبحـوثين بـالظروف       طردية   وجود عالقة معنوية     )٨ (يوضح جدول 

كل من المتغيرات المستقلة المدروسـة   انتشار حافرة أنفاق الطماطم وبين    البيئية التى تُساعد على   
سنوات خبرة المبحوثين فى زراعة الطماطم، والندوات اإلرشادية التـى حـضرها            : التالية وهى 

 حيث بلغـت    المبحوثين فى مكافحة حافرة أنفاق الطماطم، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات،         
وهى أكبر مـن القيمـة      ، على التوالى    ٠,١٨٨،  ٠,٢٣٠،  ٠,١٤١ة  قيم معامل االرتباط المحسوب   

على هذه النتيجة أمكن رفض الفرض اإلحـصائي المتعلـق       وبناء ،  ٠,٠٥الجدولية عن مستوى    
  .المتغيرات الثالثة هبهذ
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متغيـرى الـسن، والحيـازة      نفس الجدول أن العالقة غير معنوية مع        بيانات  وضح  تكما  
، على التوالى، وهـى     ٠,٠٩٠،  ٠,٠٤٥ ، معامل االرتباط المحسوبة   تىبلغت قيم الزراعية، حيث   

 يمكن رفـض الفـرض      م على هذه النتيجة ل    وبناء، ٠،٠٥عند مستوى   أقل من نظيرتها الجدولية     
  . ذين المتغيريناإلحصائي المتعلق به

  

ظروف  قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين درجة معرفـة المبحـوثين بـال        .٨جدول رقم   
  البيئية التى تُساعد على انتشار حافرة أنفاق الطماطم وبين المتغيرات المستقلة المدروسة

  قيم معامل ارتباط بيرسون  المدروسةالمتغيرات المستقلة   م
  ٠,٠٤٥  السن   ١
  *٠,١٤١  عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم  ٢
  **٠,٢٣٠  التى حضرها المبحوث  اإلرشادية اتعدد الندو  ٣
  ٠,٩٠  مساحة الحيازة الزراعية  ٤
  **٠,١٨٨  درجة التعرض لمصادر المعلومات  ٥

  ٠,٠٥معنوى عند مستوى *       ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 
    ٠،١٨١ = ٠،٠١القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -
  ٠،١٣٨= ٠،٠٥القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -

  

مظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطماطم وبين       ب قة بين درجة معرفة المبحوثين     العال -٢-٨
  . دروسة المهممتغيرات

بين درجة  معنوية  توجد عالقة   " للتحقق من وجود العالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي          
، السن: دروسة وهى  الم هممظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطماطم وبين متغيرات      بمعرفة المبحوثين   

 اإلرشادية التى حضرها المبحوث فـى       اتوعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، وعدد الندو       
  .  أنفاق الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلوماتحافرةمكافحة 

ال توجـد عالقـة     : " وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض اإلحصائي التـالي         
 هممظاهر اإلصابة بحافرة أنفاق الطمـاطم وبـين متغيـرات   بة معرفة المبحوثين    معنوية بين درج  

عالقـة بإسـتخدام معامـل االرتبـاط البـسيط      ال، وقد تم اختبار وجود " السابق ذكرها دروسةالم
  : وكانت النتائج كالتالي، لبيرسون

مظـاهر  ببين درجة معرفـة المبحـوثين       طردية   وجود عالقة معنوية     )٩ (يوضح جدول 
 الـسن، وعـدد     :جميع المتغيرات المستقلة المدروسة وهى    صابة بحافرة أنفاق الطماطم وبين      اإل

 اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة       اتعدد الندو وسنوات الخبرة فى زراعة الطماطم،      
 ودرجة التعرض لمصادر المعلومـات، حيـث        حافرة أنفاق الطماطم ومساحة الحيازة الزراعية،     

، علـى   ٠,١٤٩ ،٠,٣٠١، و ٠,٢٥٨، و ٠,٢٦٨، و ٠,٢٧٩،  مل االرتباط المحسوبة  بلغت قيم معا  
وبالنظر إلى كل القيم المحسوبة السابقة لمعامل االرتباط البـسيط لبيرسـون ومقارنتهـا     التوالى،  

