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 امللخص العرب 

نتاج املواحل,  اس هتدف البحث  تحديد درجة استفادة الزراع املبحوثني من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة  بإ

ان حمافظة  والتعرف عىل طبيعة العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة اس تفادهتم من تكل الوسائل, وقد أ جرى هذا البحث مبنطقة البس ت 

ية للمبحوثني  خالل شهري أ غسطس  مزارعًا ممن يقومون بزراعة املواحل بس تخدام اس امترة اس تبيان بملقابةل الشخص  320البحرية, ومجعت البياانت من 

أ ن الغالبية العظمى من  س نة.67-41( ذوى أ عامر متقدمة %84,7الغالبية العظمى من املبحوثني ) أ ن م, ومتثلت أ مه النتاجئ فامي يىل:2021وسبمترب 

وثني مساحهتم  املزنرعة بملواحل ترتاوح بني  أ ن الغالبية العظمى من املبح ( حاصلون عىل مؤهالت عليا أ و فوق متوسطة أ و متوسطة. %98,7املبحوثني )

( أ عضاء  %97,8( درجة جتديديهتم متوسطة ومرتفعة. أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني) %95,3أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )  أ فدنة. 10 -1,25

(  %83,2فع. وأ ن مايزيد عىل أ ربع أ خامس املبحوثني بقليل )( انفتاهحم الثقاىف متوسط ومرت%97,8أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني ) منظامت.  6-1ىف

( دلهيم خربة ىف زراعة املواحل مابني القصرية واملتوسطة ىف  %91أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )  مس توى اجتاههم حنو االإرشاد الزراعى سلىب وحمايد.

(،  مس توى اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة %96,9وثني )أ ن الغالبية العظمى من املبح س نة. 18 -4زراعة املواحل ترتاوح بني 

جاماًل متوسط ومنخفض. نتاج املواحل اإ التجديدية, والعضوية ىف املنظامت  عالقة ارتباطية طردية بني متغريىوجود  للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف اإ

نتاج املواحل.الريفية وبني درجة اس تفادة املبحوثني من تكنولوجيا ا  التصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

نتاج املواحل , التوصيات االإرشادية ,وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة ,اس تفادة زراع املواحل ,زراع املواحل :  اللكامت االإسرتشادية   منطقة البس تان.  ,اإ

 مقدمة البحث 

شهد العامل خالل الس نوات القليةل املاضية العديد من التغريات 

الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية الىت تقوم عىل التواصل واالتصال  

من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالإتصال )احلاسب الآىل،  

ىل تغيري طريقة  واالإنرتنت، وال مقار الصناعية( والىت أ دت بدورها اإ

وأ سلوب الناس ىف مجيع أ حناء العامل, وأ صبح العامل يعيش الآن عص  

رفة أ و عص املعلومات أ و ثورة املعلومات املرتبطة بتكنولوجيا  املع

املعلومات املتطورة وأ صبحت املعلومات يه القوة اليت ميكن الاس تفادة  

مهنا يف زايدة مس توى املعرفة وأ داة للتأ ثري عىل سلوك ال فراد يف اجملمتع  

 (. 11: 2015)عبد الواحد، 

وراً أ ساس يًا يف حتفزي  وتؤدي تكنولوجيا املعلومات واالإتصاالت د

النشاط الاقتصادي والابتاكر يف اجملمتعات القامئة عىل املعرفة، وذكل ملا  

ماكانت لنقل املعرفة من خالل التفاعل   تتسم به هذه التكنولوجيا من اإ

عرب االإنرتنت ملواكبة التطور )اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لل مم  

 (.  25:  2012املتحدة، 

علومات وتكنولوجيا االتصاالت ىف مص منواً  وقد حقق قطاع امل

رسيعًا خالل الس نوات املاضية، وخباصة مع زايدة الاستامثرات املوهجة 

ىل زايدة خطوط التليفون ال رىض واحملمول،  لهذا القطاع، مما أ دى اإ

نرتنت ) اجلويىل،   ماكنية الوصول لالإ وزايدة اس تخدام المكبيوتر، واإ

2008 :27  ) 

وسائل االتصال احلديثة مل تنجح ىف التخلص من   وميكن القول بأ ن

الوسائل القدمية، ل نه ال ميكن ل ي وس يةل أ ن تلغي دور الوس يةل  

ال خرى، بل عىل العكس، فش بكة االإنرتنت مثاًل خدمت مجيع وسائل  

نسان   االتصال امجلاهريي ومعلت عىل تطويرها وعوملهتا، وأ صبح لالإ

، كام أ ن جحم املعلومات املتاحة قد  حرية يف اختيار الوس يةل املناس بة هل

زاد زايدة هائةل خاصة ملن تتوافر هلم فرص احلصول عىل التكنولوجيا 

رسال املعلومات   االتصالية اجلديدة بسبب التطورات الراهنة يف معلية اإ

 (. 19:  2007واس تقبالها، )رمحة، 

ولقيت وسائل تكنولوجاي االتصال تطبيقا ىف جمال االإرشاد الزراعي  

من شأ هنا التغلب عيل العديد من المشالكت اإلرشادية وفحت قنوات  ألن 

للتواصل الرسيع بني الزراع واجلهاز اإلرشادي، ونشر األفاكر الزراعية  

  الزراعية  والمعارف المعلومات لالمستحدثة لاكفة المانطق الريفية، وتوصي

ىل ل للوصو الزراع فرص وزايدة  المانسب، الوقت يف   ىف  جيدة ناتجئ اإ

  احللول  الإجياد للمتخصصني   مشالكهتم وتوصيل الزراعية، اجملاالت مجيع

 (        25: 2015)عبد الواحد،  الريقية احلياة نوعية لتحسني لها املناس بة

 مشلكة البحث: 

تعترب حمافظة البحرية من أ كرباحملافظات عىل مس توى امجلهورية من  

م حواىل  2019حيث املساحة املزنرعة بملواحل والىت بلغت ىف عام 

طنًا، وتعترب منطقة البس تان من املناطق   63900فدااًن تنتج  59674

حديثة الاس تصالح والاسزتراع كام أ هنا تش هتر بزراعة حماصيل الفاكهة  
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  23200ومن أ مهها املواحل  وتبلغ مساحة مراقبة البس تان الاجاملية 

من  فدااًن أ ى ما يقرب  14000فدااًن، وتبلغ مساحة املواحل هبا 

من اجامىل مساحة املراقبة، ومعظم زراع املواحل هبا والبالغ  60,34%

ما من ش باب   1910عددمه  مزارعًا ليسوا زراعًا تقليديني ل هنم اإ

اخلرجيني أ و صغار املستمثرين مما جيعلهم أ كرث اس تفادة من الوسائل  

 التكنولوجية احلديثة، وخاصة الهاتف احملمول بتطبيقاته اخملتلفة، والىت

انترشت بشلك رسيع ويس تخدهما غالبية أ فراد اجملمتع ىف احلصول عىل  

 املعارف واملعلومات. 

ويعترب االإرشاد الزراعى أ حد أ مه ال هجزة الىت تسهم ىف حتقيق  

التمنية الزراعية من خالل ما يقوم به من نقل نتاجئ البحوث الزراعية 

ىل الزراع، ومتابعة تنفيذمه لها مث نقل م  شالكت التطبيق املس تحدثة اإ

ىل هجات البحث العلمى الإجياد حلول لها، وهو ما يتطلب توفر العدد   اإ

الاكىف من املرشدين الزراعيني ال كفاء، وكذكل توفر الوسائل والطرق  

 االإرشادية الىت تساعدمه عىل أ داء هماهمم بكفاءة عالية. 

