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المستخلص
أستهدف البحث التعرف على أهم خصائص زراع الطماطم ،الشخصية واالقتصادية واالجتماعية واالتصالية بمناطق الدراسة ،وتحديد درجه
عزوفهم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية،وتحديد العالقة بين هذه الدرجه وبعض متغيراتهم المستقلة المدروسة ،وقد أجري البحث فى مركز الحمام
بمحافظة مطروح على عينة بلغ حجمها  323مزارعا بنسبة  %51.51من إجمالي الشاملة بطريقة عشوائية منتظمة  ،وقد تم جمع البيانات بالمقابلة
الشخصية بإستخدام إستمارة إستبيان .واستخدم فى تحليل البيانات المتوسط الحسابى ،ومعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون (ر) ،كما تم عرض النتائج
فى صورة جدولية باستخدام التك اررات ،والنسب المئوية .
وتلخصت أهم نتائج البحث فيما يلى :

 -5أن  % 1.2من زراع الطماطم المبحوثين ذوي درجة عزوف منخفضة عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه ،بينما كان  % 52.1منهم ذوي
درجة عزوف متوسطة ،فى حين كان  % 22.3منهم ذوي درجة عزوف مرتفعة.

 -2ارتفاع درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية حيث بلغ المتوسط العام المرجح لها  %3.22درجة ويرجع
ذلك لعدد من االسباب يمكن حصرها تحت أربعة مجموعات علي النحو التالي:
أ-

أسباب خاصة بالمقاومة الحيوية والتي تؤدي الي عزوف زراع الطماطم :ومن اهمها عدم وجود العمالة المدربةعلى تطبيق المقاومة
الحيوية  ،وعدم توفر اآلالت الزراعية .الالزمة  ،بمتوسط مرجح بلغ ( )3.55و( )3.15درجة.

ب -أسباب خاصة بالزراع  .ومن اهمها التمسك بالعادات والتقاليد ،و تدنى المستويات التعليمية والثقافية للزراع ،بمتوسط مرجح ( )3.22و
( )3.23درجة.
ج-أسباب خاصة باالرشاد الزراعي  :ومن أهمها عدم اإلستعانة بالقيادات القبلية فى تخطيط البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية ،وعدم
إشتراك زراع االطماطم في بناء البرامج اإلرشادية بمتوسط مرجح بلغ ( )3.09و ( )3.21درجة،
د-أسباب خاصة بالمحصول :ومن اهمها االصابة باالمراض واالصابة بالحشرات بمتوسط مرجح بلغ ( )2.09و ( )2.59درجة .
الى انه" التوجد عالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  ،وبين المتغيرات المستقلة التالية :السن ،درجة
تعليم المبحوث ،مساحة الحيازة الزراعية ،عدد سنوات الخبرة فى العمل المزرعى  ،المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم ،درجة التجديدية ،
المشاركة في المنظمات التنموية المحلية  ،درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية ،درجة الرضا عن الحياة في المنطقة  ،درجة االتجاه نحو
تطبيق اساليب المقاومة الحيوية ،توجد عالقة معنوية بين درجه عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية المدروسة عدد سنوات
زراعة الطماطم ،درجة قيادة الرأى.
مقدمة البحث ومشكلته:
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وتعتبر مصر من الدول التى ال يفي إنتاجها من الغذاء االحتياجات المتزايدة للسكان حيث أن معدالت النمو السكاني تفوق دائماً معدالت النمو

فى اإلنتاج الزراعى فقد ارتفع عدد سكان مصر من  52.05مليون نسمة عام  5025إلى حوالى  23.6مليون نسمه عام  2956فى الوقت الذى
يتناقص فيه نصيب الفرد من الرقعة الزراعية من حوالى  9.3فدان عام  5025ليبلغ حوالى  9.55فدان عام  2956ورغم مجهودات الدولة لزيادة
الرقعة الزراعية إال أن تآكل وفقد األرض الزراعية غالباً يتساوى مع جملة األرض المستصلحة بمصر حيث فقدت اكثر من 519الف فدان من أجود
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االراضي الزراعية في الدلتا والوجه البحري خالل النصف الثاني من القرن الماضي ( .الجهاز المركز للت بئة واإلحصاء  ،أغسط

)0281

) http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104
ويمثل إنتاج الخضر في مصر جانب أساسي من اإلنتاج النباتي والغذائي والذي يمكن لإلرشاد الزراعي أن يقوم بدور مؤثر وفعال في تحسين
نوعيته وزيادة إنتاجيته ،حيث أن محاصيل الخضر تعتبر من المحاصيل الزراعية ذات األهمية االقتصادية ،نظ اًر ألنها تدخل ضمن الزراعة الكثيفة
والتي تسمح بربح أعلى من الزراعات العادية ،وتبلغ مساحة الخضر في مصر في الوقت الحاضر حوالي  5.1مليون فدان ،وهى تنتج ما يزيد عن

 55مليون طن تخصص لالستهالك المحلي ،والتصدير ،والتصنيع ،وانتاج التقاوي ،ونحتاج الي تتضاعف هذه المساحة نتيجة لزيادة السكان ،ورفع
المستوى الغذائي ،باإلضافة إلى أن محاصيل الخضر تعتبر ضرورية لالستهالك المحلي ومصد اًر هاماً للفيتامينات والعناصر المعدنية ،كما تعتبر

مصد اًر هاماً لقيام صناعات زراعية عديدة ،وأشهر هذه المحاصيل هو محصول الطماطم .

بالتالي فإن الجهود التي تبذل لخدمة محاصيل الخضر في مصر تكون ذات قيمة كبيرة نظ ار لألهمية االقتصادية لمحاصيل الخضر باعتبارها
أحد المكونات الرئيسية للدخل القومي الزراعي ،حيث بلغ الدخل السنوي لقيمة إنتاج محاصيل الخضر  6.902مليون جنية لعام ،2959بنسبة
 %36.62من المتوسط السنوي إلجمالي الدخل الزراعي والبالغ  25.032625مليون جنية في ذلك العام (اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،
 :2951بيانات غير منشورة) .
يعتبر محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضر من حيث المساحة المزروعة منه سنوياً وفى عام  2951بلغت  322.6فدان وبلغ

اإلنتاج الكلي منها  52.3طن ،وبالتالي تحتاج لتوفر قدر كبير من البرامج والخدمات اإلرشادية الفعالة لتحسن اإلنتاجية ،وهو ما يتطلب بالضرورة
العمل على التقييم المستمر لهذه األنشطة اإلرشادية التي تقدم لزراع الطماطم (اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي :2951 ،بيانات غير منشورة).
يعد محصول الطماطم ذو أهمية كبيرة من حيث المساحة المزروعة واألهمية الغذائية واالقتصادية ،ولهذا فقد أولت الدولة اهتماماً كبي اًر بهذا

المحصول ،والتوسع فى زراعته وخاصه بالمناطق الصحراويه نجدانه فى السنوات االخيره بدا التوسع وزياده المساحه المزروعه عام2951الى

