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 المستخمص

التى توصيات المكافحة المتكاممة لآلفات مزراع بالقدرات المعرفية ل ييدف ىذا البحث إلى قياس
الذرة الشامية بمحافظة أسيوط ، كما ييدف إلى تحديد بعض الخصائص الشخصية تصيب محصول 
القدرات مستوى الشخصية المدروسة وبين  الخصائصتوضيح العالقة بين ، و لمزراع المبحوثين

محصول الذرة فى لآلفات  توصيات المكافحة المتكاممةيتعمق بمزراع المبحوثين فيما ية لمعرفال
تمارة المقابمة الشخصية باستخدام اسجراء ىذا البحث بطريقة وتم جمع البيانات الالزمة إلالشامية، 

مزارعًا تم اختيارىا من قوائم  331وذلك لعينة عشوائية بسيطة قواميا ، استبيان أعدت ليذا الغرض
فى أربع قرى ىى كودية االسالم بديروط، وديكران بابوتيج، والنواميس بالبدارى، زراع الذرة الشامية 

واستخدم فى عرض ومعالجة البيانات التكرارات والنسب المئوية ، ومعامالت وبنى ابراىيم بابنوب، 
الخصائص المدروسة وبين القدرات بعض ارتباط الرتب لكندال وسبيرمان لموقوف عمى العالقة بين 

 .SPSSببرنامج ة ، وذلك باالستعانة المعرفي
 ،وفيم ،) تذكر فيما يتعمق بكل منلدييم قدرة متوسطة المبحوثين نتائج إلى أن الزراع الوتشير 

% ، 61محصول الذرة الشامية بنسب )  التى تصيبوتطبيق ( توصيات المكافحة المتكاممة لالفات 
أيضا وجود عالقة ارتباطية معنوية بين %( عمى التوالى ، كما اتضح من النتائج %6258 ، 7555

القدرات المعرفية الثالثة ) التذكر ، الفيم ، التطبيق ( لمزراع المبحوثين فيما يتعمق بتوصيات المكافحة 
كل عمى  المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية وبين كل متغير من المتغيرات الشخصية التالية

المشاركة فى المنظمات ، و ة المنزرعة بمحصول الذرة الشاميةساحالموىى السن، وحجم الحيازة،  حده
جود عالقة ارتباطية معنوية من النتائج و  تبين، ودرجة استخدام مصادر المعمومات، كما االجتماعية
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عمى تذكر توصيات المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية وبين الزراع قدرة بين 
 .الحالة التعميمية 

 دمة ومشكمة البحث:مق
محاصرررريل اليعتبررررر محصررررول الررررذرة الشررررامية أحررررد 

يسراىم فرى تغذيرة قطراع عرريض الرئيسية فى مصر حيث 
ويعتمرررررد عميرررررو أيضرررررا فرررررى تغذيرررررة مرررررن سررررركان الريرررررف ، 

تسررتخدم حبوبررو لصررناعة الخبررز  كمررا، والرردواجن اتالحيوانرر
% مررع دقيررق القمررح ، كمرررا 20خمطيررا بنسررربة  عررن طريررق

شررامية فررى صررناعة األعررالف الجافررة ترردخل حبرروب الررذرة ال
% ويعتمررررررد عمييررررررا فررررررى بعررررررض 70بنسررررررب تصررررررل إلررررررى 

الصررناعات اليامررة كالنشررا والفركترروز وزيررت الررذرة و يرىررا 
 (.5 : 2011،اإلدارة العامة لمثقافة الزراعية)

المركررررررز السررررررادس عشررررررر عمررررررى أحتمررررررت مصررررررر و 
المركرررررز الثالررررث إفريقيرررررا بعررررد جنررررروب  ، ومسررررتوى العررررالم 

تررراج الرررذرة الشرررامية عربيرررا فرررى إن واألولريرررا ، أفريقيرررا ونيجي
برررررررالر م مرررررررن احرررررررتالل و ( ،  FAO,2013)2013عرررررررام 

فريقيرا وعالميرا  إال أنرو مصر ىذه المكانة المتقدمة عربيا وا 
يالحظ فى اآلونرة األخيررة انخفراض إنتاجيرة الرذرة الشرامية 
والمسرراحة المنزرعررة بشرركل ممحرروظ حيررث بمغررت المسرراحة 

 1940261حوالى   2005عام  امية رعة بالذرة الشالمنز 
أردب ثررم انخفضررت ىرررذه  49046669 فرردان بتنترراج قررردره
ن بتنتاجررو فرردا 1758562إلررى  2012المسرراحة فررى عررام 

، أمرررررا عمرررررى مسرررررتوى محافظرررررة أردب  42040783 قررررردره
الررررذرة أسرررريوط فقررررد بمغررررت المسرررراحة المنزرعررررة بمحصررررول 

فردان  بتنترراج  113597حروالى   2005عرام  الشرامية فرى
 25,23أردب  بمتوسرررررررررررررررط إنتررررررررررررررراج  2865886 رهقرررررررررررررررد

أردب/فردان بينمرا بمغرت مسراحة األراضرى المنزرعرة بالرذرة 
فررردان  122412حرروالى  2012الشررامية فرررى أسرريوط عرررام 

 21,30بمتوسرررررط إنتررررراج  إردب 2607376 بتنتررررراج قررررردره
أردب/فررردان ، كمرررا بمرررك متوسرررط تكررراليف مقاومرررة اآلفررررات 

مفررردان ، بينمرررا جنيرررو ل 109حررروالى  2005والمبيررردات فرررى 

جنييرررا لمفررردان  134إلرررى  2012زادت ىرررذه التكررراليف فرررى 
؛ نشرررررررررررررررة  2005نشرررررررررررررررة اإلحصرررررررررررررراءات الزراعيررررررررررررررة ، )

ويرجرع نقرص محصرول (. 2012اإلحصاءات الزراعيرة ، 
منيرررا اإلصرررابة مية إلرررى العديرررد مرررن األسرررباب و الرررذرة الشرررا

مرن اآلفرات فرى  و يرىابالحشرات وخصوصا ثاقبات الذرة 
ة الزراعيرررة ، مختمفرررة ) اإلدارة العامررة لمثقافررمراحررل نمرروه ال

اإلصرررررابة بعررررردد كبيرررررر مرررررن األمرررررراض الترررررى و  ( ، 2011
ومررررن  ىور المحصررررولتسرررربب ضررررعف نمررررو النباتررررات وتررررد

