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ادلور الإرشادى لرشاكت القطاع الزراعى اخلاص ىف جمال املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء عىل بعض حماصيل اخلرض مبحافظة  

 البحرية 

 . الرفاعي سلامين حسن    ، أ براهمي كامل ال خوص   ، عبد احللمي أ محد خلف مرزابن   ، *   سامعيل اإ زين العابدين فراج سعد 

متع   . مص  ،القاهرة ،زهرجامعة ال   ،لكية الزراعة ،الريفيقسم الإرشاد الزراعى واجمل

 zain1999@azhar.ed:  الربيد الاليكرتوين للباحث الرئيس 

    امللخص العرب 

دارة رشاكت القطاع  اخلاص بتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء اليت   الزراعي اس هتدف البحث حتديد مس توى قيام املبحوثني من القامئني عىل اإ

دارة رشاكت القطاع  وهجيت تصيب حماصيل اخلرض من  ث مبحافظة  البح  يأ جر اخلاص، والزراع، والزراع املبحوثني، وقد  الزراعينظر القامئني عىل اإ

جامىل البحرية، ومجعت البياانت من  مبحواًث، وأ خرى من القامئني عىل أ دارة رشاكت القطاع الزراعى   381عينتني هام عينة من زراع احملاصيل املدروسة ابإ

جامىل  واس تخدم يف حتليل   م،2021مبحواًث، ابس تخدام اس امترىت اس تبيان ابملقابةل الشخصية، خالل شهرى أ غسطس، وسبمترب عام  115اخلاص ابإ

أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني القامئني عىل   البياانت وعرضها جبداول احلص العددى، والنسب املئوية، واملتوسط احلساب، ومتثلت أ مه النتاجئ فامي يىل: 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص ) من   %59,9لذلاببة البيضاء بدرجة مرتفعة، مقابل   ( يرون قياهمم بتوعية الزراع بتوصيات املاكحفة املتاكمةل %92,1اإ

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص ) أ  الزراع. أ ن ما يقرب من ثالثة  ( يرون قياهمم بتدريب الزراع عىل  %56,6خامس املبحوثني من القامئني عىل اإ

دارة رشاكت   من الزراع.  %47,5توصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء بدرجة متوسطة، مقابل  أ ن ما يزيد بقليل عىل نصف املبحوثني من القامئني عىل اإ

من   %34,8( يرون قياهمم بنشاط متابعة تنفيذ الزراع لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء بدرجة متوسطة، مقابل %50,5القطاع الزراعى اخلاص )

 الزراع.

 . اخلرض لآفات املتاكمةل  املاكحفة ،اخلاص الزراعى القطاع رشاكت  ،الإرشادي ادلور: الاسرتشادية   اللكامت 

 مقدمة البحث: 

تُعترب حماصيل اخلرض من احملاصيل ال كرث مالءمة للزراعة ىف معظم  

ال راىض مقارنة بغريها من احملاصيل الزراعية، نظرا لرتفاع رحبيهتا  

نتاج   نتاهجا، مما جيعل املزارع حيصل عىل اإ ىل رسعة دورة اإ ابلإضافة اإ

 (.      121، ص2012رسيع وعائد اقتصادى مناسب )محمد: 

وتأ ىت حماصيل البطاطس، والفاصوليا اجلافة، والطامطم، يف مقدمة  

حماصيل اخلرض مبحافظة البحرية من حيث جحم املساحة املزنرعة ىف  

فدان،   54442فدان، و  62053خمتلف العروات والىت تبلغ 

جامىل  25465 فدان وبنس بة حواىل   141960فدان عىل الرتتيب ابإ

جامىل املساحة املزنر % 53,4 عة مبحاصيل اخلرض عىل مس توى  من اإ

 (. 2018/2019احملافظة )قطاع الش ئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: 

وتُعترب اذلاببة البيضاء من أ كرث الآفات اليت تصيب حماصيل اخلرض  

وتسبب خسائر كبرية، حيث تقوم ابمتصاص عصارة النبات مما يؤدى  

ىل ظهور بقع صفراء تكون متفرقة يف البداية، وىف ح اةل الإصابة  اإ

ىل سد الثغور   الشديدة تتكون عىل ال وراق ندوة عسلية مما يؤدى اإ

التنفس ية لل وراق مما يعيق معلية المتثيل الضوىئ، وتوجد اذلاببة  

البيضاء طوال العام، ويساعد عىل وجودها اجلو احلار ووجود  

 (      46، ص2017احلشائش )زىك: 

نتاج  وتُعترب ماكحفة الآفات من أ مه العنارص  املؤثرة عىل معلية الإ

نتاج الزراعي وابلتايل حتقق   الزراعى وذكل ل هنا تساعد ىف حامية الإ

ىل اس تخدام مجموعة من التقنيات  عائداً جمزاًي للمزارع، ول اليت تطورت اإ

احلديثة بتوافق دقيق يعمتد عىل الاس تفادة القصوى من الوسائل  

تصادى واجامتعى أ و ما  الطبيعية واحليوية من خالل منظور بيىئ واق

دارة   يطلق عليه املاكحفة املتاكمةل للآفات، ويعمتد هذا النظام عىل اإ

ل عند الرضورة، وهو   تعداد الآفات وعدم التدخل ابملبيدات الكمييائية اإ

ما يتفق مع س ياسة واسرتاتيجية وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض،  

ضد الآفة املس هتدفة   مع ال خذ ىف الاعتبار اختيار املبيد املناسب

وابجلرعة املناس بة وىف التوقيت ال مثل لتعظمي املنافع واحلد من ال رضار  

 (. V، ص2020والتاكليف )جلنة مبيدات الآفات الزراعية: 

ويلعب الإرشاد الزراعي دوراً هاما ىف معلية التمنية الريفية، وىف 

نتاج الزراعى الآمن حصيًا وبيئيًا، وذكل بزتويد أ هجز  ة البحث العلمي  الإ

ىل   الزراعي مبشالكت واقعية لإجياد حلول لها ومن مث نقل هذه احللول اإ

املس تفيدين مهنا وذكل بوصفه العملية الىت ميكن من خاللها قيادة  

املش تغلني ابلزراعة حنو تطبيق املس تحداثت الزراعية املناس بة 

وذكل   لحتياجاهتم وظروفهم وبيئهتم وذات العائد الاقتصادى الواحض، 

حداث التغيريات السلوكية املرغوبة )قشطة:  ، ص  1996من خالل اإ

22   .) 

براهمي )  (، نقاًل  14، 13، ص ص 2018ويذكر اإ

أ ن اجلهاز الإرشادى ىف مص يعاىن   "swanson and rajalahti"عن

نقصًا ىف الإماكنيات البرشية واملوارد املالية وميكن حص أ س باب قصور  

مي اخلدمات الإرشادية فامي يىل:  نقص املوارد،  الإرشاد الزراعى يف تقد

وضعف أ داء العاملني، والتناقص الشديد ىف عدد العاملني ىف القطاع  

الإرشادى احلكوىم، ضعف التدريب املقدم للعاملني أ و غيابة أ و أ نه غري  

دارة اجلهاز   ذى صةل ابحتياجات املزارعني، واملركزية الشديدة يف اإ

ل ابملراكز البحثية واجلامعات، وصعوبة  الإرشادى، وضعف التصا
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مواكبة التطور التكنولوىج الرسيع يف أ ساليب الزراعة احلديثة ىف ظل  

زايدة عدد املزارعني ذوى امللكيات الصغرية  و التدفق الهائل للمعلومات، 

 وصعوبة التواصل معهم ىف ظل تناقص أ عداد املرشدين. 

