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 محافظة الشرقية بعض قرىبفئران ال السلوك التنفيذى للمراة الريفية فى مجال مكافحة
 دكتورة / أمل محمد محمود جمعة

 مركز البحوث الزراعية - معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية
 

 المستخلص
مكافحة ألساليب  تنفيذهنتحديد  مستوى و  ،المبحوثاتالتعرف على األضرار التى تسببها الفئران  من وجهة نظر  إستهدف البحث        
، ساليباأل لتلك أثناء تنفيذهن تواجههنالمنزل والحقل والمخزن وحظائر الدواجن، باإلضاقة إلى التعرف على المشكالت التى  كل منفى  الفئران

 .المشكالت  هذه للتغلب على هنمقترحاتو 
كما تم إختيار قريتين من كل مركز  ،ا بطريقة عشوائيةمتم إختياره حيث بمحافظة الشرقية القمح ى بلبيس، ومنيابمركز  وقد أجرى البحث       

 مزارع، 0011من إجمالى الزراع بالقرى المختارة والبالغ  %01وبناء على ذلك تم إختيار عينة من زوجات الزراع بنسبة  ،بطريقة عشوائية أيضا
مبحوثة  84و بمركز بلبيس، قرية ميت حملمبحوثة من  84مبحوثة من قرية السالم، و 20منهم  مبحوثة 001وعلى ذلك بلغ حجم عينة البحث 

وتم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية بإستخدام إستمارة إستبيان تم إعدادها ، بمركز منيا القمح قرية مالمسمبحوثة  من  20قرية بنى هالل، ومن 
 استخدم العرض الجدولي باألعداد والنسب المئوية لعرض البيانات.و وتم معالجة البيانات كميا،  ،0102 سبتمبرتحقيقا ألهداف البحث خالل شهر 

 وتملث أهم نتائج البحث فيما يلى:    
تالف الحبوب والتقاوى )%2,42أهم األضرار التى تسببها الفئران من وجهة نظر المبحوثات كانت: مهاجمة الطيور المنزلية ) - (،  %0,48(، وا 

 (.%4,41ثاث والمالبس )وتلف األ
 متوسطا.   مكافحة الفئرانكان مستوى تنفيذهن الكلى ألساليب  (%2490)أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثات  -
  مرتفع . بالمنزل  مكافحة الفئرانألساليب  هنمستوى تنفيذ كان  (%2690)أن ما يقرب من ثلثى عدد المبحوثات -
  .بالحقل منخفض مكافحة الفئرانألساليب  هنمستوى تنفيذ كان  (%7796)اتثالث أرباع عدد المبحوث يزيد عنأن ما  -
 . مرتفع بالمخزن مكافحة الفئرانألساليب  هنمستوى تنفيذ كان ( %2692)أن ما يقرب من ثلثى عدد المبحوثات -
 منخفض.ائر الدواجن بحظ مكافحة الفئرانألساليب  هنمستوى تنفيذ كان  (%2490)ما يزيد عن ثلثى عدد المبحوثات بقليل أن -
: إرتفاع تكاليف أساليب مكافحة الفئران مثل الطعوم السامة هى  مكافحة الفئرانأثناء تنفيذهن ألساليب تواجه المبحوثات  ىأهم المشكالت الت   -

ندرة النشرات  ، و( %22) مكافحة الفئران( ، و نقص الدورات التدريبية المقدمة من قبل جهاز اإلرشاد الزراعى فى مجال 4,42والمبيدات )
  .(%7,27 )اإلرشادية  الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران 

: توفير المبيدات والطعوم السامة هى مكافحة الفئرانأهم مقترحات المبحوثات للتغلب على المعوقات التى تواجههن فى مجال تنفيذهن ألساليب  -
، و  توفير النشرة (%6,20 )ية  لتقديم اإليضاح العملى عن أساليب مكافحة الفئران ، و تنظيم الندوات اإلرشاد(%4,41 )بأسعار مناسبة 

 . (%0,28 )اإلرشادية الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران 
 تهمشكلو  البحث مقدمة

حتلت مفاهشهدت العقود الثالثة الماضية نموا ملحوظا ومتزايدا نحو اإلهتمام العالمى  بقضايا البيئة   اإلتزان البيئى يم حماية البيئة  و ، وا 
يعتبر الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث (، كما 0،ص:0114محليا وعالميا) زهران، والتنمية البيئية المتواصلة مكانة واضحة فى هذا السياق

لك الدول للمحافظة على صحة اإلنسان بكافة أشكاله المختلفة من أهم التحديات التى تواجه جميع دول العالم وخاصة المجتمعات الريفية بت
الريف المصرى أخطارُا داهمة فى مجال التلوث البيئى ويرجع ذلك لسوء حيث يواجه  .(46، ص:  0117وأخرون، ،العروسى والحيوان والنبات )

 (. 62، ص: 0110االنماط السلوكية الراهنة تجاه البيئة الريفية )شاكر، وأخرون، ، 
الماء والهواء بفعل ناية كبيرة حيث أن تلوث التربة و لتلوث البيئى من القضايا الهامة التى توليها الدولة عأصبحت قضية ا من هناو  

 حماية البيئة من أخطار التلوث بكافة أنواعه هى الشغل الشاغل لإلنسان .  مما جعل ،سلوكيات اإلنسان غير الواعية أثرت على  التوازن البيئى
البيئية  وقد بدأت وزارة البيئة فى وضع االشتراطات .البيئة نظرا لما تسببه من أضرار ان من أهم األفات  التى تلوثوتعد القوارض ومنها الفئر 

 الذى ظهر فى إحدى القرى الليبية بالقرب من من الفئران على مستوى الجمهورية كإجراء وقائى من مرض الطاعون لوضع خطة قومية للتخلص
 (. www.masress.com/youm7/110348،0114)عبدالواحد ،    الغربية مصريةمدينه السلوم على الحدود ال

 01تنقل إلى اإلنسان ما يزيد على و أنها  مليون فأر 011ن المؤكد أنها تتجاوز الـ أعداد الفئران ال يمكن حصرها، ولكن م نومن المعروف أ
 ،0114البساطى، )  مرضا من األمراض الفيروسية والسعار وحمى عض الفئران والسل والبكتيرية مثل الطاعون

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masress.com/youm7/110348
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www.almokhtsar.com/node/10157. )زن من خالل تغذيتها على فى المخلمحاصيل فى الحقل و باإلضافة إلى ماتسببه من أضرار ل
 فقدا معنويا فى المحصول كذلك تفسد كميات أخرى نتيجة التلوث من البراز والبول األمر الذي يترتب عليهالمحصول القائم ، الحبوب و 

أو مكومة على األرض  لحبوب المخزونة سواء كانت معبأة فى زكائبوتقدر نسبة الفقد الناتج عن مهاجمة الفئران ل ( .04ص :  ،0110بوتنج،)
 . (60ص: ،0108بولس، عالوة على تلوث هذه الحبوب ومنتجاتها ببول وبراز الفئران  مما يفقدها الكثير من قيمتها اإلقتصادية ) ،%2بحوالي 

ذلك فإن وك ؤكل بواسطة االنسان و ذلك بسبب الضرر الناتج من الفئرانمن مواد الطعام المزروع ال ي %01 أنقد أثبتت الدراسات و 
أبو )http://f.zira3a.net/t26598   .   الكهرباء من خالل قرض أسالكوذلك  من الحرائق تقريبا بسبب الفئران فى الواليات األمريكية  02%

