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تنفيذ الزراع ألساليب المكافحة المتكاملة لحشائش محصول األرز بمحافظة كفرالشيخ
محمد حمودة الجزار، عادل إبراهيم محمد علي و تهاني زكي علي

 قسم اإلقتصاد الزراعي – فرع االرشاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة كفرالشيخ

لحشائش  المتكاملة  المكافحة  الزراع ألساليب  تنفيذ  المؤثره على درجة  العوامل  دراسة  رئيسية  البحث بصفة  هذا  أستهدف 
محصول األرز، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار ثالثة مراكز عشوائياً من مراكز محافظة كفر الشيخ، فأسفر اإلختيار العشوائى 
عن كل من مركز الرياض، والحامول، وسيدى سالم، تلي ذلك اختيار قرية من كل مركز عشوائياً، تمثلت في قرية المثلث، 
وقرية الحالفي، وقرية الهندسة على الترتيب، وقد بلغ حجم العينة 208 مبحوثاً، وتمثلت أهم النتائج البحثية في: أن قرابة 
85%، قرابة 77%، قرابة 89%، حوالى 80% من المبحوثين وقعوا في الفئة المنخفضة والمتوسطة  لدرجة تنفيذهم ألساليب 
لحشائش  الكيميائية  المكافحة  الميكانيكية، وألساليب  المكافحة  الزراعية، وألساليب  المكافحة  المتكاملة، وألساليب  المكافحة 
محصول األرز على الترتيب، كما أوضحت النتائج أن قيمة معامل التحديد )ر2( قد بلغت 0.382 مما يعني أن المتغيرات 
الزراع ألساليب  تنفيذ  عدم  أسباب  أهم  وأن  التابع،  المتغير  في  التباين  من  حوالي %38  تفسر  مجتمعه  المدروسة  المستقلة 
المكافحة المتكاملة للحشائش مرتبة تنازلياً هي: قلة اإلرشادات المتوفرة عن المكافحة المتكاملة للحشائش، وإرتفاع تكاليف 
مستلزمات المكافحة، وعدم توفر مرشد متخصص في مكافحة الحشائش، وكثرة إنتشار الحشائش في األرز، وتفتت الحيازة 

الزراعية، وإرتفاع أجور العمالة الزراعية.

الكلمات الدالة: األرز، المكافحة المتكاملة - المكافحة الزراعية - المكافحة الميكانيكية - المكافحة الكيميائية - حشائش األرز-
محافظة كفرالشيخ

المقدمة والمشكلة البحثية                                                      

يعتبر تحقيق األمن الغذائي من األهداف الرئيسية لتحقيق التنمية 
الزراعية بإعتباره من القضايا الهامة التي تواجه دول العالم بصفة 
الوقت  في  خاصة  بصفة  منها مصر  والتي  النامية  والدول  عامة 
الراهن، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المواد الغذائية نتيجة 
إلى  أدى  مما  االستهالك،  وزيادة  السكان  في  المضطردة  للزيادة 
حدوث فجوة غذائية نتيجة الفرق بين المعدالت المرتفعه للنمو في 
االستهالك والمعدالت المتواضعة للنمو في اإلنتاج الغذائي )عابد، 
2000(. وتعد محاصيل الحبوب من المحاصيل االستراتيجية في 
قطاع الزراعة ألنها الغذاء الرئيسي لإلنسان وباعتبارها مصدراً 
أساسياً من مصادر الطاقة، وتمثل غذاء الفرد الرئيسي الذى ينفق 
عليه ما يزيد عن60% من دخله، مما يجعلها أحد العوامل األساسية 
في تحقيق األمن الغذائي في مصر )مصطفي وعاصم، 2009(، 
ويعتبر األرز كأحد أهم محاصيل الحبوب من المحاصيل األساسية 
القمح  الثاني بعد  أنه يحتل المركز  لمعظم الشعب المصري، كما 
 https //( في مكونات الغذاء للشعب المصرى كما ورد بالموقع

.(elbadil-  pss. Org

المنتجة  المحافظات  أهم  من  كفرالشيخ  محافظة  تعتبر  كما 
المركز  تحتل  حيث  الجمهورية  مستوى  على  األرز  لمحصول 
الثاني من بين محافظات الجمهورية )وزارة الزراعة ب، 2016(، 
حيث بلغت المساحة المزروعة بها لهذا المحصول موسم 2017 
حوالي 258 ألف فدان ) مديرية الزراعة بكفر الشيخ، 2017). 
وتمثل مكافحة اآلفات من أهم العناصر المؤثرة في عملية اإلنتاج 
الزراعي وذلك ألنها تساعد في حماية إنتاجية المحاصيل وبالتالي 
تحقيق عائد مجزى للمزارع، وقد تطورت عملية مكافحة اآلفات 

