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 المستخلص

لى وربما يرجع ذلك إ, صت فى السنوات األخيرةعة بها فى منطقة الدراسة نقصيل الخضر إال أن المساحة المنزر ُتعتبر الطماطم من أهم محا     
 من اإلنتاج فى حالة عدم مكافحتها.      %011و %05بين تتراوح اإلصابة بحشرة حافرة أنفاق الطماطم والتى تؤدى إلى أضرار كبيرة

اطم، وتحديد اصة بحشرة حافرة أنفاق الطماإلحتياج المعرفى والتنفيذى للمبحوثين لتوصيات المكافحة الزراعية الخ استهدف البحث تحديدوقد       
 .لهاالعالقة بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين وبين احتياجاتهم المعرفية والتنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية 

زراع ة الزراعية الخاصة بعشوائية منتظمة وذلك بإستخدام سجالت الحيازة الزراعية الموجودة بالجمعيات التعاوني وقد أجرى البحث على عينة       
( من قرى مراقبة بنحر 5وقرية سيد ايوب ) ،وقرية التنمية وقرية الزهو، ،مبحوثًا من زراع الطماطم من أربع قرى هى قرية العال 011قوامها  الطماطم

 ،م6102ومايو  ،ريلخصية للمبحوثين خالل شهرى ابالسكر بمنطقة البنجر بالنوبارية الجديدة، وُجمعت البيانات باستخدام استمارة االستبيان بالمقابلة الش
 .لبيرسون ومعامل االرتباط البسيط ،والنسب المئويةلتكرار العرض الجدولى ل بإستخدام وتحليلها تبوبيها ومعالجتها كمياً وتم 

 وقد أوضحت النتائج ما يلي: 
 .لحشرةلعرفى المرتفع والمتوسط لتوصيات المكافحة الزراعية فى فئتى اإلحتياج الم (%48لعظمى من الزراع المبحوثين )الغالبية ا تقع -

 .للحشرةفى فئة االحتياج التنفيذى المتوسط لتوصيات المكافحة الزراعية  (%4030ظمى من الزراع المبحوثين )الغالبية العُ  جاءت -

اجاتهم وبين درجة إحتي فى زراعة الطماطمالمبحوثين خبرة وعدد سنوات  ،عدد سنوات التعليم المنتظمكل من  وجود عالقة إرتباطية عكسية بين -
   .للحشرة المعرفية للتوصيات المتعلقة بالمكافحة الزراعية

 حة الزراعيةللمعلومات التنفيذية لتوصيات المكاف هم إحتياجاتفى زراعة الطماطم وبين المبحوثين خبرة د عالقة إرتباطية عكسية بين عدد سنوات وجو  -

   للحشرة.

 

 ة ومشكلة البحث:مقدم

ج االبحاث، ستخدام التثقيف وبعض نتائفع الكفاءة االنتاجية الزراعية بايهدف اإلرشاد الزراعى إلى النهوض باالنتاج الزراعى وذلك عن طريق ر         
تجاهاتهمكما يقوم بربط العلم بمشكالت االنتاج الواقعية للزراع، وذلك بإحداث تغيرات سلوكية مرغوبة فى معلوماتهم ومه عن طريق دراسة  ،اراتهم وا 

تباع التوصيات اإلرشادية والتى تؤدى إلى النهوض باإلنتاج الزراعى لمحاصيل الخضر بصفة عامة ومحصول الطماطم بصفة أحتياجات الزراع وا
 (.330و05ص .ص :3791)عمر وآخرون، خاصة 

، كما تدخل تؤكل طازجة أو ضمن مكونات السالطةمية الغذائية فهى إما أهم محاصيل الخضر األساسية من حيث األهوُتعتبر الطماطم من      
 لىاالغز ) ثمارها فى صناعة الصلصة وعمل عصير الطماطم، وذلك لما تحتويه من مواد غذائية عالية ويتوقف استهالك معظم حاصالت الخضر عليها

  .(000ص :5535 ,وشرف الدين

ة المنزرعة بمحصول الطماطم بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بين الزيادة والنقصان، فى حين أن متوسط المساح تبتذبذ المساحة فقدومن حيث       
 0831فدانًا ومتوسط اإلنتاجية  62861م حوالى 6106اإلنتاجية الفدان يزداد تدريجا حيث تراوحت المساحة المنزراعة ومتوسط أنتاجية الفدان، فى عام 