دخال الإرشاد الزراعي للبدلان النام ية مل يكن هناك من  وعند اإ

ىل الزراع   رشادية اإ املنظامت غري احلكومية من يسعى لتقدمي خدمات اإ

ذلا بقى الإرشاد الزراعى حكراً عىل املنظامت احلكومية لوقت طويل،  

أ ما ال ن فقد تغري الوضع وأ صبح هناك العديد من العاملني من القطاع  

الإرشاد  العام واخلاص ومن مؤسسات اجملمتع املدين يعملون يف 

يل حتقيق أ هدافهم اليت ختتلف من   الزراعي، ويتطلع هؤلء العاملني اإ

أ حدمه ل خر ويقدم هؤلء اخلدمة الإرشادية عيل أ ساس تطوعي حينًا،  

ومبقابل نقدي حينًا أ خر، ومن مث مل يعد املرشد الزراعي احلكويم هو  

قومون  الوحيد اذلي يقابل املزارعني لتقدمي النصح بل يوجد أ يضًا من ي

رشادية زراعية مه رشاكت القطاع الزراعى اخلاص اليت تتعامل   بأ نشطة اإ

براهمي:  نتاج الزراعى يف املناطق الريفية )اإ ،  2018يف مس تلزمات الإ

 (. 1ص

   :    مشلكة البحث 

تُصاب حماصيل اخلرض بكثري من الآفات مهنا اذلاببة البيضاء الىت  

نتاجية كامً ونوعًا بنس بة ترت  ىل  %30اوح بني حواىل تؤثر عىل الإ   % 50اإ

ال مر اذلى يلحق خسائر كبرية ابملزارعني، وهو ما يتطلب تقدمي خدمة  

رشادية تتسم ابلكفاءة ملساعدة املزارعني عىل ماكحفة هذه الآفات، وهو   اإ

ما ل يتوفر جلهاز الإرشاد الزراعى احلكوىم يف الوقت احلايل، وذكل  

 رشدين العاملني فيه. نظراً حملدودية مزيانيته وقةل عدد امل

وىف ظل تطبيق س ياسة التحرر الاقتصادى والىت اكن للقطاع  

الزراعى الس بق ىف تطبيقها أ عطيت حرية كبرية للرشاكت الزراعية  

نتاج الزراعى وتقدمي ال نشطة   جتار ىف مس تلزمات الإ اخلاصة لالإ

از  الإرشادية للزراع ملا متلكه من اإماكنيات برشية ومادية ل تتوفر للجه 

الإرشادى احلكوىم، ال مر اذلى دفع الباحث للقيام هبذا البحث  

للتعرف عىل ادلور الإرشادى اذلى تقوم به هذه الرشاكت لإرشاد  

الزراع ابلتوصيات الإرشادية للماكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء الىت  

 تصيب حماصيل اخلرض.  

هداف البحث:     أ 

الزراعى اخلاص بتوعية  حتديد مس توى قيام رشاكت القطاع 

املزارعني بتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء الىت تصيب حماصيل  

اخلرض وىه: البطاطس، والفاصوليا اجلافة، والطامطم، من وهجىت نظر  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، والزراع.   القامئني عىل اإ

دريب  حتديد مس توى قيام رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بت  

املزارعني عىل توصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء الىت حماصيل  

دارة رشاكت القطاع   اخلرض املدروسة من وهجىت نظر القامئني عىل اإ

 الزراعى اخلاص، والزراع. 

حتديد مس توى قيام رشاكت القطاع الزراعى اخلاص مبتابعة تنفيذ   

اببة البيضاء الىت تصيب حماصيل  املزارعني لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذل

دارة رشاكت القطاع   اخلرض املدروسة من وهجىت نظر القامئني عىل اإ

 الزراعى اخلاص، والزراع. 

 -: التعاريف الإجرائية لبعض املصطلحات املس تخدمة ىف البحث 

رشاكت القطاع الزراعى اخلاص: يقصد هبا يف هذا البحث   

تاج الزراعى اململوكة لفرد أ و  الرشاكت املرخص لها بيع مس تلزمات الإن 

نتاجية واملزارعني، والىت تقوم   أ كرث وتعمل كوس يط بني الرشاكت الإ

رشاد الزراع ىف جمال املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء اليت تصيب   ابإ

 حماصيل اخلرض املدروسة. 

املاكحفة املتاكمةل: يقصد هبا يف هذا البحث مجموعة الإجراءات  

عىل اذلاببة البيضاء اليت تصيب حماصيل اخلرض  الالزمة للس يطرة 

املدروسة سواء اكنت ماكحفة زراعية، أ و ماكحفة حيوية، أ و ماكحفة  

 كمييائية.    

ادلور الإرشادى: يقصد به يف هذا البحث مجموعة ال نشطة املتوقع  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص   القيام هبا من جانب القامئني عىل اإ

ني، وتدريهبم، ومتابعة تنفيذمه للتوصيات املاكحفة املتاكمةل  لتوعية املزارع

 لذلاببة البيضاء الىت تصيب حماصيل اخلرض املدروسة.      

 الطريقة البحثية: 

أ جرى هذا البحث مبحافظة البحرية، ابعتبارها من أ كرب حمافظات  

من حيث املساحة احملصولية حملاصيل اخلرض حيث تبلغ   امجلهورية

جاميل املساحة احملصولية للخرضوات   %14فدان متثل  265606 من اإ

جراء البحث  مليون فدان، و 1,9عىل مس توى امجلهورية والبالغة  مت اإ

عىل عينتني هام عينة من زراع احملاصيل املدروسة، وأ خرى من  

   -الزراعية، عىل النحو التاىل: رشاكت بيع مس تلزمات ماكحفة الآفات

    أ وًل: عينة الزراع: 

تضمنت شامةل ادلراسة مجيع زراع حماصيل اخلرض املدروسة  

مزارعًا، والفاصوليا اجلافة بعدد   18123وىه: البطاطس بعدد 

جامىل  16446مزارعًا، والطامطم بعدد  36398   70967مزارعًا، ابإ

مت اختيار أ كرب ثالث مراكز من  مزارعًا جبميع مراكز حمافظة البحرية، و

حيث عدد زراع حماصيل اخلرض املدروسة يف لك مهنا  فاكن مركز  

يتاى البارود هو ال كرب يف حمصول البطاطس ) مزارعًا(، ومركز   4815اإ

  16360كوم حامدة هو ال كرب يف عدد زراع حمصول الفاصوليا اجلافة )

