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 فى مكافحة آفات الخضر ببعض قرى محافظة الشرقية
 

 د./ محمد عبدالجميل فرج  د./ محمد محمد خضر السيد
 معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية ـ مركز البحوث الزراعية، ج.م.ع.

 
 ممخص البحث:

يتفهسسته مهسفة تلهاحت ةامهاحسث ت أيرهث اتةاةهاستهمفادهاحسثيتفاةهاح حتةيل ه ه فيتتفهاستهدف هذت اهاحث تتهه ف
سستته مهسفتتة هددهثثتتفا اههبتتاهاحسثيتتفاةه تتتهسلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتة ه لتت حاهه فيتتفهاحفراتتلهثتتيرهفة تتلهسفة تتلهاحتت ةامه

احسفة ستتل ههاحسث تت أيرهث اتتةاةهاستتهمفادهاحسثيتتفاةهاح حتتةيله تتتهسلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتةه ثفتت هاحسه يتتةاةهاحسستته بل
 أياتتتخحهه فيتتتفهاحفراتتتلهثتتتيرهفة تتتلهسفة تتتلهاحتتت ةامهاحسث تتت أيرهثثتتتفا اههبتتتاهاحسثيتتتفاةه احسه يتتتةاةهاحسستتته بلهاحسفة ستتتل ه
ثخإلاتخ لهإحتتتهاحهفتة همبتتتهسحتتلرةهاستهمفادهثتتفا اهاحسثيتتفاةهاح حتةيله تتتهسلخ  تلهذ تتخةهاحماتتةهستره  دتتله  تتةه

هاح ةامهاحسث  أير.
س خ  لهاححتةايل ه اتفهأسلترهاستهياخبهاحثيخ تخةهسترهمي تلهمحت ا يلهثبت هه افهأ ةمهذ اهاحث ته تهثف هاةم

سث  أتتخح ه اتتفهاستتتهمفده تتتهه سيتتاهاحثيخ تتتخةهاستتهسخةبهاستتهثيخرهثخحس خثبتتتلهاححم تتيلهحبسث تت أير ه م ح تتتةهه?=8  سدتتخ
  تتفاةمهاحسهفتتففهاحثيخ تتخةهلسيتتخح ه استتهمفدهحه بيبدتتخها  تتخ يخحهسفخستتاهاطةهثتتخذهاحثستتيذ ه  ستت  ثهاحه بيتتاهاطةهثتتخذته اط

 هلستتخههتتدهاستتهمفدهاح ستتةهاحس  يتتل ه اح تتفا اهاحهلةاةيتتل ه احسه ستتذهاح ستتخثت هه(Step – Wise)احسهتتفةثهاح تتخمفه
ه اط  ةا هاحسفيخةم ه سفخساهاطمهر هاح سثت ه احسفم.

 اتتتفهمب تتتةهاحفةاستتتلهإحتتتتهمتتتفبه هتتتخ ىهأثة ذتتتخهأرهاحسستتته مهاحسفة تتتتهحبتتت ةامهاحسث تتت أيرهث اتتتةاةهاستتتهمفاده
% ه  تتخبةه ستتتثلهاحتتت ةامه  مهاحسستتته مه8?.?;سثيتتفاةهاح حتتتةيله تتتتهسلخ  تتلهذ تتتخةهاحماتتتةهلتتخرهسةهافتتتخحهث ستتتثلهاح

% ه لتتتخرهاحسستتته مهاحسفة تتتتهحبتتت ةامهاحسث تتت أيرهثثتتتفا اهاحسثيتتتفاةهاح حتتتةيله تتتته>;.?8احسفة تتتتهاحستتت ما هث ستتتثله
ه%.8<.87هااهلخره% هثي سخهاح ةامه  مهاحسسه مهاحسةه??.;=سلخ  لهذ خةهاحماةهس مااخحهث سثله

 اتتفهأ اتتت ةهاح هتتتخ ىهأياتتخحهأرهفة تتتلهسفة تتتلهاحتت ةامهاحسث تتت أيرهث اتتتةاةهاستتهمفادهاحسثيتتتفاةهاح حتتتةيله تتتته
ثلتتاهستترهسه يتتةاة هفة تتلهاحستتب اهه7.78سلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتةهلخ تتةه اةهمراتتلهاةهثخذيتتله سف  يتتلهم تتفهسستته مه

ةهاحسفب سخةهاح ةاميل ه فة لهاحهةففهمبتهسةال هاح يخفم ه فة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةم ه مففهس خف
ستاهسه يتةاةهسترهاحسث ت ت ه   تدهاح يتخ بهاح ةاميتل هه>7.7احمفسخةهاح ةاميل/ه لخ ةهاحفراتلهسف  يتلهم تفهسسته مه

ه فة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيل.
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احتت ةامهاحسث تت أيرهثتتيرهفة تتلهسفة تتلهه7.78لستتخههثتتيرهستترهاح هتتخ ىهأياتتخحه  تت فهمراتتلهسف  يتتلهم تتفهسستته مه
ثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه لاهسرهاحسه يةاةهاآلهيل هفة لههفبيدهاحسث  ت ه فة تلهاحستب اه
اح يتتخفم ه فة تتلهاحسحتتخةلله تتتهاأل حتتذلهاإلةحتتخفيل ه فة تتلهاحهفتتة هح ستتخ اهاطه تتخاهاح ستتخذيةم ه متتففهس تتتخفةه

ستتاهسه يتتةهفة تتلهاحهتتةففهمبتتتهسةالتت هاحمتتفسخةهه>7.7  يتتلهم تتفهسسته مهاحسفب ستخةهاح ةاميتتل ه لخ تتةهذتت ةهاحفراتتلهسف
هاح ةاميل.

لستتخهأ دتتةةهاح هتتخ ىهأرهأذتتدهسحتتلرةهاستتهمفادهاحسثيتتفاةهاح حتتةيله تتتهسلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتةههسأبتتةه تتت ه
متتففههمتفدههتت  ةهاحسفب ستخةهاحلخ يتتلهحبت ةامهمتترهثتفا اهاحسثيتتفاةهاح حتتةيل ه متفدههتت  ةهثتفا اهاحسثيتتفاةهاح حتةيل ه ابتتل

احسةحفيرهاح ةامييرهاحسهم  يره تهس خاهاحسلخ  لهثثفا اهاحسثيفاةهاح حتةيل ه  تفةبهاحثتةاسىهاإل اميتله احهبيا ي  يتله
هاحس  دلهحب ةامهطسهمفادهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيل.

 مقدمة البحث ومشكمته:
هاحسه هسر هاحلأية هثخا ههح ا هاحهت هاحسدسل هاح اخيخ هسر هاحسثيفاة هاسهمفاد هاايل ه تهأ ث ة هم  ير

ه) ه اح  ل همبتهاحثي ل هاحاخةب ه  حاهآلأخةذخ ه هسه أةهث خ ةهسرهاذهسخسدد هاآل خة  ه احسثيفاةه> هص8سلخ  ل  )
هاح ةاميله ه احس خ يا هاح ثخهخة هه ية هاحهت هاآل خة هاها هثدف  ههسهمفد هليسيخ يل هما يل هسةلثخة هذت هههاح حةيل

حتههب تهم خ ةهاحثي لهاحسمهباله( ه يؤفمهاطسهمفادهاحسلأ هحبسثيفاةهإحتهامهر:? هص>8) اهاحه ا رهاحثي ت ه ا 
ه(.988 هص:)

 ح فهأثةهأرهاألةااتهاح ةاميله تهس ةهطهه ااهه ها هثث خيخهاحسثيفاةهاحهتهاسهمفسةه يدخهس  هألأةهستره
ه( هلستتتتتتتخهأرهاحسثيتتتتتتتفاةهاح حتتتتتتتةيلههستتتتتتتثةه سخستتتتتتتيلهحبفتتتتتتتيره األ تتتتتتت ه اح بتتتتتتت ه87 هص@8محتتتتتتتةيرهمخستتتتتتتخحهساتتتتتتتةه)

(.ه<: هص;اهأثتتةهأرهمتتففهلثيتتةهس دتتخهاتتفهيستتثةهاإل تتخثلهثخحستتةذخره هحتت ذخةه تتتهاأل  تتله)( هلتت ح9; هص98)
(هأرهمذ ةبهاسهمفادهاحسثيفاةهه ح ه هي لهحهةالدهاحسثيفه سحه خهههاحسخسلهثخحهةثتلهإحتته>9 هص;8)هعبدالعال ي احه

مةاتتةه تتتهاحستتؤهسةهاحتتف حتههاحفة تتلهاحهتتتهه تتفهستتره حتتخذهاحسيلة ثتتخةهاحدخستتله ةاميتتخح.ه هؤلتتفه هتتخ ىهاحفةاستتخةهاحهتتت
 هأرهذ خاهمرالهلثيةبهثيرههتةالدهث خيتخهاحسثيتفاةه أستةا هاحستةذخره اطاتذةاثخةهاحف تثيله8?@8حهب تهاحثي لهمخده

(.هذتت اهثخإلاتتخ لههإحتتتهاحهتت أيةاةه اإلاتتةاةهاح تت يلهه تتخةهاإل ستتخره هي تتله999 هص99 أستتةا هاح دتتخ هاحه استتته)
ه(.? هص@9احهفة هاحسد تهحبسثيفاةه)

هأرهاحسثيتتتتتتفاةهاح حتتتتتتةيلههستتتتتتثةهاحستتتتتتةذخرهح  ستتتتتتخرهه(.W.H.O)لستتتتتتخههؤلتتتتتتفهس  ستتتتتتلهاح تتتتتت لهاحفخحسيتتتتتتله
( هحتتت حاه  تتتفهأذب تتتةهاحس  ستتتخةهاحفخحسيتتتلهسأتتتاهس  ستتتلهاأل  يتتتله اح ةامتتتل ه س  ستتتلهاح تتت لهاحفخحسيتتتله@:9 هص<)

دهاحسثيتتفاةهحمذ ةهدتتخه تتي خةهاحه تت يةهثاتتة ةبهاطه تتخةه  تت هاستتهمفادهأستتب ةهاحس خ ستتلهاح ي يتتل ه اح تتفهستترهاستتهمفا
ستترهأرهه9/9778/<(هلستخه ت ةةه اتتمهاحس  سهتخره تتتهثيتخرهسحتهةاهحدستتخهيت ده;> هص;9مبتتهاإل ستخره اح يتت اره)

ه(.>8 هص?%هسرهسثيفاةهاآل خةههحلاههدفيفاحهمذيةاحهمبتهاإل سخره احثي له)7:



 

 

 

 

 

                                                        J. Product. & Dev. ,11 (2),2006                                         319 

اةهثتره متتته تتتهف اهستتخفبهليسخ يتتلهستخسلههستتهمفدهلسثيتتفه7>;لستخههحتتيةهه تتخةيةهاألستدهاحسه تتفبهإحتتته  ت فه
(هه  تتاهإحتتتهأرهاحسهتتةهاحسةثتتاهستتره999 هص@ ذمتتة ره)هجــويمى(.ه  تتتهفةاستتلهأ ةاذتتخه@9 هص89احفتتخحدهاحأخحتتته)