، وبنـاء   ٠,١٣٨والتى تبلغ   ، ٠،٠٥بالقيمة الجدولية نجدها أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى          
  . بجميع المتغيرات المستقلة المدروسةأمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق على هذه النتيجة 
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مظـاهر   قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين درجـة معرفـة المبحـوثين ب      .٩جدول رقم   
  حافرة أنفاق الطماطم وبين المتغيرات المستقلة المدروسةب اإلصابة

  عامل ارتباط بيرسونقيم م  المدروسةالمتغيرات المستقلة   م
  **٠,٢٧٩  السن  ١

  **٠,٢٦٨  عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم  ٢

  **٠,٢٥٨   اإلرشادية التى حضرها المبحوثاتعدد الندو  ٣

  **٠,٣٠١  مساحة الحيازة الزراعية  ٤

  *٠,١٤٩  درجة التعرض لمصادر المعلومات  ٥
        ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 

    ٠,١٨١ = ٠,٠١االرتباط البسيط عند مستوى القيمة الجدولية لمعامل  -
    ٠,١٣٨ = ٠,٠٥القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -

  
لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحـة      با  العالقة بين درجة معرفة المبحوثين     -٣-٨

  . دروسة المهمالمتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبين متغيرات
بين درجة  معنوية  توجد عالقة   " لعالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي       للتحقق من وجود ا   

لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفـاق الطمـاطم           بامعرفة المبحوثين   
 اتالسن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، وعدد الندو        : دروسة وهى  الم هموبين متغيرات 

 أنفاق الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعيـة،  حافرةالمبحوث فى مكافحة  اإلرشادية التى حضرها    
  . ودرجة التعرض لمصادر المعلومات

ال توجـد عالقـة     : " وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض اإلحصائي التـالي         
ة لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحـافر  بامعنوية بين درجة معرفة المبحوثين      

عالقة بإسـتخدام   ال، وقد تم اختبار وجود      " السابق ذكرها  دروسة الم همأنفاق الطماطم وبين متغيرات   
  : وكانت النتائج كالتالي، معامل االرتباط البسيط لبيرسون

لتوصـيات  بابين درجة معرفة المبحوثين     طردية   وجود عالقة معنوية     )١٠(يوضح جدول 
كل من المتغيـرات التاليـة     ة لحافرة أنفاق الطماطم وبين      التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكامل    

 اإلرشادية التى حضرها المبحـوث فـى مكافحـة حـافرة أنفـاق              اتعدد الندو السن، و  : وهى
 -، بلغت قيم معامل االرتبـاط المحـسوبة  ، حيث  الطماطم، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات    

قيم المحسوبة السابقة لمعامل االرتبـاط      وبالنظر إلى ال  ، على التوالى،    ٠,٥١٦،  ٠,١٨٢ ،٠,١٤١
، ٠,٠٥البسيط لبيرسون ومقارنتها بالقيمة الجدولية نجدها أكبر من القيمة الجدولية عند مـستوى              

  . بالثالث متغيرات المذكورة على هذه النتيجة أمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق ءوبنا
 درجـة معرفـة المبحـوثين        عالقة معنوية بـين     إلى عدم وجود   جدولكما يشير نفس ال   

باقى المتغيرات  لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبين           با
بلغـت   حيـث    ،سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعية       : المدروسة وهى 

هـاتين  نظر إلـى  وبـال  ، على التـوالى،  ٠،٠٥١ - ،٠,٠٠٥،  معامل االرتباط المحسوبة تىقيم
مـن  قـل   ومقارنتها بالقيمة الجدولية نجدها أ،البسيط لبيرسون القيمتين السابقتين لمعامل االرتباط     

يمكن رفض الفرض اإلحـصائي     لم   على هذه النتيجة     ء وبنا ،٠،٠٥القيمة الجدولية عند مستوى     
   .بهذين المتغيرينالمتعلق 
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لتوصـيات  بايرسون للعالقة بين درجة معرفة المبحوثين        قيم معامل االرتباط البسيط لب     .١٠جدول رقم   
 التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبـين المتغيـرات المـستقلة             