اىميرررا مررررض الرررذبول المتررراخر، الرررتفحم العرررادى، البيررراض 
( ، 70:  2007)إبرررراىيم، الز برررى و يرىرررا مرررن االمرررراض

يسرررررتيان برررررو مرررررن  تسرررررتيمك جرررررزءًا ال ونظررررررًا ألن االفرررررات
اإلنتررراج الزراعرررى فقرررد اعتبرىرررا اإلنسررران عررردوه المررردود لرررذا 

لمقضراء ابتكر اإلنسان عمى مر العصرور أسراليب مختمفرة 
 (.4-3،  2002) أحمد ، عمييا

اىتمامررررررررا خاصررررررررًا بوقايررررررررة  وترررررررولى وزارة الزراعررررررررة
المحاصرررريل الزراعيرررررة وحمايتيرررررا مررررن اآلفرررررات واألمرررررراض 

وتحسررين اإلنترراج الزراعررى  والحررد مررن تاثيرىررا بيرردف زيررادة
مرن خرالل : العمرل عمرى نشرر األسراليب الحديثرة ، وتبنرى 
سياسررة المكافحررة المتكاممررة لآلفررات الزراعيررة ، والحررد مررن 

 والررذي مررن شررانو أن يسرراىماسررتخدام المبيرردات الكيميائيررة 
فرررى إحرررداث نقمرررة نوعيرررة فرررى اإلنتررراج الزراعرررى كمرررا وكيفرررًا 

 (.792:  1998)الطنوبى ، 
لمبيرررررررردات الكيميائيررررررررة سررررررررالح ذو حرررررررردين اوتعررررررررد 

(Chen et al, 2013 : 15 , Nagenthirarajah 

and Thiruchelvam, 2008 : 79)  فبالر م مرن أن ،
القضرراء عمررى اآلفررات ، والحررد مررن  فررىيسرراعد  يااسررتخدام

السرمبية العديرد مرن اآلثرار  إال أنيا تسرببفقد المحصول ، 
 Chen et)لمياهعمى صحة اإلنسان والحيوانات والتربة وا

al, 2013 : 15).  
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 Integratedوييرردف نظررام المكافحررة المتكاممررة 

Pest Management (IPM  إلى إدارة النظام البيئرى )
اإلدارة و ،  بيولوجيررةالمكافحررة مثررل البعرردد مررن الخيررارات ) 

( لتقميرررل الفقرررد االقتصرررادى المتسررربب المبيررردات و البيئيرررة ، 
دف إلررررررى استئصررررررال وال ييرررررر، اآلفررررررات االصررررررابة ب نتيجررررررة
اسررتخدام و األعررداء الطبيعيررة لآلفررة ، حفاظررا عمررى اآلفررات 

، عمميرررررات زراعيرررررة تعرررررزز عناصرررررر المكافحرررررة الطبيعيرررررة 
رسرراء نظررام ذاتررى التنظرريم  وفيررم النظررام البيئررى الثبررات ، و وا 

المكافحرررة ، لتوجيررو المكافحررة المتكاممرررة  الررذى ىررو أسررراس
كمفررررررة الكيماويرررررة ضرررررد األطرررررروار الحساسرررررة لآلفررررررة باقرررررل ت

 (.  11-10: 2002اقتصادية وبيئية )حجازى ،
وتقررررررراس معرفرررررررة الرررررررزراع بالتوصررررررريات االرشرررررررادية 
 -بمسررررررتويات تترررررردرج مررررررن المسررررررتويات األبسررررررط )التررررررذكر

التطبيررق( والتررى تتطمررب قرردرا بسرريطا مررن المعالجررة -الفيررم
التركيرب  –الذىنية إلرى المسرتويات األرقرى وىرى )التحميرل 

كثر تعقيدا وتتطمرب درجرات التقييم( وىى المستويات األ –
أعمى من المعالجة فرى تنراول األفكرار ومناقشرتيا وترتيبيرا 
وربطيرررررا بغيرىرررررا مرررررن األفكرررررار والحكرررررم عمييرررررا ، وتشرررررير 
القررردرات المعرفيرررة إلرررى أن الفررررد الرررذى اكتسرررب نوعرررا مرررن 
المعرفة يستطيع تطبيقيا فرى مواقرف جديردة، كمرا يسرتطيع 

اد حمررول لررربعض أن يسررتخدم مررا اكتسرربو مرررن معرفررة إليجرر
المواقررررف الجديررررردة الترررررى المشرررركالت الترررررى يصررررادفيا فرررررى 

 (.351-350:  2007)المميجى وشاىين، يتعرض ليا
االىتمرررام بحشرررد  وبنررراًء عمرررى مرررا سررربق يتضرررح أن

وتكرررررراتف الجيررررررود الالزمررررررة لمحررررررد مررررررن انتشررررررار اآلفررررررات 
بزراعررات الررذرة الشررامية عمررى رأس األولويررات التررى يجررب 

برررة فرررى المنافسرررة مرررا تررروافرت الر  ىا فرررى االعتبرررار إذاذأخررر
ولعرل مرن ، عرالى الجرودة  ية بمحصولفى األسواق العالم

أىرررم الجيرررود الواجرررب حشررردىا وتكاتفيرررا فرررى سررربيل تحقيرررق 
حرررة فرررى مجرررال المكاف يررردف ىرررى الجيرررود اإلرشررراديةىرررذا ال

فرررى ىرررذا  تمرررك الجيرررودن تطررروير أال إ، المتكاممرررة لآلفرررات 
حررررررالى لمقرررررردرات المجررررررال يتطمررررررب أوال دراسررررررة الموقررررررف ال

بتوصررررريات فيمرررررا يتعمرررررق المعرفيرررررة لرررررزراع الرررررذرة الشرررررامية 
المكافحرررررة المتكاممرررررة لآلفرررررات كمنطمرررررق لتحديرررررد أولويرررررات 

الرررزراع فرررى ىرررذا المجرررال، وسررروف  مرررع العمرررل اإلرشرررادى
 تقتصر ىذه الدراسة عمى المستويات المعرفية الدنيا.