وال شك أ ن واقع اجلهاز االإرشادى ىف مص بصفة عامة وىف منطقة  

تان بصفة خاصة غري قادر عىل أ داء أ دواره ملا يواهجه من  البس  

مشالكت عديدة لعل من أ مهها تناقص أ عداد العاملني به، وعدم  

توظيف مرشدين زراعيني جدد، وكذكل تناقص االإماكانت  

والتسهيالت الالزمة ل داء أ دواره، وضعف الثقة بني املرشدين  

تواجه اجلهاز االإرشادى   الزراعيني والزراع، وغريها من املشالكت الىت

ىل ضعف قيامه بأ دواره، ال مر اذلى يتطلب وجود بدائل   مما يؤدى اإ

رشاد الزراعى التقليدى.  جديدة لالإ

وتعترب وسائل تكنولوجيا االإتصال احلديثة بديل جيد وفعال  

رشاد الزراعى التقليدى خاصة مع زراع املواحل مبنطقة البس تان،  لالإ

هذه الاس تفادة بدءاً من أ ربع ش باكت   وذكل لتوفر لك مقومات جناح

احملمول الىت تغطى لك ربوع الوطن، وتوفر وسائل تكنولوجيا االتصال  

احلديثة دلى زراع املنطقة ل ن غالبيهتم من ش باب اخلرجيني احلاصلني  

جادة اس تخداهمم لهذه الوسائل، وبلتاىل   عىل مؤهالت تعلميية خمتلفة، واإ

ا االتصال املس تحدثة للحصول عىل   من وسائل تكنولوجي تفادهتماس  

نتاج  املواحل، لذكل اكن هذا البحث   التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

جابة عىل  التساؤالت التالية:  حماوةل علمية لالإ

ماىه درجة اس تفادة الزراع املبحوثني من وسائل تكنولوجيا  

نتاج املواحل ؟   االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية  ىف اإ

لعالقة بني بعض المتغيرات المستقةل للزراع املبحوثني وبين  ماىه ا

درجة اس تفادهتم من وسائل تكنولوجاي االتصال للحصول عىل التوصيات 

نتاج  املواحل ؟   االإرشادية  اخلاصة بإ

هداف البحث:    أ 

 من العرض السابق ملشلكة البحث أ مكن حتديد أ هدافه فامي يىل: 

 ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة. وصف عينة الزراع املبحوثني وفقًا 

تحديد درجة استفادة الزراع املبحوثني من وسائل تكنولوجيا  

 املواحل.  نتاجاالتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ 

التـعرف عىل طبيعة العالقة بني بـعض المتغيرات المستقةل للزراع 

حة املزنرعة  املبــحوثني وىه: السن، وعدد س نوات التعلمي، واملسا

نفتاح   نتاج املواحل ، والتجديدية، واالإ بملواحل، وعدد س نوات اخلربة ىف اإ

الثقاىف، والعضوية ىف املنظامت الريفية، والاجتاه حنو االإرشاد الزراعى،  

واملمتثةل ىف   وبين درجة اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال

آب، )ش باكت املعلومات الزراعية، وموقع كنانة أ ون  الين، والواتس أ

والفيس بوك، واملاسينجر، وتويرت، ويوتيوب، والتليجرام( للحصول عىل  

 املواحل .  نتاجالتوصيات االإرشادية اخلاصة بإ 

 فروض البحث: 

 لتحقيق الهدف الثاىن مت صياغة الفرض البحىث التاىل: 

توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجاي االتصال املدروسة  للحصول   وبين درجة

نتاج املواحل .   عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

 : يه طريقة البحث ال 

 :     شامةل وعينة البحث 

دارة   جامىل عدد زراع املواحل املسجلني بإ متثلت شامةل البحث ىف اإ

مزارعًا   1910والبالغ عددمه التعاون مبراقبة البس تان للتمنية والتعاون 

حدى عرشة قرية بملرحلتني ال وىل والثانية.   موزعني عىل اإ

ولتحديد جحم العينة املناسب حلجم الشامةل السابقة مت الاعامتد  

عىل جدول حتديد جحم العينة لكرجيىس ومورجان و تبني أ هنا متثل  

جامىل عدد الزراع مبنطقة %17مبحواًث، ميثلون نس بة  320  من اإ

ادلراسة,  تال ذكل حتديد جحم العينة داخل لك قرية بس تخدام معادةل  

 النس بة والتناسب.

وقد مت مجع البياانت من منطقة البحث خالل شهرى أ غسطس  

للباحث مع املبحوثني بقرى   م بملقابةل الشخصية 2021رب عام وسبمت

ض  منطقة البس تان اخملتارة, عن طريق اس امترة اس تبيان أ عدت لهذا الغر 

 وقد اش متلت عىل عدة أ قسام، وميكن توضيح ذكل عىل النحو التايل: 

 املتغريات الشخصية للمبحوثني. 

تضمنت املتغريات الشخصية للمبحوثني من زراع املواحل الًك من:  

السن، وعدد س نوات التعلمي، واملساحة املزنرعة بملواحل،وعدد س نوات 

وية يف املنظامت الريفية، اخلربة ىف زراعة املواحل، والتجديدية، والعض

 والانفتاح الثقاىف، واالإجتاه حنو االإرشاد الزراعى. 

س تفادة الزراع من وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة   قياس درجة اإ

نتاج املواحل للحصول عىل التوصيات االإرشادية   . اخلاصة بإ

نتاج املواحل  توصية موزعة عىل   75وبلغ عدد التوصيات اخلاصة بإ

(  4( توصيات للمواصفات القياس ية للش تالت, و)6النحو التاىل: )
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(  8( توصيات للزراعة ىف ال نفاق، و) 4توصيات للزراعة ىف جور, و)

( توصيات  3( توصيات خاصة بلتقلمي, و) 7توصيات للرى بلتنقيط, و)

( توصيات خاصة  6خاصة بلتسميد خالل فرتة اخلدمة الش توية, و) 

( توصيات خاصة بلتسميد ىف مرحةل  5زتهري, و)بلتسميد ىف مرحةل ال

(  3( توصيات للتسميد ىف مرحةل اكامتل المنو, و)3زايدة جحم الامثر, و)

( توصيات خاصة  4توصيات خاصة مباكحفة دودة أ زهار املواحل, و)

(  3( توصيات ملاكحفة صانعات ال نفاق, و)3مباكحفة ذببة الفاكهة, و) 

( توصيات ملاكحفة ذببة املواحل  3) توصيات ملاكحفة حرشة املن, و

( توصيات ملاكحفة  3( توصيات ملاكحفة تربس املواحل, و) 3البيضاء, و)

(توصيات ملاكحفة أ اكروس املواحل البىن، 3أ اكروس صدأ  املواحل, و)

 ( توصيات ملاكحفة احلرشات القرشية.4و)

 املعاجلة المكية للبياانت. 

ية للبحث مت تفريغها وتبويهبا  بعد الانهتاء من مجع البياانت امليدان 

س تخدام مايكروسوفت أ وفيس أ كسل حصائياً   2010 بإ متهيداً لتحليلها اإ

 مبا حيقق أ هداف البحث وذكل عىل النحو التايل: 

 املتغريات املس تقةل للمبحوثني. 

السن: مت قياسه بسؤال املبحوث عن س نه ل قرب س نة ميالدية  

س نة،   28ال دىن لسن املبحوثني وقت مجع البياانت، وقد بلغ احلد 

س نة، وقد مت توزيع املبحوثني وفقًا لس هنم عىل ثالث   67وحده ال عىل 

 فئات يه: 

ىل  28صغار السن من    س نة 40اإ

ىل  41متوسط السن من    س نة  54اإ

ىل  55كبار السن من   س نة  67اإ

مت قياسها بسؤال املبحوث عن عدد س نوات  عدد س نوات التعلمي:

التعلمي الرمسى الىت حصل علهيا، وقد بلغ احلد ال دىن لعدد س نوات  

س نة، ومت توزيع املبحوثني وفقًا  16س نة، وحده ال عىل  12التعلمي 

 لعدد س نوات تعلميهم عىل ثالث فئات يه: 

 س نة(.  12عدد س نوات تعلمي منخفضة  )متوسط( ) 

 س نة(. 14متوسطة )فوق املتوسط( )  عدد س نوات تعلمي 

 س نة(.  16عدد س نوات تعلمي مرتفعة )جامعى(    ) 

مت قياسها بسؤال املبحوث عن مساحة   املساحة املزنرعة بملواحل:

ال رض بلفدان دليه واملزنرعة بملواحل، وقد بلغ احلد ال دىن ملساحة  

ن،  ومت  فدا 15فدان ، وحده ال عىل    1,25ال رض املزروعة بملواحل

 توزيع املبحوثني وفقًا للمساحة املزنرعة بملواحل عىل ثالث فئات يه: 

 أ فدنة(  5 -1,25مساحة صـــغرية  ) 

 أ فدنة(  10 – 6مساحة متوسـطة  ) 

 فدان(  15 – 11مساحة كــــــبرية  )

مت قياسها بسؤال املبحوث   عدد س نوات اخلربة ىف زراعة املواحل:

عن عدد س نوات خربته ىف زراعة املواحل, وقد بلغ احلد ال دىن لعدد  

س نة،   25س نوات، وحده ال عىل  6س نوات اخلربة ىف زراعة املواحل 

ومت توزيع املبحوثني وفقًا لعدد س نوات خربهتم ىف زراعة املواحل عىل  

 ثالث فئات يه: 

 ( س نة  11  – 6خربة قصريه )

 ( س نة 17 – 12توسطه )خربة م

 (  س نة25 –  18خربة طويهل )

مت قياسها بس تقصاء رأ ى املبحوث عىل مخس عبارات  التجديدية:

ىل حد   تعكس درجة التجديدية وذكل عىل مقياس ثاليث هو موافق، واإ

عىل الرتتيب ،   1، و2، و 3ما، وغري موافق، وأ عطيت ادلرجات 

ية املبحوث، وقد بلغ احلد  ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة جتديد

درجات وحده ال عىل   5ال دىن للمدى الفعىل دلرجة جتديدية املبحوث 

درجة، وعليه مت تقس مي املبحوثني وفقًا دلرجة جتديديهتم عىل ثالث   15

 فئات ىه: 