  3628لطامطم ) مزارعًا(، ومركز ادللنجات هو ال كرب يف حمصول ا

جامىل عدد زراع احملاصيل الثالثة  مزارعًا،   24803مزارعًا(، وبلغ اإ

جاميل عدد الزراع عىل مس توى احملافظة  وعىل   % 34,9ميثلون  من اإ

 نفس ال ساس مت اختيار أ كرب قرية من املراكز الثالثة فاكنت قرى: 

يتاى البارود بعدد  مزارعًا حملصول   2750نالك العنب مبركز اإ

 مبحواًث.   225اطس، بعدد البط

مزارعًا حملصول الفاصوليا   950الطريية مبركز كوم حامدة بعدد 

 مبحواًث.   78اجلافة، بعدد  
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مزارعًا حملصول الطامطم،  950زاوية محور مبركز ادللنجات بعدد 

 مبحواثً  78بعدد  

ولتحديد جحم عينة ممثةل لزراع حماصيل اخلرض حمل ادلراسة مت  

  381اس تخدام جدول كرجيىس ومرجان فتبني أ ن جحم العينة املناسب 

جامىل عدد الزراع ابلقرى اخملتارة  %8,19ميثلون حواىل مزارعًا  من اإ

 لدلراسة.

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص :   اثنيًا: عينة القامئني عىل اإ

دارة حمالت بيع  ابلنس ب  ة لشامةل البحث وعينته من القامئني عىل اإ

نتاج الزراعى فقد مت أ خذمه من نفس املراكز اخملتار مهنا   مس تلزمات الإ

من الشامةل   %24,6مبحواًث ميثلون 115الزراع املبحوثني والبالغ عدمه 

حماًل عىل مس توى احملافظة، موزعني كام يىل: مركز   468البالغ عددها 

يتاى البارد  43ت ادللنجا مبحواًث، ومركز كوم   41مبحواًث، ومركز اإ

 مبحواًث.  31حامدة  

وقد مجعت البياانت عن طريق اعداد اس امترىت اس تبيان أ عدات  

دارة   لتحقيق اهداف البحث، ال وىل مجلع البياانت من القامئني عىل اإ

)حمالت بيع مس تلزمات الإنتاج  رشاكت القطاع الزراعى اخلاص 

مت معل و ،والثانية مجلع البياانت من عينة الزراع املبحوثنيالزراعى(، 

اختبار مبدىئ لالس امترتني للتأ كد من وضوح ال س ئةل والعبارات وفهمها  

وسهوةل اس تجابة املبحوثني لها، ومن مث أ صبحت هاتني الاس امترتني  

صاحلة للحصول عىل البياانت احملققة ل هداف البحث، ومت مجع البياانت  

م عن طريق املقابةل  2021ى أ غسطس، وسبمترب عام خالل شهر 

الشخصية للباحث مع املبحوثني، ابس تخدام اس امترىت الاس تبيان  

عدادهام.   السابق اإ

وفامي يىل عرضًا حملتوايت لك من الاس امترتني املس تخدمتني يف مجع 

 البياانت يف صورهتام الهنائية:

دارة رشاكت القطا   ع الزراعى اخلاص:     اس امترة اس تبيان القامئني عىل اإ

دارة رشاكت القطاع   وقد اش متلت اس امترة اس تبيان  القامئني عىل اإ

 الزراعى اخلاص يف صورهتا الهنائية عىل قسمني هام:

وصفى لقياس املتغريات املس تقةل للمبحوثني وىه:   ال ول القسم

السن، والتخصص ادلراىس، واملس توى التعلميى، عدد ادلورات  

التدريبية ىف املاكحفة املتاكمةل للآفات الزراعية، وعدد ادلورات  

 التدريبية يف الإرشاد الزراعى، وعدد س نوات اخلربة يف العمل.  

ة اليت يقوم هبا القامئني عىل  القسم الثاىن: وصفى لل نشطة الإرشادي

رشاد الزراع بتوصيات   دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص يف اإ اإ

  املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء عىل حماصيل اخلرض املدروسة وىه: 

التوعية، والتدريب، ومتابعة التنفيذ، ويس تجيب لها املبحوثون عىل  

تضمن توصيات املاكحفة  مقياس مكون من فئتني هام يقوم، ول يقوم، وت 

 توصية تتوزع كام يىل:  17املتاكمةل لذلاببة البيضاء 

 توصيات.  8املاكحفة الزراعية 

 توصيات.  5املاكحفة احليوية 

 توصيات.  4املاكحفة الكاميئية 

 اس امترة اس تبيان الزراع: 

وقد اش متلت اس امترة الاس تبيان اخلاصة جبمع بياانت الزراع يف  

 الهنائية عىل أ ربعة قسمني هام: صورهتا 

وصفى لقياس املتغريات املس تقةل للزراع املبحوثني   ال ول القسم

وىه: السن، واملس توى التعلميى، ومساحة احليازة املزرعية، وعدد  

س نوات اخلربة يف الزراعة حماصيل اخلرض، وحماصيل اخلرض املدروسة  

ل البطاطس، اليت يزرعها املبحوثون ومساحة لك مهنا وىه:)حمصو 

 وحمصول الفاصوليا اجلافة، وحمصول الطامطم(. 

القسم الثاىن واصفى لل نشطة الإرشادية اليت تقدهما رشاكت  

  القطاع الزراعى اخلاص لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء:

وذكل يتضمن التوعية، والتدريب، واملتابعة، وتتضمن توصيات املاكحفة  

 توصية تتوزع كام يىل:  17لبيضاءاملتاكمةل لذلاببة ا

 توصيات.  8املاكحفة الزراعية 

 توصيات.  5املاكحفة احليوية 

         توصيات.  4املاكحفة الكاميئية 

وحلساب مس توى قيام رشاكت القطاع الزراعى اخلاص لل نشطة  

املتاكمةل من وهجىت نظر الزراع املبحوثني،   الإرشادية لتوصيات املاكحفة

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، وذكل عىل مقياس  والقامئني عىل  اإ

" ملن يقوم،  1من فئتني هام يقوم، ول يقوم، وأ عطيت ادلرجات "

"صفر" ملن ل يقوم، عىل التواىل للك توصية من توصيات املاكحفة  

املتاكمةل املدروسة، وعن طريق مجع ادلرجات احلاصل علهيا لك  

ة اجملموع عىل عدد توصيات  مبحوث من اس تجابته للك توصية وقسم

لك نوع من املاكحفة مت احلصول عىل متوسط يوحض درجة قيام القامئني  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص ابلتوعية، والتدريب، ومتابعة   عىل اإ

 التنفيذ لتوصيات املاكحفة ذلاببة البيضاء.  

جامىل مس توى تقدمي   وبنفس الطريقة مت اجياد متوسط يوحض اإ

رشاكت القطاع الزراعى اخلاصة لل نشطة الإرشادية لتوصيات املاكحفة  

املتاكمةل لذلاببة البيضاء، وذكل عن طريق مجع ادلرجات احلاصل علهيا  

لك مبحوث من مجموع اس تجابته لتوصيات املاكحفة ذلاببة البيضاء، 

 وقسمة اجملموع عىل عدد التوصيات. 