 ليذا كان لزاما عمى البراحثين أن يحراولوا اإلجابرةو 
:  مرا ىرو مسرتوى القردرات  البحثيرة التاليرةلتسراؤالت عمى ا

المعرفيرررة لمرررزراع المبحررروثين )الترررذكر ، الفيرررم ، التطبيرررق( 
الترررى فيمرررا يتعمرررق بتوصررريات المكافحرررة المتكاممرررة لالفرررات 

محصررول الررذرة الشررامية ا ، ومررا ىررى العالقررة بررين ب تتعمررق
معررارف زراع الررذرة الشررامية ألسرراليب المكافحررة المتكاممررة 

 ات الذرة الشامية وبعض خصائصيماآلف
 :أهداف البحث 

قياس قدرة المبحوثين عمى التذكر لتوصيات  .1
المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة 

 الشامية.

لتوصيات قياس قدرة المبحوثين عمى الفيم  .2
المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة 

 الشامية.

وصيات لتقياس قدرة المبحوثين عمى التطبيق  .3
المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة 

 الشامية.

تحديد العالقة بين القدرات المعرفية لممبحوثين فيما  .4
وبين المتغيرات المستقمة  بتمك التوصياتيتعمق 

 المدروسة.

ولتحقيق اليدف الرابع تم صيا ة الفرضى 
البحثى التالى : توجد عالقة ارتباطية معنوية بين 

رفية لممبحوثين فيما يتعمق بتوصيات القدرات المع
المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية 

)السن ، الحالة التعميمية وبين كل من المتغيرات التالية 
حجم الحيازة المزرعية ، المساحة المنزرعة بمحصول ، 
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الذرة الشامية ، المشاركة فى المنظمات االجتماعية ، 
 مات(.استخدام مصادر المعمو 

 االطار النظرى:
( أن  31-29:  2012وضح ) جيرمى، 

المعرفة قسمت إلى ست قدرات معرفية، عرفت باسم سمم 
المستويات المعرفية وىذه المستويات متدرجة بترتيب 
تصاعد من القدرات الدنيا التى تحتاج إلى قدرات عقمية 
بسيطة إلى القدرات العميا األكثر تعقيدًا فى األنشطة 

 ة، كالتالى:العقمي
: ويقصد بو Knowledgeالمعرفة أو التذكر  .1

القدرة عمى تذكر الحقائق والمعمومات واألفكار 
ضرورة تعمميا الفرد، دون ان يعنى ذلك  التى

فيميا أو القدرة عمى استخداميا وتفسيرىا، وتمثل 
ىذه الفئة أدنى مستويات النواتج التعميمية فى سمم 

 المستويات المعرفية.
:  Comprehensionاب ) الفيم ( االستيع .2

ويقصد بو القدرة عمى استيعاب معنى الشئ 
وبالتالى القدرة عمى امتالك الفرد معنى المادة 
المتعممة، بحيث يتمكن من شرح ما يالحظو فى 
بيئتو من أشياء وأحداث وظواىر أو تحويل المواد 

) كترجمة الكممات إلى      من ىيئة إلى أخرى 
( أو تفسيرىا أو تخمين نواتجيا أرقام أو بالعكس

المستقبمية، لذا فتن ىذا المستوى أعمى بقميل من 
 المستوى األول.

: ويقصد بو امتالك القدرة Applicationالتطبيق  .3
عمى استخدام المعارف والمعمومات )قوانين، 
حقائق، مفاىيم و يرىا( فى مواقف محسوسة 
وجديدة، وأن النتاج التعميمى فى ىذا الميدان 
يتطمب مستوى أعمى من ذلك الذى يتطمبو 

 االستيعاب أو الفيم.

: ويقصد بو القدرة عمى Analysisالتحميل  .4
التحميل وىذا المستوى أكثر تقدما من مستوى 
التطبيق ويشير إلى قدرة المتعمم عمى تجزئة المادة 
المتعممة إلى مكوناتيا لفيم العالقة بين المكونات 

يمية المتضمنة، ويعد والتعرف عمى المبادئ التنظ
التحميل أكثر تقدما من المستوى الثالث ، حيث أنو 

 يتطمب فيم المحتوى والشكل البنائى لممادة. 

: ويقصد بو القدرة عمى Synthesisالتركيب  .5
جزاء مع بعضيا البعض لتشكل مادة أو ألوضع ا

كل جديد بعد تحميميا، وقد يتضمن انتاج قطعة 
طة عمميات جديدة )موضوع، خطاب(، أو خ

)مشروع بحث(، أو منظومة عالقات مجردة ) 
النتاج التعميمى  وىذاخطة لتصنيف معمومات(، 
تكوين انماط بنائية و يركز عمى السموك اإلبداعى 

 جديدة، وىو أكثر تقدمًا من المستوى الرابع.

: ويقصد بو قدرة الفرد عمى Evaluationالتقييم  .6
صدار  احكام عمييا تقدير قيمة األشياء والمواقف وا 

فى ضوء معايير محددة، وقد تكون معايير داخمية 
)التنظيم( أو معايير خارجية )مناسبة المادة 

النتاج التعميمى ىو أعمى درجات  وىذا لميدف(،
اليرم المعرفى ألنيا تحتوى عمى عناصر من كل 

 المستويات االخرى.
 : الطريقة البحثية

دارية المبحوثين من أربعة مراكز إ اختيارتم  
بمحافظة اسيوط ، اثنين شرق النيل وىما : أبنوب 

تم ثم والبداى، واثنين  رب النيل وىما ديروط وأبوتيج، 
قرية من بين قرى كل مركز من المراكز األربعة  اختيار

وىى: النواميس بالبدارى ، وبنى إبراىيم بابنوب ، ودكران 
وقد بمك عدد  .ديروط كودية اإلسالم ببابوتيج ، و 

مبحوثا تم اختيارىم من بين شاممة زراع  331بحوثين الم
مزارعا ، ىذا  2365الذرة الشامية بالقرى األربعة البالغة 

بطريقة ولقد تم اختيار المراكز والقرى وعينة المبحوثين 
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باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية ) عشوائية بسيطة 
SPSS  . ) 

ق مررن المبحرروثين عررن طريرر ولقررد تررم جمررع البيانررات
باسرررررتخدام اسرررررتمارة اسرررررتبيان أعررررردت المقابمرررررة الشخصرررررية 

واسرتغرقت عمميرة جمرع البيانرات خصيصا ليذا الغررض ، 
،  25/6/2014حتررررررى  25/5/2014شررررررير تقريبررررررا مررررررن 

واسررررتخدم لوصررررف وتحميررررل البيانررررات كررررل مررررن التكرررررارات 
والنسرررررررب المئويرررررررة ومعامرررررررل ارتبررررررراط الرترررررررب ) كنررررررردال ، 

 امج االحصررررررررائيةمجموعررررررررة البررررررررر  سررررررربيرمان ( باسررررررررتخدام
SPSS . 