 ( درجة 8  -5جتديدية منخفضة )  

 (  درجة12  -9جتديدية متوسطة )  

 ( درجة  15-13جتديدية مرتــــــفعة ) 

مت قياسها بسؤال املبحوث عن   :عضوية ىف املنظامت الريفيةال

املنظامت الريفية الىت يشرتك ىف عضويهتا مثل: امجلعية التعاونية  

آبء  الزراعية، وامجلعية التسويقية، ومجعية تمنية اجملمتع احملىل، جملس أ

املدرسة، ومركز الش باب الريفى، اجمللس الشعىب احملىل، وأ عطى  

عن لك منظمة يشرتك ىف عضويهتا، وصفر ىف حاةل عدم  املبحوث درجة 

جامىل عدد املنظامت الىت  العضوية، ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن اإ

يشرتك ىف عضويهتا املبحوث، وبلغ احلد ال دىن للمدى الفعيل للعضوية  

درجات، ومت توزيع املبحوثني   6بملنظامت الريفية صفر، وحده ال عىل 

ىل أ ربع فئات يه: وفقًا دلرجة عضويهت  م الفعلية ىف املنظامت الريفية اإ

 بدون عضويـــــة )صفر( 

 ( منظمة2  -1عضوية منخفضة ) 

 ( منظمة 4-3عضوية متوسطة )

 (  منظمة6-5عضوية مرتفعــــة ) 

نفتاح الثقاىف : مت قياسه بس تقصاء رأ ى املبحوثني عىل مخسة  االإ

بنود يه: زايرة املعارض الزراعية، ومشاهدة التليفزيون، وقراءة  

ىل الراديو،واس تخدام ش بكة املعلومات ادلولية  الصحف، والاس امتع اإ

)االإنرتنت( عن طريق التليفون احملمول، وذكل عىل مقياس مكون من  

،  4واندراً، وال، وأ عطيت ادلرجات أ ربع فئات يه: دامئًا، وأ حيااًن، 

عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن الانفتاح   1، و 2، و 3و

  5الثقاىف للمبحوثني، وقد بلغ احلد ال دىن للمدى الفعيل لالنفتاح الثقايف 
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درجة، ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن   20درجات، وحده ال عىل 

س مي املبحوثني وفقًا دلرجة انفتاهحم  الانفتاح الثقاىف للمبحوثني ومت تق 

ىل ثالث فئات ىه:   الثقايف اإ

 . ( درجات9 -  1انفتاح منخفض ) 

 ( درجة.15  -  10انفتاح متوسط  ) 

 ( درجة. 20  -16انفتاح مرتفــــع )

مت قياسه بس تقصاء رأ ى املبحوثني  الاجتاه حنو االإرشاد الزراعى: 

حدى عرشة عبارة تعكس اجتاههم حنو االإ  رشاد الزراعى،  عىل عدد اإ

ىل حد ما، وغري موافق،   وذكل عىل مقياس ثالىث هو موافق، واإ

عىل الرتتيب ، ومجعت ادلرجة اللكية  1، و2، و3وأ عطيت ادلرجات 

لتعرب عن اجتاه املبحوث حنو االإرشاد الزراعى، وقد بلغ احلد ال دىن  

درجة، وحده   11للمدى النظرى الجتاه املبحوثني حنو االإرشاد الزراعى 

درجة، ومت تقس مي املبحوثني وفقًا الجتاههم حنو االإرشاد   33ل عىل ا

ىل ثالث فئات ىه:   الزراعى اإ

 ( درجة. 17 -  11اجتاه سلىب )

 ( درجة. 25 - 18اجتاه حمايد )

جياىب )   درجة.   ( 33 -26اجتاه اإ

اثنيًا: درجة اس تفادة الزراع من وسائل تكنولوجا االتصال  

 االإرشادية الإنتاج املواحل: املس تحدثة للحصول عىل التوصيات 

مت قياسها بسؤال املبحوثني عن درجة اس تفادهتم من وسائل  

توصية من   75تكنولوجا االتصال املس تحدثة ىف احلصول عىل عدد 

نتاج  املواحل وذكل عىل مقياس ربعى   التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

هو اس تفادة عالية، واس تفادة متوسطة، واس تفادة منخفضة، وال  

عىل الرتتيب ومجعت   1، و 2، و 3، و4يس تفيد، وأ عطيت ادلرجات 

ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة اس تفادة املبحوثني لوسائل تكنولوجا  

االتصال املس تحدثة ىف احلصول عىل التوصيات االإرشادية الإنتاج املواحل  

درجة وحده   75وقد بلغ احلد ال دىن للمدى النظرى دلرجة الاس تفادة 

ىل ثالث فئات ىه:  درجة وعليه مت تقس مي املبحوث  300ال عىل   ني اإ

 ( درجة.150 -75اس تفادة منخفضة )  

 ( درجة. 225-151اس تفادة متوسطة )

 . ( درجة 300-226اس تفادة مرتفعة ) 

 أ دوات التحليل االإحصاىئ: 

ُأس تخدمت أ ساليب االإحصاء الوصفى لتحليل بياانت البحث  

 حسب طبيعة متغريات وأ هداف البحث، وذكل عىل النحو التايل: 

دوىل بلتكرارات واملتوسط املرحج، والنسب املئوية العرض اجل

لتوزيع املبحوثني وفقًا ملتغرياهتم املدروسة, واس تفادة املبحوثني لوسائل  

نتاج   تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

 املواحل.

معامل االإرتباط البس يط لبريسون، لتحديد معنوية العالقة بني  

للمبحوثني وبني درجة اس تفادهتم من   املس تقةل املدروسةات املتغري 

وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات  

نتاج املواحل.     االإرشادية اخلاصة بإ

 النتاجئ ومناقش هتا: 

 وصف عينة البحث: 

تبني أ ن زراع املواحل يتوزعون طبقًا لبعض متغرياهتم املس تقةل  

 النحو التاىل: املدروسة عىل 

 السن: 

( أ ن منوال سن املبحوثني يقع ىف  1أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

تالها ىف   %43,4س نة( وبلغت نسبهتم   67 -55الفئة العمرية )

س نة(    54 -41الرتتيب املبحوثون اذلين يقعون ىف الفئة العمرية )

س نة(, واكنت أ قل   54 -41ىف الفئة العمرية )  %41,3وبلغت نسبهتم 

س نة(,   40 -28مهنم يقعون ىف الفئة العمرية ) %15,3بة مهنم نس  

(  %84,7أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )  ويتضح من تكل النتاجئ

ذوى أ عامر متقدمة مما ينعكس أ ثره عىل زايدة خربهتم ىف التعامل مع  

 وسائل تكنولوجيا االتصال واس تخداهمم لها.  

 : عدد س نوات التعلمي 

( أ ن ما يزيد عىل مخس املبحوثني  2جدول رمق) تبني من النتاجئ 

( حاصلني عىل مؤهل متوسط, ىف حني اتضح أ ن ما  %43,8بقليل )

حاصلون عىل مؤهل فوق متوسط,   (%30,6يقرب من ثلهثم بقليل) 

( حاصلون عىل مؤهل عاىل, وتشري هذه النتاجئ %25,6ربعهم ) وأ ن

ىل أ ن مجيع املبحوثنيبصفة عامة  ت خمتلفة ال مر  حاصلني عىل مؤهال اإ

اذلى يكون هل دوره االإجياىب ىف الاس تفادة من وسائل تكنولوجيا  

االتصال املس تحدثة ىف حصوهلم عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة  

نتاج املواحل.    بإ

 املساحة املزنرعة بملواحل: 

(  %66,6( أ ن ثليث املبحوثني )3أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

أ فدنة( وأ ن ما يزيد عىل   5 -1,25احل ) حيوزون مساحات مزنرعة بملو 

  10-6( دلهيم مساحات مزنرعة بملواحل ترتاوح بني ) 29,4ربعهم ) 

دلهيم مساحات مزنرعة   %4أ فدنة(, ىف حني اكنت أ قل نس بة مهنم 

البية فدان( وتعكس هذه النتاجئ أ ن الغ 15 -11بملواحل ترتاوح )

ة بملواحل ال بأ س  دلهيم مساحات مزنرع ( %96العظمى من املبحوثني )

 هبا.  