  المدروسة

  قيم معامل ارتباط بيرسون  المدروسة المستقلة المتغيرات  م
  *٠,١٤١-  السن  ١
  ٠,٠٠٥  الطماطم زراعة فى الخبرة سنوات عدد  ٢
  **٠,١٨٢   المبحوث حضرها التى اإلرشادية الندوات عدد  ٣
  ٠,٥١-  الزراعية الحيازة مساحة  ٤
  **٠,٥١٦  المعلومات لمصادر التعرض درجة  ٥

  ٠,٠٥معنوى عند مستوى *       ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 
    ٠،١٨١ = ٠،٠١القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -
 ٠،١٣٨ = ٠،٠٥عامل االرتباط البسيط عند مستوى القيمة الجدولية لم -

  
لتوصيات التى يتضمنها برنـامج المكافحـة        ل  المبحوثين تنفيذ العالقة بين درجة     -٤-٨

  . دروسة المهمالمتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبين متغيرات
جة بين در معنوية  توجد عالقة   " للتحقق من وجود العالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي          

لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبـين           ل المبحوثين   تنفيذ
 اتالسن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطمـاطم، وعـدد النـدو           : دروسة وهى  الم هممتغيرات

  أنفاق الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعيـة، حافرةاإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة     
  . ودرجة التعرض لمصادر المعلومات

ال توجـد عالقـة     : " وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض اإلحصائي التـالي         
لتوصيات التى يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملـة لحـافرة         ل المبحوثين   تنفيذمعنوية بين درجة    

عالقة بإسـتخدام   التبار وجود   ، وقد تم اخ   " السابق ذكرها  دروسة الم همأنفاق الطماطم وبين متغيرات   
  : وكانت النتائج كالتالي، معامل االرتباط البسيط لبيرسون

لتوصيات التى  ل المبحوثين   تنفيذبين درجة   طردية  وجود عالقة معنوية    ) ١١(يوضح جدول 
 وبين متغير مستقل واحد هو متغيـر        ،يتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم      

حيـث بلغـت    ،  اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة حافرة أنفاق الطماطم         تاعدد الندو 
، .٠,٠٥، وهى أكبر من القيمة الجدولية عـن مـستوى           ٠,١٧٦قيمة معامل االرتباط المحسوبة     

على هذه النتيجة أمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق بهذا المتغيروبناء .  
ة األربعـة   مـستقل ال اتمتغيرالة غير معنوية مع     نفس الجدول أن العالق   بيانات  وضح  تكما  
السن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعية، ودرجـة            االخرى،  

، ٠,١٠٨، و ٠,٠٤٤-،  بلغت قيم معامل االرتباط المحـسوبة     ، حيث   التعرض لمصادر المعلومات  
حسوبة الـسابقة لمعامـل االرتبـاط    وبالنظر إلى كل القيم الم، على التوالى، ٠,١٠٢، و ٠,٠٦٨و

 علـى   وبناء، ٠،٠٥البسيط لبيرسون ومقارنتها بالقيمة الجدولية نجدها غير معنوية عند مستوى           
  .  يمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق بهذه المتغيرات المستقلةلمهذه النتيجة 
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لتوصيات التى  ل المبحوثين   نفيذت قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين درجة          .١١جدول رقم   
  لمدروسةايتضمنها برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم وبين المتغيرات المستقلة 

  قيم معامل ارتباط بيرسون  المدروسة المستقلة المتغيرات  م
  ٠,٠٤٤-  السن  ١
  ٠,١٠٨  الطماطم زراعة فى الخبرة سنوات عدد  ٢
  *٠,١٧٦   المبحوث حضرها تىال اإلرشادية الندوات عدد  ٣
  ٠,٦٨-  الزراعية الحيازة مساحة  ٤
  ٠,١٠٢  المعلومات لمصادر التعرض درجة  ٥

      ٠,٠٥معنوى عند مستوى * 
    ٠١٣٨ = ٠،٠١القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى   

  
ها اإلرشاد  من األنشطة اإلرشادية التى يقدم      المبحوثين إستفادة العالقة بين درجة     -٥-٨