  (0100الخير، 
تالف  هناك مجموعة من األضرار سببتها الفئران لألهالى مثل مهاجمة الطيور المنزلية،( أن 022، ص:0110أشارت دراسة "فريد" ) وقد      وا 

 .مرض الجرب و ، وكذلك أنتشار البراغيث، والتليفون قرض أسالك الكهرباء، و ر األسمدة، وقرض المالبس والسجادالتقاوى والحبوب، وقرض شكاي
من وجودها سواء بالعين أو مشاهدة األثار الدالة عليها، ومن الدالئل المباشرة  لوجود الفئران  هى التأكد مكافحة الفئرانلذلك فإن الخطوة األولى ل

صابة المحاصيل وتتمثل فى كها الفئران مثل البراز والجحور و مباشرة فتتمثل فى األثار التى تتر الغير الفئران بالعين ، اما الدالئل  هى رؤية قرض ا 
   (. 8،ص:  0111ة العامة لمكافحة القوارض ، السوق واألفرع والحبوب ) اإلدار 

خفض تعدادها للمستوى الذى يصبح عنده الضرر الناتج عنها لإلنتاج الزراعى دون المستوى  فىويكمن الهدف من مكافحة الفئران      
 (.74، ص: 0448لمكافحة القوارض ، اإلقتصادى الضار)، اإلدارة العامة 

عدم  :مثل (  001، ص: 0118 )" زمالؤهسكر، و  "هذكر  منها ما مكافحة الفئران مجال تواجه الزراع فى أن هناك بعض المشكالت التىإال 
، وتشوين المخلفات الزراعية، وعدم توفير مبيدات سريعة المفعول، وعدم إهتمام وزارة الرى بتطهير مكافحة الفئرانتنظيم حمالت قومية إرشادية ل

، وعدم اإلهتمام التوصيات الفنية الحديثةيقوم بنشر  مكافحة الفئرانفى  وجود جهاز إرشادى متخصصالترع والمصارف من الحشائش، وعدم 
 بتدوير المخلفات الزراعية.

نخفاض مشاركة الوحدات المحلية مثلت فى: القصور فى نظافة القريةالمشكالت تهذه ( أن أهم 04، ص: 0117 ") ذكر " الدسوقىكما  ، وا 
، والحاجة إلى إستخدام مهارات معينة مكافحة الفئران، وعدم كفاية برامح التوعية بكاملة مكافحة الفئرانحمل المزارع تكاليف وت ،مكافحة الفئرانفى 

  .  مكافحة الفئرانعند إستخدام الطعوم السامة فى حظائر الدواجن المنزلية والحقول، وعدم توافر النشرات الفنية المتخصصة فى 
، وتركيز أة فى مجال حماية البيئة الريفيةحد أسباب تردى األحوال البيئية فى المجتمعات الريفية  تهميش دور المر أ ومن ناحية أخرى فإن  

ية فى كل اإلهتمام على الرجل وحده  مع أنهما شريكين فى البيئة  يعيشان عليها وينعمان بعطائها األمر الذى يؤكد على ضرورة إدماج المرأة الريف
  (.0ص:  ،0117، وأخرون حماية البيئة الريفية )أمال موسى، الجهود الموجهة ل

، ولتأثيرها على األجيال فى نقل القيم البيئة سواء يئة  نظرا إلحتكاكها  الوثيق بهاحيث تعتبر المرأة الريفية من أكثر األفراد تأثيرٌا و تأترُا بالب
التدهور الذى يصيب البيئة )زينب محمد تساهم به لتقليل التلوث و يمكن أن  اإليجابية أو السلبية من خالل عمليات التنشئة اإلجتماعية وما

 (.84، ص: 0112،
تجاه البيئة لذلك فإن أى محاولة جادة لحماية البيئة الريفية البد وأن تركز على نشر الوعى البيئى بين الريفيات وتعديل سلوكهن الخاطئ  

 . (002 :ص ،0110 وفاء أبو حليمة،و مكوناتها )فاطمة شربى،و 
اإلهتمام بتفعيل دور المرأة فى العمل البيئى بإعتبارها نصف المجتمع وما لها من تأثير كبير خارج وداخل نطاق األسرة سوف يؤدى  نلذلك فإ     

 . (8، ص:0112، جامعة الدول العربيةإلى حماية البيئة  وتقليل التلوث وبالتالى إنخفاض معدالت اإلصابة باألمراض الناتجة عن ذلك )
كمحاولة للتعرف  ذلك البحثمن هنا فقد تم تنفيذ  مكافحة الفئران ومنهاتعديل سلوك الريفيات تجاه قضايا المحافظة على البيئة  ونظرا لضرورة

من  ة الفئرانمكافحالتنفيذى فى مجال إستخدام أساليب  هنسلوكعلى ما يتوفر لدى الريفيات من المعلومات عما تسببه الفئران من أضرار، وعلى 
ومقترحاتهن  ،مكافحة الفئرانوكذلك تحديد المشكالت التى تواجههن أثناء تنفيذهن ألساليب  ،مستوى تنفيذهن لتلك األساليب خالل التعرف على

 . المشكالت تلك للتغلب على
 أهداف البحث 

 اتساقا مع مقدة البحث ومشكلته أمكن صياغة األهداف التالية :
 التى تسببها الفئران  من وجهة نظر المبحوثات .  التعرف على األضرار .0
فى المنزل والحقل والمخزن وحظائر  مكافحة الفئرانمستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب تحديد  .0

  . الدواجن
 .مكافحة الفئرانأثناء تنفيذهن ألساليب التى تواجه المبحوثات  المشكالتالتعرف على  .6

http://f.zira3a.net/t26598#ixzz3P5dRaYcl
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التى تواجههن أثناء تنفيذهن ألساليب  المشكالتعلى التعرف على مقترحات المبحوثات للتغلب  .8
 .مكافحة الفئران
  للبحثاألهمية التطبيقية 

 تحديدهوكذلك  ،التعرف على األضرار التى تسببها الفئران من وجهة نظر الريفياتتكمن األهمية التطبيقية للبحث فى أن نتائجه من خالل      
لمسئولين والمهتمين بهذا الشأن، رض صورة حقيقية عن الوضع الراهن أمام ا، قد يساعد فى عحة الفئرانمكافللسلوك التنفيذى للريفيات فى مجال  

ل على تقليل األضرار التى وبالتالى العم، مكافحة الفئراناألمر الذى قد يساهم فى بناء برامج إرشادية فعالة لرفع مستوى تنفيذ الريفيات ألساليب 
إنما يعطى صورة حقيقية عن أهم  مكافحة الفئرانأساليب التى تواجه الريفيات فى مجال  شكالتمن خالل تحديده للمعالوة على أن البحث  ،تسببها

التى تواجههن لتكون أمام صانعى القرار  المشكالتللتغلب على  هنبإإلضافة إلى عرض مقترحات ،مشكالتما يواجه الريفيات فى هذا المجال من 
   مستقبال. المشكالتالعمل على مواجهة هذه  ليمكنهم اإلستفادة منها عند

 الطريقة البحثية
نوع الدراسة والمنهج و  ، ومنطقة البحث، وشاملة وعينة البحث،الفئران ةمكافحساليب مل الطريقة البحثية على التعريف اإلجرائي ألتشت      

 . لتحليل اإلحصائىوأدوات ا ،وقياس المتغيرات البحثية وطريقة وأداة جمع البيانات،، المستخدم
 

 : مكافحة الفئرانسالي  أل أوال : التعريف اإلجرائي
 فى المنزل والحقل والمخزن وحظائر الدواجن . مقاومة الفئران والقضاء عليها ل ا في هذا البحث الطرق الموصى باتباعهاويقصد به