ولقررد ترررم معالجرررة المتغيرررات المدروسرررة كميرررا عمرررى 
 :النحو التالى 

الحالة التعميمية : تم تقسيم المبحروثين وفقرا لمسرتوى  .1
( ، ابتردائى  2( ، يقرأ ويكترب )1التعميم إلى : أمى )

عررردادى )3) ( ، فرررروق 5( ، مؤىررررل متوسررررط )4( ، وا 
 ( ، جامعى.6متوسط )

ترررم تقسررريم المبحررروثين :  والثانويرررةالمينرررة األساسرررية أ .2
( ، 1وفقررررررررا لممينررررررررة األساسررررررررية إلررررررررى : موظررررررررف )

 (.5( ، أخرى )4( ، حرفى)3( ، تاجر )2مزارع)

المشرررراركة فررررى المنظمررررات : أعطررررى لكررررل مبحرررروث  .3
درجرررة تعبرررر عرررن مسرررتوى مشررراركتو فرررى المنظمرررات 
المختمفررة طبقررا لممقيرراس التررالى : ال يشررارك )صررفر( 

( ، يشرررارك عمرررى 1يرررة )، يشرررارك عمرررى مسرررتوى القر 
( ، يشررررررررارك عمررررررررى مسررررررررتوى 2مسررررررررتوى المركررررررررز )

 (.3المحافظة )

تررم قيرراس : التعرررض لمصررادر المعمومررات الزراعيررة  .4
ىررذا المتغيررر بعررررض مجموعررة مرررن المصررادر الترررى 
يمكررن لممبحررروث أن يحصررل منيرررا عمررى المعمومرررات 
الزراعية ، ثرم ترم تخصريص درجرة لكرل مصردر مرن 

درجرررات ( ، ) أحيانرررا 3المصرررادر كمرررا يمرررى ) دائمرررا 
 درجة( ، ) ال صفر(.1درجتان ( ، )نادرًا 2

القرررررررررررردرة عمررررررررررررى التررررررررررررذكر يعرررررررررررررف )درجررررررررررررة( ، ال  .5
 يعرف)صفر(.

القررررردرة عمرررررى الفيرررررم : ترررررم عررررررض سرررررؤال عرررررن كرررررل  .6
توصررررية مررررن التوصرررريات الثالثررررون عمررررى المبحرررروث 
وأعطررى لررو عرردد مرررن اإلجابررات مررنيم إجابررة واحررردة 

مررررررررى صررررررررحيحة ، وبرررررررراقى اإلجابررررررررات خاطئررررررررة ، وع
المبحرررررروث اختيررررررار اإلجابررررررة الصررررررحيحة مررررررن بررررررين 
اإلجابررررررات المعطرررررراة لررررررو ، وقررررررد أعطررررررى المبحرررررروث 
)درجررة واحرردة( فررى حالررة اختيررار اإلجابررة الصررحيحة 

 ، و)صفر( فى حالة اختيار اإلجابة الخاطئة.

يطبرررق )درجرررة( ، ال يطبرررق  : القررردرة عمرررى التطبيرررق .7
 )صفر(.

 
 النتائج ومناقشتها:

 ينأواًل : خصائص المبحوث
تشير البيانات المتعمقة بتوزيع الزراع المبحوثين طبقا 

% منيم( 5850( إلى أن )1لخصائصيم المبينة بجدول )
من %( 6558أن )و سنة،  50 -40تتراوح أعمارىم من 

أن ما و ، أقل من المتوسطمؤىميم الدراسى المبحوثين 
من المبحوثين %( 5559يزيد عن نصف المبحوثين )

فى حين أن باقى  ينة أساسيةالزراعة كمب يعممون
وأن ، ثانوية ة( يعممون بالزراعة كمين4451المبحوثين )

%( 4457)أن، و فدان 3-1%( لدييم حيازات من 5157)
يزرعون أقل من فدان بمحصول الذرة  المبحوثينمن 

يزرعون من فدان  المبحوثين% من 4658الشامية، بينما 
% 7654ن ) وأالى ثالثة أفدنة بمحصول الذرة الشامية، 

ال يشاركون فى المنظمات االجتماعية من المبحوثين ( 
%( كانوا 6057أن ما يقرب من ثمثى المبحوثين )و ، 

 بدرجة متوسطة. مصادر المعمومات يستخدمون
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ثانيًا : القدرات المعرفية لمزراع المبحوثين فيما توصيات 
 المكافحة المتكاممة آلفات الذرة الشامية

 لتذكر :( : القدرة عمى ا1
( أن معظم 2تشير البيانات الواردة فى جدول )

المبحوثين لدييم قدرة عمى تذكر ثمثى توصيات المكافحة 
توصية( 20المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية )

%( 5058توصية بنسب تترواح بين ) 30من اجمالى 
حد أدنى فى توصية استخدام الصابون المتعادل فى 

كجم / 50و التعفير بالكبريت بمعدل الرش ضد المن يعقب
%( كحد أقصى فى توصية إضافة 9552فدان ، و )

/ فدان من السماد البمدى ، وفيما يتعمق  3م20-30
بالقدرة الكمية لمتذكر لممبحوثين أظيرت النتائج الوارده 

% من المبحوثين كانت 6150(  أن حوالى 5فى جدول )
كاممة لالفات قدرتيم عمى تذكر توصيات المكافحة المت

% 2851فى محصول الذرة الشامية متوسطة، بينما 
كانت قدرتيم مرتفعة عمى تذكر تمك التوصيات، بينما 

% من المبحوثين إلى أن قدرتيم 1059أشارت نسبة 
 كانت منخفضة عمى تذكر تمك التوصيات.