 تدهسترهاحسثيتفاةهاحاذةيتله;.9 دهسرهاحسثيفاةهاح حتةيله =.;األة هاح ةاميله تهس ةهيهب تهس  يخحهسخهي ةةهسره
خذتخهاحهةثتله تتهلخحيا ة يتخ.هذت اه ية تاهاستهمفادهاحت ةامهحبسثيتفاةه تةادهههب =.7 ةادهسرهلرهاح ت ميره تتهس خثتاهه<أمه

( ه اتتتفهأفمهذتتت اهاإلستتتةا ه تتتتهاستتتهمفاده= هص=9ثدتتت اهاححتتتلاهاحسلأتتت هإحتتتتههلتتتخأةهاآل تتتخةهثحتتتلاهساتتتخ  ه لثيتتتةه)
هاحسثيتتتتتتتتتتفاةهاح حتتتتتتتتتتةيلهإحتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتفارهاحهتتتتتتتتتت ا رهاحذثيفتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتهاحثي تتتتتتتتتتلهثتتتتتتتتتتيرهاآل تتتتتتتتتتخةه األمتتتتتتتتتتفابهاحذثيفتتتتتتتتتتلهحدتتتتتتتتتتخه

مهإحتههذ ةه الهاحس خ سلهحلأيتةهسترهاآل تخةهه تخةهاحسثيتفاة ه ه ت ةهثفت هاآل تخةهاحأخ  يتله(.هلسخهأف7= هص97)
ه(.<?8 ه=?8 هص8:إحتهذ خةهة يسيله)

ذ اه ههفة هاحس خ ياهاح ةاميله س ه خهدخهإحته  فه  بهلثيةهس دخه هي لهسدخ سلهاآل خةهاحسمهباتل هي تفةةه
%هسره سبلهإ هخ دخ ه يفهثةهاحه بياهسرهاحمستخ ةه7>ه–ه7:ح ةاملهثتهمثةابه اخيلهاح ثخةهاحهخثفيرهحس  سلهاأل  يله ا

(ه سترهأحتدةهاحسثيتفاةهاح حتةيلهسثيتفه: هص>9)هاح ةامت اح خ سلهمرهاآل خةه سيبلهذخسلهسره سخ اه يتخفبهاإل هتخثه
اةهذتتففةه)ف.هف.هة(ه احت مهاستهمفدهثلأتةبه لخ تةه هخ  تههس ذبتله يستخهيمتهصهثت أةبهاح خهتاهح  تخة ه حلترهذت ةهاحسثيتف

ه(.<< هص9 يخبهاإل سخره اح ي اره)
 ه اح تتت  هاح ةامتت احس تتتخحيرهه تت (هأرهاحسثيتتفاةهستتخذسةهثتتتف ةهذتتخده?87 هص:8)هعاشـــورحتت حاهيتت لةه

  حاهث يخفبهإ هخثهاحففيفهسرهاحس خ ياه اح اخبهمبتهاحلأيتةهسترهاأل ث تلهسستخهأفمهإحتته سخيتلهاإل ستخرهسترهسمتخذةه
ههالســــيداحستتتت  اةهاألميتتتتةبه  تتتتفاحهسه ايتتتتفاحهثستتتتثةهاحه تتتت يةهستتتترهأاتتتتةاةذخ.ه يحتتتتيةهه تتتت  أ ستتتتخةهمفيتتتتفب هإطهأ دتتتتخهه ا تتتتهه

أره سثلهاحهب تهثخحسثيتفاةهه<?@8(هإحتهأرهثف همبسخبهذي لهاأل  يله احف خايةهاألسةيليلهثي  اه تهمخده7@ هص=)
 ستثلههبت تهه  تفههثخحسخ تل ه أرهأمبتته7> ه:9مففهسرهاحفي خةهسرهسهلهأ  امهسترهاحذفتخد هههتةا جهثتيرهه  اح حةيله

(هأرهاحتتةبهثخحسثيتتفاةهاح حتتةيلهاتتفهأفمهإحتتتههبتت تهسبستت مه7:)هEl-Himmawiاحاخلدتتله احماتتة.هلستتخهيتت لةهه تت 
 ه اتتتتفهستتتتثةهذتتتت اهاحهبتتتت ته تتتتخطةهسمهباتتتتلهستتتترهاحفتتتتخف حتتتتثف هاحماتتتتة اةه احاخلدتتتتلهستتتترهاح تتتتفةهإ احهتتتتههثخح ستتتتياه

(هأرهاطستهسةاةه تتهاطستهمفادهاحسلأت ه=>;ص ه>)هالزميتـىاطاذةاثخةهاحسف يلهمخ لهحفمهاألذاخا.هحت حاهيتةمه
  يةهاحسبيدهحبسثيفاةه ث امهاحسسخةسخةهاحمخذ لهست  هيتؤفمهحس يتفهسترهاحسحتخلاه األاتةاة.هس دتخهة ت هلأيتةهستره

ه ثخحهتخح احف اهاسهيةافهاحس ه خةهاح ةاميلهاحسب ألهثث خيخهاحسثيفاةهاح حةيلهسسخهيتؤفمهإحتتهمات هاح تخفةاةهاح ةاميتله
ه(.>; هص<8   فهأس ا هثياهذ ةهاحس ه خةه)هح  س اما هاحفماه

يذبت همبيدتخهه اإل هتخ     ةاحهألره سد ةيلهس ةهاحفةثيلههسةهثسة بلهسرهأف هسةا تاهه  حدتخهاطاه تخفمه
احثف هسة بلهاحه  طةهاحلثةم هث يتهه الةهاحسه يتةاةهاحفخحسيتلهاه خذتخهإحتتهه  يت هاحت  ةبهاإل هخ يتلهثسهثتخمهأستخحيةه

هيتتتتتتتتتتتتلهسه فستتتتتتتتتتتتله  تتتتتتتتتتتت طحهإحتتتتتتتتتتتتتهأمبتتتتتتتتتتتتتهمخ تتتتتتتتتتتتفهااه تتتتتتتتتتتتخفمه مخ تتتتتتتتتتتتله تتتتتتتتتتتتتهاحس تتتتتتتتتتتتخاهاح ةامتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتفمرةهه  
(هحتت حاه  تتفهثتتفأةه  اةبهاح ةامتتله تتتهامهستتخفهسيخستتله فيتتفبهحسلخ  تتلهاآل تتخةههةهلتت همبتتتههةحتتيفهاستتهمفاده@ هص:9)

ةحتتخفهاحتت ةامه  تت هه ايتت هأستتب ةهاحسلخ  تتلهاحسهلخسبتتله استتهمفادهثتتفا اها حسثيتتفاةهاحسثيتتفاة ه  حتتاهمتترهذةيتت هه ميتتله ا 
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(هإ تتتههستتترهاإل  تتتخ اةهاحف يستتتله احهتتتتهسه تتتثحهمرستتتلهثتتتخة به تتتتهس تتتخاه>; هص<8)هعبـــداه(ه يتتت لةه9 هص<9)
سلخ  تتلهاآل تتخةهذتت هاستتهمفادهثتتفا اهاحسثيتتفاةه احهتتتههستته  هأره  حيدتتخه  دتتخهستترهاإلمتترده اإلةحتتخفهألذسيهدتتخهاحثخح تتله

خيتتتخهاحسثيتتتفاةهاح حتتتةيل ه ذتتت اهسياتتتاهس تتتةهأل يتتتخاهس تتتةه إل هتتتخثهس خ تتتياهماتتتةهمخحيتتتلهث تتتفةهاإلسلتتتخرهستتترهث 
ه  خفةهدخه تهس خ هاحف اهاحسه فسل ه  سخيلهحبثي لهاحس ةيلهسرهإاةاةهاحسثيفاةه سهث يخهدخ.

ستتترهاحفتتتة هاحستتتخث هيهاتتتحهأرهذ تتتخاهاحففيتتتفهستتترهاحسمتتتخذةهاحسةهثذتتتلهثسلخ  تتتلهاآل تتتخةهاح ةاميتتتله مخ تتتله
اهستخه فتاهذ تخاهه  تهه اذهستخدهسترهاأل دت بهاحسف يتلهثت  اةبهس خ ياهاحماةه هي لهطسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيل ه ذت 

ستترهأ تتفاتههبتتاههاح ةامتت هاإلةحتتخف(.ه  هتتتهيتتهسلرهاح دتتخ ه9 ه8 هص=9اح ةامتتلهح حتتةهثتتفا اهاحسثيتتفاةهاح حتتةيله)
سفخة هاح ةامه  تهه ايت ذدهحدتخ ه تسرهةستخحهههي تةهأرهه  تههحس خثبتلها هيخ تخهدد ه يتتهه  احه يةاةهاحسة  ةه حةذخه

هثه فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفهسستتتتتتتتتتتتتتتتتتته مهسفة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتلهاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةامه اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفةهددهمبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهه ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هاحسسخةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتخةهاحسذة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتلهههثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفأ
(هأرهاإلةحخفهاح ةامتهإ اهلخرهيسفتهحهذ يةهسفتخة هاحت ةامه:: هص9:)هRoling(ه يحيةه:98-988 هص88)

ث ت ته افةاهددهاطفا يتلهحبسسخةستخةهاحس ةميتل ه  تاهسحتلرهدده ه سيتلهثي تهدد ه س تههطثتفه أرهيستهسفه حتاهستره هتخ ىهاح
ههتتف  هي سيتتخحهمثتتةه ستتخ اهاطه تتخاهاحسمهباتتل ه ستترهأتتدهيلتت رهحفيتتههاخمتتفبهسفة يتتلهه احهتت  احفةاستتخةه األ لتتخةهاحسه تتففبه

هسدده تههذ يةهاإل هتخثه ه ستيره  ميهته.ه ذت ةهاح خمتفبهاحسفة يتلهيسلترهأل دت بهاإلةحتخفهاح ةامتته اتفدخهسترهمتراه
(ه مخ له:98 هص=8)هههاح ةامه ه اي ذدهحبسسخةسخةهاحس ةميلهاحثةاسىهاحسسه ثبيلهحبفساهمبتهة اهسسه مهسفخة ه

(ه يؤلتفهستتخه< هص?8)هاإل هخ يتلح  تخجهاحفسبيتتلهاإلةحتخفيله ه  يت هاحلاتتخببههاألسخست أرههذثيت هاحسفة تلهذت هاحس تتففه
 يتتهيحتيةهإحتتهأره ةامهاحماتةهي هتخ  رهإحتته  تخدهسهلخستاهسترههالمجالس القوميـة المتخصصـةسث هأ فهه خةيةه