5629فدان ،وفى 2956بلغت المساحه حوالى 22199فدان ،وفى عام  2955حولى  55025فدان (مديريه الزراعه بمطروح )اال أنه من المالحظ
أن هناك كثير من األمراض واآلفات الحشرية التي تصيب محصول الطماطم مما يدفع الزراع إلى استخدام العديد من المبيدات الزراعية لمقاومة هذه
اآلفات المرضية والحشرية وهو ما قد يعرضهم ألضرار صحية عديدة نتيجة سوء استخدام هذه المبيدات أثناء عمليات رش المحصول  ،باالضافه
الى االضرار الصحيه التى قد ترتدالى المستهلكين نتيجه لتراكم االثر المتبقى لتلك المبيدات واثر ذلك على ارتفاع نسبه االصابه باالمراض الخطيره
كالسرطان رغم كل الجهود واألنشطة والخدمات اإلرشادية التي يقدمها جهاز اإلرشاد الزراعي ف ي هذا المجال بغرض تنمية معارف زراع الطماطم
باالستخدام اآلمن لهذه المبيدات للمحافظة عليهم من التلوث بالمبيدات الزراعية ،اال ان هناك ضعف شديد في فعالية تلك األنشطة والخدمات اإلرشادية
الموجهة لزراع الطماطم كما يواجه الزراع العديد من الصعوبات والمشاكل التي تن عكس على سوء استخدامهم للمبيدات الزراعية مما قد يؤثر على
صحتهم أوعلى جودة المنتج النهائي المستهلك من محصول الطماطم.
هذاوفى الوقت الحاضر يشهد العالم اتجاها متزايدا نحو استخدام تكنولوجيا الزراعة العضوية فقد وصلت جملة المساحات المزروعة عالميا حوالى
 21مليون هكتار ووصل حجم المبيعات  29مليار دوالر فى عام  ،2991ولقد اتجه العالم الى هذه التكنولوجيات مدفوعا بالعديد من األسباب منها
رغبة المستهلك فى الحصول على غذاء آمن ال يحتوى على بقايا المبيدات أو الموادالكيماوية،والحد من تدهور البيئة،والمحافظة على خصوبة وحيوية
التربةعن طريق استخدام األسمدة العضوية،والمحافظة على التنوع البيولوجى ،والمحافظة على صحة اإلنسان بتجنب استهالك األغذية الملوثة
بالكيماويات,إضافة الى العائد المادى المربح للزراعة العضوية (حمد . )850 :0222,

من هذا المنطلق فقد تبنت مصر االتجاه نحو الزراعة النظيفة المعتمدة على استخدام األسمدة العضوية والمخصبات الحيوية والمقاومة الحيوية

لآلفات الحشرية واألمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية المختلفة ( بهلول  )0 :8111 ،حيث تزايدت المساحة المزروعة عضوياً من 55.2

ألف فدان عام  5000الي  23.2ألف فدان عام 2992م موزعة علي خمسة عشر محافظة (قاسم ,) 02 :0222،كما تم إنشاء مرك اًز للتفتيش

على الزراعة العضوية وهو المركز المصري للزراعة العضوية  Center Of Organic Agriculture In Egyptوبدأت و ازرة الزراعة المصرية

من خالل اقتناعها بالزراعة العضوية إضافة مادة بقانون الزراعة يسمح بتنظيم هذه الزراعات،وعهد إلي اإلدارة المركزية لألراضي والمياه والبيئة وهى
الجهة المسئولة عن نشر تكنولوجيا األراضي والمياه من مركز البحوث الزراعية إلي الزراع من خالل أدائها كإحدى إدارات اإلرشاد المتخصص
والمكلفة بإعداد الئحة الزراعة العضوية التي تتفق مع اللوائح التي أقرتها السوق األوروبية المشتركة  ,بعدها أصبحت مصر أحد المراكز المنتجة
للزراعة العضوية  ،واتجهت إليها أنظار المستوردين من أوروبا والعالم ،وبدأت العديد من الشركات المصرية الدخول في هذا المجال  ،حيث وصل
عدد الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية إلى  29شركة ،وتنتج مص ار عدد كبير من المحاصيل العضوية تندرج تحت الخضر والفاكهة
والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية (طلبة .)82 :0221 ،

مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 9102 ) 3 ( 75
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تعتبر المكافحة الحيوية من أهم عناصر إدارة مكافحة اآلفات ،ويقصد بالمكافحة الحيوية والتي يطلق عليها أيض ًا "المكافحة البيولوجية "العمل

على تشجيع واكثار األعداء الطبيعية لآلفات  Natural enemiesوالموجودة معها في نفس البيئة أو استيراد تلك األعداء الحيوية ومحاولة أقلمتها
محلياً ونشرها على نطاق واسع للحد من تكاثر اآلفات ،وتشمل األعداء الحيوية لآلفات الطفيليات والمفترسات.

كما تعتمد المكافحة الحيوية على استخدام ما يعرف بالمبيدات الحيوية والتي من أهم عناصرها المبيدات الميكروبية والتي تشتمل على مسببات

األمراض المختلفة الفطريات والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا والبروتوزوا ،والمبيدات الناتجة من عمليات التخمر لألكتينومايسيتات الموجودة طبيعياً

في التربة ،وأيضاً تشمل الفيرومونات الحشرية ،والمبيدات المستخلصة من النباتات ،والنباتات المعدلة وراثياً لمقاومة اآلفات (الهنيدي ،و فياض ،
 .)0222والتى تطبق على المحاصيل الزراعيه من خالل االستفاده من الحشرات االقتصاديه النافعه،تعظم من القيمه االنتاجيه للمنتجات الزراعيه
كما وكيفا ووتزيد من فرص التصديروتساعد على حل مشكله تلوث البيئه واعاده التوازن البيئى،وتعمل على زياده الدخل القومى من العمالت االجنبيه
بزياده الصادرات وتقليل استيراد المبيدات ،وانتاج ثمارنظيفه خاليه من متبقيات المبيدات .
ومن المعروف أن مسببات األمراض النباتية تحدث إصابات مرضية للمحاصيل الحقلية والبستانية ،مسببة أض ار اًر وخسائر كبيرة في اإلنتاجية

والنوعية مما يؤثر على دخل المزارع ،وبالتالي على االقتصاد القومي والتصدير ،لذلك يجب دعم مقاومة األمراض النباتية بالطرق الحديثة ،والبعيدة
عن استخدام الكيماويات والمبيدات بقدر اإلمكان والتي تترك أث اًر ضا اًر بصحة اإلنسان والحيوان ،باإلضافة إلى اإلضرار بالبيئة ،واحداث التلوث

بجميع أنواعه( هدواء -مداء -تربدة)،

( جم ية أمراض النبات المصرية :8112 ،ص .)5
ولقد أثبتت التجارب وبرهنت الدراسات علي أن الحد من استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية ضرورة حتمية البد من تنفيذها للحفاظ

علي صحة اإلنسان واإلبقاء علي التوازن البيئي ،وباتت نظم الزراعة النظيفة المقاومة الحيوية من أفضل الطرق للحصول علي محاصيل وفيرة وانتاج
غذائي آمن.
وحيث أن الزراعة نشاطا له اعتباراته االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،لذا فإن الزراعة المصرية تتجه إلي تطبيق نظم الزراعة النظيفة التي
تضمن إنتاج محاصيل زراعية ذات عائد اقتصادي مربح ،وتوفر غذاء آمنا علي صحة اإلنسان ،وتتفادي استخدام المبيدات الحشرية التي لطالما
أضرت باإلنسان والنظام البيئي.
وتعتمد الزراعة الحديثة علي عدة أسس منها :المكافحة المتكاملة وبخاصة الحيوية منها في القضاء علي اآلفات الزراعية ,باستخدام الفرمونات
الجاذبة الجنسية للتنبؤ بأعداد اآلفات والمصائد الالصقة الصفراء  ،والمبيدات الميكروبية (البكتيريا والفطريات والفيروسات) كل هذه البدائل دخلت
حيز التطبيق تحت مفهوم "المقاومة الحيوية"
ويعتبر اإلرشاد الزراعي حلقة الوصل بين البحث والزراع التي تنقل مشكالت الزراع إلى جهات البحث ،وهنا تصبح التقنية هي نتيجة البحث
العلمي في حل مشكالت الزراع القائمة ،أما الزراع فهم مستقبلو التقنية ومستخدموها (عمر  :8110 ،ص ،)52وبالتالى فان جهازاالرشاد الزراعى
يمكن ان يلعب دو ار موث ار فى معرفه زراع الطماطم بمركز الحمام بمحافظه مطروح باساليب المقاومه الحيويه من خالل مايقوم به من جهود
ارشاديه،االانه من المالحظ من خالل العديد من الزي ارات الميدانيه عزوف زراع الطماطم عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه مما استدعى اجراء
هذا البحث للوقوف على اسباب عزوف المزارعين نحو تطبيق اساليب المقاومه الحيويه،وذلك للعمل على تالفى هذه االسباب والحد من اثارها.
على ضوء اال رض المشكلى سالف الذكر فإن مشكلة البحث تس ى لإلجابة على التساؤالت التالية:
 ماهى خصائص زراع الطماطم . ماهى أسباب درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية. ماهى العالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وبين بعض متغيراتهم المستقلة المدروسةأهداف البحث:

يستهدف البحث بصفه اساسيه التعرف على عزوف زراع الطماطم عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه بمركز الحمام بمحافظه مطروح وذلك من

خالل تحقيق االهداف التاليه:
 -5التعرف على الخصائص الشخصيه واالجتماعيه واالتصاليه لزراع الطماطم بالمناطق المدروسه.
 -2تحديد مدى عزوف الزراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية.
 -3تحديد العالقة بين درجة عزوف الزراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  ،وبين بعض متغيراتهم المستقلة .
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فروض البحث:
تحقيقا لهدف الثالث تم صياغة الفرض البحثي التالى:

""توجد عالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية بمنطقه البحث وبين بعض متغيراتهم المستقلة التالية:
السن ،درجة تعليم المبحوث ،مساحة الحيازة الزراعية ،عدد سنوات الخبرة فى العمل المزرعى  ،المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم ،عدد سنوات
زراعة الطماطم  ،درجة التجديدية  ،درجة قيادة الرأي  ،المشاركة في المنظمات التنموية المحلية  ،درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية  ،درجة
الرضا عن الحياة في المنطقة  ،درجة االتجاه نحو تطبيق المقاومه الحيويه  ،الختبار هذا الفرض احصائياتم وضعه فى صورته الصفريه.
الطريقة البحثيه:
وتتضمن مايلى:
أوال  :الت ريفات االجرائيه المستخدمه فى البحث

 -5المكافحة الحيوية :هي فعل الكائنات الحية (األعداء الطبيعية) للتقليل من كثافة أعداد الكائنات الحيوانية والنباتية الضارة (اآلفات) إلي مادون
حد الضرر االقتصادي.
-0اسباب عزوف الزراع عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه  :يقصد بها فى هذا البحث االسباب التى جعلت مزارع الطماطم يحجم عن اتباع
اساليب المقاومه الحيويه فى مقاومه االمراض واالفات التى تصيب محصول الطماطم .
ثانيا :مجاالت البحث

ويشمل على:

-8المجال الجغرافى :تم اختيار مركز الحمام بمحافظه مطروح النه يعتبر من اكب ر المناطق التى تتركز بها زراعه الطماطم حيث بلغت المساحه
المنزرعه 55025فدان تمثل  %03.2من اجمالى مساحه الطماطم المزروعه بمحافظه مطروح وبها اكبر عدد من زراع الطماطم (مديريه
الزراعه بمطروح،اداره االحصاء .)0281
-0المجال البشر  :تم اخذ شاملة البحث وعينتة من زراع الطماطم بمركز الحمام حيث يوجد بة  6جمعيات زراعيه هى (الحمام 51،مايو ،العميد
،ابو شينيه ،علم فنوش ،وابناء المستقبل يتم زراعه الطماطم بها بمساحه  55025فدان ،موزعه على الترتيب ،3699 ،3399،292،3199

، )321 ،299وقد تم اختيار أكبر  3جمعيات من حبث المساحة وهى ابوشبينة بمساحة 3699فدان وعدد زراع  519مزارع ،الحمام بمساحة
3199فدان وعدد زراع  599مزارع ،والعميد بمساحة 3399فدان وعدد زراع  699مزارعا وبالتالى فقد بلغ عدد الزراع  2919يمثلون شامله
البحث.

وقد تم تحديد حجم العينة من المبحوثين بمعلومية حجم الشاملة بإستخدام م ادلة ) Krejcie & Morgan 1970) : PP 607- 610-وعلى
ذلك بلغ حجم العينة المطلوبة  323مزارع بما يمثل  %51.51من إجمالي الشاملة  ،وبنفس النسبة تم سحب مفردات العينه بطريقة عشوائية
منتظمة من واقع كشوف حصر الزراع من كل جمعية كما يلي  :جمعية ابوشبينة 552مبحوث  ،جمعية الحمام  559مبحوث  ،جمعية
العميد 01مبحوث(جدول رقم.)5
جدول رقم( )8توزيع شامله وعينة البحث فى الجمعيات المختارة
م

اسم الجم ية

المساحة المنزرعة طماطم

عدد الزراع الطماطم

ال ينة

8

ابوشينيه

2222

752

881

0

الحمام

2522

722

882

82222

0252

202

2

ال ميد

االجمالى

2222

222

15

المصدر  :مديريه الزراعه بمطروح،اداره االحصاء . 2952
-3المجال الزمنى  :تم جميع بيانات هذا البحث خالل شهرى مارس ابريل 2950بالمقابله الشخصيه مع المبحوثين.
ثالثا :أدوات جمع البيانات :

لتحقيق أهداف البحث تم جمع البيانات بالمقابله الشخصيه باستخدام إستمارة استبيان تتضمن مجموعة من األسئلة والتى اشتملت على
الخصائص الشخصية  ،وبيانات تتعلق بأسباب عزوف الزراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وقد روعي في تصميمها ارتباطها
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باإلطار العام لمشكلة البحث وأهدافه وبساطة أسلوبها بما يتفق مع ظروف وأوضاع المبحوثين ,وقد تم إجراء اختبار مبدئي  pre-testالستمارة
االستبيان على عينة من  39مزارعاً من جمعية  51مايو بمركز الحمام  ،للتحقق من وضوح وسهولة فهم العبارات من جانب المبحوثين  ،وتم اجراء

التعديالت الالزمه.

الم الجة الكمية للبيانات:
أوال  :خصائص زراع الطماطم من خالل ب ض المتغيرات المستقلة وهى- :

 -5السن :يقصد به عدد السنوات التي انقضت منذ ميالد االمزارع حتى وقت إجراء البحث ،وقد تم قياس هذا المتغير من خالل استخدام األرقام
الخام لسن المزراع ألقرب سنة ميالدية ،وقد بلغ الحد األعلى ( 62سنة) ،والحد األدنى ( 25سنة) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى
ثالث فئات هي :صغار السن( أقل من  25سنة)  ،ومتوسطي السن ( 12 - 25سنة) ،وكبار السن (أكبر من  12سنة).

 -2درجة ت ليم المبحوث :قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته التعليمية  ،وعدد سنوات تعليمه الرسمي ،وقسم المبحوثين من حيث حالتهم
التعليمية اربع فئات هي  :أمي  ،ويقد أر ويكتب  ،وحاصل علي مؤهل متوسط،و وحاصل علي مؤهل عالى .وأعطيت درجة واحدة لألمي ،

ودرجتان لمن يق أر ويكتب بدون تعليم رسمي  ،أما المبحوثين المتعلمين تعليما رسميا فقد أعطيت لهم درجات مماثلة لعدد سنوات تعليمهم وبذلك
أمكن الحصول على درجة تدل على تعليم المبحوث.
 -3مساحة الحيازة الزراعية  :يقصد بها حيازة المبحوث لمساحة من األرض المنزرعة في الجمعية ،محسوبة بالفدان( ،اقل من  1افدنه) -1(،اقل
من 59افدنه ) 59(،اقل من 51فدان 51 (،فدان فاكثر )،وقد بلغ الحد األعلى ( 29فدان) ،والحد األدنى ( 1افدنة) ،وقد تم تقسيم المبحوثين

وفقاً للمدى إلى ثالث فئات هي :مساحة صغيرة ( أقل من  59فدان)  ،مساحة متوسطة ( 51 - 59فدان) ،مساحة كبيرة(أكبر من  51فدان).

 -2عدد سنوات الخبرة في ال مل المزرعى  :ويقصد بها عدد السنوات التي قضاها المبحوث في ممارسة النشاط الزراعي  ،وتم قياس هذا المتغير
من خالل سؤال المبحوثين عن عدد هذه السنوات وتم التعبير عنه بالرقم الخام  ،وقد بلغ الحد األعلى ( 31سنة) ،والحد األدنى ( 1سنة) وقد تم

تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى ثالث فئات هي :خبرة قليلة ( اقل من  51سنة) ،خبرة متوسطة (  51الى 21سنة) ،خبرة كبيرة (اكبر21
سنة).