 عدد س نوات اخلربة ىف جمال زراعة املواحل.  
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( أ ن أ كرث من نصف املبحوثني بقليل  4أ ظهرت النتاجئ جدول رمق)

وأ ن ما يزيد عىل   ( 11 - 6) ( خربهتم ىف زراعة املواحل قصرية % 55)

  -12( خربهتم ىف جمال زراعة املواحل متوسطة ) % 36) ثلهثم بقليل

خربهتم ىف جمال زراعة املواحل   % 9س نة( بيامن اكنت أ قل نس بة مهنم17

 س نة(.  25 -18طويةل ) 

(  %91أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني ) ويتضح من تكل النتاجئ

  قصرية, وىه نتيجة تؤكد افتقار املبحوثني  زراعة املواحلخربهتم ىف جمال 

لتوعيهتم وتغذيهتم بملعارف واملعلومات االإرشادية الالزمة لتحقيق أ عىل  

نتاجية من املواحل مما يدفعهم لالس مترار ىف زراعهتا.   اإ

 : التجديدية 

( أ ن ما يقرب من ثالثة أ ربع  5أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

( درجة جتديديهتم متوسطة, وأ ن ما يزيد عىل مخسهم  %74,4املبحوثني)

(  درجة جتديديهتم مرتفعة, ىف حني اكنت أ قل نس بة  %20,9بقليل) 

 درجة جتديديهتم منخفضة.   %4,7مهنم 

(  %95,3ويتضح من ذكل أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )

درجة جتديديهتم متوسطة ومرتفعة ومن هنا تأ ىت رضورة توعية هؤالء  

ول  الزراع وحهثم عىل اس تخدام تكنولولوجيا االتصال املس تحدثة للحص

نتاج وتسويق املواحل.  عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

 العضوية ىف املنظامت الريفية: 

ىل أ ن ما يقرب من نصف املبحوثني  6تشريالنتاجئ جدول رمق )  ( اإ

منظامت(, وأ ن ما يقرب من مخس هيم   4-3( أ عضاء ىف )48,1%)

مهنم أ عضاء ىف )    %11,9منظمة(, وأ ن  2-1( أ عضاء ىف )37,8%)

 بدون عضوية.  %3,2منظامت( واكنت أ قل نس بة مهنم  5-6

ىل أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني   و تشري هذه النتاجئ اإ

( أ عضاء ىف منظامت ريفية عديدة مما يتيح هلم اس تخدام  97,8%)

تكنولوجيا االتصال املس تحدثة ىف التواصل مع اخملتصني بالإرشاد  

ت الزراعية بصفة عامة   الزراعى الستشارهتم وحصوهلم عىل املعلوما

نتاج املواحل  مبنطقة البحث بصفة خاصة.   والتوصيات الفنية اخلاصة بإ

نفتاح الثقاىف:   االإ

( أ ن ما يقرب من ثلىث املبحوثني  7توحض النتاجئ جدول رمق )

(  %32,2( انفتاهحم الثقايف متوسط, وأ ن حوايل ثلهثم املبحوثني )% 65)

انفتاهحم الثقايف   % 2,8س بة مهنم انفتاهحم الثقايف مرتفع, وأ ن أ قل ن 

 منخفٌض. 

جاماًل أ ن الغالبية العظمى من   ويتضح من تكل النتاجئ اإ

( انفتاهحم الثقايف متوسط ومرتفع ويرجع ذكل لكوهنم %97,2املبحوثني)

متعلمني مما قد يساعدمه عىل املعرفة بكيفية اس تخدام تكنولوجيا 

نتاج  االتصال املس تحدثة للحصول عىل  التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

 املواحل فاإن ذكل حيد من عزلهتم الاجامتعية بدرجة كبرية. 

 الاجتاه حنو االإرشاد الزراعى: 

( أ ن ما يزيد عىل مخس املبحوثني  8أ وحضت النتاجئ جدول رمق )

(  اجتاههم حنو االإرشاد الزراعى سلىب, وأ ن مخس هيم  % 42,6بقليل ) 

رشاد الزراعى حمايد, ىف حني اكنت أ قل  ( اجتاههم حنو االإ 40,6%)

جياىب, ويتضح من   %16,8نس بة مهنم  اجتاههم حنو االإرشاد الزراعى اإ

جاماًل أ ن ما يزيد عىل أ ربع أ خامس املبحوثني بقليل   هذه النتاجئ اإ

( اجتاههم حنو االإرشاد الزراعى سلىب وحمايد وقد يرجع ذكل  83,2%)

ىل ضعف اخلدمات االإرشادية الىت يقدهم ا االإرشاد الزراعى لزراع  اإ

نتاجية مهنا .   املواحل من حيث احلصول عىل اإ

اس تفادة الزراع املبحوثني من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل  

نتاج املواحل:   التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

بحوثني لوسائل تكنولوجيا  تضمنت درجة اس تفادة الزراع امل 

نتاج املواحل عدد  للحصول عىل التوصيات االإرش االتصال ادية اخلاصة بإ

مثانية عرشة توصية رئيس ية يمت حتقيق لك مهنا من خالل عدد من  

التوصيات الفرعية, وجاءت اس تجابت الزراع املبحوثني عىل النحو  

 التاىل:  

 املواصفات القياس ية للش تالت:  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  9أ ظهرت النتاجئ جدول )

سائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  اس تفادهتم من و 

االإرشادية اخلاصة بملواصفات القياس ية للش تالت قد تراوحت بني  

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيباً   1,34درجة كحد أ دىن , و  1,22

 تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل:  

للصنف   جاء ىف مقدمة تكل التوصيات توصية مطابقة الطعم 

درجة من ثالث درجات, تالها ىف املرتبتني    1,34مبتوسط مرحج قدره  

الثانية والثانية مكرر توصيىت التطعمي عىل أ صل مناسب لظروف  

املنطقة, وخلو الش تالت من االإصابت الفريوس ية مبتوسط مرحج قدره  

درجة للك مهنام عىل الرتتيب, تالها ىف املرتبة الثالثة التوصية  1,29

ىل س نتني ونصف مب القا توسط  ئةل ال يزيد معر الش تةل عن س نتني اإ

ىف املرتبتني الرابعة والرابعة مكرر   درجة, تالها  1,23مرحج قدره 

توصيىت: عدم خروج أ كرث من منو واحد من عني الطعم, وللش تةل مجموع  

 درجة للك مهنام عىل الرتتيب.   1,22جذرى قوى مبتوسط مرحج قدره  

 الزراعة ىف جور:  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  10هرت النتاجئ جدول )أ ظ

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

  1,44االإرشادية اخلاصة بطرق الزراعة ىف جور قد تراوحت بني 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا   1,54درجة كحد أ دىن , و 

 النحو التاىل:  وفقًا للمتوسط املرحج عىل 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبتني: ال وىل وال وىل مكرر  

مقاطف(, ويضاف   5-4توصيىت : خلط انجت احلفر بلسامد البدلى)

مج سلفات  250كجم سلفات نشادر+ 0,5كجم سوبر فوسفات + 1,5

درجة للك مهنام عىل الرتتيب, تالها   1,54بواتس يوم مبتوسط مرحج 
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الثانية التوصية القائةل تكون الرتبة جيدة الصف والهتوية  وىف املرتبة

درجة, تالها ىف املرتبة الثالثة وال خرية  1,45مبتوسط مرحج قدره 

مس   80×  80 × 80توصية حفر اجلور حبيث ال تقل أ بعادها عن 

 درجة.   1,44مبتوسط مرحج قدره 

نفاق:   الزراعة ىف ال 

اس تجابت الزراع املبحوثني عن  ( أ ن 11أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

  1,22االإرشادية اخلاصة بطرق الزراعة ىف أ نفاق قد تراوحت بني 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا   1,23درجة كحد أ دىن , 

 للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

دمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل أ ن  جاء ىف مق

درجة, وتساوى   1,23م مبتوسط مرحج قدره 1م×1يكون معق النفق 

ىف املرتبة الثانية وال خرية التوصيات القائةل بأ ن يكون اجتاه خطوط  

مس, وري  50-40الزراعة من الشامل للجنوب, وتقام املصاطب برتفاع 

  1,22ت يوميًا ملدة أ س بوع مبتوسط مرحج قدره ساعا 8-7ال رض ملدة 

 درجة للك مهنا عىل الرتتيب. 

 الرى )الري بلتنقيط(:  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  12أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

درجة كحد   1,42االإرشادية اخلاصة بلرى بلتنقيط قد تراوحت بني 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط   1,57أ دىن , و

 املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية  القائةل  

ضافة حامض الفوسفوريك قبل الرى بنصف ساعة مبتوسط مرحج   "اإ

لثانية التوصية القائةل "تنظيف  درجة, وتالها ىف املرتبة ا  1,57قدره 

درجة,   1,56وصيانة ش بكة الرى بشلك دورى" مبتوسط مرحج قدره 

تالها ىف املرتبة الثالثة التوصية القائةل "الرى عىل فرتات ترتاوح من  

درجة, وتالها ىف املرتبتني   1,45يوم" مبتوسط مرحج قدره  15 -12

مس مترة", "وعدم  الرابعة والرابعة مكرر "غس يل حمطة الرى بصفة 

تعرض ال جشار للعطش حىت ال تسقط الامثر" مبتوسط مرحج قدره  

درجة للك مهنام عىل الرتتيب, تالها وىف املرتبتني اخلامسة   1,44

  6واخلامسة مكرر توصيىت: اختبار جودة مياه الآبر بشلك دورى لك 

شهور, وخطوط الرى تكون قريبة من منطقة انتشار اجلذور مبتوسط  

درجة للك مهنام عىل الرتتيب, مث جاء ىف املرتبة    1,43قدره مرحج 

السادسة وال خرية جاءت التوصية القائةلا"س تخدام نقاطا ت رى  

  1,42لرت/ ساعة ىف ال راىض الرملية " مبتوسط مرحج قدره  4تصيفها 

 درجة.