اح ةامت هث  تده ليت هأ ستاهثلأيتةهستره يتةذدهستره ةامهاحس خ تياهاحه بيفيتل ه ذتؤطبهاحت ةامهطثتفهأرهيهت ا ةههخفاإلةح
ه(.7;; هص87حددهأ فتهاألسخحيةهاحه  يله)

ح حاه  فههةل ةهسحلبلهاحث ته تهس خ حلهاإل خثلهمبتهاحهسخؤطةهاآلهيل هسخهذ هاحسسته مهاحسفة تتهحبت ةامه
اح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماة؟ه سخهذ هسسته مهسفتة هددهثثتفا اهاحسثيتفاةهاحهتتهيسلترهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةه

اسهمفاسدخه تهسلخ  لهذ خةهاحماة؟ه سخهذتهاحف اساهاحستؤأةبهمبتتهفة تلهسفة تلهاحت ةامهث اتةاةهاستهمفادهاحسثيتفاةه
ذتتتتهأذتتتدهسحتتتلرةهاح حتتتةيله تتتتهسلخ  تتتلهذ تتتخةهاحماتتتة؟ه لتتت حاهمبتتتتهفة تتتلهسفتتتة هددهثثتتتفا اههبتتتاهاحسثيتتتفاة؟ه ستتتخه

هاسهمفادهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةهسره  دله  ةهاح ةامهاحسث  أير؟
 أهداف البحث:

ه تها بهأثفخفهاحسحلبلهاحسخث همةادخ هأسلره يخ لهأذفا هاحث تهمبتهاح   هاحهخحت 
هسلخ  لهذ خةهاحماة.هه فيفهسسه مهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله ت-8
هه فيفهسسه مهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماة.-9
ه فيفهاحفرالهثيرهفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهث اتةاةهاستهمفادهاحسثيتفاةهاح حتةيله تتهسلخ  تلهذ تخةهاحماتةه-:

هفبيدهاحسث ت ت همتففهأ تةافهاألستةبهاحفتخسبيرهثخح ةامتل هه لاهسرهاحسه يةاةهاحسسه بلهاحهخحيل همسةهاحسث  ت هفة ل
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  دهاح يخ بهاح ةاميل هاحسسخ لهاحس  ةملهماة هفة لهاحسب اهاح يخفم هفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيل ه
فة تتتلهاحهفتتتة هح ستتتخ اهاطه تتتخاهاح ستتتخذيةم همتتتففهس تتتخفةهاحسفب ستتتخةهاح ةاميتتتل هفة تتتلهاحهتتتةففهمبتتتتهسةالتتت ه

هميل.احمفسخةهاح ةا
ه فيفه سةهسستخذسلهلتاهسترهاحسه يتةاةهاحسسته بله اةهاحفراتلهاطةهثخذيتلهاحسف  يتلهثفة تلهسفة تلهاحت ةامهث اتةاةه-;

هاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه تههاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه يةهاحهخثا.
اح حتةيله تتهسلخ  تلهذ تخةهاحماتةه لتاهسترههه فيفهاحفرالهثتيرهفة تلهسفة تلهاحت ةامهاحسث ت أيرهثثتفا اهاحسثيتفاة->

هاحسه يةاةهاحسسه بلهاحسفة سل.
ه فيتتفه ستتةهسستتخذسلهلتتاهستترهاحسه يتتةاةهاحسستته بله اةهاحفراتتلهاطةهثخذيتتلهاحسف  يتتلهثفة تتلهسفة تتلهاحتت ةامهثثتتفا اه-=

هاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه تههاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه يةهاحهخثا.
بتتهأذتدهسحتلرةهاستهمفادهثتفا اهاحسثيتفاةهاح حتةيله تتهسلخ  تلهذ تخةهاحماتةهستره  دتله  تةهاحت ةامهاحهفة هم-<

هاحسث  أير.
 فروض البحث:

هحه  ي هأذفا هاحث تهاحأخحته احةاثاه احمخسمه احسخفمههده يخ لهاحاة  هاحهخحيل 
حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه"ه  فهمرالهثيرهفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح -8

 لاهسرهاحسه يةاةهاحسسه بلهاحهخحيل هسرهاحسث  ت هفة لههفبيدهاحسث  ت همففهأ ةافهاألسةبهاحفخسبيرهثخح ةامل ه
  دهاح يخ بهاح ةاميل هاحسسخ لهاحس  ةملهماة هفة لهاحسب اهاح يخفم هفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيل ه

هاطه خا هح سخ ا هاحهفة  هسةال ههفة ل همبت هاحهةفف هفة ل هاح ةاميل  هاحسفب سخة هس خفة همفف اح سخذيةم 
هاحمفسخةهاح ةاميل".

"هستتددهاحسه يتتةاةهاحسستته بله اةهاطةهثتتخذهاحسف تت مهثفة تتلهسفة تتلهاحتت ةامهث اتتةاةهاستتهمفادهاحسثيتتفاةهاح حتتةيله تتته-9
هسلخ  لهذ خةهاحماةه تههاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه يةهاحهخثا".

لهثتتيرهفة تتلهسفة تتلهاحتت ةامهاحسث تت أيرهثثتتفا اهاحسثيتتفاةهاح حتتةيله تتتهسلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتةه لتتاهستتره"ه  تتفهمراتت-:
هاحسه يةاةهاحسسه بلهاحسفة سل".

"هسددهاحسه يةاةهاحسسه بله اةهاطةهثخذهاحسف  مهثفة لهسفة لهاح ةامهثثفا اهاحسثيفاةهاح حتةيله تتهسلخ  تلهذ تخةه-;
ه يةهاحهخثا".احماةه تههاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه

 األهمية التطبيقية لمبحث:
هفخ تهس ةهسرهاإلسةا ه تهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله مخ له تهس خ ياهاحماة هسسخهيهةهةهمبيهه
سرهأاةاةه  يلهح  سخره احثي لهاحس يذلهثه هح حاه خبةهذ ةهاحفةاسلهحه الةهاطذهسخدهاحسه ايفهثاة ةبههةحيفه

ه احث هاح حةيل هاحسثيفاة هاحسفة تهاسهمفاد هاحسسه م هفةاسل همرا هسر ه  حا هاحسثيفاة  هحهبا هذثيفيل هثفا ا  تهمر
حب ةامهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماة ه أياخحهفةاسلهاحسسه مهاحسفة تهحدؤطبهاح ةامه
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هحسةامخه هاحسفة يل هاحسسه يخة ههبا همبت هاحسؤأةب هاحف اسا هأذد ه حه فيف هاحسثيفاة  ههبا هاحثةاسىهثثفا ا همرا هسر دخ
اإلةحخفيلهاحسسه ثبيل هلسخهه خ اهاحفةاسلهه فيفهأذدهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيلهحبفساهمبتهه  يةذخه هفةي هاح ةامهثدخ ه
  هتهيهسلرهسمذذ ه س ا  هاحثةاسىهاإلةحخفيلهسره يخ لهةسخ اهإةحخفيلههه خسةهساهاحسسه يخةهاحسفة يلهحدؤطبه

هاح ةام.
 الطريقة البحثية:

 واًل: منطقة البحث والعينة:أ
هثسمهب ه هاح ةامت هاإل هخث ه ت هاحة يسيل هاحس خ  خة هسر هثخمهثخةذخ هاححةايل هثس خ  ل هاحث ت هذ ا أ ةم
ههثب ه ه احهت هثدخ هاحس  ةمل هاحسسخ ل ه يت هسر هاح سد ةيل هس خ  خة هثير هاحأخ يل هاحسةهثل ه ت هه هت ه يت س خطهه 

 فار ه افهثب ةهاحسسخ لهاحس  ةملهماةهثدخهه88:@8;8 حيله فارهلسخههثب هاحسسخ لهاحس  ه9=>;8?سسخ هدخه
ه(.?9أح ه فاره)ه<>ده>977مخده

 افههدهامهيخةهألثةهأرتهسةال هسرهاحس خ  لهيهةل هثدخه ةاملهس خ ياهاحماة ه يتههدهامهيخةهسةالت ه
سرهاحسةال هاحسخث لهههةل هثبثيم ه اح سي يل ه اح اخ ي هإل ةابهاحفةاسلهثدخ.ه يتههدهامهيخةهألثةهاةيلهسرهلاهسةل ه

ثدتتخه ةامتتلهس خ تتياهاحماتتة ه ثتت حاههتتدهامهيتتخةهاةيتتلهاحستتردهستترهسةلتت هثبثتتيم ه اةيتتلهاحاتت حتهستترهسةلتت هاح ستتي يل ه
ه اةيلهاح  لب رهسرهسةل هاح اخ ي .

ه حه فيتتتتتتفهمي تتتتتتتلهاحث تتتتتتتت ههتتتتتتدهامهيتتتتتتتخةهمي تتتتتتتلهمحتتتتتت ا يلهستتتتتتترهاحتتتتتتت ةامهثخستتتتتتهمفادهسفخفحتتتتتتتله حيتتتتتتتخدهلتتتتتتت لةاره
احس  تتت فبهثخح سفيتتتخةهاح ةاميتتتلهثتتتخح ةمهه>977راهلحتتت  ه  تتتةه ةامهاحماتتتةهمتتتخده(هستتترهمتتت?<-9< هص::)

سث  أتتخحهستترهاةيتتلهاحستترد هه>=سث  أتتخحهستت  ميرهمبتتتهاح  تت هاحهتتخحت هه?=8احسمهتتخةب ه اتتفهثبتت ه  تتدهاحفي تتله   تتخحهحتت حاه
هسث  أخحهسرهاةيلهاح  لب ر.ه8;سث  أخحهسرهاةيلهاحا حت ه ه9= 

خةهاسهسخةبهاسهثيخرهثخحس خثبلهاححم يلهحبسث  أير هأمفةهثخححتلاهاحت مهي  ت ه افهاسهمفده تهه سياهاحثيخ 
أذفا هاحث ت ه يتههدهامهثخةذخه ا  ةابهاحهففيرةهاحس خسثلهمبيدخ ه ث حاهأ ث ةهاطسهسخةبه خح لهح ساهاحثيخ خةه

هد.=977احسيفا يل ه اح مههدهمراهسخةمهمخده
 ثانيًا: المعالجة الكمية لمبيانات:

هحث تهس س ملهسرهاحسه يةاةههدهايخسدخهمبتهاح   هاحهخحت ه خ اها
ههدهايخسههمرهذةي همففهاحس  اةهألاةةهس له اةهإ ةابهاحث ت.هسن المبحوث:-1
هدهايخمهذ اهاحسه يةهثسؤااهاحسث  تهمرهمففهس  اةههفبيسه ه أمذيةهفة له تاةهحسترههدرجة تعميم المبحوث:-2

فة لهحبهفبيدهه89فة خةهح مفافم ه ه@فة خةهحرثهفا ت ه ه=ة ه فة خةهحسرهي ةأه يلهه;ذ هأست ه أمذيةه
هفة لهحبهفبيدهاحفخحت.ه=8احسه سذ ه 

ههدهايخسدخهثس س مهأ ةافهاألسةبهاح ل ةه اإل ختهاح يرهيفسب رهثخح ةامل.هعدد أفراد األسرة العاممين بالزراعة:-3
ههتهي   ذخهاحسث  تهثخح يةاذ.هدهايخسدخهثخحةادهاحمخدهحبسسخ لهاحهحجم الحيازة الزراعية:-4



 

 

 

 

 

                                                        J. Product. & Dev. ,11 (2),2006                                         323 

ه=977/>977هدهايخسدخهثخحةادهاحمخدهحسستخ لهاحماتةهاحهتتهي ةمدتخهاحسث ت تهس ستدهالمساحة المنزرعة خضر: -5
هثخح يةاذ.