 -5المساحة المزروعة بمحصول الطماطم :يقصد به المساحة المزروعة بمحصول الطماطم لدى المبحوثين ،محسوبة بالقيراط والفدان ،وقد بلغ
الحد األعلى ( 5افدنة) ،والحد األدنى ( 5فدان ) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى ثالث فئات هي :مساحة صغيرة (اقل من  3فدان)،
مساحة متوسطة (1 -3افدن) ،مساحة كبيرة (أكثر من 1افدنة).

 -2عدد سنوات زراعة الطماطم  :يقصد به عدد السنوات التي قام فيها المزارع المبحوث بزراعة محصول الطماطم  ،وقد تم حساب هذا المتغير

من خالل األرقام الخام بالسنة الميالدية ،وقد بلغ الحد األعلى ( 21سنة) ،والحد األدنى ( 59سنة) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى

ثالث فئات هي :خبرة قليلة ( اقل من  51سنة) ،خبرة متوسطة (  51اقل  29سنة) ،خبرة كبيرة ( أكبر من  29سنة).

 -7درجة التجديدية :يقصد بها تطبيق واستخدام المبحوث للتقنيات الجديدة ،وقد تم قياس هذا المتغير بمقياس يتكون من ست عبارات اعتبرت كل
عبارة منها متدرجا ألنماط االستجابة ،يتألف من ثالث استجابات هي كالتالى :موافق ،وسيان ،وغير موافق ،وقد أعطيت لهذه االستجابات درجات
 5-2-3على الترتيب في حالة ال عبارات اإليجابية ،والعكس في حالة العبارات السلبية ،وبجمع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث أمكن
الحصول على درجة تعبر عن درجة التجديدية ،وقد بلغ الحد األعلى ( 52درجة) ،والحد األدنى ( 6درجات) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً

للمدى إلى ثالث فئات هي :منخفضة ( اقل من  59درجات) ،متوسطة (  59الى  52درجة) ،مرتفعة ( أكبر من  52درجة).

 -1درجة قيادة الرأي :يقصد بها درجة التقدير الذاتى للمبحوث من حيث كونة مصدر للمعلومات واإلرشادات الزراعية بالمقارنة بغيرة من الزراع،
وتتكون من  6مؤشرات تدل على درجة قيادة الرأي لدى المبحوثين ،وأعطى المبحوث درجات  5-2-3لالستجابات :موافق ،وسيان ،وغير
موافق على الترتيب ،وعن طريق جمع الدرجات التي حصل عليها كل مزارع مبحوث للبنود أمكن الحصول على درجة قيادة الرأي لكل مزارع
مبحوث ،وقد بلغ الحد األعلى ( 52درجة) ،والحد األدنى ( 6درجات) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى ثالث فئات هي :درجة قيادة
منخفضة ( اقل من  59درجات) ،درجة قيادة متوسطة (  52 – 59درجة) ،درجة قيادة مرتفعة ( أكبر من  52درجة).

 -1درجه المشاركة في المنظمات التنموية المحلية  :ويقصد بها درجة عضوية المبحوثين في المنظمات المحلية التنموية ومدي حضورهم
الجتماعات هذه المنظمات ،وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثين عن درجة المشاركة في المنظمات التالية  :الجمعية التعاونية

الزراعية ،والوحدة المحلية ،وجمعية تنمية المجتمع ،وحزب سياسي ،ومركز الشباب ،وجمعية دينية ،وجمعية تسويق المحاصيل ،وتم إعطاء ()2
درجات لرئيس مجلس اإلدارة ،و( )3درجات لعضو مجلس اإلدارة ،و(درجتان) لعضو اللجنة ،و(درجة واحدة) للعضو العادي ،و(صفر) في حالة
عدم المشاركة ،كما أعطي (درجتان) لمن يحضر االجتماعات واألنشطة من أعضاء هذه المنظمات ،و(صفر) لمن ال يحضر ،ثم جمعت
الدرجات التي حصل عليها المبحوث في هذا المقياس لتمثل درجة المشاركة في المنظمات التنموية المحلية ،وقد بلغ الحد األعلى ( 52درجة)،
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والحد األدنى (صفر) ،وقد تم تقسيم المبحوثين وفقاً للمدى إلى ثالث فئات هي :مشاركة منخفضة ( أقل من  1درجات )  ،ومشاركة متوسط

(من  1الى  59درجة) ،ومشاركة مرتفعة (أكبر من  59درجة) .

 - 82درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية  :وقد تم قياس هذا المتغير كميا على أساس قياس مشاركة المبحوث في خمسة من أهم األنشطة
االجتماعية الموجودة بالمنطقة  ،وذلك من خالل أربع استجابات أمام كل منها تحدد درجة المشاركة وهى :يشارك دائما  ،ويشارك أحيانا ،

ويشارك ناد ار  ،وال يشارك وقد أعطيت تلك االستجابات الدرجات( )5 ،2،3، 2درجة على الترتيب وتم جمع الدرجات التي حصل عليها المبحوث
لتعبر عن الدرجة الكلية للمشاركه االجتماعية غير الرسمية  ،وقد بلغ الحد األعلى ( 29درجة) ،والحد األدنى ( 1درجة) ،وتم تقسيم المبحوثين
إلى ثالث فئات :مشاركة منخفضة من (أقل من  59درجة) ،ومشاركة متوسطة من (59الى 51درجة)  ،ومشاركة مرتفعة (أكبر من 51درجة).
 88درجة الرضا عن الحياة في المنطقة  :وقد تم قياس هذا المتغير بمقياس يتكون من  2عبارات يجيب المبحوث لكل منها على مقياس مكون من
ثالث استجابات هي موافق ،وسيان ،وغير موافق وقد أعطيت لهذه االستجابات درجات تنحصر بين  5-3في حالة العبارات اإليجابية ،والعكس

في حالة العبارات السلبية ،وقد بلغ الحد األعلى للدرجة وفقاً لهذا المقياس  22درجة ،والحد األدنى  2درجات ، ،وتم تقسيمة إلى ثالث فئات هي
 :درجة رضا منخفضة (أقل من 53درجة) ،ودرجة رضا متوسطة ( 53الى  52درجة)  ،ودرجة رضا مرتفعة ( أكبر من  52درجة ).

 80درجة االتجاه نحوتطبيق المقاومه الحيويه  :قيس هذا المتغير بمقياس يتكون من عشر عبارات يجيب عليها المبحوث على مقياس يتكون من
ثالث استجابات هي موافق ،وسيان ،وغير موافق وقد أعطيت لهذه االستجابات درجات تنحصر بين  5-3في حالة العبارات اإليجابية ،والعكس
في حالة العبارات السلبية ،وقد بلغ الحد األعلى للدرجة وفقاً لهذا المقياس  39درجة ،والحد األدنى  59درجات ،وقد تم تقسيم المبحوثين من
حيث د رجة االتجاه نحو المستحدثات إلى ثالث فئات هي :اتجاه سلبي (أقل من  55درجة ) ،واتجاه محايد (55الى 23درجة)  ،واتجاه إيجابي

( أكبر من  23درجة ) .
ثانيا -المتغير التابع  -:تحديد درجة عزوف الزراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية-:
 -8درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية :ويقصد بدرجة عزوف زراع باالسباب التى تدفع زراع الطماطم على عدم
تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  ،وقد تم حصر بعض اسباب عزوف عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية التى تواجه هؤالء المبحوثين من
الرسائل العلمية والبحوث المتنوعة ،وقد تم تقسيم هذه االسباب إلى اربعه :اسباب خاصة بالزراع ( 0أسباب) ،اسباب خاصة باالرشاد الزراعى
( 52أسباب) ،اسباب خاصة بالمقاومة الحيوية ( 2أسباب) ،اسباب خاصة بمحصول الطماطم ( 2أسباب) ،باجمالي  35سبب في اربع
مجاالت ،وقد تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين عن درجة اسباب عزوف زراع الطماطم عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه من خالل
مقياس مكون من أربع فئات (اليوجد  -منخفض  -متوسط  -مرتفع) وأعطيت تلك اإلستجابات الدرجات التالية )2،3 ،2 ،5( :على الترتيب،
وتم ترتيب درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وفقا لدرجة للمتوسط المرجح لكل سبب داخل كل مجموعه كما يلى:
عزوف منخفض (اقل من 2درجة) ،وعزوف متوسط ( 3-2درجة) ،وعزوف مرتفع (اكبر من 3درجة) .
 -0الدرجة الكلية ل زوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية :بلغت ا لدرجة الكلية لعزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب

المقاومة الحيوية  35درجة كحد أدنى و 522درجة كحد أقصى ،وعليه فقد تم تقسيم المبحوثين وفقا لدرجة تواجد اسباب عزوف الزراع إلى
ثالث فئات هي :درجة عزوف منخفضة ( اقل من  62درجة) ،ودرجة عزوف متوسطة (62الى 03درجة)  ،ودرجة عزوف مرتفعة ( أكثر من
 03درجة) .