من اس تجابته مجليع  وجبمع ادلرجات احلاصل علهيا لك مبحوث 

توصيات املاكحفة املتاكمةل املدروسة للك نشاط، مت احلصول عىل  

متوسط يوحض مس توى قيام الرشاكت اخلاصة بتوعية، وتدريب،  

ومتابعة تنفيذ الزراع لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة عىل حماصيل  

 اخلرض املدروسة. 

 تالية:وبناء علية مت توزيع املبحوثني عىل الفئات ال 

 فئة ل يقوم وفهيا حيصل املبحوث عىل صفر درجة.             
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  0,33 -0,1فئة القيام املنخفض وترتاوح درجة القيام فهيا من 

 درجة.     

  -0,34توسط التقدمي وترتاوح درجة القيام فهيا من امل  القيام فئة 

 درجة.   0,66

 درجة.    1 -0,67فئة القيام املرتفع وترتاوح درجة القيام فهيا من 

 النتاجئ ومناقش هتا   

دارة رشاكت القطاع الزراعى   أ وًل: وصف شامةل املبحوثني القامئني عىل اإ

 اخلاص: 

( أ ن املبحوثني يتوزعون وفقًا  1أ وحضت النتاجئ )جدول رق 

 ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة كام يىل: 

  43( يقع س هنم بني %39,1أ ن ما يقرب من مخىس املبحوثني ) 

ىل ( حاصلون  %93,9أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني ) و س نة،  55اإ

(  %98,3أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )عىل مؤهل جامعى، و 

( مل حيصلوا  %87,8أ ن غالبية املبحوثني )و ختصصهم ادلارىس زراعى،

ىل زايدة خربهتم يف العمل  عىل دورات  تدريبية، قد يرجع ذكل اإ

( مل حيصلوا عىل  %93الزراعى، وأ ن الغالبية العظمى من املبحوثني )

أ ن مخىس املبحوثني  دورات تدريبية يف جمال الإرشاد الزراعى، و 

 س نة.  18  -12( يرتاوح عدد س نوات خرباهتم يف الزراعة من % 40)

 : اثنيًا: وصف عينة الزراع املبحوثني 

( أ ن الزراع املبحوثني يتوزعون وفقًا  2أ وحضت النتاجئ )جدول رق

أ ن ما يزيد قلياًل عىل مخىس   ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة كام يىل:

س نة، وأ ن   57 -44( تقع أ عامرمه بني %44,4الزراع املبحوثني )

وأ ن ما   ( أ ميون،%37,8حواىل ما يزيد  قلياًل عىل ثلث املبحوثني )

( يقعون يف فئة املساحة املزرعية من  %47صف املبحوثني )يقرب من ن

ىل أ قل من  2 أ ن ما يقرب من نصف الزراع  فدان، و  3فدان اإ

  -5( يرتاوح عدد س نوات خرباهتم يف الزراعة من %45،1املبحوثني )

  1س نة، وأ ن الزراع املبحوثني اذلين يزرعون مساحة أ قل من  18

، وأ ن  %66,1سبهتم فدان مبحصول البطاطس اكنت ن  1 –فدان 

فدان   1 –فدان  1الزراع املبحوثني اذلين يزرعون مساحة أ قل من 

، وأ ن الزراع املبحوثني  %72,7مبحصول الفاصوليا اجلافه اكنت نسبهتم 

فدان مبحصول الطامطم  1 –فدان  1اذلين يزرعون مساحة أ قل من 

 . % 57,7اكنت نسبهتم  

 اببة البيضاء: التوعية عن توصيات املاكحفة املتاكمةل لذل 

  القامئني قيام  يف املبحوثني رأ ى أ ن ( 3أ ظهرت النتاجئ )جدول رق

دارة  عىل   النحو  عىل  اكنت  والزراع اخلاص، الزراعى  القطاع  رشاكت اإ

     -:التاىل

املاكحفة الزراعية: جاء ىف املرتبة ال وىل توصية زراعة ال صناف  

دارة   صابة ابلآفات، ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ املقاومة لالإ

، بامن جاءت توصية  %93,9رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بنس بة 

الزراعة عىل املسافات املوىص هبا ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني 

 . %70,1ع، بنس بة من الزرا

وجاء املرتبة الثانية توصية الزراعة ىف امليعاد املناسب ابلنس بة  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بنس بة  ، بيامن  %93للقامئني عىل اإ

صابة ابلآفات ىف نفس املرتبة  جاءت توصية زراعة ال صناف املقاومة لالإ

 .  %68,8ابلنس بة للمبحوثني من الزراع بنس بة  

 املرتبة ال خرية توصية اتباع دورة زراعية، ابلنس بة  مث جاء ىف

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص   للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، ىف حني جاءت توصية التخلص من ابىق احملصول  %85,2بنس بة

السابق، وحرث ال رض جيداً ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني من  

 . %55,6الزراع، بنس بة 

الرش مببيد تررس  يوية: جاء ىف املرتبة ال وىل توصية املاكحفة احل 

أ ايم من الزراعة، أ و الرش  15لرت ماء بعد  100للك  3مس15مبعدل 

يوم من الزراعة،  20لرت ماء بعد  100للك  3مس10ابلرادينت مبعدل 

يوم من   30لرت بعد 100مج للك 200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل أ و 

دارة رشاكت القطاع   الزراعة ابلنس بة للمبحوثني من  القامئني عىل اإ

، ىف حني جاءت توصية اس تخدام  %100الزراعى اخلاص بنس بة 

يوم من الزراعة حىت احلصاد   20الفريموانت )اجلاذابت اجلنس ية( بعد 

 . %84,5ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني من الزراع بنس بة 

ة احلرارة،  وجاء املرتبة الثانية توصية عدم الرش أ ثناء ارتفاع درج

دارة رشاكت القطاع الزراعى   ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

،  %97,4اخلاص، وايضًا ابلنس بة للمبحوثني من الزراع بنس بة 

 عىل الرتتيب.   % 64,6و

مث جاء ىف املرتبة ال خرية توصية اس تخدام ال عداء احليوية للآفة  

دارة  مثل )الرتايكوجرام، وأ بو العيد( ابلنس بة للمبحوث ني القامئني عىل اإ

رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، وايضًا النس بة للمبحوثني من الزراع، 

 عىل الرتتيب.  %16، و %4,3بنس بة 

الرش مببيد  املاكحفة الكاميئية: جاء ىف املرتبة ال وىل توصية 

يوم من الزراعة،   20لرت ماء بعد  100مس للك 125مبعدل  % 20أ دمري

لرت ماء ىف حاةل  100مج للك 20مبعدل  %25أ و الرش مببيد اكتار

مج للك   25مبعدل  % 20الرش مببيد موسبيالن ، أ و الإصابة الشديدة

لرت ماء ىف حاةل الإصابة الشديدة، وتوصية التبديل بني املبيدات 100

دارة رشاكت   املس تخدمة ىف املاكحفة ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

