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 العريب مللخصا

ئية، ودرجة اس هتدف هذا البحث وصف زراع حمصول الطامطم املبحوثني وفقًا لبعض خصائصهم املدروسة، وحتديد درجة معرفهتم ابلتوصيات الإرشادية الإروا

ومقرتحاهتم للتغلب علهيا، وكذكل حتديد معنوية العالقة  تنفيذمه لها، وحتديد اجتاههم حنو احملافظة عىل مياه الرى، والتعرف عىل املعوقات الىت تقابلهم أأثناء معلية الرى،

ة الزراعية، وجحم احليازة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وىه: السن، وعدد س نوات التعلمي، وعدد أأفراد الأرسة، وعدد س نوات زراعة حمصول الطامطم، وجحم احلياز 

مت اجراء هذا البحث  ية ملعرفة زراع حمصول الطامطم املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية، ودرجة تنفيذمه لها.الزراعية املزنرعة مبحصول الطامطم، وبني ادلرجة الإجامل 

زراعية مزارعًا وفقًا لبياانت امجلعية التعاونية ال 252البحث مجيع مزارعى الطامطم ابلقرية والبالغ عددمه  شامةل مضتبنجر السكر )س يدان شعيب سابقًا(، و  27ىف قرية 

، وبعد مجع البياانت مت تفريغها وادخالها 2020ابلقرية، ومجعت البياانت ابس تخدام اس امترة اس تبيان ابملقابةل الشخصية مع الزراع املبحوثني خالل شهرى مايو ويونيه عام 

واكنت أأمه  spssمل الارتباط البس يط لبريسون ابس تخدام للحاسب الآىل وحتليلها مس تخدما ذلكل جداول احلرص العددى، والنسب املئوية، واملتوسط املرحج، ومعا

%( 48,8ما يقرب من نصف املبحوثني )،.حملصول الطامطم مرتفعمعرفهتم ابلتوصيات الإرشادية الإروائية مس توى %( 51,6املبحوثني ) ما يزيد عىل نصف النتاجئ كام يىل:

وجود عالقة معنوية طردية بني ، تبني حمايد حنو احملافظة عيل مياه الرى. هم%( اجتاه 54,8حوثني )املب ،ما يزيد عىل نصف.متوسط لهذه التوصيات مهمس توى تنفيذ

 ، ودرجة تنفيذمه لها.متغريى عدد س نوات التعلمي، وعدد س نوات زراعة حمصول الطامطم وبني لك من درجة معرفة الزراع املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية

 .السكر بنجر منطقة ،الطامطم حمصول ،الإروائية الإرشادية التوصيات ،وتنفيذ معارف :الاسرتشاديةاللكامت 

 قدمة ومشلكة البحثامل

دارة تُعترب  العديد تشمل لأهنا معقدة معلية مرص يف املائية املوارد اإ

 يس تخدمون اذلين الأموال ورؤوس الأسهم وأأحصاب املس هتلكني من

 الطاقة وتوليد والإمدادات، والصناعة يةاحملل  واملرافق الري لأغراض املياه

 .(1998)علوان،  والتحلية واملالحة الكهرومائية

 عدم حيث املائية، مواردها حقيقية ىف مشلكة من مرص وتعاين

 تكل وحلل املتاحة، المكية وتوافر املياه عىل الطلب زايدة بني التوازن

 لضامن العرش، النيل حوض دول مع التنس يق من لبد اكن املشلكة

 ملثل منتدى النيل حوض مبادرة تعقد ذلكل ونتيجة املياه، وافر مس تقبل

 مرشوعات ثالثة املرصية احلكومة أأطلقت 1990 س نة ويف التعاون، هذا

 توشيك منطقة يف تقع واكنت اجلديدة عىل الأرايض الري لزايدة معالقة

 شامل ويف الغربية، النيل دلتا هامش وعىل اجلديد، الوادي حمافظة يف

 ميكن ل اليت املياه من ومس مترة كبرية مكيات املشاريع هذه وتتطلب سيناء،

ل تعبئهتا عادة الري كفاءة حتسني خالل من اإ  الرصف مياه اس تخدام واإ

ابلفعل)عالم،  املروية القدمية الأرايض ىف الصحي الرصف مياه ومعاجلة

2001). 

 النيل، هنر عىل املائية احتياجاهتا من% 97 يف توفري مرص وتعمتد

والىت  والسودان، مرص بني النيل مياه معاهدة عقد مت 1959 عام وىف

 دون ملرص، س نوايً  املياه من مكعب مرت مليار 55,5 تنص عىل ختصيص

 مرت مليار 18.5) السودان جبوار تقع اليت املنبع دلول ختصيص أأي حتديد

 .(1998)النوجيى،  (الس نة يف مكعب

از املركزى للتعبئة العامة والإحصاء املرصى فاإن ووفقًا لبياانت اجله

 أأكرث متثل واليت املياه، من حصة أأكرب الزراعي ىف مرص يس هتكل القطاع

 البالد أأن من الرمغ وعىل النيل، مياه من مرص حصة من% 85 من

 متت أأنه اإل التحرض أأو البناء علهيا، بسبب اخلصبة أأراضهيا بعض فقدت

 الصحراء. يف الزراعية املناطق يف سعالتو  خالل من ذكل موازنة

 املضافة قميهتا متثل حيث لالقتصاد القوىم؛ رضورية الزراعة وتعترب

 الزراعي ادلخل بلغ ،2016 عام ويف الإجاميل، احمليل الناجت من% 14,5

القوى  من% 29,6 ابلقطاع حنو يعمل كام مرصي، جنيه مليار 256,9

 نقص وملواهجة الصادرات، مجيع من% 11 نسبته ما وميثل العامةل اإجامًل،

 يناير التدابري يف فاإن احلكومة املرصية قامت ابختاذ العديد من املياه،

 .املياه اس هتالك كثيفة احملاصيل زراعة مهنا منع 2018

 الإسرتاتيجية الرئيس ية الأهداف أأحد الزراعة لقطاع املياه ويعد توفري

 الساكن خلدمة املاء من كفيي ما تأأمني اإىل وراهئا من مرص هتدف اليت

املائية حمدودة، ومع كوهنم العامل الأكرث  املوارد بقاء مع أأعدادمه تزتايد اذلين

 الوقت تقدير لعامل يفتقرون اإل أأهنم فاعلية ىف احلفاظ عىل هذا املورد

 املناس بة خملتلف احملاصيل. ولمكيات املياه

 بوزارة الزراعية اصيلواحمل للبساتني املركزية وذلكل فقد قامت الإدارة

 حملصول الفنية والإرشادات التوصيات من املرصية ابصدار عدًدا الزراعة

نتاج لزايدة( الشهرية الفنية التوصيات) برانجمها مضن الطامطم  وجتنب الإ

 املناخية. التغريات ومواهجة الزراعية والآفات للأمراض احملصول

 املناسب الوقت لك من: رضورة اختيار وتتضمن هذه التوصيات

ضافة حمصول رى لجراء معلية  جتهزي عند الزراعى اجلبس الطامطم، واإ

 ابحلوض، وايقاف اخلاص احملصوىل ابلرتكيب الأرض للزراعة، والالزتام

 فرتات الطامطم، وحتديد حمصول عىل النضج عالمات ظهور عند الرى

 اعة، والتسويةالزر ومومس الرتبة لنوع وفقاً  الطامطم حملصول املناس بة الرى

 الأويل الرية يف الطامطم، والتعطيش زراعة قبل ابللزير للأرض اجليدة
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 جتهزي عند الرتبة حتت اجلذري، واحلرث اجملموع انتشار عيل للمساعدة