أدوات التحليل اإلحصائي
إستخدم فى تحليل البيانات الحاسب اآللي بواسطة البرنامج اإلحصائى ( ،(SPSSوالمتوسط الحسابى ،ومعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون (ر)،
كما تم عرض النتائج باستخدام التك اررات ،والنسب المئوية ،والنسبة المئوية للمتوسط ،فى صورة جدولية.
النتائج ومناقشتها -:

أوال :الت رف على الخصائص زراع الطماطم المبحوثين -:أوضحت نتائج الدراسة الواردة بالجدول رقم ( )2االتى:
 -5السن  :اشارت النتائج الى ان  %12.5من المبحوثين يقعون في فئة صغار السن ،وأن نسبة  % 32.5منهم يقعون في فئة متوسطي السن،
وأن  %55.2منهم يقعون في فئة كبار السن .وتشير هذه النتائج إلى أن ما يزيد عن نصف المبحوثين  %12.5يقعون في الفئة العمرية اقل
من  22سنة وهو السن الذي يمثل الشباب والحيوية والقدرة على اتخاذ القرار وكذلك تقبل واستيعاب األساليب والمبتكرات الزراعية المستحدثة.
 -2درجة ت ليم المبحوث  :اظهرت النتائج ان  %2,3من المبحوثين في فئة األميين ،وأن نسبة  % 29.1منهم يق أر ون ويكتبون وغير حاصلون
على مؤهل دراسي ،بينما كان  %23.3منهم حاصلون على مؤهل متوسط  ،أما الحاصلون على مؤهل جامعي فكانت نسبتهم  %35.0فقط من
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إجمالي المبحوثين ،وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع درجة التعليم بين المبحوثين حيث تبين أن معظم المبحوثين % 51.2منهم حاصلون على
مؤهالت دراسية  ،وهذا يدل على امكانية تقبل واستيعاب المبحوثين لألساليب والمبتكرات الزراعية المستحدثة بصفة عامة المقاومة الحيوية بصفة
خاصة.
 -3مساحة الحيازة الزراعية  :اوضحت النتائج ان  %5,2لديهم حيازة صغيرة (اقل من  59فدان) ،بينما %32,2لديهم حيازة متوسطة ( 59الى51
فدان)  ،فى حين ان  %12,6لديهم حيازة كبيرة (اكثر من  51فدان) تبين أن % 12,6من المبحوثين لديهم حيازة كبيرة  ،وهذا يدل على توفر
االمكانيات المادية لتطبيق لألساليب والمبتكرات الزراعية المستحدثة بصفة عامة المقاومة الحيوية بصفة خاصة.
 -2عدد سنوات الخبرة فى ال مل المزرعى :تشير النتائج إلى أن  %35.6من المبحوثين لديهم خبرة قليلة في العمل الزراعي ،وأن  % 51.3لديهم
خبرة زراعية متوسطة  ،أن  %13.5منهم لديهم خبرة كبيرة في العمل الزراعي ،أي أن هؤالء المبحوثين يحتاجون إلى مجهودات إرشادية لتدعيم
هذه الخبرات وقبول كل ما هو جديد في العمل المزرعي
 -1المساحة المزروعة بمحصول الطماطم  :تبين من النتائج أن  %52,6من الزراع المبحوثين يزرعون مساحات تقل عن  3فدان من الطماطم،
بينما كان  %12.2منهم يزرعون الطماطم بمساحة متوسطة تقل عن  1فدان  ،في حين أن %20من الزراع المبحوثين يزرعون الطماطم
بمساحات كبيرة تزيد عن  1فدان.
 -6عدد سنوات زراعة الطماطم  :أشارت النتائج إلى أن  %30,5من الزراع المبحوثين يزرعون الطماطم منذ اقل من 51سنه(لديهم خبرة قليلة) ،
بينما كان  %21.1منهم يزرعون الطماطم منذ  51سنه حتى  29سنة(لديهم خبرة متوسطة) ،في حين أن  %32.2من الزراع المبحوثين

يزرعون الطماطم منذ أكثر من 29سنة(لديهم خبرة كبيرة).
 -5درجة التجديدية :تبين من النتائج أن  %53.2من الزراع المبحوثين ذوى درجة تجديد منخفضة ،بينما كان  %33منهم ذوى درجة تجديدية
متوسطة ،في حين أن %13.2من الزراع المبحوثين ذوى درجة تجديدية مرتفعة.

 -1درجة قيادة الرأي  :تشير النتائج الى أن  %25.0من المبحوثين يقعون في فئة القيادة المرتفعة  ،وأن  % 32.2يقعون في فئة القيادة المتوسطة
 ،بينما  % 50.0فقط يقعون في فئة القيادة المنخفضة  ،وهذا يعنى أن الغالبية العظمى من المبحوثين لديهم درجة قيادة تتراوح ما بين المرتفعة
الى متوسطة وهو ما يجعل القائمين بالعمل اإلرشادي الزراعي بذل مزيد من الجهد لالهتمام بهم والتعامل معهم إلقناعهم بتبني المستحدثات
بشكل عام  ،والمقاومة الحيوية بشكل خاص.
 -1درجه المشاركة في المنظمات التنموية المحلية :تشير نتائج إلى أن  %23.0من إجمالي المبحوثين كانت درجه مشاركتهم متوسطة في
المنظمات التنموية المحلية ،بينما تساوت تقريبا فئتى المنخفضة والمرتفعة  %22.3،% 22.2على الترتيب وهذه النتائج تشير إلى فاعلية هذه
المنظمات في جذب المزارعين للمشاركة في أنشطتها األمر الذي ينعكس أثره على اإلسراع في عملية التنمية.
 -82درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية  :تشير النتائج الى أن %22من المبحوثين يقعون في فئة المشاركة المنخفضة ،وأن  %23.2يقعون
في فئة المشاركة المتوسطة  ،بينما  % 32.2يقعون في فئة المشاركة المرتفعة ،وهذه النتائج تشير إلى %52من الزراع ذو مشاركة متوسطة
ومرتفعة وهذا دليل على وجود عالقات اجتماعية طيبة بينهم من تماسك وترابط األمر الذي ينعكس أثره على اإلسراع في عملية االنتشار والتبنى
المستحدثات بشكل عام  ،والمقاومة الحيوية بشكل خاص.
 - 88درجة الرضا عن الحياة فى المنطقة :وتشير النتائج الى ان  %50,2من المبحوثين يقعون في الفئة المنخفضه لدرجة الرضا عن الحياه فى
المنطقه ،فى حين أن  %35.3من المبحوثين يقعون في فئة درجة الرضا المتوسطة  ،بينما يقع  %22.0من المبحوثين في فئة درجة الرضا
المرتفعة  % 29.2 ،من المبحوثين لديهم درجة رضا تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة عن الحياة فى المنطقة.
-80درجة االتجاه نحو تطبيق المقاومه الحيويه  :تشير النتائج الى أن  %61.5يقعون في فئة االتجاه المحايد  ،نحو تطبيق المقاومه الحيويه
و %51.0اتجاههم سلبى  ،و %52.2من المبحوثين يقعون في فئة االتجاه اإليجابي  ،ويتضح من النتائج أن غالبية المبحوثين  %61.5لديهم
اتجاه محايد نحو استخدام المقاومه الحيويه  ،وبالتالي فإنه من الممكن ببذل القليل من المجهود من قبل العاملين باالرشاد بالمنطقة لتغيير اتجاه
قطاع كبير من المبحوثين ليكونوا أكثر تقبالً فى استخدام ا لمقاومة الحيوية ،األمر الذي ينعكس على مستوى تطبيقهم لتوصياتها وبالتالي زيادة

