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بعض ب الطماطم فى مقاومة آفاتالكيماوية  المبيدات استخدام ترشيد  الزراع بممارساتةرفمع
  قرى محافظة المنيا

  ٢دهم محمد زكى محمودأ،  ١خليلمبارك ااهللا  محمد عبد
       والتنمية الريفيةالزراعي اإلرشادمعهد بحوث باحث أول ب١

   الجيزة–ز البحوث الزراعية مرك - العضوية للزراعةالمعمل المركزي ب  باحث٢   

  :المستخلص
 الزراع المبحـوثين بممارسـات ترشـيد اسـتخدام        معرفة تحديد مستوى    البحث استهدف       

 الزراع المبحوثين   ةرفتحديد العالقة بين درجة مع    وات الطماطم،   فآالمبيدات الكيماوية فى مقاومة     
 إلى باإلضافةرات المستقلة المدروسة،    كل من المتغي  بين  الخاصة بتلك الممارسات كمتغير تابع و     

 كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة االرتباطية المعنويـة فـى              إسهامتحديد  
 عن تحديد مصادر المعلومات التى يستقى منها الـزراع   ، فضالً للمتغير التابع تفسير التباين الكلى    

الـزراع   تعريف  الزراعى فياإلرشادعلى دور   التعرف   وأخيراًمعلوماتهم عن تلك الممارسات،     
  .  آفات الطماطمبممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة 

مـن حيـث   اختيار أكبر ثالثـة مراكـز    حيث تم تم إجراء هذا البحث فى محافظة المنيا  و  
ر وبلغـت شـاملة   وتم اختيار قرية من كل مركز وفقًا لنفس المعيا         بالطماطم،   عةنزرالمساحة الم 

 بلغ حجـم العينـة    البحث مزارعاً، وبتطبيق معادله كريجسى ومورجان على شاملة       ٤٦٠البحث  
، وتم اختيار الزراع المبحـوثين بطريقـة         البحث من إجمالي شاملة   ٪٤٥,٦ مزارعاً بنسبة    ٢١٠

 بالجمعيـات   ٢٠١٥لعـام   الطمـاطم   عشوائية منتظمة من واقع كشوف حصر زراع محصول         
   . الزراعية في القرى المختارةالتعاونية

وتم تجميع بيانات هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية مع المبحوثين من زراع  
 عام أكتوبر  بواسطة استمارة استبيان حيث تم جمع البيانات خالل شهرالطماطممحصول 

تمثلت حيث استخدمت عدة أساليب إحصائية  SPSS وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج ،٢٠١٥
 باإلضافة إلى المتوسط الحسابى واالنحراف فى معامل االرتباط البسيط لبيرسون، ومربع كاى،

، وكذلك Step-wise واستخدم التحليل االرتباطى واالنحداري المتعدد المتدرج المعيارى،
  . بالتكرار والنسب المئوية فى عرض النتائجىالعرض الجدول
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  :وكانت أهم النتائج التى توصل إليها البحث ما يلى
لمبحوثين بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى  ا رفة الزراعمستوى مع  أن-١
  .٪٦٨,٦  بنسبة الطماطم كان متوسطاآفاتمقاومة 
 فـى   الخبـرة عالقة بين متغيرات عدد سنوات التعليم الرسمى، عدد سـنوات           جود  و -٢

 الذاتى لقيـادة     الفدان من الطماطم، واالنفتاح الجغرافى، والتقدير      إنتاجزراعة الطماطم، متوسط    
  . الزراع بالممارسات المدروسةةرفعى، والتفرغ للعمل الزراعى، وبين درجة مأالر

 ٪١١,١في تفـسير    تسهم إسهاما معنويا     مجتمعةمستقلة   تبين أن هناك ثالث متغيرات     -٣
 وهى متوسط إنتاج الفدان من الطماطم، وعـدد سـنوات           المفسر للمتغير التابع  من التباين الكلى    

  .يم الرسمى، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطمالتعل
 المصادر التى يستقى منهـا الـزراع        أكثر، وتجار المبيدات، والجيران من      األصدقاء -٤

  . الطماطمآفاتلمبيدات الكيماوية فى مقاومة معلوماتهم عن ممارسات ترشيد استخدام ا
ام ارسات ترشيد اسـتخد  بمم تعريف الزراع الزراعى في اإلرشادانخفاض دور   اتضح   -٥

  . الطماطمآفات المبيدات الكيماوية فى مقاومة
  :مقدمة البحث

تقنـى االقتـصادى مـع       التعامل ال  بأنهايمكن تعريف الزراعة بمفهومها الشامل الحديث         
 كل تطور حضارى واستقرار بشرى ورخاء       ة، ولقد كانت الزراعة وما زالت قاعد      الطبيعة الحية 

 أساسـا الدول النامية ، وتقوم اقتصاديات معظم أن وجد على هذه األرض نذ   م اإلنسانمن لحياة   أو
، كما تعد الزراعة احد القطاعات الهامة فى كثير من الدول المتقدمة منها والمتخلفة              على الزراعة 

، هذا الـدور     فى اقتصادها القومى    هاماً عة دوراً وفى مثل تلك الدول تلعب الزرا     سواء  العلى حد   
وتـساهم  ،  ا نسبة عالية من السكان الـريفيين      حيث يعيش عليه  : ىلى النحو التال   ع هيمكن تلخيص 
تمـد   ،فراد الشعب ألغذاء والكساء لجميع    ، يقع عليها عبء توفير ا      من الدخل القومى   بنسبة كبيرة 
سوقا رائجة لمنتجات    تعتبر   أنها، كما    لها ةراعية بالمواد الخام الالزم    غير الز  األخرىالقطاعات  
، ويقع عليها عبء توفير     العاملة الالزمة للقطاعات األخرى    توفر االيدى    أنها، كما   عاتتلك القطا 

ذ تمثـل  إ األجنبـى  هاما للنقـد  ، وتعد مصدراً الالزمة لتنمية الصناعات األخرى األموال رؤوس
ا على الزراعة   ساسأجمالى صادرات تلك الدول التى تعتمد       إالصادرات الزراعية نسبة عالية من      

  . )١٦١، ص٢٠١٣، وآخرون هقشط(
وبرامج المحافظـة  هم القطاعات التى تعمل على تنفيذ سياسات   أويعتبر قطاع الزراعة من     

 وزارة الزراعـة واستـصالح      أعـدتها  التنمية الزراعية التـى      إستراتيجيةعلى البيئة من خالل     
 جـراء وإ اإلرشـادية  البحوث وتقـديم الخـدمات       إجراءولذا فقد تركز دورها على      ،  األراضى

، وذلك من خالل الربط بين ثالثة محاور هـى          صادية وتوفير البيانات اإلحصائية   الدراسات االقت 
واإلرشـاد  ،  أن البحث هو مولد التكنولوجيات     الزراعى والزراع باعتبار     واإلرشادالبحث العلمى   

تحـديات  ولمواجهـة ال  ،يعابها وتطبيقهـا تئة المستهدفة باس، والزراع هم الفالزراعى هو ناقل لها  
، وهو ما يلزم معه بذل جهد متواصـل لتطبيـق           فع عملية التنمية لزيادة اإلنتاج    البيئية البد من د   

، ١٩٩٥سـليم،   ( الزراعـى    اإلنتـاج فة مجـاالت     فى كا   المستحدثة والصالحة للتطبيق   األفكار
  .)١٤٦ص

ـ         أ الزراعى من    اإلرشاد يعدو ة فضل المداخل التى يمكن االعتماد عليها لتحـديث الزراع
ساعد فى  رشادى من مصداقية وشرعية     جهاز اإل وتحقيق التنمية الريفية المتواصلة لما يتمتع به ال       
، وهو فى ذلك     لفترات زمنية طويلة   ةهيل المستمر أبنائها وتكريسها عمليات الصقل والتدريب والت     

الزراع علـى   المتمثلة فى تعليم وتدريب      رسالتهداء  أيعتمد على العاملين بمستوياتهم المختلفة فى       
حداث تغييرات سـلوكية    إ المتاحة عن طريق     إمكانياتهمممارسة المستحدثات الزراعية باستخدام     

         .)٢٥٤، ص٢٠١٣ على،( فى معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم مرغوبة



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (5)  2015 (114-132)                              ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 116 

وحتى يتمكن اإلرشاد الزراعي من إحداث التغيرات المرغوبة في مستوى تنفيـذ الـزراع         
 اتجاهاتهم نحوها، فإن رسالته يجب أن توجه لمقابلة احتياجـاتهم،           غييرتلممارسات محصول ما و   

حيث تبدأ بتحديد مستوى معارف الزراع أو قدرتهم على التنفيذ للممارسات الفنية الزراعية ومـا               
فعاال ومقبوال لديهم، مع إقنـاعهم بمـا         يشعرون به من احتياجات حتى يكون اإلرشاد الزراعي       

   ).٢١٣-٢١١صص  ،١٩٩٨سويلم، (يجب إتباعه 
و عملية قد يقـوم بهـا   أ نما نشاطإ وو تنظيم مفرد أ الزراعى ليس فقط مؤسسة      اإلرشاد نإ

، وهـذا   لجماعات والتنظيمات الحكومية واألهلية والخاصـة     فراد وا أطراف مختلفة من األ   يضا  أ
اعيـة  فـة والمعلومـات الزر     الزراعى ومفهوم نظام المعر    اإلرشاديمكن من التوحيد بين مفهوم      

  .)١٨، ص٢٠٠٤الخالدى، (
 والتصورات الفكريـة   والحقائقالمعرفة مجموعة من المعاني والمعتقدات والمفاهيم   وتعتبر  

حـسن،   ( بـه  ته المستمرة لفهم الظواهر واألشياء المحيطـة       محاول عندالتي تتكون لدى اإلنسان     
م والنظريـات   تراكمي من المعتقدات واألفكـار والمفـاهي      و، أوهى نتاج عقلي     )١٨ ص ،١٩٩٠

والمعلومات، فلكل إنسان    هى القدرة على تركيز األشياء     ، أو )٣٣ ص ،١٩٩٠،رولنج(والخبرات  
بنيان أو عالم معرفي خاص به تحكمه خصائـصه الفـسيولوجية والذاتيـة والبيئيـة المحيطـة                 
ـ             ا واالجتماعية والقدرات الحسية العضوية والعقلية باإلضافة إلى رغباته وأهدافه وخبراتـه، مم

ـ ، )٢٥ ص ،١٩٩٢الرافعي، (يجعل هذا البنيان المعرفي يكاد يكون فريداً لكل فرد       ا تعـرف  كم
 عن طريق   اكتسابهامكن  أ من معانى وخبرات     اإلنسان كل ما استقر فى ذهن       بأنهايضا  أالمعرفة  