 أأربعة اإىل بيومني الزراعة قبل كدابة رية الأرض للطامطم، وري الأرض

 عند متقاربة تفرتا وعيل احلايم عيل الرتبة، والري طبيعة حسب أأايم

 النضج، وزراعة مبكرة الطامطم أأصناف امللوحة، وزراعة من نس بة وجود

 مراعاة عدم مس تقمية، ورضورة طويةل مصاطب أأو خطوط عىل الطامطم

الامثر،  وعفن الفطرية ابلأمراض الاصابة زايدة ملنع املصاطب ظهر مغر

 وعيل املساء يف أأو الباكر الصباح يف الري يكون الصيف أأشهر ويف

 الأرض طبيعة حسب عيل موعده وحتديد املنتظم الري احلايم، ومراعاة

 مث التعطيش عدم المنو، ومراعاة ومرحةل النبات ومعر احلرارة ودرجة

الامثر،  تشقق زايدة ملنع النضج وبداية الامثر تكوين أأثناء وخاصة الاش باع

 صنافالأ  حاةل يف وذكل الامثر من% 30 حوايل تلوين بعد الري ومنع

 واحملاصيل للبساتني املركزية القصرية. )الإدارة امجلع فرتة ذات والهجن

 .(2020 الزراعية،

وقد اجتهت مجهورية مرص العربية  اإىل اللجوء لس تخدام طرق الري 

احلديث  واليت ميكن بواسطهتا توفري املياه اإىل احملاصيل الزراعية ابلطريقة 

رطوبة الاكفية لمنو تكل احملاصيل مع اليت تضمن تزويد الأرض الزراعية ابل

التقليل من الهدر، وابلتاىل حتقيق الاس تغالل الأمثل للمورد املايئ، 

ويعمتد تطبيق منظومة الرى احلديث عىل استبدال أأساليب الرى 

التقليدية  مثل الرى ابلغمر بنظم الرى احلديث ابلوادى وادللتا، وذكل 

عة املروية، وزايدة الإنتاجية هبدف ترش يد اس تخدام املياه يف الزرا

الزراعية، ورفع قمية وحدة املياه، وترش يد اس تخدامات مياه الزراعة، 

للوفاء ابحتياجات مياه الرشب والقطاعات التمنوية اخملتلفة ىف ظل تنايم 

)ش اميء شعبان، ظاهرة التغريات املناخية، وتأأثريها عىل املوارد املائية.

2019). 

نه  ترش يد هبدف الرى لأنظمة ادلامئ تطويرال  جيب وابلتاىل فاإ

املائية،  املوارد عىل احلفاظ الاعتبار بعني الأخذ مع الري مياه اس تخدام

اخلرض  حماصيل يف كبرية أأمهية لعملية الري أأن ادلراسات العلمية أأثبت وقد

 يف حمدد بصفة عامة وحمصول الطامطم بصفة خاصة حيث تعترب عامل

نتاج  كبري تباين اإىل أأدى الري مكيات يف ن التغيريوقد وجد أأ  الطامطم، اإ

نتاج مكيات يف  .(2020حمصول الطامطم من حيث المك واجلودة )الأمني، اإ

مجهورية  يف اخلرضوات حماصيل أأمه من الطامطم ويعترب حمصول

أأكرث من عروة، ومع  يف الس نة مدار عىل تمت زراعته مرص العربية، واذلى

نتاج فاإن ذكل  املشالكت وخاصة بعض الطامطم يواجه اللكى حملصول الإ

الصيف، وىه الىت ترتبط ارتباطا وثيقا بمكيات املياه ىف معلية  مومس يف

 .(Glala & others, 2005الرى )

وذلا اكن هذا البحث لالجابة عىل التساؤلت الأتية: ما ىه درجة 

معرفة زراع حمصول الطامطم ابلتوصيات الإرشادية الإروائية؟، وما ىه 

جة تنفيذمه لها؟، وما هو اجتاه زراع حمصول الطامطم املبحوثني حنو در 

وما  الرى، معلية أأثناء تقابلهم الىت احملافظة عيل مياه؟ وما ىه املعوقات

علهيا؟ ومن خالل ذكل ميكن الوقوف عىل نقاط  للتغلب ىه مقرتحاهتم

 القوة ودمعها ونقاط القصور والضعف حملاوةل وضع تصور مقرتح للتغلب

 علهيا وعالهجا، وذكل من خالل حتقيق الأهداف البحثية الأتية.

التعرف عىل خصائص زراع الطامطم املبحوثني وهتدف ادلراسة اىل 

حتديد درجة معرفة الزراع املبحوثني ابلتوصيات ،مبنطقة البحث.

حتديد اجتاه ،الإرشادية الإروائية حملصول الطامطم، ودرجة تنفيذمه لها.

 الىت التعرف عىل املعوقات،ني حنو احملافظة عيل مياه الرى.الزراع املبحوث

الرى، ومقرتحاهتم  معلية أأثناء املبحوثني الطامطم حمصول زراع تقابل

حتديد معنوية العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة ،للتغلب علهيا.

 س نوات الأرسة، وعدد أأفراد وىه: السن، وعدد س نوات التعلمي، وعدد

 الزراعية احليازة الزراعية، وجحم احليازة الطامطم، وجحم صولحم زراعة

املزنرعة، وبني درجة معرفة الزراع املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية 

 الطامطم، ودرجة تنفيذمه لها. الإروائية حملصول

 الطريقة البحثية

بنجر السكر )س يدان شعيب سابقًا( لإجراء هذا  27مت اختيار قرية 

هنا من أأكرث قرى املنطقة زراعة حملاصيل اخلرض بصفة البحث وذكل لكو 

عامة، وحمصول الطامطم بصفة خاصة، ومضت شامةل البحث مجيع مزارعى 

مزارعًا وفقًا لبياانت امجلعية التعاونية  252الطامطم ابلقرية والبالغ عددمه 

الزراعية ابلقرية، ومجعت البياانت ابس تخدام اس امترة اس تبيان مت اعدادها 

 ا الغرض ومشلت البياانت التالية:لهذ

بياانت عن خصائص املبحوثني من حيث السن، وعدد س نوات 

التعلمي، وعدد أأفراد الأرسة، وعدد س نوات اخلربة بزراعة حمصول الطامطم، 

 ومساحة احليازة الزراعية، واملساحة املزنرعة مبحصول الطامطم.

لطامطم، ومشلت بياانت عن التوصيات الإرشادية الإروائية حملصول ا

س بعة عرش توصية، ومت سؤال املبحوثني عن معرفهتم هبا، وذكل عىل 

، 1مقياس مكون من فئتني هام يعرف وليعرف، وأأعطيت ادلرجات 

وصفر عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن معرفة الزراع 

املبحوثني هبذه التوصيات وقد بلغ احلد الأدىن للمدى النظرى للمعرفة 

درجة وعليه مت توزيع  17ذه التوصيات صفر درجة، وحده الأعىل هب

معرفة ،.درجات( 5-صفر)معرفة منخفضة  املبحوثني اإىل ثالث فئات ىه:

 .درجة( 17-12)معرفة مرتفعة،.درجة( 11 – 6)متوسطة 

كام مت سؤال املبحوثني عن درجة تنفيذمه للتوصيات الإروائية 

أأربع فئات ىه: دامئا، وأأحياان،  من السابقة، وذكل عىل مقياس مكون

 الرتتيب، عىل وصفر ،1، و2، و3ادلرجات واندرًا، ول ينفذ، وأأعطيت

 التوصيات لهذه املبحوثني الزراع تنفيذ عن لتعرب اللكية ادلرجة ومجعت

 درجة، صفر التوصيات هذه لتنفيذ النظرى للمدى الأدىن احلد بلغ وقد

 :ىه فئات ثالث اإىل املبحوثني توزيع مت وعليه درجة 51 الأعىل وحده

( 34 – 18) متوسط تنفيذ،.درجة( 17-صفر) تنفيذ منخفض

 .درجة( 51 -35) مرتفع تنفيذ،.درجة

بياانت عن اجتاه الزراع املبحوثني حنو احملافظة عىل مياه الرى، وذكل 

ابس تقصاء راى املبحوثني عىل اثنتا عرش عبارة تعكس اجتاه زراع حمصول 

من ثالث  افظة عىل مياه الرى، وذكل عىل مقياس مكونالطامطم حنو احمل

ىل حدما، وغري موافق، وأأعطيت ، 2، و3ادلرجات فئات ىه: موافق، واإ

الرتتيب ىف حاةل العبارات الاجيابية، وعكس ذكل ىف حاةل  عىل 1و
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 املبحوثني الزراع اجتاه عن لتعرب اللكية ادلرجة ومجعت العبارات السلبية،

لهذا  النظرى للمدى الأدىن احلد بلغ وقد مياه الرى، حنو احملافظة عىل

 املبحوثني توزيع مت وعليه درجة 36 الأعىل وحده الاجتاه درجة واحدة،

( 24 – 13) اجتاه حمايد،.درجة( 12-1) اجتاه سلىب :ىه فئات ثالث اإىل

 .درجة( 36 -25) اجتاه اإجياىب،.درجة

ثني ىف معلية الرى، بياانت عن املعوقات الىت تقابل الزراع املبحو 

، وصفر عىل 1وذكل عىل مقياس ثناىئ نعم، ول، وأأعطيت ادلرجات 

 الرتتيب.

 ىف تقابلهم الىت للتغلب عىل املعوقات املبحوثني مقرتحات الزراع

 ومت قياسه بتوجيه سؤال مفتوح للزراع املبحوثني. الرى، معلية

اجراء اختبار  وبعد الوصول ابس امترة الاس تبيان اإىل شلكها الهناىئ مت

معرو ) السكر بنجر 28مبدىئ لها عىل عرش زراع حملصول الطامطم بقرية 

وىه الأقرب لها من بني قرى املنطقة، وقد أأجريت ( سابقاً  بن العاص

بعض التعديالت عىل صياغة أأس ئةل وعبارات الاس تبيان، ومجعت 

ويونيه  البياانت ابملقابةل الشخصية مع الزراع املبحوثني خالل شهرى مايو

، وبعد مجع البياانت مت تفريغها وادخالها للحاسب الآىل وحتليلها 2020عام 

مس تخدما ذلكل جداول احلرص العددى، والنسب املئوية، واملتوسط 

 املرحج، ومعامل الارتباط البس يط لبريسون.

 فروض البحث

 حمصول لزراع املدروسة املس تقةل املتغريات بني معنوية عالقة وجدت

 أأفراد وعدد التعلمي، س نوات وعدد السن،: وىه املبحوثني الطامطم

 الزراعية، احليازة وجحم الطامطم، حمصول زراعة س نوات وعدد الأرسة،

 الإجاملية ادلرجة وبني الطامطم، مبحصول املزنرعة الزراعية احليازة وجحم

 .الإروائية الإرشادية ابلتوصيات ملعرفهتم

 حمصول لزراع املدروسة املس تقةل املتغريات بني معنوية عالقة وجدت

 الإرشادية للتوصيات لتنفيذمه الإجاملية ادلرجة وبني ،املبحوثني الطامطم

 .الإروائية

وقد مت اختبار هذه الفروض ىف صيغهتا الصفرية بوضع لكمة "ل" ىف 

 بدايهتا.

 النتاجئ واملناقشة
 عينة البحثوصف 

الزراع ال سن ( أأن منو 1أأوحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

% 52,4س نة( وبلغت نسبهتم  48-44ىف الفئة السنية ) يقعاملبحوثني 

%( قد حصلوا 48,8أأن ما يقرب من نصف املبحوثني )و  من املبحوثني،

وكذكل يعيشون ىف أأرس ، من س نوات التعلمي الرمسى س نة 12-10عىل 

 ما يزيد عىل نصف أأفراد(، وأأن 8-7متوسطة من حيث عدد الأفراد هبا )

 الطامطم حمصول زراعة ىف خربهتم س نوات عدد%( 51,2) املبحوثني

س نوات، وأأن احليازة الزراعية لغالبية املبحوثني  9 – 7 ترتاوح بني

 غالبية ، وأأن(أأفدنة 10 - 6)%( مهنم تقع ىف الفئة املتوسطة 54,8)

 الفئة الطامطم ىف مبحصول املزنرعة مساحهتم تقع%( 58,9) املبحوثني

 .(أأفدنة 5 - 3) املتوسطة

 معرفة الزراع املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية، ودرجة تنفيذمه لها

 درجة املعرفة ابلتوصيات الإروائية

( أأن التوصيات الإرشادية 2تشري النتاجئ الواردة جبدول رمق )

الإروائية جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا للنس بة املئوية ملعرفة املبحوثني 

% كحد أأدىن، 83,3% كحد أأقىص، و96,4والىت تراوحت بني  هبا،

 موعده وحتديد املنتظم الري حيث جاء ىف مقدمهتا املعرفة بلك من مراعاة

المنو،  ومرحةل النبات ومعر احلرارة ودرجة الأرض طبيعة حسب عيل

 حسب أأايم أأربعة اإىل بيومني الزراعة قبل كدابة رية الأرض ورضورة ري

% من املبحوثني، وىف املرتبة الثانية جاء 96,4بنس بة الرتبة،  طبيعة

اجلذري، بنس بة  اجملموع انتشار عيل للمساعدة الأويل الرية يف التعطيش

 املصاطب ظهر مغر عدم %، وىف املرتبة الثالثة جاء لك من رضورة95,2

 الرتبة حتت الامثر، واحلرث وعفن الفطرية ابلأمراض الاصابة زايدة ملنع

 زراعة قبل ابللزير للأرض اجليدة للطامطم، والتسوية الأرض جتهزي عند

 الطامطم %، وىف املرتبة الرابعة جاء لك من زراعة94الطامطم بنس بة 

 املناسب الوقت مس تقمية، واختيار طويةل مصاطب أأو خطوط عىل

%، ومن املرتبة اخلامسة اإىل 92,3الطامطم، بنس بة  حمصول رى لعملية

 الباكر الصباح يف الري يكون الصيف أأشهر  من يفاملرتبة السابعة جاء لك

 الامثر من% 30 حوايل تلوين بعد الري احلايم، ومنع وعيل املساء يف أأو

 الرى القصرية، وايقاف امجلع فرتة ذات الهجن الأصناف حاةل يف وذكل

%، 91,3الطامطم بنسب  حمصول عىل النضج عالمات ظهور عند

 ىف املرتبة الثامنة جاء لك من زراعة% عىل الرتتيب، و89,9%، و91,1و

 اخلاص احملصوىل ابلرتكيب النضج، والالزتام مبكرة الطامطم أأصناف

ضافة %، 89,3الأرض، بنس بة  جتهزي عند الزراعى اجلبس ابحلوض، واإ

 املناس بة الرى فرتات وىف املراتب الثالث الأخرية جاء لك من حتديد

 وعيل احلايم عيل الزراعة، والري ومومس الرتبة لنوع وفقاً  الطامطم حملصول

 مث التعطيش عدم امللوحة، ومراعاة من نس بة وجود عند متقاربة فرتات

الامثر،  تشقق زايدة ملنع النضج وبداية الامثر تكوين أأثناء وخاصة الاش باع

 % عىل الرتتيب.83,3%، و85,1%، و88,7بنسب 

جامىل التوصي ات الإروائية وقد بلغت نس بة معرفة الزراع املبحوثني ابإ

%، وهو ما يعكس ارتفاع معرفهتم هبذه التوصيات الإرشادية 91,3

الإروائية، وابلتاىل عدم وجود نقص معرىف دلهيم فامي يتعلق هبذه 

التوصيات الإرشادية الإروائية املدروسة، وقد يرجع ذكل اإىل طول 

ممارس هتم لزراعة حمصول الطامطم، وارتفاع مس توى تعلميهم، ووصول 

ات الإرشادية اخلاصة مبحصول الطامطم هلم سواء من خالل الإرشاد النرش 

 الزراعى أأو جتار مس تلزمات الانتاج الزراعى أأو الإرشاد اخلاص املدفوع.