 ( : القدرة عمى الفهم :2
( أن 3تشير النتائج الورادة فى جدول ) 

ييم قدرة عمى الفيم الصحيح ألقل من المبحوثين لد
نصف توصيات المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول 

توصية( بنسب تترواح بين )  13الذرة الشامية )
%( كحد أدنى فى توصية التخمص من األحطاب 5955

المشونة فى الحقل أو فى المنزل قبل شير مارس، 
%( كحد اقصى فى توصية زراعة األصناف 8657و)

ن المقاومة ، وفيما يتعمق بالقدرة الكمية عمى الفيم واليج
(  أن 5لممبحوثين أظيرت النتائج الواردة فى جدول )

% لدييم قدرة عمى الفيم الصحيح 7555حوالى 
لتوصيات المكافحة المتكاممة فى الذرة الشامية بدرجة 

% من المبحوثين لدييم 1851متوسطة ، بينما اتضح أن 
ح لتمك التوصيات بدرجة قدرة عمى الفيم الصحي

% من المبحوثين 653منخفضة، فى حين تبين أن حوالى
 لدييم قدرة مرتفعة عمى الفيم الصحيح لتمك التوصيات.

 القدرة عمى التطبيق :(3
( أن معظم 4تشير النتائج الورادة فى جدول ) 

المبحوثين لدييم قدرة عمى تطبيق ما يقرب من ثمثى 
لالفات فى محصول الذرة توصيات المكافحة المتكاممة 

%( 5757توصية( بنسب تترواح ما بين ) 18الشامية )
حد أدنى فى توصية عمل الطعوم السامة لمقضاء عمى 

%( كحد أقصى فى توصية إضافة 9757الحفار، و)
كجم / فدان من السماد األزوتى عمى  300-400

دفعات أثناء خدمة األرض ، وفيما يتعمق بالقدرة الكمية 
ن عمى التطبيق أظيرت النتائج الواردة فى لممبحوثي
% من المبحوثين كانت 6058(  أن حوالى 5جدول )

قدرتيم عمى تطبيق توصيات المكافحة المتكاممة لالفات 
فى محصول الذرة الشامية متوسطة، بينما كانت قدرة 

% من المبحوثين عمى تطبيق تمك التوصيات 2755
المبحوثين % من 957مرتفعة، فى حين تبين أن نسبة

 كانت قدرتيم عمى تطبيق تمك التوصيات منخفضة.
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 ( 331( : التوزيع العددى والنسبى لممبحوثين وفقا لخصائصهم المبينة )ن = 1جدول ) 

 الخصائص م
 % العذد

331 100 
 انظٍ: 1

 طُح 40ألم يٍ  -

 طُح 59أللم يٍ  – 40 -

 فأكصز60 -

 
65 

192 
74 

 
1956 

58500 
2254 

 هيًيح:انحانح انرؼ 2

 أيً. -

 يمزأ ويكرة. -

 اترذائً. -

 اػذادي. -

 يرىطػ. -

 فىق يرىطػ. -

 جايؼً. -

 
129 
58 
15 
16 
89 
6 

18 

 
3950 
1755 
455 
458 

2750 
158 
554 

 انًهُح األطاطيح: 3

 يىظف -

 يشارع -

 ذاجز -

 حزفً  -

 أخزي -

 
76 

185 
35 
28 
7 

 
2351 
5559 
1056 
855 
250 

 انًهُح انصاَىيح: 4

 يشارع -

 ذاجز -

 حزفً -

 أخزي -

 هُح شاَىيحنيض نه ي -

 
146 
11 
6 

13 
155 

 
4451 
353 
158 
359 

4658 

 حجى انحياسج : 5

 ألم يٍ فذاٌ. -

 فذاٌ. 3 -1يٍ  -

 أكصز يٍ شالشح أفذَح -

 
114 
171 
46 

 
3454 
5157 
1359 

 انًظاحح انًُشرػح تًحصىل انذرج انؼاييح: 6

 ألم يٍ فذاٌ. -

 فذاٌ. 3 - 1يٍ  -

 أكصز يٍ شالشح أفذَح -

 
148 
155 
28 

 
4457 
4658 
855 

 انًؼاركح فً انًُظًاخ االجرًاػيح 7

 ال يؼارن -

 يؼارن -

 
253 
78 

 
7654 
2356 

 اطرخذاو يصادر انًؼهىياخ 8

 يُخفعح -

 يرىططح -

 يزذفؼح -

 
112 
201 
18 

 
3358 
6057 
554 

 المصدر : استمارات االستبيان
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( : أعداد ونسب المبحوثين فيما يتعمق بقدرتهم عمى تذكر توصيات المكافحةة المتكاممةة فةى الةذرة الشةامية   2جدول ) 
 (331)ن = 