اإلنتاج كماً ونوعا.
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جدول رقم ( )0توزيع المبحوثين وفقا للصفات والخصائص المميزة لهم.
الخصائص

المبحوثين

الخصائص

المبحوثين

ال دد

202

-8السن

العدد

%

صغار السن ( اقل من  29سندة )

555

12.5

 -درجة تجديد منخفضة (أقل من59درجات )

متوسطي السن ( 29الى  12سندة )

559

32.5

 -درجة تجديد متوسطة (من 59الى 52درجة)

592

كبددار السن ( أكبر من  12سنة)

36

55.2

 -درجة تجديد مرتفعة(  52درجة فأكثر)

552

 -0درجة ت ليم المبحوث
امى درجه ( واحده)

ال دد

202

 -7درجة التجديدية

العدد

%

23

53.2
33.9
13.2

 -1درجة قيادة الرأي

52

2.3

 -درجة قيادة منخفضه ( أقل من59درجات )

62

50.0

يق أر ويكتب (درجتان)

66

29.1

 -درجة قيادة متوسطة ( من 59الى  52درجة )

523

32.2

مؤهل متوسط (0الى )52

529

23.3

 -درجة قيادة مرتفعة ( 52درجة فأكثر )

536

25.0

جامعى ( اكثر من 52درجه )

593

35.0

 -2مساحة الحيازة الزراعية

-1درجه المشاركة في المنظمات التنموية المحلية

 -مساحة صغيرة (اقل من  59فدان)

23

5.2

مشاركة منخفضة ( أقل من  1درجات)

 -مساحة متوسطة (59الى 51فدن)

555

32.2

مشاركة متوسطة من (من  1الى 59درجات)

529

– مساحة كبيرة (أكبر من 51فدان)

520

12.6

مشاركة مرتفعة من ( 59درجات فأكثر)

05

 -2عدد سنوات الخبرة فى ال مل المزرعى
خبرة قليلة ( اقل من  51سنة)

 -59درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية

02

22.2
23.3
22.3

592

35.6

مشاركة منخفضة ( أقل من  59درجات)

خبرة متوسطة (  51الى  21سنة)

19

51.3

مشاركة متوسطة من (59الى  ) 51درجة

525

خبرة كبيرة ( أكبر من  21سنة)

555

13.5

مشاركة مرتفعة (اكبرمن 51درجة)

555

 -1المساحة المزروعة بمحصول الطماطم

62

22,9
23.2
32.2

 -55درجة الرضا عن الحياة في المنطقة

 -مساحة مخفضة (اقل من  3فدان)

25

52.6

درجة رضا منخفضة ( افل من 53درجدة)

62

50.2

 -مساحة متوسطة (3الى1افدن)

522

12.2

درجة رضا متوسطة ( 53الى  52درجدة)

595

35.3

– مساحة مرتفعة(أكثر من 1افدنة)

02

20

درجة الرضا مرتفعة (أكبر من  52درجة)

512

22.0

 -6عدد سنوات الخبرة فى زراعة الطماطم
خبرة قليلة ( اقل من  51سنة)

 -80درجة االتجاه نحو تطبيق المقاومه الحيويه

15

51.0

522

30.5

اتجاه سلبى ( افل من  55درجدة)

61.5

خبرة متوسطة (  51الى  29سنة)

22

21.1

اتجاه محايد ( 55الى 23درجدة)

252

52.2

خبرة كبيرة ( أكبر من  29سنة)

553

32.2

اتجاه إيجابي ( أكبر من  23درجة)

69

ثانيا -:تحديد درجه عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية بمنطقه البحث-:
توضح نتائج جدول رقم ( )3ارتفاع درجه عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  .وتم ترتيب اسباب عزوف ز ارع
الطماطم حسب المتوسط المرجح كل منهم كمايلى:
 -8أسباب خاصة بالمقاومة الحيوية بمتوسط قدرة  2,51درجة حيث تبين أنا أهم االسباب الخاصة بالمقاومة الحيوية التى تؤد الى عزوف
زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية هى :عدم وجود العمالة المدربةعلى تطبيق المقاومة الحيوية  ،وعدم توفر اآلالت

الزراعية الالزمة للمقاومة الحيوية  ،وعدم توفير مستلزمات تطبيق المقاومة الحيوية  ،وعدم توفر المبيدات الحيوية فى الوقت المناسب بمتوسطات
مرجحة قدرها  3.21 ، 3.13 ، 3.15 ، 3.55درجة على التوالي.
 0اسباب خاصة بالزراع بمتوسط قدرة  2,11حيث تبين أن أهم األسباب المت لقه بالزراع التى تؤد الى عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن
تطبيق أساليب المقاومة الحيوية هى :التمسك بالعادات والتقاليد ،و تدنى المستويات التعليمية والثقافية للزراع ،و عدم تجاوب الزراع مع

المرشدين الزراعيين ،واعتقاد الزراع بحتمية استخدام الكيماويات لزيادة اإلنتاجية الزراعية  ،واعتقاد الزراع بارتفاع تكاليف المقاومة الحيوية
وانخفاض إنتاجها ،و نقص وعي الزراع بآثار المبيدات واألسمدة الكيماوية علي البيئة ،وضعف دور القيادات والمنظمات المحلية ،و نقص
معارف ومعلومات الزراع عن أساليب المقاومة الحيوية ،و عدم اقتناع الزراع بالمقاومة الحيوية بمتوسطات مرجحة قدرها ، 3.23 ، 3.22
 3.22 ، 3.33 ، 3.35 ، 3.21 ، 3.13 ، 3.62 ، 3,59درجة على التوالي.
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جدول ( )3توزيع زراع الطماطم المبحوثين وفقا ألسبا عزوفمم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية بمنطقه البحث
اسباب ال زوف عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه

المتوسط المرجح

درجة ال زوف

الترتيب

اوال -:اسباب خاصة بالزراع
8

تدنى المستويات التعليمية والثقافية للزراع

2

عدم تجاوب الزراع مع المرشدين الزراعيين

3.59

2

ضعف دور القيادات والمنظمات المحلية .

التمسك بالعادات والتقاليد .

0

نقص معارف ومعلومات الزراع عن أساليب المقاومة الحيوية عدم اقتناع الزراع بالمقاومة الحيوية.

5

اعتقادهم بحتمية استخدام الكيماويات لزيادة اإلنتاجية الزراعية

اعتقاد الزراع بارتفاع تكاليف المقاومة الحيوية وانخفاض إنتاجها

3.23

مرتفع

2

مرتفع
مرتفع

5
3

3,35

مرتفع

5

3.33

مرتفع

2

3.22

مرتفع
مرتفع

0
2
1
6
الثانى

3.22

2

عدم اقتناع الزراع بالمقاومة الحيوية.

7

اعتقاد الزراع بحتمية استخدام الكيماويات لزيادة اإلنتاجية الزراعية

3.62

1

اعتقاد الزراع بارتفاع تكاليف المقاومة الحيوية وانخفاض إنتاجها

3.13

مرتفع

1

نقص وعي الزراع بآثار المبيدات واألسمدة الكيماوية علي البيئة

3.21

مرتفع

متوسط درجة االسباب الخاصة بالزراع لل زوف عن تطبيق المقاومه الحيويه .

