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  الملخص
  

س��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة بإاس��تھدف ھ��ذا البح��ث بص��فة رئيس��ية تحلي��ل معرف��ة زراع الخي��ار 
, ب�ين المتغي�رات المس�تقلة المدروس�ة, وتحدي�د الع-ق�ة ا,رتباطي�ة لمقات ف�ى بع�ض ق�رى محافظ�ة البحي�رةذبابة ا
تنفي��ذھم 3س��لوب  عن��دالت��ى ت��واجھھم  المش��ك-ت, والتع��رف عل��ى أھ��م ا3س��لوب امعرف��ة المبح��وثين لھ��ذ ةودرج��

    فى محصول الخيار. المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات
ف��ى زراع��ة للخي��ار  الت��ى تترك��ز فيھ��ا وق��د وق��ع ا,ختي��ار عل��ى ث-ث��ة مراك��ز عش��وائيا م��ن ب��ين المراك��ز

لخيار, فكانت القرى ھى قري�ة الغيت�ه ازراعة مركز تتركز فيھا بكل , وقد تم اختيار قرية واحدة محافظة البحيرة
, وجمع�ت بيان�ات الدراس�ة , وقرية الحدين بمركز كوم حماده, وقرية قمحة بمركز ال�دلنجاتبمركز أبو المطامير

عن طريق ا,ستبيان بالمقابلة الشخصية من عينة عش�وائية م�ن ب�ين  ٢٠١٢ويناير  ٢٠١١خ-ل شھرى ديسمبر 
ك�-ً ستخدم ف�ى التحلي�ل اCحص�ائى , واومورجان" ىكريجسمبحوثا وفقا لمعادلة " ١٣٢امھا يار بلغ قوزراع الخ

والمدى, ومعامل ا,رتب�اط , والمتوسط الحسابى, وا,نحراف المعيارىالجداول التكرارية، والنسب المئوية, من: 
أن  وق��د أظھ��رت النت��ائج البحثي���ة ,.,نح��دارى المتع��دد المت��درج الص���اعدونم��وذج التحلي���ل االبس��يط لبيرس��ون, 

% من إجمالى المبحوثين يقدرون شدة اCصابة بحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار بالدرج�ة الش�ديدة ٧١.٢
% من إجمالى المبحوثين لديھم معرفة بدرج�ة متوس�طة ومنخفض�ة ٧٦.٥أن حوالى ، وقد تبين والمتوسطة الشدة

. وأش��ارت النت��ائج إل��ى وج��ود ع-ق��ة اب��ة المق��ات ف��ى محص��ول الخي��اررة ذبع��ن أس��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لحش��
المكافح���ة  س���لوببإب��ين درج���ة معرف���ة المبح��وثين  ٠.٠١ي���ة مغزوي���ة عن��د المس���توى ا,حتم���الى ارتباطي��ة طرد

: إجم�الى ل من المتغي�رات المس�تقلة التالي�ةوبين ككمتغير تابع المتكاملة لحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار 
ارتباطي�ة ع-ق�ة كما تبين وج�ود , ة المشاركة فى ا3نشطة اCرشاديةحة المنزرعة بمحصول الخيار, ودرجالمسا

المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة بإس�لوب بين درجة معرفة المبح�وثين  ٠.٠٥مغزوية عند المستوى ا,حتمالى طردية 
, وع��دد مص��ادر المعلوم��ات عل��يمس��نوات الت ع��ددذباب�ة المق��ات ف��ى محص��ول الخي��ار كمتغي��ر ت��ابع وب��ين متغي��رى 

التب�اين الكل�ى ف�ى المتغي�ر  تفس�يرلمتغيرات المستقلة التالية س�اھمت إس�ھاما معنوي�ا ف�ى وقد اتضح أن ا .لزراعيةا
درج��ة المش��اركة ف�ى ا3نش��طة اCرش��ادية, وإجم��الى المس�احة المنزرع��ة بمحص��ول الخي��ار, وع��دد  : وھ��ىالت�ابع 

 المش�ك-توك�ان م�ن أب�رز  .ي�ب% عل�ى الترت٢.٧, %٤.٨%, ٨.٦نس�ب , وذلك بمصادر المعلومات الزراعية
3س�لوب المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�ات, ع�دم وج�ود مبي�دات  استخدامھم دجه زراع الخيار عناالتى تو
, وقص�ور ف�ى الجھ�ود اCرش�ادية ف�ى الحش�رية , وع�دم ت�وفير ب�دائل المبي�داتحش�رة ذباب�ة المق�اتلمكافح�ة فعالة 
  .ذبابة المقات المكافحة المتكاملة لحشرة مجال

    :المشكلة البحثية
يعتبر الخيار من محاصيل الخض�ر الص�يفية الرئيس�ية ف�ى مص�ر وم�ع م�رور الوق�ت أص�بح م�ن الخض�ر 

إل��ى ا,قتص��ادية الب-س��تيكية وترج��ع أھميت��ه  نف��اق3واالص��وب الزراعي��ة زراعت��ه ف��ى الھام��ة عل��ى م��دار الع��ام ل
ب�ذور وحت�ى  زراع�ة ال ذمن�الزمني�ة لقص�ر الفت�رة ة للم�زارع بح�ر) يعتبر من المحاص�يل الم١( لية : ا3سباب التا

) تقلي��ل ٤( ) ت��وافر الھج�ن أدى رف�ع إنتاجي��ة الف�دان٣) ثب��ات س�عر الخي�ار عل��ى م�دار الع�ام, (٢, (نھاي�ة الحص�اد
خي�ار ف��ى غي�ر موس��مه  نت�اج) إ٥( تخدام المبي��دات ف�ى الحق�ل المكش��وفف��ى اس� طا3ث�ر الض�ار الن��اتج م�ن اCف�را
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الق��ومى وف��تح نواف���ذ ) مص��در ھ��ام لل��دخل ٧( يل ذات قيم��ة إنتاجي��ة وج��ودة عالي��ة) إنت��اج محاص��٦( الطبيع��ى
, )١٣-١٢, ص ص : ٢٠٠٩, نومحم��د وآخ��ر()، و٤٨, ص: ٢٠٠٨(عب��د الس��-م وآخ��رون, تص��ديرية جدي��دة 

 حئ�ه عل�ى كمي�ة معقول�ة م�ن ا3م�-كما يعتب�ر الخي�ار م�ن محاص�يل الخض�ر المحبب�ة للمس�تھلك المص�رى ,حتوا
عب��د الم��نعم ة لھ��ا ل��ذلك يفض��له مرض��ى الس��كر (والفيتامين��ات, كم��ا أن��ه مرط��ب للمع��دة وھ��و م��ن الم��واد المالئ��

  .) ١٢٢:, ص٢٠٠٦-٢٠٠٥, نووآخر
عل�ى محاص�يل الخض�ر, وبص�فة خاص�ة عل�ى فات الحشرية الھامة والخطيرة المقات من ا] ةوتعتبر ذباب

الخي�ار إل�ى:  لثمارتؤدى اCصابة بذبابة المقات ، وطق كثيرة من جمھورية مصر العربيةنامحصول الخيار فى م
) نق��ل ا3م��راض الفطري��ة ٢, (ا]دم��ى نتيج��ة Cص��ابتھا ف��ى الحق��ل ) ع��دم ص��-حية ثم��ار الخي��ار ل-س��تھ-ك١(

للتص�دير ل[س�واق  لي�ة أووالبكتيرية إلى ثمار الخيار مما يجعل المحصول غير صالح للتداول ف�ى ا3س�واق المح
) وج��ود إف��رازات ص��مغية ص��فراء نتيج��ة وخ��ز أنث��ى ذباب��ة المق��ات لثم��ار الخي��ار ت��ؤدى إل��ى ع��دم ٣(, العالمي��ة

) وجود أنفاقا طويلة بنية اللون تؤدى إلى عطب الثمار نتيج�ة تغذي�ة يرق�ة ٤ص-حية الثمار ل-ستھ-ك المحلى, (
) انخف�اض س��عر محص��ول ٦اض إنتاجي��ة محص�ول الخي��ار, () انخف�٥( ,ھاذباب�ة المق��ات عل�ى ل��ب الثم�ار وب��ذور

 ,Hill), ٢٤٢, ص: ٢٠٠١و(حس��ن، )، ٢٠٠٠و(مجل��ة ش��مس ، ), ١٨٠, ص: ١٩٩٣(عب��د الس��-م ،  الخي��ار
walla, 1998)ومنت�����������ديات ازرع. ك�����������وم ، )٤٣, ص : ٢٠٠٩، عزي�����������زة الجنتي�����������رى (), و

http://www.ezr3.com/vb/showthread.php?p=41015   
  )،  ٤٨, ص:  ٢٠٠٨(عبد الس-م وآخرون, و ),٤٣, ص:  ٢٠٠٩( عزيزة الجنتيرى: منويحدد كل 

  ،  http://www.alnwadr.com/sheep392 نخبة النوادر منتديو
  http://www.ezr3.com/vb/showthread.php?p=41015   منتدي ازرع. كومو

) وجود ثقوب دقيقة على سطح الثم�رة تغطيھ�ا إف�رازات ص�مغية ١أھم مظاھر إصابة الخيار بذبابة المقات فى: (
) وج�ود من�اطق طري�ة ف�ى ٣( اف ط�رف ثم�رة الخي�ار,) التف�٢( ,الثم�ار وتض�مر عن�دما تش�تد اCص�ابةثم تصفر 

الثمار ذات لون أصفر باھت تسيل منھا إفرازات صمغية مع كرمشة فى الثمار وقد تتعفن أنسجة الثمرة ويص�بح 
  ا بنى .ھلون

, وعل�ى وقد أوضحت النتائج البحثية إنتشار ذبابة المقات على ثمار محاصيل العائلة القرعية بصفة عام�ة
الع�روة الش�توية بمحافظ�ات الوج�ه محافظ�ات الوج�ه البح�رى والع�روة النيلي�ة بفى ار بصفة خاصة محصول الخي