بنس بة   القطاع الزراعى اخلاص، و ابلنس بة للمبحوثني من الزراع،

 عىل الرتتيب.   % 97,4، و  100%

وجاء املرتبة الثانية توصية الرش قبيل املغرب ابلنس بة للمبحوثني  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و ابلنس بة   من القامئني عىل اإ

 عىل الرتتيب.  % 81,1، و%71,2للمبحوثني من الزراع، بنس بة 

  1.5وجاء ىف املرتتبة ال خرية توصية الرش ابلزيوت املعدنية مبعدل 

لرت ماء وقاىئ ىف الاعامر ال وىل لنبات، ابلنس بة 100لرت للك 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (366-375) Ismail et al 

370 
 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و   للمبحوثني من القامئني عىل اإ

 عىل الرتتيب.   %79، و%64,3ن الزراع بنس بة  ابلنس بة للمبحوثني م

دارة رشاكت القطاع   وفامي يتعلق مبس توى قيام القامئني عىل اإ

الزراعى اخلاص بتوعية الزراع بتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة  

جامًل أ ظهرت نتاجئ )جدول رق   (.  4البيضاء اإ

دارة  رشاكت  أ ن الغالبية العظمى من املبحوثني من القامئني عىل اإ

( يرون قياهمم ابلتوعية الزراع %92,1القطاع الزراعى اخلاص ) 

بتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء بدرجة مرتفعة، مقابل  

 من الزراع.   59,9%

أ ظهرت النتاجئ  التدريب عىل توصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء: 

 ( ما يىل:  5)جدول رق 

دارة رشاكت   املاكحفة الزراعية: أ فاد املبحوثني من القامئني عىل اإ

القطاع الزراعى اخلاص أ هنم مل يقوم بتدريب الزراع عىل توصيات  

املاكحفة الزراعية  ذلاببة البيضاء، كام أ فاد أ يضا املبحوثني من الزراع  

أ هنم مل يتلقوا تدريب أ ى تدريب عىل توصيات املاكحفة الزراعية لذلاببة  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص.   البيضاء من القامئني عىل   اإ

الرش مببيد تررس  املاكحفة احليوية: جاء ىف املرتبة ال وىل توصية 

أ ايم من الزراعة، أ و الرش  15لرت ماء بعد  100للك  3مس15مبعدل 

يوم من الزراعة،  20لرت ماء بعد  100للك  3مس10ابلرادينت مبعدل 

يوم من   30لرت بعد 100مج للك 200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل أ و 

دارة رشاكت القطاع   الزراعة، ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، ىف حني جاءت توصية اس تخدام  %80,9الزراعى اخلاص بنس بة 

يوم من الزراعة حىت احلصاد   20الفريموانت )اجلاذابت اجلنس ية( بعد 

 . % 75,9ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني من الزراع، بنس بة 

وجاء ىف املرتبة الثانية توصية عدم الرش أ ثناء ارتفاع درجة احلرارة،  

دارة رشاكت القطاع الزراعى   ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

  % 50,7، و %79,1اخلاص، وابلنس بة للمبحوثني من الزراع بنس بة 

 عىل الرتتيب.   

احليوية للآفة  مث جاء ىف املرتبة ال خرية توصية اس تخدام ال عداء 

مثل )الرتايكوجرام، وأ بو العيد( ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل  

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، وابلنس بة للمبحوثني من الزراع،  اإ

 عىل الرتتيب.  %3,4، و %1,7بنس بة 

الرش مببيد  جاء ىف املرتبة ال وىل توصية  املاكحفة الكاميئية:

يوم من الزراعة،   20لرت ماء بعد  100 مس للك 125مبعدل  % 20أ دمري

لرت ماء ىف حاةل  100مج للك 20مبعدل  %25أ و الرش مببيد اكتار

مج للك   25مبعدل  % 20الرش مببيد موسبيالن ، أ و الإصابة الشديدة

لرت ماء ىف حاةل الإصابة الشديدة، وتوصية التبديل بني املبيدات 100

دارة رشاكت   ابلنس بة للمبحوثني املس تخدمة ىف املاكحفة من القامئني عىل اإ

بنس بة   القطاع الزراعى اخلاص، وابلنس بة للمبحوثني من الزراع،

 عىل الرتتيب.   % 88,5، و  97,4%

توصية التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف وجاء املرتبة الثانية 

دارة رشاكت القطاع   املاكحفة، ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، و  %85,2بنس بة  ابلنس بة للمبحوثني من الزراع،الزراعى اخلاص، و

 عىل الرتتيب.  82,4%

وجاء ىف املرتتبة ال خرية توصية الرش قبيل املغرب، ابلنس بة 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص،   للمبحوثني من القامئني عىل اإ

 عىل الرتتيب.  % 8,9%، و%7وابلنس بة للمبحوثني من الزراع  بنس بة  

دارة رشاكت القطاع  وفامي يتعلق مبس ت  وى قيام القامئني عىل اإ

الزراعى اخلاص بتدريب الزراع عىل توصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة  

جامًل أ وحضت نتاجئ )جدول رق    (.  6البيضاء اإ

دارة   أ ن ما يقرب من ثالثة اخامس املبحوثني من القامئني عىل اإ

دريب  ( يرون قياهمم بت %56,6رشاكت القطاع الزراعى اخلاص )

الزراع عىل توصيات املاكحفة املتاكمةل لآفة لذلاببة البيضاء بدرجة 

 من الزراع.   %47,5متوسطة، يف مقابل 

أ ظهرت النتاجئ )جدول  متابعة توصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء: 

 ( ما يىل:  7رق

املاكحفة الزراعية جاء ىف املرتبة ال وىل توصية الزراعة عىل  

دارة رشاكت   املسافات املوىص هبا، ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، بامن جاءت توصية زراعة  %89,6القطاع الزراعى اخلاص بنس بة 

صابة ابلآفات ىف نفس املرتبة، ابلنس بة للمبحوثني  ال صناف املقاومة لالإ

 . %48,8من الزراع بنس بة 

صابة   وجاء ىف املرتبة الثانية توصية زراعة ال صناف املقاومة لالإ

دارة رشاكت القطاع   ابلآفات، ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، بيامن جاءت توصية الزراعة عىل  %86,9الزراعى اخلاص بنس بة 

املسافات املوىص هبا ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني من الزراع  

 . %46,7بنس بة 

ىق احملصول  مث جاء ىف املرتبة ال خرية توصية التخلص من اب

دارة   السابق، وحرث ال رض جيدا ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، بيامن جاءت توصية %58,3رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بنس بة 

التخلص من ابىق احملصول السابق ىف نفس املرتبة ابلنس بة للمبحوثني 

 . %31,5من الزراع، بنس بة 

الرش مببيد تررس  ىل توصية املاكحفة احليوية: جاء ىف املرتبة ال و

أ ايم من الزراعة، أ و الرش  15لرت ماء بعد  100للك  3مس15مبعدل 

يوم من الزراعة،  20لرت ماء بعد  100للك  3مس10ابلرادينت مبعدل 

يوم من   30لرت بعد 100مج للك 200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل أ و 

لنس بة  اب عدم الرش أ ثناء ارتفاع درجة احلرارة،الزراعة، وتوصية 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص  بنس بة للمبحوثني من القامئني عىل اإ