 التقلمي:  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني  13أ ظهرت النتاجئ جدول )   

ادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات عن اس تف

درجة كحد أ دىن ,   1,57االإرشادية اخلاصة بلتقلمي قد تراوحت بني 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج   1,74و

 عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية 

درجة,   1,74لقائةل"حتديد ارتفاع ال جشار وامتدادها "مبتوسط مرحج ا

زاةل الرسطاانت وال فرخ املائية مبتوسط مرحج قدره    1,69تالها اإ

درجة, تالها ىف املرتبة الثالثة تطويش ال فرع اجلانبية عند تداخل  

درجة, تالها ىف املرتبة  1,67ال جشار مع بعضها مبتوسط مرحج قدره 

درجة,   1,64زاةل ال فرع املصابة واجلافة مبتوسط مرحج قدره الرابعة ا

تالها ىف املرتبة اخلامسة تطهري أ دوات التقلمي من جشرة ل خرى مبحلول  

درجة, تالها ىف املرتبة   1,60مبتوسط مرحج قدره  %4لكوراكس 

كجم  3السادسة رش ال جشار بعد التقلمي بأ وكس ىي لكورو النحاس مبعدل 

درجة, تالها ىف   1,59م ماء مبتوسط مرحج 600+ مادة انرشة / 

املرتبة السابعة وال خرية يمت التقلمي عقب مجع احملصول مبارشة واالإنهتاء  

 درجة.   1,57منه قبل شهر فرباير مبتوسط مرحج قدره  

 التسميد: )فرتة اخلدمة الش توية( 

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  14أ ظهرت النتاجئ جدول )

وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات   اس تفادهتم من

االإرشادية اخلاصة بلتسميد: )فرتة اخلدمة الش توية( قد تراوحت بني  

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا   1,41درجة كحد أ دىن , و 140

 تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

املرتبة ال وىل التوصية القائةل جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف 

ضافة  لرت محض فوسفوريك عىل ست دفعات من منتصف   15"اإ

درجة, تالها وىف املرتبتني الثانية  1,41يناير" مبتوسط مرحج قدره 

كجم نرتات اكلس يوم عىل دفعتني من   7والثانية مكرر توصيىت: "يضافة 

ضافة  ني من  كجم سلفات نشادر عىل دفعت  25منتصف فرباير", "واإ

درجة للك مهنام عىل   1,40منتصف فرباير" مبتوسط مرحج قدره 

 الرتتيب. 

 التسميد: )مرحةل الزتهري(  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  15أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

قد تراوحت بني   االإرشادية اخلاصة بلتسميد: )خالل مرحةل الزتهري( 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيباً   1,39درجة كحد أ دىن , و  1,37

 تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

دفعات من أ ول مارس"   8لرت حامض فوسفوريك عىل  16"يضاف 

جة, وتساوى ىف املرتبة الثانية وال خرية در  1,39مبتوسط مرحج 

ضافة  دفعات   10كجم نرتات اكلس يوم عىل  82التوصيات القائةل: "اإ

ضافة  كجم نرتات نشادر عىل دفعتني من   18بدءاً من أ ول مارس", "واإ

ضافة  دفعات   10كجم سلفات نشادر عىل 125منتصف مايو", "واإ
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ضافة  دفعات   6ىل كجم سلفات بواتس يوم ع40من أ ول مارس", "واإ

ضافة    6كجم سلفات ماغنس يوم عىل  25من منتصف أ بريل", "واإ

درجة للك مهنا   1,37دفعات من منتصف أ بريل" مبتوسط مرحج قدره 

 عىل الرتتيب. 

 التسميد: ) مرحةل زايدة جحم الامثر وكرس اللون(  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  16أ ظهرت النتاجئ جدول )

تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات   اس تفادهتم من وسائل

االإرشادية اخلاصة بلتسميد: )مرحةل زايدة جحم الامثر وكرس اللون( قد  

درجة كحد أ قىص ومت   1,41درجة كحد أ دىن , و  1,39تراوحت بني 

 ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

دفعات من منتصف   10كجم سلفات ماغنس يوم عىل  25"يضاف 

 ىف املرتبة الثانيةدرجة, وتساوى  1,41يوليو" مبتوسط مرحج قدره 

  10كجم نرتات نشادر عىل  82وال خرية التوصيات القائةل:"ويضاف 

  6كجم سلفات نشادر عىل  90ف دفعات من أ ول يونيو","ويضا

كجم سلفات بواتس يوم   85دفعات من منتصف أ غسطس", "ويضاف 

لرت حامض   16دفعات من منتصف يوليو", "ويضاف  10عىل 

دفعات من منتصف يوليو" مبتوسط مرحج قدره   4الفوسفوريك عىل 

 درجة للك مهنا عىل الرتتيب   1,39

منو(    التسميد: ) مرحةل اكامتل ال

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  17تاجئ جدول )أ ظهرت الن 

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

االإرشادية اخلاصة بلتسميد: )مرحةل اكامتل المنو( قد تراوحت بني  

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيباً   1,41درجة كحد أ دىن , و  1,38

 عىل النحو التاىل:  تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

ضافة  دفعات من أ ول أ كتوبر"   8كجم سلفات ماغنس يوم عىل  50"اإ

  120درجة, تالها وىف املرتبة الثانية يضاف  1,41مبتوسط مرحج 

دفعات من أ ول أ كتوبر مبتوسط مرحج   8كجم سلفات بواتس يوم عىل 

درجة, تالها ىف املرتبة الثالثة وال خرية التوصية القائةل   1,39قدره 

كجم سلفات نشادر عىل أ ربع دفعات من أ ول أ كتوبر   6"يضاف 

 درجة.   1,38مبتوسط مرحج قدره 

 )أآفة دودوة أ زهار املواحل(    

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  18أ ظهرت النتاجئ جدول )

التصال للحصول عىل التوصيات  اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا ا

االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل )دودة أ زهار  

درجة  2,25درجة كحد أ دىن , و 2,19املواحل(  قد تراوحت بني 

كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو  

 التاىل:   

ملرتبة ال وىل التوصية القائةل جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف ا

لرت ماء مبتوسط مرحج قدره   100مس / 250مبعدل  %5الرش بلمبادا 

درجة, تالها وىف املرتبة الثانية التوصية القائةل "الرش مببيد   2,25

مبتوسط مرحج قدره درجتان, تالها ىف املرتبة الثالثة  %5,7سبيدو 

  % 48س برولكمي وال خرية التوصية القائةل الرش بلكورو بربنو 

 درجة.  2,19لرت ماء مبتوسط مرحج قدره  100مس/ 100

 أآفة ذببة الفاكهة:  

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  19أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

هة(   االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل) ذببة الفاك

درجة كحد أ قىص   2,40درجة كحد أ دىن ,و 2,36قد تراوحت بني 

 ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

  2,40لرت ماء مبتوسط مرحج  100مس/150الرش مببيد البدلوك 

املرتبتني الثانية والثانية مكرر توصيىت: "الرش مببيد  درجة, تالها ىف

لرت ماء", "والرش مببيد  100مس/ 150 -100 %10البلندو

  2,39لرت ماء" مبتوسط مرحج قدره 100مس/ 150-100جليكور

درجة للك مهنام عىل الرتتيب, تالها ىف املرتبة الثالثة وال خرية التوصية 

لرت ماء  100مس/100ل مبعد % 40القائةل "الرش مببيد سايدون 

 درجة.   2,36مبتوسط مرحج قدره 

نفاق:    أآفة صانعات ال 

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  20أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل)صانعات ال نفاق(  

درجة كحد أ قىص   2,43درجة كحد أ دىن ,و 2,30ت بني قد تراوح

 ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

لرت ماء" مبتوسط مرحج  100/ 3مس40مبعدل  % 1,8"الرش بفريمتيك

املرتبة الثانية التوصية القائةل "الرش  درجة, تالها ىف  2,43قدره 

لرت ماء" مبتوسط مرحج قدره   100مل/150مبعدل  %1,8بأ بمكتني 

درجة, تالها ىف املرتبة الثالثة وال خرية التوصية القائةل "الرش   2,40

 درجة.   2,30" مبتوسط مرحج قدره % 1,5بزيت معدىن تركزي  

 حرشات املن:  

تجابت الزراع املبحوثني عن  ( أ ن اس  21أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل)حرشات املن(  

درجة كحد أ قىص   2,40درجة كحد أ دىن , و 2,28قد تراوحت بني 

 النحو التاىل: ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

درجة, تالها وىف   2,40الرش بأ ميدو كونفيدور مبتوسط مرحج قدره 
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" مبتوسط  % 20املرتبة الثانية التوصية القائةل "الرش مببيد  موسبيالن 