  . دروسة المهموبين متغيرات الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطماطم
 بين درجة    معنوية توجد عالقة " للتحقق من وجود العالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي          

من األنشطة اإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حـافرة أنفـاق              المبحوثين إستفادة
السن، وعدد سنوات الخبرة فـى زراعـة الطمـاطم،          : دروسة وهى  الم همغيراتالطماطم وبين مت  

 أنفـاق الطمـاطم، ومـساحة    حافرة اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة اتوعدد الندو 
  . الحيازة الزراعية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات

 توجـد عالقـة     ال: " وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض اإلحصائي التـالي         
من األنشطة اإلرشادية التـى يقـدمها اإلرشـاد الزراعـى       المبحوثين إستفادةمعنوية بين درجة    

، وقد تم اختبـار وجـود    " السابق ذكرها  دروسة الم هملمكافحة حافرة أنفاق الطماطم وبين متغيرات     
  : وكانت النتائج كالتالي، عالقة بإستخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسونال

من األنـشطة     المبحوثين إستفادةبين درجة   طردية  وجود عالقة معنوية    ) ١٢(جدولر  ظهي
مـن   يناإلرشادية التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطمـاطم وبـين متغيـر             

، ودرجة التعـرض     عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم      المتغيرات المستقلة المدروسة وهما،   
، علـى  ٠,١٤٧، ٠,٢٦٨ معامـل االرتبـاط المحـسوبة    تىيث بلغت قيم حلمصادر المعلومات، 

 على هذه النتيجة أمكن رفـض       ء وبنا ،.٠,٠٥ أكبر من القيمة الجدولية عن مستوى        التوالى وهما 
  .بهذين المتغيرينالفرض اإلحصائي المتعلق 

ثـة  ة الثال مـستقل ال اتمتغيـر النفس الجدول أن العالقة غير معنوية مع        بيانات   تظهركما  
 أنفـاق   حافرة اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة        اتعدد الندو والسن،  : األخرى وهى 

، ٠,٠٧٢، بلغت قـيم معامـل االرتبـاط المحـسوبة    ومساحة الحيازة الزراعية، حيث الطماطم،  
وبالنظر إلى كل القيم المحسوبة الـسابقة لمعامـل االرتبـاط    على التوالى،  ،٠,١٠٢، و ٠,٠٢٨و

وبناء علـى   ، ٠,٠٥بيرسون ومقارنتها بالقيمة الجدولية نجدها غير معنوية عند مستوى          البسيط ل 
  .  يمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق بهذه المتغيرات المستقلةلمهذه النتيجة 
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مـن    المبحـوثين  إسـتفادة  قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين درجـة           .١٢جدول رقم   
التى يقدمها اإلرشاد الزراعى لمكافحة حافرة أنفاق الطماطم وبين المتغيرات          األنشطة اإلرشادية   

  لمدروسة االمستقلة
  قيم معامل ارتباط بيرسون  المدروسةالمتغيرات المستقلة   م
  ٠,٠٨٢  السن   ١
  **٠,٢٦٨  عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم  ٢
  ٠,٠٢٨   اإلرشادية التى حضرها المبحوث اتعدد الندو  ٣
  ٠,١٠٢  مساحة الحيازة الزراعية  ٤
  *٠,١٤٧  درجة التعرض لمصادر المعلومات  ٥

  ٠,٠٥معنوى عند مستوى *       ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 
    ٠،١٨١ = ٠،٠١القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -
  ٠،١٣٨= ٠،٠٥القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -

  
نحو مساعدة المرشد الزراعى لهـم فـى          المبحوثين اتجاهاتة بين درجة     العالق -٦-٨
  . دروسة المهم انفاق الطماطم وبين متغيراتحافرةمكافحة 

  درجة بينمعنوية  توجد عالقة   " للتحقق من وجود العالقة تم صياغة الفرض البحثي التالي          
 انفاق الطمـاطم وبـين      فرةحانحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة          المبحوثين اتجاهات
 اتالسن، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطمـاطم، وعـدد النـدو           : دروسة وهى  الم هممتغيرات