 التوصياث م

 القذرة علي التذكز

 ال يؼزف يؼزف

 % ػذد % ػذد

 3959 132 6051 199 6/  15حرً  15/5انرثكيز فً سراػح انذرج انؼاييح يٍ  1

 2755 91 7255 240 يظهاحزز األرض وذؼً 2

 2151 70 7859 261 سراػح األصُاف وانهجٍ انًماويح 3

 2857 95 7153 236 انشراػح ػهً يظافاخ يُاطثح وذجُة انشراػح انكصيفح 4

اطاتيغ يٍ انشراػح وػذو انزي لثم انحصاد  3اػطاء اول ريح تؼذ  5

 أطاتيغ3تـ 

266 8054 65 1956 

 756 25 9254 306 يس ال يرى ذؼطيؼه أو إغزالهانزي ػهً فرزاخ يُرظًح ح 6

 9552 315 458 16 غٍ / فذاٌ يٍ طًاد كًثىطد  15 – 10إظافح  7

 458 16 9552 315 / فذاٌ يٍ انظًاد انثهذي 3و30-20إظافح  8

 2959 99 7051 232 كجى/فذاٌ طىتز فىطفاخ كانظيىو لثم انحزز 200إظافح  9

 6056 227 3154 104 خ انثىذاطيىو لثم  انحززكجى /فذاٌ طهفا 150إظافح  10

كجى / فذاٌ يٍ انظًاد األسوذً ػهً دفؼاخ أشُاء  400-300إظافح  11

 خذيح األرض

315 9552 16 458 

 855 28 9155 303 ص يٍ انحؼائغ واالفاخهانؼشيك انجيذ نهؼايً نهرخ 12

 2752 90 7258 241 انخف نهرخهص يٍ انُثاذاخ انًصاتح وانحؼائغ  13

 3358 112 6652 219 انُماوج انيذويح نهحؼائغ 14

%يٍ  20لطغ وحزق انكيشاٌ انًصاتح تانًٍ تحيس ال ذشيذ ػٍ  15

 جًهح انكيشاٌ فً حانح االصاتح انًرفزلح 

125 3758 206 6252 

جًغ األوراو وحزلها لثم َعجها واَفجارها فً حانح اإلصاتح  16

 تًزض انرفحى انؼادي  

152 4559 179 5451 

انرخهص يٍ األحطاب انًؼىَح فً انحمم أو فً انًُشل لثم ػهز  17

 يارص

226 6853 105 3157 

 4556 151 5454 180 يايى 10ولف ري انثزطيى لثم  18

 7159 238 2851 93 اطرخذاو حؼزاخ انؼيذ وأطذ انًٍ نهرخهص يٍ انًٍ 19

 6159 205 3851 126 انًٍ ػًم انًصائذ انؼحًيح الصطياد انحؼزاخ انطيارج يٍ 20

اطرخذاو انصاتىٌ انًرؼادل فً انزع ظذ انًٍ يؼمثه انرؼفيز  21

 كجى / فذا50ٌتانكثزيد تًؼذ 

168 5058 163 4952 

 4658 155 5352 176 اطرخذاو انًصائذ انًائيح أو انىرليح نمرم انذيذاٌ انمارظح 22

 9657 320 353 11 ح انصالثاخإغالق غفيم انرزايكىجزايا تشراػاخ انؼايً نًكافح 23

 4052 133 5958 198 ػًم انطؼىو انظايح نهمعاء ػهً انحفار 24

رع انًجًىع انخعزي تأحذ انًثيذاخ  انًىصً تها )يالشيىٌ ، إو  25

 تيذ ، أفىكض( نًكافحح انًٍ

262 7952 69 2058 

 2959 99 7051 232 رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها نًكافحح دودج ورق انمطٍ. 26

 4157 138 5853 193 رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها  نًكافحح انصالثاخ 27

 5259 175 4751 156 إظافح انًثيذاخ انًىصً تها يغ انطؼىو انظايح نهرخهص يٍ انحفار 28

 5352 176 4658 155 ذطهيز انرماوي لثم انشراػح تاحذ انًثيذاخ انفطزيح  29

 5952 196 4058 135 نىلائً تانزيذوييم ياَكىسية يغ دياشيٍ و انزع ا 30

المصدر : استمارات االستبيان



 

( : أعداد ونسب المبحوثين فيما يتعمق بقدرتهم عمى فهةم توصةيات المكافحةة المتكاممةة فةى الةذرة الشةامية   3جدول ) 
 (331)ن = 

 التوصياث م

 القذرة علي الفهن

 فهى خاغئ فهى صحيح
 % ػذد % ذدػ

 26 86 74 245 6/  15حرً  15/5انرثكيز فً سراػح انذرج انؼاييح يٍ  1
 2455 81 7555 250 حزز األرض وذؼًيظها 2
 1353 44 8657 287 سراػح األصُاف وانهجٍ انًماويح 3
 5955 197 4055 134 انشراػح ػهً يظافاخ يُاطثح وذجُة انشراػح انكصيفح 4
اطاتيغ يٍ انشراػح وػذو انزي لثم  3اػطاء اول ريح تؼذ  5

 أطاتيغ3انحصاد تـ 
149 45 182 5550 

 1650 53 8450 278 انزي ػهً فرزاخ يُرظًح حيس ال يرى ذؼطيؼه أو إغزاله 6
 9954 329 056 2 غٍ / فذاٌ يٍ طًاد كًثىطد  15 – 10إظافح  7
و30-20إظافح  8

3
 2650 86 7450 245 / فذاٌ يٍ انظًاد انثهذي 

 6450 212 3650 119 كجى/فذاٌ طىتز فىطفاخ كانظيىو لثم انحزز 200إظافح  9
 7558 251 2452 80 كجى /فذاٌ طهفاخ انثىذاطيىو لثم  انحزز 150إظافح  10
كجى / فذاٌ يٍ انظًاد األسوذً ػهً  400-300إظافح  11

 دفؼاخ أشُاء خذيح األرض
277 8357 54 1653 

 1650 53 8450 178 ص يٍ انحؼائغ واالفاخهانؼشيك انجيذ نهؼايً نهرخ 12
 3653 120 6357 211 انخف نهرخهص يٍ انُثاذاخ انًصاتح وانحؼائغ  13
 7759 258 2251 73 انُماوج انيذويح نهحؼائغ 14
 20لطغ وحزق انكيشاٌ انًصاتح تانًٍ تحيس ال ذشيذ ػٍ  15

 %يٍ جًهح انكيشاٌ فً حانح االصاتح انًرفزلح 
104 3154 227 6856 

جًغ األوراو وحزلها لثم َعجها واَفجارها فً حانح  16
 اإلصاتح تًزض انرفحى انؼادي  

152 4559 179 2451 

انرخهص يٍ األحطاب انًؼىَح فً انحمم أو فً انًُشل لثم  17
 ػهز يارص

197 5955 134 4055 

 35 116 65 215 يايى 10ولف ري انثزطيى لثم  18
 8354 276 1656 55 وأطذ انًٍ نهرخهص يٍ انًٍ اطرخذاو حؼزاخ انؼيذ 19
 8456 280 1554 51 ػًم انًصائذ انؼحًيح الصطياد انحؼزاخ انطيارج يٍ انًٍ 20
اطرخذاو انصاتىٌ انًرؼادل فً انزع ظذ انًٍ يؼمثه انرؼفيز  21

 كجى / فذا50ٌتانكثزيد تًؼذ 
90 2752 241 7258 

 8054 266 1956 65 ح نمرم انذيذاٌ انمارظحاطرخذاو انًصائذ انًائيح أو انىرلي 22
إغالق غفيم انرزايكىجزايا تشراػاخ انؼايً نًكافحح  23

 انصالثاخ
1 053 330 9957 

 3758 125 6252 206 ػًم انطؼىو انظايح نهمعاء ػهً انحفار 24
رع انًجًىع انخعزي تأحذ انًثيذاخ  انًىصً تها  25

 انًٍ )يالشيىٌ ، إو تيذ ، أفىكض( نًكافحح
241 7258 90 2752 

رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها نًكافحح دودج ورق  26
 انمطٍ.