2.55

مرتفع

ثانيا :االسباب الخاصة باالرشاد الزراعى
8

عدم كفاية عدد المرشدين الزراعيين

2.22

متوسط

52

0

عدم توافر مكان مناسب لعقد اإلجتماعات والندوات واستقبال الزراع

2.15

متوسط

55

2

عدم وجود ندوات إرشادية عن المقاومة الحيوية لتوعية الزراع بها

2.12

متوسط

59

5

عدم التدريب الكافي للمرشدين في مجال اساليب المقاومة الحيوية

2.16

متوسط

52

2

تكليف المرشدين الزراعيين بأداء أعمال غير إرشادية

2.65

متوسط

0

1

عدم مناسبة البرامج اإلرشادية إلحتياجات زراع الطماطم عن المقاومة الحيوية

3.22

1

عدم إشراك زراع االطماطم في بناء البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية

3.59

نقص النشرات والملصقات اإلرشادية عن المقاومة الحيوية

2

قصور البرامج واألنشطة اإلرشادية الموجهة لزراع عن المقاومةالحيويه الحيويه

7

2.13

3.61

82

عدم اإلستعانة بالقيادات القبلية فى تخطيط البرامج اإلرشادية

88

المركزية فى تخطيط البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية

3.21

80

عدم مرونة البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية

3.65

82

نقص المرشدين الزراعيين المتخصصين في مجال المقاومة الحيوية

82

عدم وجود المرشد في وقت الحاجة إليه.

متوسط درجه االسباب الخاصة باالرشادالزراعى لل زوف عن المقاومه الحيويه .

3.09

3.23
3.33
2.82

متوسط

53

مرتفع
مرتفع

2
6

مرتفع

3

مرتفع
مرتفع

5
2

مرتفع

1

مرتفع
مرتفع

5
2

متوسط

الثالث

ثالثا : :اسباب خاص بالمقاومة الحيوية
8
0

عدم توفير مستلزمات تطبيق المقاومة الحيوية

عدم توفر اآلالت الزراعية .الالزمة للمقاومة الحيوية

عدم وجود العمالة المدربة.

3.13
3.15

مرتفع
مرتفع

3
2

2

عدم وجود العمالة المدربةعلى تطبيق المقاومة الحيوية

3.55

مرتفع

5

2

عدم توفر المبيدات الحيوية فى الوقت المناسب

3.21

مرتفع

2

2.51

مرتفع

االول

متوسط درجه االسباب الخاصة بالمقاومة الحيوية لل زوف عن المقاومه
راب ا :اسباب خاص بالمحصول
8

تفتت الحيازات الزراعية

0.52

متوسط

0

اإلصابة باألم ارض

2.09

متوسط

3
5

2

اإلصابة بالحشرات

2.59

متوسط

2

متوسط

2

2

اإلصابة بالحشائش

متوسط درجه االسباب الخاصه بالمحصول لل زوف عن تطبيق المقاومه

0.25

متوسط

الرابع

المتوسط ال ام المرجح السباب عزوف زراع الطماطم عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه

2.02

مرتفع

-
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 -2أسباب خاصة باالرشاد الزراعى بمتوسط قدرة  2.82حيث تبين أن أهم األسباب الخاصة باالرشاد الزراعى والتى ترجع الى عزوف زراع
الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية هى :عدم اإلستعانة بالقيادات القبلية فى تخطيط البرامج اإلرشادية  ،المركزية فى تخطيط البرامج

اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية  ،عدم إشراك زراع االطماطم في بناء البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية الطماطم و قصور

البرامج واألنشطة اإلرشادية الموجهة لزراع عن المقاومة الحيويه وعدم مرونة البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية و عدم مناسبة البرامج
اإلرشادية إلحتياجات زراع ا لطماطم عن المقاومة الحيوية و عدم وجود المرشد في وقت الحاجة إليه و نقص المرشدين الزراعيين المتخصصين
في مجال المقاومة الحيوية و تكليف المرشدين الزراعيين بأداء أعمال غير إرشادية و عدم وجود ندوات إرشادية عن المقاومة الحيوية لتوعية
الزراع و عدم توافر مكان مناسب لعقد اإلجتماعات والندوات واستق دبال الزراع و عدم التدريب الكافي للمرش د د ددين في اساليب المقاومة الحيوية
و نقص النشد درات والملصق د د دات اإلرشادية عن المقاومة الحيوية و عدم كفاية عدد المرشدين الزراعيين بمتوسطات مرجح د دة ق د د د ددرها ،3.09
 2.22 ، 2.13 ، 2.16 ، 2.15 ، 2.12 ،2.65 ،3.33 ، 3.23 ، 3.22 ، 3.65 ، 3.61 ، 3.59 ،3.21درجة على التوالي.
 -2أسباب خاصة بالمحصول بمتوسط قدرة  0.25تبين أن أهم األسباب الخاصة والمت لقه بالمحصول التى تؤد إلى عزوف زراع الطماطم
عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية هى :اإلصابة باألمراض ،و اإلصابة بالحشرات ،و تفتت الحيازات الزراعية ،اإلصابة بالحشائش بمتوسطات
مرجحة قدرها  2.21 ، 2.16 ، 2.59 ،2.09درجة على التوالي.
مما سبق يتضح ما يلى :
إرتفاع درجه عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية حيث بلغ المتوسط العام المرجح لها 3.22درجه ويرجع ذلك لعدد
من االسب اب وكان أهمها :عدم وجود العمالة المدربةعلى تطبيق المقاومة الحيوية  ،وعدم توفر اآلالت الزراعية .الالزمة للمقاومة الحيوية  ،وعدم
توفير مستلزمات تطبيق المقاومة الحيوية  ،وعدم توفر المبيدات الحيوية فى الوقت المناسب  ،والتمسك بالعادات والتقاليد ،و تدنى المستويات التعليمية
والثقافية للزراع و عدم تجاوب الزراع مع المرشدين الزراعيين ،واعتقادهم بحتمية استخدام الكيماويات لزيادة اإلنتاجية الزراعية ،و اعتقاد الزراع
بارتفاع تكاليف المقاومة الحيوية وانخفاض إنتاجها ،و نقص وعي الزراع بآثار المبيدات واألسمدة الكيماوية علي البيئة ،و ضعف دور القيادات
والمنظمات المحلية ،و نقص معارف ومعلومات الزراع عن أساليب المقاومة الحيوية ،و عدم اقتناع الزراع بالمقاومة الحيوية ،عدم اإلستعانة
بالقيادات القبلية ف ى تخطيط البرامج اإلرشادية ،و المركزية فى تخطيط البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية ،و عدم إشراك زراع االطماطم
في بناء البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية .ل لطماطم  ،و قصور البرامج واألنشطة اإلرشادية الموجهة لزراع عن المقاومة الحيويه ،وعدم
مرونة البرامج اإلرشادية الخاصة بالمقاومة الحيوية ،و عدم مناسبة البرامج اإلرشادية إلحتياجات زراع االطماطم عن المقاومة الحيوية ،وعدم وجود
المرشد في وقت الحاجة إليه.
ثالثاً :الدرجة الكلية ل زوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية :أظهرت نتائج الجدول رقم ( )2أن  %1,2من المبحوثين
ذوي درجة عزوف منخفضة ( اقل من  62درجة) ،في حين كان  %52,1منهم ذوي درجة عزوف متوسطة ( 03 -62درجة) ،بينما كان %22,3

منهم ذوي درجة عزوف مرتفعة ( أكثر من  03درجة) .وتشير هذه النتائج إلى إرتفاع ملحوظ في درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب
المقاومة الحيوية .
جدول رقم ( :)2توزيع زراع الطماطم المبحوثين وفقا لدرجة عزوفهم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية.
عدد

%

فئات المبحوثين
درجة عزوف منخفضة ( اقل من  62درجة)

52

1.2

درجة عزوف متوسطة (  62الى 03درجة)

20

52.1

درجة عزوف مرتفعة ( أكثر من  03درجة)

505

22.3

اإلجمالي

232

599

راب ا - :تحديد ال القة بين درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية ،بمنطقه البحث وبين ب ض متغيراتهم
المستقلة المدروسة.