التوصية درجة, تالها وىف املرتبة الثانية وال خرية  2,34مرحج قدره 

القائةل "الرش بىك زد أ و سوبر روايل ويكون الرش عىل شلك مشس ية"  

 درجة.   2,28مبتوسط مرحج قدره 

 ذببة املواحل البيضاء 

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  22أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

احلرشية الىت تصيب املواحل)ذببة املواحل   االإرشادية اخلاصة بلآفات

درجة   2,35درجة كحد أ دىن , و 2,22البيضاء( قد تراوحت بني 

كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو  

 التاىل:

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

ىف املرتبة درجة, تالها و 2,35جليكيور مبتوسط مرحج "الرش مببيد 

مبعدل   % 40التوصية القائةل"الرش مببيد سايدون  الثانية

درجة, تالها وىف   2,34لرت ماء" مبتوسط مرحج قدره 100مس/ 100

املرتبة الثالثة وال خرية التوصية القائةل "الرش بىك زد أ و سوبر رايل  

 درجة.  2,22مرحج قدره   ويكون الرش عىل شلك مشس ية" مبتوسط

 تربس املواحل:   

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  23أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل)تربس املواحل قد  

درجة كحد أ قىص ومت   2,48و درجة كحد أ دىن ,  2,47تراوحت بني 

 ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

درجة,   2,48مبتوسط مرحج قدره  % 20"الرش مببيد موسبيالن

مارشال  وتساوت ىف املرتبة الثانية وال خرية توصيىت: "الرش مببيد 

لرت ماء", "والرش مببيد أ كرتا مبتوسط مرحج  100مس/ 50مبعدل 25%

 درجة للك مهنام عىل الرتتيب.  2,47قدره  

اكروس صدأ  املواحل:     أ 

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  24أ ظهرت النتاجئ جدول )

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

لآفات احلرشية الىت تصيب املواحل)أ اكروس صدأ   االإرشادية اخلاصة ب

درجة كحد   2,39درجة كحد أ دىن , و2,25املواحل( قد تراوحت بني 

 أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبتني ال وىل وال وىل مكرر  

لرت ماء",  100مج/ 250مبعدل  % 70 توصيىت: "الرش بربمكتني

لرت ماء" مبتوسط مرحج  100/ 3مس 40مبعدل  % 1,8"والرش بفريمتيك

درجة, تالها وىف املرتبة الثانية وال خرية التوصية القائةل  2,39قدره 

لرت ماء مبتوسط مرحج  100مج/ 250مبعدل  %80"الرش مبيكروفيت

 درجة.  2,25قدره  

اكروس املواحل البىن:    أ 

( أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  25النتاجئ جدول )أ ظهرت 

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب املواحل)أ اكروس صدأ   

درجة كحد   2,39درجة كحد أ دىن , و2,25املواحل( قد تراوحت بني 

 ليًا وفقًا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تناز 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل وال وىل مكرر  

لرت ماء, والرش  100مج/ 250مبعدل  %70توصيىت الرش بربمكتني 

  2,39لرت ماء مبتوسط مرحج 100/ 3مس40مبعدل  % 1,8بفريمتيك

مبعدل   % 80مبيكروفيت  درجة, تالها ىف املرتبة الثانية وال خرية الرش

 درجة.   2,25لرت ماء مبتوسط مرحج قدره 100مج/  250

 احلرشات القرشية والبق ادلقيقى:  

(  أ ن اس تجابت الزراع املبحوثني عن  26أ ظهرت النتاجئ جدول ) 

اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات  

ملواحل)احلرشات  االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب ا

درجة كحد أ دىن ,   2,08القرشية والبق ادلقيقى( قد تراوحت بني 

درجة كحد أ قىص ومت ترتيهبا ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج   2,29و

 عىل النحو التاىل: 

جاء ىف مقدمة تكل التوصيات وىف املرتبة ال وىل التوصية القائةل 

لرت ماء مبتوسط   100 / مس40مبعدل  % 18,5"الرش بأ جري فليكس 

درجة, تالها وىف املرتبة الثانية التوصية القائةل   2,29مرحج قدره 

لرت ماء" مبتوسط مرحج قدره  100مس/ 50 %10"الرش بأ دمريال 

درجة, تالها وىف املرتبة الثالثة التوصية القائةل "الرش   2,26

لرت ماء"  مبتوسط مرحج قدره   100مس / 50مبعدل  % 10بربوكس ميو 

درجة, تالها وىف املرتبة الرابعة وال خرية التوصية القائةل   2,21

  2,08لرت ماء مبتوسط مرحج قدره  100لرت/ 1,5مبعدل  % 97"اتجير

 درجة.

وبتوزيع الزراع املبحوثني وفقًا ملس توى رأ هيم ىف درجة الاس تفادة  

من وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات  

جاماًل جدول )االإرشادية ىف  نتاج املواحل اإ ( تبني أ ن ما يقرب من  27اإ

( مس توى اس تفادهتم من وسائل  %58,4ثالثة أ خامس املبحوثني )

تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف  

جاماًل منخفض, وأ ن ما يقرب من مخس هيم )  نتاج املواحل اإ (  %38,5اإ

مهنم مس توى   % 3,1قل نس بة مس توى اس تفادهتم متوسط, واكنت أ  

 اس تفادهتم مرتفع. 

ىل أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني   وتشري هذه النتاجئ اإ

( مس توى اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال  96,9%)

جاماًل   نتاج املواحل اإ املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف اإ

اجلهاز االإرشادى  متوسط ومنخفض وبناء عليه جيب عىل القامئني عىل 

بزتويد هؤالء الزراع املبحوثني بملعلومات الالزمة ىف جمال اس تخدام  
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وتكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية  

نتاجيهتا وبلتاىل تعظمي الاس تفادة مهنا.   اخلاصة بتسويق املواحل لزايدة اإ

تفادة املبحوثني من  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة اس  

تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية  

نتاج املواحل.   اخلاصة بإ

ينص الفرض االإحصاىئ عىل أ نه ال توجد عالقة معنوية بني  

املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وىه: السن، وعدد س نوات 

نتاج  التعلمي، واملساحة املزروعة  بملواحل، وعدد س نوات اخلربة ىف اإ

نفتاح الثقاىف، والعضوية ىف املنظامت الريفية،  املواحل، والتجديدية، واالإ

والاجتاه حنو االإرشاد وبين درجة اس تفادهتم من وسائل تكنولوجاي  

االتصال واملمتثةل ىف: )ش باكت املعلومات الزراعية، وموقع كنانة أ ون  

آب، والفيس ب  وك، واملاسينجر، وتويرت، واليوتيوب، الين، والواتس أ

نتاج املواحل   والتليجرام( للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف اإ

والختبار حصة هذا الفرض مت حساب معامل االإرتباط البس يط  

 -( : 28لبريسون وأ ظهرت النتاجئ جدول )  

بني   0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

لعضوية ىف املنظامت الريفية وبني درجة اس تفادة  متغريى التجديدية, وا

املبحوثني من تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات  

نتاج املواحل وبلغت قميىت معامل الارتباط البس يط   االإرشادية اخلاصة بإ

، وميكن تفسري ذكل بأ نه لكام زادت جتديدية الزراع املبحوثني  0,202

املنظامت الريفية لكام زادت اس تفادهتم من   ولكام زادت عضويهتم ىف 

وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة املدروسة للحصول عىل  

نتاج املواحل، وبناء عىل ذكل ميكن رفض   التوصيات االإرشادية ىف اإ

الفرض االإحصاىئ السابق جزئيًا فامي يتعلق بعدم وجود عالقة  بني هذا  

كنولوجاي االتصال املدروسة  املتغري وبين درجة اس تخداهمم لوسائل ت

للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف تسويق املواحل وقبول الفرض 

 البحىث اذلى ينص عىل وجود عالقة بهنام. 

عدم وجود عالقة بني لك من املتغريات املس تقةل  املدروسة 

للمبحوثني وىه: السن, وعدد س نوات التعلمي, واملساحة املزنرعة  

اخلربة, والانفتاح الثقاىف, والاجتاه حنو الارشاد  بملواحل, وعدد س نوات 

الزراعى وبني درجة اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال  

نتاج املواحل وبلغت   املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف اإ

,  0,093, 0.093, 0,057, 0,102قمي معامل الارتباط البس يط 

 ميكن قبول الفرض البحىث  عىل الرتتيب، وبلتاىل مل 0,102, 0,040

 هبذه اجلزئية.