 ثانيا: منطقة البحث  
، وقد تم إختيار مركزين بها مكافحة المتكاملة للفئرانللى تم تنفيذ الحملة القومية من المحافظات الت اعتبارهابأجرى هذا البحث بمحافظة 

 تي، وقريبلبيس من مركز ميت حمل، و السالم  تيقري تم اختيار أيضا، وعلى ذلك عشوائية ومن كل مركز تم إختيار قرتين بطريقة عشوائية بطريقة
 .   منيا القمح من مركز مالمس، و بنى هالل
  تهوعين البحث املةثالثا: ش

خدمات زراعية بالجمعيات  0سجل من  المختارةمن زوجات الزراع بالقرى  %01تم إختيار عينة البحث بطريقة عشوائية بنسبة 
عتبرت  زوجات هؤالء المزارعين هم شاملة البحث، حيث تم حصر الزراع الذين وقع عليهم اإلختيار و  بكل منها،التعاونية الزراعية   عددهن بلغ وقد ا 

 20طريقة عشوائية من القرى المختارة  منها نفس النسبة تم إختيار المبحوثامبحوثة. وب 001وبناء على ذلك بلغ حجم العينة إمرأة  ريفية .  0011
  (.0قرية مالمس )جدول رقم مبحوثة من  20قرية بنى هالل، ومبحوثة من  84قرية ميت حمل، ومن  مبحوثة 84قرية السالم، ومبحوثة من 

 ا : طريقة وأداة جمع البيانات رابع
تم جمع بيانات البحث بالمقابلة الشخصية مع الريفيات المبحوثات بإستخدام إستمارة إستبيان تم إعدادها بما يفي بتحقيق أهداف البحث،         

  وترابطها مع مشكلة البحث وتسلسلها المنطقى، روعى فى تصميمها مختلف القواعد المنهجية المتصلة بشكل اإلستمارة وتنسيقها وصياغة األسئلة
، الطحاوية بمركز بلبيسبقرية  إمراءة ريفية 61 عددهامن زوجات المزارعيين   مجموعةعلى  ها مبدئياإختبار  اءتم إجر  وبعداإلنتهاء من تصميمها

 منها اإلستمارة على أربع أجزاء : إختص الجزء األول وقد تضمنت ،وبعد إجراء التعديالت الالزمة فى اإلستمارة حتى أصبحت فى صورتها النهائية
جمالى مساحة  :وهى م للمبحوثاتبالخصائص الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية سن المبحوثة، والحالة التعليمية للمبحوثة، وعدد أفراد االسرة، وا 

، ودرجة التعرض لمصادر مكافحة الفئرانمات اإلرشادية المتعلقة بوفر الخدت، ودرجة مكافحة الفئران مجال وعدد سنوات الخبرة فى ،الحيازة الزراعية
وأختص  ،بينما إختص الجزء الثانى بالتعرف على األضرار التى تسببها الفئران من وجهة نظر الريفيات ،مكافحة الفئرانالمعلومات عن أساليب 

المشكالت التى تواجه  حديداما الجزء الرابع فأختص بت ،مكافحة الفئرانمجال المكافحة أساليب فى  للريفيات السلوك التنفيذىبقياس  لثالجزء الثا
 تمهيدًا لتحليها.  0102عام  أغسطس. وتم جمع البيانات خالل شهرى هن للتغلب عليهامقترحاتو  ،مكافحة الفئرانأثناء تنفيذهن ألساليب الريفيات 

 قياس المتغيرات البحثية   : ساخام
ألرقام الخام لعدد سنوات عمر المبحوثة ألقرب سنة ميالدية وقت جمع البيانات  . وقد تراوح سن المبحوثات مابين : تم قياسه با المبحوثة سن .0

-81و سنة،  64- 04هى: وفقا لسنهن سنة كحد أقصى،  وبناء على ذلك تم تقسيم المبحوثات إلى ثالث فئات  28سنة كحد أدنى، و 04
  فأكثر.   سنة  20و سنة، 20

: وتم قياسه بالرقم الخام الذي ذكرته المبحوثة عتد سؤالها عن عدد أفراد أسرتها.  وقد تراوح عدد أفراد أسر المبحوثات أسرة المبحوثةعدد أفراد  .0
وأسر متوسطة فرد،  6-0صغيرة  أسرفردا كحد أقصى، وتم تقسيم المبحوثات وفقا لذلك إلى ثالث فئات هي :   4كحد أدنى، و فردينمابين 

 فأكثر .  أفراد 2كبيرة وأسر فرد،  2 -8
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القيم  الحالة الزواجية للمبحوثة : وتم قياسه بسؤال المبحوثة عما إذا كانت  متزوجة، أوأرملة، أومطلقة، أولم يسبق لها الزواج، وتم إعطائها .6
 بالترتيب وفقا إلستجابتها.  0، أو0، أو6، أو8الرقمية 

.  وقد تراوح مكافحة الفئران: وتم قياسها كرقم خام مقدرا بعدد سنوات الخبرة في مجال  رانمكافحة الفئفى  مجال  المبحوثة عدد سنوات خبرة .8
  - 2) : منخفضةسنة كحد أقصى، وبناء على ذلك تم تقسيم المبحوثات إلى ثالث فئات هى 02كحد أدنى، و  واتسن 2المدى ما بين 

 .   (سنة فأكثر 04)مرتفعةو  ،(سنة 04 -00)متوسطة و، (سنة00
مكافحة : وتم قياسه بعرض عدد من مصادر المعلومات المتعلقة ب مكافحة الفئرانخاصة بأساليب اللمصادر المعلومات  المبحوثة درجة تعرض .2

وفقا  0أو، 0أو، 6أو، 8درجات ال، وطلب من المبحوثة أن تبدي إستجابتها عن درجة تعرضها لتلك المصادر، وتم إعطاؤها الفئران
لتلك المصادر، وقد تراوح  ها، أوأحيانًا، أونادرًا، أو ال  تتعرض لها، ثم جمعت درجات المبحوثة لتعبر عن درجة تعرضالستجابتها بدائماً 

درجة كحد أقصى، ووفقا لذلك تم تقسيم المبحوثات إلى  02درجات كحد أدنى، و   01المدى الفعلى لدرجات التعرض لتلك المصادر ما بين 
 .(فأكثر  درجة 08درجة(، ومرتفعة ) 06 - 00(، ومتوسطة ) درجة 00 – 01ثالث فئات هي: منخفضة ) 

بسؤال المبحوثة عن حالتها التعليمية سواء كانت أمية، أوتقرأ وتكتب، أوأتمت مرحلة التعليم األساسي،  االحالة التعليمية للمبحوثة: وتم قياسه .2
 . بالترتيب وفقا الستجابتها 2، أو8، أو6، أو0و، أ0أوحاصلة على مؤهل متوسط، أومؤهل جامعى، وتم إعطائها القيم 

: تم قياسها كرقم خام بالقيراط  كما ذكرته المبحوثة سواء كانت الحيازة الزراعية لدى األسرة ملكا ألسرة المبحوثة إجمالي مساحة الحيازة الزراعية .7
يجارا.  ناء على ذلك تم تقسيم المبحوثا وفقا إلجمالى مساحة قيراط كحد أقصى، وب 84قيراط كحد أدنى، و 00وقد تراوح المدى ما بين أوا 

 .  (فأكثر  قيراط  62) ومرتفعة (،سنة 62 -08) ومتوسطة ، (قيراط 06-00)منخفضةالحيازة الزراعية إلى ثالث فئات هى : 
والمفترض  مكافحة الفئرانتعلقة ب: وتم قياسه بعرض عدد من الخدمات اإلرشادية الممكافحة الفئرانالخدمات اإلرشادية المتعلقة ب فرتو درجة  .4