حشرة ذبابة المقات ف�ى ال�وادى الجدي�د  وجود) ١٨, ص:  ١٩٩٣تبين لـ عبد الس-م ( حيث, على الترتيبالقبلى 
وم             منت������دي ازرع. ك������ أوض������حوجن������وب ال������دلتا ومحافظ������ات ا,س������ماعيلية والس������ويس والش������رقية, كم������ا 

http://www.ezr3.com/vb/showthread.php?p=41015  تع��رض محص��ول الخي��ار ف��ى الع��روة
ھذه الحشرة ف�ى مص�ر الوس�طى والمن�اطق الس�احلية خ�-ل ش�ھرى أكت�وبر ون�وفمبر, وأم�ا بالنيلية ل�صابة بشدة 

) أن ٢٠٠٠وق�د تب�ين 3حم�د ( الوادى فتشتد اCصابة فى العروة الشتوية خ-ل شھرى ين�اير وفبراي�ر,فى جنوب 
ف�ى ش��ھرى  ١٩٩٩-٩٨س�جلت أعل�ى كثاف�ة عددي�ة عل�ى محص�ول الخي�ار خ�-ل الموس�م الخريف�ى  ذباب�ة المق�ات

إل�ى أوائ�ل ش�ھر  يوني�ويوليو حتى أكتوبر, وأما فى الموسم الربيعى فظھرت ھذه الحشرة خ-ل الفترة م�ن أوائ�ل 
  .حيث سجلت أعلى كثافة عددية على محصول الخيار يوليو

اب��ة المق��ات بت��وزع ذوتواج��د   Badr El-Sabah Fetoh(2006, P:16)وق�د أوض��حت دراس��ة 
Dacus ciliatus   كآفة أعادت الظھور م�رة أخ�رى عل�ى نبات�ات العائل�ة القرعي�ةCucusbitaceae  حي�ث

ي�رة عل�ى خطأض�رار محدث�ة  ٢٠٠٤حت�ى  ٢٠٠٢ات مصرية خ-ل الفترة من وُسجلت فى عشر محافظ تظھر
والقث�اء والكوس�ة والكنت�الوب والبط�يخ والل��وف ف�ى محافظ�ات البحي�رة واCس�ماعيلية والقليوبي�ة والش��رقية الخي�ار 

  والمنوفية والجيزة والفيوم وبنى سويف وأسوان وشمال سيناء.
مس�ئولة ع�ن ت�دھور ة با]فات الحش�رية ھ�ى أح�د العوام�ل الومما ,شك فيه أن إصابة المحاصيل الزراعي

, وإن المكافحة المتكاملة ل�فات يمثل ھدفا استراتيجيا وذلك بغرض حماية المحص�ول المن�زرع الغلة المحصولية
ب�التخطيط الس�ليم بتكلفة اقتصادية مناسبة تمكن المزارع من الحصول على رب�ح مناس�ب وض�مان دوام المكافح�ة 

 , باCض��افة إل��ى محاول��ة تجن��ب المش��اكل الخطي��رة الت��ى ص��احبت ا,س��تخدام الواس��ع للمبي��داتال��واعىوالتطبي��ق 
 integrated control, ويعن��ى مفھ��وم المكافح��ة المتكامل��ة ل�ف��ات )١٣٧, ص:  ٢٠٠٨(م��وافى, وخض��ر, 

  يئته المحيطة.ا,ستخدام ا3مثل لطرق المكافحة المتاحة لتعطى أعلى فائدة ممكنة مع أقل ضرر ل�نسان وب
الس��-م  وعب��د ,)٣٥٥- ٣٥٤, ص ص: ١٩٨٣-١٩٨٢( وزارة الزراع��ةوتح��دد الكتاب��ات الخاص��ة لك��ل م��ن 

وس���يد  ),٢٠٠٦( , والح���ورى)٢٤٤, ص :  ٢٠٠١حس���ن (و ,)٢٠٠٠, ومجل���ة ش���مس ()١٨١, ص: ١٩٩٣(
 Qureshi, )٤٣, ص: ٢٠١١( ف�����راجو, )٤٤-٤٣:, ص ص  ٢٠٠٩( ), وعزي�����زة الجنتي�����رى٢٠٠٦(

,Hussain(1992, P:150),  
  ، http://www.alnwadr.com/sheep392            منتدي نخبة النوادرو
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      http://www.ezr3.com/vb/showthRead.php?p=41015             منتدي ازرع. كومو
) ١: المكافح�ة الزراعي�ة وتتمث�ل ف�ى : (المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ار ھ�ى: أو, ةذباب�المتكامل�ة للمكافحة سلوب اأ

) ال��تخلص م��ن مص��ادر الع��دوى مث��ل الحش��ائش ٢عزي��ق وتش��ميس ا3رض لقت��ل ط��ور الع��ذراء لذباب��ة المق��ات, (
م لزي��ادة ) زي��ادة التس��ميد بالكالس��يوم والبوتاس��يو٤( ) ا,عت��دال ف��ى التس��ميد ا3زوت��ى,٣, (الخي��ارداخ��ل م��زارع 

) ع�دم زراع�ة خض�روات ٦) ا,عتدال فى الرى وانتظامه عل�ى فت�رات متقارب�ة, (٥, (ص-بة قشرة ثمار الخيار
دورة زراعي��ة  إتب��اع) ٨(حرق��ا بم��ا فيھ��ا م��ن يرق��ات,  وإع��دامھا) جم��ع الثم��ار التالف��ة ٧داخ��ل م��زارع الخي��ار, (

: اس��تخدام ب��دائل اثاني��, للخي��ار المبك��رة) الزراع��ة ٩, (ص��يب ھ��ذه الحش��رة ا, ثم��ار القرعي��ات, حي��ث , تمناس��بة
) اس�تخدام ٢رمونية لمنع دخول حش�رة ذباب�ة المق�ات إل�ى الحق�ل, () استخدام المصائد الف١(المبيدات وتتمثل فى: 

: ط�رق المكافح�ة اثالث�, اCنس�-خ) اس�تخدام مانع�ات ٤, () استخدام مانعات التغذية٣( ,ةا3لواح الصفراء ال-صق
ل الكيماوي��ة: ويقص��د بھ��ا اس��تخدام المبي��دات الكيماوي��ة للوقاي��ة م��ن انتش��ار ذباب��ة المق��ات ف��ى الخي��ار وذل��ك لقت��

بأح�د % م�ن ثم�ار الخي�ار ٥٠ل اس�تخدامھا عن�دما تص�ل نس�بة العق�د ض�, ويفالحشرات الكاملة قبل وض�ع الب�يض
  .المبيدات الموصى بھا

ھمية تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة على محاصيل الخض�ر, وھ�ذا جع�ل ھن�اك توج�ه مما سبق يتضح أ
ي�تم حي�ث  واھتمام من ا3جھزة المعنية بوزارة الزراعة لتطبيق ھذا ا3سلوب على المحاصيل الزراعي�ة المختلف�ة

- ١٩٩٧(عم�اره,  البيئ�ة بجمي�ع مكوناتھ�ا م�ن التل�وثترشيد استخدام المبيدات وتقليل أضرارھا للمحافظ�ة عل�ى 
ف�ى مع�ارف ال�زراع  ةوحتى يتمكن الجھاز اCرشاد الزراعى من أحداث التغي�رات المرغوب�, )٩٧ :, ص١٩٩٨

, حي��ث تب��دأ بتحدي��د مس��توى معرف��ة ال��زراع يج��ب أن توج��ه لمقابل��ة احتياج��اتھم , ف��إن رس��التهوف��ى تنفي��ذھم لھ��ا
وخاص�ة أن تطبي�ق المعرف�ة ھ�و , )٢١٣ – ٢١١: ص , صس�ويلم( ھم عل�ى تنفي�ذ الممارس�ات المطروح�ةوقدرت

  .)٧:  ص ,١٩٩٨, عبد الوھاب( نتاجيةCالمحدد ا3ساسى لنجاح العملية اCرشادية وتحقيق الكفاءة ا
م��ن خط��ورة حش��رة ذباب��ة المق��ات عل��ى وم��ا أوض��حته نت��ائج الدراس��ات والبح��وث  ،وف��ى ض��وء م��ا س��بق

ية، وندرة الدراسات اCرش�ادية ف�ى قتصادل الخيار ا,ونظراً 3ھمية محصو ،محصول الخيار كماً ونوعاً  يةإنتاج
، وأھمي��ة محاص��يل الخض��ر بص��فة عام��ة ومحص��ول الخي��ار بص��فة خاص��ةلحش��رات مج��ال المكافح��ة المتكامل��ة 

ة عل�ى التس��اؤ,ت ل�ذلك ترك�زت مش��كلة البح�ث ف�ى محاول��ة ل�جاب�، تطبي�ق المعرف�ة ف��ى نج�اح العم�ل اCرش��ادى
؟ وم��ا ھ��ى ح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��اتالمكاف س��لوببإف��ة زراع الخي��ار : م��ا درج��ة معرالبحثي��ة التالي��ة

؟ وم���ا ھ��ى أھ���م ح��ة المتكامل��ة لحش���رة ذباب��ة المق��اتالمكاف س���لوبإبالم��ؤثرة عل���ى درج��ة مع��رفتھم  تغي��راتمال
 .اتحشرة ذبابة المقCسلوب المكافحة المتكاملة ل تنفيذھممشك-ت التى تواجه زراع الخيار المبحوثين عند ال

  اjھـداف البحثية :
 المكافحة المتكاملة لذبابة المقات فى محصول الخيار  سلوبإبدرجة معرفة المبحوثين التعرف على  .١
المكافح�ة المتكامل�ة لذباب�ة المق�ات  س�لوبإبالمبح�وثين درج�ة معرف�ة  تحديد الع-قة ا,رتباطية القائمة ب�ين .٢

, وعدد سنوات التعليم, والتف�رغ للعم�ل الزراع�ىالسن, : , والمتغيرات المستقلة التاليةفى محصول الخيار
والتق�دير ال�ذاتى للمبح�وثين ر، ي�اوإجم�الى المس�احة المنزرع�ة بالخ, ضربالخ وإجمالى المساحة المنزرعة

, ودرج��ة المعرف��ة بأض��رار اس��تخدام ي��ار نتيج��ة اCص��ابة بذباب��ة المق��اتلكمي��ة الفاق��د م��ن محص��ول الخ
, وع��دد مص��ادر ة المش��اركة ف��ى ا3نش��طة اCرش��ادية, ودرج��الخض��ر مبي��دات الحش��رية عل��ى محاص��يلال