للتعرف على طبيعه العالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وبين بعض متغيراتهم المستقلة
المدروسة تم صياغة الفرض االحصائى التالى"" :التوجد عالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  ،وبين بعض
متغيراتهم المستقلة التالية :السن  ،درجة تعليم المبحوث  ،مساحة الحيازة الزراعية  ،عدد سنوات الخبرة فى العمل المزرعى  ،المساحة المزروعة
بمحصول الطماطم  ،عدد سنوات زراعة الطماطم  ،درجة التجديدية  ،درجة قيادة الرأي  ،درجه المشاركة في المنظمات التنموية المحلية  ،درجة
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عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية بمركز الحمام بمحافظة مطروح

المشاركة االجتماعية غير الرسمية  ،درجة الرضا عن الحياة في المنطقة  ،درجة االتجاه نحو األفكار واألساليب الزراعية الجديدة"" وبإختبار صحة
الفرض باستخدام معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون (ر) تبين كما هو واضح بالجدول رقم (  )1أنه -:
 -8توجد عالقة معنوية طردية عند مستوى معنوية  9,95بين درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وكل من

المشاركة في المنظمات التنموية المحلية ،و درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية ،و درجة الرضا عن الحياة في المنطقة،و درجة االتجاه

نحو تطبيق المقاومه الحيويه حيث يلغت قيمة (ر) المحسوبة لكل منهم على الترتيب ( ،)**9.301و( ،)**9.305و(،)**9.315
و( ،)**9.256وعند مستوى معنوية  9,91وبين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية  ،وكل من درجة تعليم
المبحوث ،و درجة التجديدية حيث يلغت قيمة (ر) المحسوبة لكل منهم على الترتيب ( ، )*9.502و(.)*9.503
 -0توجد عالقة معنوية عكسيه عند مستوى معنوية  9,95بين درجة عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق أساليب المقاومة الحيويه وبين

السن حيث يلغت قيمة (ر) المحسوبة ( ،)-**0.248وعند مستوى معنوية  9,91وبين درجه عزوف زراع الطماطم المبحوثين عن تطبيق

أساليب المقاومة الحيويه ،وكل من مساحة الحيازة الزراعية ،و عدد سنوات الخبرة فى العمل المزرعى ،و المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم
حيث يلغت قيمة (ر) المحسوبة لكل منهم على الترتيب ( ،)*-9.520و( ،)*-9.505و(.)*9.521
 -2ال توجد عالقة معنوية بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية درجة وكل من عدد سنوات زراعة الطماطم ،و
درجة قيادة الرأي حيث يلغت قيمة (ر) المحسوبة لكل منهم على الترتيب ( ،)9.596و( )9.513وهى اقل من قيمة (ر) الجدولية.

وبذلك يمكن رفض الفرض االحصائي الذى ينص علي"انه اليوجد عالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة
الحيوية  ،وبين بعض متغيراتهم المستقلة التالية :السن،و درجة تعليم المبحوث،و مساحة الحيازة الزراعية،و عدد سنوات الخبرة فى العمل المزرعى
،و المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم،و درجة التجديدية ،و المشاركة في المنظمات التنموية المحلية ،و درجة المشاركة االجتماعية غير
الرسمية،و درجة الرضا عن الحياة في المنطقة،و درجة االتجاه نحو األفكار واألساليب الزراعية الجديدة ".في حين لم نتمكن من رفض الفرض
االحصائي مع المتغيرين الباقين وهما  :عدد سنوات زراعة الطماطم ،و درجة قيادة ال أرى.
جدول رقم ( )5يوضح قيم معامالت اإلرتباط للعالقة بين درجة عزوف زراع الطماطم عن تطبيق أساليب المقاومة الحيوية وبين بعض متغيراتهم
المستقلة

م

المتغيرات المستقلة المدروسة

-5

السن

-2
-3

درجة ت ليم المبحوث

مساحة الحيازة الزراعية

-*9.520

-2
-1

عدد سنوات الخبرة فى ال مل المزرعى

-*9.505

المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم

-6

عدد سنوات زراعة الطماطم

9.596

-5
-2

درجة التجديدية

*9.503

درجة قيادة الرأي

-0

المشاركة في المنظمات التنموية المحلية

**9.301

-59

درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية

**9.305

-55

درجة الرضا عن الحياة في المنطقة

**9.315

-52

قيم م امل االرتباط البسيط لبيرسون (ر)
-**9.222
*9.502

9.513

درجة االتجاه نحو تطبيق اساليب االمقاومه الحيويه

** معنوى عند

)(0.01

-*9.521

**9.256

* معنوى عند ()9.91

نظ ار الرتفاع درجه عزوف زراع الطماطم عن تطبيق اساليب المقاومه الحيويه مما يستدعى من القائمين على الجهاز اإلرشادى الزراعى بالمنطقه
 ،العمل على دراسة تلك االسباب التى تواجه زراع الطماطم المبحوثين فى مجال المقاومة الحيوية للتوصل لبعض الحلول لها وتوعية الزراع بها،
حتى يمكنهم التوسع فى استخدام المقاومة الحيوية قى القضاء على االفات الزراعية التى تصيب محصول الطماطم امال فى االرتقاء بكميه وجوده
المنتج بمنطقه البحث.
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،  نشرة االقتصاد الزراعي، االحصاء الزراعي،  االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى،  قطاع الشئون االقتصادية،  وزارة الزراعة واستصالح االراضى،. ع.م. ج.2
0287-0285 اعداد مختلفة

. القاهرة،  ندوة الهندسة الوراثية وأمراض النبات: )8112(  جم ية أمراض النبات المصرية.5
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Abstract
The research was done to identify the most important personal, socio-economic and communications
characteristics of tomato growers at the study area, to recognize the extent of tomato growers’ refusal to apply the
bio-control techniques, to determine the relationship between the degree of tomato growers’ refusal to apply the
bio-control techniques and some of their studied independent variables. The research was carried out at Al
Hammam Center, Matrouh Governorate including a sample of 323 farmers representing 12.75 % of the total
sample which was selected in a systematic and randomized way. Data was collected via personal interview using
questionnaire forms. To analyze the data, the Arithmetic Mean, Berson’s Simple Correlation Coefficient (r), Date
was presented in tables using the Replicates and the Percentages.
The research concluded the following important results:
More than 5.2 % of the tomato farmer respondents were of low degree of refusal to apply the bio-control
techniques, 12.5 % % were of moderate degree of refusal, whereas 82.3 % of the tomato farmer respondents were
of high degree of refusal to apply the bio-control techniques. The results showed a high degree of tomato farmer
respondents’ refusal to apply the bio-control techniques as the weighted average reached 3.24 % die to some
reasons that fall under 4 groups as follows:
A- Bio-control-related reasons which led to tomato growers’ refusal: lack of labor that are trained to apply the
bio-control, lack of farm machinery, with a weighted average of (3.77) and (3.57) degrees, respectively.
B- Growers-related reasons: conventionality, the low levels of the educational and cultural of farmers with a
weighted average of (3.88) and (3.83) degrees, respectively.
C- Extension agricultural-related reasons: not involving the tribal leadership in planning the extension programs
on bio-control techniques and not involving tomato growers in building the extension programs with weighted
average of(3.90) and (3.85) degrees, respectively.
D- Crop-related reasons: disease infection and pest infection with a weighted average of (2.90) and (2.70) degrees,
respectively.
The results showed no relationship between tomato growers’ refusal to apply the bio-control techniques and
the following independent variables: age, level of respondents’ education, size of agricultural tenure, years of
experience in agricultural work, the area grown with tomato, degree or innovations, participation in the local
developmental organizations, the degree of unofficial social participation, the degree of satisfaction of the standard
of living at the study area, degree of attitude toward the application of bio-control. There was a significant
relationship between the degree of tomato farmers; refusal to apply the studied bio-control and years of growing
tomato and degree of opinion leadership.
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