، وطلب من المبحوثة أن تبدي إستجابتها عن درجة توفر كل من هذه الخدمات أو غيرها إن وجدت، وتم إعطاؤها درجات للمبحوثاتتوفرها 
ن درجة توفر تلك الخدمات، وقد وفقا الستجابتها بدائمًا، أوأحيانًا، أونادرًا، أوال تتوفر، ثم جمعت درجات المبحوثة لتعبر ع 0أو، 0أو، 6أو، 8

درجة كحد أقصى، ووفقا لذلك تم تقسيم المبحوثات  08 درجات كحد أدنى، و 2بين لدرجات توفر الخدمات اإلرشادية ما  الفعلىتراوح المدى 
  فأكثر(.  درجة 00درجة(، ومرتفعة ) 01 - 4 ، ومتوسطة )درجات ( 7  -2 إلى ثالث فئات هي: منخفضة )

: تم قياسه بسؤال المبحوثة عن األضرار التى تسببها الفئران من وجهة نظرها، وتم تى قد تسببها الفئران من وجهة نظر المبحوثاتاألضرار ال .4
 حصر هذه األضرار  ثم حسبت التكرارات والنسبة المئوية لكل ضرر منها وذلك بالنسبة لحجم العينة، وتم ترتيبها تنازليا وفقا لذلك .   

فى كل أسلوب من بنود مقياس تنفيذ  ات: تم قياسه بإعطاء قيمة رقمية إلستجابات المبحوثيمكافحة الفئرانألسالي   لمبحوثاتامستوى تنفيذ  .01
 تسعأساليب للمكافحة بالحقل، و  ثمانللمكافحة بالمنزل، و  اأسلوب إثنا عشرأسلوبا بواقع   أربع وثالثونوالبالغ عددها  مكافحة الفئرانأساليب 

 وصفر، فى حالة التنفيذ ة واحدة، بحيث تحصل كل مبحوثة على درجأساليب للمكافحة بحظائر الدواجن خمسكافحة بالمخزن، و ب للمأسالي
ووفقا لذلك تم تقسيم  ،درجة 68 و صفرما بين  مكافحة الفئرانألساليب  للمبحوثاتوبذلك تراوحت درجات تنفيذ فى حالة عدم التنفيذ، 

  .درجة فأكثر( 00درجة(، ومرتفع ) 00 - 00(، ومتوسط )  درجات فأقل01منخفض )مستوى تنفيذ : المبحوثات إلى ثالث فئات هي
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب مكافحة الفئران فى كل من المنزل، والحقل، والمخزن، وحظائر الدواجن، كل على حدة      

 فقد تم تقسيمها على النحو التالى: 
وبناء على ذلك تم تقسيمها  درجة 00: فقد ترواحت دراجتهن ما بين صفر والمبحوثات ألسالي  مكافحة الفئران بالمنزلمستوى تنفيذ  -

 درجات فأكثر(.  4درجات(، ومرتفع ) 4 -2) درجات فأقل(، ومتوسط 8إلى ثالث فئات كما يلى: مستوى تنفيذ منخفض)
درجة وبناء على ذلك تم تقسيمها إلى  4: فقد ترواحت دراجتهن ما بين صفر وحقلمستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي  مكافحة الفئران بال -

  درجات فأكثر(. 2درجات(، ومرتفع ) 2 -6) ثالث فئات كما يلى: مستوى تنفيذ منخفض)درجتين فأقل(، ومتوسط
درجة وبناء على ذلك تم تقسيمها  4: فقد ترواحت دراجتهن ما بين صفر ومستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي  مكافحة الفئران بالمخزن  -

 درجات فأكثر(.  7درجات(، ومرتفع ) 2 -8) إلى ثالث فئات كما يلى: مستوى تنفيذ منخفض)ثالث درجات فأقل(، ومتوسط
درجة وبناء على ذلك تم  2: فقد ترواحت دراجتهن ما بين صفر ومستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي  مكافحة الفئران بحظائر الدواجن -

كما تم درجات فأكثر(.  8درجات(، ومرتفع ) 6 -0) مها إلى ثالث فئات كما يلى: مستوى تنفيذ منخفض)درجة واحدة(، ومتوسطتقسي
حصر تكرارات ذكر المبحوثات لكل من األساليب المدروسة الخاصة بكل مجموعة على حدة وحسبت النسبة المئوية لها وبناء على ذلك 

 جموعة تنازليا وفقا لذلك.كل مب األساليب الخاصةتم ترتيب 
:  تم قياسه بسؤال المبحوثة عن المشكالت التى تواجههن فى مجال  مكافحة الفئرانفى مجال  المشكالت التى تواجه الريفيات المبحوثات .00

كما تم تقسيمها  نة،وتم حصر هذه المشكالت  ثم حسبت التكرارات والنسبة المئوية لكل مشكلة منها وذلك بالنسبة لحجم العي ،مكافحة الفئران
 إلى ثالث مجموعات كما يلى : 
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 فأكثر من المبحوثات.  %72مشكالت هامة: وهى المشكالت التى ذكرتها -
 من المبحوثات .  %72ألقل من  %21مشكالت متوسطة األهمية: وهى المشكالت التى ذكرتها  -
 ات.وتم ترتيب المشكالت الخاصة بكل مجموعة تنازليا وفقا لذلك.من المبحوث %21مشكالت قليلة األهمية: وهى المشكالتالتى ذكرتها أقل من  -

لتغلب على ل: تم قياسه بسؤال المبحوثة عن مقترحاتهن مكافحة الفئرانعلى المشكالت التى تواجههن فى مجال  للتغل  الريفياتمقترحات  .00
ت التكرارات والنسبة المئوية لكل مقترح منها وذلك وتم حصر هذه المقترحات  ثم حسب ،مكافحة الفئرانالمشكالت التى تواجههن فى مجال 

  بالنسبة لحجم العينة، وتم ترتيبها تنازليا وفقا لذلك .  
  ا: أدوات التحليل اإلحصائىدسسا 
 .تم إستخدام  العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية فى وصف متغيرات البحث، وعرض النتائج 

 حثبوصف عينة ال
 ثلثسنة، وأن  20 -81( تتراوح أعمارهن من %2892بقليل ) المبحوثاتعدد( أن أكثر من نصف 0واردة بالجدول رقم )أوضحت النتائج ال

 2 - 8 أفرادهايتراوح عددإذ العدد  متوسطة( أسرهن %0796) بقليل  هنربع عدد ما يزيد عن ، وأنمتوسط( ذوات تعليم %6690) هن تقريباعدد
( كان إجمالى مساحة حيازتهن الزراعية %2097) بقليل ن نصف عددهنع يزيد وأن ما، ( متزوجات%2892) دهنعد، وأن ما يقرب من ثلثى أفراد

وأن ما سنة،  04 -00( عدد سنوات خبراتهن فى مكافحة الفئران تتراوح ما بين %6094) هنوأن ما يقرب من ثلث عددقيراط،  62-08يتراوح من 
متوفرة بدرجة متوسطة، كذلك أن مايزيد عن نصف  مكافحة الفئرانالخدمات اإلرشادية المتعلقة ب( يرين أن %20بقليل) عددهنيزيد عن نصف 

   كانت متوسطة. مكافحة الفئران( درجة تعرضهن لمصادر المعلومات عن أساليب  % 2490) هنعدد
 النتائج البحثية مناقشتها