  .المعلومات الزراعية التى يستمد زراع الخيار معلوماتھم عن مكافحة ذبابة المقات 
 س�لوببإبدرج�ة معرف�ة المبح�وثين  ا,رتب�اط المعن�ويام كل من المتغيرات المس�تقلة ذات ھسإ ةتحديد نسب .٣

 .ر التباين فى ھذا المتغير التابعت فى محصول الخيار فى تفسيالمكافحة المتكاملة لذبابة المقا
ذباب�ة المق�ات لالمتكاملة سلوب المكافحة C تنفيذھمالمبحوثين عند  تواجهالتى  مشك-تالالتعرف على أھم  .٤

   .فى محصول الخيار
  
  

  اjسلوب البحثى
  

 : kالتعاريف ا\جرائية للمصطلحات البحثية : أو  
(المتغيHHر المكافحHHة المتكاملHHة لحشHHرة ذبابHHة المقHHات فHHى محصHHول الخيHHار  سHHلوبإبحHHوثين درجHHة معرفHHة المب. ١

  : التابع)
 س��لوبإبيقص��د بھ��ا مجم��وع الق��يم الرقيم��ة المعب��رة ع��ن معرف��ة المبح��وث للجوان��ب الفني��ة الت��ى تتص��ل 

المق�ات ف�ى ب�ة ) مظ�اھر إص�ابة حش�رة ذبا١: (رة ذبابة المقات فى محصول الخيار, وھىالمكافحة المتكاملة لحش
) ٣بن��ود), ( ٦محص��ول الخي��ار ( عل��ى) أض��رار إص��ابة حش��رة ذباب��ة المق��ات ٢, (بن��ود) ٣محص��ول الخي��ار (



Sokar, A. H. M. and M. A. El bessomy 

 614

الحش��رية ) أس��ماء ب��دائل المبي��دات ٤, (بن��ود) ٩المق��ات ف��ى محص��ول الخي��ار (المكافح��ة الزراعي��ة لحش��رة ذباب��ة 
) أس��ماء ٥بن��ود), ( ٦ت اس��تخدامھا (حص��ول الخي��ار ومع��د,المس��تخدمة ف��ى مكافح��ة حش��رة ذباب��ة المق��ات ف��ى م

ع�د,ت وميع�اد اس�تخدامھا المبيدات الكيماوية المستخدمة فى مكافحة حشرة ذبابة المقات فى محص�ول الخي�ار وم
ابة صحيحة فى الجوانب الفنية السابقة, وب�ذلك يص�بح ج. ويحصل المبحوث على درجة واحدة فى كل إبند) ٢١(

س��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ف��ى Cمعرف��ة المبح��وثين  المعب��رة ع��ن ي��ةمجم��وع الق��يم النظر
  درجة. ٤٥ –بين صفر بعد معايرتھا محصول الخيار 

ويقصد بھ�ا ف�ى : (المتغيرات المستقلة) اkقتصادية واkتصالية المميزة للمبحوثين –الخصائص اkجتماعية . ٢
, : السن, وعدد س�نوات التعل�يم, والتف�رغ للعم�ل الزراع�ىفىمجموعة من المتغيرات المستقلة تتمثل  الدراسةھذه 

, والتق�دير ال�ذاتى للمبح�وثين لكمي�ة بالخي�ار, وإجم�الى المس�احة المنزرع�ة وإجمالى المس�احة المنزرع�ة بالخض�ر
مبي�دات الحش�رية , ودرج�ة المعرف�ة بأض�رار اس�تخدام اليار نتيج�ة اCص�ابة بذباب�ة المق�اتالفاقد من محصول الخ

, وع��دد مص��ادر المعلوم��ات الزراعي��ة الت��ى ة المش��اركة ف��ى ا3نش��طة اCرش��ادية, ودرج��اص��يل الخض��رعل��ى مح
  الفدان من الخيار. علوماتھم عن مكافحة ذبابة المقات ومتوسط إنتاجيةيستمد زراع الخيار م

  الفروض البحثية ::  انيثا
  ليين لتحقيق ھدفى البحث الثانى والثالث تم صياغة الفرضين البحثيين التا

المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة  س��لوبإبزوي��ة ب��ين درج��ة معرف��ة المبح��وثين غتوج��د ع-ق��ة ارتباطي��ة م .١
, ل م��ن المتغي��رات المس��تقلة التالي��ة: الس��ن, وع��دد س��نوات التعل��يمالمق��ات ف��ى محص��ول الخي��ار وب��ين ك��

المنزرع�ة بمحص�ول المس�احة  والتفرغ للعمل الزراعى, وإجمالى المساحة المنزرعة بالخضر, وإجم�الى
, ودرج�ة يار نتيجة اCصابة بذبابة المق�اتوالتقدير الذاتى للمبحوثين لكمية الفاقد من محصول الخالخيار, 

ة المش��اركة ف��ى ا3نش��طة , ودرج��مبي��دات الحش��رية عل��ى محاص��يل الخض��رالمعرف��ة بأض��رار اس��تخدام ال
تھم ع�ن مكافح�ة حش�رة لخي�ار معلوم�ا, وعدد مصادر المعلومات الزراعي�ة الت�ى يس�تمد زراع ااCرشادية

  .ذبابة المقات
) ذات ا,رتب���اط المعن���وى بدرج���ة معرف���ة خص���ائص المبح���وثين المدروس���ةتس���ھم المتغي���رات المس���تقلة ( .٢

ف��ى تفس��ير  مجتمع��ه س��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ف��ى محص��ول الخي��ارCالمبح��وثين 
م��ن ص��حة الفرض��ين البحثي��ين ي��تم اختبارھم��ا ف��ى ص��ورتھما التب��اين ف��ى ھ��ذا المتغي��ر الت��ابع . وللتحق��ق 

  الصفرية 
  : منطقة وعينة البحث  الثاث

الخي�ار، ع�ة محص�ول ازرالتى تترك�ز فيھ�ا محافظات المن أجرى ھذا البحث بمحافظة البحيرة باعتبارھا 
, )١١٢, ص: ٢٠١١وزارة الزراع��ة, ( ٢٠١٠- ٢٠٠٩موس��م , ف��دان ٢٥٢٥المس��احة المنزرع��ة بلغ��ت حي��ث 

, وأب�و المط�امير, لب�ارود, وح�وش عيس�ى, وك�وم حم�ادهت�اى ايالخي�ار, ا وكانت أكب�ر المراك�ز زراع�ة لمحص�ول
, حم��اده مك��وو, أب��و المط��امير: ل��ى ث-ث��ة م��ن ب��ين ھ��ذه المراك��ز وھ��ىوال��دلنجات, وق��د وق��ع ا,ختي��ار عش��وائيا ع

تنتش��ر ف��ى ھ��ذا وزراع��ة الخي��ار  وق��د وق��ع ا,ختي��ار عل��ى قري��ة واح��دة م��ن ك��ل مرك��ز تترك��ز فيھ��ا وال��دلنجات،
قرية الحدين بمركز كوم حم�اده, وقري�ة و, أبو المطاميربمركز الغيته قرية ذبابة المقات وھى: المحصول حشرة 

ملة ھ�ذا البح�ث م�ن وتمثلت ش�ا) ٢٠١١(مديرية الزراعة بالبحيرة، بيانات غير منشورة،  لدلنجاتقمحة بمركز ا
%) وفق��ا ٦٦) مبح�وث بنس��بة (١٣٢اختي�ار عين��ة عش��وائية م�نھم تبل��غ ( ) مزارع�ا, وت��م٢٠٠ف��ى ( زراع الخي�ار

مبحوثا من  ٦٣و ,بقرية الغيتة مزارعا )٦٢مبحوثا من شاملة قدرھا ( ٤١بواقع  *ومورجان" ىسكريجلمعادلة "
دام , وباس�تخ) مزارعا بقرية قمحة٤٣لة قدرھا (مبحوثا من شام ٢٨, والحدين) مزارعا بقرية ٦٥شاملة قدرھا (

  .فس نسبة العينة إلى الشاملةن
  : أسلوب جمع البيانات :  اً بعار

ات البح��ث, وت��م درف��ا,س��تبيان بالمقابل��ة الشخص��ية لجم��ع البيان��ات م��ن جمي��ع م س��لوبإبت��م ا,س��تعانة 
, ية النبات بمركز البح�وث الزراعي�ةمراجعتھا من خ-ل الباحثين بقسم بحوث حشرات الخصر بمعھد بحوث وقا

المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة  س�لوبإبمطابقة محتويات ا,س�تبيان للتوص�يات الفني�ة المتعلق�ة  وذلك للتأكد من
م�ن زراع الخي�ار مزارعا  ٢٥,ستمارة ا,ستبيان على  مبدئي, كما تم إجراء اختبار محصول الخيارفى المقات 

مع�ت بيان�ات ھ�ذا البح�ث خ�-ل , وق�د جسائر كبي�رة ف�ى ثم�ار محص�ول الخي�ارالمسببة لھم حشرة ذبابة المقات خ
  . ٢٠١٢ويناير  ٢٠١١ديسمبر  شھري

  : أسلوب تحليل البيانات  ساماخ

                                                 
*  Krejcie , R. V. and Morgan , D.W. Determining sample size for research activities , 

educational and psychological Measurement , 1970 , 30 , 607 - 610  
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النس��ب المئوي���ة الج���داول التكراري��ة، و لي��ة:االت اCحص��ائيةلتحقي��ق أھ��داف البح��ث اس���تخدمت ا3س��اليب 
م��وذج التحلي��ل , ونلبيرس��ون ومعام��ل ا,رتب��اط البس��يطوالم��دى، ف المعي��ارى, , وا,نح��راوالمتوس��ط الحس��ابى

  Step- wise multiple regression analysisالمتعدد والصاعد,  ا,نحداري
  عرض ومناقشة النتائج البحثية

  :الخصائص المميزة للمبحوثين 
ق�دره  حس�ابيس�نة بمتوس�ط  ٧٣ – ١٩) أن سن المبح�وثين تت�راوح م�ن ١توضح النتائج البحثية بجدول (

نھم أق�ل س�%) بل�غ ٥٦( -ث فئات اتض�ح أن أكث�ر م�ن نص�ف المبح�وثين, وبتصنيف المبحوثين إلى ثسنة ٣٧.٨
, مما يشير إلى أن غالبية المبحوثين من صغار السن. وبسؤال المبح�وثين ع�ن ع�دد س�نوات تعل�يمھم سنة ٣٨من 