قسم ) طناً  01حوالى فدانًا ومتوسط اإلنتاجية 05011م 6108وفى عام  ،طناً  05فدانًا ومتوسط اإلنتاجية  04006م حوالى 6100طنًا، وفى عام 
 .راعة لألراضى الجديدة بالنوبارية(مدريه الز  ،اإلحصاء

: 5535,ونخر إبراهيم وآ)الطماطم  ال أن محصولها قد تعرض فى السنوات األخيرة إلى اإلصابة بحشرة حافرة أنفاقإوعلى الرغم من هذه األهمية        
ونظرًا للمشاكل التى تحدثها  ،من انتاج المحصول فى حالة عدم مكافحتها %011إلى %51بين  ( وهى ُتسبب أضرارًا اقتصادية كبيرة تتراوح ما5ص

جعل الظروف العديد من الوسائل الزراعية لستخدام دام المكافحة الزراعية وهى تعنى االمبيدات على البيئه والمستهلك أصبحت هناك ضرورة ملحة الستخ
 .(01و6ص .ص: 5535ية والزراعة لألمم المتحدة،األغذ منظمة) تباعهالمعيشتها والتى يجب على الزراع ا المحيطة بالحشرة غير صالحة
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ادت ز  قرى مراقبة بنجر السكر قة الدراسةوعلى الرغم من األهمية اإلقتصادية والغذائية لمحصول الطماطم إال أن المساحة المنزرعة به فى منط       
م، كما أن متوسط إنتاجية الفدان لم تصل إلى الحد األمثل 6108م  و6100م، ثم نقصت خالل عامى 6106م إلى عام 6112فى الفترة من عام 
لفدان ) هويدى طنًا ل 81إلى  05فى منطقة الدراسة وهو هجين سوبر سترين بى وينتج  إليه لصنف الطماطم المنتشر زراعتهالواجب الوصول 

مما يجب أن تكون عليه، وهذا ما أكدته  %51(، ويعنى ذلك أن آخر ما وصلت إليه الزيادة اإلنتاجية الفدانية لم تصل إال إلى 0، ص5531وأخرون،
صابتها بحشرة حافرة أنفالزيارات الميدانية المتعددة ولقاءات الباحث بزراع الطماطم بمنطقة البحث من شكواهم من قلة سعر الطماطم  اق المباعة وا 

كل ذلك دفع  ،فضاًل عن صعوبة مكافحة وتنفيذ خطوات البرنامج اإلرشادى للمكافحة الزراعية للحشرة أو تنفيذها جزئيًا أو عدم تنفيذها كليةً  ،الطماطم
 الباحث للقيام بهذه الدراسة.  

 

 أهداف البحث:

 حث أمكن تحديد أهدافه كما يلى:بناءًا على العرض السابق لمشكلة الب     
 توصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم.تحديد درجة احتياج الزراع المبحوثين للمعارف الخاصة ب -3

 توصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم.تحديد درجة احتياج الزراع المبحوثين للمعلومات التنفيذية الخاصة ب -5

ين احتياجاتهم وب ،سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم وعدد ،عدد سنوات التعليم المنتظمتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين وهى:   -1
 المعرفية والتنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم.

 

 فروض البحث:  

 اغة الفرضين البحثين التاليينولتحقيق الهدف الثالث تم صي         
ن احتياجاتهم وبي ،د سنوات الخبرة فى زراعة الطماطموعد ،عدد سنوات التعليم المنتظمتوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين وهى:   -3

 المعرفية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم.

ن احتياجاتهم وبي ،سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم وعدد ،عدد سنوات التعليم المنتظمتقلة للمبحوثين وهى: توجد عالقة بين المتغيرات المس  -5
 التنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم.

 حصائين مقابلين.البحثيين للدراسة تم وضع فرضين إ والختبار الفرضين                

 

 ائى للمكافحة الزراعية:التعريف اإلجر 

وتم قياسها  ,اعدم مالئمة الوسط المحيط بالحشرة لبقائهالتى تؤدى إلى القيام ببعض العمليات الزراعية  بالمكافحة الزراعية فى هذه الدراسة ُيصقد      
 . ........الخ.االهتمال بالرى والتسميد ،مثل الحرث الجيد إلرض، أتباع دورة زراعيةبأحدى عشرة توصية متعلقة بالعمليات الزراعية للمحصول 

 