إلى استخدام مجموعة من التقنيات الحديثة بتوافق دقيق يعتمد على 
االستفادة القصوى من الوسائل الطبيعية والحيوية من خالل منظور 
المتكاملة  المكافحة  أو ما يطلق عليه  بيئي واقتصادي واجتماعي 
التدخل  تعداد اآلفات وعدم  إدارة  النظام على  لآلفات ويعتمد هذا 
بالمبيدات الكيميائية المتخصصة إال عند الضرورة، وهو ما يتفق 
األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  واستراتيجية  سياسة  مع 
)وزارة الزراعة ج ، 2016(، كما أن المكافحة المتكاملة لآلفات 
تعتمد علي استعمال أكثر من طريقة من طرق المكافحة التطبيقية 
أو كلها مجتمعة لمكافحة اآلفات المستهدفة )أبوالسعود وآخرون، 

 ،)2002

إقناع  على  األول  المقام  في  المتكاملة  المكافحة  تعتمد  كما 
الزراع باستخدام أساليب بديلة لمكافحة اآلفات باألعداء الطبيعية 
وزراعة األصناف المقاومة لألمراض واآلفات واستغالل الموارد 
اآلفات،  على  للقضاء  البيئة  عوامل  واستغالل  المتاحة  الطبيعية 
المبيدات  المناسب والفعال لرش  وكذلك التوعية بالوقت والميعاد 
)حسن، 2002(. وحرصاً على تحقيق النجاح في مكافحة اآلفات 
والبيئة  والحيوان  اإلنسان  على  المبيدات  استخدام  آثار  تالفي  مع 
والمحاصيل الزراعية وخاصة التصديرية منها، فقد أولت الدولة 
اهتماماً خاصاً لبرامج المكافحة المتكاملة لآلفات وقامت بتضمينها 
في استراتيجية وزارة الزراعة حتي عام 2030، وقد تحدد دور 
ومهارات  معارف  تنمية  في  المجال  هذا  في  الزراعي  اإلرشاد 
لآلفات  المتكاملة  المكافحة  بمفهوم  يتصل  فيما  المزارعين 
ومبادئها وقواعدها ومكوناتها إلى جانب فوائدها الصحية والبيئية 
واالقتصادية، وذلك بهدف تقليل تكاليف اإلنتاج وتحسين جودته، 
في  المصري  الزراعي  لإلنتاج  التنافسية  القدرة  من  يزيد  مما 
األسواق العالمية في ظل التوجه العالمي نحو المكافحة المتكاملة 
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للمنتجات  استيرادها  عند  عديدة  شروط  الدول  من  كثير  ووضع 
الزراعية )مركز البحوث الزراعية، 2001)  

وتمثل الحشائش أهم عوائق اإلنتاج الزراعي بتاثيرها المباشر 
وغير المباشر على عناصر الثروة الزراعية، حيث تسبب خسائر 
إلى 20- %30  النامية تصل  الدول  في  الزراعية  المحاصيل  في 
من الناتج المحصولي كمتوسط عام على مستوي الدولة )إبراهيم، 
المحصول  باختالف نوع  النقص يختلف  وآخرون 2012( وهذا 
الحشائش  أنواع  التنافسية مع الحشائش، وعلى  المزروع وقدرته 
إلى  يصل  وقد  المساحة،  وحدة  على  وتوزيعها  وكثافتها  السائدة 
70- 80% في بعض المحاصيل، وللتغلب علي مشاكل الحشائش 
وتأثيرها السلبي على الناتج الكلي للمحاصيل المزروعة فإن ذلك 
يتطلب تضافر الجهود بين كل المختصين في مجال علوم مكافحة 
الزراعي  اإلرشاد  من  وكل  الزراعية  البحوث  بمركز  الحشائش 
 ،)2015 الزراعة،  )وزارة  الزراعي  والحجر  اآلفات  ومكافحة 
والحشائش رغم صغر حجمها وقلة عددها في بداية ظهورها غالباً 
إال أن خطورتها تتعدى إصابة النبات المتواجد في الحقل لموسم 
واحد إلى أن تصيب النبات في مواسم تالية وقد تنتقل إلى محصول 
أعدادها  آخر، وتتزايد  أو في موسم  آخر يزرع في حقل مجاور 
إلى أن تصبح مرض يصعب مواجهته، لذا يجب اتخاذ العديد من 
الخطوات واالجراءات لمواجهة تلك اإلصابة بكل حسم وسرعة 

)وزارة الزراعة، 2014).