وفقاً دلرجة معرفهتم الاجاملية ابلتوصيات الإرشادية  املبحوثني وبتوزيع

يزيد عىل ما  أأن( 3) رمق جبدول الواردة النتاجئ تبني من فئات، ثالثة اإىل

 وأأن معرفهتم هبذه التوصيات مرتفع، مس توى%( 51,6) نصف املبحوثني

 معرفهتم مس توى%( 42,8) يزيد بقليل عىل ُُخيس املبحوثني ما

 التوصيات هبذه معرفهتم مس توى (%5,6) وأأن أأقل نس بة متوسط،

 .منخفض

%( من الزراع املبحوثني 94,4ويتضح من ذكل أأن الغالبية العظمى )

الاجاملية ابلتوصيات الإرشادية الإروائية املدروسة تقع ىف معرفهتم 
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املس توى املرتفع أأو املتوسط، وهو ما يعكس ارتفاع معرفهتم هبذه 

 التوصيات.

 تنفيذ الزراع املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائية 

( أأن التوصيات الإرشادية 4تشري النتاجئ الواردة جبدول رمق )

امطم جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج الإروائية حملصول الط

 2,9لتنفيذ الزراع لها عىل النحو التاىل، حيث تراوح املتوسط املرحج بني 

درجة من ثالث درجات  0,3درجة من ثالث درجات كحد أأقىص، و 

 موعده وحتديد املنتظم الري كحد أأدىن، وجاء ىف مقدمهتا لك من مراعاة

المنو،  ومرحةل النبات ومعر احلرارة ودرجة الأرض طبيعة حسب عيل

 طبيعة حسب أأايم أأربعة اإىل بيومني الزراعة قبل كدابة رية الأرض وري

درجة من ثالث درجات، وىف املرتبة الثانية  2,9الرتبة، مبتوسط مرحج 

 اجملموع انتشار عيل للمساعدة الأويل الرية يف جاء لك من التعطيش

 ابلأمراض الاصابة زايدة ملنع املصاطب ظهر رمغ عدم اجلذري، ورضورة

درجة، وىف املرتبتني الثالثة  2,7الامثر، مبتوسط مرحج  وعفن الفطرية

لزراعة  الأرض جتهزي عند الرتبة حتت والرابعة جاء لك من احلرث

الطامطم، مبتوسط  زراعة قبل ابللزير للأرض اجليدة الطامطم، والتسوية

 يب، وىف املرتبة اخلامسة جاء لك من زراعةعىل الرتت  2,5، و2,6مرحج 

ضافة طويةل مصاطب أأو خطوط عىل الطامطم  اجلبس مس تقمية، واإ

درجة، وىف املرتبتني  2,4الأرض، مبتوسط مرحج  جتهزي عند الزراعى

 حمصول رى لعملية املناسب الوقت السادسة والسابعة جاء لك اختيار

 املساء يف أأو الباكر باحالص  يف الري يكون الصيف أأشهر الطامطم، ويف

درجة عىل الرتتيب، وىف املرتبة  2,2، و2,3احلايم، مبتوسط مرحج  وعيل

 يف وذكل الامثر من% 30 حوايل تلوين بعد الري الثامنة جاء لك من منع

 ظهور عند الرى القصرية، وايقاف امجلع فرتة ذات والهجن الأصناف حاةل

درجة للك  1,6ط مرحج الطامطم، مبتوس حمصول عىل النضج عالمات

 ابلرتكيب واملساىق، والالزتام للمراوى ادلورى مهنام، وجاء لك من التطهري

 أأصناف ابحلوض، وىف املرتبة التاسعة جاء لك من زراعة اخلاص احملصوىل

ابحلوض،  اخلاص احملصوىل ابلرتكيب النضج، والالزتام مبكرة الطامطم

 بل الأخرية جاء لك من حتديددرجة، وىف املرتبة ما ق  1,5مبتوسط مرحج 

الزراعة،  ومومس الرتبة لنوع وفقاً  الطامطم حملصول املناس بة الرى فرتات

امللوحة  من نس بة وجود عند متقاربة فرتات وعيل احلايم عيل والري

 التعطيش عدم درجة، وىف املرتبة الأخرية جاء مراعاة 0,4مبتوسط مرحج 

 تشقق زايدة ملنع النضج وبداية الامثر تكوين أأثناء وخاصة الاش باع مث

درجة من ثالث درجات، وقد بلغ املتوسط املرحج الإجامىل  0,3الامثر 

درجة من ثالث درجات، وهو ما  1,94لتنفيذ الزراع لهذه التوصيات 

 يعكس تنفيذ الزراع املبحوثني لهذه التوصيات بدرجة متوسطة.

جاملية لهذه الزراع املبحوثني وفقًا دلرجة تنفيذمه الا وبتوزيع

 أأن( 5) رمق جبدول الواردة النتاجئ تبني من فئات، ثالثة عىل التوصيات

تنفيذمه لهذه التوصيات  مس توى%( 48,8) ما يقرب من نصف املبحوثني

% 17,9 وأأن تنفيذمه منخفض، مس توى%( 33,3) ثُلهثم وأأن متوسط،

 .تنفيذمه لهذه التوصيات مرتفع فقط مس توى مهنم

%( مس توى تنفيذمه 66,7ثلىث املبحوثني ) ويتضح من ذكل أأن

للتوصيات الإرشادية الإروائية املدروسة متوسطا أأو مرتفعا هذا من هجة، 

ومن هجة أأخرى فاإن ثلث املبحوثني مس توى تنفيذمه لهذه التوصيات 

 منخفضا.

 حتديد اجتاه الزراع املبحوثني حنو احملافظة عىل مياه الرى

أأن املتوسط املرحج ملوافقة ( 6) مقر جبدول الواردة النتاجئ تشري

 بني املبحوثني عىل عبارات الاجتاه حنو احملافظة عىل مياه الرى قد تراوح

ثالث  من درجة 2,1 و أأقىص، كحد ثالث درجات من درجة 2,8

أأكره مقدمهتا املوافقة عىل عبارة " ىف جاء حيث أأدىن، كحد درجات

"، عشان بتلوث مياه الرى اس تخدام املبيدات الكاميوية زايدة عن الالزم

درجة من ثالث درجات، وىف املرتبة الثانية جاء  2,8مبتوسط مرحج 

فضل اس تخدام السامد العضوى عن الكاميوى ىف الزراعة عشان أ  "

درجة، وىف املرتبة الثالثة  2,7"، مبتوسط مرحج بيحافظ عىل مياه الرى

نرىم فهيا من املياه اجلارية معرها ما تش يل تلوث همام جاء لك من "