, وبتص��نيف المبح��وثين وفق��ا لع��دد س��نة ٨.٩ق��درة  حس��ابيس��نة بمتوس��ط  ٢٠ – ص��فراتض��ح أنھ��ا تت��راوح ب��ين 
س�نوات  ٩%) بلغ عدد س�نوات تعل�يمھم ٦٦.٦المبحوثين ( ىثلث حواليإلى ث-ث فئات اتضح أن  سنوات تعليمھم

فأكثر, مما يشير إلى ا,رتفاع النسبى فى المستوى التعليمى للمبحوثين. وأما فيما يتعل�ق بتف�رغ المبح�وثين للعم�ل 
ين متفرغ�ون للعم�ل الزراع�ى م�ن المبح�وث )%٨٣.٣() إل�ى أن ١الزراعى فقد أش�ارت النت�ائج البحثي�ة بج�دول (

, وق�د تب�ين أن غالبي��ة مم�ا ق�د يس�اعدھم عل��ى ا,ھتم�ام بالعملي�ات الزراعي�ة وخاص��ة فيم�ا يتص�ل بمكافح�ة ا]ف��ات
وبسؤال المبحوثين ع�ن إجم�الى المس�احة  ،قيراط ٧٥لديھم مساحة منزرعة بالخضر تبلغ  )%٦٤.٥(المبحوثين 

 قي���راط، ٢٥.٥س���ابى ق���دره قي���راط بمتوس���ط ح ٩٦- ٥م���ن  المنزرع���ة بمحص���ول الخي���ار اتض���ح أنھ���ا تت���راوح
, وكما تبين أن تق�دير المبح�وثين قيراط ٤٤منھم لديھم أكثر من  )%١٣.٦(وبتوزيعھم إلى ث-ث فئات اتضح أن 

, وبمتوس�ط ط�ن ١٢ –الذاتى لقيمة الفاقد من ثمار الخيار للفدان نتيجة اCصابة بذبابة المق�ات تت�راوح م�ن ص�فر 
المبح�وثين تت�راوح كمي�ة %) م�ن ٥٥.٣(, وبتوزيع المبحوثين إل�ى ث�-ث فئ�ات اتض�ح أن طن ٢.٦حسابى قدره 
عل�ى محص�ول , مم�ا يش�ير إل�ى خط�ورة حش�رة ذباب�ة المق�ات للف�دان كثرط�ن ف�أ ٣ر الخيار ح�والى الفاقد من ثما

ديھم معرف��ة م��ن المبح��وثين ل�� )%٦٠.٦() أن ١وتعك��س البيان��ات ال��واردة بج��دول (, الخي��ار ف��ى منطق��ة البح��ث
متوس��طة وكبي��رة بأض��رار اس��تخدام المبي��دات الحش��رية ف��ى مكافح��ة آف��ات الخض��ر, وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى أن ھ��ذه 
ا3ضرار أصبحت ملموسة ل�دى ال�زراع ويمك�ن م-حظتھ�ا والتع�رف عليھ�ا بس�ھولة. وق�د تب�ين م�ن خ�-ل نت�ائج 

 ٥.٩درجة بمتوسط حس�ابى  ١٥- ٥بين  البحث أن درجة مشاركة المبحوثين فى ا3نشطة اCرشادية قد تراوحت
نس�بة  م�ن المبح�وثين )%٧٥أن (درجات مش�اركتھم إل�ى ث�-ث فئ�ات اتض�ح ل�, وبتصنيف المبحوثين وفق�ا درجة

. وبس��ؤال المبح��وثين ع��ن ع��دد مص��ادر المعلوم��ات الزراعي��ة الت��ى منخفض��ةمش��اركتھم ف��ى ا3نش��طة اCرش��ادية 
ع��دد ھ��ذه , اتض��ح أن متوس��ط المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ح��ةيس��تمدون منھ��ا معلوم��اتھم ع��ن أس��لوب المكاف

مص��ادر ف��ى ھ��ذا  ٣- ٢يعتم��دون عل��ى م��ن المبح��وثين  )%٥٠.٨( أنوق��د تب��ين , مص��در ١.٩المص��ادر ق��د بل��غ 
الف�دان م�ن محص�ول الخي�ار تت�راوح م�ن  إنتاجي�ةمتوس�ط أن ) ١المجال, وكما أوضحت النتائج البحثي�ة بج�دول (

ط�ن  ٥من الخي�ار أق�ل م�ن  % من المبحوثين متوسط إنتاجھم٣٥.٦وأن  طن . ٤.٨ طن بمتوسط حسابى ٢٠-١
  للفدان .
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  توزيع المبحوثين وفقا لفئات خصائصھم المميزة :)١جدول (
  %  عدد  فئات الخصائص  %  عدد  فئات الخصائص

      ) عدد سنوات التعليم٢(      ) السن١(
  ٢٠.٥  ٢٧  أمى  ٥٦  ٧٤  )٣٨صغير (أقل من 

  ١٢.٩  ١٧  ٩أقل من   ٢٠.٥  ٢٧  ) ٤٥ -٣٨ متوسط (    
  ٥٦.٨  ٧٥  ١٤- ٩  ٢٣.٥  ٣١  )٤٥أكثر من كبير (     

  ٩.٨  ١٣  ١٤أكثر من       
  ١٠٠  ١٣٢  المجموع  ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  ٢٠ –صفر   المدى  ٧٣ – ١٩  المدى
  ٨.٩  المتوسط الحسابى  ٣٧.٨  المتوسط الحسابى

  ٤.٩  ا,نحراف المعيارى  ١٣.٦  ا,نحراف المعيارى
  ) إجمالى المساحة المنزرعة بالخضر بالقيراط٤(      التفرغ للعمل الزراعى )٣(

  ٦٤.٥  ٨٥   ٧٥أقل من   ٨٣.٣  ١١٠  متفرغ
  ٢١.٢  ٢٨   ١٢٧- ٧٥  ١٦.٧  ٢٢  غير متفرغ

  ١٤.٣  ١٩   ١٢٧أكثر من        
  ١٠٠  ١٣٢  المجموع  ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  ٢٠٠ - ٦  المدى      
  ٧٥.٢  المتوسط الحسابى      
  ٥١.٩  معيارىا,نحراف ال      
  ) التقدير الذاتى لكمية الفاقد من محصول الخيار بالطن٦(  ) إجمالى المساحة المنزرعة بالخيار بالقيراط٥(

  ٤٤.٧  ٥٩  ٣أقل من   ٦٩  ٩١  ٢٦أقل من 
٤٣.٢  ٥٧  ٤- ٣  ١٧.٤  ٢٣  ٤٤- ٢٦  

  ١٢.١  ١٦  ٤أكثر من   ١٣.٦  ١٨  ٤٤أكثر من 
  ١٠٠  ١٣٢  المجموع  ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  ١٢-صفر   المدى  ٩٦- ٥  المدى
  ٢.٦  المتوسط الحسابى  ٢٥.٥  المتوسط

  ٢.٤  ا,نحراف المعيارى  ١٧.٧  ا,نحراف المعيارى
) درجHHHة المعرفHHHة بأضHHHرار اسHHHتخدام المبيHHHدات الحشHHHرية فHHHى ٧(

  مكافحة محاصيل الخضر 
  ) درجة المشاركة فى اjنشطة ا\رشادية٨(

  ٧٥  ٩٩  )٦ منخفضة  ( أقل من  ٣٩.٤  ٥٢  ) ١٧منخفضة  (أقل من 
  ١٥.٢  ٢٠  ) ٨  - ٦متوسطة  (    ٢٥.٨  ٣٤  )١٩-  ١٧متوسطة  ( 

  ٩.٨  ١٣  )٨كبيرة     (أكثر من   ٣٤.٨  ٤٦  )١٩كبيرة    (أكثر من 
  ١٠٠  ١٣٢  المجموع  ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  ١٥-٥  المدى  ٢١-٥  المدى
  ٥.٩  المتوسط الحسابى   ١٧.٢  المتوسط الحسابى

  ٢.٢  المعيارى ا,نحراف  ٣.٦  ا,نحراف المعيارى
) عHHدد مصHHادر المعلومHHات الزراعHHة التHHى يسHHتمد المبحHHوثين ٩(

  معلوماتھم عن مكافحة ذبابة المقات 
  ) متوسط إنتاجية الفدان من الخيار بالطن ١٠(

  ٣٥.٦  ٤٧  ٥أقل من    ٤١.٧  ٥٥  ٢أقل من  
٤٠.٢  ٥٣  ٧ – ٥  ٥٠.٨  ٦٧  ٣-٢  

  ٢٤.٢  ٣٢  ٧أكثر من   ٧.٥  ١٠  ٣أكثر من 
  ١٠٠  ١٣٢    ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  ٢٠- ١  المدى  ٦-١  المدى
  ٤.٨  المتوسط الحسابى  ١.٩  المتوسط الحسابى

  ٤.١  ا,نحراف المعيارى  ١  ا,نحراف المعيارى

  
  إصابة محصول الخيار فى أراضى المبحوثين : شدة السماع عن حشرة ذبابة المقات وتقدير 

ذباب��ة  المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة س��لوبإب رك��ز الدراس��ة الحالي��ة عل��ى معرف��ة زراع الخي��ار المبح��وثينت
) ا,عتق�اد ف�ى إص�ابة محص�ول ٢, (اع عن حشرة ذباب�ة المق�ات م�ن عدم�ه) السم١: (المقات ولذا تم سؤالھم عن

. وبس�ؤال ا) التقدير الذاتى لشدة اCصابة فى حال�ة تواج�دھ٣, (ذبابة المقات فى أراضى المبحوثينالخيار بحشرة 
مبحوث��ا ق��د  ١٣٢وع��ددھم , اتض��ح أن جم��يعھم ع��ن س��ماعھم ع��ن حش��رة ذباب��ة المق��ات نزراع الخي��ار المبح��وثي

, وعندما تم سؤال المبحوثين ع�ن اعتق�ادھم ف�ى إص�ابة محص�ول الخي�ار ل�ديھم بحش�رة ذباب�ة المق�ات سمعوا عنھا
ل�ديھم  , وبس�ؤالھم ع�ن تق�ديراتھم الذاتي�ة لش�دة إص�ابة محص�ول الخي�ار, أجاب جمي�ع المبح�وثين "ب�نعم"من عدمه

% م��ن المبح��وثين يق��درون ش��دة ٣٤.١% و ٣٧.١) أن ٢بحش��رة ذباب��ة المق��ات تب��ين كم��ا ھ��و موض��ح بج��دول (
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اCصابة بالدرجة الشديدة والمتوسطة, وھى نسب , يس�تھان بھ�ا إذا ت�وفرت الرغب�ة ف�ى زي�ادة إنتاجي�ة محص�ول 
  الخيار فى القرى التى تم فيھا إجراء ھذا البحث .