  .)١٤، ص١٩٩٠، السيد(حواسه المختلفة 
 اإلجابـة  أسـئلة بـارات   اخت: عدة اختبارات تتمثـل فـى   ويمكن قياس المعرفة من خالل    

و عبـارة   أ عرضت المشكلة فى صورة سـؤال مباشـر          إذاجابة قصيرة   إ وهو يتطلب    ،القصيرة
جابة واحـدة مـن     إب اختيار   وهذا االختبار يتطل  ،   البديلين أسئلة، اختبار   إلى تكملة ناقصة تحتاج   

و ال، أو يعـرف     أ ل بنعم  على السؤا  اإلجابة أو ،و الخطأ أكم على العبارة بالصواب     كالح ،إجابتين
اختبار ى بيانات المتغير التابع للدراسة،      هذا االختبار فى الحصول عل    ، وقد تم استخدام     وال يعرف 

جابات محتملـة ويتكـون     إجابة الصحيحة من بين عدة      حيث يختار الفرد اإل   :  بين متعدد  االختيار
و أقد تكون كلمات    (ة  ، وقائمة من الحلول المقترح    بار من سؤال مباشر وعبارات ناقصة     هذا االخت 

، ويطلب من المبحوث قراءة السؤال وقائمة البـدائل         وتسمى البدائل االختيارية  ) بارات ع أو أعداد
بكلمة  وفيها يكمل الفرد الجمل الناقصة    :  الجمل إتمام، اختبار   األفضلو  أ واختيار البديل الصحيح  

 بهـا عـدد مـن       األولى،  تينئموفيها يطابق الفرد بين قا    : و مجموعة كلمات، اختبار المزاوجة    أ
ن يـربط  أ، والثانية بها عدة حلول للمشاكل ولكن بترتيب مخالف ويطلب من المبحـوث          المشاكل

وفيها يقـوم   : أسئلة الترتيب ، اختبار   ولى مع حلها فى القائمة الثانية     بين كل مشكلة من القائمة األ     
وفيـه يقـوم   : تبار الحـصر  فى تسلسل منطقى، اخأحداث أو إجراءاتو  أالفرد بترتيب خطوات    

  .)١٩، ص١٩٩١النجار، (وضوع معين ن تتوافر فى مأالفرد بحصر بعض النقاط التى يجب 
أولى مراحـل   وإنها، ة البداية فى تغيير سلوك اإلنسان المعرفة فى كونها نقط أهميةوتتمثل  

نهـا تعـد    أل اإلنسانين وبلورة وتوجيه سلوك      فى تكو  أساسية، وكذلك كونها    عملية اتخاذ القرار  
 بنائيـا  ، ولذا فهى تلعب دوراًاإلنسان لكل ما يحيط به   إدراك أساس، وهى   لسلوكهالدافع والمحدد   

    .)٦٠، ص٢٠٠٣العيسوى، (ماته وعواطفه ومعتقداته فى ميول الفرد واتجاهاته واهتما
اعى بوضع عدد    الزر لإلرشاددارة المركزية   ويقوم جهاز اإلرشاد الزراعى عن طريق اإل      

همها المحاصيل البـستانية    أرشادية الزراعية فى مجاالت عديدة متنوعة من        ر من البرامج اإل   كبي
نشطة تعليمية توفر قدرا كبيرا من المعلومات والمعـارف الزراعيـة   أوتتضمن هذه البرامج عدة  

دم ين المحاصيل الهامة التى يق    ، ومن ب   وكيفا  الزراعية كما  اإلنتاجيةلى زيادة   إالحديثة التى تؤدى    
نتاج الخضر فـى مـصر جانـب        إ، حيث يعتبر    الزراعى برامجه لها محاصيل الخضر    رشاد  اإل
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ن يقوم بدور مؤثر وفعال فى      أرشاد الزراعى   اإلنتاج النباتى والغذائى والذى يمكن لإل     ساسي من   أ
  .)٢٢٨ - ٢٢٧، ص ص٢٠١٠وآخرون، على  (هنتاجيتإ وزيادة هتحسين نوعيت

ولى فى مصر من بين محاصيل الخضر من حيث المـساحة     وتأتى الطماطم فى المرتبة األ    
المنزرعة سنوياً ومن حيث اإلنتاج ومن حيث االستهالك، حيث تبلغ المساحة المنزرعـة منهـا               

 مليـون  ١٠ ألف فداناً على مدار العروات المختلفة والتى تنتج حوالى    ٦٠٠- ٥٥٠سنوياً حوالى   
 وباستخدام التوصيات العلمية الحديثة بداية مـن        طناً سنوياً وهى تستهلك إما طازجة أو مصنعة،       

اختيار الصنف المناسب مع توفير أفضل الظروف والمعامالت يمكـن زيـادة إنتاجيـة وحـدة                
 على مستوى   الخامسةالمساحة مما يقلل من تكلفة اإلنتاج وزيادة العائد، وتأتى مصر فى المرتبة             

 وتحتوى ثمار الطماطم الطازجـة      نتجة سنوياً،  والكمية الم  العالم من حيث إنتاجية وحدة المساحة     
وتعتبـر صـبغة الليكـوبين فـى      ،على العديد من المركبات العضوية والمعدنية المفيدة لإلنسان       

هويـدى،  ( البروستاتا الطماطم من أهم مضادات األكسدة الطبيعية وتدخل فى تركيب أدوية عالج       
  ).٣ ص ،٢٠١٣

 ودودة ورق   ، والمن ، والدودة القارضة  ،ها الحفار وتصاب الطماطم بالعديد من اآلفات وأهم     
 ودودة اللـوز    ، والجعل األسود  ، والعنكبوت األحمر  ،األنفاق وصانعات   ، والذبابة البيضاء  ،القطن

 ودودة  ، الطمـاطم  أ وأكاروس صـد   ، ونيماتودا تقرح الجذور   ، ونيماتودا تعقد الجذور   ،األمريكية
  .)٧٩-٦٤  صص ،٢٠١٣ ،هويدى (درنات البطاطس

 ومن بـين هـذه الطـرق        واألمراض اآلفاتصابة بتلك   دد طرق مقاومة ومكافحة اإل    وتتع
 الكيماوية في المجال الزراعي لقتل اآلفـات المختلفـة أو لترشـيد ضـررها،              استخدام المبيدات 

واآلفات ما هي إال عبارة عن كائنات حية تتركب من خاليا حية شأنها في ذلك بـاقي الكائنـات                   
عليه فأنه من المتوقع وصول المبيد المستخدم إلى أي صورة من صـور هـذه               الحية كاإلنسان و  

الكائنات وبالتالي قد يلحق الضرر واألذى بحياة هذا الكائن، ولذا فإن االستعمال السليم للمبيـدات               
الكيماوية والمبني على أساس الفهم الكامل بطبيعة المادة الكيماوية وكذلك التشخيص السليم لآلفة             

كافحتها والوقت المناسب إلجراء أعمال المكافحة فضالً عن إتباع التعليمـات الـصحية             المراد م 
رشادات الالزمة هو الهدف المنشود لتجنب خطورة وأضرار هذه المبيدات علـى اإلنـسان              اإلو

  .)٢ص  ، ه١٤٢٨ ،الصعب(والحيوان والبيئة 
المحافظة على  و الزراعىالشك أن المبيدات الكيماوية لعبت دورا هاما فى زيادة اإلنتاج           و

ورغم هذه الميـزات إال      ،وخارجها المواد الغذائية المخزونة وخدمة الصحة العامة داخل المنازل       
ذر فى التعامل معهـا  حسامة ويجب أخذ ال ضرار جانبية ال نغفل عنها فهى أساسا موادأ أنها لها

 ،عبـاس ( ت فـى البيئـة  سامة وبعضها يميل إلى الثبـا   وتخزينها فبعضها يتحطم إلى مواد غير     
http://etc.mans.edu.eg/conf-archive-05-09/565-2006-04-09.(  

وبرنامج األمم المتحدة   ) فاوال(أكد تقرير حديث مشترك بين منظمة األغذية والزراعة         وقد  
ـ الكيميائيـة    االستخدام الخاطئ للمبيدات   ذكر أن للبيئة ومنظمة الصحة العالمية      سبب أشـكاالً   ي

يظهـر  التسمم الحـاد    : مظاهر التسمم أو األضرار الصحية يمكن تلخيصها بما يلي        متنوعة من   
بشكل فوري أثناء تداول المبيد أو استخدامه أو بعد فترة قصيرة من استخدامه وتكون إما بـشكل                 

أو بتأثيرات صحية جانبية مؤقتة أخرى مثل الرعشة واإلغماء والغثيان والـدوران            ) الموت(حاد  
فراغ واإلسهال وغيرها من األعراض الصحية التي تدل على حـصول التـسمم             والدوخة واالست 

  . وفترة التعرضهولكنها تختلف بشدتها وفترة بقائها حسب المبيد المستخدم والجرعة المتلقا
) المتكـرر غالبـاً   (حيث تظهر أعراض التسمم بالمبيدات بعد فترة طويلة من استخدامها           و

دى أعـراض   تبخاصة إصابة الجهاز العصبي وت    ة المصدر   وتبدو بصورة أمراض متعددة مجهول    
الرعاش العـصبي، الهـذيان وضـعف       : اإلصابة بأحد األعراض التالية أو بمجموعة منها معاً       

 كمـا يمكـن أن      ،الذاكرة، عدم القدرة على المشي السليم، الشلل، إجهاض الحمل، تشوه المواليد          



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (5)  2015 (114-132)                              ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 118 

ف أنواعها، وتعطـل الكبـد وغيرهـا مـن          تؤدي الكثير من المبيدات لحدوث السرطانات بمختل      
األمراض التي ال يمكن أن نحدد المبيد الذي سببها، خاصة أن معظم الحاالت المعروفـة تظهـر       
في القرى في العائالت الفالحية التي تتداول مختلف أنواع المبيدات لفترات طويلة أو لدى عمـال    

ــسامة لفتــرات طويلــةرش المبيــدات بعــد تعرضــهم   عــالم الزراعــة( . للمبيــدات ال
http://www.agricultureegypt.com/NewsDetails.aspx?( .  