 :الطريقة البحثية

فدان  62801منزرعة بمحصول الطماطم  حيث بلغت المساحة المنزراعة بها  مساحةمنطقة بنجر السكر ألنها أكبر فى  أجرى هذا البحث          
م منطقة بنجر السكر إلى مراقبتين ُهما مراقبة بنجر السكر)أيمن ترعة وتنقسالجديدة،  من إجمالى المساحة المنزراعة بمدينة بالنوبارية %8832بنسبة 

  %0038فدان بنسبة  2110( بمساحة ، ومراقبة الحمام)يسار ترعة النصر%6231فدان بنسبة  05480النصر( بمساحة 

 ن( قرية.)سبعه وعشرو 61وتشتمل مراقبة بنجر السكر على  ،السكر ألجراء الدراسةتم اختيار مراقبة بنجر و     

 ،ورالزه ،العال قريوهى  ،المنزرعة وعدد زراع الطماطم بها وقد تم اختيار أكبر أربع قرى من قرى مراقبة بنجر السكر من حيث المساحة       
 . (5سيدنا ايوب)و  ،والتنمية

  "Kerjci  and Morgan" يجسى ومورجانتم تحديد حجم عينة البحث باستخدام جدول تحديد حجم العينة بمعلومية حجم الشاملة لكر  وقد       

مبحوثًا لسهولة إجراء العمليات الحسابية وزيادة االطمئنان إلى  011مبحوثاً، استكملت إلى 621وقد بلغ حجم العينه (، 614ص  ،م6105)سويلم، 
مزارعًا، وتم توزيع المبحوثين على  0621ددهم من مجموع زراع القرى المختارة للدراسة والبالغ ع %60365النتائج ودقتها، ويمثل ذلك العدد حوالى 

 . (0كما هو موضح بالجدول رقم ) ,القرى المختارة للدراسة

 

 

 

 

 

 

 



 832   ......عية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم ببعضاالحتياج المعرفى والتنفيذى لزراع الطماطم لتوصيات المكافحة الزرا
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 وعدد المبحوثين بالعينة بالقرى المختارة للدراسة بعدد زراع محصول الطماطم فى العروة الصيفيهبيان  . 1 جدول رقم

 نةعدد المبحوثين بالعي عدد زراع الطماطم بالقرىه القرى م

 70 035 قرية العال  3

 79 195 قرية الزهور  5

 63 565 قرية التنمية  1

 09 506 (5قرية سيدنا ايوب)  0

 155 3575 اإلجمالى        

 (6105مصدر: )مراقبة بنجر السكر :ال

 

صية للباحث مع المبحوثين فى حقولهم م عن طريق المقابلة الشخ6102ابريل ومايو عام وقد تم جمع البيانات من منطقة البحث خالل شهرى    
 باستخدام استمارة استبيان أعدت واختبرت لهذا الغرض واشتملت على البيانات التالية: ،ومنازلهم

 برة فىدد سنوات الخوع ،وُيعبر عنها بعدد سنوات التعليم الرسمى لمن يقرأ ويكتب أو أمياً  عدد سنوات التعليم المنتظم: وهى أواًل: البيانات الشخصية 
 زراعة الطماطم كرقم خام، ومصادر المعلومات عن مكافحة الحشرة.

   ت المكافحة الزراعيةثانيًا: تحديد اإلحتياج المعرفى والتنفيذى لتوصيا

يعرف  :على مقياس من فئتين هما منهاتشتمل المكافحة الزراعية  على أحدى عشرة توصية إرشادية وقد طلب من المبحوثين اإلستجابة لكل       
، وُجمعت الدرجة الكلية لكل الحاصل عليها كل مبحوث " درجة على الترتيب0)ال يحتاج(، وال يعرف )يحتاج( وأعطيت الدرجات "صفر" ، و"

 الُتعبر عن درجة احتياجة المعرفى للتوصيات المتعلقة بالمكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم، فيم من استجابة للتوصيات المدروسة
 يتعلق بالمعرفة، و بنفس الخطوات السابقة  ينفذ )ال يحتاج(، وال ينفذ )يحتاج( فيما يتعلق بالتنفيذ.