أأميل اإىل اس تخدام املاكحفة احليوية عن املبيدات الكاميوية  " ، و"خملفات

درجة، وىف املرتبة  2,6"، مبتوسط مرحج عشان بتحافظ عىل مياه الرى

 رمهيا عن عوضاً  النافقة احليواانت دفن الرابعة جاء عىل لك من "أأفضل

 ترنشات بترصف ىلال الناس حمامكة اإىل املائية"، و"أأميل اجملارى ىف

درجة، وىف املرتبة  2,5املائية"، مبتوسط مرحج  اجملارى ىف الصحى الرصف

 ىف املنازل وخملفات القاممة القاء عدم اإىل اخلامسة جاء لك من "أأميل

 ىف النافقة والطيور احليواانت ابلقاء يقوم من املائية"، و"أأكره اجملارى

، وىف املرتبة السادسة جاء درجة 2,4املائية"،  مبتوسط مرحج  اجملارى

 عىل املائية"، و"أأحرص اجملارى ىف حيواانىت تنظيف اإىل لك من "أأميل

الرى"،  مياه بيلوث عشان الأسامك صيد ىف املبيدات اس تخدام عدم

املائية"، مبتوسط مرحج  اجملارى ىف الرش موتور غسل من رضر و"مفيش

 املالبس غسل نم رضر مفيش درجة، وىف املرتبة الأخرية جاء " 2,3

 درجة، وقد بلغ املتوسط 2,1املائية"، مبتوسط مرحج  اجملارى ىف والأواىن

 درجة من ثالث درجات. 2,4الإجامىل  املرحج

 ثالث وفقاً لجتاههم حنو احملافظة عىل مياه الرى اإىل املبحوثني وبتوزيع

ما يزيد عىل نصف  أأن( 7) رمق جبدول الواردة النتاجئ تبني من فئات،

 مياه عىل احملافظة احملايد حنو فئة الاجتاه ىف يقعون%( 54,8) بحوثنيامل 

 السلىب، فئة الاجتاه ىف يقعون%( 37,5) ثُلهثم وأأن ما يزيد عىل الرى،

 .الإجياىب الاجتاه ىف فئة فقط يقعون مهنم% 7,7 وأأن

ويتضح من ذكل أأن ما يقرب من ُخىس املبحوثني يقعون ىف فئة 

 اإجاملً. الرى مياه عىل احملافظة يث اجتاههم حنوالاجتاه السلىب من ح 

 ياملعوقات الىت تقابل زراع حمصول الطامطم املبحوثني أأثناء معلية الر 

اإىل وجود مجموعة من املعوقات  (8تشري النتاجئ الواردة جبدول رمق )

الرى، وجاءت هذه  معلية أأثناء املبحوثني الطامطم حمصول زراع تقابل

تيبًا تنازاي وفقا للنس بة املئوية ملوافقة الزراع املبحوثني املعوقات مرتبة تر 

 نوابت انتظام علهيا عىل النحو التاىل، حيث جاء ىف مقدمهتا لك من عدم

 وجود نوابت مواعيد للامء، وتأأخر الطامطم حمصول حاجة مع الرى مياه

املائية بنس بة  اجملارى ىف الزراعى الرصف املساىق، وفتح ىف الرى مياه

 بعض % من الزراع املبحوثني، وىف املرتبة الثانية جاء لك من متسك100

الرى،  ش باكت صيانة تاكليف التقليدية، وارتفاع الرى بأأساليب الزراع
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 واحليواانت الطيور %، وىف املرتبة الثالثة جاء لك من رىم 90,5بنس بة

املائية،  اجملارى ىف بيداتامل  وعبوات فوارغ املائية، ورىم اجملارى ىف النافقة

 بعض %، وىف املرتبة الرابعة اىل السادسة جاء لك من قيام 82,1بنس بة

 خملفات من املائية، والتخلص اجملارى ىف الصحى الرصف بفتح الأفراد

 ىف املزنلية اخمللفات من املائية، والتخلص اجملارى ىف الزراعية احملاصيل

% عىل الرتتيب، 64,3%، و74,2%، و79,8املائية، بنسب  اجملارى

 ىف الكاميوية املبيدات اس تخدام وىف املرتبة السابعة جاء لك من كرثة

% للك 59,5املائية، بنس بة  اجملارى ىف والأواىن املالبس احلقل، وغس يل

 الأمسدة اس تخدام مهنام، وىف املراتب الأربع الأخرية جاء لك من كرثة

 املبيدات املائية، واس تخدام جملارىا ىف احلشائش مقاومة الكاميوية، وعدم

 اجملارى ىف الورش خملفات من الأسامك، والتخلص صيد ىف الكاميوية

% عىل 25,8%، و43,3%، و45,2%، و57,1املائية، بنسب 

 الرتتيب.

ويتضح من ذكل أأن من أأمه املعوقات الىت تقابل زراع حمصول 

وجودها مجيع الزراع الطامطم املبحوثني أأثناء معلية الرى والىت وافق عىل 

املبحوثني أأو غالبيهتم، تتضمن معوقان مرتبطان بنوابت مياه الرى سواء 

من حيث عدم الانتظام وتأأخر مواعيدها، اضافة اإىل معوقان أآخران 

 الرصف مرتبطان ابملامرسات اخلاطئة لبعض الزراع سواء من حيث فتح

التقليدية، وأأخريًا  الرى بأأساليب املائية، أأو المتسك اجملارى ىف الزراعى

الرى وهو ما قد يرتبط بضعف الرقابة عىل  ش باكت صيانة تاكليف ارتفاع

سوق مس تلزمات الانتاج الزراعي مبنطقة ادلراسة اإن مل يكن غياهبا 

 بشلك اكمل.

املعوقات الىت تقابلهم أأثناء معلية مقرتحات الزراع املبحوثني للتغلب عىل 
 يالر 

قرتحات من وهجة نظرمه للتغلب عىل قدم املبحوثون العديد من امل

، وقد تراوحت املوافقة علهيا بني املعوقات الىت تقابلهم أأثناء معلية الرى

% كحد أأدىن، وتمتثل هذه املقرتحات ىف 59,5% كحد أأقىص، 93,3

 النقاط التالية مرتبة ترتيبًا تنازليا من حيث موافقة املبحوثني علهيا:

 احملاصيل حاجة مع يتناسب مبا لرىا مياه نوابت انتظام عىل العمل

 % من الزراع املبحوثني.93,3ابملنطقة، بنس بة  تزرع الىت اخملتلفة

الزراعى، بنس بة  للرصف اخملصصة املائية للمجارى ادلورى التطهري

 % من الزراع املبحوثني.92,5

% من 91,3احلديثة، بنس بة  الرى بأأساليب الزراع وعى زايدة

  الزراع املبحوثني.

 وعدم املائية اجملارى نظافة عىل احملافظة برضورة الزراع وعى دةزاي

 احملاصيل خملفات أأو املبيدات أأو عبوات النافقة واحليواانت الطيور القاء

% من 89,3فهيا، بنس بة  الورش خملفات أأو املزنلية اخمللفات أأو الزراعية

 الزراع املبحوثني.

املائية،  اجملارى ىف الصحى الرصف فتح عىل العقوبة وتشديد جترمي

 % من الزراع املبحوثني.79,8بنس بة 

املزارعني وخاصة املس تأأجرين بأأمهية  دلي الوعي مس توي رفع

% من الزراع 79ورضورة ترش يد اس تخدام مياه الرى، بنس بة 

 املبحوثني.

الأسامك، بنس بة  صيد ىف الكاميوية املبيدات اس تخدام جترمي

 % من الزراع املبحوثني.73,4

احلديثة ودمع انتاهجا وتوفريها من  الري وسائل اس تعاملوسع ىف الت

% من الزراع 63,5خالل امجلعية التعاونية الزراعية ابلقرية، بنس بة 

 املبحوثني.

وخصائص الرتبة،  بناء لتحسني عضوية مواد التوصية ابس تعامل

 % من الزراع املبحوثني.61,5بنس بة 

% من 60,7املائية ، بنس بة  اجملارى ىف احلشائش ادلورية املقاومة

 الزراع املبحوثني.