أنفاق الطماطم، ومساحة الحيازة الزراعيـة،  حافرة اإلرشادية التى حضرها المبحوث فى مكافحة     
  . ودرجة التعرض لمصادر المعلومات

ال توجد عالقة معنوية    : "فرض اإلحصائي التالي  وإلختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة ال      
 انفـاق  حـافرة نحو مساعدة المرشد الزراعى لهم فـى مكافحـة            المبحوثين اتجاهاتبين درجة   

عالقة بإستخدام معامل   ال، وقد تم اختبار وجود      " السابق ذكرها  دروسة الم همالطماطم وبين متغيرات  
  : يوكانت النتائج كالتال، االرتباط البسيط لبيرسون

نحـو    المبحـوثين  اتجاهـات بين درجة   طردية  وجود عالقة معنوية    ) ١٣(يوضح جدول و
متغيـرين اثنـين مـن     مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة حافرة انفاق الطمـاطم وبـين             

 متـى  حيـث بلغـت قي     ،درجة التعرض لمصادر المعلومات   السن، و : المتغيرات المدروسة وهما  
وهى أكبر من القيمة الجدولية عـن       على التوالى    ،٠,٢٤٦، و ٠,١٥٢،  معامل االرتباط المحسوبة  

  .بهذين المتغيرين على هذه النتيجة أمكن رفض الفرض اإلحصائي المتعلق  وبناء،٠,٠٥مستوى 
باقى المتغيـرات المدروسـة،     نفس الجدول أن العالقة غير معنوية مع        بيانات  وضح  تكما  

 المبحوث حضرها التى وعدد الندوات اإلرشادية     عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم،     : وهى
 معامـل االرتبـاط     قيمبلغت  ، ومساحة الحيازة الزراعية، حيث      الطماطم أنفاق حافرة مكافحة فى

 هذه القـيم المحـسوبة    وبالنظر إلى   ، على التوالى،    ٠,٠٩٩، و ٠,١١٩، و ٠،  ٠,٠٥٧،  المحسوبة
 عند مـستوى    تينا غير معنو  مالجدولية نجده لمعامل االرتباط البسيط لبيرسون ومقارنتها بالقيمة       

بهـذه المتغيـرات    يمكن رفض الفرض اإلحـصائي المتعلـق    لم على هذه النتيجة     ءوبنا، ٠,٠٥
  . الثالثة
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نحـو    المبحـوثين اتجاهـات   قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين درجة          .١٣جدول رقم   
 انفاق الطماطم وبـين المتغيـرات المـستقلة         مساعدة المرشد الزراعى لهم فى مكافحة حافرة      

  لمدروسةا
  قيم معامل ارتباط بيرسون  المدروسةالمتغيرات المستقلة   م
  *٠,١٥٢  السن   ١
  ٠,٠٥٧  عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم  ٢
  ٠,١١٩   اإلرشادية التى حضرها المبحوث اتعدد الندو  ٣
  ٠,٠٩٩  مساحة الحيازة الزراعية  ٤
  **٠,٢٤٦  رض لمصادر المعلوماتدرجة التع  ٥

  ٠,٠٥معنوى عند مستوى *       ٠,٠١معنوى عند مستوى ** 
    ٠،١٨١ = ٠،٠١القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -
   ٠،١٣٨ = ٠،٠٥القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى  -

  
  لة المدروسة والمتغيرات التابعةمصفوفة العالقات بين المتغيرات المستق. ١٤جدول رقم 

  المتغیرات       المستقلة
سنوات   السن  التابعة

  الخبرة
الندوات 
  اإلرشادیة

مساحة 
الحیازة 
  الزراعیة

التعرض 
لمصادر 
  المعلومات

  *    **  *    معرفة الظروف البیئیة
  *  **  **  **  **  معرفة مظاھر االصابة

  **    **    *  معرفة توصیات المكافحة
      **      وصیات المكافحةتنفیذ ت

  *      **    االستفادة من الخدمات اإلرشادیة
  **        *  االتجاھات نحو مساعدة المرشدین