 م أو أكل الخضر والفاكهة الطازجـة وال تتمثل خطورة المبيد فقط فى تناوله عن طريق الف         
، وترتبط خطورة المبيد باختالف صورة      ص عن طريق الجلد والعين والرئتين      يمت أنولكن يمكن   

 تركيز المادة الفعالة بما يجعل تأثيره الخطـر يمتـد إلـى كـل              المستحضر وتزداد خطورته مع   
كبر من الموصـى بهـا أو       أ استخدام المبيد بجرعة     أن ومما الشك فيه     ،العاملين فى هذا المجال   

غير مبـين   ،قنديل(المغشوشة أو المحظورة يؤدى إلى زيادة المتبقى منه فى المحصول أو التربة     
  ).٢ص ،النشر

 فى استخدام المبيدات عن معدالتها      اإلسراف السلبية الناجمة عن     آلثاراهم  أبرز  أولعل من   
  :)٧٩ - ٧٨، ص ص٢٠٠١، فضل اهللا (رشيدها ما يلىالطبيعية وعدم ت

 القضاء على الكائنات الدقيقـة      إلىيؤدى رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الكيماوية       -١
، والتى تـسهم    )نيتروجين والبكتيريا العقدية  كتيريا المثبتة لل  عناصر التحلل كالب  ( بالتربة   الموجودة

ثير علـى   أ بالتربة والمعروفة بالدبال مما يكون له بال شك ت         الموجودةفى تحليل المواد العضوية     
 .خصوبة التربة

 خلل فى التوازن الطبيعـى      إحداثلى  إ فى استخدام تلك المواد الكيماوية       اإلفراطيؤدى  -٢
عـداء  م المبيدات فى القضاء على هذه األ، حيث يساعد استخدايةالطبيع وأعدائهافات ئم بين اآل القا

ن تكاليف مقاومتهـا مـن ناحيـة         ويزيد م   من ناحية  اآلفات انتشارالطبيعية مما يزيد من فرص      
 الريف المصرى لخير شاهد علـى        من والحداةقردان   بوأ الطائر المعروف ب   اختفاء، ولعل   أخرى

 .ذلك
يدات من ناحية واستخدامها لفترات زمنية طويلـة مـن          فراط فى استخدام المب   يؤدى اإل -٣
، مما يزيـد  المبيدات المستخدمةفات والحشرات مناعة ضد  إلى اكتساب كثير من اآل    خرى  أناحية  

  مـن  جديـدة  أخـرى  أنواع إنتاجلى  إ والحشرات ويضطر العلماء     اإلنسانمن شدة الحرب بين     
، فات والحـشرات لهـا     على مقاومة اآل   للتغلب فعالية واشد سميه     أكثرنتاج مبيدات   إو  أالمبيدات  

 . والحيواناإلنسانضرار على صحة أل من درجة المخاطر وا يزيد الذىاألمر
ثارها لمدة طويلة فى التربة الزراعية مما يعنـى         أ كثير من المبيدات الحشرية يبقى       إن-٤

فعلـى  مر لعدة سنوات     لمده زمنية قد تست    واإلنسانثيرها السلبى على النبات والحيوان      أاستمرار ت 
راضى الزراعية المصرية ال تـزال تحـتفظ ببقايـا          أن األ لى  إن الدراسات تشير    أسبيل المثال ف  

 .كثر من عشرين عاما مضتأ مصر منذ المبيدات التى استخدمت فى
 النباتـات   امتصاصلى  إ فى استخدام المبيدات الكيماوية عن الحد الالزم         اإلفراطيؤدى  -٥

وأوراقها ممـا يـسبب     نسجتها وجذورها   أهذه المبيدات وتقوم بتخزينها فى      المرشوشة لجزء من    
 تسبب ضـرر غيـر مباشـر        أو،  والحيوانات التى تناولتها مباشرة    لإلنسانضرار  كثيراً من األ  

 .)الخ... لحوم، ، اليض، اللبنالب( للمنتجات الحيوانية الملوثة بالمبيدات ه من خالل تناوللإلنسان
 الخارجية للكثير من    التجارة إلىثيرها  أ، بل يمتد ت    السلبية عند هذا الحد    اآلثارال تتوقف   -٦

ثر بتلك المبيدات الكيماويـة كمحاصـيل الخـضر         أالتالسلع والمنتجات الزراعية وخاصة شديدة      
وذلك عندما تتجاوز مـستوى متبقيـات   ) وخاصة النامية منها( فى الكثير من دول العالم      ةوالفاكه

   .المستوردةسموح به لدى الدول  المالمبيدات والحد
وقد أكدت الشواهد الواقعية فى العقد األخير من القرن العشرين إعـادة بعـض رسـائل                

 عيناتهـا علـى     احتواءلى بعض الدول وخاصة األوربية بسبب       إ المصدرةالحاصالت الزراعية   
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 بـصحة    تراكمـى ضـار    تـأثير نسب أعلى من المسموح بها من العناصر الكيميائية والتى لها           
 إلـى  أدى الزراعية ممـا     اآلفات نتيجة المغاالة فى استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة         اإلنسان

 الزراعة النظيفة التى تحد من استعمال المبيدات واألسمدة الكيماوية واالستناد           إلىظهور الحاجة   
يوسـف،  (يـة    األسمدة العضوية والمخصبات الحيو    واستعمال بدائل المبيدات بصفة رئيسية إلى    

  ).٢٥٣ ص ،٢٠٠٤وشمس الدين، 
 ترشيد  مل على نه من الضرورى الع   أ ))٧٧--٣٣ ص ص     ص ص    ،،، غير مبين سنة النشر    ، غير مبين سنة النشر    قنديلقنديل ( (ذكرو
 المحافظة على أعداد    بهدفتباع بعض الوسائل والعمليات المناسبة      إبية   المبيدات الكيماو  استخدام

 المبيـدات   اسـتخدام مـن    بهدف الحـد     ،هذه اآلفات عند مستويات دون الضرر االقتصادى لها       
التبكيـر فـى     مثـل :العمليات الزراعية ومن هذه الوسائل الزراعية  فى مقاومة اآلفات    الكيماوية  
 وزراعـة   ، على جسور الترع والمصارف والطـرق       من إزالة الحشائش و،  قـالعزي و ،الزراعة
فرمـون  و،  فرمون التشويش  مثل   دئالمصاعن طريق     الفرمونات استخدام  نباتية مقاومة،  أصناف

 واسـتخدام  ،ومنها المفترسات والطفيليات وممرضات اآلفة    المكافحة الحيوية   و ،الجاذبات الجنسية 
، الكبريـت الزراعـى  ، و)الشبة الزفرة( كبريتات األلومونيوم استخدام تهاومن أمثل بدائل المبيدات 

، لبوتاسـيوم منقوع سماد السوبر فوسفات وسـلفات ا      ، و  والعسل األسود  ،خميرة البيرة  و السوالرو
  .الصابون المتعادل، و)العادم( زيت الرجوعو

 عـن   عبارة  ألنها  غير ضاره لإلنسان أو النبات أو البيئة       أنهامميزات بدائل المبيدات    من  و
 عنـد   استعمالهايبدأ  و ،المبيدات الكيماوية ب مقارنةرخيصة الثمن   و ،مركبات حيوية ومواد طبيعية   

 لذا يمكن تكـرار الـرش    المبكر لإلصابةواالكتشاف يماوية الكمستويات إصابة أقل من المبيدات 
زارع أن اآلفة لـن   المركبات الحيوية يجب أن يثق الماستعمالعند  ،للحصول على أفضل النتائج  

لرش وعند القطـف تكـاد تكـون     السماح بعد ا  ةفتر ، حضانة داخلها  لفترةتحتاج   تموت فوراً بل  
ال ،  المتفاوت فى مجـال مكافحـة اآلفـات    وى الثقافى تصلح للمست و اآلمنةهى الوسيلة   ،  معدومة

 يؤدى إلى زيادة األعداء الطبيعيـة       هااستعمالتكرار  ،  هو بيئت أ هتسبب ضررا للمزارع أو حيوانات    
 ، وحفظ للبيئة من التلـوث  حيث غذاء خالى من الكيماويات     أمان للمنتج وضمان للمصدر    ،لآلفات
  . المكافحة وتمتع اإلنسان بالصحة والعافية الناتج القومى والفردى نتيجة نجاحزيادة

  :مشكلة البحث
زراعـة   من ربع قرن تجنبت الدول المتقدمة استخدام المبيدات الكيماويـة فـى ال   أكثرمنذ  

 لم  الخطوة هذه   أن إال،   والبيئة اإلنسان مخاطر على صحة      من ، لما لها  نتاج الغذاء قدر اإلمكان   إو
 الزراع على زيادة الكمية المستخدمة من المبيدات عن         رارإصتزل بعيده فى واقعنا الزراعى مع       

، ناهيك عن االستخدام المفرط عمـدا بـسبب القناعـة           المطلوب لها لمعالجة ظاهره معينة    الحد  
هميـة ترشـيد اسـتخدام     أ، وانطالقا من    لى زيادة اإلنتاج  إن ذلك سيؤدى    أبالخاطئة لدى الزراع    

 اجراء هـذ  إلى ضرورة   إ، فقد برزت الحاجة     طماطمفات محصول ال  آ مجال مكافحة    المبيدات فى 
 المبيـدات   اسـتخدام   ترشـيد   بممارسات الزراع المبحوثين مستوى معارف    للتعرف على    بحثال

، ومـصادر    به المرتبطة والمتغيرات   ، فى بعض قرى محافظة المنيا     فى مقاومة اآلفات  الكيماوية  
تعريف الزراع بهـذه    فى  د الزراعى    وكذلك التعرف على دور اإلرشا     ،ممارساتال بتلك تهممعرف

 القصور المعرفى فى     حتى يتسنى للمسئولين عن سياسة ترشيد استخدام المبيدات سد         الممارسات،
، وذلك من خالل تخطيط وتنفيذ       لديهم من معتقدات ومفاهيم خاطئة     ، وتصحيح ما  معارف الزراع 

بترشيد المبيـدات   ع المتعلق    الزرا فى معارف يرات   التغ إحداث مستقبلية تستهدف    إرشاديةبرامج  
  .من وصحىآمول فى تقديم غذاء أ المباعتباره المستقبل

  : الدراسة أهداف
 :استهدف البحث تحقيق األهداف اآلتية
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الكيماوية  المبيدات   استخدام ترشيد  بممارسات الزراع المبحوثين  ةرفمعمستوى   تحديد   -١
  . الطماطمآفاتمقاومة فى 

 ترشـيد   بممارسـات   الزراع المبحـوثين   معرفة يه بين درجة   تحديد العالقة االرتباط   -٢
سـن  :  وبين المتغيرات المـستقلة التاليـة       الطماطم آفاتفى مقاومة   الكيماوية   المبيدات   استخدام

 المنزرعـة مـن    والمـساحة  الحيازة الزراعيـة،  لةجموالمبحوث، عدد سنوات تعليم المبحوث،      
ن من الطماطم، وعدد سنوات الخبرة في زراعـة         محصول الطماطم بالفدان، ومتوسط إنتاج الفدا     

   .قيادة الرأىدرجة االنفتاح الجغرافي، ودرجة الطماطم، والتفرغ للعمل الزراعي، و
 تحديد المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية فى التباين الكلـى المفـسر         -٣