ح يتتخمهذتت اهاحسه يتتةههتتدهستتؤااهاحسث تت أيرهستتهلهأستت بلهمخ تتلهثتت حا ه هتتدهإمذتتخبهأ  ارههدرجــة الســموق القيــادى:-6
فة خةهح  خثلهفا سخح ه فة هيرهأل يخ خ ه فة له ا تفبهح تخفةاح ه  تاةهح  خثتلهط ههة ي يلهحلاهسؤااه ذتهأرأله

هفة ل.ه?8 هدهه سياهذ ةهاحفة خةهحهفثةهمرهفة لهاحسب اهاح يخفمهحبسث  ته احهتهههةا جهسخهثيره اة ه
هدده تتهثفت ههدهايخمهذ اهاحسه يتةهثستؤااهاحسث ت أيرهمترهستفمهسحتخةلهدرجة المشاركة فى األنشطة اإلرشادية:-7

األ حذلهاإلةحخفيله ذتت ه ات ةهاط هسخمتخةهاإلةحتخفيل ه  يتخةبهاح  ت اهاإلةحتخفيل ه  يتخةبهاحسةحتفهاح ةامتته تته
سلهثتتته ه سحتتتخةللهاحسةحتتتفه تتتتههمذتتتيذهاحثتتتةاسىهاإلةحتتتخفيل ه  اتتت ةهأيتتتخدهاح  تتتاه اح  تتتخف ه  اتتت ةهاحستتتؤهسةاةه

فا سلهأرتهفة خة ه حسرهيحخةاهأ يخ خحهفة هخر هاإلةحخفيلهثخحسةل ه احس خ  ل ه يتهأمذتهحسرهيحخةاهث اله
 فة تتله ا تتفبهحستترهيحتتخةاه تتخفةاح ه  تتاةهحفتتفدهاحسحتتخةلل ه هتتدهه سيتتاهذتت ةهاحتتفة خةهحبهفثيتتةهمتترهفة تتلهسحتتخةلله

هفة ل.?8احسث  ته تهاأل حذلهاإلةحخفيله احهتههةا  ةهسخهثيره اة ه
سه يتتةهثستتؤااهاحسث تت أيرهمتترهسحتتخذفهددهحبثتتةاسىههتتدهايتتخمهذتت اهاحدرجــة التعــرض لوســائل االتصــال الجمــاهيرى: -8

احةيايلهثخحهبيا ي ر ه سسخمددهحبثةاسىهاحةيايلهثخإل امله سحخذفبهاحسب  خةهاح ةاميل ه اةاببهاحس رةهاح ةاميتلهأ ه
اطستتتتهسخمهح ةابهدتتتتخ ه اتتتتةاببهاح حتتتتةاةهاإلةحتتتتخفيلهأ هاطستتتتهسخمهح ةابهدتتتتخ ه اتتتتةاببهاح تتتت  هاحي سيتتتتلهأ هاطستتتتهسخمه

خ ه هتتدهإمذتتخبهأ  ارههة ي يتتلهإل خثتتخهدده ذتتتهأتترتهفة تتخةهحبهفتتة هفا ستتخح ه فة هتتخرهحبهفتتة هأ يخ تتخح هح ةابهدتت
 فة تتله ا تتفبهحبهفتتة ه تتخفةاح ه  تتاةهح  خثتتلهط ه هتتدهه سيتتاهذتت ةهاحتتفة خةهحهفثتتةهمتترهفة تتلهاحهفتتة هح ستتخ اه

هفة ل.ه?8اطه خاهاح سخذيةمه احهتهههةا جهسخهثيره اة ه
هتتدهايتتخمهذتت اهاحسه يتتةهثستتؤااهاحسث تت أيرهمتترهاحس تتخفةهاحهتتتهيستتهسف رهس دتتخههات الزراعيــة:عــدد مصــادر المعمومــ-9

هسفب سخهددهمرهاحسثيفاةهاح حةيلهاحمخ لهثسلخ  لهذ خةهاحماةه ثفا اهذ ةهاحسثيفاة.
هدهايخمهذ اهاحسه يةهسرهمراهسؤااهاحسث  أيرهمرهستفمههتةففذدههدرجة التردد عمى مراكز الخدمات الزراعية:-11

بتتتهأةثتتاهسةالتت هه تتفدهاحمتتفسخةهاح ةاميتتلهحبتت ةامهاحسث تت أيره ذتتت هاح سفيتتلهاحهفخ  يتتلهاح ةاميتتلهثخح ةيتتل ه اإلفاةبهم
اح ةاميلهثخحسةل  ه سفيةيلهاح ةامتلهثخحس خ  تل ه س ذتلهاحث ت تهاح ةاميتل ه هتدهإمذتخبهأترتهفة تخةهحسترهيهتةففه

 ا تفبهحبهتةففه تخفةاح ه  تاةهحفتفدهاحهتةفف ه هتدهه سيتاهذت ةهمبتهذ ةهاحسةال هفا سخح ه فة هخرهحبهةففهأ يخ تخح ه فة تله
هفة ل.ه89احفة خةهحهفثةهمرهفة لههةففهاحسث  تهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميله احهتههةا  ةهسخهثيره اة ه

ح يتخمهذت اهاحسه يتةههتدهستؤااههدرجـة المعرفـة بأضـرار اسـتخدام المبيـدات الحشـرية فـى مكافحـة آفـات الخضـر:-11
سلخ  لهذ خةهاحماتة هه  محةهاةةاحهه هىهمرهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيلههثخأ  رهسفمهسفة هددهاحسث  أيرهم

 يتهأمذتتهحبسفة تلهثخحاتةةهفة هتخر ه حبسفة تلهثخحاتةةهح تفهستخهفة تله ا تفب ه  تاةهحفتفدهاحسفة تلهثخحاتةة ه
سلخ  تلهذ تخةهه ت ةيله هدهه سياهذ ةهاحفة خةهحهفثةهمرهفة لهسفة لهاحسث  تهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حت

فة ل.ه ث تخباحهمبتته حتاههتدهه ستيدهاحسث ت أيره   تخحهحفة تلهسفتة هددهإحتتهه;9هةا  ةهسخهثيره اة هه احه احماةه
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% ه>:(هفة خةهأاتاهستره?–ه7س ما ه يادهاحسث  أيرهاح خ بيرهمبته)هسفة  سسه مههذ أرتهسسه يخةه
ه سستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته مهسفة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلهسه ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه ياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهاحسث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أيرهاح خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيرهمبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره

سةهاتاه ياتتدهاحسث ت أيرهاح خ تبيرهمبتتهستترههسفة ت % ه سسته مه7<أاتاهستترهه-%>:سترههأ (هفة تله=8-@)
ه%ه  لأة.7<هأ (هفة له;9-<8)
ح يتتتخمهذتت اهاحسه يتتتةههتتتدهستتتؤااههدرجـــة المعرفـــة ببـــدائل المبيـــدات الحشـــرية الخاصـــة بمكافحـــة آفـــات الخضـــر:-12

له تتتهسلخ  تتلهذ تتخةهاحماتتة ه يتتتهأمذتتتهحبسفة تتلهاحسث تت أيرهمتترهستتفمهسفتتة هددهثهستتاهثتتفا اهحبسثيتتفاةهاح حتتةي
ثثتفياهاحسثيتتفاةهاح حتةيلهفة هتتخر ه حبسفة تلهثخحثتتفياهإحتته تتفهستتخهفة تله ا تتفب ه  تاةهحفتتفدهاحسفة تلهثخحثتتفيا ه هتتده
ه سياهذت ةهاحتفة خةهحهفثتةهمترهفة تلهسفة تلهاحسث ت تهثثتفا اهاحسثيتفاةهاح حتةيلهحسلخ  تلهذ تخةهاحماتة ه احهتته

فة تتل.ه ث تتخباحهمبتتته حتتاههتتدهه ستتيدهاحسث تت أيره   تتخحهحفة تتلهسفتتة هددهثثتتفا اهاحسثيتتفاةهه?8ههةا  تتةهستتخهثتتيره تتاة 
(ه=-7اح حتتتةيلهإحتتتتهأتتترتهسستتته يخةهذتتتت هسستتته مهسفة تتتتهستتت ما ه ياتتتدهاحسث تتت أيرهاح خ تتتبيرهمبتتتتهستتتره)

(هفة تلهأمه89-<% ه سسته مهسفة تتهسه ستذه ياتدهاحسث ت أيرهاح خ تبيرهمبتتهستره)>:فة خةهأمهأاتاهستره
ه%( ه سستتتتتته مهسفة تتتتتتتهسةهاتتتتتتاه ياتتتتتتدهاحسث تتتتتت أيرهاح خ تتتتتتبيرهمبتتتتتتتهستتتتتتره7<إحتتتتتتتهأاتتتتتتاهستتتتتترهه-%>:)ستتتتتتره

ه%ه  لأة.7<هأ (هفة له?8-:8)
 ثالثًا: أدوات التحميل اإلحصائى:

 ه اط  تتةا هاح ستتخث هسأبتتةه تتتهاحسه ستتذهه احهتت استتهمفده تتتهه بيتتاهاحثيخ تتخةهثفتت هاألستتخحيةهاإل  تتخ يله
 احفة هاح ف حتهثخحهلةاة ه اح سةهاحس  يل هلسخههدهاستهمفادهسفخستاهاطةهثتخذهاحسة ح ههاح سخث  ه احسه سذهاحسفيخة 

ه.اح سث  سفخساهاطمهر هه(Step-wise)احسهفففهاحسهفةثهاح خمفهه اط  فاة احثسيذ ه س  ثهاحه بياهاطةهثخذته
 النتائج ومناقشتها:

 أواًل: الخصائص العامة لممبحوثين:
ه(هسخهيبت 8دهثدخهاح ةامهأ ةافهمي لهاحث تهأ دةةه هخ ىهاح ف اهةاده)حبهفة همبتهثف هاحم خ صهاحهتهيهس