 املراجع: 

براهمي حسن، اس تفادة املرشدين الزراعيني و الزراع من   اجلويىل، مسري اإ

ش بكة اتصال البحوث بالإرشاد الزراعي ) فريكون ( مبحافظيت كفر  

الش يخ والبحرية، رساةل ماجس تري، لكية الزراعة، جامعة  

   2008االإسكندرية،

  رمحة، حس نني شفيق، االإعالم الالكرتوين بني الفاعلية والرمقية، برس 

 2007للطباعة والنرش، القاهرة،  

عبد الواحد، منصور أ محد حفين، االإرشاد الزراعي االإلكرتوىن بني الواقع 

 . 2015والتطبيق، الطبعة ال وىل، املكتب العرب للمعارف، القاهرة،

اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لل مم املتحدة، تقرير ال مني العام لل مم  

قل التكنولوجيا حتقيقا للمنفعة املتبادةل، املتحدة، الابتاكر والبحث ون

وتنظمي املشاريع والتمنية القامئة عىل التعاون يف جممتع املعلومات، اللجنة  

 . 2012املعنية بتسخري العمل والتكنولوجيا ل غراض التمنية، جنيف، 

https://www.youm7.com/story/2019/1/5 

  زيع املبحوثني وفقًا للسن تو  : 1جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا لعدد س نوات التعلمي  : 2جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا للمساحة املزنرعة بملواحل  : 3جدول  

 

 % عدد  السن
 15,3 49 س نة  40 -28
 41,3 132 س نة  54 -41

 43,4 139 س نة  67 -55
 100 320 االإجامىل

 % عدد  عدد س نوات التعلمي
 43,8 140 سنـــــــة )حاصل عىل مؤهل متوسط (  12

 30,6 98 سنــــــة ) حاصل عىل مؤهل فوق متوسط(  14
 25,6 82 سنــــــة )حاصل عىل مؤهل عاىل(  16

 100 320 االإجامىل

 % عدد  املساحة املزنرعة بملواحل
 66,6 213 أ فدنة  5 -1,25

 29,4 94 أ فدنة  10  -6
 4 13 فدان  15 -11

 100 320 االإجامىل
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 توزيع املبحوثني وفقًا لعدد س نوات اخلربة ىف زراعة املواحل : 4جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا للتجديدية  : 5جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا للعضوية ىف املنظامت الريفية  : 6جدول  

نفتاح الثقاىف  : 7جدول    توزيع املبحوثني وفقًا لالإ

 توزيع املبحوثني وفقًا الجتاههم حنو االإرشاد الزراعى   : 8جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بملواصفات القياس ية للش تالت  : 9جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلزراعة ىف جور  : 10جدول  

 

 

 

 % عدد  عدد س نوات اخلربة ىف زراعة املواحل
 55 176 (  س نوات10  - 4خربة قصرية )

 36 116 (  س نة18  -11خربة متوسطة )
 9 28 (  س نة 25-19خربة طويةل  ) 

 100 320 االإجامىل

 % عدد  التجديدية
 4,7 15 (   درجات 8  -5منخفضة ) 

 74,4 238 (  درجة12-9متوسطة ) 
 20,9 67 ( درجة15-13مرتفعة )

 100 320 االإجامىل

 % عدد  العضوية ىف املنظامت الريفية
 2,2 7 بدون عضــــــــــوية )صفر( منظمة 

 37,8 121 ( منظمة2-1عضوية منخفضة  )
 48,1 154 ( منظامت4-3عضوية  متوسطة ) 

 11,9 38 (  منظامت 6-5عضوية مرتفعـــة )
 100 320 االإجامىل

نفتاح الثقاىف   % عدد  االإ
 2,8 9 ( درجات 9ــ5انفتاح منخفض  )
 65 208 ( درجة15-10انفتاح متوسط   )

 32,2 103 ( درجة20-16انفتاح مرتــفع  )
 100 320 االإجامىل

 % عدد  الاجتاه حنو االإرشاد الزراعى 
 42,6 136 ( درجة 18ـ 11اجتاه سلىب  ) 
 40,6 130 ( درجة26-19اجتاه حمايد  ) 

 16,8 54 ( درجة33-27اجتاه اجياىب  )
 100 320 االإجامىل

 التوصيـــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 1 1,34 253 33 25 9 للصنفمطابقة الطعم  1
 2 1,29 259 33 25 3 التطعمي عىل أ صل مناسب لظروف املنطقة 2
 م 2 1,29 259 33 25 3 خلو الش تالت من االإصابت الفريوس ية 3
 4 1,22 269 36 12 3 عدم خروج أ كرث من منو واحد من عني الطعم 4
 م 4 1,22 269 36 12 3 يكون للش تةل مجموع جذرى قوى 5
ىل س نتني ونصف  6  3 1,23 263 42 12 3 ال يزيد معر الش تةل عن س نتني اإ

 التوصيــــــــــــــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 3 1,44 218 67 30 5 مس  80 ×  80  × 80حفر اجلور حبيث ال تقل أ بعادها عن  7
 1 1,54 201 70 44 5 مقاطف( 5-4خلط انجت احلفر بلسامد البدلى) 8
 م 1 1,54 201 70 44 5 مج سلفات بواتس يوم 250كجم سلفات نشادر+ 0,5كجم سوبر فوسفات +1,5يضاف  9

 2 1,45 215 70 30 5 والهتويةتكون الرتبة جيدة الصف  10
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 توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بطرق الزراعة ىف ال نفاق  : 11جدول  

 توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بطرق الرى بلتنقيط : 12جدول  

 
 توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلتقلمي : 13جدول  

 لش تويةتوزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلتسميد أ ثناء فرتة اخلدمة ا : 14جدول  

 الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلتسميد خالل مرحةل الزتهري توزيع املبحوثني وفقًا   : 15جدول  

 

 

 

 

 التوصيــــــــــــــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 1 1,23 268 33 16 3 م 1م×1معق النفق أ ن يكون  11
 2 1,22 271 30 16 3 أ ن يكون اجتاه خطوط الزراعة من الشامل للجنوب 12
 م 2 1,22 271 30 16 3 مس 50-40تقام املصاطب برتفاع  13
 م 2 1,22 271 30 16 3 ساعات يوميًا ملدة أ س بوع 8-7ري ال رض ملدة  14

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 2 1,56 207 61 38 14 دورىتنظيف وصيانة ش بكة الرى بشلك   15
 4 1,44 217 78 11 14 غس يل حمطة الرى بصفة مس مترة  16
ضافة حامض الفوسفوريك قبل الرى بنصف ساعة  17  1 1,57 204 64 38 14 اإ
 5 1,43 223 72 11 14 شهور   6اختبار جودة مياه الآبر بشلك دورى لك  18
 م 5 1,43 225 67 14 14 اجلذور خطوط الرى تكون قريبة من منطقة انتشار  19
 6 1,42 225 70 11 14 لرت/ ساعة ىف ال راىض الرملية  4اس تخدام نقاطات رى تصيفها  20
 م 4 1,44 217 78 11 14 عدم تعرض ال جشار للعطش حىت ال تسقط الامثر  21
 3 1,45 220 63 29 8 يوم  15 -12الرى عىل فرتات ترتاوح من   22

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 7 1,57 203 60 48 9 واالإنهتاء منه قبل شهر فرباير يمت التقلمي عقب مجع احملصول مبارشة  23
زاةل ال فرع املصابة واجلافة  24  4 1,64 190 64 57 9 اإ
 1 1,74 181 50 80 9 حتديد ارتفاع ال جشار وامتدادها  25
زاةل الرسطاانت وال فرخ املائية 26  2 1,69 189 50 72 9 اإ
 3 1,67 192 50 69 9 ال جشار مع بعضها تطويش ال فرع اجلانبية عند تداخل  27
 5 1,60 198 61 52 9 % 4تطهري أ دوات التقلمي من جشرة ل خرى مبحلول لكوراكس   28

كجم + مادة  3رش ال جشار بعد التقلمي بأ وكس ىي لكورو النحاس مبعدل  29
 6 1,59 198 61 55 6 م ماء600انرشة / 

 التوصيـــــــــــات االإرشادية م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 1 1,41 229 56 30 5 محض فوسفوريك عىل ست دفعات من منتصف يناير لرت   15يضاف  30
 2 1,40 231 54 30 5 كجم نرتات اكلس يوم عىل دفعتني من منتصف فرباير  7يضاف  31
 م 2 1,40 231 54 30 5 كجم سلفات نشادر عىل دفعتني من منتصف فرباير 25يضاف  32

 التوصيــــــــــــات االإرشادية  م 
املتوسط  درجة الاس تفادة 

 املرحج
 الرتتيب 

 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية
 2 1,37 234 60 21 5 بدءاً من أ ول مارس دفعات  10كجم نرتات اكلس يوم عىل  82يضاف  33
 م 2 1,37 234 60 21 5 كجم نرتات نشادر عىل دفعتني من منتصف مايو  18يضاف  34
 م 2 1,37 234 60 21 5 دفعات من أ ول مارس  10كجم سلفات نشادر عىل 125يضاف  35
 م 2 1,37 234 60 21 5 دفعات من منتصف أ بريل 6كجم سلفات بواتس يوم عىل 40يضاف  36
 م 2 1,37 234 60 21 5 دفعات من منتصف أ بريل 6كجم سلفات ماغنس يوم عىل  25يضاف  37
 1 1,39 231 60 21 8 دفعات من أ ول مارس  8لرت حامض فوسفوريك عىل  16يضاف  38
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م  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلتسميد خالل مرحةل زايدة جح : 16جدول 
 الامثر وكرس اللون 