 ،الرتبة خصائص وذكل لتحسني العضوية الزراعة ودمع برامج تشجيع

 % من الزراع املبحوثني.59,5بنس بة 

 املس تقةل املدروسة، وبني لك من املتغريات بني العالقة معنوية حتديد
لتوصيات حمصول الطامطم املبحوثني اب زراع ملعرفة الإجاملية ادلرجة

 الإرشادية الإروائية، وادلرجة الإجاملية لتنفيذمه لها

 الإجاملية املس تقةل املدروسة، وبني ادلرجة املتغريات بني العالقة معنوية
 حمصول الطامطم املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية  زراع ملعرفة

 بني معنوية عالقة وجدالأول عىل أأنه "ل ت ينص الفرض الإحصايئ

: وىه املبحوثني الطامطم حمصول لزراع املدروسة املس تقةل املتغريات

 زراعة س نوات وعدد الأرسة، أأفراد وعدد التعلمي، س نوات وعدد السن،

 املزنرعة الزراعية احليازة وجحم الزراعية، احليازة وجحم الطامطم، حمصول

 اديةالإرش ابلتوصيات ملعرفهتم الإجاملية ادلرجة وبني الطامطم، مبحصول

ولختبار حصة هذا الفرض مت حساب معامل الارتباط "، الإروائية

 ( اإىل:9البس يط لبريسون، حيث أأشارت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

 الزراع ملعرفة الاجاملية ادلرجة بني طردية معنوية عالقة وجود

 س نوات عدد متغريى وبني املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية،

 معامل قميتا بلغت حيث الطامطم، حمصول زراعة س نوات عددو  التعلمي،

 أأكرب وهام الرتتيب عىل**0,197، و**0,461 لبريسون البس يط الارتباط

 0.01 معنوية مس توى عند اجلدوليتان نظريتهيام من

 الزراع ملعرفة الاجاملية ادلرجة بني معنوية عالقة عدم وجود

 السن، وعدد متغريات وبني ة،املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائي

 احليازة الطامطم، وجحم حمصول زراعة س نوات الأرسة، وعدد أأفراد

 بلغت الطامطم، حيث مبحصول املزنرعة الزراعية احليازة الزراعية، وجحم

،  0,071، و0.101، و 0,048لبريسون  البس يط الارتباط معامل قمي

 دولية.عىل الرتتيب، ومجيعها أأقل من نظريهتا اجل 0,103و

نه ل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ  منا ميكن اإ لكية و  الأولوعليه فاإ

 حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي، س نوات ى عددرفضه ابلنس بة ملتغري 

 ملعرفة الزراع الاجاملية ابدلرجة امهيثبتت معنوية عالقت الطامطم، والىت

رفضه ابلنس بة  من يمتكن مل املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية، بيامن
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 س نوات الأرسة، وعدد أأفراد وعدد : السن،للمتغريات الأخرى وىه

 الزراعية احليازة الزراعية، وجحم احليازة الطامطم، وجحم حمصول زراعة

 الطامطم. مبحصول املزنرعة

 الإجاملية املس تقةل املدروسة، وبني ادلرجة املتغريات بني العالقة معنوية
  امطم املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائيةحمصول الط زراع لتنفيذ

 بني معنوية عالقة وجدينص الفرض الإحصاىئ الثاىن عىل أأنه "ل ت

 وبني ،املبحوثني الطامطم حمصول لزراع املدروسة املس تقةل املتغريات

ولختبار حصة "، الإروائية الإرشادية للتوصيات لتنفيذمه الإجاملية ادلرجة

معامل الارتباط البس يط لبريسون، حيث  هذا الفرض مت حساب

 ( اإىل:9أأشارت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

 الزراع لتنفيذ الاجاملية ادلرجة بني طردية معنوية عالقة وجود

 س نوات عدد متغريى وبني املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائية،

 املمع قميتا بلغت حيث الطامطم، حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي،

 أأكرب وهام الرتتيب عىل**0,208، و**0,314 لبريسون البس يط الارتباط

 0.01 معنوية مس توى عند اجلدوليتان نظريتهيام من

 الزراع لتنفيذ الاجاملية ادلرجة بني معنوية عالقة عدم وجود

 السن، وعدد متغريات وبني املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائية،

 احليازة الطامطم، وجحم حمصول زراعة اتس نو  الأرسة، وعدد أأفراد

 بلغت الطامطم، حيث مبحصول املزنرعة الزراعية احليازة الزراعية، وجحم

،  0,054، و0.097، و 0,083لبريسون  البس يط الارتباط معامل قمي

 عىل الرتتيب، ومجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية. 0,115و

نه ل ميكن رفض الفرض الإ  منا ميكن اإ لكية و  اىنالث حصايئوعليه فاإ

 حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي، س نوات ى عددرفضه ابلنس بة ملتغري 

 لتنفيذ الزراع الاجاملية ابدلرجة امهيثبتت معنوية عالقت الطامطم، والىت

رفضه ابلنس بة  املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائية، بيامن مل يمتكن من

 س نوات الأرسة، وعدد أأفراد وعدد : السن،للمتغريات الأخرى وىه

 الزراعية احليازة الزراعية، وجحم احليازة الطامطم، وجحم حمصول زراعة

 الطامطم. مبحصول املزنرعة

 س نوات وميكن اإرجاع معنوية العالقة الطردية بني متغريى عدد

الطامطم، وبني لك من ادلرجة  حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي،

ملبحوثني ابلتوصيات الارشادية الإروائية، الإجاملية ملعرفة الزراع ا

وادلرجة الاجاملية لتنفيذمه لهذه التوصيات، اإىل أأن الأكرث تعلاميً أأكرث 

دراك قمية وحدة املياه،  معرفة بطرق ترش يد املياه ورضورة احملافظة علهيا واإ

نه بزايدة عدد س نوات زراعة احملصول الطامطم تكون دلهيم  وكذكل فاإ

قننات املائية لهذا احملصول والىت جيب اتباعها، وابلتاىل معرفة جيدة ابمل 

ميااًن مهنم بأأمهيهتا ورضورة تطبيقها.  تزداد درجة تنفيذمه لهذه التوصيات اإ

 التوصيات

ىف ضوء ما أأظهرته نتاجئ البحث من تنفيذ زراع حمصول الطامطم 

ا بدرجة متوسطة، ذلا يوىص هذ املبحوثني للتوصيات الإرشادية الإروائية

البحث برضورة زايدة وعى الزراع مبنطقة ادلراسة برضورة تبىن وتنفيذ 

 هذه التوصيات.

نظرًا ملا أأظهرته نتاجئ البحث من أأن الغالبية العظمى من الزراع 

املبحوثني يقع اجتاههم  حنو احملافظة عىل مياه الرى ىف فئىت الاجتاه احملايد 

عىل تغيري هذا الاجتاه والسلىب، ذلا يوىص هذا البحث برضورة العمل 

اإىل الاجتاه الاجياىب، وذكل من خالل احملارضات والندوات ابمجلعية 

 التعاونية الزراعية ابلقرية.