ست ل ه ثتخ  ةا هه<@.:;ست ل هثسه ستذه ستخثتهاتفةةهه?=-:9هةا  ةهأمسخةهاحسث  أيرهسخهثتيرههسن المبحوث:-1
ه%.?<.;9س ل ه افهثب هسفخساهاطمهر ه7@.87سفيخةمهافةبه

س ل ه ته يرههةا  تةه98.>فة خةههفبيدهاحسث  أيرهافهثب ةهأ دةةهاح هخ ىهأرهسه سذههدرجة تعميم المبحوث:-2
%هذ هستخهيف تتهأرهذ تخاه=:.8@س ل ه افهثب ةهايسلهسفخساهاطمهر هه=8مففهس  اةهاحهفبيدهسخهثيره اةهته

ههثخيرهلثيةهثيرهأ ةافهاحفي له تهفة لههفبيسدد.
األسةبهاحفخسبيرهثخح ةامتلهاتفههةا  تةهستخهثتيره تةفههحيةهاح هخ ىهأرهمففهأ ةافهعدد أفراد األسرة العاممين بالزراعة: -3

ه ةف.ه@>.7 ةفه ثخ  ةا هسفيخةمه  يةهثب هه@8.9إحتهأرألهأ ةافهثسه سذه سخثته
ه<7.;:ايتتةاذهثسه ستتذه ستتخثتهاتتفةةهه;;8->هتتةا جه  تتدهاح يتتخ بهأل تتةافهاحفي تتلهستتخهثتتيرههحجــم الحيــازة الزراعيــة:-4

ه%.?;.<<فهثب ةهايدهسفخساهاطمهر هايةاذ ه اه7;.=9ايةاذ ه ثخ  ةا هسفيخةمه
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أ دةةهاح هخ ىهايتخدهأ تةافهاحفي تلهاحسث ت أيرهث ةامتلهاحماتةه تتهسستخ خةههةا  تةهستخهالمساحة المنزرعة خضر: -5
هايةاذ.ه:;.87ايةاذه ثخ  ةا هسفيخةمهه9=.=8ايةاذهثسه سذه سخثتهافةبهه9<ايةاذ هه>ثيره

فة تتتل هثتتتخ  ةا هه7<.@حفة تتتلهاحستتتب اهاح يتتتخفمهأل تتتةافهاحفي تتتلههثبتتت هاحسه ستتتذهاح ستتتخثتهدرجـــة الســـموق القيـــادى:-6
هفة له ذ هسخهيف تهه خةةهأ ةافهاحفي له تهفة لهسب لددهاح يخفم.>9.;سفيخةمه  يةه افةبه

اهاتحهستترهمتتراهاح هتتخ ىهأرهفة تتلهسحتتخةللهأ تتةافهاحفي تتله تتتهاأل حتتذلههدرجــة المشــاركة فــى األنشــطة اإلرشــادية:-7
فة تتله ثسفخستتاهامتتهر ه ستتثتهه::.:فة تتلهثسه ستتذه ستتخثتهه?8خهثتتيرهفة تتله ا تتفبه اإلةحتتخفيلهاتتفههةا  تتةهستت

% ه ذتتت هستتتخهيف تتتته  تتت فههثتتتخيرهلثيتتتةهثتتتيرهأ تتتةافهاحفي تتتله تتتتهفة تتتلهسحتتتخةلهدده تتتتهاأل حتتتذلهاإلةحتتتخفيله7:.877
هاحسمهبال.

ه تتتخاهأ دتتتةةهاح هتتتخ ىهأرهسه ستتتذهفة تتتلهاحهفتتتة هح ستتتخ اهاطدرجـــة التعـــرض لوســـائل االتصـــال الجمـــاهيرى: -8
فة تلهثسفخستاهامتهر هه?8-9فة ل ه ته تيرههةا  تةهأاتاهايستله أمبتتهايستلهستخهثتيرهه::.@اح سخذيةمهافهثب ه

ه%.?;.:> سثتهافةبه
ثب هسه ستذهمتففهس تخفةهاحسفب ستخةهاحهتتهيستهسفهس دتخهأ تةافهاحفي تلهسفب ستخهددهعدد مصادر المعمومات الزراعية: -9

ه%.;@.<;س فة ه ثسفخساهامهر ه سثتهافةبه?8.9س فة هثخ  ةا هسفيخةمهه<=.9اح ةاميله
أ دةةهاح هخ ىهأرهفة لههتةففهأ تةافهاحفي تلهمبتتهاحسةالت هاحهتتهه تفدههدرجة التردد عمى مراكز الخدمات الزراعية:-11

فة تتتتله ثتتتتخ  ةا هسفيتتتتخةمه?7.=فة تتتتلهثسه ستتتتذه ستتتتخثتهه89-9احمتتتتفسخةهاح ةاميتتتتلهحدتتتتدهاتتتتفههةا  تتتتةهستتتتخهثتتتتيره
ه%;?.=:ثتهفة له ثسفخساهامهر ه س;9.9
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 .(: بعض المقاييس اإلحصائية الوصفية لممتغيرات المستقمة المدروسة1جدول رقم )

 أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات المستقمة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 النسبي

ه?<.;9ه7@.87ه<@.:;ه?=ه:9هسرهاحسث  ته8
ه=:.8@ه=<.;ه98.>ه=8ه7ه  تفة لههفبيدهاحسثه9
ه:<.>;ه@>.7ه@8.9ه:ه8همففهأ ةافهاألسةبهاحفخسبيرهثخح ةامله:
ه?;.<<ه7;.=9ه<7.;:ه;;8ه>ه  دهاح يخ بهاح ةاميله;
ه><.9=ه:;.87ه9=.=8ه9<ه>هاحسسخ لهاحس  ةملهماةه>
ه8?.:;ه>9.;ه7<.@ه?8ه9هفة لهاحسب اهاح يخفمه=
ه7:.877ه;:.:ه::.:ه?8ه8هخفيلفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحه<
ه?;.:>ه@@.;ه::.@ه?8ه9هفة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةمه?
ه;@.<;ه?8.9ه<=.9ه=ه8همففهس خفةهاحسفب سخةهاح ةاميله@

ه;?.=:ه;9.9ه?7.=ه89ه9هفة لهاحهةففهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميله87

ه
ى مكافحة آفات ثانيًا: مستوى معرفة الزراع المبحوثين بأضرار استخدام المبيدات الحشرية ف

 الخضر:
(هأرهاحسسه مهاحسفة تهحب ةامهاحسث  أيرهثساةاةهاسهمفادهاحسثيفاةه9أ ا ةه هخ ىهاحث ته ف اهةاده)

% هثي سخهلخ ةه سثلهاح ةامه  مهاحسسه مهاحسفة ته8?.?;اح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةهلخرهسةهافخحهث سثله
هاح ةه;<.9:احسه سذهثخإلاةاةه %ه>;.?8امه  مهاحسسه مهاحسفة تهاحس ما هث سثله% ه ته يره خبةه سثل

%هسرهأ ةافهاحفي لهسسه اذدهاحسفة لهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله>>.8? هحيةهذ ةهاح هخ ىهإحتهأره  احته
هسه سذهأ هسةهافخح ه افهية اه حاهإحتهأرهذ ةهاألاةاةهافهأ ث ةهسبس سلهحفمه  تهسلخ  لهذ خةهاحماةهأسخ

ه  هدخه احهفة همبيدخهثسد حل.اح ةامه يسلرهسر
ه
مكافحـة آفـات  فـي(: توزيع أفراد العينة وفقًا لمستواهم المعرفى بأضرار استخدام المبيدات الحشـرية 2جدول رقم )

 .الخضر
 % العدد المعرفيالمستوى 

ه>;.?8ه8:ه(هفة له?ه–ه7)ههس ما ه
ه;<.9:ه>>ه(هفة له=8ه–ه@)ههسه سذ
ه8?.?;ه9?هفة ل(هه;9ه–ه<8)ههسةهاا

 111.11 168 اإلجمالي
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 ثالثًا: مستوى معرفة الزراع المبحوثين ببدائل المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات الخضر:
%هسسه اذدهاحسفة ته??.;=(هإحتهأرهسخهي ةةهسرهأبأتهأ ةافهاحفي له:هحيةهاح هخ ىهاح اةفبهثخح ف اهةاده)

ا  ه ته يرهأرهاح ةامه  مهاحسسه مهاحسفة تهاحسةهااهطهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةهس م
ه%.8<.87يهففمه

ه
(: توزيــع أفــراد العينــة وفقــًا لمســتواهم المعرفــى ببــدائل المبيــدات الحشــرية الخاصــة بمكافحــة آفــات 3جــدول رقــم )

 .الخضر
 % العدد المعرفيالمستوى 

ه??.;=ه@87ه(هفة له=ه–ه7)ههس ما ه
ه8;.;9ه8;ه(هفة له89ه–ه<)ههسه سذ
ه8<.87ه?8ه(هفة له?8ه–ه:8)ههسةهاا

 111.11 168 اإلجمالي
ه

سلخ  لهذ خةهاحماةهسةهثله   خحهحسفة لهه  (هثفا اهاحسثيفاةهاح حةيلهاحسسهمفسله; ي احهاح ف اهةاده)
ت هاحسةهثلهاأل حته ذه  احسة حهحلاهثفيا ه يته خبةهأرألهثفا اهس دخههاح سخث اح ةامهثدخهثففه سخةهاحسه سذه

 ه احس خ فهاح اةابهاحر  لهثسه سذه98:.8فة ل ه س خ فهاحاةس  خةهثسه سذهه78=.8اح ي ةهاحسفف يلهثسه سذه
احسةهثلهاحأخ يلهسره يتهسفة لهاح ةامهثدسخه ذسخهاح خث رهاحث هخستهثسه سذهه   يرهي هتهثفيبيرهه  فة ل ه8.77

هحب حةاةهثسه سذه>@>.7 ه احاذةيخةهاحسسةال هي >7>.%7  هأد ه  هحبسثيفاةهه  هت هثفا ا هأةثفل هاألميةب احسةهثل
ه ههذ اح حةيل هثسه سذ هاحهةهيةهاحسسه اةاةهاحثلهيةيل ه احسسخ ي ه8?:.7مبت ه احس خحيا ه ه مهمبتههاحه % 

ه.B.T% ه سةلثخةه@=:.7% ه اح ي ةهاح ثخهيلهثسه سذه><:.7 ية سخةههسثةهذادهيةاخةهاح حةاةهثسه سذه
ه%;?7.8ثسه سذه

احسخث لهإحتهأرهسسه مهسفة لهاح ةامهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةهسخه هحيةهاح هخ ىه
فة له ذ ةهاح هي لههفهثةهسؤحةاحهذخسخحهه:7<.7 ااهافياخح ه يتهثب هاحسه سذهاحفخدهحسسه مهاحسفة لهثهباهاحثفا اه