  ٠,٠٥ عند مستوى عالقة معنوية*       ٠,٠١ عند مستوى عالقة معنوية** 
 

  :المشكالت التى تواجه المبحوثين فى تنفيذهم للمكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم: تاسعا
المـشكالت   قد إحتل المرتبة األولى فى قائمة       إرتفاع األسعار أن  ) ١٥(شير بيانات جدول    ت

% ٩٢,٥ ذكرها حيث   التى تواجه المبحوثين فى تنفيذهم للمكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم         
 ها، يلي %٤٠,٠ فى المرتبة الثانية بنسبة      عدم إختيار المبيد المناسب والفعال    من المبحوثين، وجاء    

كال من عدم وعى الفالح بطرق المكافحة المناسبة، واإلستخدام الخاطئ للمبيد           فى المرتبة الثالثة    
المكافحـة  ، فى حين كانـت  على التوالى %) ٣٧,٠، و %٣٨,٥(حيث ذكرهما المبحوثين بنسبة   

ربح، وإنعدام ضمير التجار سعيا لل    ،  وتكرار المبيد مما يؤدى إلى إكتساب الحشرة مناعة       ،  المفردة
 ٤,٥، و %٧,٥(  فى المرتبة األخيرة بنـسبة ووجود الحشائش وغش المبيدات وتقليد نفس العبوة، 

  .التوالىعلى )  %١,٥، و %١,٥، و %٣,٠، و%
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للمشكالت التى تواجه المبحـوثين فـى تنفيـذهم للمكافحـة      التكرار والنسبة المئوية     .١٥جدول رقم   
  ٢٠٠=              نالمتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم        

المشكالت التى تواجه المبحوثين فى تنفيذهم للمكافحة   م
  المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم

  الترتيب  %  التكرار

  ١  ٩٢,٥  ١٨٥   المبيداتإرتفاع األسعار  ١

  ٢  ٤٠,٠  ٨٠  عدم إختيار المبيد المناسب والفعال  ٢

  ٣  ٣٨,٥  ٧٧  عدم وعى الفالح بطرق المكافحة المناسبة  ٣

  ٣  ٣٧,٠  ٧٤  اإلستخدام الخاطئ للمبيد  ٤

  ٤  ١٥,٥  ٣١  عدم وجود رقابة على محالت المبيدات  ٥

  ٤  ١٥,٥  ٣١  الحصول على المبيد من مصدر غير موثوق فيه  ٦

  ٥  ١٢,٥  ٢٥  عدم تحمل األصناف الموجودة لإلصابة  ٧

  ٦  ٧,٥  ١٥  المكافحة المفردة  ٨

  ٧  ٤,٥  ٩   مناعة تكرار المبيد مما يؤدى إلى إكتساب الحشرة  ٩

  ٨  ٣,٠  ٦  إنعدام ضمير التجار سعيا للربح  ١٠

  ٩  ١,٥  ٣  غش المبيدات وتقليد نفس العبوة  ١١

  ١٠  ١,٥  ٣  وجود الحشائش  ١٢

  
مقترحات حل المشكالت التى تواجه المبحوثين فى تنفيذهم للمكافحة المتكاملة لحافرة           : عاشراً  

  :أنفاق الطماطم
عم الدولة للفورمونات والمبيدات وتوفيرها فى الجمعيـات        أن د ) ١٦(توضح بيانات جدول    

مقترحات حل المشكالت التى تواجه المبحـوثين فـى    قد إحتل المرتبة األولى فى قائمة  الزراعية
من المبحـوثين، وجـاء     % ٦٩,٠ ذكرها حيث   تنفيذهم للمكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم     

كـال  فى المرتبة الثالثة     ، يليها %٥٣,٥رتبة الثانية بنسبة     فى الم  )الفورمونات( إستخدام المصائد   
من توفير الدولة للمبيدات الفعالة والمناسبة بسعر مناسب، وتفعيل دور اإلرشاد الزراعى حيـث              

رش الـشتالت،   ، فى حين كانـت      لكل منهما على الترتيب    %) ٤٦,٠(ذكرهما المبحوثين بنسبة    
فى المرتبة األخيـرة  الرش مبكرا أو عند الغروب ووضع سماد عضوى، ورش مبيدات وقائية، و      