، ىف حني جاءت توصية اس تخدام الفرىموانت )اجلاذابت  78,3%

يوم من الزراعة حىت احلصاد ىف نفس املرتبة،  20اجلنس ية( بعد 

 . %70,1ابلنس بة للمبحوثني من الزراع بنس بة  
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تخدام الفريموانت )اجلاذابت  وجاء ىف املرتبة الثانية توصية اس  

يوم من الزراعة حىت احلصاد، ابلنس بة للمبحوثني   20اجلنس ية( بعد 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بنس بة  ،  %47من القامئني عىل اإ

ىف نفس املرتبة،   عدم الرش أ ثناء ارتفاع درجة احلرارة وجاءت توصية 

 .  %49,9بنس بة    ابلنس بة للمبحوثني من الزراع

جاء ىف املرتبة ال خرية توصية اس تخدام ال عداء احليوية للآفة  مث 

ابلنس بة للمبحوثني من القامئني عىل   ،مثل )الرتايكوجرام، وأ بو العيد(

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و ابلنس بة للمبحوثني من الزراع   اإ

 عىل الرتتيب.    %4,7، و %3,5بنس بة 

الرش مببيد  ال وىل توصية  املاكحفة الكاميئية: جاء ىف املرتبة

يوم من الزراعة،   20لرت ماء بعد  100مس للك 125مبعدل  % 20أ دمري

لرت ماء ىف حاةل  100مج للك 20مبعدل  %25أ و الرش مببيد اكتار

مج للك   25مبعدل  % 20الرش مببيد موسبيالن ، أ و الإصابة الشديدة

ابلنس بة للمبحوثني من القامئني   لرت ماء ىف حاةل الإصابة الشديدة،100

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و ابلنس بة للمبحوثني من   عىل اإ

 عىل الرتتيب.   %88,5، و %97,4بنس بة  الزراع

التبديل بني   وجاء ىف املرتبة الثانية للك من املبحوثني توصية

ىل  ابلنس بة للمبحوثني من القامئني ع املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة،

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و ابلنس بة للمبحوثني من الزراع   اإ

 عىل الرتتيب.  %75,9، و %91,3بنس بة 

وجاء ىف املرتتبة ال خرية توصية الرش قبيل املغرب، ابلنس بة 

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص، و   للمبحوثني من القامئني عىل اإ

عىل   % 43,3%، و %50,4ابلنس بة للمبحوثني من الزراع، بنس بة 

 الرتتيب. 

دارة رشاكت القطاع   وفامي يتعلق مبس توى قيام القامئني عىل اإ

الزراعى اخلاص مبتابعة تنفيذ الزراع لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة  

جامًل أ وحضت النتاجئ )جدول رق أ ن ما يزيد بقليل عىل   ،(8البيضاء اإ

دارة رشاك ت القطاع الزراعى اخلاص  نصف املبحوثني من القامئني عىل اإ

( يرون قياهمم بنشاط متابعة تنفيذ الزراع لتوصيات املاكحفة  50,5%)

 من الزراع.     % 34,8املتاكمةل لذلاببة البيضاء بدرجة متوسطة، مقابل  

 توصيات البحث:  

قيام اجلهاز الإرشاد الزراعى بعقد دورات تدريبية للقامئني عىل    

دارة رشاكت القطاع  الزراعى اخلاص يف جمال املاكحفة املتاكمةل بوجه  اإ

 عام واملاكحفة احليوية بوجه خاص. 

عىل وزارة الزراعة العمل عىل توفري املبيدات احليوية وابل سعار  

 املناس بة.

التنس يق بني اجلهاز الإرشادى الزراعى، واملراكز البحثية،  

والرشاكت الزراعية اخلاصة، للعمل عىل توفري مس تلزمات املاكحفة  

 املتاكمةل للآفات الزراعية. 

توعية املزارعني بأ مهية اس تخدام املبيدات احليوية املس تخرجة من  

تلفة، أ صل نباىت عن طريق الربامج الزراعية ووسائل الاعالم اخمل 

 واجلهاز الإرشادى الزراعى.  

 املراجع:  

براهمي أ محد، ) براهمي، أ محد اإ رشاد الزراعى  2018اإ (، الوضع الراهن لالإ

دارة ال عامل الزراعية وامجلعيات ال هلية: دراسة حاةل،   اخلاص برشاكت اإ

 رساةل دكتوراه، لكية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

راعة واس تصالح ال راىض، نرشة  قطاع الشؤن الاقتصادية، وزارة الز 

 (. 2018/2019الإحصاءات الزراعية )

( حنو رؤية لتعزيز اخلدمة الإرشادية الزراعية ىف  1996قشطة، عبد احللمي )

مص، مؤمتر اسرتاتيجية العمل الإرشادى والتعاوىن الزراعى ىف ظل  

رشاد الزراعى،     28-27س ياسة التحرر الاقتصادى، امجلعية العلمية لالإ

 اير، القاهرة. فرب 

سامعيل، ورمضان، منصور الس يد، وشلىب، أ سامة عبد   زىك، خادل اإ

نتاج  2017السالم، واحلفىن، صالح محمد محمد ) (، زراعة واإ

، الإدارة العامة للثقافة الزراعية، مركز حبوث  6البطاطس، نرشة رق 

 الصحراء. 

ة الآفات  (، التوصيات املعمتدة ملاكحف2020جلنة مبيدات الآفات الزراعية )

 الزراعية، وزارة الزراعة واس تصالح ال راىض. 

براهمي )محمد (، دور الإرشاد الزراعى ىف الهنوض 2012، رضا حس ىن اإ

نتاج بعض حماصيل اخلرض مبنطقة النوابرية مبحافظة البحرية، رساةل   ابإ

 دكتوراه، لكية الزراعة، جامعة القاهرة. 
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دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص وفقًا ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة  : 1جدول    توزيع املبحوثني القامئني عىل اإ

 % العدد  املتغري % العدد  املتغري

   ادلورات التدريبية يف املاكحفة املتاكمةل للآفات الزراعية:  -4   السن: -1
 87,8 101 مل يتدرب 28,7 33 س نة  42 -30
 9,6 11 دورة واحدة  39,1 45 س نة  55 -43
 2,6 3 دورتني  32,2 37 س نة  67 -56
   ادلورات التدريبية يف جمال الإرشاد الزراعى:  -5   املس توى التعلميى:  -2

 93 107 مل يتدرب 0 0 أ قل من متوسط 
 7 8 دورة واحدة  0 0 مؤهل متوسط 

   عدد س نوات اخلربة يف العمل:  -6 0 0 فوق متوسط 
 33,9 39 س نة  11 - 5 93,9 108 جامعى 

 40 46 س نة  18 -12 6,1 7 دراسات عليا 
 26,1 30 س نة  25 -19   التخصص ادلراىس:  -3

 98,3 113 زراعى 
 1,7 2 غري زراعى 

 توزيع الزراع املبحوثني وفقًا ملتغرياهتم املس تقةل املدروسة   : 2جدول  

 % عدد  املتغري % العدد  املتغري % العدد  املتغري
املساحة املزنرعة مبحاصيل احلرض    مساحة احليازة املزرعية -3   السن: -1