يوىص هذا البحث برضورة مشاركة رجال ادلين والأمئة واخلطباء 

وقادة الرأأى ىف زايدة وعى الزراع بأأمهية املياه مكصدر أأساىس للحياة، 

 .الأساليب اخملتلفة لرتش يدهاوابلتاىل رضورة تبىن 

يوىص هذا البحث بقيام مؤسسات الإعالم مبختلف وسائلها بتعريف 

الزراع مبشلكة املياه ىف مجهورية مرص العربية، ورضورة احملافظة علهيا 

 .لس متراريهتا

من وجود عالقة طردية بني متغريى  البحث نتاجئ أأظهرته ملا نظراً 

 لك وبني الطامطم، حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي، س نوات عدد

 الارشادية ابلتوصيات املبحوثني الزراع ملعرفة الإجاملية ادلرجة من

التوصيات، ذلا يوىص هذا  لهذه لتنفيذمه الاجاملية وادلرجة الإروائية،

عطاء الأولوية عند توجيه الربامج التدريبية للتعريف ابملقننات  البحث ابإ

الإروائية حملصول الطامطم للأقل عدداً من املائية والتوصيات الإرشادية 

 الطامطم. حمصول زراعة س نوات وعدد التعلمي، س نوات حيث عدد

يوىص هذا البحث ابجراء أأحباث مشاهبة عىل حماصيل أأخرى وىف 

مناطق أأخرى سواء اكنت قدمية أأو جديدة والاعامتد عىل نتاجئ هذه 

 ية للزراع.الأحباث ىف رمس س ياسة لالرتقاء ابملعارف الإروائ 

 العربية املراجع
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 .وفقًا للمتغريات املس تقةل املدروسة املبحوثني توزيع .1 رمق جدول

 % عدد المتغيرات المستقلة م % عدد المتغيرات المستقلة

 السن

 سنة 43 – 39

 سنة 48 – 44

 سنة فأكثر 49

 

84 

132 

36 

 

33,3 

52,4 

14,3 

4 

 عدد سنوات الخبرة

 سنوات 6 – 4

 سنوات 9 – 7

 سنوات فأكثر 10

 

84 

129 

39 

 

33,3 

51,2 

15,5 

 100 252 اإلجمالى  100 252 اإلجمالى

 عدد سنوات التعليم

 لم يلتحق بالتعليم الرسمى

 سنة 10-12

 سنة 13-15

 سنة فأكثر 16

 

27 

123 

69 

33 

 

10,7 

48,8 

27,4 

13,1 

5 

 الحيازة الزراعية

 أفدنة(. 5 -صغيرة )فدان واحد 

 أفدنة(. 10 - 6متوسطة )

 فدان فأكثر(. 11كبيرة )

 

94 

138 

20 

 

37,3 

54,8 

7,9 

 100 252 اإلجمالى  100 252 اإلجمالى

 عدد أفراد األسرة

 أفراد 4-6

 أفراد 7-8

 أفراد فأكثر 9

 

69 

123 

60 

 

27,4 

48,8 

23,8 

6 

 المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم

 ( فدان.2 - 1صغيرة )

 ( أفدنة.5 - 3متوسطة )

 أفدنة فأكثر(. 6كبيرة )

 

72 

148 

32 

 

28,6 

58,7 

12,7 

 100 252 اإلجمالى  100 252 اإلجمالى

 

 ة.معرفة زراع حمصول الطامطم املبحوثني ابلتوصيات الإرشادية الإروائية املدروس .2جدول رمق 

 التوصية م
 ال يعرف يعرف

 الترتيب
 % عدد % عدد

1 
مراعاة الري المنتظم وتحديد موعده علي حسب طبيعة األرض 

 ودرجة الحرارة وعمر النبات ومرحلة النمو
243 96,4 9 3,6 1 

2 
ري األرض رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب 

 طبيعة التربة
243 96,4 9 3,6 1 

 2 4,8 12 95,2 240 لتعطيش في الرية األولي للمساعدة علي انتشار المجموع الجذريا 3

4 
ضرورة عدم غمر ظهر المصاطب لمنع زيادة االصابة باألمراض 

 الفطرية وعفن الثمار
237 94 15 6 3 

 3 6 15 94 237 الحرث تحت التربة عند تجهيز األرض للطماطم 5

 3 6 15 94 237 قبل زراعة الطماطم التسوية الجيدة لألرض بالليزر 6

 4 7,7 20 92,3 232 زراعة الطماطم على خطوط أو مصاطب طويلة مستقيمة 7

 4 7,7 20 92,3 232 اختيار الوقت المناسب لعملية رى محصول الطماطم 8

9 
في أشهر الصيف يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء 

 وعلي الحامي
232 91,3 20 8,7 5 

10 
% من الثمار وذلك في حالة 30منع الري بعد تلوين حوالي 

 األصناف والهجن ذات فترة الجمع القصيرة
229 91,1 23 8,9 6 

 7 10,1 26 89,9 226 ايقاف الرى عند ظهور عالمات النضج على محصول الطماطم 11

 8 10,7 27 89,3 225 زراعة أصناف الطماطم مبكرة النضج 12

 8 10,7 27 89,3 225 كيب المحصولى الخاص بالحوضااللتزام بالتر 13

 8 10,7 27 89,3 225 إضافة الجبس الزراعى عند تجهيز األرض 14

15 
تحديد فترات الرى المناسبة لمحصول الطماطم وفقاً لنوع التربة 

 وموسم الزراعة
223 88,7 29 11,3 9 

16 
الري علي الحامي وعلي فترات متقاربة عند وجود نسبة من 

 الملوحة
214 85,1 38 14,9 10 

17 
مراعاة عدم التعطيش ثم االشباع وخاصة أثناء تكوين الثمار وبداية 

 النضج لمنع زيادة تشقق الثمار
210 83,3 42 16,7 11 

  8,7 22 91,3 230 المتوسط الحسابى االجمالى
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 الإروائية.. توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى معرفهتم الاجاملية ابلتوصيات 3جدول رمق 

 % عدد مستوى المعرفة م

 5,6 14 ( درجات.5-صفرمنخفض ) 1

 42,8 108 .ة( درج11 – 6متوسط ) 2

 51,6 130 درجة. (17-12مرتفع ) 3

 100 252 اإلجمالى

 

 توزيع الزراع املبحوثني وفقًا لتنفيذمه للتوصيات الإرشادية الإروائية املدروسة. .4جدول رمق 

 التوصية م
 المتوسط لتنفيذدرجة ا

 المرجح
 الترتيب

 ال نادرا   أحيانا   دائما  

1 
مراعاة الري المنتظم وتحديد موعده علي حسب طبيعة األرض ودرجة 

 الحرارة وعمر النبات ومرحلة النمو
237 5 3 7 2,9 1 

 1 2,9 7 3 5 237 ري األرض رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة 2

 2 2,7 12 13 10 216 التعطيش في الرية األولي للمساعدة علي انتشار المجموع الجذري 3

4 
ضرورة عدم غمر ظهر المصاطب لمنع زيادة االصابة باألمراض الفطرية 

 وعفن الثمار
205 21 14 12 2,7 2 

 3 2,6 14 19 23 196 الحرث تحت التربة عند تجهيز األرض للطماطم 5

 4 2,5 11 4 75 162 لجيدة لألرض بالليزر قبل زراعة الطماطمالتسوية ا 6

 5 2,4 18 21 63 150 زراعة الطماطم على خطوط أو مصاطب طويلة مستقيمة 7

 5 2,4 18 21 63 150 إضافة الجبس الزراعى عند تجهيز األرض 8

 6 2,3 21 38 43 150 اختيار الوقت المناسب لعملية رى محصول الطماطم 9

 7 2,2 29 33 46 144 أشهر الصيف يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء وعلي الحاميفي  10

11 
% من الثمار وذلك في حالة األصناف والهجن 30منع الري بعد تلوين حوالي 

 ذات فترة الجمع القصيرة
97 38 40 77 1,6 8 

 8 1,6 11 93 139 9 ايقاف الرى عند ظهور عالمات النضج على محصول الطماطم 12

 9 1,5 102 27 9 114 زراعة أصناف الطماطم مبكرة النضج 13

 9 1,5 90 39 38 85 االلتزام بالتركيب المحصولى الخاص بالحوض 14

15 
ً لنوع التربة وموسم  تحديد فترات الرى المناسبة لمحصول الطماطم وفقا

 الزراعة
12 20 28 192 0,4 10 

 10 0,4 192 28 20 12 متقاربة عند وجود نسبة من الملوحةالري علي الحامي وعلي فترات  16