  
  لمبحوثين وفقا لتقديراتھم الذاتية لشدة إصابة محصول الخيار بحشرة ذبابة المقات .توزيع ا :)٢جدول (

  %  عدد  التقدير الذاتى للمبحوثين لشدة ا\صابة  
  ٣٧.١  ٤٩  إصابة شديدة 

  ٣٤.١  ٤٥  إصابة متوسطة الشدة 
  ٢٨.٨  ٣٨  إصابة منخفضة الشدة 

  ١٠٠  ١٣٢  المجموع

  
المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقHات فHى محصHول الخيHار  سلوبإبوثين الدرجة العامة لمعرفة الزراع المبح

. 
سلوب المكافحة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�ات بإتراوح مجموع القيم النظرية لدرجات معرفة المبحوثين 

) إل��ى أن الق��يم الرقمي��ة ٣, وتش��ير النت��ائج ال��واردة بج��دول (درج��ة ٤٥ل الخي��ار م��ا ب��ين ص��فر إل��ى ف��ى محص��و
لمش��اھدة المعب��رة ع��ن الدرج��ة العام��ة لمعرف��ة المبح��وثين 3س��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ق��د ا

, وبتوزي�ع درج�ة ١٤.٥درج�ة, وانح�راف معي�ارى ق�دره  ٤.٤درجة بمتوسط حس�ابى ق�دره  ٣٥-٧تراوحت من 
, وفق��ا لفئ��ات درج��ة رى)حس��ابى ونص�ف وح��دة انح��راف معي��االمبح�وثين إل��ى ث��-ث فئ��ات (باس��تخدام المتوس��ط ال

% م�ن ٣١.٨مبح�وث بنس�بة  ٤٢, تبين أن )٣سلوب المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات بجدول (Cمعرفتھم 
, فى حين بلغ�ت نس�بة حة المتكاملة لحشرة ذبابة المقاتإجمالى المبحوثين يعرفون بدرجة منخفضة أسلوب المكاف

رتفع��ة , ول��م تتع��د نس��بة المبح��وثين ال��ذين يعرف��ون بدرج��ة م%٤٤.٧ال��ذين يعرف��ون بدرج��ة متوس��طة المبح��وثين 
  .% من إجمالى المبحوثين٢٣.٥

  
المكافحHHة المتكاملHHة  سHHلوبإبتوزيHHع الHHزراع المبحHHوثين وفقHHا للقHHيم الرقميHHة الدالHHة علHHى معHHرفتھم  :)٣جHHدول (

  .لحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار
  %  عدد  فئات المعرفة (درجة)

  ٣١.٨  ٤٢  درجة)  ١٣أقل من (منخفضة 
  ٤٤.٧  ٥٩  ) درجة ١٧-١٣متوسطة ( 

  ٢٣.٥  ٣١  ) درجة ١٧مرتفعة ( أكثر من 
  ١٠٠  ١٣٢  المجموع 

  درجة ١٤.٥اkنحراف المعيارى:     درجة  ٤.٤المتوسط الحسابى:      درجة  ٣٥ – ٧المدى : 

  
منخفض��ة والمتوس��طة % م��ن المبح��وثين م��ن ذوى فئ��ات المعرف��ة ال٧٥تب��ين النت��ائج البحثي��ة أن أكث��ر م��ن 

ي�د خط�ورة ھ�ذه الحش�رة ع�ام المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار, مما يعن�ى تزا سلوبإب
وفيم�ا  ،, وھذا يتطلب تكثيف الجھود وا3نشطة اCرشادية لسد النقص المعرفى للمبحوثين فى ھذا المج�البعد عام

  ب المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات فى الخيار كما يلى :يلى عرضا لنسب معرفة المبحوثين لبنود أسلو
  معرفة المبحوثين بأھم مظاھر إصابة ثمار الخيار بحشرة ذبابة المقات :  -١

) أنه لم تتعد نسبة من يعرفون مظاھر إصابة ثمار الخي�ار بحش�رة ذباب�ة ٤توضح النتائج البحثية بجدول (
بوج�ود من�اطق طري�ة م�ن الثم�ار لونھ�ا أص�فر بھ�ا ثق�وب تس�يل منھ�ا ل�ق "% من المبح�وثين والمتع٧٢.٧ت المقا

التفاف طرف ثمرة الخي�ار بأما فيما يتصل ", و"أنسجة الثمرة ويصبح لونھا بنى إفرازات صمغية مع كرمشة فى
ات بوج�ود ثق�وب دقيق�ة عل�ى س�طح الثم�رة تغطيھ�ا إف�راز, وأما فيما يتعلق "% من المبحوثين٦١.٤" فقد ذكرھا 

  % من المبحوثين٥٦.٨صمغية تؤدى إلى إصفرار الثمار, وتضمر عندما تشتد اCصابة" فقط ذكرھا 
  معرفة المبحوثين بأھم أضرار إصابة محصول الخيار بحشرة ذبابة المقات :  -٢

أض��رار إص��ابة محص��ول ب) إل��ى التب��اين النس��بى ف��ى معرف��ة المبح��وثين ٤تش��ير النت��ائج ال��واردة بج��دول (
% م��ن ٩٣.٩% , ٠.٨ش��رة ذباب��ة المق��ات, حي��ث تراوح��ت النس��بة المئوي��ة للمظ��اھر الم��ذكورة ب��ين الخي��ار بح

المبحوثين والمتعلقة بكل من " نق�ل ا3م�راض الفطري�ة والبكتيري�ة إل�ى ثم�ار الخي�ار مم�ا يجع�ل المحص�ول غي�ر 
, وأم�ا فيم�ا يتص�ل ي�ار""وانخفاض إنتاجي�ة محص�ول الخ, تصدير ل[سواق المحلية والعالمية"صالح للتداول أو لل

وج�ود أنف�اق طويل�ة بني�ة الل�ون ، وب�ة المق�اتنتيج�ة Cص�ابتھا بذبا "بعدم ص-حية ثمار الخيار ل-ستھ-ك ا]دم�ى
وج�ود ، ووانخفاض سعر محصول الخي�ار ،تؤدى إلى عفن الثمار نتيجة لتغذية اليرقات على لب الثمار وبذورھا
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قات لثمار الخيار تؤدى إلى عدم ص�-حيتھا ل-س�تھ-ك المحل�ى " فق�د إفرازات صمغية نتيجة وخز أنثى ذبابة الم
  % من إجمالى المبحوثين على الترتيب .١٤.٤% و ٥٣.٨% , ٥٩.١% , ٧٤.٢ذكرھا 

  المكافحة الزراعية لحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار :  -٣
وثين للمكافح�ة الزراعي�ة لحش�رة ) إل�ى التب�اين النس�بى ف�ى معرف�ة المبح�٤تشير البيانات الواردة بج�دول (

مالى المبح�وثين والخاص�ة بك�ل % من إج٨٧.٩%, ١٦.٧ذبابة المقات فى محصول الخيار, حيث تراوحت بين 
الخي�ار" عل�ى  ل, والزراعة المبكرة لمحصوتاسيوم لزيادة ص-بة ثمار الخيارزيادة التسميد بالكالسيوم والبومن "

) ١: (% ف��أكثر)٧٠معرف��ة م��ن المبح��وثين ( ة التالي��ة عل��ى أكث��ر نس��بة, وق��د حظي��ت المكافح��ة الزراعي��الترتي��ب
حش�رة إ, ثم�ار ) إتب�اع دورة زراعي�ة حي�ث , تص�يب ھ�ذه ال٢, (%)٨٧.٩لمحصول الخي�ار ( الزراعة المبكرة

) التخلص م�ن مص�ادر ٤, (%)٧٧.٣راعة خضروات داخل مزارع الخيار () عدم ز٣(, %)٧٨.٨القرعيات (
  .%) ٧٤.٢ش داخل مزارع الخيار (حشائالالعدوى مثل 

  
توزيHع المبحHوثين وفقHا لمعHرفتھم بإسHلوب المكافحHة المتكاملHة لحشHرة ذبابHة المقHات فHى محصHول  :)٤جHدول(

  )١٣٢الخيار (ن=

  البنـــود المعرفيـــة  م
  k يعرف  يعرف

  %  عدد  %  عدد
          مظاھر إصابة محصول الخيار بحشرة ذبابة المقات  .١
طق طري�ة ف�ى الثم�ار لونھ�ا أص�فر بھ�ا ثق�وب تس�يل منھ�ا إف�رازات وجود منا -١  

  حمضية مع كرمشة أنسجة الثمرة ويصبح لونھا بنى  
٢٧.٣  ٣٦  ٧٢.٧  ٩٦  

  ٣٨.٦  ٥١  ٦١.٤  ٨١  التفاف طرف ثمرة الخيار  -٢  
وج��ود ثق��وب دقيق��ة عل��ى س��طح الثم��رة تغطيھ��ا إف��رازات ص��مغية ت��ؤدى إل��ى  -٣  