 آفـات فى مقاومة   الكيماوية  بيدات   الم استخدام  ترشيد بممارساتزراع  ال معرفةللتغير فى درجة    
  .الطماطم
  ترشـيد بممارسـات  التعرف على مصادر معرفة زراع الطماطم بالمعلومات الخاصة   -٤
  . الطماطمآفاتمقاومة  فى الكيماوية  المبيداتاستخدام
 اسـتخدام  ترشـيد   بممارسات فى تعريف الزراع  التعرف على دور اإلرشاد الزراعى       -٥
  . الطماطمآفاتمقاومة  ىفالكيماوية المبيدات 

  : الفروض البحثية
  :ين التالين البحثيينض من البحث تم صياغة الفر والثالثلتحقيق الهدف الثانى

 ترشـيد   بممارسـات  الزراع المبحوثين معرفةتوجد عالقة ارتباطيه معنوية بين درجة       -١
    .ستقلة المدروسةالمتغيرات الم وبين  الطماطمآفاتفى مقاومة الكيماوية  المبيدات استخدام
تسهم المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية فى التباين الكلـى المفـسر             -٢

 آفـات زراع بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة         ال معرفةللتغير فى درجة    
  .الطماطم

  :اإلجراءات البحثية
  :التعاريف اإلجرائية

 المبحوثين من زراع محصول الطماطم      إلمام هذا البحث مدى     يقصد بها فى  :  المعرفة -١
  .فى مقاومة اآلفاتالكيماوية  المبيدات استخدام  ترشيدبممارسات

 اسـتخدام المبحـوثين    يقصد بها فى هذا البحث    : الكيماوية المبيدات   استخدام ترشيد -٢ 
للحد من اسـتخدام     ،اتل المبيد ئ عناصر المكافحة الحيوية وبدا    كذلكلبعض العمليات الزراعية و   

  . الطماطماآلفات فى  فى مقاومةالمبيدات
  :منطقة البحث

 إنتـاج   مصر فـى تم إجراء هذا البحث فى محافظة المنيا نظراً لكونها من أكبر محافظات      
 ٢٠١٥عـام     فـداناً  ٨٣٢٢٨١الطماطم حيث بلغت مساحة محصول الطماطم بهذه المحافظـة          

  ).٢٠١٥محافظة المنيا، (
  : ة البحثشاملة وعين

 بمحـصول   من حيث المساحة المنزرعة   اختيار أكبر ثالثة مراكز     تم   لتحديد شاملة البحث  
ومن كل مركـز   )٢٠١٥مديرية الزراعة بالمنيا، قسم اإلحصاء، بيانات غير منشور،      (الطماطم،  

قريـة الوفـاء   فكانت هذه القرى هى   من حيث المساحة المنزرعة بالطماطم      تم اختيار أكبر قرية     
 بمركـز   ٤ وقريـة     مـزارع،  ٢١٤ بها   الطماطم حيث كان إجمالي عدد مزارعي       ركز العدوة بم

وقرية بني أحمـد الغربيـة     مزارع،   ١٥٤ بها   الطماطم حيث كان إجمالي عدد مزارعي       سمالوط
 مزارع، وبالتالي أصبحت شـاملة  ٩٢ بها الطماطمحيث كان إجمالي عدد مزارعي     بمركز المنيا   

اإلدارات الزراعية بالمراكز المختارة، أقسام اإلحـصاء،      ( مزارع   ٤٦٠محصول الطماطم   زراع  
  ).٢٠١٥بيانات غير منشورة، 
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-٦٠٧ص ص : ١٩٧٠كريجـسى ومورجـان،     (ولتحديد عينة البحث تم استخدام معادلة       
 مزارع بنـسبة    ٢١٠وبتطبيق المعادلة على شاملة البحث، تبين أن حجم العينة المطلوب           ) ٦١٠
الوفاء بمركـز    مزارع بقرية    ٩٨ة البحث موزعة على القرى كما يلي        من إجمالي شامل   ٪٤٥,٦
بني أحمـد الغربيـة بمركـز     مزارع بقرية ٤٢، و بمركز سمالوط٤ مزارع بقرية   ٧٠، و العدوة
، وتم اختيار الزراع المبحوثين بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كـشوف حـصر زراع               المنيا

   .عاونية الزراعية في القرى المختارة بالجمعيات الت٢٠١٥لعام الطماطم محصول 
  :طريقة وأداة جمع البيانات

تم تجميع بيانات هذا البحث عن طريق المقابلة الشخـصية مـع المبحـوثين مـن زراع                 
 بواسطة استمارة استبيان سبق إعدادها بعد مقابلة مع الباحثين بقـسم بحـوث              الطماطممحصول  

، وتم اختبار االستمارة مبدئيا للحكم على صالحيتها        وقاية النبات بمحطة البحوث الزراعية بملوى     
وبعد إجراء التعديالت الالزمة على االستمارة أصبحت االستمارة صالحة لجمع البيانات وتحقـق             

، وقد اشتملت االستمارة على     ٢٠١٥عام   أكتوبرأهداف البحث حيث تم جمع البيانات خالل شهر         
                             :جزئين هما

  :المتغيرات المستقلة: والأ
ويقصد به عدد السنوات التي انقضت منذ ميالد المبحوث حتى وقـت            :  المبحوث سن -١

جمع البيانات، وقد قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن سنه ألقرب سنة ميالدية معبـراً عنـه                 
  .بالرقم الخام

وث عن عدد سنوات    وقد قيس هذا المتغير بسؤال المبح     :  عدد سنوات التعليم الرسمي    -٢
  .تعليمه الرسمي، وإعطاء المبحوث األمي صفر

راضى الزراعية التى يقوم المبحـوث      بها مساحة األ   ويقصد : الحيازة المزرعية  لة جم -٣
، وتم قياس هذا المتغيـر مـن    نقدىإيجارو أو مشاركة أانت ملك بزراعتها واالنتفاع بها سواء ك 

   .زراعية مقدره بالفدان الهة حيازتخالل سؤال المبحوث عن مساح
 الزراعية التـى    األرضويقصد بها مساحة     : المساحة المزروعة من الطماطم بالفدان     -٤

، وتـم قيـاس      نقدى إيجارو  أو مشاركة   أانت ملك   يقوم المبحوث بزراعة المحصول بها سواء ك      
  الزراعية المنزرعـة بالطمـاطم مقـدره       هالمتغير من خالل سؤال المبحوث عن مساحة حيازت       

  .بالفدان 
، وقد تم   نتاج المحصول بالطن  إد بها متوسط    ويقص : متوسط إنتاج الفدان من الطماطم     -٥

 . جة من المساحة المنزرعة بالطماطمطنان الناتالمتغير بسؤال المبحوث عن عدد األقياس هذا 
 تم قياس هذا المتغير بالرقم الخـام        : عدد سنوات الخبرة في زراعة محصول الطماطم       -٦

السنوات التي أمضاها المبحوث في زراعة محصول الطماطم حتى وقت جمع بيانات هـذا              لعدد  
  .البحث

 قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث على أنـه متفـرغ للعمـل             :التفرغ للعمل الزراعي  -٧
، المتفرغ للعمل الزراعى   للمبحوث   ةالزراعي، أو غير متفرغ للعمل الزراعي، وقد أعطيت درج        

   . متفرغ للعمل الزراعي للمبحوث الغيرصفرو
خرى خارج نطـاق    أع لمجتمعات   ويقصد بها زيارة المزار    : الجغرافي االنفتاح درجة   -٨

لمركز التابع له، أو    ل طريق حساب تكرارات زيارة المزارع    ، وقد تم قياس هذا المتغير عن        قريته
 وتم  صر،خري، أو دول خارج م    أمراكز أخرى بالمحافظة، أو عاصمة المحافظة، أو محافظات         

 أحيانـا  ،)ثـالث درجـات   (دائمـا   : ات وفقا لتكرار االنفتاح كما يلى      درج ٤تقسيم المقياس الى    
مـزارع  ، وعن طريق جمع الدرجات التى حصل عليها كل     )صفر (، ال )درجة(، نادرا   )درجتان(

   .  لكل مزارعالجغرافى ماكن نحصل على درجة االنفتاحمن خالل الفئات السابقة لأل
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ثير علـى  أويقصد بها الدرجة التى يصبح الفرد فيها قادرا على الت         : ادة الرأي قيدرجة   -٩
لمتغير على طريقة التقدير    عتمد فى قياس هذا ا    أ، وقد    ممارساتهم أو سواء على معارفهم     اآلخرين

 من سـتة عبـارات       المتغير ره ويتكون كثر من غي  أ كمصدر للمعلومات    لنفسه إدراكه آي،  الذاتى
 لالستجابات موافق، سيان، غيـر موافـق علـى          ١،  ٢،  ٣لمبحوث الدرجات   وأعطى ا ،  هيجابيإ

الترتيب، وبجمع هذه الدرجات أمكن الحصول على درجة تعبر عن التقدير الذاتي لقيادة الـرأي               
  .للمبحوث

مدى تعرض المبحوث للمصادر التى      يقصد بها  : درجة التعرض لمصادر المعلومات    -١٠
،  اآلفات فى الطمـاطم    استخدام المبيدات فى مقاومة    بترشيد ةالخاصيحصل منها على المعلومات     

والتـي   إليها فى هذا المجـال     أللمعلومات التى يلج    عشر مصدراً  لتسعةووفقا لتعرض المبحوث    
 الزراعيـة،   مهندسوا الجمعية الزراعية، والمرشد الزراعي، والباحثين بمحطة البحـوث        : تشمل

والجيران، وحضور المحاضرات، وحضور النـدوات،      ،  مبيداتشركات ال واألصدقاء، واألهل، و  
وحضور االجتماعات، والنشرات اإلرشـادية، والمجـالت اإلرشـادية، والبـرامج الزراعيـة             

وكليـة   نترنـت، والـصحف،   واإل،  المبيـدات  وتجار،  والبرامج الزراعية اإلذاعية  ،  التليفزيونية
 درجات  ثالث:  الرقمية التالية  وقد خصص لكل مبحوث القيم    ،   المجتمع تنميةجمعيات   و الزراعة،

درجة لمن تعـرض    ، و )كل شهرين ( لمن تعرض أحياناً     تين، ودرج )كل شهر (لمن تعرض دائما    
 لمن لم يتعرض، ثم جمعت الـدرجات التـي حـصل عليهـا     صفر، و) شهور٣أكثر من   (نادراً  

  .لمصادر المعلومات المبحوث لتعبر عن درجة تعرضه
  :عالمتغير التاب :ثانياً

 المبيـدات    ترشيد اسـتخدام   بممارساتويقصد به مدى معرفة المبحوث      : ى المعرفة مستو
محصول الطماطم، وتم قياس هذا المتغير من خالل أربعة وعـشرون           الكيماوية فى مقاومة آفات     