 أوال : األضرار التى تسببها الفئران من وجهة نظر المبحوثات  
( أن هناك أثنى عشر ضررًا تسببها الفئران وقد أمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسبة المبحوثات 6أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )  

تالف الحبوب والتقاوى بنسبة %2,42الالتى أقررن بوجود كل منها على النحو التالى : مهاجمة الطيور المنزلية بنسبة  ، وتلف األثاث  %0,48، وا 
نتشار البراغيث بنسبة %4,42، وتلوث األغذية وتلفها بنسبة %4,41لمالبس بنسبة وا ، وتلوث المحاصيل بالحقل مثل القمح والذرة %7,40، وا 

، و %4,72م و الفراولة بنسبة لنضج مثل الطماطم والبطيخ والشما، و مهاجمة محاصيل الخضروات وهى فى طور ا%6,77والشعير بنسبة 
، و قرض %2,24، و تلف أسالك الكهرباء والتليفون بنسبة %21، و قرض األثاث المنزلى بنسبة %6,70شبابيك بنسبة قرض األبواب و ال

 .  %2,28، و نقل اأمراض لإلنسان مثل الطاعون و األمراض الجلدية بنسبة %8,22شكاير األسمنت بنسبة 
 لتى تسببها الفئران . يهن معرفة عالية باألضرار ادمما سبق نستنتج أن المبحوثات ل     
  بمنطقة البحث مكافحة الفئرانتنفيذ المبحوثات ألسالي   مستوى  :ثانيا
وذلك من خالل تحديد مستوى  مكافحة الفئرانيتناول هذا الجزء من البحث استعراضا للنتائج المتعلقة بمستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب      

 ألهم النتائج التى تم التوصل إليها فى هذا الخصوص:  عرضاى وفيما يل مكافحة الفئرانتنفيذهن ألساليب 
    مجتمعة بمنطقة البحث مكافحة الفئرانسالي  ألالمبحوثات  تنفيذ الريفياتمستوى  -أ

هن ألساليب مكافحة الفئران مستوى تنفيذ  (%2490)( أن ما يزيد عن نصف عدد المبحوثات  8أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )
بينما كان مستوى تنفيذ النسبة  ،امرتفع لهذه األساليب تنفيذهنكان مستوى  (%0890) بقليل  هنعدد ربع  ما يقرب من، وأن امتوسط ةمجتمع

 تنفيذهنمستوى  كان (%7294عدد المبحوثات ) من النتائج أيضا أن ما يزيد عن ثالثة أرباعيتضح و . امنخفض (%0294 ) الباقية منهن
مستوى لمحاولة رفع مجال ال هذا برامج إرشادية فى وتنفيذ الحاجة إلى تخطيط ضرورة يشير إلى األمرالذى. اومرتفعأ امتوسط لألساليب المدروسة

مستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب مكافحة الفئران فى كل من المنزل، والحقل، . تنفيذهن لتلك األساليب لتقليل األضرار الناجمة عن وجود هذه األفة
 حظائر الدواجنوالمخزن، و 

 مستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي  مكافحة الفئران فى كل من المنزل، والحقل، والمخزن، وحظائر الدواجن - 
ألساليب مكافحة الفئران فى كل من المنزل، والحقل، والمخزن، وحظائر الدواجن فقد كانت أهم النتائج على  وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ المبحوثات

 النحو التالى:
 فى المنزل مكافحة الفئرانمستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي   - 1 

فى المنزل  مستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران  (%26.0)ثلثى عدد المبحوثات  من يقرب( إلى أن ما 2) بالجدول رقمأشارت النتائج      
كان مستوى  (%2,8) هن، وأن نسبة قليلة منامتوسطكان  اليبمستوى تنفيذهن لتلك األس (%60.6 )  عددهن ، وأن ما يقرب من ثلثامرتفع كان

وربما يرجع ذلك إلى وعى المبحوثات بأهمية مكافحة  ،المدروسةساليب لأل هنإرتفاع مستوى تنفيذ ويشير ذلك إلى .اتنفيذهن لتلك األساليب منخفض
    الفئران نظرا  لما تسببه الفئران من أضرار صحية و أقتصادية  تضر باألسرة .
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 ( أن هناك إثنى2تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم ) وفيما يتعلق بتنفيذ المبحوثات لكل من أساليب مكافحة الفئران فى المنزل فقد
تحات مكافحة الفئران بالمنزل، وقد أمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسبة المبحوثات التى ذكرت أنها تنفذ كل منها كما يلى:  سد أى فأسلوبا ل عشر

التخلص من العبوات الفارغة ، و %4,40القتل بالعصى بنسبة و  ، %6,47وضع سلك معدنى على الشبابيك بنسبة و  ،%4,41بالجدران بنسبة  
عمل العتبة للفئران لمنع ، و  %2,78أستخدام الطعوم السامة بنسبة ، و %7,77التخلص من القمامة بنسبة والنظافة المستمرة و  ، %0,74بنسبة 
ستخدام المصائد الزنبركية بنسبة ، و %2,24بنسبة  لفئراندخول ا ستخدام المصائد ، و  %0,28ا  وضع مادة ، و %21الصمغية  الالصقة بنسبة  ا 

ستخدام المبيدات المسيلة للدم بنسبة س%، و 21 طاردة للفئران مثل النعناع الفلفى حول األركان بالمنزل و األبواب بنسبة ستخدام جهاز ، و %4,81ا  ا 
 .   %0,66الموجات الفوق صوتية  بنسبة 

 
 

 فى الحقل مكافحة الفئرانمستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي   - 2
فى  مستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران (%6,77)عدد المبحوثات بقليل  ثالثة أرباع( إلى أن ما يزيد عن 7أشارت النتائج بالجدول رقم )     

كان مستوى تنفيذهن ( %0,4) هنمن الباقيةنسبة ال، وأن امتوسط كان مستوى تنفيذهن لتلك األساليب منهن %0692، وأن  افضمنخ الحقل كان
 . امرتفعلتلك األساليب 

 رلبؤ صعوبة تحديد المبحوثات يرجع ذلك إلى  ربماو  منخفضاعلى أن مستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب مكافحة الفئران بالحقل كان ذلك يدل و 
بخاصة والمبيدات المسيلة للدم و  وكذلك الخوف من أستخدام الطعوم السامة ،اإلصابة بالفئران ألن ذلك يتطلب مهارة نظرا لوجود أفات أخرى بالحقل

   .، كما أن ذلك يتطلب تكثيف التعاون بين المزارعيين لمكافحة الفئران بالحقلفى الحقول المنزرعة بالخضروات
 ية( أن هناك ثمان4تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم ) ثات لكل من أساليب مكافحة الفئران فى الحقل فقدوبخصوص تنفيذ المبحو 

تى ذكرت أنها تنفذ كل منها كما يلى:  اإلسراع بنقل الحبوب اللنسبة المبحوثات ال مكافحة الفئران بالحقل، وقد أمكن ترتيبها تنازليا وفقايب للاأس
زالة الحشائش من الحشائش والمراوى بنسبة % 41 ,4لمخازن بنسبة مثل القمح والذرة ل ، والتخلص المستمر من أكوام القش بالحقل بنسبة %24، وا 

ستخدام الطعوم السامة بنسبة % 21وهدم الجحور واألعشاش بنسبة ، 22% الثوم كسياج حول المحصول الرئيسى ، وزراعة البصل و %07 ,6، وا 
ستخدام % 04 ,0بنسبة  ، ووضع لفائف من البالستيك أو األلمونيوم  بإرتفاع أكثر من متر لمنع تسلق %01المبيدات المسيلة للدم بنسبة ، وا 