  .على الترتيبلكل منهم %) ٤,٥( بنسبة
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لمقترحات حل المشكالت التى تواجه المبحوثين فى تنفيـذهم          التكرار والنسبة المئوية     .١٦ جدول رقم 
  ٢٠٠=للمكافحة المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم                      ن

ت التى تواجه المبحوثين فى تنفيذهم للمكافحة مقترحات حل المشكال  م
  المتكاملة لحافرة أنفاق الطماطم

  الترتيب  %  التكرار

  ١  ٦٩,٠  ١٣٨  دعم الدولة للفورمونات والمبيدات وتوفيرها فى الجمعيات الزراعية  ١
  ٢  ٥٣,٥  ١٠٧  )الفورمونات( إستخدام المصائد   ٢
  ٣  ٤٦,٠  ٩٢  بسعر مناسبتوفير الدولة للمبيدات الفعالة والمناسبة   ٣
  ٣  ٤٦,٠  ٩٢  تفعيل دور اإلرشاد الزراعى  ٤
  ٤  ٣٨,٥  ٧٧   من مراحل نمو الحشرة– طور –إستخدام المبيد المناسب لكل مرحلة   ٥
  ٤  ٣٨,٥  ٧٧  التخلص من األوراق والثمار المصابة والتالفة بعيدا عن الزراعة  ٦
  ٤  ٣٨,٥  ٧٧  المكافحة الجماعية  ٧
  ٥  ٢٣,٠  ٤٦  ردة للحشراتزراعة نباتات طا  ٨
  ٦  ٩,٠  ١٨  وضع سوالر عند الرى   ٩

  ٦  ٩,٠  ١٨  متابعة ومراقبة الحقل بإستمرار  ١٠
  ٧  ٧,٥  ١٥  إدخال أصناف مقاومة للحشرة  ١١
  ٧  ٧,٥  ١٥  إستخدام مبيدات سليمة وتكون من مصدر موثوق فيه  ١٢
  ٧  ٧,٥  ١٥  عدم تكرار المبيد  ١٣
  ٧  ٧,٥  ١٥  التخلص من الحشائش  ١٤
  ٧  ٧,٥  ١٥  الرقابة على محالت المبيدات  ١٥
  ٨  ٤,٥  ٩  رش الشتالت  ١٦
  ٨  ٤,٥  ٩  وضع سماد عضوى  ١٧
  ٨  ٤,٥  ٩  رش مبيدات وقائية   ١٨
  ٨  ٤,٥  ٩  الرش مبكرا أو عند الغروب  ١٩

  

  :توصيات البحث
  .ل دورات تدريبية للمرشدين الزراعيين فى طرق المكافحة المتكاملةمع . ١
رشدين الزراعيين فى التعامل مع التقنيـات الحديثـة مـن وسـائل         عمل دورات تدريبية للم    . ٢

  .لة التواصل مع المزاعيينواالتصاالت لسه
زيادة الندوات اإلرشادية الخاصة بطرق المكافحة المتكاملـة وتحفيـز المـزارعيين علـى               . ٣

  .حضورها
ص عمل دورات تدريبية ارشادية للقادة االرشاديين فى المكافحـة المتكاملـة تعويـضا لـنق            . ٤

  .المرشدين الزراعيين
قيام اإلرشاد الزراعى بالتفكير جدياً فى توفير الخدمة اإلرشادية مدفوعـة األجـر باعـداد                . ٥

المرشدين الزراعيين المؤهلين لتقديم هذه الخدمة تعويضا لعدم توافر المرشدين الزراعيين           
  .وتقدم الموجودين منهم فى العمر

  :المراجع
 تكنولوجيـا اإلنتـاج، الفـسيولوجي، والممارسـات         – حسن، أحمد عبد المنعم، الطمـاطم      . ١

  .م١٩٩٨، الزراعية، والحصاد والتخزين، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة
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 للـشرق  االقليمـى  المكتـب  ، المتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة الطماطم، حافرة
  .م ٢٠١٥،  أفريقيا وشمال األدنى