بندا، وتم التعبير عن كل بند بقيمة رقمية، لم يعرف صفر، ويعرف درجة واحدة، ثم تم تجميـع                  
ستوى معرفة المبحوث لهذه البنود وتراوحت درجات المبحوثين مـا بـين    هذه الدرجات لتحديد م   

 درجة فى حالة معرفـة المبحـوث        ٢٤صفر فى حالة من لم يعرف أى بند، والدرجة القصوى           
 وتـم   .لجميع البنود، وقد تم تجميع الدرجات التى حصل عليها المبحوث لتعبر عن هذا المتغيـر              

منخفض إذا حصل المبحوث على درجـات       معرفة  مستوى   للمبحوثين إلى    معرفةتقسيم مستوى ال  
 ١٦ حتـى  ٩ متوسط إذا حصل المبحوث على درجات مـن      معرفة درجة فأقل، ومستوى     ٨من  

  . درجة فأكثر١٧ مرتفع إذا حصل المبحوث على معرفةدرجة، ومستوى 
  :التحليل اإلحصائي

حليل اإلحصائي للعلـوم  تم تحليل بيانات البحث بواسطة الحاسب اآللي باستخدام برنامج الت       
 حيث استخدمت عدة أساليب إحصائية تمثلت فى معامـل االرتبـاط البـسيط              SPSSاالجتماعية  

 وكذلك نمـوذج     باإلضافة إلى المتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى،      لبيرسون، ومربع كاى،  
إلضافة إلى ، باStep -wise Analysisالتحليل اإلرتباطى واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد 

 .العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية فى عرض النتائج
  :النتائج ومناقشتها

   :توصيف الزراع عينة البحث فى ضوء المتغيرات المستقلة: أوال
 تبلـغ   ٪٥٤,٨ من نصف الزراع المبحوثين      أكثر أن) ١( بجدول   الواردة النتائج   أوضحت

 سـنة وانحـراف معيـارى       ٤٨سط حسابى قـدره      سنة بمتو  ٥٦ من   ألقل ٤١ ما بين    أعمارهم
 درجـة وانحـراف   ٧ بمتوسط حسابى قـدره  أميون ٪٣٧,١ من ثلثهم أكثرن أ سنة، و  ١٠,٦٩٩
 تتراوح حيازتهم الزراعية من فـدان  ٪٦٢,٩ اقل من ثلثيهم أن درجة، كما تبين    ٦,٧٧٤معيارى  

 قيـراط،   ٧٤,٩٢٥رى   قيراط وانحراف معيا   ٧٧,٤٥ بمتوسط حسابى قدره     أفدنة من ثالثة    ألقل
 متوسط حجم حيازتهم المنزرعة بالطماطم تتراوح ما بين فدان          ٪٤٤,٨ن ما يقرب من نصفهم      أو
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 قيـراط،   ٢١,٩١٧ قيراط وانحراف معيارى     ٣٣,٦٢ بمتوسط حسابى قدره     أفدنة من ثالثة    ألقل
اعة  عدد سنوات خبراتهم فى زر     ٪٦١,٤قل من ثلثى المبحوثين     أ أنكما اتضح من نتائج البحث      

 درجـة وانحـراف معيـارى    ١٥,٨٣ سنة وذلك بمتوسط حـسابى قـدره   ٢٠قل من أالطماطم  
 ٢٥-١٨( فدان الطمـاطم مرتفـع       إنتاج كان متوسط    ٪٤٠ درجة، وان خمس عددهم      ١٠,٦٧٧

 طن، بينما مـا يقـرب مـن    ٣,٩٥٤ طن وانحراف معيارى ١٦,٦٢بمتوسط حسابى قدره   ) طن
 درجـة وانحـراف     ٨,٠٨ بمتوسط حسابى قـدره       ذوى انفتاح جغرافى منخفض    ٪٢٤,٨ربعهم  

 منخفضة  رأى اتسموا بقيادة    ٪٤١ن ما يزيد قليال عن خمسى عددهم        أ درجة، و  ٨,٩٦٩معيارى  
 أكثـر  أن درجة، فى حين اتضح      ٢,١١٩ درجة وانحراف معيارى     ٨,٧٦بمتوسط حسابى قدره    

 درجـة  ٠,٧٧متفرغين للعمل الزراعـى بمتوسـط حـسابى قـدره         ٪٧٧,١ أرباعهممن ثالثة   
  .   درجة٠,٤٢١وانحراف معيارى 

 بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى       مستوى المعرفى للمبحوثين المتعلق   ال: ثانيا  
   : الطماطمآفاتمقاومة 

علقـة   المستوى المعرفى للـزراع المبحـوثين والمت       أن) ٢( نتائج البحث جدول     أوضحت
، حيـث   آفات الطماطم كـان متوسـطا     بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة        

، فتهم بالممارسات المدروسة متوسطة    كانت درجة معر   ٪٦٨,٦ ما يزيد قليال عن ثلثيهم       أن اتضح
ة  درج٪٢,٨، وان هناك تهم بها مرتفعة   كانت درجة معرف   ٪٢٨,٦ اقل من ثلثهم     أنفى حين تبين    

  .فتهم بتلك الممارسات منخفضةمعر
رشادى والمهتمين بهذا المجـال     ه من جانب القائمين على العمل اإل       الذى يستلزم مع   األمر

يهم والـذى   بنشر المعلومات والمعارف الصحيحة بين الزراع بهدف معالجة القصور المعرفى لد          
  .بينته النتيجة السابقة

العمليـات  ممارسات  لذين لديهم معرفة ب    المبحوثين ا   عدد أن )٣(اتضح من بيانات جدول     و
 نباتية مقاومة،   أصناف فيما يتعلق بممارسة زراعة      ٪٧٢,٤ قدره   أدنىالزراعية تراوحت بين حد     

سم، والعزيق،  ١٥ مناسبة بين النباتات      فيما يتعلق بكل من ترك مسافات      ٪١٠٠ قدره   أقصىوحد  
، ٪٩٨,١ زراعية مناسبة    ة دور تباعأ:  مرتبة تنازليا كاالتى   أخرىيضاف لهذه الممارسات خمسة     

، ٪٩٢,٩ الحشائش مـن علـى التـرع والمـساقى           إزالة،  ٪٩٨,١الزراعة فى الميعاد المناسب     
 وتعريضها للشمس للتخلص من العـذارى       األرض، حرث   ٪٨١,٤التخلص من بقايا المحصول     

  .٪٧٧,١والشرانق 
 قبـل  األرضبخدمـة   ارتفاع مستوى معرفة الـزراع المبحـوثين     إلىوهذه النتائج تشير    

 المعلومـات الفنيـة     ألهمية اهتمامهم ووعيهم المتزايد وفهمهم      إلى باإلضافةزراعتها بالطماطم،   
 آفات على ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة         تأثيرهالتلك الممارسات الزراعية ومدى     

  .الطماطم
الذين لديهم معرفة بممارسات     عدد المبحوثين    أن) ٤( بالجدول   الواردة النتائج   أظهرتكما  

استخدام المفترسات مثـل     فيما يتعلق بكل من      ٪٣,٨ قدره   أدنىالمكافحة الحيوية تراوح بين حد      
 قـدره  أقـصى  حشره فى المتر المربع، وحد   ٧٥، واستخدام طفيل التراكوجراما بمعدل      أبو العيد 

 عـن طريـق المـصائد     الخاصة باستخدام الفرمونات الجنـسية ةللممارس وذلك بالنسبة  ٪٤١,٩
استخدام منظمـات  :  مرتبة تنازليا كاالتى   أخرىالفرمونية المائية، يضاف لهذه الممارسات خمسة       

، استخدام فرمونات التشويش    ٪٢٤,٨، استخدام البكتريا الممرضة     ٪٢٨,٦ الحشرةالنمو لمنع نمو    
  .٪٥,٢، استخدام الفطريات الممرضة ٪١٤,٨، استخدام النيماتودا الممرضة ٪٢٢,٩

 احتياج الزراع للمعلومات المتعلقة بمعرفـة ممارسـات المكافحـة           إلىوهذه النتائج تشير    
 هـا أن الطماطم حيث    آفات لترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة        إتباعهاالحيوية الواجب   
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فـى   اإلرشـادية مما يتطلب زيادة الجهود تدل على انخفاض معرفة المبحوثين بتلك الممارسات،       
  .إليهم لتوصيلها اإلرشاديةاختيار انسب الطرق بهذه الممارسات ولزراع عريف ات

 بممارسـات    عدد المبحوثين الذين لديهم معرفـة      أن) ٥(جدول  ب نتائج البحث    أشارتكما  
 فيما يتعلق بالممارسة الخاصة باستخدام زيـت        ٪٥١,٤ قدره   أدنىبدائل المبيدات تراوح بين حد      

 وذلك  ٪٩٣,٣ قدره   أقصى، وحد   الطيارةلشحمية الصطياد الحشرات    الرجوع فى عمل المصائد ا    
 ذلك سـت ممارسـات      إلى الخاصة بعملية استخدام الكبريت الزراعى، يضاف        ةللممارسبالنسبة  
 كمـاده مطهـره   البيـرة ، استخدام خميرة    ٪٨٥,٧استخدام السوالر   :  مرتبة تنازليا كاالتى   أخرى

، اسـتخدام   ٪٧٦,٢ر فوسفات وسلفات البوتاسـيوم      ، استخدام السوب  ٪٨٠تقضى على الفطريات    
 األلمونيـوم ، اسـتخدام كبريتـات      ٪٧٢,٤ األسـود ، استخدام العسل    ٪٧٤,٣الصابون المتعادل   
  .٪٦٦,٧) الشبة الزفره( والبوتاسيوم المائية

يتضح من هذه النتائج ارتفاع مستوى معرفة المبحوثين بالممارسات التى تخـص بـدائل             و
 ارتفاع مستوى المعرفة بداية نحو تطبيـق        أن يعتبر   أن الزراعى   اإلرشاداز  المبيدات، وعلى جه  

 البـرامج   إعـداد  منها واستثمارها فى السلوك التنفيذى للزراع وذلك عند          لالستفادةهذه المعرفة   
تجابة الزراع لهذه البـرامج      الخاصة بترشيد استخدام المبيدات الكيماوية حتى تكون اس        اإلرشادية

  .مثمره
  العالقة بين بعض المتغيرات الشخصية للزراع المبحوثين وبين درجة المعرفة بممارسات           :ثالثا

  : الطماطمآفاتترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة 
لمعرفة اثر المتغيرات الشخصية المدروسة للمبحوثين على درجة معـرفتهم بممارسـات            

: لتاليـة  الطماطم تمت دراسـة المتغيـرات ا       تآفاترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة       
 الزراعية، المساحة المنزرعة مـن الطمـاطم،        الحيازةالسن، عدد سنوات التعليم الرسمى، جملة       