  تشتد اCصابة  إصفرار الثمار , وتضمر عندما
٤٣.٢  ٥٧  ٥٦.٨  ٧٥  

  أضرار إصابة محصول الخيار بحشرة ذبابة المقات :  . ٢
  ٦.١  ٨  ٩٣.٩  ١٢٤  . انخفاض إنتاجية محصول الخيار١  
  ٢٥.٨  ٣٤  ٧٤.٢  ٩٨  . عدم ص-حية ثمار الخيار ل-ستھ-ك ا]دمى ٢  
  ٤٠.٩  ٥٤  ٥٩.١  ٧٨  . وجود أنفاق طويلة بنية اللون تؤدى إلى عفن نتيجة التغذية ٣  
  ٤٦.٢  ٦١  ٥٣.٨  ٧١  . انخفاض سعر محصول الخيار ٤  
  ٨٥.٦  ١١٣  ١٤.٤  ١٩  . وجود إفرازات صمغية نتيجة وخز أنثى ذبابة المقات لثمار الخيار  ٥  
  ٩٩.٢  ١٣١  ٠.٨  ١  . نقل ا3مراض الفطرية والبكتيرية إلى ثمار الخيار .٦  
  محصول الخيارالمكافحة الزراعية لحشرة ذبابة المقات فى   .٣
  ١٢.١  ١٦  ٨٧.٩  ١١٦  . الزراعة المبكرة لمحصول الخيار ١  
  ٢١.٢  ٢٨  ٧٨.٨  ١٠٤  . إتباع دورة زراعية مناسبة . ٢  
  ٢٢.٧  ٣٠  ٧٧.٣  ١٠٢  . عدم زراعة خضروات داخل مزارع الخيار ٣  
  ٢٥.٨  ٣٤  ٧٤.٢  ٩٨  . التخلص من مصادر العدوى مثل الحشائش داخل مزارع الخيار٤  
  ٣٧.٨  ٥٠  ٦٢.٢  ٨٢  ق وتشميس ا3رض  . عزي٥  
  ٥٢.٣  ٦٩  ٤٧.٧  ٦٣  . جمع الثمار التالفة وإعدامھا حرقا بما فيھا من يرقات ٦  
  ٥٩.٨  ٧٩  ٤٠.٢  ٥٣  . ا,عتدال فى الرى وانتظامه على فترات متقاربة ٧  
  ٧٥  ٩٩  ٢٥  ٣٣  . ا,عتدال فى التسميد ا3زوتى ٨  
  ٨٢.٣  ١١٠  ١٦.٧  ٢٢  يوم . زيادة التسميد بالكالسيوم والبوتاس٩  

  
  ومعدل استخدامھا :الحشرية  معرفة المبحوثين ببدائل المبيدات -٤

ب��دائل المبي��دات س��م المبح��وثين ال��ذين يعرف��ون ل) أن النس��بة المئوي��ة ٥تش��ير البيان��ات ال��واردة بج��دول (
وني��ة عل��ى والمص��ائد الفرم لتغذي��ةلم��انع ك تش��يسمرك��ب المتعلق��ة بك��ل م��ن و% ٤٥.٥, و%٢.٣تراوح��ت ب��ين 

مركب م�اتش بدائل المبيدات والمتمثلة فى ن يعرفون معدل استخدام الذي, باCضافة إلى ذلك لم تتعد نسبة الترتيب
% من إجمالى المبحوثين وتشير تلك النتائج فى مجملھا إلى التدنى الشديد فى معرف�ة زراع ٩.٨ نس-خكمانع ل�

المستخدمة فى مكافحة حشرة ذبابة المق�ات  الحشرية ائل المبيداتالخيار المبحوثين بالجوانب المرتبطة بأسماء بد
  ومعد,ت استخدامھا .

  معرفة المبحوثين بالمكافحة الكيماوية ومعدل وميعاد استخدامھا : -٥
المبي�دات الكيماوي�ة تراوح��ت اس�م ) أن النس�بة المئوي�ة للمبح�وثين ال�ذين يعرف�ون ٥تش�ير النت�ائج بج�دول (

ف��ى ح��دھا ا3قص��ى والخ��اص بمبي��د % ٦٥.٢% وب��ين ٥دن��ى والخ��اص بمبي��د ديس��يس ف��ى ح��دھا ا3% ١.٥ب��ين 
ف�ى % ١.٥يعرفون مع�دل اس�تخدام المبي�دات الكيماوي�ة ب�ين الذين , باCضافة إلى ذلك لم تتعد نسبة %٩٠,نيت 

ت ي��ا ا3قص��ى والخ��اص بمبي��د ,ن% ف��ى ح��دھ٢٨.٨%، ٥ح��دھا ا3دن��ى والخ��اص بالمبي��دين ب��انكول، وديس��يس 
% ف�ى ١.٥وأما فيما يتصل بميعاد استخدام المبي�دات الكيماوي�ة ل�م تتع�د نس�بة المبح�وثين ال�ذين يعرفون�ه  ،%٩٠
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, وتش�ير %٩٠ف�ى ح�دھا ا3قص�ى والخ�اص بمبي�د ,ني�ت % ٥٣.٨و ،%٥ا ا3دنى والمتصل بمبيد ديسيس حدھ
حوثين بالجوان�ب المرتبط�ة بأس�ماء تلك النتائج فى مجملھا إلى التدنى والتدنى الشديد فى معرفة زراع الخيار المب

المبيدات الكيماوية المستخدمة فى المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ار ومع�دل وميع�اد 
  استخدام كل منھا . 

أھمي��ة المكافح��ة الزراعي��ة ف��ى بمم��ا س��بق يتض��ح أھمي��ة تنفي��ذ ب��رامج إرش��ادية زراعي��ة لتوعي��ة ال��زراع 
أھمي�ة ترش�يد اس�تخدام المبي�دات الحش�رية، وب�دائل تل�ك ت�وعيتھم بلمحصول الخيار، وك�ذلك  مكافحة ذبابة المقات
ثم�ار ج�ودة المكافح�ة بطريق�ة س�ليمة تس�اعد عل�ى تحس�ين إج�راء تم ي�استخدامھا حت�ى وميعاد المبيدات ومعد,ت 

  صورة طازجة.فى الخيار والتى يتناولھا اCنسان 
  

ومعHدل وميعHاد  الكيماويHة والمكافحHة الحشHرية رفتھم ببHدائل المبيHداتتوزيHع المبحHوثين وفقHا لمعH :)٥جHدول (
  .) ١٣٢(ن = استخدامھا لحشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار 

  بدائل المبيدات  م
  المعرفة بميعاد اkستخدام  المعرفة بمعدل اkستخدام  المعرفة باسم البدائل والمبيدات

  رفk يع  يعرف  k يعرف  يعرف  k يعرف  يعرف
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

        بدائل المبيدات :  ١
  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥٤.٥  ٧٢  ٤٥.٥  ٦٠  . المصائد الفرمونية ١  
. ا3ل��������واح الص��������فراء ٢  

  ال-صقة 
٧٣.٥  ٩٧  ٢٦.٥  ٣٥  -  -  -  -  -  -  -  -  

م���انع مرك���ب م���اتش ك. ٣  
  �نس-ح ل

٩٠.٢  ١١٩  ٩.٨  ١٣  ٨١.١  ١٠٧  ١٨.٩  ٢٥  -  -  -  -  

م���انع مرك���ب تش���يس ك. ٤  
   لتغذية ل

٩٧.٧  ١٢٩  ٢.٣  ٣  ٩٧.٧  ١٢٩  ٢.٣  ٣  -  -  -  -  

        المبيدات الكيماوية   ٢
  ٤٦.٢  ٦١  ٥٣.٨  ٧١  ٧١.٢  ٩٤  ٢٨.٨  ٣٨  ٣٤.٨  ٤٦  ٦٥.٢  ٨٦  %٩٠. ,نيت١  
  ٨٢.٦  ١٠٩  ١٧.٤  ٢٣  ٨٣.٣  ١١٠  ١٦.٧  ٢٢  ٧٩.٥  ١٠٥  ٢٠.٥  ٢٧  %٥٧يون ث. م-٢  
  ٨٢.٦  ١٠٩  ١٧.٤  ٢٣  ٩٣.٢  ١٢٣  ٦.٨  ٩  ٨١.١  ١٠٧  ١٨.٩  ٢٥  %٥. فستاك ٣  
  ٩٠.٢  ١١٩  ٩.٨  ١٣  ٨٩.٤  ١١٨  ١٠.٦  ١٤  ٨٨.٦  ١١٧  ١١.٤  ١٥  . بروكليم ٤  
  ٩٥.٥  ١٢٦  ٤.٥  ٦  ٩٨.٥  ١٣٠  ١.٥  ٢  ٩٥.٥  ١٢٦  ٤.٥  ٦  . بانكول٥  
. طعم سام(مواد س�كرية ٦  

ك  ٠.٥ك رده +  ١٥+
ج��م  ٣٠٠عس��ل أس��ود +  

  ,نيت)

٩٧  ١٢٨  ٣  ٤  ٩٧  ١٢٨  ٣  ٤  ٩٧  ١٢٨  ٣  ٤  

  ٩٨.٥  ١٣٠  ١.٥  ٢  ٩٨.٥  ١٣٠  ١.٥  ٢  ٩٨.٥  ١٣٠  ١.٥  ٢  % ٥. ديسيس ٧  

  
محصHHHول الخيHHHار  ىسHHHلوب المكافحHHHة المتكاملHHHة لحشHHHرة ذبابHHHة المقHHHات فHHHبإالع�قHHHة بHHHين معرفHHHة المبحHHHوثين 
  والمتغيرات المستقلة المدروسة : 

المدروس�ة المس�تقلة ) إلى ق�يم معام�ل ا,رتب�اط البس�يط ب�ين المتغي�رات ٦توضح البيانات الواردة بجدول (
, والت�ى يتض�ح ذباب�ة المق�ات مجتمع�ة كمتغي�ر ت�ابعسلوب المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة ودرجة معرفة المبحوثين بإ

 س�لوبإببين درجة معرفة المبح�وثين  ٠.٠١عند المستوى ا,حتمالى مغزوية منھا وجود ع-قة ارتباطية طردية 
ص��ول الخي��ار وك��ل م��ن إجم��الى المس��احة المنزرع��ة بمحص��ول المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ف��ى مح

عن�د المس�توى  مغزوي�ةوجود ع-قة ارتباطية طردية كما تبين , ة المشاركة فى ا3نشطة اCرشاديةالخيار, ودرج
المكافح��ة المتكامل��ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ف��ى محص��ول  س��لوببإب��ين درج��ة معرف��ة المبح��وثين  ٠.٠٥ا,حتم��الى 

, كم�ا تب�ين وج�ود مص�ادر المعلوم�ات الزراعي�ةع�دد و وكل من عدد س�نوات تعل�يم المبح�وث تابعكمتغير  الخيار
  معنوية بين سن المبحوثين كتغير مستقل والمتغير التابع .غير ع-قة عكسية ولكن 

  
  
  