 .  % 6 ,2الفئران بنسبة 
 فى المخزن مكافحة الفئرانمستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي   -6

 في المخزن مستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران(  %2,26)عدد المبحوثات  من ثلثى يقرب( إلى أن ما 4أشارت النتائج بالجدول رقم )     
كان  (%0,4) هن، وأن نسبة قليلة منامتوسط كان مستوى تنفيذهن لتلك األساليب (%6,07) بقليل  عددهنما يزيد عن ربع ، وأن امرتفع كان

 . امنخفضها مستوى تنفيذهن ل
وعى المبحوثات يرجع ذلك إلى  ربماو  مرتفعاكان  بالمخزنحة الفئران على أن مستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب مكاف ذلك يدلو 

  .وما يترتب على ذلك من أضرار إقتصادية  يحتويه من حبوب وبقوليات ومحاصيلما ار التى تسببها الفئران للمخزن و باألضر 
 تسع( أن هناك 01الواردة بالجدول رقم )من النتائج  فقد أتضح لمخزنوبخصوص تنفيذ المبحوثات لكل من أساليب مكافحة الفئران با  

 سد الفتحات و الشقوق بالمخزنكما يلى:   لكل منهاالمبحوثات  تنفيذ ، وقد أمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسبةمخزنبمكافحة الفئران بال ةخاص أساليب
ومراعاة غلق األوعية واألجولة ،  %4298 بنسبة مراعاة نظافة المخزن، % 44 ,0بنسبة  ووضع سلك معدنى على الشبابيك،  %42 ,2بنسبة 

حكام غلق المخزن،  %40 ,6بنسبة  المملوءة بالحبوب ستخدام المصائد الزن،  %7097بنسبة   وا  ستخدام المصائد  %27 ,6  بنسبة ركيةبوا  ، وا 
ستخدام الطعوم السامة بنسبة  %21الصمغية الالصقة بنسبة  ستخدام المبيدات المسيلة للدم %22، وا   .  %27 ,6بنسبة  ، وا 

 فى حظائر الدواجن مكافحة الفئرانمستوى تنفيذ المبحوثات ألسالي   - 4
بحظائر  مستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران (%0,24)( إلى أن ما يزيد عن ثلثى عدد المبحوثات بقليل 00أشارت النتائج بالجدول رقم )     

 هن، وأن نسبة قليلة منامتوسطكان  مستوى تنفيذهن لتلك األساليب  (%7,00)بقليل   نعدده، وأن ما يقل عن ربع امنخفض الدواجن كان
 . امرتفع هاكان مستوى تنفيذهن ل (0,4%)

 خوفيرجع ذلك إلى  ربماو  ،امنخفضكان  بحظائر الدواجنأن مستوى تنفيذ المبحوثات ألساليب مكافحة الفئران  ويشير ذلك إلى
  كذلك صعوبة إستخدام المصائد الزنبركية .ء إستخدام الطعوم السامة و جن جرامن موت الدواالمبحوثات 

 خمس( أن هناك 00تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )وفيما يتعلق بتنفيذ المبحوثات لكل من أساليب مكافحة الفئران بحظائر الدواجن فقد  
إحكام تنازليا وفقا لنسبة المبحوثات التى ذكرت أنها تنفذ كل منها كما يلى:   ، وقد أمكن ترتيبهابحظائر الدواجنبمكافحة الفئران  ةأساليب خاص
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، ومراعاة النظافة المستمرة وعدم وضع أحطاب بها  %70 ,7ووضع سلك معدنى على الشبابيك بنسبة ، %78 ,0 بنسبة غلق باب الحظيرة
حكام غلق أجولة األعالف بالحظيرة بنسبة %24 ,0بنسبة   .%26الشقوق بالجدران بنسبة  ، وسد%22 ,4، وا 

  مكافحة الفئرانالمبحوثات أثناء تنفيذهن ألسالي  ثالثا :  المشكالت التى تواجه 
 مكافحة الفئران  أثناء تنفيذهن ألساليبالريفيات   ( أن هناك إحدى عشر مشكلة تواجه06أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )      
لكل منها ذكر المبحوثات  ةلنسبوفقا تنازليا المشكالت الخاصة بكل مجموعة  تم ترتيبجموعات، كما أمكن تصنيفعا إلى ثالثة مجوقد 

 كالتالى :
إرتفاع تكاليف أساليب مكافحة الفئران مثل الطعوم السامة  هذه المجموعة مشكلة واحدة هي : مشكالت هامة: وتتضمن -أ

 . % 4,42والمبيدات بنسبة 
 مكافحة الفئراننقص الدورات التدريبية المقدمة من قبل جهاز اإلرشاد الزراعى فى مجال  : وهي مشكالت متوسطة األهمية -ب

نخفاض مساعدة فا، %7,27ندرة النشرات اإلرشادية  الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران بنسبة ثم ، %22بنسبة 
اإلرشادية الخاصة بالتوعية باألضرار التى ، ثم ندرة النشرات %2,22بنسبة  مكافحة الفئرانالوحدات المحلية فى أعمال 

 . %21، و قلة اإلهتمام بنظافة القرية بنسبة %4,20تسببها الفئران بنسبة 
، %4,82نقص التوعية اإلعالمية بمشكلة إنتشار الفئران  وخطورتها وكيفية مكافحتها بنسبة  : مشكالت قليلة األهمية وهي  -جـ 

، %2,68بنسبة  مكافحة الفئران، ونقص المعرفة بأساليب  %2,88بنسبة  مكافحة الفئرانبثم نقص إهتمام الجمعيات األهلية 
قلة الوعى باألضرار التى تسببها و ،  %2,04المصارف بنسبةهتمام وزارة الرى بتطهير الترع و وأخيرا جاءت مشكلتى  قلة إ

 (. %0,04الفئران بنسبة )
مما يستدعى ضرورة  مكافحة الفئرانتواجه الريفيات فى مجال تنفيذهن ألساليب  تعدد وتنوع المشكالت التىمن ذلك ويتضح        

المجال نظرا  فى ذلك قيام األجهزة المعنية فى منطقة البحث بإتخاذ التدابير الكفيلة بالتغلب على المشكالت التى تواجه الريفيات
  الفئران . لألضرار التى تسببها 

 مكافحة الفئرانعلى المشكالت التى تواجههن أثناء تنفيذهن ألسالي   رابعا : مقترحات المبحوثات للتغل 
ذكرتها المبحوثات للتغلب على المشكالت التي تواجهن فى ( أن هناك سبعة مقترحات 08وضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )أ      
 كرنها كاألتى :وقد أمكن ترتيبها تنازليا وفقا لنسبة المبحوثات الالتى ذ مكافحة الفئرانمجال 

، ويلى ذلك تنظيم الندوات اإلرشادية  لتقديم اإليضاح العملى عن أساليب %4,41توفير المبيدات والطعوم السامة بأسعار مناسبة وذلك بنسبة 
، كما ذكرت نسبة %0,28ثم ذكرن توفير النشرة اإلرشادية الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران بنسبة   ،%6,20مكافحة الفئران وذلك بنسبة 

 إنتشار الفئران وخطورتها وكيفية زيادة التوعية اإلعالمية بمشكلة %8,80منهن زيادة الجهود لإلهتمام بنظافة القرية ، وأيضا ذكرت نسبة  4,82%
زيادة إهتمام وزارة  ، و%2,64بنسبة  مكافحتها، وأخيرا ذكرت المبحوثات زيادة إهتمام الجمعيات األهلية والوحدات اإلجتماعية بمكافحة الفئران