حتياج الالفعلى ل المدى على اساس وتم تقسيم المبحوثين وفقًا إلحتياجاتهم المعرفية لتوصيات المكافحة الزرارعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم   
   هى: إلى أربع فئاتدرجات  1راوح بين صفر وللمبحوثين والذى ت المعرفى

 ال يحتاج )صفر( درجة
 ( درجات.6-0إحتياج معرفى منخفض )

 ( درجات .5-0إحتياج معرفى متوسط )
 ( درجات.1-2إحتياج معرفى مرتفع )

س المدى الفعلى الى اسع فرة أنفاق الطماطمتقسيم المبحوثين وفقًا إلحتياجاتهم التنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حا وبنفس الطريقة تم  
 إلى ثالث فئات هى:  درجات  2و 0للمبحوثين والذى تراوح بين  حتياج التنفيذىالل

 ( درجات8-0إحتياج تنفيذى منخفض )
 ( درجات. 1-5إحتياج تنفيذى متوسط ) 
 ( درجات.2-4إحتياج تنفيذى مرتفع )

 

 نتائج البحث

 

 أوال: وصف عينة البحث:
 :د سنوات التعليم المنتظمعد -3

حاصلون  %0531أميون ، وأن حاصلون على الشهادة اإلبتدائية، ومثلهم  من الزراع المبحوثين %0130( أن 6حت نتائج جدول رقم )أوض          
منهم يقرأ  %0530 حاصلون على الشهادة الثانوية ، وأن% 0838منهم حاصلون على الشهادة اإلعدادية، وأن  %08جامعى، وأن مؤهل على 
 .   فقط بدون شهادة دراسية ويكتب

( حاصلون على الشهادة الثانوية والجامعية، وقد يكون ذلك مؤشرًا  %5130ويتضح من هذه النتائج أن حوالى نصف الزراع المبحوثين )        
  طم. لزيادة معارفهم وتنفيذهم للتوصيات اإلرشادية الخاصة بمكافحة حشرة حافرة أنفاق الطما
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 عدد سنوات الخبرة فى مجال زراعة الطماطم: -5

فى زراعة محصول  ( خبرتهم منخفضة حيث تتراوح خبراتهم%81( إلى أن ما يقرب من نصف المبحوثين )5ُتشير نتائج جدول رقم )         
 سنة 60 و31  زراعة محصول الطماطم  (  خبرتهم متوسطة فى %88، وأن ما يزيد عن ُخمسى المبحوثين )سنة 06و 5الطماطم ما بين  

 . (سنة 01-55) م مرتفعة فى زراعة محصول الطماطممن الزراع المبحوثين خبرته  فقط %7 ، وأن 

 .متوسطةخبرتهم  فى زراعة محصول الطماطم  منخفضة إلى  (% 73)ويتضح  من هذه النتائج أن غالبية المبحوثين        

 

 م المبحوثين وفقًا لعدد سنوات التعليم المنتظم، ولعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطمتوزيع زراع الطماط .2جدول رقم 

 

أن معلومات الزراع المبحوثين عن مكافحة حشرة ( 0أوضحت نتائج جدول رقم )  مصادر معلومات المبحوثين الخاصة بحشرة حافرة أنفاق الطماطم:
، %28نسبة ب حافرة أنفاق الطماطم مستمدة من ثالث مصادر أساسية تم ترتيبها تنازليًا وفقًا للتكرار والنسبة المئوية كما يلى: األصدقاء:

 .%14تجار المبيدات والتقاوى : بنسبة ، و %20والجيران: بنسبة 

 على الترتيب. %130، و%030ومجلة االرشاد الزراعى كمصدر لمعلومات نسبة ضئيلة من المبحوثين هى  وقد جاءت النشرات االرشادية،

 

 توزيع البحوثين وفقا لمصادر المعلومات عن مكافحة الحشرة  .3جدول رقم

 الترتيب اليقدم يقدم مصادر المعلومات م

 % عدد % عدد

 - 122 322 2 2 المرشد الزراعى  1

 - 122 322 2 2 عية التعاونية الزراعيةمدير الجم  8

 - 122 322 2 2 البرامج الزراعية بالتلفزيون المحلى  3

 - 122 322 2 2 البرامج اإلذاعية المحلية )الرديوا(  4

 4 9,,2 822 3,3 12 النشرات الفنية اإلرشادية  5

 5 22,9 822 2,3 1 مجلة اإلرشاد الزراعى  ,

 1 , 12 24 828 اإلصدقاء  9

 8 2 89 21 893 الجيران  2

 - 122 322 2 2 الباحثون فى مجال المحاصيل التى تصاب بالحشرة المدروسة 2

 3 88 ,, 92 834 تجار المبيدات والتقاوى  12

 - 122 322 2 2 المعارض الزراعية 11

 