المكافحHة المتكاملHة لحشHرة  سHلوبإبمعرفHة المبحHوثين  قيم معام�ت اkرتباط لبيرسون بين درجة :)٦جدول (
  بابة المقات فى محصول الخيار, وكل من المتغيرات المستقلة المدروسة .    ذ

  معامل اkرتباط البسيط  المتغيرات المستقلة  م
  ٠.٩٠٠ -  السن   ١
  *٠.٢٢١  تعليم عدد سنوات ال  ٢
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  ٠.٠٠٩  التفرغ للعمل الزراعى   ٣
  ٠.١٥٩  إجمالى المساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر   ٤
  **٠.٢٢٥  المنزرعة بمحصول الخيار إجمالى المساحة   ٥

  ٠.١٢٣  التقدير الذاتى للمبحوثين للفاقد الذى تسببه حشرة ذبابة المقات فى محصول الخيار   ٦
  ٠.١٦٣  درجة المعرفة بأضرار استخدام المبيدات الحشرية فى مكافحة آفات الخضر   ٧
  **٠.٢٩٤  درجة المشاركة فى ا3نشطة اCرشادية   ٨
  * ٠.٢٠٨  لمعلومات الزراعيةمصادر اعدد   ٩

  ٠.٠٥* معنوى عند المستوى اkحتمالى      ٠.٠١** معنوى عند المستوى اkحتمالى 

  
رض ا,حص��ائى ا3ول فيم��ا يتص��ل بك��ل م��ن المتغي��رات المس��تقلة ف��وبن��اء عل��ى م��ا س��بق أمك��ن رف��ض ال

ودرج��ة المش��اركة ف��ى , ر, وإجم��الى المس��احة المنزرع��ة بمحص��ول الخي��اع��دد س��نوات تعل��يم المبح��وثالتالي��ة: 
ب��المتغيرات  مص��ادر المعلوم��ات الزراعي��ة, بينم��ا ل��م ن��تمكن م��ن رفض��ه فيم��ا يتص��لع��دد ا3نش��طة اCرش��ادية, و

, والتق�دير ال�ذاتى زرعة بمحاصيل الخضرن, والتفرغ للعمل الرزاعى, وإجمالى المساحة المالتالية: سن المبحوث
ب�ة المق��ات, ودرج�ة المعرف�ة بأض�رار اس�تخدام الحش�رية ف�ى مكافح��ة للمبح�وثين لكمي�ة الفاق�د نتيج�ة اCص�ابة بذبا

  آفات الخضر .  
المعنHHHوي بدرجHHHة معرفHHHة المبحHHHوثين بإسHHHلوب المكافحHHHة  إسHHHھام المتغيHHHرات المسHHHتقلة ذات الع�قHHHة اkرتبHHHاط

  .التابع  فى تفسير التباين فى ھذا المتغير المتكاملة لذبابة المقات فى محصول الخيار
ة مساھمة كل متغير م�ن المتغي�رات المس�تقلة ذات ا,رتب�اط المعن�وى ف�ى تفس�ير التب�اين الكل�ى لتحديد نسب

م ص�ياغة س�لوب المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ار ت�بإفى درج�ة معرف�ة المبح�وثين 
س�لوب بإعرفة المبحوثين , تسھم المتغيرات المستقلة ذات ا,رتباط المعنوى بدرجة مالفرض اCحصائى الثانى "

, و,ختب�ار ص�حة ار مجتمع�ة ف�ى ھ�ذا المتغي�ر الت�ابع"المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�
البحثي�ة  ", حي�ث أوض�حت النت�ائجStep-wiseسلوب ا,نحدار المتعدد المتدرج الص�اعد "أرض استخدم فھذا ال

الكل�ى ف�ى درج�ة معرف�ة المبح�وثين  س�اھمت ف�ى تفس�ير التب�اينأن ھناك ث-ث�ة متغي�رات مس�تقلة  )٧جدول رقم (
% , ١٦.١, حي��ث بلغ�ت نس�بة إس��ھام ھ�ذه المتغي�رات مجتمع��ة ح�ة المتكامل�ة لحش��رة ذباب�ة المق�اتس�لوب المكافبإ

% Cجم�الى المس�احة المنزرع�ة ٤.٨, وا3نش�طة اCرش�اديةف�ى % لدرجة مشاركة المبح�وثين ٨.٦ويعزى منھا 
المكافح�ة التى يستمد زراع الخيار معلوماتھم ع�ن مصادر المعلومات الزراعية عدد % ل٢.٧بمحصول الخيار, و

, وباختب��ار معنوي��ة ھ�ذا اCس��ھام باس��تخدام اختب��ار "ف" لمعنوي��ة معام��ل اCنح��دار رة ذباب��ة المق��اتالمتكامل�ة لحش��
   ٠.٠١ا,حتمالى  تبين أن نسبة مساھمة كل من المتغيرات الث-ثة السابقة كانت معنوية عند المستوى

  
نتائج التحليل اkنحHدارى المتعHدد الصHاعد للع�قHة بHين خصHائص المبحHوثين المدروسHة كمتغيHرات  :)٧جدول (

سHلوب المكافحHة المتكاملHة لحشHرة ذبابHة المقHات فHى محصHول بإمستقلة ودرجة معرفة المبحHوثين 
  الخيار

  خطوات التحليل
المتغير المستقل الداخل فى 

  التحليل
اkرتباط  معامل

  )Rالمتعدد (
% التراكمية للتباين 
  المفسر للمتغير التابع

% للتباين المفسر 
  )r2للمتغير التابع (

F 

  الخطوة اjولى
ف�������ى  المش�������اركةدرج�������ة 

  3نشطة اCرشاديةا
١٢.٢٦٨  ٨.٦  ٠.٠٨٦  ٠.٢٩٤**  

  الخطوة الثانية
المس�احة المنزرع�ة إجمالى 

  من محصول الخيار 
٩.٩٣٨  ٤.٨  ٠.١٣٤  ٠.٣٦٥**  

  الخطوة الثالثة
مص����ادر المعلوم����ات ع����دد 

مكافح��ة الزراعي�ة المتعلق�ة ب
  ذبابة المقات 

٨.١٧٨  ٢.٧  ٠.١٦١  ٠.٤٠١**  

   ٠.٠١** معنوية عند المستوى اkحتمالى 

  
: درج�ة ب�المتغيرات الث-ث�ة الس�ابقة وھ�ى وبناء على ذلك يتم رفض الفرض ا,حصائى الثانى فيما يتص�ل

مص���ادر ع���دد , والمس���احة المنزرع���ة بمحص���ول الخي���ار , وإجم���الىطة اCرش���اديةركة المبح���وثين ل[نش���مش���ا
, ح�ة المتكامل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�اتالمكاف س�لوبإالتى يستمد زراع الخي�ار معلوم�اتھم ع�ن المعلومات الزراعية 

, والتق�دير وثوعدد سنوات تعليم المبح: السن, ة المتغيرات المستقلة ا3خرى وھىبينما لم يتم رفضه بالنسبة لبقي
والتف�رغ للعم�ل الزراع�ى, , رة ذباب�ة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ارلفاق�د ال�ذى تس�ببه حش�كمية االذاتى للمبحوثين ل

ات الحش�رية , ودرجة معرف�ة المبح�وثين بأض�رار اس�تخدام المبي�دالمساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر وإجمالى
متغيرات التى كانت أكثر إسھاما فى تفسير التباين الكل�ى , لذا يجب ا3خذ فى ا,عتبار الفى مكافحة آفات الخضر

درج�ة المش�اركة , وخاص�ة متغي�رى ى العمل اCرشادى فى منطقة البحثفى المتغير التابع من خ-ل القائمين عل
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, حيث أن تنوع ھذه ا3نشطة وتعدد ھ�ذه المص�ادر ي�ؤدى زراعيةمصادر المعلومات العدد و, ا3نشطة اCرشادية
, والقرى ا3كثر إص�ابة بحش�رة ذباب�ة المستوى المنشود فى قرى الدراسة قاء بمعارف زراع الخيار إلىإلى ا,رت

ھو ا3ساس الذى يقوم عليه تنفيذ زراع الخيار 3سلوب المكافح�ة لحش�رة ذباب�ة والمقات والتى لم تشملھا الدراسة 
  المقات .

  ب المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات سلوCھم نفيذزراع الخيار عند تواجه التى ت أھم المشك-ت
متكامل��ة س��لوب المكافح��ة الC تنفي��ذھمزراع الخي��ار عن��د  تواج��هالت��ى  المش��ك-ت) أھ��م ٨يوض��ح ج��دول (

% ٧١.٢ذكرھ�ا : عدم توفير مبي�دات فعال�ة لمكافح�ة حش�رة ذباب�ة المق�ات ف�ى الخي�ار ولحشرة ذبابة المقات وھى
المس�تخدمة ف��ى مكافح�ة حش�رة ذباب��ة المق�ات ف��ى الحش��رية ب�دائل المبي�دات  ع�دم ت��وفيرو, م�ن إجم�الى المبح��وثين

مانع�ات اCنس�-خ ) وذكرھ�ا و, ومانع�ات التغذي�ة, ص�قةني�ة , وا3ل�واح ال-والخيار والمتمثلة ف�ى (المص�ائد الفرم
رش�دين مو, مل�ة لحش�رة ذباب�ة المق�ات ( ب�احثين, وقصور فى الجھود اCرشادية ف�ى مج�ال المكافح�ة المتكا%٤٧

ية) وذكرھ��ا ن��دوات إرش��ادو, نش��رات إرش��ادية متخصص��ةو, تليفزيوني��ةزراعي��ة إذاعي��ة وب��رامج و, زراعي��ين
, وع��دم مراقب��ة مح��-ت المبي��دات الت��ى تق��وم ببي��ع مبي��دات مغشوش��ة والت��ى تس��تخدم ف��ى مكافح��ة ذباب��ة %٣٥.٦
. وع�دم %٥.٣المق�ات وذكرھ�ا وارتفاع أسعار المبي�دات المس�تخدمة ف�ى مكافح�ة ذباب�ة ، %٨.٣وذكرھا  المقات

وضع أسعار مبيدات مكافحة حشرة ذبابة المقات عل�ى العب�وات وخاص�ة المنتج�ة م�ن خ�-ل الش�ركات الزراعي�ة 
المكافح��ة المتكامل�ة لحش��رة ب%, وقل��ة الحق�ول اCرش��ادية ف�ى منطق��ة البح�ث لتعري��ف زراع الخي�ار ٤.٥وذكرھ�ا 