 الفدان من الطماطم، االنفتاح الجغرافـى،       إنتاج فى زراعة الطماطم، متوسط      الخبرةعدد سنوات   
بشان ذلـك   ) ٦(لنتائج جدول    ا أوضحتى، وقد   ى، التفرغ للعمل الزراع   أالتقدير الذاتى لقيادة الر   

  :ما يلى
 قيم معامل االرتباط البسيط للعالقة بين كل من عدد سنوات التعليم الرسمى، ومتوسـط               أن

 الفدان من الطماطم، ودرجة المعرفة بممارسات ترشيد استخدام المبيـدات الكيماويـة فـى        إنتاج
، وهـى   ٠,٠١والى عند مستوى معنويـة       على الت  ٠,٢٠٦،  ٠,٢٤٤ الطماطم كانت    آفاتمقاومة  

 الخبـرة اكبر من نظيرتها الجدولية بمعنى وجود عالقة معنوية موجبة، بينما متغير عدد سنوات              
، وهى اكبر من نظيرتها الجدوليـة       ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     ٠,١٥١فى زراعة الطماطم كان     

ـ       ن المبحـوث، والمـساحة   اى هناك عالقة معنوية موجبة، بينما ال توجد عالقة معنوية بـين س
 كلما كـان عـدد سـنوات    انه إلى المنزرعة، وهذا يشير الحيازةالمنزرعة من الطماطم، وجملة   

، وعدد سنوات خبراتهم فى زراعة الطمـاطم اكبـر، ومتوسـط            أكثرالتعليم الرسمى للمبحوث    
 ترشـيد    كلما زاد ذلك فى درجة معرفة الزراع المبحوثين بممارسات         أعلى من الطماطم    إنتاجهم

  . الطماطمآفاتاستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة 
، التفـرغ للعمـل     الرأي بين كل من االنفتاح الجغرافى، والتقدير الذاتى لقيادة          ٢ قيم كا  أن

 وهى اكبر ٠,٠١ على التوالى عند مستوى معنوية      ٤٥,٨٦،  ٢٦٩,٦٤،  ٦٦٤,١٧الزراعى كانت   
  .موجبة بمعنى وجود عالقة من نظيرتها الجدولية

ال توجـد عالقـة      " األول ال يمكن رفض الفرض االحصائى       فأنهوبناءا على هذه النتائج     
معنوية بين المتغيرات المدروسة وبين درجة معرفة الـزراع المبحـوثين بممارسـات ترشـيد               

وذلك فيما يتعلق بمتغيرات سن المبحوث،      "  الطماطم   آفاتاستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة      
 فيمـا يتعلـق   رفـضه حة المنزرعة من الطماطم، وجملة الحيازة المزروعة، بينما يمكـن         المسا

 فـى زراعـة الطمـاطم،       الخبرةبمتغيرات عدد سنوات التعليم الرسمى للمبحوث، عدد سنوات         
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ى، التفرغ للعمـل    أ الفدان من الطماطم، االنفتاح الجغرافى، التقدير الذاتى لقيادة الر         إنتاجمتوسط  
  .الزراعى

لتباين الكلى الحـادث فـى    المتغيرات ذات العالقة االرتباطية المعنوية فى تفسير ا      إسهام: بعارا
 الزراع المبحوثين لممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة            ةرفدرجات مع 

   : الطماطمآفات
عنوى فى   كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة ذات االرتباط الم         إسهاملتحديد نسبة   

تفسير التباين الكلى الحادث فى درجة معارف الزراع المبحوثين بممارسـات ترشـيد اسـتخدام               
 الطماطم، تم استخدام نموذج التحليل االرتباطى واالنحـدارى     آفاتالمبيدات الكيماوية فى مقاومة     

يـرات   وجود ثالثـة متغ    إلى) ٧( بجدول   الواردة النتائج   أشارتالمتعدد المتدرج الصاعد، حيث     
 معنويا فى تفسير التباين الكلى الحادث فى درجة معارف الزراع المبحـوثين  إسهامامستقلة تسهم  

 الطماطم، حيث بلغت قيمة معامل      آفاتبممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة        
 هـذه  أن، وهـذا يعنـى     ٠,٠١معنوية عند المـستوى االحتمـالى       " ف"، وقيمة   ٠,١١١التحديد  

 الفـدان  إنتاج متغير متوسط إلى منها ٪٥,٨ رجع، ي٪١١,١لمتغيرات مجتمعة تفسر نسبة قدرها   ا
 متغير عدد سنوات    إلى ٪٢,٥ وأخيراً لمتغير عدد سنوات التعليم الرسمى،       ٪٢,٨من الطماطم، و  

 يمكن رفض الفرض االحصائى الثـانى       فانه على هذه النتائج      فى زراعة الطماطم، وبناءاً    الخبرة
 المعنوى فى تفسير التبـاين الكلـى الحـادث فـى         إسهامهاسبة للمتغيرات المستقلة التى ثبت      بالن

  .اقى المتغيرات المستقلة المدروسة بالنسبة لبرفضهالمتغير التابع، بينما ال نستطيع 
ام المبيدات الكيماويـة فـى      مصادر معرفة الزراع المبحوثين بممارسات ترشيد استخد      : خامسا

  :طماطم الآفاتمقاومة 
 المصادر التى يـستقى منهـا المبحـوثين         أكثر أن إلى) ٨( بجدول   الواردةتشير البيانات   

 الطماطم تتمثل فـى    آفاتمعلوماتهم عن ممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة          
، ثـم  ٪٥١,١، ثم الجيران بنـسبة  ٪٥٣,٣، يليها تجار المبيدات بنسبة     ٪٥٥,٢ بنسبة   األصدقاء: 
، فى حـين احتلـت     ٪١٩، يليه المرشد الزراعى بنسبة      ٪٣٠,٤هندسو الجمعية الزراعية بنسبة     م

ـ               دات باقى مصادر المعلومات التى يستقى منها الزراع معلوماتهم عن ممارسـات ترشـيد المبي
  .الكيماوية مراتب منخفضة جدا

ر ، وتجـا  األصـدقاء وهذه النتيجة توضح سيادة مصادر االتصال غيـر الرسـمية مثـل             
 الذى يجعلها تحتل مراكز متقدمة كمصادر معلومات لتوافر عناصـر           األمرالمبيدات، والجيران   

 بعيدا عن الجو الرسمى وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت           الحرةاالتصال والمواجهة والمناقشات    
ومـات   مـصادر المعل تأثير العديد من الدراسات السابقة والتى تؤكد نتائجها غالبا سيادة وقوة  هإلي

 هناك قصور واضح من     أن إلىالغير رسمية مقارنة بالمصادر الرسمية، وكذلك تؤكد هذه النتائج          
االتصال بالزراع وتقديم خـدماتها المعرفيـة   منها غالبية المؤسسات والهيئات التى من المفترض   

عـى  والمعلوماتية فى هذا المجال، وكذلك تبرز هذه النتائج قصور واضح فى دور المرشد الزرا             
إلى والذى قد يرجع    وعدم لجوء الزراع إليهم كمصدر للمعلومات       والعاملين بالجمعيات الزراعية    

 أن إلـى  باإلضافة هذا    وضعف اإلمكانيات التى تمتلكها،    ،قلت أعداد العاملين فى هذه المؤسسات     
 وأيـضا  دور لبعض مصادر المعلومات التكنولوجيـة نهائيـا           وجود هذه النتائج تؤكد على عدم    

  . الزراع لدىةاألمي ارتفاع نسبة إلىذلك  وقد يرجع المقروءةلمصادر ا
 بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية       تعريف الزراع   الزراعى في  اإلرشاددور  : سادسا

   : الطماطمآفاتفى مقاومة 
 في تعريـف الـزراع     الزراعى   اإلرشادانخفاض دور   ) ٩( بجدول   الواردة النتائج   أشارت

 الطماطم وذلك بالنـسبة للغالبيـة       آفاتترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة       ت  بممارسا
 أدنـى  الزراعى فى هذا المجال تراوح بين حد    اإلرشادالعظمى من المبحوثين، حيث اتضح دور       
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 خاصـة بممارسـات     إرشـادية  الزراعى بعمل اجتماعات     اإلرشاد فيما يتعلق بدور     ٪٣,٨قدره  
 قـدره   أقـصى  الطماطم للمزارعين، وحـد      آفاتمبيدات الكيماوية فى مقاومة     ترشيد استخدام ال  

 الزراعى بتنظيم المحاضرات الخاصة بممارسـات ترشـيد         اإلرشاد وذلك بالنسبة لدور     ٪١١,٩
 مرتبـة   أخـرى  الطماطم، يضاف لهذا سبعة ادوار       آفاتاستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة      

 الخاصـة بممارسـة ترشـيد       اإلرشـادية اعى يقوم بتنظيم الندوات      الزر اإلرشاد: تنازليا كالتالى 
 الزراعى لدية المرشـدين  اإلرشاد، ٪١٠,٥ الطماطم آفاتاستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة  

 الزراعى  اإلرشاد،  ٪٩,٥ اآلفاتالمتخصصين فى ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة         
 آفـات ت ترشيد استخدام المبيدات الكيماويـة فـى مقاومـة          يقوم بعمل يوم حقل خاص بممارسا     

 الزراعى يقوم بعمل برامج تليفزيونية خاصة بممارسات ترشيد استخدام          اإلرشاد،  ٪٧,١الطماطم  
 إذاعيـة  الزراعى يقوم بعمل برامج     اإلرشاد،  ٪٦,٧ الطماطم   آفاتالمبيدات الكيماوية فى مقاومة     

 اإلرشـاد ،  ٪٥,٧ الطماطم   آفاتات الكيماوية فى مقاومة     خاصة بممارسات ترشيد استخدام المبيد    
 الخاصة بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماويـة  اإلرشاديةالزراعى يقوم بتوزيع النشرات    

 الخاصـة   اإلرشـادية  الزراعى يقوم بتوزيع المجالت      اإلرشاد،  ٪٥,٢ الطماطم   آفاتفى مقاومة   
  .٪٤,٣ الطماطم آفاتاوية فى مقاومة بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيم

 زيادةاإلرشادية ل  ضرورة بذل المزيد من الجهود       إلى تلك النتائج تدعو     أنمما سبق يتضح    
بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة          في تعريف الزراع  رشادى  الدور اإل 

  . الطماطمآفات
  

  :  النحو التالى الفوائد التطبيقية لهذا البحث علىإيجازيمكن 
بممارسـات  الـزراع  معارف   إلى زيادةهدفت إرشاديةضرورة تخطيط وتنفيذ برامج    -١