 املدروسة
  

   البطاطس -أ 10,5 40 أ قل من فدان  29,4 112 س نة  43 -30
 15,5 59 ل يزرع  22 84 فدان 2أ قل من  - 1من  44,4 169 س نة  57 -44
 66,1 152 فدان  1 –فدان  1يزرع أ قل من   47 179 فدان  3أ قل من   -2من  26,2 100 س نة   70 -58

 18,4 70 فدان  1يزرع أ كرث من  20,5 78 فدان فأ كرث  3   املس توى التعلميى:  -2
عدد س نوات اخلربة يف   37,8 144 أ ىم

 زراعة حماصيل اخلرض 
   الفاصوليا اجلافة -ب  

 23,4 89 ل يزرع    13,3 51 يقرأ  ويكتب 
 72,7 277 فدان  1 –فدان  1يزرع أ قل من   45,1 172 س نة  18  -5 23,9 91 مؤهل متوسط 

 3,9 15 فدان  1يزرع أ كرث من  32,6   124 س نة  32 -19 6,6 25 فوق متوسط 

   الطامطم -ج 22,3 85 س نة  45 -33 18,4 70 جامعى 
 45,1 156 ل يزرع     0 0 دراسات عليا 

 57,7 220 فدان  1 –فدان  1يزرع أ قل من        
 1,3 5 فدان  1يزرع أ كرث من       
         

دارة رشاكت  القطاع الزراعى اخلاص بتوعية الزراع  بتوصيات املاكحفة املتاكمةل : 3جدول   لذلاببة البيضاء  توزيع املبحوثني وفقًا  لرأ هيم يف قيام القامئني عىل اإ

 عىل حماصيل اخلرض املدروسة 

 م 
 املبحوثون

 
 التوصيات الإرشادية

دارة   رشاكت القطاع  القامئون عىل اإ
 ( 381الزراع )ن= ( 115الزراعى اخلاص )ن=

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       أ وًل: املاكحفة الزراعية:

 7 55,6 212 5 86,1 99 التخلص من ابىق احملصول السابق.  1
 7 55,6 212 5 86,1 99 حرث ال رض جيدا.  2
 6 58,3 222 2 93 107 الزراعة ىف امليعاد املناسب.  3
 2 68,8 262 1 93,9 108 زراعة ال صناف املقاومة لالإصابة ابلآفات  4
 1 70,1 267 3 91,3 105 الزراعة عىل املسافات املوىص هبا  5
 5 60,4 230 6 85,2 98 اتباع دورة زراعية 6
 3 66,9 255 4 89,6 103 التخلص من احلشائش  7
 4 64,3 245 3 91,3 105 الازوىت عدم الإفراط ىف التسميد  8

       اثنيًا: املاكحفة احليوية:

1 
 الرش بأ حد املبيدات التالية:

أ ايم من  15لرت ماء بعد  100للك   3مس15الرش مببيد تررس مبعدل 
 الزراعة

115 100 1 185 48,6 4 
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 يوم من الزراعة20لرت ماء بعد  100للك  3مس 10الرش ابلرادينت مبعدل 
 يوم من الزراعة  30لرت بعد 100مج للك  200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل  

 2 64,6 246 2 97,4 112 عدم الرش أ ثناء ارتفاع درجة احلرارة  2
 3 50,9 194 3 61,7 71 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 5 16 61 5 4,3 5 وأ بوالعيد( اس تخدام ال عداء احليوية للآفة مثل )الرتايكوجراما،   4

يوم من الزراعة حىت   20اس تخدام الفريموانت )اجلاذابت اجلنس ية( بعد   5
 1 84,5 322 4 60,9 70 احلصاد 

       اثلثًا: املاكحفة الكاميئية:

لرت ماء وقاىئ ىف الاعامر  100لرت للك   1.5الرش ابلزيوت املعدنية مبعدل   1
 4 79 301 3 64,3 74 ال وىل لنبات

2 

 الرش بأ حد املبيد التالية:
يوم من   20لرت ماء بعد  100مس للك  125مبعدل   %20الرش مببيد أ دمري

 الزراعة
 لرت ماء ىف حاةل الإصابة الشديدة 100مج للك  20مبعدل  % 25الرش مببيد اكتار 

لرت ماء ىف حاةل الإصابة  100مج للك    25مبعدل   %20الرش مببيد موسبيالن 
 الشديدة

115 100 1 371 97,4 1 

 2 96,1 366 1 100 115 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 3 81,1 309 2 71,2 82 الرش قبيل الغروب  4

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بتوعية الزراع بتوصيات : 4جدول  املاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء  توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام القامئني عىل اإ

 عىل حماصيل اخلرض املدروسة 

 املبحوثون
 مس توى القيام

دارة رشاكت القطاع الزراعى   القامئون عىل اإ
 ( 381)ن=  الزراع  ( 115اخلاص)ن=

 التوعية التوعية
 % العدد  % العدد 

 1,6 6 0 0 ليقوم )صفر( 
 12 46 0 0 درجة( 0,33  -0,1)  منخفض القيام 
 26,5 101 7,9 9 درجة(   0,66-0,34)  متوسط  القيام

 59,9 228 92,1 106 درجة( 1  -0,67)  مرتفع القيام

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بتدريب الزراع عىل توصيات املاكحفة املتاكمةل : 5جدول   لذلاببة  توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم يف قيام القامئني عىل اإ

 حماصيل اخلرض املدروسةالبيضاء عىل 

 املبحوثون م 
 التوصيات الإرشادية

دارة رشاكت القطاع   القامئون عىل اإ
 ( 381الزراع )ن= ( 115الزراعى اخلاص )ن=

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       أ وًل: املاكحفة الزراعية:

  0 0  0 0 التخلص من ابىق احملصول السابق.  1
  0 0  0 0 جيدا. حرث ال رض  2
  0 0    الزراعة ىف امليعاد املناسب.  3
  0 0    زراعة ال صناف املقاومة لالإصابة ابلآفات  4
  0 0  0 0 الزراعة عىل املسافات املوىص هبا  5
  0 0  0 0 اتباع دورة زراعية 6
  0 0   0 التخلص من احلشائش  7
  0 0  0 0 عدم الإفراط ىف التسميد الازوىت  8

       اثنيًا: املاكحفة احليوية:

1 

 الرش بأ حد املبيدات التالية:
لرت ماء بعد   100للك   3مس15الرش مببيد تررس مبعدل 

 أ ايم من الزراعة15
لرت ماء بعد   100للك  3مس 10الرش ابلرادينت مبعدل 

 يوم من الزراعة20
  30لرت بعد 100مج للك  200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل  

 الزراعةيوم من 

93 80,9 1 142 37,3 3 

 2 50,7 193 2 79,1 91 عدم الرش أ ثناء ارتفاع درجة احلرارة  2
 4 5,2 13 4 10,4 12 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 5 3,4 20 5 1,7 2اس تخدام ال عداء احليوية للآفة مثل )الرتايكوجراما،   4
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 وأ بوالعيد( 