210 6354 121 3656 

 6751 222 3259 109 رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها  نًكافحح انصالثاخ 27
إظافح انًثيذاخ انًىصً تها يغ انطؼىو انظايح نهرخهص يٍ  28

 انحفار
75 2257 256 7753 

 5754 190 4256 141 ذطهيز انرماوي لثم انشراػح تاحذ انًثيذاخ انفطزيح  29
 5253 173 4757 158 انزع انىلائً تانزيذوييم ياَكىسية يغ دياشيٍ و  30

 المصدر : استمارات االستبيان
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المتكاممةةة فةةى الةةذرة  ( : أعةةداد ونسةةب المبحةةوثين فيمةةا يتعمةةق بقةةدرتهم عمةةى تطبيةةق توصةةيات المكافحةةة 4جةةدول ) 
 (331الشامية  )ن = 

 التوصياث م

 القذرة علي التطبيق 

 ال يطثك يطثك
 % ػذد % ػذد

 3352 110 6658 221 6/  15حرً  15/5انرثكيز فً سراػح انذرج انؼاييح يٍ  1
 1752 57 8258 274 حزز األرض وذؼًيظها 2
 1257 42 8753 289 سراػح األصُاف وانهجٍ انًماويح 3
 2554 84 7456 247 انشراػح ػهً يظافاخ يُاطثح وذجُة انشراػح انكصيفح 4
اطاتيغ يٍ انشراػح وػذو انزي لثم  3اػطاء اول ريح تؼذ  5

 أطاتيغ3انحصاد تـ 
267 8057 64 1953 

 855 28 9155 303 انزي ػهً فرزاخ يُرظًح حيس ال يرى ذؼطيؼه أو إغزاله 6
 9756 323 254 8 اٌ يٍ طًاد كًثىطد غٍ / فذ 15 – 10إظافح  7
و30-20إظافح  8

3
 257 9 9753 322 / فذاٌ يٍ انظًاد انثهذي 

 2956 98 7054 233 كجى/فذاٌ طىتز فىطفاخ كانظيىو لثم انحزز 200إظافح  9
 6850 225 3250 106 كجى /فذاٌ طهفاخ انثىذاطيىو لثم  انحزز 150إظافح  10
ٌ يٍ انظًاد األسوذً ػهً دفؼاخ كجى / فذا 400-300إظافح  11

 أشُاء خذيح األرض
324 9759 7 251 

 350 10 9750 321 ص يٍ انحؼائغ واالفاخهانؼشيك انجيذ نهؼايً نهرخ 12
 858 29 9152 302 انخف نهرخهص يٍ انُثاذاخ انًصاتح وانحؼائغ  13
 1155 38 8855 293 انُماوج انيذويح نهحؼائغ 14
 20انًصاتح تانًٍ تحيس ال ذشيذ ػٍ لطغ وحزق انكيشاٌ  15

 %يٍ جًهح انكيشاٌ فً حانح االصاتح انًرفزلح 
120 3653 211 6357 

جًغ األوراو وحزلها لثم َعجها واَفجارها فً حانح اإلصاتح  16
 تًزض انرفحى انؼادي  

156 4751 175 5259 

انرخهص يٍ األحطاب انًؼىَح فً انحمم أو فً انًُشل لثم  17
 ػهز يارص

264 7958 67 2052 

 3959 132 6051 199 يايى 10ولف ري انثزطيى لثم  18
 7156 237 2854 94 اطرخذاو حؼزاخ انؼيذ وأطذ انًٍ نهرخهص يٍ انًٍ 19
 7255 240 2755 91 ػًم انًصائذ انؼحًيح الصطياد انحؼزاخ انطيارج يٍ انًٍ 20
انرؼفيز  اطرخذاو انصاتىٌ انًرؼادل فً انزع ظذ انًٍ يؼمثه 21

 كجى / فذا50ٌتانكثزيد تًؼذ 
123 3752 208 6258 

 6658 221 3352 110 اطرخذاو انًصائذ انًائيح أو انىرليح نمرم انذيذاٌ انمارظح 22
إغالق غفيم انرزايكىجزايا تشراػاخ انؼايً نًكافحح  23

 انصالثاخ
2 056 329 9954 

 4253 140 5757 191 ػًم انطؼىو انظايح نهمعاء ػهً انحفار 24
رع انًجًىع انخعزي تأحذ انًثيذاخ  انًىصً تها  25

 )يالشيىٌ ، إو تيذ ، أفىكض( نًكافحح انًٍ
268 8150 63 1950 

رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها نًكافحح دودج ورق  26
 انمطٍ.

233 7054 98 2956 

 4052 133 5958 198 رع انُثاذاخ تاحذ انًثيذاخ انًىصً تها  نًكافحح انصالثاخ 27
إظافح انًثيذاخ انًىصً تها يغ انطؼىو انظايح نهرخهص يٍ  28

 انحفار
148 4457 183 5553 

 6454 213 3556 118 ذطهيز انرماوي لثم انشراػح تاحذ انًثيذاخ انفطزيح  29
 6354 210 3656 121 انزع انىلائً تانزيذوييم ياَكىسية يغ دياشيٍ و  30

 ت االستبيانالمصدر : استمارا
ومن النتائج السابقة يتضح ان الزراع  

يتذكرون ثمثى التوصيات الخاصة بالمكافحة المتكاممة 
توصية( ، 20لالفات فى محصول الذرة الشامية )
توصية( و  18ويطبقون اقل من ثمثى تمك التوصيات )
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توصية(، وبالتالى يمكن  13يفيمون بشكل صحيح )
الصحيح  فيموضيح الت العمل عمىالقول أنو ينبغى 

توصيات المكافحة المتكاممة لالفات لمزراع فيما يتعمق ب
   .فى محصول الذرة الشامية

 
( : أعةداد ونسةب المبحةوثين فيمةا يتعمةق بمسةتوى تواجةد القةدرات المعرفيةة لةدى الةزراع بتوصةيات المكافحةة  5جدول ) 

 (331المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية )ن=

 المعزفي المستوى
 القذرة علي التطبيق القذرة علي الفهن القذرة علي المعزفت

 % ػذد % ػذد % ػذد

 957 32 1851 60 1059 36 (10-1يُخفط )

 6258 208 7555 250 6150 202 (20-11يرىطػ )

 2755 91 653 21 2851 93 (30-21يزذفغ )

 المصدر : استمارت االستبيان   
قةدرات المعرفيةة لمةزراع فيمةا يتعمةق ثالثًا : العالقة بةين ال

بتوصيات المكافحة المتكاممة لالفةات فةى محصةول الةذرة 
 الشامية وبين المتغيرات المدروسة 

الختبار الفرض البحثى تم صيا ة الفرض  
االحصائى التالى ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين 

التطبيق (  –الفيم  –درجة قدرة المبحوثين عمى )التذكر 
وصيات المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة لت