  % من إجمالى المبحوثين. ٣.٨لية مكافحتھا وذكرھا ذبابة المقات بداية من مظاھر اCصابة وحتى عم
  
 المتكاملHHHة  لمكافحHHةسHHلوب ا\ھم نفيHHذم عنHHد تواجھھالتHHHى تHH للمشHHك�تالمبحHHوثين وفقHHا  توزيHHع :)٨جHHدول (

  الخيارمحصول حشرة ذبابة المقات فى ل
** %  *التكرار   المشك�ت  م  
  ٧١.٢  ٩٤  فى منطقة البحث الخيارعدم توفير مبيدات فعالة لمكافحة حشرة ذبابة المقات فى   ١
ف��ى  المس��تخدمة ف��ى مكافح��ة حش��رة ذباب��ة المق��اتالحش��رية ع��دم ت��وفير ب��دائل المبي��دات   ٢

مانع��ات اCنس��-خ و, ا3ل��واح الص��فراء ال-ص��قةو, المص��ائد الفرموني��ةمنطق��ة البح��ث (
  والتغذية) 

٤٧  ٦٢  

, (ب�احثينذباب�ة المق�ات  قصور الجھود اCرشادية فى مج�ال المكافح�ة المتكامل�ة لحش�رة  ٣
  ) إرشادية ندواتوونشرات وبرامج زراعية إذاعية وتليفزيونية، مرشدين زراعين, و

٣٥.٦  ٤٧  

  ٨.٣  ١١  عدم مراقبة مح-ت المبيدات التى تقوم ببيع مبيدات مغشوشة  ٤
  ٥.٣  ٧  ارتفاع أسعار المبيدات المستخدمة فى مكافحة حشرة ذبابة المقات   ٥
  ٤.٥  ٦  مبيدات مكافحة حشرة ذبابة المقات على العبوات عدم وضع أسعار  ٦
زراع الخي��ار المكافح��ة المتكامل��ة بح��ث لتعري��ف قل��ة الحق��ول اCرش��ادية ف��ى منطق��ة ال  ٧

  لحشرة ذبابة المقات
٣.٨  ٥  

      * أتيحت الفرصة لكل مبحوث لذكر أكثر من مشكلة .
 مبحوثاً . ١٣٢** احتسبت النسبة المئوية وفقا لعدد المبحوثين البالغ 
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  التوصيـات
استنادا إلى النتائج التى أسفر عنھا ھذا البحث أمكن التوصل إلى عدد من التوصيات للنھ�وض بإنت�اج 

  محصول الخيار كميا وكيفيا ھى : 
% م��ن المبح���وثين ل��ديھم درج��ة معرفي��ة منخفض���ة ٧٦نظ��را لم��ا أش��ارت إلي��ه نت���ائج ھ��ذه الدراس��ة أن  .١

متكاملة لحشرة ذبابة المقات ف�ى محص�ول الخي�ار, فيوص�ى ھ�ذا البح�ث سلوب المكافحة الإومتوسطة عن 
, وخاص�ة المج�ال اببذل المزيد من الجھود اCرشادية لتنمية معارف زراع الخي�ار بمنطق�ة البح�ث ف�ى ھ�ذ

, , ومع��رفتھم بأض��رار اCص��ابة بھ��افيم��ا يتص��ل بمظ��اھر اCص��ابة بذباب��ة المق��ات ف��ى محص��ول الخي��ار
, والمبي�دات الكيماوي�ة المس�تخدمة ف�ى الحش�ريةلزراعية, ومعرفتھم ببدائل المبيدات ومعرفتھم بالمكافحة ا

, د تتمث�ل ھ��ذه الجھ�ود ف�ى ي�وم الحق��ل, وق�ام ك��ل منھ�امكافح�ة حش�رة ذباب�ة المق��ات ومع�دل وميع�اد اس�تخد
  والندوات وا,جتماعات اCرشادية, والزيارات الحقلية, والحم-ت اCرشادية .

لنتائج البحثية من انخفاض تأثير المتغيرات المس�تقلة ف�ى تفس�ير التب�اين ف�ى درج�ة فى ضوء ما أوضحته ا .٢
معرفة المبحوثين Cسلوب المكافحة المتكاملة لذبابة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ار والمتمثل�ة ف�ى متغي�رات 
درج��ة المش��اركة ف��ى ا3نش��طة اCرش��ادية, وإجم��الى المس��احة المنزرع��ة م��ن محص��ول الخي��ار، وع��دد 

معلوماتھم عن مكافحة حشرة ذباب�ة المق�ات, حي�ث الخيار المعلومات الزراعية التى يستمد زراع  مصادر
% م��ن التب��اين ف��ى درج��ة معرف��ة المبح��وثين Cس��لوب المكافح��ة المتكامل��ة لذباب��ة ١٦.١تفس��ر مجتمع��ة 

أن  الت��ى يمك��نالت��ى ل��م يش��ملھا ھ��ذا البح��ث والمق��ات، فتوص��ى الدراس��ة بالبح��ث ع��ن المتغي��رات ا3خ��رى 
تؤدى إلى رفع مستوى معرفة المبحوثين Cسلوب المكافحة المتكامل�ة لذباب�ة المق�ات ف�ى محص�ول الخي�ار 

 والتى يمكن أن تتمثل فى العائد من زراعة محصول الخيار، واتجاه الزراع نحو زراعة الخيار. 
3نش��طة ف��ى ض��وء م��ا أوض��حته النت��ائج البحثي��ة م��ن أھمي��ة متغي��رى درج��ة مش��اركة المبح��وثين ف��ى ا .٣

تھم ع�ن مكافح�ة حش�رة ذباب�ة اCرشادية, وعدد مصادر المعلومات الزراعي�ة الت�ى يس�تمد ال�زراع معلوم�ا
, ف��إن ھ��ذا البح��ث يوص��ى بالعم��ل عل��ى مش�اركة زراع الخي��ار ف��ى ا3نش��طة اCرش��ادية م��ن خ��-ل المق�ات

 س��لوبإبلمتص��لة إقام��ة الحق��ول اCرش��ادية ف��ى حق��ولھم لتع��ريفھم بالتوص��يات والممارس��ات الزراعي��ة ا
المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة المقات وتطبيقھا لتكون تجرب�ة عملي�ة أم�ام جمي�ع الم�زارعين مم�ا يس�اعد 

, وتكثي��ف ع��رض حلق��ات ع��ن مكافح��ة ذباب��ة المق��ات ف��ى بطريق��ة ص��حيحةإل��ى اقتن��اعھم بھ��ا وممارس��تھا 
الجدي�دة, وك�ذلك العم�ل عل�ى إص�دار  البرامج التليفزيونية الزراعية وخاصة فى القناة الفض�ائية الزراعي�ة

نش��رات إرش��ادية متخصص��ة وبص���ورة منتظم��ة تتن��اول المكافح��ة المتكامل���ة لحش��رة ذباب��ة المق��ات ف���ى 
 .حصول الخيارم

المس��تخدمة ف��ى مكافح��ة الحش��رية % م��ن المبح��وثين م��ن ع��دم ت�وفير ب��دائل المبي��دات ٤٧نظ�را لم��ا ذك��ره  .٤
ع�ن البح�ث بت�وفير ب�دائل المبي�دات ف�ى منطق�ة البح�ث  , فيوص�ىرة ذبابة المقات فى محص�ول الخي�ارحش

, وا3ل��واح الص��فراء ال-ص��قة, المص��ائد الفرموني��ةطري��ق الجمعي��ات الزراعي��ة وتتمث��ل ھ��ذه الب��دائل ف��ى 
ومانع��ات التغذي��ة واCنس��-خ, وحي��ث أن ھ��ذه الب��دائل , ت��ؤثر عل��ى ص��حة اCنس��ان عن��د اس��تخدامھا ف��ى 

 يدخل فى كثير من ا3طعمة الشعبية.ول الخيار, وخاصة أنه مكافحة حشرة ذبابة المقات فى محص
ش�رة ذباب�ة المق�ات ف�ى % م�ن المبح�وثين م�ن ع�دم ت�وفير مبي�دات فعال�ة لمكافح�ة ح٧١.٢نظرا لما ذكره  .٥

, فيوصى ھذا البحث بتوفير مبيدات فعالة تكون صالحة ل-س�تخدام غي�ر مغشوش�ة وبأس�عار منطقة البحث
رة ذباب�ة المق�ات ف�ى ية والجمعيات الزراعية التابعة لھا والتى تنتشر فيھا حش�مناسبة فى اCدارات الزراع

 .محصول الخيار
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ABSTRACT 
 

The main objective of this study was to determine the Cucumber 
Farmers' Knowledge of integrated pest management technique for Dacus 
Ciliatus in some villages, El-Behera Governorate, The specific objectives of 
this study were to: (1) determine the correlation between the studied 
independent variables and the degree of respondents knowledge of this 
tecnique. (2) indentify the most important problems facing them during using 
this technique. This study was conducted at Abo El-matamir, Kom Hamada, 
and El-dalangat districts El-Behera governorate which were chosen randamly 
from cultivating Cucumber crop, then three villages chosen (one village from 
each district) i.e.: El-Ghita, El-haddeen, and Kamha from the studied districts. 
Data were collected during December 2011 and January 2012 using 
questionnaire with 132 respondents. Frequency tables, percentages, range, 
mean, standard deviation, simples correlation Coefficient, and multiple 
regression analysis, were used to present and analyzing data statisticaly. The 
main results of this study are: 71.2% of the respondents showed that the 
infection of Docus ciliatus was high and moderate. 76.5% of the respondents 
with moderately and low knowledge level concerning integrated pest 
management technique for Docus Ciliatus. There are significant positive 
relationship at 0.01 level between dependent variable and cultivated area of 
Cucumber, degree at participation in extension activities and there are 
significant positive relationship at 0.05 level between dependent variable and 
education years number and agricultural knowledge resources number. 
Degree of participation in Extension activities, cultivated area of Cucumber, 
agricultural knowledge resources number interpret 8.6%, 4.8% and 2.7% of 
variation in dependent variable. The main problem which facing respondents 
are: lack of effective Dacus Ciliatus pesticides, lack of insect alternatives 
pesticides and deficiencies of extension efforts in this area.      
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