  اةاةهاح ةامله اح  له احثي له اإلمردههحاة ةبهاذهسخدهلخ لهاأل د بهاحسف يلهث  لهاإل سخره اح ي اره احثي ل ه ذت
 اح  خمله  يةذخهسرهاح  اةاةه احدي خةهحفساهثةاسىهسسه ثبيلهحه ميلهاح ةامهث ذسيلههةحيفهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله
 تهسلخ  لهذ خةهاحماةهساههفةياددهثثفا اههباهاحسثيفاة ه ي اهمبتهمخ  هأ د بهاإلةحخفهاح ةامتهاحفةبهاأللثةه

اهاحسدسل ه يتهي ةههلأي هاح د فهاإلةحخفيلهمبتهلخ لهاحسسه يخةهحهفةي هاح ةامهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تههب
ه ته هاحس هىهاح ةامته مخ ل همبتهه سيره  ميل ههسخمف هسبيسله هتههفذته هخ ىه يفب هثذةي ل هاسهمفاسدخ  ليايل

هس خ ياهاحماةهاحهتهيسهمفدهاإل سخرهسف سدخهث  ةبهذخ  ل.
ه
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ــ ــة4م )جــدول رق ــًا لمعرف ــات الخضــر وفق ــى مكافحــة آف ــدات الحشــرية المســتخدمة ف ــدائل المبي ــا ب    (: يوضــت ترتي
 الزراع بها

 بدائل المبيدات الحشرية
المتوسط  درجــــة المعرفـــــة

 المرجت
(1-2) 

 ال يعرف يعرف لحد ما يعرف الترتيا
 % عدد % عدد % عدد

ه8ه78=.8ه7=.7ه8ه@=.?:ه>=ه8<.7=ه879هاح ي ةهاحسفف يل
ه9ه98:.8ه;8.<ه89ه<>.:>ه7@ه@9.@:ه==هس خ فهاحاةس  خة

ه:ه8.777ه8<.>:ه7=ه?>.?9ه?;ه8<.>:ه7=هاحس خ فهاح اةابهاحر  ل
ه;ه>@>.7ه;<.<>ه<@ه77.>9ه9;ه=9.<8ه@9هاح خث رهاحث هخست

هاحاذةيخةهاحسسةالهحب حةاة
ه رم()سثيفهاحثي ه

ه>ه>7>.7ه7>.9=ه>87ه7;.;9ه8;ه87.:8ه99

هاحسسهماةاةهاحثلهيةيله
هسأاه)فحاير(

ه=ه8?:.7ه?9.;=ه?87ه;:.::ه=>ه?:.9ه;

س خحيتتتتاه سستتتتتخ ي هه هتتتتت مهمبتتتتتته ية ستتتتتخةه
ههسثةهذادهيةاخةهاح حةاة

ه<ه><:.7ه:9.7<ه898ه>;.?8ه8:ه9>.@ه=8

ه?ه@=:.7ه=?.<=ه;88ه?:.<9ه=;ه=<.;ه?هاح ي ةهاح ثخهيل
ههه.B.Tثخةهسةل

ه ذت ه ةاأيدهحسرطةهسمهبالهسرهاحثلهةيخ
ه@ه;?7.8ه::.:@ه7;8ه??.;8ه>9ه@<.8ه:

  1.713       المتوسط العـــــام

ه
رابعًا: العالقة بين درجة معرفة الزراع المبحوثين بأضرار استخدام المبيدات الحشرية فى مكافحة 

 آفات الخضر والمتغيرات المستقمة المدروسة:
هاحهخحت هاإل  خ  احاة هطمهثخةه  لهاحاة هاحث أتهاأل ا ههده يخ له

"طهه  فهمرالهثيرهفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةه
هاحفخسبيره هاألسةب هأ ةاف همفف هاحسث  ت  ههفبيد هفة ل هاحسث  ت  هسر هاحهخحيل  هاحسسه بل هاحسه يةاة هسر ه لا احماة

ه هاحسسخ ل هاح ةاميل  هاح يخ ب ه  د ه تهاأل حذلهثخح ةامل  هاحسحخةلل هفة ل هاحسب اهاح يخفم  هفة ل احس  ةملهماة 
 هفة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةم همففهس خفةهاحسفب سخةهاح ةاميل هفة لهاحهةففهمبتهسةال هاإلةحخفيل

هاحمفسخةهاح ةاميل".
هثخح ف ا ه)ه ثخسهمفادهسفخساهاطةهثخذهاحثسيذهأ دةةه هخ ىهاحه بياهاإل  خ تهاح اةفب هأرهذ خاه>ةاد )

هسسه مه هم ف هس  ثل هسف  يل هاةهثخذيه هاحسثيفاةهه7.78مرال هاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفاد هسفة ل ثيرهفة ل
اح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه ثيرهلاهسرهاحسه يةاةهاحهخحيل هفة لهاحسب اهاح يخفم ه فة لهاحهفة هح سخ اه
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اح ةاميل ه فة لهاحهةففهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميل ه لخ ةهذ ةهاطه خاهاح سخذيةم ه مففهس خفةهاحسفب سخةه
ه هسسه م هم ف هسف  يل ه تهه>7.7احفرال هاحسحخةلل ه فة ل هاح ةاميل  هاح يخ ب ه   د هاحسث  ت  هسر هسه يةاة سا

هاأل حذلهاإلةحخفيل ه ته يرهلخ ةهاحفراله يةهسف  يلهثثخاتهاحسه يةاةهاحسفة سل.ه
ه
استخدام المبيدات الحشرية فى  ت االرتباط بين درجة معرفة الزراع المبحوثين بأضرار(: قيم معامال5جدول رقم )

 مكافحة آفات الخضر وكل من المتغيرات المستقمة المدروسة
 قيم معامالت االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة المدروسة م
ه*ه8@7.8هسرهاحسث  ته8
ه7.8:7هفة لههفبيدهاحسث  ته9
ه7.797هاألسةبهاحفخسبيرهثخح ةاملهمففهأ ةافه:
ه*ه;<7.8ه  دهاح يخ بهاح ةاميله;
ه:7.88هاحسسخ لهاحس  ةملهماةه>
ه**ه:9;.7هفة لهاحسب اهاح يخفمه=
ه*ه:=7.8هفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيله<
ه**ه9?;.7هفة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةمه?
ه**ه:7.97همففهس خفةهاحسفب سخةهاح ةاميله@

ه**ه;8:.7هفة لهاحهةففهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميله87
ه.7.78م فهسسه مههسف   **.ههههههههههههههههههههههه>7.7*هسف  مهم فهسسه مه

ه
هحفة له هاحلبت هاحهثخير هاحسف  مه تههاسية هاحسه يةاةه اةهاطةهثخذ هسر هسه ية هلا هسسخذسل ه سثل  حه فية

ه هاسهمفاد هث اةاة هاحسث  أير هاح ةام هاحه بياهسفة ل ه س  ث هاسهمفد هذ خةهاحماة  هسلخ  ل ه ت احسثيفاةهاح حةيل
اطةهثخذته اط  فاةمهاحسهفففهاحسهفةثهاح خمفهطمهثخةهاحاة هاإل  خ تهاح خ اه"طههسددهاحسه يةاةهاحسسه بله اةه

خةهاحماةه تهاطةهثخذهاحسف  مهثفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ 
(هأرهأرتهسه يةاةه  ذهسخذسةه=هاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه يةهاحهخثا" ه يتهأ دةةهاح هخ ىهاح اةفبهثخح ف اهةاده)

هفة له هاحسثيفاةهاح حةيله ذتهسه يةاة  هاح ةامهاحسث  أيرهث اةاةهاسهمفاد  تههاسيةهاحهثخيرهاحلبتهحفة لهسفة ل
 لهاحسب اهاح يخفم ه   دهاح يخ بهاح ةاميل ه افهثب ةه سثلهسسخذسلهذ ةهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةم ه فةه

هاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةم ه7:.:9% ه يتهيف مه7?.::احسه يةاةهس هسفله هحسه يةهفة ل %هس دخ
ه97.? هاح يخفم  هاحسب ا هفة ل هاإلسدخده7:.9%هحسه ية هذ ا هسف  يل ه ثخمهثخة هاح ةاميل  هاح يخ ب ه  د %هحسه ية

ه.7.78خسهمفادهامهثخةه) (ههثيرهأره سثلهإسدخده سياهاحسه يةاةهاحسخث لهلخرهسف  يخحهم فهسسه مهث
هحده هسلرهسره هثي سخ هحب هخ ىهاحسخث لههدهة  هاحاة هاإل  خ تهثخح سثلهحبسه يةاةهاحأرألهاحسخث ل      خح

ح  اهث رهفة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهة اههثخح سثلهحث يلهاحسه يةاةهاألمةم ه امهسخفاحهمبتهذ ةهاح هي لهيسلرها
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ه تهاطمهثخةه ههفهثةهسرهاحسه يةاةهاحهتهي ةه افدخ هاح ةاميل  هاح يخ ب هفة لهاحسب اهاح يخفم ه   د اح سخذيةم 
مراهاح د فهاإلةحخفيلهاحسث  حلهسسه ثرحهم فهأمفافهثةاسىهإةحخفيلهحه ميلهاح ةامهث اةاةهاسهمفادهاحسثيفاةهاح حةيله

هذ خةهاحماة.ه تهسلخ  ل
ه

  (: نتائج التحميل االرتباطى واالنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لمعالقة بين درجة معرفة الزراع 6جدول رقم )
 بأضرار استخدام المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات الخضر وبعض المتغيرات المستقمة المدروسة

 خطوات
 التحميل

 المتغير الداخل فى التحميل
معامل االرتباط 

 المتعدد
R 

 معامل
 التحديد
R

2 

تراكمية لمتباين % ال
المفسر لممتغير 

 التابع

% لمتباين 
المفسر لممتغير 

 التابع

 Fقيمة 

 المحسوبة

فة تتتتتتتتتتتتتتلهاحهفتتتتتتتتتتتتتتة هح ستتتتتتتتتتتتتتخ اههاأل حت
هاح سخذية اطه خاه

ه**ه;7:.7>ه7:.:9ه7:.:9ه::7.9ه9?;.7

ه**ه;;@.<:ه97.?ه7>.8:ه>8:.7ه8=>.7هاح يخف فة لهاحسب اههخ يلاحأ
ه**ه7=?.<9ه7:.9ه7?.::ه?::.7ه8?>.7ه  دهاح يخ بهاح ةاميلهاحأخحأل

ه
خامسًا: العالقة بين درجة معرفة الزراع المبحوثين ببدائل المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات 

 الخضر والمتغيرات المستقمة المدروسة:
 ه"طهه  فهمرالهثيرهفة لهطمهثخةه  لهاحاة هاحث أتهاحأخحت ههده يخ لهاحاة هاإل  خ تهاحهخحت

سفة لهاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماةه لاهسرهاحسه يةاةهاحسسه بلهاحسفة سل".ه
(هأرهذ خاه< افهاسهمفدهسفخساهاطةهثخذهاحثسيذهطمهثخةهذ اهاحاة  ه يتهأ ا ةهاح هخ ىهاح اةفبهثخح ف اهةاده)

ثيرهفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  لهه7.78فهسسه مهمرالهاةهثخذيههس  ثلهم 
ذ خةهاحماةه ثيرهلاهسرهاحسه يةاةهاحهخحيل هفة لههفبيدهاحسث  ت ه فة لهاحسب اهاح يخفم ه فة لهاحسحخةلله ته

خةهاح ةاميل ه لخ ةهذ ةهاأل حذلهاإلةحخفيل ه فة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةم ه مففهس خفةهاحسفب س
ساهسه يةهفة لهاحهةففهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميل هثي سخهلخ ةهاحفراله يةهه>7.7احفرالهسف  يلهم فهسسه مه

سف  يلهساهثخاتهاحسه يةاةهاحسفة سل.ه ث خبهمبتهاح هخ ىهاحسخث لهأسلرهة  هاحاة هاإل  خ تهاحسخث ه  حاه يسخه
لههفبيدهاحسث  ت ه فة لهاحسب اهاح يخفم ه فة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيل هيهفب هثخحسه يةاةهاحهخحيل هفة 

هسةال ه همبت هاحهةفف ه فة ل هاح ةاميل  هاحسفب سخة هس خفة ه مفف هاح سخذيةم  هاطه خا هح سخ ا هاحهفة   فة ل
هاحسفة سل.احمفسخةهاح ةاميل ه ته يرهحده هسلرهسرهة  هذ اهاحاة ه يسخهيهفب هثثخاتهاحسه يةاةهاحسسه بله
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(: قيم معامالت االرتباط بين درجة معرفة الزراع المبحوثين ببدائل المبيدات الحشرية فى مكافحة 7جدول رقم )
 .آفات الخضر وكل من المتغيرات المستقمة المدروسة

 قيم معامالت االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة المدروسة م
ه7.7:7هسرهاحسث  ته8
ه**<;:.7هاحسث  تهفة لههفبيده9
ه><7.7همففهأ ةافهاألسةبهاحفخسبيرهثخح ةامله:
ه<;7.8ه  دهاح يخ بهاح ةاميله;
ه7.8:8هاحسسخ لهاحس  ةملهماةه>
ه**;<7.9هفة لهاحسب اهاح يخفمه=
ه**?@;.7هفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيله<
ه**>=;.7هفة لهاحهفة هح سخ اهاطه خاهاح سخذيةمه?
ه**<7;.7هفةهاحسفب سخةهاح ةاميلمففهس خه@

ه*??7.8هفة لهاحهةففهمبتهسةال هاحمفسخةهاح ةاميله87
ه.7.78**سف  مهم فهسسه مهههه>7.7*هسف  مهم فهسسه مه

ه
هحفة له هاحلبت هاحهثخير هاحسف  مه تههاسية هاحسه يةاةه اةهاطةهثخذ هسر هسه ية هلا هسسخذسل ه سثل  حه فية

اح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماة ههده يخ لهاحاة هاإل  خ تهاحهخحتهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةه
ه ته هاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيل هسفة ل ه اةهاطةهثخذهاحسف  مهثفة ل هاحسه يةاةهاحسسه بل "طههسدد

(هأره? اهةاده)سلخ  لهذ خةهاحماةه تههاسيةهاحهثخيره تهذ اهاحسه يةهاحهخثا" ه افهأ دةةهاح هخ ىهاح اةفبهثخح ف
ذ خاهأرتهسه يةاةهسخذسةه تههاسيةهاحهثخيرهاحلبتهحفة لهسفة لهاح ةامهاحسث  أيرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله ذته
هاحهفة هح سخ اه ه فة ل هاحسفب سخةهاح ةاميل  هس خفة ه ه مفف هاإلةحخفيل  هاأل حذل ه ت هاحسحخةلل هفة ل سه يةاة 

هذ هسسخذسل هثب ةه سثل ه اف هاح سخذيةم  هاطه خا هاحسه يةاةهس هسفل ه يتهيف مه7<.?: ة %هس دخه7?.;%9 
%هحسه يةه7<.;%هحسه يةهمففهس خفةهاحسفب سخةهاح ةاميل ه97.@حسه يةهفة لهاحسحخةلله تهاأل حذلهاإلةحخفيل ه

ههثيرهأره سثله هامهثخةه) ( هثخسهمفاد هاإلسدخد هذ ا ه ثخمهثخةهسف  يل هاح سخذيةم  هاحهفة هح سخ اهاطه خا فة ل
 ه    خحهحب هخ ىهاحسخث لههدهة  هاحاة هاإل  خ ته7.78اهاحسه يةاةهاحسخث لهلخرهسف  يخحهم فهسسه مهإسدخده سي

ثخح سثلهحبسه يةاةهاحأرتهاحسخث ل هثي سخهحده هسلرهسرهة اههثخح سثلهحث يلهاحسه يةاةهاألمةم.ه ث خبهمبته حاهيسلره
ه ه هاإلةحخفيل  ه تهاأل حذل هاحسحخةلل هسه يةاةهفة ل هث ر هاحهفة هاح  ا ه فة ل هاحسفب سخةهاح ةاميل  هس خفة مفف

هاحسثيفاةه هثثفا ا هاحسث  أير هاح ةام هسفة ل هفة ل همبت هه أية هحدخ هاحهت هاحسه يةاة هسر هاح سخذيةم هاطه خا ح سخ ا
هاح حةيله تهسلخ  لهذ خةهاحماة.

ه
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بــين درجــة معرفــة الــزراع (: نتــائج التحميــل االرتبــاطى واالنحــدارى المتعــدد المتــدرج الصــاعد لمعالقــة 8جــدول رقــم )
المبحـــوثين ببـــدائل المبيـــدات الحشـــرية فـــى مكافحـــة آفـــات الخضـــر وبعـــض المتغيـــرات المســـتقمة 

 .المدروسة

 خطوات
 التحميل

 ل فى التحميلالمتغير الداخ
معامل االرتباط 

 المتعدد
R 

 معامل
 التحديد
R

2 

% التراكمية لمتباين 
المفسر لممتغير 

 التابع

% لمتباين 
المفسر لممتغير 

 التابع

 Fقيمة 

 المحسوبة

فة تتتتلهاحسحتتتتخةلله تتتتتهاأل حتتتتذلههاأل حت
هاإلةحخفيل

ه**:>?.;>ه7?.;9ه7?.;9ه?;7.9ه?@;.7

متتتتتتتتتتتففهس تتتتتتتتتتتخفةهاحسفب ستتتتتتتتتتتخةههاحأخ يل
هاح ةاميل

ه**;;>.9;ه97.@ه77.;:ه7;:.7ه:?>.7

فة تتتتتتتتتتتتتتلهاحهفتتتتتتتتتتتتتتة هح ستتتتتتتتتتتتتتخ اههاحأخحأل
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ه
 عًا: أهم مشكالت استخدام بدائل المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات الخضر:ساب

(هأرهأذدهسحلرةهاسهمفادهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله تهسلخ  له@أ ا ةهاح هخ ىهاح اةفبهثخح ف اهةاده)
ةامهمرهذ خةهاحماةهسةهثله   خحهألذسيهدخهسره دله  ةهاح ةامهاحسث  أيرهذت همفدهه  ةهاحسفب سخةهاحلخ يلهحب ه

%هسرهأ ةافهاحفي ل ه مفدهه  ةهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيلهثخحلسيخةه األسفخةه;9.8?ثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله  لةذخه
ه ه  لةذخ هاحسثيفاةه<@.<<احس خسثل هثثفا ا هاحسلخ  ل هس خا ه ت هاحسهم  ير هاح ةاميير هاحسةحفير همفف ه ابل  %
هبيا ي  يلهاحس  دلهحب ةامهطسهمفادهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله% ه  فةبهاحثةاسىهاإل اميله اح9=.9<اح حةيله  لةذخه

% هأدهيت هتهثففه حاهس س ملهأمةمهسرهاحسحلرةهه هته تهاحسةهثلهاحأخ يلهسره يتهاألذسيله ذت ه:?.7<  لةذخه
ه هثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله  لةذخ ه يدخ هاحسسهمفد هاح   اهاإلةحخفيل هلاخيل هاح حةاةهاإلةحخ7@.8=مفد ه ابل فيله% 

% ه  فةبهاحثةاسىهاإلةحخفيله تهس خاهاحسلخ  لهثثفا اه:@.?>احسهم  له تهاحسلخ  لهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله
ه ه  لةذخ هاح حةيل ه  لةذخه>>.=>احسثيفاة هاح حةيل هاحسثيفاة هثثفا ا هاح ةاميير هاحسةحفير همثةب ه اف   %

هث?:.9> هاح ةامه ت هأ ل همفد هسحلبل هاألميةب هاحسةهثل ه ت ه يه هت ه%  ه  لةذخ هاحسثيفاةهاح حةيل % ه=?.9;فا ا
ه%هسرهأ ةافهاحفي ل.87.?: سحلبلهمفدهه اي هاح ةامهاح يرهيسهمفس رهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله  لةذخه

يهاحهسسخهسث هأرهأ بةهاحسحلرةهاحسخث ه لةذخهي  ةهمبتهمساهأ د بهاإلةحخفهاح ةامته مبتهأ د به
األ د بهس ابهث  اةبهاح ةاملهأ هاإلمردهحبفساهمبته حةهاسهمفادهثفا اههاإلمرد هسسخهيف تهاة ةبههافياهف ةهذ ة

هاحسثيفاةهاح حةيلهسرهأ اهاح   اهإحتهاح ةاملهاح  يال.
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ترتيا أهم مشكالت استخدام بدائل المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات الخضر من وجهة نظر  :(9جدول رقم )
 .الزراع المبحوثين

 لترتياا
 

 لمشكالتا
 

 % التكرار

ه;9.8?ه?:8همفدهه  ةهاحسفب سخةهاحلخ يلهحب ةامهمرهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله8
ه<@.<<ه8:8همفدهه  ةهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيلهثخحلسيخةه األسفخةهاحس خسثله9
ه9=.9<ه899هابلهمففهاحسةحفيرهاح ةاميرهاحسهم  يره تهس خاهاحسلخ  لهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله:
ه:?.7<ه@88هبهاحثةاسىهاإل اميله احهبا ي  يلهاحس  دلهحب ةامهطسهمفادهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيل فةهه;
ه7@.8=ه;87همفدهلاخيلهاح   اهاإلةحخفيلهاحسسهمفده يدخهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله>
ه:@.?>ه@@هابلهاح حةاةهاإلةحخفيلهاحسهم  له تهاحسلخ  لهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله=
ه>>.=>ه>@هاسىهاإلةحخفيله تهس خاهاحسلخ  لهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيل فةبهاحثةهه<
ه?:.9>ه??هاف همثةبهاحسةحفيرهاح ةاميرهثثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله?
ه=?.9;ه9<همفدهأ لهاح ةامه تهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله@

ه87.?:ه;=هطهي  فهه اي هحب ةامهاح يرهيسهمفس رهثفا اهاحسثيفاةهاح حةيله87
ه

 لجحج:تىصيبد ا
وظراً لما أشارخ إليه الىرائط مه اوخفاض المسروى المعرفي لحوالي شلصىي أفىراا العيىىح فيمىا قرعلىا تثى ائ  -1

المثيىى اخ الحيىىرقح الرىىي قمخىىه ا ىىرخ امحا فىىي مخافحىىح لفىىاخ الخبىىرب لىىةل  قو ىىي الثحىىس تبىىر رج 

حا اال ىىرخ اا اثمصىى  فىىي ذخطىىيو  ذىفيىىة تىىرامط إرشىىااقح لروايىىح الىىبرائ ترلىى  الثىى ائ    يفيىىح ا ىىرخ ام

 مخافحح لفاخ الخبر.