يوم من   20الفرىموانت )اجلاذابت اجلنس ية( بعد  اس تخدام  5
 1 75,9 289 3 45,2 52 الزراعة حىت احلصاد 

       اثلثًا: املاكحفة الكاميئية:

لرت ماء  100لرت للك   1.5الرش ابلزيوت املعدنية مبعدل   1
 3 71,7 273 3 55,7 64 وقاىئ ىف الاعامر ال وىل لنبات

2 

 التالية:الرش بأ حد املبيد 
لرت ماء بعد  100مس للك  125مبعدل   %20الرش مببيد أ دمري

 يوم من الزراعة  20
لرت ماء ىف  100مج للك  20مبعدل  % 25الرش مببيد اكتار 

 حاةل الإصابة الشديدة 
لرت ماء  100مج للك    25مبعدل   %20الرش مببيد موسبيالن 

 ىف حاةل الإصابة الشديدة 

112 97,4 1 337 88,5 1 

 2 82,4 314 2 85,2 98 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 4 8,9 34 4 7 8 الرش قبيل الغروب  4

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص بتدريب الزراع عىل توصيات ملاكحفة املتاكمةل لذل :6جدول  اببة  توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام القامئني عىل اإ

 البيضاء عىل حماصيل اخلرض املدروسة

 املبحوثون

 مس توى القيام

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص    القامئون عىل اإ

 ( 115)ن=
 ( 381)ن=  الزراع 

 التدريب التدريب

 % العدد  % العدد 

 5,5 21 0 0 ليقوم )صفر( 

 47 179 43,5 50 درجة( 0,33  -0,1)  منخفض القيام 

 47,5 181 56,6 65 درجة(   0,66-0,34)  متوسط  القيام

 0 0 0 0 درجة( 1  -0,67)  مرتفع القيام

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص مبتابعة تنفيذ الزراع لتوصيات املاكحفة املتاكمةل لذلاببة  توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم يف قيام القامئني عىل  : 7 جدول  اإ

 البيضاء عىل حماصيل اخلرض املدروسة

 املبحوثون م 
 التوصيات الإرشادية

دارة رشاكت القطاع   القامئني عىل اإ
 ( 115الزراعى اخلاص)ن= 

 الزراع
 ( 381)ن=

 الرتتيب  % التكرار الرتتيب  % التكرار
       أ وًل: املاكحفة الزراعية:

 8 31,5 120 6 58,3 67 التخلص من ابىق احملصول السابق.  1
 7 32,1 122 6 58,3 67 حرث ال رض جيدا.  2
 4 39,6 151 5 67 77 الزراعة ىف امليعاد املناسب.  3
 1 48,8 186 2 86,9 100 زراعة ال صناف املقاومة لالإصابة ابلآفات  4
 2 46,7 178 1 89,6 103 الزراعة عىل املسافات املوىص هبا  5
 6 33,9 129 4 77,4 89 اتباع دورة زراعية 6
 3 45,1 172 3 79,1 91 التخلص من احلشائش  7
 5 38,6 147 3 79,1 91 عدم الإفراط ىف التسميد الازوىت  8

       اثنيًا: اماكحفة احليوية: 

1 

 املبيدات التالية:الرش بأ حد 
 أ ايم من الزراعة15لرت ماء بعد  100للك   3مس15الرش مببيد تررس مبعدل 

 يوم من الزراعة20لرت ماء بعد  100للك  3مس 10الرش ابلرادينت مبعدل 
 يوم من الزراعة  30لرت بعد 100مج للك  200الرش ابدلايبل أ كس مبعدل  

90 78,3 1 132 34,6 3 

 2 49,9 190 1 78,3 90 ارتفاع درجة احلرارة عدم الرش أ ثناء  2
 4 30,7 117 3 29,6 34 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 5 4,7 18 4 3,5 4 اس تخدام ال عداء احليوية للآفة مثل )الرتايكوجراما، وأ بوالعيد(  4

الزراعة حىت  يوم من  20اس تخدام الفرىموانت )اجلاذابت اجلنس ية( بعد   5
 1 70,1 267 2 47 54 احلصاد 

       اثلثًا: املاكحفة الكاميئية:
 3 64,3 245 3 53,9 62لرت ماء وقاىئ ىف الاعامر  100لرت للك   1.5الرش ابلزيوت املعدنية مبعدل   1
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 ال وىل لنبات

2 

 الرش بأ حد املبيد التالية:
يوم من   20بعد  لرت ماء 100مس للك  125مبعدل   %20الرش مببيد أ دمري

 الزراعة
لرت ماء ىف حاةل الإصابة  100مج للك  20مبعدل  % 25الرش مببيد اكتار 

 الشديدة
لرت ماء ىف حاةل الإصابة  100مج للك    25مبعدل   %20الرش مببيد موسبيالن 

 الشديدة

111 96,5 1 301 79 1 

 2 75,9 289 23 91,3 105 التبديل بني املبيدات املس تخدمة ىف املاكحفة 3
 4 43,3 165  50,4 58 الرش قبيل الغروب  4

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص: 8جدول  بتدريب الزراع عىل توصيات ملاكحفة املتاكمةل لذلاببة البيضاء عىل   توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قيام القامئني عىل اإ

 حماصيل اخلرض املدروسة 

 املبحوثون
 مس توى القيام

دارة رشاكت القطاع الزراعى اخلاص    القامئون عىل اإ
 ( 381)ن= الزراع ( 115)ن=

 م .التنفيذ م .التنفيذ
 % العدد  % العدد 

 11,5 44 0 0 ليقوم )صفر( 

 23,6 90 4,3 5 درجة( 0,33  -0,1)  منخفض القيام 
 34,8 133 50,5 58 درجة(   0,66-0,34)  متوسط  القيام

 30 114 45,2 52 درجة( 1  -0,67)  مرتفع القيام
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the performance level of the respondents administrating the 
private agricultural sector companies for integrated control recommendations of whitefly that infects 
vegetable crops from the respondents’ and farmer's point of view. The research was conducted in 
Beheira governorate. Data was collected from two samples: a sample of the studied crops farmers, 
with a total of 381 respondents, and the second from the administrators of management of private 
agricultural sector companies, with a total of 115 respondents, by using two questionnaires with 
personal interview, during August and September 2021. Tables, percentages, and arithmetic mean 
were used to data analysis and presentation. The most important results were as follows: The vast 
majority of administrators of private agricultural sector companies respondents (92.1%) believe that 
they provide awareness to farmers about the recommendations of the whitefly integrated control with 
a high degree, compared to 59.9% of the respondents of farmers. Nearly three-fifths of the 
administrators of private agricultural sector companies’ respondents (56.6%) believe that they train 
farmers on the recommendations of the white fly pest integrated control with an average degree, 
compared to 47.5% of the respondents of farmers. A little more than half of the administrators of 
private agricultural sector companies’ respondents (50.5%) believe that their performance degree of 
following up the farmers' implementation of the recommendations of the whitefly pest integrated 
control activity was moderate compared to 34.8 % of the respondents of farmers. 
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