الحالة  –الشامية وبين كل من المتغيرات التالية ) السن 
المساحة المنزرعة  –حجم الحيازة المزرعية  –التعميمية 

المشاركة فى المنظمات  –بمحصول الذرة الشامية 
استخدام مصادر المعمومات ( ولمتاكد من  –االجتماعية 
فرض تم حساب معامالت االرتباط البسيط صحة ىذا ال

أوضحت النتائج الورادة فى جدول كندال وسبيرمان حيث 
المبحوثين  ةوجود عالقة ارتباطية معنوية بين قدر ( 6)

فيما يتعمق بتوصيات المكافحة المتكاممة عمى التذكر 
 ،سنلالفات فى محصول الذرة الشامية وبين كل من ال

لحيازة المزرعية ، والمساحة وحجم ا والحالة التعميمية،

المنزرعة بالذرة الشامية ، والمشاركة فى المنظمات 
االجتماعية ، واستخدام مصادر المعمومات، الحالة 

وكذلك وجدت عالقة ارتباطية بين قدرة ،  التعميمية
المبحوثين عمى الفيم فيما يتعمق بتوصيات المكافحة 

وبين كل المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية 
من السن ، وحجم الحيازة المزرعية ، والمساحة المنزرعة 
بالذرة الشامية ، والمشاركة فى المنظمات االجتماعية ، 
واستخدام مصادر المعمومات، وكذلك وجدت عالقة 
ارتباطية موجبة بين قدرة المبحوثين عمى التطبيق فيما 
يتعمق بتوصيات المكافحة المتكاممة لالفات فى محصول 

لذرة الشامية وبين كل من السن ، وحجم الحيازة ا
المزرعية ، والمساحة المنزرعة بالذرة الشامية ، 
والمشاركة فى المنظمات االجتماعية ، واستخدام مصادر 

وبناءًا عمى ما سبق يمكن رفض الفرض المعمومات،
االحصائى فيما يتعمق بالعالقة بين الحالة التعميمية وبين 

الفيم والتطبيق لتوصيات المكافحة القدرة عمى كل من 
 المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامية.



 4102وآخرون  سامية عبدالسميع هالل

- 232 - 
 

 ( : معامالت ارتباط الرتب لكندال وسبيرمان بين القدرات المعرفية وبين خصائص الزراع المبحوثين 6جدول ) 

 الخصائص م
 القذرة علي التطبيق القذرة علي الفهن التذكزالقذرة علي 

 طثيزياٌ كُذال طثيزياٌ ُذالك طثيزياٌ كُذال

 *05117 *05083 **05154 **05111 *05141 *05100 انظٍ 1

 05036- 05027- 05061- 05046- *05111- *05086- انحانح انرؼهيًيح 2

 **05291 **05208 **05314 **05224 **05234 **05168 حجى انحياسج 3

انًظاحح انًُشرػح تانذرج  4

 انؼاييح

05173** 05240** 05199** 05277** 05193** 05270** 

انًؼاركح فً انًُظًاخ  5

 االجرًاػيح

05244** 05295** 05303** 05366** 05266** 05322** 

 **05426 **05310 **05423 **05315 **05373 **05268 انرؼزض نًصادر انًؼهىياخ 6

 0505عند  * معنوى           0501** معنوى عند   المصدر : استمارات االستبيان
 توصيات البحث

من اجل النيوض بانتاج محصول الذرة الشامية فى 
محافظة أسيوط وبناءًا عمى نتائج البحث فانو يمكن 
تركيز الجيود اإلرشادية عمى النقاط التالية ، كمؤشرات 
يمكن االىتداء بيا عند تخطيط برنامج ارشادى لممكافحة 

ظة فابمحة المتكاممة لالفات فى محصول الذرة الشامي
 اسيوط وىى :

لتطبيق ضرورة إيجاد أساليب لتحفيز الزراع  -
 حقوليم.توصيات المكافحة المتكاممة فى 

ت تاكيد األىداف التعميمية بالبرنامج عمى القدرا -
تنميتيا واالرتفاع المعرفية لممبحوثين والعمل عمى 

القدرة عمى فيم التوصيات الفيم بيا خاصة 
  الصحيح.

عمى توصيات  لتعميمية بالبرنامجتاكيد االىداف ا -
المكافحة المتكاممة لآلفات بمحصول الذرة الشامية 
مع التركيز عمى التوصيات التى أوضحت الدراسة 

المبحوثين فييا منخفضا أو متوسطًا أن مستوى 
 وىذه التوصيات ىى كالتالى

 طن / فدان من سماد كمبوست  15 – 10إضافة  .1

وتاسيوم قبل  كجم /فدان سمفات الب 150إضافة  .2
 الحرث

قطع وحرق الكيزان المصابة بالمن بحيث ال تزيد  .3
%من جممة الكيزان فى حالة االصابة  20عن 

 المتفرقة 

جمع األورام وحرقيا قبل نضجيا وانفجارىا فى  .4
 حاالة اإلصابة بمرض التفحم العادى  

استخدام حشرات العيد وأسد المن لمتخمص من  .5
 المن

صطياد الحشرات الطيارة عمل المصائد الشحمية ال .6
 من المن

استخدام الصابون المتعادل فى الرش ضد المن  .7
 كجم / فدان50يعقبو التعفير بالكبريت بمعد 

استخدام المصائد المائية أو الورقية لقتل الديدان  .8
 القارضة

إضافة المبيدات الموصى بيا مع الطعوم السامة  .9
 لمتخمص من الحفار

 حد المبيدات الفطرية تطيير التقاوى قبل الزراعة با .10
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ABSTRACT 

This study aimed to: (1) measuring knowledge abilities of farmers regarding 

Integrated Pest Management (IPM) recommendations: (2) Determining the 

relationship between the personal characteristics of farmers and their knowledge 

abilities Regarding Integrated Pest Management recommendations. 

Data were collected From 331 maize farmers selected randomly from four 

villages in Assiut Governorate. Frequencies, percentages, and spearman and 

Kendal rank order correlation coefficient were used for data presentation and 

analysis using SPSS program. 

 The Results showed that majority of respondents had average Knowledge 

abilities (remembering, understanding, application) in IPM recommendations for 

maize crop with percentages 61.0%, 75.5%, and 62.8%, respectively. It also came 

out that there was a significant correlation between knowledge abilities of farmers 

and some of their characteristics (age, farm area, maize crop area, organizational 

participation, and using of information recourses). 

 