ضر رج الرعا ن  الرىسيا تيه ظميع اثظحبج المعىيح تصىحح انوسىان  الثي ىح المحيطىح تىه فىي الىو اراخ -2

المخرلفح  خا ح   اراخ البرااح  الصحح  الثي ح  اناالا للعم  الي ذوفير ت ائ  المثيى اخ الحيىرقح 

 حا لرعرقف البرائ تحا مه خالل ترامعحا المخرلفح. ذوفير المعلوماخ الخافيح اى

العم  الي اقعاا الحلىول المىا ىثح للميىخالخ الرىي أهحرذحىا ال را ىح  الرىي ذعىو  الىبرائ اىه ا ىرخ اا -3

 ت ائ  المثي اخ الحيرقح في مخافحح لفاخ الخبر.

 المــراجــع
(ب مر ىب اثهىراا للررظمىح  الىيىرب 6لعلم  الحياجب )ب االمجيداد سالس ذو حديهإتراهيمب اث هللا محم  )ا رور(ب -8

 .1991القاهرجب 

 .1999ب العبء الصاويب الحي ح المصرقح العامح للخرابب التلىث الهىائً والجيئخاثاوضب طلعد إتراهيم )ا رور(ب -2

 .2222ب الحي ح المصرقح العامح للخرابب اإلوسبن وتلىث الجيئخارواؤ طب محم  السي ب -3

 .2221ب الحي ح المصرقح العامح للخرابب التىميخ والجيئخ فً مصراب أمم  )ا رور(ب العال-4

ب الى ار العرتيىح للىيىر  الرو قىعب تطجيقبد المكبفحخ المتكبملةخ لففةبد السعاةيةخالبميريب محم  السعي  )ا رور(ب -5

 .1991القاهرجب 

 .1999بب ب الحي ح المصرقح العامح للخرامسبئل ثيئخالسي ب رظة  ع ب -6
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ب مىتذمر استراتيزيخ معبمالد مب ثعد الحصبد فً المحبفظخ للحصةى  ةلةً مىةتذ  مةهالعراتيب  اميح )ا رورج(ب -1

ا رراذيعيح إوراض  رااىي لمىه فىي الىوطه العرتىيب المعلىب العرتىي لل را ىاخ العليىا  الثحىس العلمىيب أ رىوترب 

1999. 

 1(ب 41122ب العى ا رمىم )ى   حبع المجيداد ةلً صةحخ اإلوسةبنثيبن لمىظمخ الصحخ العبلميخ حظرق ج اثهرااب -1

 .2221فثراقر 

ب المىىتذمر القىىومي اث ل اقتصةةبديبد تلةةىث الجيئةةخ السعاةيةةخ المصةةريخظىىوقليب أممىى  أممىى   لخىىر ن )ا ىىاذرج(ب -9

 .1911لل را اخ  الثحوز الثي يحب المعل  اث لب معح  ال را اخ  الثحوز المائيحب القاهرجب 

ب الى  رج تقرير المزلس القىمً لإلوتبد والشئىن االقتصبديخا ح العمحورقحب المعالب القوميح المرخصصحب رئ-12

 .1991 – 1991الراتعح  العير نب 

 .1991-1991ب مصر للخ ماخ العلميحب القاهرجب اإلعشبد السعاةً وقلمب محم  وسيم )ا رور(ب -11

 .1999لمصرقح العامح للخرابب ب الحي ح االتلىث لعىخ العصرشعثانب  ع ب -12

ب مىتذمر ا ىرراذيعيح إورىاض التكىىلىريب الحيىيخ فً مكبفحخ اآلفبد ووقبيخ الجيئةخااشورب محم  تا م )ا رور(ب -13

 .1999 رااي لمه في الوطه العرتيب المعلب العرتي لل را اخ   الثحس العلميب أ روترب 

(ب 41: )2ب المعلىىح الصىىحيح البراايىىحب ةيةةخ المصةةريخ وحمبيتهةةبتلةةىث الجيئةةخ السعااثىى العالب شىىفيا إتىىراهيمب -14

 .1911اناارج العامح للصقافح البراايحب   ارج البرااحب 

ب الرلوز الثي ي  خطرج الى اهم الىي  ىحرىاب الحي ىح المصىرقح الصحخ والجيئخاث العبقبب محم   مال )ا رور(ب -15

 .1999العامح للخرابب 

ب اار الوفىىاء للطثااىىح  الىيىىر  الرو قىىعب المىصىىورجب اإلعشةةبد السعاةةةً)ا رىىور(ب اث المقصىىواب تحعىىد محمىى  -16

1911. 

ب معلىىح اشىىرامهب الصقافىىح ثةةدائل المجيةةداد الحشةةريخ فةةً مكبفحةةخ  فةةبد ال  ةةراثىى هللاب محمىى  فحمىىي )ا رىىور(ب -11

 .1999(ب  ثرمثرب 11البراايحب الع ا )

ب معحىى  الىحةةداد التدعيجيةةخ فةةً مزةةب  التةةدعيت اإلعشةةبدي اسةةت دا اثىى الوهابب اث الصىىثور أممىى  )ا رىىور(ب -11

 .1991تحوز انرشاا البرااي  الرىميح الرقفيحب مر ب الثحوز البراايحب   ارج البرااحب 

 .1991ب معلح الىاس  الطةب المجيداد ثيه الصحخ والجيئخامر ب محموا )ا رور(ب -19

 .1999ب الحي ح المصرقح العامح للخرابب والغدالتلىث مشكلخ اليى  ما مب ذوفيا محم  )ا رور(ب -22

 .2226ب السىح الوام ج  الخمسونب قوليو  أغسطبب مزلخ اإلعشبد السعاةًمى ق ب وثي  فرحي )ا رور(ب -21

البراايح  مماقرحا مىه تقاقىا المثيى اخب  كتبة المؤتمر الدولً األو  لتلىث الترثخ ليح العلوا البراايح تميرحرب -22

 .1911ا قا فرئ تىحاب ظامعح البم

دوع اإلعشبد السعاةً فةً مزةب  الخقبفةخ السةكبويخ  محر سب فو ى وعيمب  هثحب أمم  ظمال ال قه )ا روران(ب -23

ب متذمر ا رراذيعيح العم  انرشااى الرعا وي البرااي في ه   يا ح الرحرر صيبوخ الجيئخ والتسىيق السعاةً

 .1996ووفمثرب  21-21لبراايب االمرصااىب العمعيح العلميح لإلرشاا ا

(ب 13ب رمىىم )اآلحةةبع الجيئيةةخ للتىميةةخ السعاةيةةخ  ق ةةبيب الت طةةيى والتىميةةخ فةةً مصةةرمعحىى  الرخطىىيو القىىوميب -24

 .1993القاهرجب ووفمثرب 

(ب 11ب ويىىرج فىيىىح رمىىم )اسةةتعمبلهب والىقبيةةخ مةةه م ب ر ةةبمعحىى  تحىىوز انرشىىاا  الرىميىىح الرقفيىىحب المثيىى اخ: -25

 .1911ثحوز البراايحب   ارج البرااحب مر ب ال

(ب 153ب ويىرج فىيىح رمىم )مكبفحخ دوعح اللىز القروفليخ ثبست دا  الزبذثبد الزىسةيخمعح  تحوز  ماقح الىثاخب -26

 .1992مر ب الثحوز البراايحب 

بد السعاةً األسلىة األمخل لحمبيخ اإلوت  ارج البرااح  ا رصالغ اثراضيب تروامط المخافحح المرخاملحب -21

 .1992ب والجيئخ

تياوىىاخ سةةزالد اداعح اإلحصةبل السعاةةً    ارج البرااىح  ا رصىالغ اثراضىيب م قرقىىح البرااىح تاليىرميحب -21

 .2225غير مىيورجب 
29-Amr, M., M et al, (1990). Pesticide introduction in Egypt, Final Report of phase IDRC, 
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FARMERS KNOWLEDGE OF THE HARMS OF INSECTICIDES AND THEIR 

SUBSTITUTES USAGE IN CONTROL VEGETABLES PESTS IN SOME VILLAGES 

IN SKARKIA GOVERNORATE 

 
M. M. Kh. El-Sayed and M. A. Farag 

Agricultural Extension & Rural Development Research Institute, Agricultural Research Centre, Egypt 

 

ABSTRACT: 
                The main objectives of this study were to: 

 Determine the knowledge level of the respondent farmers with the harms of 

using insecticides and determine their knowledge level with substitutes of these 

insecticides in control vegetables pests. 

 Determine the relation between the knowledge degree of the respondent 

farmers with insecticides harms and some independent studied variables, and also 

determine the relation between the respondent farmers knowledge degree with 

substitutes theses insecticides and the studied independent variables. 

   Identify the problems of substitutes insecticides usage in control vegetables 

pests from the view of the respondent farmers. 

 A random sample of 168 respondents from Skarkia governorate, the data were 

collected by personal interviews using protested questionnaire during March 2006. 

Simple correlation coefficient, multiple correlation and regression analyses (Step-

Wise) and means, standard Deviation, coefficient of variance and Range, were used to 

analyze date statistically, in addition to frequencies, percentages and tables. 

The results of this study revealed that: 

1-About 48.81% of respondent farmers their knowledge level of insecticides harms 

was high, while about 18.45% from them was low. 

2-About 64.88% from respondent farmers their knowledge level of substitutes of the 

insecticides was low while 10.71% from them was high. 

3-From multiple correlation and Regression Analysis, three independent variables 

affected significantly the knowledge degree of the respondent farmers with the harms 

of using insecticides (33.8%) which were: mass media exposure degree, leadership 

behaviour  degree, the size of agricultural. 

4-From multiple correlation and Regression Analysis, three independent variables 

affected significantly the knowledge degree of the respondent farmers with substitutes 

of these insecticides (38.7%), the participation in the extension activities degree, the 

number of agricultural information sources, and mass media exposure degree. 

Key words: Farmers Knowledge, Harms, Insecticides, Vegetables Pests, Villages, Skarkia 

Governorate 