 .%4,02الرى بتطهير الترع والمصارف بنسبة 
المبحوثات للتقليل من حدة المشكالت التى تواجههن فى مجال  اويجب على المسئولين عن العمل اإلرشادي مراعاة المقترحات التى قدمته

  ة خاصة  . إلنسان بصفللبيئة بصفة عامة ولأضرار ما تسببه من نظرا ل مكافحة الفئران
 التوصيات

 إتساقا مع ماتوصل إليه البحث من نتائج يوصى بما يلى:  
بصفة عامة، وأساليب المكافحة التي  مكافحة الفئرانألساليب  الريفياتتنفيذ ضرورة بذل المزيد من الجهود الفنية التي تساهم في رفع مستوى  .0

 وذلك من خالل:  بصفة خاصة جاء مستوى تنفيذهن لها منخفضا
األمر الذي يسهم في رفع مستوى تطبيقهن  مكافحة الفئرانتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية لتزويد الريفيات بالمعارف و المهارات الخاصة بأساليب  .0

  وبخاصة أن المبحوثات لديهن القدر الكافى من المعلومات عن األضرار التى تسببها الفئران .  لتلك األساليب
التي تواجه  شكالتالالزمة إليجاد أنسب الحلول للم تمرة من كافة األجهزة المعنية بمنطقة البحث التخاذ التدابيربذل الجهود المكثفة والمس .6

 الريفيات في مجال مكافحة الفئران.
ضع مو  مكافحة الفئرانمجال التي تواجههن  شكالتأن يضع المسؤلين بالجهات المعنية بمنطقة البحث مقترحات المبحوثات للتغلب على الم .8

  .الفئران أضرارلتقليل  هاإهتمامهم وذلك للتغلب على
 

 جداول البحث
 ( شاملة البحث وعينته1جدول رقم)
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 حجم العينة شاملة الزراع في القرية القرية
 20 201 السالم

 84 841 ميت حمل

 84 841 بنى هالل
 20 201 مالمس
 001 0011 المجموع

 
 تغيراتهن المستقلة المدروسة   ( توزيع المبحوثات وفقا لم2جدول رقم )

 % عدد الفئات المتغيرات % عدد الفئات المتغيرات
 

 سن المبحوثة
الحالة  0490 81 سنة( 04-64)  

 التعليمية 
 للمبحوثة

 6192 27 أمية
 0490 81 تقرأ وتكتب 2892 001 سنة ( 20- 81) 
 490 01 مرحلة تعليم أساسي 0796 21 فأكثر( –سنة  20) 

أفراد اأسرة  عدد
 المبحوثة

 6690 76 مؤهل متوسط 490 01 أفراد 6- 0
 490 01 مؤهل جامعي 0796 21 أفراد 2 – 8
إجمالى  2692 081 فأكثر   -أفراد  2

مساحة 
الحيازة 

 الزراعية 
ألسرة 

 المبحوثة

 قيراط(  06 – 00)
 

68 0292 
 الحالة الزواجية 

 للمبحوثة
 2892 080 متزوجة
 02 66 مطلقة
 0098 02 أرملة 

 490 01 لم يسبق لها الزواج
عدد سنوات خبرة 
المبحوثة  فى 

 مكافحة الفئران

 2097 002 قيراط (  62 – 08)  8194 41 سنة ( 00 – 2) 
 6094 71 فأكثر(  –قيراط  62)  6094 71 سنة ( 04 – 00) 
وفر تدرجة  0796 21 فأكثر( –سنة  04) 

خدمات ال
اإلرشادية 
المتعلقة 
بمكافحة 
 الفئران 

من وجهة 
نظر 

 المبحوثات

 0097 21 درجة(  7- 2منخفضة) 
درجة تعرض 
المبحوثات           
لمصادر             

المعلومات عن   
أساليب مكافحة 

 الفئران

 20 000 درجة( 01 -4متوسطة)   0490 81 درجة( 00- 01منخفضة ) 
 0296 24 فأكثر( –درجة  00مرتفعة)  2490 061 درجة ( 06 -00متوسطة ) 

   درجة فأكثر( 08مرتفع )

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية النسبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة 
 منها ( الترتيب التنازلى لألضرار التى تسببها الفئران وفقا للتكرارات والنسب المئوية لذكر المبحوثات لكل6جدول رقم )

 % التكرارات األضرار م
 2,42 001 مهاجمة الطيور المنزلية  0
 0,48 017 إتالف الحبوب و التقاوى  0
 4,41 011 تلف األثاث و المالبس 6
 4,42 040 تلوث األغذية وتلفها 8
 7,40 040 إنتشار البراغيث 2
 6,77 071 تلوث المحاصيل بالحقل مثل القمح والذرة والشعير 2
اجمة محاصيل الخضروات وهى فى طور النضج مثل الطماطم والبطيخ والشمالم مه 7

 والفراولة 
027 4,72 
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 6,70 024 قرض األبواب و الشبابيك 4
 22 086 قرض األثاث المنزلى 4

 2,24 060 تلف أسالك الكهرباء والتليفون 01
 8,22 008 قرض شكاير األسمنت 00
 2,28 001 ون و األمراض الجلديةنقل اأمراض لإلنسان مثل الطاع 00

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية النسبة إلجمالى عدد المبحوثات والبالغة 
  ألساليب مكافحة الفئران مجتمعة( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى تنفيذهن 8جدول رقم )

 % عدد مستوى التنفيذ
 0294 67 درجات فأقل( 01منخفض )
 2490 061 درجة ( 00-00متوسط )
 0890 26 درجة فأكثر( 00مرتفع )
 011 001 المجموع

 ( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران بالمنزل2جدول رقم)
 % عدد مستوى التنفيذ

 2,8 01 درجات فأقل( 8منخفض)
 6,60 70 درجات( 4-2متوسط ) 
 0,26 064 درجات فأكثر( 4مرتفع ) 
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 ( ( الترتي  التنازلي ألسالي  مكافحة الفئران بالمنزلوفقا للتكرارات والنسبة المئوية لتنفيذ المبحوثات لكل منها 6) جدول رقم 
 % التكرار األساليب م
 41 ,4 011 سد أى فتحات بالجدران 0
 6,47 040 وضع سلك معدنى على الشبابيك 0
 4,40 041 القتل بالعصى  6
 0,74 078 ارغة التخلص من العبوات الف 8
 7,77 070 النظافة المستمرة و التخلص من القمامة  2
 2,78 028 أستخدام الطعوم السامة  2
 2,24 026 عمل العتبة للفئران لمنع دخول الفئران  7
 0,28 080 إستخدام المصائد الزنبركية  4
 21 060 إستخدام المصائد الصمغية  الالصقة  4

 21 001 ران مثل النعناع الفلفى حول األركان بالمنزل و األبوابوضع مادة طاردة للفئ 01
 4,81 41 إستخدام المبيدات المسيلة للدم  00
 0,66 76 إستخدام جهاز الموجات الفوق صوتية  00

 ( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران بالحقل7جدول رقم)
 % عدد مستوى التنفيذ

 6,77 071 رجتين فأقل(منخفض)د
 2,06 61 درجات( 2-6متوسط ) 
 4 ,0 01 فأكثر( –درجات  2مرتفع ) 

وفقا للتكرارات والنسبة                                                           ( الترتيب التنازلي ألساليب مكافحة الفئران بالحقل 4جدول رقم ) 
 نهاالمئوية لتنفيذ المبحوثات لكل م