17 
مراعاة عدم التعطيش ثم االشباع وخاصة أثناء تكوين الثمار وبداية النضج 

 لمنع زيادة تشقق الثمار
3 14 27 208 0,3 11 

 1,94 المتوسط المرجح اإلجمالى

 مبحوثً  252ن = 
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 ى تنفيذمه للتوصيات الإروائية حملصول الطامطم اإجاملً توزيع املبحوثني وفقًا ملس تو  .5جدول رمق 

 % عدد مستوى التنفيذ م

 33,3 84 .ة( درج17-1منخفض ) 1

 48,8 123 .ة( درج34 – 18متوسط ) 2

 17,9 45 درجة. (51 -35مرتفع ) 3

 100 252 اإلجمالى

 .اجتاه الزراع حنو احملافظة عىل مياه الرى .6جدول رمق 

 العبارة م

المتوسط  فقةالموا

 المرجح

 الترتيب

 غير موافق سيان موافق

 1 2,8 14 19 219 أكره استخدام المبيدات الكيماوية زيادة عن الالزم عشان بتلوث مياه الرى 1

2 
أفضل استخدام السماد العضوى عن الكيماوى فى الزراعة عشان بيحافظ 

 على مياه الرى

198 40 14 2,7 2 

 3 2,6 182 42 28 رها ما تشيل تلوث مهما نرمى فيها من مخلفاتالمياه الجارية عم 3

4 
أميل إلى استخدام المكافحة الحيوية عن المبيدات الكيماوية عشان بتحافظ 

 على مياه الرى

28 42 182 2,6 3 

 4 2,5 21 80 151 أفضل دفن الحيوانات النافقة عوضاً عن رميها فى المجارى المائية 5

6 
ة الناس اللى بتصرف ترنشات الصرف الصحى فى أميل إلى محاكم

 المجارى المائية

138 96 18 2,5 4 

 5 2,4 165 27 60 أميل إلى عدم القاء القمامة ومخلفات المنازل فى المجارى المائية 7

 5 2,4 165 27 60 أكره من يقوم بالقاء الحيوانات والطيور النافقة فى المجارى المائية 8

 6 2,3 132 72 48 حيواناتى فى المجارى المائيةأميل إلى تنظيف  9

10 
أحرص على عدم استخدام المبيدات فى صيد األسماك عشان بيلوث مياه 

 الرى

97 135 20 2,3 6 

 6 2,3 19 140 93 مفيش ضرر من غسل موتور الرش فى المجارى المائية 11

 7 2,1 28 159 65 مفيش ضرر من غسل المالبس واألوانى فى المجارى المائية 12

 2,4 المتوسط المرجح اإلجمالى

 مبحوثً  252ن = 
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 .اإجاملً  الرى مياه احملافظة عىل حنو لجتاههم وفقاً  املبحوثني توزيع .7جدول رمق 

 % عدد فئات االتجاه م

 37,5 95 ( درجات.10-1سلبى ) 1

 54,8 138 ( درجة.20 – 11محايد ) 2

 7,7 19 .درجة (30 -21إيجابى ) 3

 100 252 اإلجمالى

 

 .املعوقات الىت تقابل زراع حمصول الطامطم املبحوثني أأثناء معلية الرى .8جدول رمق 

 المعوقات م

 ال نعم

 % عدد % عدد

 0 0 100 252 عدم انتظام نوبات مياه الرى مع حاجة محصول الطماطم للماء 1

 0 0 100 252 تأخر مواعيد نوبات وجود مياه الرى فى المساقى 2

 0 0 100 252 فتح الصرف الزراعى فى المجارى المائية 3

 9.5 24 90.5 228 تمسك بعض الزراع بأساليب الرى التقليدية 4

 9.5 24 90.5 228 ارتفاع تكاليف صيانة شبكات الرى 5

 17.9 45 82.1 207 رمى الطيور والحيوانات النافقة فى المجارى المائية 6

 17.9 45 82.1 207 مبيدات فى المجارى المائيةرمى فوارغ وعبوات ال 7

 20.2 51 79.8 201 قيام بعض األفراد بفتح الصرف الصحى فى المجارى المائية 8

 25.8 65 74.2 187 التخلص من مخلفات المحاصيل الزراعية فى المجارى المائية 9

 35.7 90 64.3 162 التخلص من المخلفات المنزلية فى المجارى المائية 10

 40.5 102 59.5 150 كثرة استخدام المبيدات الكيماوية فى الحقل 11

 40.5 102 59.5 150 غسيل المالبس واألوانى فى المجارى المائية 12

 42.9 108 57.1 144 كثرة استخدام األسمدة الكيماوية 13

 54.8 138 45.2 114 عدم مقاومة الحشائش فى المجارى المائية 14

 56.7 143 43.3 109 بيدات الكيماوية فى صيد األسماكاستخدام الم 15

 74.2 187 25.8 65 التخلص من مخلفات الورش فى المجارى المائية 16

 مبحوثً  252ن = 

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (45) No. (2) December (2020) 126-135   Abdullah 

136 
 

لتوصيات الإرشادية املبحوثني اب الزراع ملعرفة الإجاملية ادلرجةوبني  املدروسة، املس تقةل املتغريات بني عالقةللقمي معامل الارتباط البس يط  .9جدول رمق 

 .الإروائية، وادلرجة الاجاملية  لتنفيذمه لها

 المتغيرات المستقلة م

 لبيرسون االرتباط معامل قيمة

 درجة التنفيذ درجة المعرفة

 0,083 0,048 السن 1

 **0,314 **0,461 عدد سنوات التعليم 2

 0.097 0.101 عدد أفراد األسرة 3

 **0,208 **0,197 لطماطمعدد سنوات زراعة محصول ا 4

 0,054 0,071 حجم الحيازة الزراعية 5

 0,115 0,103 حجم الحيازة الزراعية المنزرعة بمحصول الطماطم 6

 0,01** معنوية عند املس توى الاحامتىل 
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ABSTRACT 

This research aims to describe the respondents of tomato farmers according to some of their studied 

characteristics, to determine the degree of their knowledge of the extension irrigation recommendations of tomato 

crop, and the degree of their implementation thereof, to determine their attitude towards irrigation water 

conservation, to identify the obstacles they face during the irrigation process, and their proposals to overcome them, 

as well as to determine the significance of the relationship between the independent variables studied and the 

knowledge degree of farmers respondents in the extension irrigation recommendations, and the degree of their 

implementation. This research was conducted in the village of 27 Bangar Al-Sokar (Sayyidna Shuaib), and the 

research sample included all the 252 tomato farmers in the village according to the data of the Village Agricultural 

Cooperative Association. After data collecting, it was analyzed using the numerical inventory tables, percentages, 

weighted average, and Pearson simple correlation coefficient by using SPSS software. The most important results 

were as follows: More than half of the respondents ( 51.6% ) had higher knowledge level of the Extension Irrigation 

Recommendations. About half of the respondents ( 48.8% ) had a moderate implementation level of these 

recommendations. More than half of the respondents ( 54.8% ) had a neutral attitude towards irrigation water 

conservation. There was a positive relationship between the variables of number of education years, the number of 

cultivation years of tomato crop, and between the degree of knowledge of the respondent’s farmers of the extension 

irrigation recommendations, and the degree of their implementation. 

Keywords: knowledge and implementation, Extension Irrigation Recommendations, tomato crop, Bangar Al-Sokar 

area. 

 