 :اإلحتياج المعرفى والتنفيذى لتوصيات المكافحة الزراعيةثانيًا: 

 معرفى لتوصيات المكافحة الزراعية.اإلحتياج ال -أ

 وترتبت هذهالمبحوثين  غالبيةمن التوصيات المدروسة يحتاج إلى المعلومات المعرفية عند  ستأن هناك  (0أوضحت نتائج جدول رقم )      
  -ما يلى:ك التوصيات تنازليًا طبقًا لهذه النسبة

وكيفية التخلص من بقايا  ،%2231 و الليل فى الحقل كى التتعرض لإلصابة بنسبة عدم ترك الثمار التى ُجمعت بدون غطاء أثناء الغروب أ -
أسابيع بدون رزاعة عقب جمع المحصول للتخلص من العذارى الموجودة  2-8ترك األرض حوالى من ، و %40المحصول السابق بالحرق بنسبة 

لكلى  %6131  نسبةب لزراعة المتأخرة من أول يونيو إلى أخر يوليوتجنب او  ،تجنب الزراعة المبكرة فى أول يناير حتى أول مارس، و بالتربة
تباع الدورة الزراعية )عدم زراعة عوائل الحشرة من العائلة الباذنجانية بالتعاقب مع الطماطم( ، التوصيتين   . %6539بنسبة  وا 

لجيد لألرض ثالث مرات متعامده من أجل تعريض التربة إلى الحرث امعرفة أن يكون  إلىمن الزراع المبحوثين لديهم إحتياج  فقط %031وأن       
بزراعة مشاتل فى التوصيات الخاصة  %130وتساوى نسبة الزراع المبحوثين ممن لديهم احتياج معرفى بنسبة  ،الشمس للتخلص من العذارى

 .أيام 1إلى  0واإلنتظام فى الرى كل  ،ستديمةوالفحص الدورى للشتالت فى المشتل وفى األرض الم ،الطماطم تحت االنفاق لمنع دخول الحشرة

 

 

 %    عدد عدد سنوات الخبرة  % عدد عدد سنوات التعليم المنتظم

 49 141 (18سنة-5منخفضة )  12,3 31 أمى 

 44 138 سنة(81-13متوسطة )  15,3 ,4 يقراء ويكتب 

 2 89 سنة(32-88مرتفعة )  12,3 31 أنجز التعليم اإلبتدائى

 122 322 اإلجمالى  14 48 أنجز التعليم اإلعدادى  

  34,4 123 أنجز التعليم الثانوى  

 15,9 49 أنجز التعليم جامعى  

 122 322 اإلجمالى  
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 إلحتياج التنفيذى لتوصيات المكافحة الزراعية:ا -ب

أن هناك خمس من التوصيات   (،0أوضحت نتائج جدول رقم ) فيما يتعلق باإلحتياج التنفيذى للزراع المبحوثين لتوصيات المكافحة الزراعية       
 :نفيذية عند عامة المبحوثين وترتبت هذه التوصيات تنازليًا طبقًا لهذه النسبة كما يلىالمدروسة يحتاج إلى المعلومات الت

عدم ترك الثمار التى ُجمعت بدون غطاء أثناء الغروب أو الليل فى الحقل كى التتعرض لإلصابة، وتوصية التخلص من بقايا المحصول      
تباع  لكلى التوصيتين(، % 011)بنسبة السابق بالحرق  الدورة الزراعية )عدم زراعة عوائل الحشرة من العائلة الباذنجانية بالتعاقب مع الطماطم( وا 

أسابيع بدون رزاعة عقب جمع المحصول للتخلص من العذارى الموجودة  2-8، وترك األرض حوالى من  %70 أنهم ال ينفذون هذه التوصية بنسبة 
تجنب الزراعة المتأخرة من أول يونيو إلى أخر ، و  %7031 بنسبة  ول يناير حتى أول مارستجنب الزراعة المبكرة فى أ، و (%77)بنسبة  بالتربة

     . %7139 يوليو بنسبة 

(  لديهم احتياج لتنفيذ توصية الحرث الجيد لألرض ثالث مرات متعامده من أجل تعريض التربة إلى %0130وأن حوالى عشر الزراع المبحوثين ) 
 .الشمس للتخلص من العذارى

 