 % التكرار األساليب م
 41 ,4 011 اإلسراع بنقل الحبوب مثل القمح و الذرة للمخازن 0
 24 ,0 021 إزالة الحشائش من المراوى و المصارف 0
 22 000 التخاص المستمر من أكوام  القش بالحقل 6
 21 001 هدم الجحور واألعشاش 8
 6,07 21 إستخدام الطعوم السامة 2
 04 ,0 80 و الثوم كسياج  حول المحصول الرئيسى زراعة البصل 2
 01 00 إستخدام المبيدات المسيلة للدم 7
 2,6 4 وضع لفائف من البالستيك أو األلمونيوم بإرتفاع  أكثر من متر لمنع  تسلق الفئران 4

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية بالنسبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة 
 
 
 وزيع المبحوثات وفقا لمستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران بالمخزن( ت4جدول رقم)

 % عدد مستوى التنفيذ
 4 ,0 01 درجات فأقل( 6منخفض)
 6,07 21 درجات( 2-8متوسط ) 
 26 ,2 081 فأكثر( –درجات  7مرتفع ) 

وفقا للتكرارات والنسبة                                                        ( الترتيب التنازلي ألساليب مكافحة الفئران بالمخزن 01جدول رقم ) 
 المئوية لتنفيذ المبحوثات 

 % التكرار األساليب م
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 2,42 001 سد الفتحات و الشقوق بالمخزن 0
 0,44 042 وضع سلك معدنى على الشبابيك 0
 8,42 041 مراعاة نظافة المخزن 6
 6,40 040 ملوءة بالحبوب إحكام غلق األوعية واألجولة الم 8
 7,70 021 إحكام غلق المخزن 2
 6,27 084 إستخدام المصائد الزنبركية 2
 21 060 إستخدام المصائد الصمغية الالصقة  7
 22 000 إستخدام الطعوم السامة  4
 6,67 40 إستخدام المبيدات المسيلة  للدم  4

 محوثة 001سبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة * حسبت النسبة المئوية بالن                   
 
 

 ( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران بحظائر الدواجن00جدول رقم )
 %   عدد مستوى التنفيذ

 24 ,0 021 منخفض)درجة واحدة فأقل(
 7,00 21 درجات( 6-0متوسط ) 
 4 ,0 01 فأكثر( –درجات  8مرتفع ) 

وفقا للتكرارات والنسبة                                              ( الترتي  التنازلي ألسالي  مكافحة الفئران بحظائر الدواجن 12ل رقم ) جدو
 المئوية لتنفيذ المبحوثات لكل منها

 % التكرار األساليب م
 0,78 026 إحكام غلق باب الحظيرة 0
 وضع سلك معدنى على الشبابيك 0

 
 
 
 

021 7,70 

 0,24 020 مراعاة النظافة المستمرة وعدم وضع أحطاب بها 6

 4,22 087 إحكام غلق أجولة األعالف بالحظيرة 8
 2,26 081 سد الشقوق بالجدران 2

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية بالنسبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة 
 

مرتبة تنازليا وفقا                                  ت أثناء تنفيذهن ألساليب مكافحة الفئران ( المشكالت التى تواجه المبحوثا06جدول رقم )
 للتكرارات والنسبة المئوية لذكر المبحوثات لكل منها

 % التكرار المشكالت م
 مشكالت هامة

 4,42 040 المبيدات –إرتفاع تكاليف أساليب مكافحة الفئران مثل الطعوم السامة  0
 الت متوسطة األهميةمشك
 22 086 نقص الدورات التدريبية المقدمة من قبل جهاز اإلرشاد الزراعى فى مجال مكافحة الفئران 0
 7,27 007 ندرة النشرات اإلرشادية  الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران 6
 2,22 000 إنخفاض مساعدة الوحدات المحلية فى أعمال مكافحة الفئران 8
 4,20 008 رة النشرات اإلرشادية الخاصة بالتوعية باألضرار التى تسببها الفئرانند 2
 21 001 قلة اإلهتمام بنظافة القرية 2

 مشكالت قليلة األهمية
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 4,82 016 نقص التوعية اإلعالمية بمشكلة إنتشار الفئران  وخطورتها وكيفية مكافحتها 7
 2,88 44 لفئراننقص إهتمام الجمعيات األهلية بمكافحة ا 4
 2,68 72 نقص المعرفة بأساليب  مكافحة الفئران 4

 2,04 22 قلة إهتمام وزارة الرى بتطهير الترع و المصارف 01
 0,04 81 قلة الوعى باألضرار التى تسببها 00

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية بالنسبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة 
مكافحة الفئران مرتبة                 لمبحوثات للتغلب على المشكالت التى  تواجههن أثناء تنفيذهن ألساليب( مقترحات ا08جدول رقم )

 تنازليا وفقا للنسبة المئوية لذكر المبحوات سلكل منها
 % التكرار المقترحات م
 4,41 011 توفير المبيدات والطعوم السامة بأسعار مناسبة 0
 6,20 067 ة  لتقديم اإليضاح العملى عن أساليب مكافحة الفئرانتنظيم الندوات اإلرشادي 0
 0,28 004 توفير النشرة اإلرشادية الخاصة بالتوعية بأساليب مكافحة الفئران 6
 4,82 016 زيادة الجهود لإلهتمام بنظافة القرية 8
 8,80 40 زيادة التوعية اإلعالمية بمشكلة إنتشار الفئران وخطورتها وكيفية  مكافحتها 2
 2,64 47 زيادة إهتمام الجمعيات األهلية والوحدات اإلجتماعية بمكافحة الفئران 2
 4,02 24 زيادة إهتمام وزارة الرى بتطهير الترع والمصارف 7

 محوثة 001* حسبت النسبة المئوية بالنسبة إلجمالى عدد المحوثات والبالغة 
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Abstract 

The research aimed to determine rural woman level of implement rats control in house, field, store, and 

the poultry barn & determine the damage caused by rats& determine the constraints which facing rural woman 

in the field of control of rats , in addition to determine the suggestions of respondents to overcome to these 

constraints.      This research was conducted on 220 respondents who were selected randomly to present 10% of 

farmer's wives in two districts in alsharkia governorate. Data were collected by using a questionnaire during 

august 2015, frequencies, percentages, mean, range, standard deviation were used to present and analysis study 

data,  

The main results are as follows:  

1- more than half of respondents 59.1% located in the category of medium degree  of  application of thel 

methods of rats control in general. 

2- near than two – third of the respondents 63.2% located in the category of high degree  of application of the 

methods of rats control in houses.  

3- more than three - quarter of the respondents 77.3% located in the category of low degree  of application 

of the methods of rats control in the field .  

4- near than two – third of the respondents 63.6% located in the category of high degree  of application of 

the methods of rats control in the store.  

5- more than two – third of respondents 68.2% of the respondents located in the category of low degree  of 

application of the methods of rats control the poultry barn .  

 

6- The most important damages which caused by rats were: attacking domestic poultry 95.5%, damaging 

grain and seeds 94.1%, and damage furniture and clothing 90.9%.  

 

7- The most important consternates facing the respondents were : the high cost of anti-rat such as baits and 

pesticides methods 86.8, lack of provided training courses by agricultural extension in the field of rats control 65 

%, lack of extension publication to awareness of methods of rats control 57.7%.  

8. Respondents introduced some suggestion to overcome the Consternates through: ensuring of pesticides 

and toxic baits at good prices 90.9%, organization extension seminars to provide clarification pragmatic 

about rats control 62.3%, and ensuring of extension publication to awareness of methods to rats control 

54.1%. 