 لمنو توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلتسميد خالل مرحةل اكامتل ا : 17جدول  

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 18جدول 
 )دودوة أ زهار املواحل( 

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 19جدول 
 )ذببة الفاكهة( 

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 20جدول 
 )صانعات ال نفاق( 

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 21جدول 
 )حرشات املن( 

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 2 2,34 134 16 96 74 % 20موسبيالن  الرش مببيد 57
 3 2,28 140 16 99 65 الرش بىك زد أ و سوبر روايل ويكون الرش عىل شلك مشس ية 58
 1 2,40 125 16 105 74 الرش بأ ميدو كونفيدور  59

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 22 جدول 
 )ذببة املواحل البيضاء(

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 أ س تفيدال  منخفضة متوسطة عالية

 1 2,35 128 16 111 65 الرش مببيد جليكيور 60
 3 2,22 149 7 108 56 الرش بىك زد  أ و سوبر رايل ويكون الرش عىل شلك مشس ية. 61
 2 2,34 128 19 108 65 لرت ماء 100مس/100مبعدل   %40الرش مببيد سايدون  62

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 2 1,39 229 63 21 7 دفعات من أ ول يونيو  10كجم نرتات نشادر عىل  82يضاف  39
 م 2 1,39 229 63 21 7 دفعات من منتصف أ غسطس  6كجم سلفات نشادر عىل  90يضاف  40
 م 2 1,39 229 63 21 7 دفعات من منتصف يوليو   10كجم سلفات بواتس يوم عىل   85يضاف  41
 1 1,41 227 63 21 9 دفعات من منتصف يوليو   10ماغنس يوم عىل  كجم سلفات  25يضاف  42
 م 2 1,39 229 63 21 7 دفعات من منتصف يوليو   4لرت حامض الفوسفوريك عىل  16يضاف  43

 التوصيـــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 3 1,38 232 62 19 7 سلفات نشادر عىل أ ربع دفعات من أ ول أ كتوبر كجم  6يضاف  44
 2 1,39 230 62 21 7 دفعات من أ ول أ كتوبر  8كجم سلفات بواتس يوم عىل  120يضاف  45
 1 1,41 227 62 24 7 دفعات من أ ول أ كتوبر  8كجم سلفات ماغنس يوم عىل  50يضاف  46

 التوصيـــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 أ س تفيدال  منخفضة متوسطة عالية

 1 2,25 144 20 89 67 لرت ماء  100مس /  250مبعدل   %5الرش بلمبادا   47
 3 2,19 144 26 95 55 لرت ماء  100مس/100 % 48الرش بلكورو بربنوس برولكمي  48
 2 2,24 145 17 94 64 % 5,7الرش مببيد سبيدو  49

 التوصيـــــــــــــات االإرشادية  م 
املتوسط  درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املرحج
 أ س تفيدال  منخفضة متوسطة عالية

 1 2,40 124 18 105 73 لرت ماء100مس/150الرش مببيد البدلوك  50
 2 2,39 124 18 108 70 لرت ماء 100مس/150  -100  %10الرش مببيد البلندو 51
 م 2 2,39 124 18 108 70 لرت ماء 100مس/ 150-100الرش مببيد جليكور 52
 3 2,36 127 18 108 67 لرت ماء 100مس/100مبعدل   %40الرش مببيد سايدون  53

 التوصيـــــــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 3 2,30 136 18 100 66 % 1,5الرش بزيت معدىن تركزي    54
 1 2,43 122 18 100 80 لرت ماء100/ 3مس40مبعدل  % 1,8الرش بفريمتيك 55
 2 2,40 125 18 100 77 لرت ماء  100مل/ 150مبعدل  %1,8الرش بأ بمكتني  56



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (352-365) Baroor et al 

364 

 

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 23جدول 
 )تربس املواحل( 

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
املتوسط  درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

 2 2,47 125 7 102 86 لرت ماء100مس/ 50مبعدل %25الرش مببيد مارشال   63
 1 2,48 125 7 99 89 % 20الرش مببيد موسبيالن 64
 م 2 2,47 125 7 102 86 الرش مببيد أ كرتا  65

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 24جدول 
 )أ اكروس صدأ  املواحل( 

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 أ س تفيدال  منخفضة متوسطة عالية

 1 2,39 133 7 101 79 لرت ماء100مج/  250مبعدل   %70الرش بربمكتني  66
 2 2,25 136 25 101 58 لرت ماء 100مج/  250مبعدل   %80الرش مبيكروفيت 67
 م 1 2,39 133 7 101 79 لرت ماء100/ 3مس40مبعدل  % 1,8الرش بفريمتيك 68

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 25جدول 
 )أ اكروس صدأ  املواحل( 

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 أ س تفيدال  منخفضة متوسطة عالية

 1 2,39 133 7 101 79 لرت ماء100مج/  250مبعدل   %70الرش بربمكتني  66

لرت  100مج/  250مبعدل   %80الرش مبيكروفيت 67
 2 2,25 136 25 101 58 ماء 

 م 1 2,39 133 7 101 79 لرت ماء100/ 3مس40مبعدل  % 1,8الرش بفريمتيك 68
 

واحل  توزيع املبحوثني وفقًا الس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بلآفات احلرشية الىت تصيب امل : 26جدول 
 )احلرشات القرشية والبق ادلقيقى( 

 التوصيــــــــات االإرشادية  م 
 درجة الاس تفادة 

 الرتتيب  املتوسط املرحج
 ال أ س تفيد منخفضة متوسطة عالية

لرت   100مس/ 40مبعدل  % 18,5الرش بأ جري فليكس  72
 1 2,29 134 13 120 53 ماء 

 3 2,21 144 7 126 43 لرت ماء  100مس /  50مبعدل   %10الرش بربوكس ميو 73
 2 2,26 134 13 129 44 لرت ماء100مس/ 50  %10الرش بأ دمريال  74
 4 2,08 150 25 114 31 لرت ماء  100لرت/ 1,5مبعدل  % 97الرش بتاجير  75

نتاج   حوثني وفقًا ملس توى الاس تفادة منتوزيع الزراع املب  : 27جدول  وسائل تكنولوجيا االتصال املس تحدثة للحصول عىل التوصيات االإرشادية ىف اإ
جاماًل   حماصيل املواحل اإ

 % عدد  مس توى الاس تفادة  م 
 58,4 187 منخفض  1
 38,5 123 متوسط  2
 3,1 10 مرتفع 3

 100 320 االإجامىل

قمي معامل الارتباط البس يط لعالقة لك من املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني درجة اس تفادهتم من وسائل تكنولوجيا االتصال   : 28جدول 
نتاج املواحل  للحصول عىل التوصيات االإرشادية اخلاصة بإ

قمي معامل الارتباط البس يط   املتغريات املس تقةل م 
 لبريسون

 0,102 السن 1
 0,057 عدد س نوات التعلمي 2
 0,093 املساحة املزروعة بملواحل 3
 0,093 عدد س نوات اخلربة ىف زراعة املواحل 4
 ** 0,202 التجديدية 5
 ** 0,183 العضوية يف املنظامت الريفية 6
نفتاح الثقاىف  7  0,040 االإ
 0,102 االإجتاه حنو االإرشاد الزراعى  8
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ABSTRACT 

The research is aiming to determine the degree to which the respondents’ farmers benefiting from 
means of communication technology to Get Extension recommendations for citrus production. The 
most important results are as follows :  the majority of respondents (84.7%) are in advanced ages 41-67 
years the majority of respondents (98.7%) have higher and above-average or intermediate 
qualifications. the majority of respondents their cultivated citrus areas are ranging between 1.25-10 
acres. majority of respondents (95.3%) have medium or high degree of innovation. the majority of 
respondents (97.8%) are members in 1-6 organizations. the majority of respondents (97.8%) have 
cultural openness between medium and high  level and more than four-fifths of the respondents 
(83.2%), their level of attitude towards agricultural extension are negative and neutral . the majority of 
respondents (91%) have short and medium citrus cultivation experience ranging between 4-18 years. 
the majority of  respondents, (96.9%), their level of benefits from means of communication technology 
to get Extension recommendations about citrus production in general are medium and low. There is a 
positive correlation between the two variables: innovative, membership in rural organizations, and 
the degree which the respondents’ farmers benefit from means of communication technology to get 
Extension recommendations for citrus production. 

Keywords: Citrus Growers, Citrus Growers Benefit, New Means of Communication Technology, 
Extension Recommendations, Citrus Production, Al-Bustan Area. 

 