 المعرفية والتنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم الحتياجاتهمتوزيع الزراع المبحوثين وفقًا  .4جدول 
 

 م

 نوع اإلحتياج                 

 

 التوصيات 

  المعلومات التنفيذية  معرفى

 ال يحتاج يحتاج اليحتاج يحتاج

 % عدد % عدد % عدد % عدد

عدم ترك الثمار التى ُجمعت بدون  1

غطاء أثناء الغروب أو الليل فى الحقل 

 كى التتعرض لإلصابة

822 2,,9 12 3,3 322 122 2 2 

التخلص من بقايا المحصول السابق  8

 بالحرق

842 23 51 19 322 122 2 2 

أسابيع  ,-4ترك األرض حوالى من  3

عقب جمع المحصول  بدون رزاعة

للتخلص من العذارى الموجودة 

 بالتربة

123 ,4,3 129 35,9 8,9 22 33 11 

تجنب الزراعة المبكرة فى أول يناير  4

 حتى أول مارس

123 ,4,3 129 35,9 85, 25,3 44 14,9 

تجنب الزراعة المتأخرة من أول  5

 يونيو إلى أخر يوليو

122 ,3,3 112 3,,9 851 23,9 42 1,,3 

إتباع الدورة الزراعية )عدم زراعة  ,

عوائل الحشرة من العائلة الباذنجانية 

 بالتعاقب مع الطماطم(

122 ,8,9 118 39,3 828 24 12 , 

الحرث الجيد لألرض ثالث مرات  9

متعامده من أجل تعريض التربة إلى 

 الشمس للتخلص من العذارى

11 3,9 822 2,,3 31 12,3 8,2 22,9  

اعة مشاتل الطماطم تحت االنفاق زر 2

 لمنع دخول الحشرة

1 2,3 822 22,9 1 2,3 822 22,9 

الفحص الدورى للشتالت فى المشتل  2

 وفى األرض المستديمة

1 2,3 822 22,9 3 1 829 22 

 24,3 823 5,9 19 22,9 822 2,3 1 أيام 9إلى  3اإلنتظام فى الرى كل  12

صابة من شراء الشتالت خالية من اإل 11

 مصدر موثوق فيه

2 2 322 122 3 1 829 22 

 

 للزراع المبحوثين لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم: والتنفيذى اإلحتياج المعرفى فيما يتعلق بمستوى        
مبحوثين مستوى إحتياجاتهم المعرفية لتوصيات من الزراع ال %05(، أن 5أظهرت نتاج جدول رقم ) فيما يتعلق بمستوى االحتياج المعرفى -أ

( مستوى إحتياجاتهم المعرفية لتوصيات المكافحة الزراعية %8432المكافحة الزراعية منخفضًا، وأن ما يقرب من نصف الزراع المبحوثين )
  .يات المكافحة الزراعية كان مرتفعاً (  مستوى إحتياجاتهم المعرفية لتوص%0538كان متوسطًا، وأن ما يزيد  على ُثلث الزراع المبحوثين )

( يقعون فى فئتى اإلحتياج المعرفى المرتفع والمتوسط لتوصيات المكافحة %48ويتضح من ذلك أن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين )        
 رة.الزراعية االمر الذى يتطلب ترشيد الزراع لزيادة معرفتهم بتوصيات المكافحة الزراعية لتلك الحش

مستوى تنفيذهم  (%7131)لبية العظمى من الزراع المبحوثين ( أن الغا0أظهرت نتائج جدول رقم ) فيما يتعلق بمستوى االحتياج التنفيذى  -ب
( مستوى التنفيذهم لتوصيات المكافحة %0830لتوصيات المكافحة الزراعية متوسط، وأن ما يزيد قلياًل عن عشر الزراع المبحوثين )

 زراعية مرتفع.من الزراع المبحوثين مستوى تنفيذهم لتوصيات المكافحة ال فقط %032منخفض، وأن  الزراعية



 أحمـد محمـد عمر         848

 1027(  1)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

المتوسط لتوصيات المكافحة و  العالى يقعون فى فئة االحتياج التنفيذى( %7037)لبية العظمى من الزراع المبحوثين يتضح من ذلك أن الغا      
  .لحشرة حافرة أنفاق الطماطم تنفيذ توصيات المكافحة الزراعيةالزراعية مما يتطلب بذل الحهد لتوعيتهم ل

 

 