  .ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة آفات الطماطم
 الزراعى بضرورة العمـل علـى       لإلرشاد المركزية ةدارباإل المسئولين   اهتمام توجيه -٢
بممارسات ترشيد اسـتخدام    خاصة  ... ن نشرات ومجالت    م اإلرشادية المطبوعات   عدادأزيادة  

  .المبيدات الكيماوية فى مقاومة آفات الطماطم وتوزيعها على الزراع
 األخـرى  المرتبطـة  رشادى الزراعى واألجهـزة  ين بالجهاز اإل   ضرورة قيام المسئول   -٣
ة فى مقاومـة    ترشيد استخدام المبيدات الكيماوي    متخصصة فى    إرشاديةعلى توفير كوادر    بالعمل  

  .اإلرشادية بكافة الجمعيات الزراعية والمراكز آفات الطماطم
 التلفزيونية واإلذاعيـة فـى       البرامج أعداد بزيادة   اإلرشاديين ضرورة قيام المسئولين     -٤

 المرئيـة   اإلعالم على مختلف وسائل     مجال ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة اآلفات       
  . المناسبة للزراعاألوقات عرضها فى والمسموعة مع مراعاة

 ٢١٠=  تـوزيع المبحـوثين وفقا لمتـــغيراتهم المـســـــــتقلة  ن          :)١(جـدول  
 مبحوث

  المتوسط  ٪  عدد  المتغيرات المستقلة
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

   سنه٤١ ألقل من ٢٧من :                           السن-١
   سنه٥٦ ألقل من ٤١         من                            

   سنه فأكثر٥٦                                    من 

٥١  
١١٥  
٤٤  

٢٤,٢  
٥٤,٨  
٢١,٠  

١٠,٦٩٩  ٤٨  

  لم يحصل على آى سنوات تعليم : عدد سنوات التعليم الرسمى للمبحوث-٢
   سنوات٩                                          حاصل على اقل من 

   سنة١٦ القل من ٩حاصل على                                           
   سنة تعليم فأكثر١٦حاصل على                                           

٧٨  
٤٨  
٤٠  
٤٤  

٣٧,١  
٢١,٨  
١٩,٠  
٢٠,٩  

٦,٧٧٤  ٧  

   أقل من فدان:جملة الحيازة المزرعية-٣
   أفدنة٣ ألقل من ١                          من 

   أفدنة       ٥ ألقل من ٣                         من  
   أفدنة فأكثر٥                          من 

١٥  
١٣٢  
٣٥  
٢٨  

٧,١  
٦٢,٩  
١٦,٧  
١٣,٣  

٧٤,٩٢٥  ٧٧,٤٥  
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  أقل من فدان: المساحة المنزرعة من الطماطم-٤
   أفدنة٣ ألقل من ١                            من 

   أفدنة       ٥ ألقل من ٣      من                       
   أفدنة فأكثر٥                            من 

٧١  
٩٤  
٢٥  
٢٠  

٣٣,٨  
٤٤,٨  
١١,٩  
٩,٥  

٢١,٩١٧  ٣٣,٦٢  

   سنه ٢٠ أقل من :عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم-٥
   سنه٣٠ ألقل من ٢٠ من                                              

    سنه فأكثر٣٠ من                                              

١٢٩  
٥٩  
٢٢  

٦١,٤  
٢٨,١  
١٠,٥  

١٠,٦٧٧  ١٥,٨٣  

   طن فأقل٨إنتاج منخفض من :   متوسط إنتاج الفدان-٦
   طن١٧-٩إنتاج متوسط من                            

   طن٢٥-١٨                           إنتاج مرتفع من 

١٢  
٨٤  

١١٤  

٥,٧  
٤٠  

٥٤,٣  

٣,٩٥٤  ١٦,٦٢  

  ال يوجد:     االنفتاح الجغرافى-٧
   فأقل درجات٥  منمنخفضانفتاح                            
   درجات  ١٠- ٦ من متوسط انفتاح                           
  فأكثردرجة  ١١  منمرتفع انفتاح                           

٢٤  
٥٢  
٨٦  
٤٨  

١١,٤  
٢٤,٨  

٤١  
٢٢,٩  

٨,٩٦٩  ٨,٠٨  

   درجات فأقل٦قيادة منخفضة من :  التقدير الذاتي لقيادة الرأي-٨
   درجة١٢-٧قيادة متوسطه من                                  

   درجة فأكثر١٣                                 قيادة مرتفعة من 

٨٦  
٨٣  
٤١  

٤١  
٣٩,٥  
١٩,٥  

٢,١١٩  ٨,٧٦  

  متفرغ للعمل الزراعى:         التفرغ للعمل الزراعي-٩
                                    غير متفرغ للعمل الزراعى

١٦٢  
٤٨  

٧٧,١  
٢٢,٩  

٠,٤٢١  ٠,٧٧  

 اسـتخدام   ترشـيد  بممارسـات  توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمستوى معـرفتهم         :)٢(جدول  
  فى مقاومة اآلفاتالكيماوية المبيدات 

 ٪ العدد مستوى المعرفة
 ٢,٨ ٦ ) درجات فأقل ٨من ( خفض مستوى معرفة من

 ٦٨,٦ ١٤٤ ) درجة ١٦ – ٩من ( مستوى معرفة متوسط 
 ٢٨,٦ ٦٠ ) درجة فأكثر ١٧من ( مستوى معرفة مرتفع 

 ١٠٠ ٢١٠ اإلجمالي
 بممارسـات  توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعرفتهم بالعمليات الزراعية الخاصـة           :)٣(جدول  

  الطماطمآفاتفى مقاومة ية الكيماو المبيدات استخدام ترشيد
 العمليات الزراعية اإلجمالى ال يعرف يعرف

 ٪ التكرار ٪ لتكرارا الترتيب ٪ التكرار
 ١٠٠ ٢١٠ ١,٩ ٤ ٢ ٩٨,١ ٢٠٦  إتباع دورة زراعية مناسبة- ١
  ١٠٠  ٢٠١  ١٨,٦  ٣٩  ٤  ٨١,٤  ١٧١  التخلص من بقايا المحصول- ٢
حرث األرض وتعريضها للشمس للتخلص من - ٣

 ٢١٠ ٢١٠ ٢٢,٩ ٤٨ ٥ ٧٧,١ ١٦٢ ارى والشرانقالعذ

  ١٠٠  ٢٠١  ٢٧,٦  ٥٨  ٦  ٧٢,٤  ١٥٢  زراعة أصناف نباتية مقاومة- ٤
 ١٠٠ ٢١٠ ١,٩ ٤ ٢ ٩٨,١ ٢٠٦  الميعاد المناسب الزراعة فى- ٥
 ١٠٠ ٢١٠ — — ١ ١٠٠ ٢١٠ سم١٥ ترك مسافات مناسبة بين النباتات - ٦
 ١٠٠ ٢١٠ — — ١ ١٠٠ ٢١٠ قــ العزي- ٧
من على الترع والمساقى لة الحشائش  إزا- ٨

 ١٠٠ ٢١٠ ٧,١ ١٥ ٣ ٩٢,٩ ١٩٥ والطرق

  
  ترشـيد بممارسـات  توزيع المبحوثين وفقا لمعرفتهم بالمكافحة الحيوية الخاصـة  :)٤(جدول  

  الطماطمآفات فى مقاومة الكيماوية  المبيدات استخدام
 اإلجمالي ال يعرف يعرف

 المكافحة الحيوية
 ٪ التكرار ٪ التكرار الترتيب ٪ التكرار

 ١٠٠ ٢١٠ ٧٥,٢ ١٥٨ ٣ ٢٤,٨ ٥٢   استخدام البكتريا الممرضة-١
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٥,٢ ١٧٩ ٥ ١٤,٨ ٣١  استخدام النيماتودا الممرضة -٢
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٤,٨ ١٩٩ ٦ ٥,٢ ١١  استخدام الفطريات الممرضة -٣
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٦,٢ ٢٠٢ ٧ ٣,٨ ٨  استخدام المفترسات مثل أبو العيد-٤
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٦,٢ ٢٠٢ ٨ ٣,٨ ٨ حشرة فى ٧٥ استخدام طفيل الترايكوجراما بمعدل -٥
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  المتر المربع
 ١٠٠ ٢١٠ ٧١,٤ ١٥٠ ٢ ٢٨,٦ ٦٠   استخدام منظمات النمو لمنع نمو الحشرة-٦
  ١٠٠ ٢١٠  ٧٧,١  ١٦٢  ٤  ٢٢,٩  ٤٨   استخدام فرمونات التشويش-٧
استخدام الفرمونات الجنسية عن طريق المصائد -٨

  مونية المائيةالفر
١٠٠  ٢١٠  ٥٨,١  ١٢٢  ١  ٤١,٩  ٨٨  

  
  ترشيد بممارسات توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعرفتهم ببدائل المبيدات الخاصة          :)٥(جدول  

 الطماطمآفات فى مقاومة الكيماوية  المبيدات استخدام
 اإلجمالي ال يعرف يعرف

 بدائل المبيدات
 ٪ التكرار ٪ التكرار الترتيب ٪ التكرار

  والبوتاسيوم المائية كبريتات األلومونيوماستخدام -١
 ١٠٠ ٢١٠ ٣٣,٣ ٧٠ ٧ ٦٦,٧ ١٤٠ )الشبة الزفرة(

 ١٠٠ ٢١٠ ٦,٧ ١٤ ١ ٩٣,٣ ١٩٦  الكبريت الزراعىاستخدام - ٢
 ١٠٠ ٢١٠ ١٤,٣ ٣٠ ٢ ٨٥,٧ ١٨٠  السوالراستخدام - ٣
تقضى على  كمادة مطهره  خميرة البيرةاستخدام -٤

 ١٠٠ ٢١٠ ٢٠,٠ ٤٢ ٣ ٨٠,٠ ١٦٨ الفطريات

 ١٠٠ ٢١٠ ٢٧,٦ ٥٨ ٦ ٧٢,٤ ١٥٢   العسل األسوداستخدام - ٥
 منقوع سماد السوبر فوسفات وسلفات استخدام - ٦

 ١٠٠ ٢١٠ ٢٣,٨ ٥٠ ٤ ٧٦,٢ ١٦٠ البوتاسيوم

عمل المصائد الشحمية  فى  زيت الرجوعاستخدام -٧
  ١٠٠  ٢١٠ ٤٨,٦ ١٠٢ ٨ ٥١,٤ ١٠٨  إلصطياد الحشرات الطيارة

 ١٠٠ ٢١٠ ٢٥,٧ ٥٤ ٥ ٧٤,٣ ١٥٦  الصابون المتعادلاستخدام - ٨
  ترشيد بممارسات قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون وقيم مربع كاى بين معرفة الزراع             :)٦(جدول  