 محـصول  إنتاج في الحديثة التقنيات الستخدام االقتصادي األثر وآخرون،، إسماعيل دعاء . ٣
 – حالـة  دراسـة  (المستصلحة واألراضي القديمة األراضي من كل في الشتوي الطماطم
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  .م٢٠٠٦ .، منشاة المعارف، اإلسكندرية)والتخزين

 لحـشرة  المتكاملـة  المكافحـة  بأسـلوب  الطماطم زراع صقر، معرفة  عيسى الحص كمال . ٦
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ـ  وتـداول  إنتـاج  ،)دكتوران (محمد سنية، ودسوقى الحكيم، عبد محاسن . ٧  وزارة، اطمالطم
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Abstract 
The aim of this research was to identify the extent and knowledge of the 

tomato plant for the recommendations of the integrated control program for the 
tomato tunnel infestation, their knowledge of the environmental conditions that 
help spread the insect, their knowledge of the insect's appearance, their use of 
extension activities to control the insect, The agricultural guide to them in the 
fight against this insect. And the relationship between the independent variables 
studied for the subjects, and the degree of knowledge of the respondents about 
the environmental conditions that help spread the tomato spending gap, their 
degree of knowledge of the phenomenon of tomato tunnel infestation, their 
degree of knowledge of the recommendations of the Integrated Tunnel 
Management Program, the degree of implementation of these recommendations, 
Benefiting from the extension activities provided by the agricultural extension to 
fight the tomato tunnels, and their directions to help the agricultural guide them 
in combating the tomato spending gap, and their personal variables studied. 

In order to achieve the objectives of the study, a sample of tomato 
plantation was obtained from 200 randomly selected tomato farmers from the 
tomato-growing villages located in six administrative centers: Dirmwas Center, 
Mallawi Center, Minia Center, Samalut Center, Matai Center, The data were 
collected by personal interview using the questionnaire forms and used in the 
presentation of the data and statistical analysis of the percentages, the repeated 
presentation of the frequency, and the simple correlation coefficient of Pearson. 
The most important results were as follows: 

It was found that the vast majority (97.0%) of the respondents had a degree 
of knowledge of the environmental conditions that help spread the medium and 
high tomato tunnels, and that the vast majority (91.0%) of the respondents had 
high knowledge regarding the phenomenon of tomato tunnel infestation, One-
fifth of the respondents (59.5%) were aware of the recommendations included in 
the integrated control program for the medium and high-grade tomato tunnels. 
The vast majority of the respondents (97.0%) were implementing the 
recommendations included in the Integrated Tunnel Control Program. And Thane 
(65.5%) was the degree of benefit from the extension activities provided by the 
agricultural extension to combat low hoof tomato tunnels, and nearly three-fifths 
of the respondents (57.5%) was the degree of their attitude towards helping the 
agricultural guide them in the fight against hoof tomato spending is low. 

There was also a significant relationship between the degree of knowledge 
of tomato cultivars investigated by the environmental conditions that help spread 
the tomato tunnel, and some of their independent variables studied: years of 
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experience in tomato cultivation, number of guiding seminars attended by the 
researcher in controlling the tunnels of tomatoes, As well as the existence of a 
significant relationship between the degree of knowledge of tomato growers 
investigated by the manifestations of the infection of tomato tunnels, and all their 
independent variables studied, as well as a significant relationship between the 
degree of knowledge of the respondents recommendations contained in the 
Integrated Control Program The number of guiding seminars attended by the 
researcher in the control of tomato spending tunnels, the degree of exposure to 
the sources of information, as well as the existence of a significant relationship 
between the degree of implementation of the respondents to the 
recommendations contained in the program of integrated control of the tunnel 
tunnel tunnel, One independent variable was the number of extension seminars 
attended by the respondent in the control of the tomato tunnel, as well as the 
significant relationship between the degree of benefit of the respondents from the 
extension activities provided by the agricultural extension to control the tunnel of 
tomato tunnels, and between two variables Data studied are: the number of years 
of experience in growing tomatoes, and an area of agricultural tenure, and finally 
show a significant correlation between the degree of the direction of respondents 
towards helping agricultural guide them in the fight against hoof tunnels tomato, 
and between the two independent Mngarathm studied, namely: age, degree of 
exposure to sources of information. The research ended with several 
recommendations that could be taken into consideration. 