 إجماالً  طماطملحشرة حافرة أنفاق ال توزيع الزراع المبحوثين وفقًا لمستوى اإلحتياج المعرفى والنتفيذى لتوصيات المكافحة الزراعية .5جدول رقم 
 نوع االحتياج                        

 مستوى اإلحتياج

 تنفيذى  رفىمع

 % عدد % عدد

 صفر صفر 1 3 ال يحتاج   

 14,1 48 15 45 منخفض   

 24,3 853 ,,42 ,14 متوسط   

 ,,1 5 35,4 ,12 مرتفع   

 122 322 122 322 اإلجمالى 

 

افرة أنفاق لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة ح التنفيذية وبين إحتياجاتهم المعرفية المدروسة للمبحوثين العالقة بين المتغيرات المستقلة ثالثًا: 
 الطماطم:

 يلى: ( ما6م )أوضحت نتائج جدول رقبحساب معالمل اإلرتباط بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وكل من احتياجهم المعرفى والتنفيذى    
  :م المعرفية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطمالعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وبين إحتياجاته -أ

المعرفية  وبين درجة إحتياجاتهم ، وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطمعدد سنوات التعليم المنتظم ىوجود عالقة إرتباطية عكسية بين متغير      
عند  (على الترتيب  13024-، و13016-بسيط لبيرسون المحسوبة )اإلرتباط الللتوصيات المتعلقة بالمكافحة الزراعية، حيث بلغت قيم معامل 

 .1310مستوى معنوية 

دد عال توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وهى: " األول القائل يمكن رفض الفرض اإلحصائى وبناء على هذه النتائج     
 "وبين احتياجاتهم المعرفية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم ،ة فى زراعة الطماطموعدد سنوات الخبر  ،سنوات التعليم المنتظم

 .يمكن قبول الفرض البحثى المقابل بالتالىو 

     أنفاق الطماطم. ةوبين إحتياجاتهم التنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافر  المدروسة للمبحوثين العالقة بين المتغيرات المستقلة  -ب

إحتياجاتهم للمعلومات التنفيذية لتوصيات  لخبرة فى زراعة الطماطم وبينعدد سنوات ا بين 1315عند مستوى معنوية  وجود عالقة إرتباطية عكسية  
 .(140,0-المكافحة الزراعية، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون المحسوبة)

دد سنوات التعليم عتوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين وهى:  ال"الثانى القائل  يمكن رفض الفرض اإلحصائى لنتائجوبناء على هذه ا       
وذلك بالنسبة  "وبين احتياجاتهم التنفيذية لتوصيات المكافحة الزراعية لحشرة حافرة أنفاق الطماطم ،وعدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم ،المنتظم

 منتظم.فى حين كانت العالقة غير معنوية بالنسبة لعدد سنوات التعليم ال ,د سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم وقبول الفرض البحثى المقابلغير عدلمت

 

يات المكافحة صإحتياجاتهم المعرفية والتنفيذية لتو  درجة وبين للمبحوثين بين المتغيرات المستقلة المدروسة قيم معامل اإلرتباط البسي .6جدول رقم
 الزراعية لحشرة  حافرة أنفاق الطماطم

 نوع االحتياج                                       م

 المتغير   

 تنفيذى المعرفى  

 -,2,9- **-2,198- عدد سنوات التعليم المنتظم  1

 *-2,141- **-2,1,2- عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم  8
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Abstract 

This research aimed to Determining knowledge and implementation needs of tomato farmers to agricultural 

control recommendations for tomato leaf miner, and determining the relationship between independents variables 

of respondents and knowledge and implementation needs to agricultural control recommendation for it. 

This research was done on 300 respondents of tomato farmers in four villages of sugar beets directorate of 

new Nobaria as a random sample. Data were collected using a prepared personal questionnaire during April and 

May 2016. Data were analyzed using tabular form, and simple correlation coefficient. 

Findings were as follows: 

The majority of respondents (84%) were located in two categories of knowledge needs which were high and 

average to agricultural control recommendations for tomato leaf miner. The majority of respondents (83%) were 

arrange in average concerning implementations need to agricultural control recommendations for tomato leaf 

miner.There was negative correlation relationship between educational level and number of expertise years of 

respondents in cultivating tomato and knowledge need degree to agricultural control recommendations. There was 

negative correlation relationship between number of experience years of in cultivating tomato and implementation 

information needs of respondents to agricultural control recommendations. 