  الطماطم وبين المتغيرات المستقلة المدروسة                   آفات فى مقاومة الكيماوية  المبيدات استخدام
  قيم مربع كاى قيم بيرسون المستقلةالمتغيرات 

  - ٠,٠٣٤  سن المبحوث- ١
  - **٠,٢٤٤  عدد سنوات التعليم الرسمي للمبحوث- ٢
  - *٠,١٥١  عدد سنوات الخبرة في زراعة الطماطم- ٣
  - **٠,٢٠٦  متوسط إنتاج الفدان من الطماطم- ٤
  - -٠,٠٠٩  المساحة المزروعة من الطماطم - ٥
  - ٠,٠٢٦ روعة جملة الحيازة المز- ٦
  **٦٦٤,١٧  -   االنفتاح الجغرافى- ٧
  **٢٦٩,٦٤  -   التقدير الذاتي لقيادة الرأي- ٨
  **٤٥,٨٦  -   التفرغ للعمل الزراعي- ٩

   .٠,٠٥معنوى عند *    ، ٠,٠١معنوي عند  **       
                

 للعالقة بين معرفـة      نتائج التحليل اإلرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد       :)٧(جدول  
 الطماطم وبـين بعـض     آفات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة        بممارساتالزراع  

 المتغيرات المستقلة
  المتغير المستقل

 في التحليل الداخل

  معامل
  االرتباط
 المتعدد

   التراكمية للتباين٪
  المفسر للمتغير

 التابع

   للتباين المفسر٪
 للمتغير التابع

  معامل
  االنحدار
 الجزئي

  فقيمة 
  المحسوبة

 
 **١٢,٧٩٥ ٠,١٨٠ ٥,٨ ٠,٠٥٨ ٠,٢٤١ متوسط إنتاج الفدان-١

 **٩,٧٠٩ ٠,١٣١ ٢,٨ ٠,٠٨٦ ٠,٢٩٣ عدد سنوات التعليم-٢

 **٨,٥١٣ ٠,٠٦٩ ٢,٥ ٠,١١١ ٠,٣٣٢ عدد سنوات الخبرة-٣
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  ١٠,٣٠ =                        قيمة الثابت٠,١١١=    معامل التحديد           
  

  ترشـيد  بممارسـات  بالمعلومـات الخاصـة      تهممصادر معرف توزيع الزراع وفقا ل    :)٨(جدول  
 آفات الطماطممقاومة  فى الكيماوية  المبيداتاستخدام

 اإلجمالي لم يتعرض نادراً أحياناً دائماً
 مصادر المعلومات

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
 ١٠٠ ٢١٠ ٥٤,٣ ١١٤ ٧,٦ ١٦ ٧,٦ ١٦ ٣٠,٥ ٦٤ لجمعية الزراعية مهندسو ا-١
 ١٠٠ ٢١٠ ٦١,٩ ١٣٠ ١٣,٣ ٢٨ ٥,٧ ١٢ ١٩ ٤٠  المرشد الزراعي-٢
 ١٠٠ ٢١٠ ٦٠ ١٢٦ ٩,٥ ٢٠ ١٣,٣ ٢٨ ١٧,١ ٣٦ البحوث الزراعية الباحثين بمحطة -٣
 ١٠٠ ٢١٠ ٦٦,٧ ١٤٠ ١٥,٢ ٣٢  ١٢ ٧,٦ ١٦  النشرات اإلرشادية-٤
 ١٠٠ ٢١٠ ١٩ ٤٠ ٧,٦ ١٦ ١,٩ ٤ ٩,٥ ٢٠ مية المجتمع جمعيات تن-٥
 ١٠٠ ٢١٠ ١٦,٢ ٣٤ ٣,٨ ٨ ٢٦,٧ ٥٦ ٥٣,٣ ١١٢ المبيدات  تجار-٦
 ١٠٠ ٢١٠ ١٨,١ ٣٨ ٣,٨ ٨ ٢٢,٨ ٤٨ ٥٥,٢ ١١٦   األصدقاء-٧
 ١٠٠ ٢١٠ ٢٠ ٤٢ ٥,٧ ١٢ ٢٢,٨ ٤٨ ٥١,٤ ١٠٨  الجيران-٨
 ١٠٠ ٢٠١ ٨٢,٨ ١٧٤ ٩,٥ ٢٠ ١,٩ ٤ ٥,٧ ١٢  المحاضرات-٩

 ١٠٠ ٢١٠ ٧٥,٢ ١٥٨ ١٧,١ ٣٦ ١,٩ ٤ ٥,٧ ١٢  الندوات-١٠
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٠,١ ١٧٠ ١١,٤ ٢٤ ١,٩ ٤ ٥,٧ ١٢  المجالت الزراعية-١١
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٢,٨ ١٧٤ ١١,٤ ٢٤ - - ٥,٧ ١٢  اجتماعات إرشادية-١٢
 ١٠٠ ٢١٠ ٦٩,٥ ١٤٦ ٢٠,٩ ٤٤ ٣,٨ ٨ ٥,٧ ١٢  برامج تليفزيونية-١٣
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٨,٦ ١٨٦ ٧,٦ ١٦ - - ٣,٨ ٨ برامج إذاعية-١٤
  ١٠٠  ٢١٠  ٨٢,٨  ١٧٤  ١٧,١  ٣٦  -  -  -  -  الصحف-١٥
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٤,٧ ١٧٨ ٩,٥ ٢٠ ١,٩ ٤ ٣,٨ ٨  المواقع الزراعية على االنترنت-١٦
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٤,٣ ١٩٨ ٥,٧ ١٢ - - - -   كلية الزراعة-١٧
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٨,١ ٢٠٦ - - - - ١,٩ ٤  شركات المبيدات-١٨
  ١٠٠  ٢١٠  ٩٤,٣  ١٩٨  -  -  -  -  ٥,٧  ١٢  األهل-١٩

  
 هم تعـريف  لمبحوثين وفقاً للدور الذى يقوم به اإلرشاد الزراعى فى        توزيع الزراع ا   :)٩(جدول  

  ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة آفات الطماطمبممارسات
 اإلجمالى ليس له دور له دور

 دور اإلرشاد الزراعى
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 بممارسات   اإلرشاد الزراعى يقوم بتنظيم المحاضرات الخاصة      -١
 ١٠٠ ٢١٠ ٨٨,١ ١٨٥ ١١,٩ ٢٥ ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة آفات الطماطم

 اإلرشاد الزراعى يقوم بتنظيم النـدوات اإلرشـادية الخاصـة           -٢
بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة آفـات           

 اطمالطم
١٠٠ ٢١٠ ٨٩,٥ ١٨٨ ١٠,٥ ٢٢ 

 بممارسات ترشيد  اإلرشاد الزراعى لديه المرشدين المتخصصين  -٣
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٠,٥ ١٩٠ ٩,٥ ٢٠ فات اآلاستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة 

بممارسات ترشـيد   اإلرشاد الزراعى يقوم بعمل يوم حقل خاص        -٤
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٢,٩ ١٩٥ ٧,١ ١٥ لطماطماستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة آفات ا

بممارسات  اإلرشاد الزراعى يقوم بعمل برامج تليفزيونية خاصة     -٥
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٣,٣ ١٩٦ ٦,٧ ١٤ اآلفاتترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة 

بممارسـات   اإلرشاد الزراعى يقوم بعمل برامج إذاعية خاصة         -٦
 ١٠٠ ٢١٠ ٩٤,٣ ١٩٨ ٥,٧ ١٢ فى مقاومة آفات الطماطمترشيد استخدام المبيدات الكيماوية 

 اإلرشاد الزراعى يقوم بتوزيع النـشرات اإلرشـادية الخاصـة     -٧
بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة آفـات           

 الطماطم على المزارعين
١٠٠ ٢١٠ ٩٤,٧ ١٩٩ ٥,٣ ١١ 

 الخاصـة    اإلرشاد الزراعى يقوم بتوزيع المجالت اإلرشـادية       -٨
بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة آفـات           

  الطماطم على المزارعين
١٠٠  ٢١٠ ٩٥,٧ ٢٠١ ٤,٣ ٩  

 اإلرشاد الزراعى يقوم بعمـل اجتماعـات إرشـادية خاصـة            -٩
بممارسات ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية فـى مقاومـة آفـات           

  الطماطم للمزارعين
١٠٠  ٢١٠ ٩٦,٢ ٢٠٢ ٣,٨ ٨  
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  :المراجع
 مع الزراعيين للمرشدين االتصالي السلوك إسماعيل، أحمد وحسين، محمد، حمادة إبراهيم، -١ 

 لإلرشـاد  العلمية الجمعية مجلة سيناء، شمال بمحافظة والعطرية الطبية النباتات مزارعي
  .٢٠١١ األول، العدد عشر، الخامس المجلد الزراعي،

، دراسـة علـى   نظم المعرفة والمعلومـات الزراعيـة     ،  وفيق الخالدى، عبد الرحمن محمد ت     -٢
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Abstract: 

The study aimed to determine the level of knowledge of farmers' 
respondents about practices rationalization of chemical pesticide use in Tomato 
pests resistance, determine the relationship between the level of knowledge of 
farmers' respondents related to those practices, determine the percentage of the 
contribution rate of some independent variables to explain the variance in the 
dependent variable, also determine the information resources which farmers take 
their information about practices rationalization of chemical pesticide use, finally 
the role of agricultural extension in the definition of farmers about those 
practices .     

The research conduct in the largest three villages of the largest three 
districts  growing Tomato in El Minia governorate, during was selected sample 
farmers using the equation Krejcie and Morgan reached 210 farmers which 
representing about 45.6% of the population of tomato farmers which had reached 
about 460 farmers ,  respondents were selected randomly from the tenure records 
of the agricultural cooperation organization in selected villages during 2015, data 
were collected using a prepared personal questionnaire during .October 2015. 

Frequencies, percentages, mean, standard deviation, simple correlation 
coefficient of Person, chi square, multiple regression analysis step–wise used to 
analyze the studied data. 
The most important results of the study include:  

1– The level of knowledge of farmers' respondents about practices 
rationalization of chemical pesticide use in Tomato pests resistance was 
moderate 68.6%. 

2– There was a significant relationship between the degree of knowledge of 
farmers' respondents about practices rationalization of chemical pesticide use in 
Tomato pests resistance and each of following independent variables: number of 
education years, experience in tomato, average production per faddan, the 
geographical openness, self-assessment of opinion, a full –time agricultural 
work.   

3–There are three independent variables collective explain 11.1% of the 
total variance in dependent variable. 

4– Friends, dealers' pesticides, neighbors have the priority as sources of 
information to the farmers as they mentioned. 

5–Agricultural extension role was low in the definition of farmers about 
practices rationalization of chemical pesticide use in Tomato pests resistance.  