حوالي%91  أن  إلى   )2007 )عبدهللا،  دراسة  وتشير 
والمتوسط  المنخفض  التبني  فئتي  في  وقعوا  قد  المبحوثين  من 
للتوصيات اإلرشادية الخاصة بالمكافحة المتكاملة لحشائش بعض 
والقمح.  القطن واألرز  في محصول  المتمثلة  الحقلية  الحاصالت 
المسئول عن نقل ونشر  وحيث أن الجهاز اإلرشادي هو الجهاز 
نتائج البحوث من مصادرها البحثية إلى الزراع وأسرهم في مواقع 
مكثفة  جهوداً  بذل  يتحتم  األمر  فإن   )Blum, 1994) التطبيق 
المحاصيل  كافة  في  للحشائش  المتكاملة  المكافحة  أساليب  لنشر 
وأهمية  بفوائدها  الزراع  وتعريف  األرز،  محصول  وبخاصة 
تبنيها، وتوعيتهم بأساليب أداءها، والتعرف علي مشاكل التطبيق، 

ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.

المتكاملة للحشائش،  المكافحة  الكبيرة لعملية  لألهمية  ونظراً 
محافظة  مستوي  علي  أهمية  من  األرز  محصول  يحظاه  وما 
علي  للتعرف  محاولة  فى  البحث  هذا  اجراء  تم  فقد  كفرالشيخ، 
تنفيذ زراع األرز ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بمحافظة 

من  مجموعة  حول  البحثية  المشكلة  تمحورت  لذلك  كفرالشيخ، 
المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  درجة  هي  ما  التساؤالت: 
اسهام  درجة  هي  وما  األرز،  محصول  لحشائش  المتكاملة 
المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الحادث في درجة 
محصول  لحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ 
المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  عدم  أسباب  وماهى  األرز، 

المتكاملة لحشائش محصول األرز. 

أهداف البحث                                                                        

المؤثره  العوامل  دراسة  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  استهدف 
لحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب  الزراع  تنفيذ  درجة  على 
تحقيق  خالل  من  وذلك  الشيخ،  كفر  بمحافظة  األرز  محصول 

األهداف الفرعية التالية:
التعرف على الخصائص المميزة للزراع المبجوثين.- 1

2- التعرف على درجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة المتكاملة 
لحشائش محصول األرز.

تفسير  في  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  إسهام  تحديد درجة   -3
المكافحة  المبحوثين ألساليب  تنفيذ  الحادث في درجة  التباين 

المتكاملة لحشائش محصول األرز.
المكافحة  المبحوثين ألساليب  تنفيذ  أسباب عدم  التعرف علي   -4

المتكاملة لحشائش محصول األرز.

األسلوب البحثي                                                               

أوالً: منطقة وشاملة وعينة البحث
أهم  من  باعتبارها  الشيخ،  كفر  بمحافظة  البحث  هذا  أجرى 
الثاني  المركز  تحتل  األرز حيث  إنتاج محصول  في  المحافظات 
من بين محافظات الجمهورية )وزارة الزراعة أ ، 2016(، حيث 
بلغت المساحة المزروعة بها لهذا المحصول موسم 2017 حوالي 
تم  الشيخ، 2017(، وقد  بكفر  الزراعة  فدان )مديرية  ألف   258
المحافظة  مراكز  بين  من  عشوائية  بطريقة  مراكز  ثالثة  اختيار 
واحدة  قرية  اختيار  وتم  سالم،  وسيدي  والحامول،  الرياض،  هى 
عشوائيا من كل مركز فكانت قرى: المثلث، والحالفي، والهندسة 
الحصر  كشوف  واقع  ومن  الترتيب،  علي  الثالثة  المراكز  من 
شاملة  أن  اتضح  الثالثة  بالقرى  الزراعية  التعاونية  بالجمعيات 
ثم  األرز،  لمحصول  مزارعاً   2075 بلغت  القرى  بتلك  البحث 
 208 حجمها  فبلغ  بنسبة%10،  منتظمة  عشوائية  عينة  سحب  تم 
مبحوثاً، موزعين على القري الثالث حسب نسبة تمثيل شاملة كل 

قرية في الشاملة الكلية )شكل 1).
 

شكل رقم (1): توزيع شاملة وعينة البحث
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المصدر: سجل 2 خدمات بالجمعيات التعاونية الزراعية بقرى المثلث، والحالفي، والهندسة، بيانات غير منشورة،2017
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ثانياً: أسلوب جمع البيانات وتحليلها
لتحقيق  الشخصية  بالمقابلة  االستبيان  استمارة  استخدمت 
أهداف البحث كأداة لجمع البيانات، وذلك بعد إعدادها واختبارها 
مبدئياً pre-test وإجراء التعديالت الالزمة والتأكد من صالحيتها 
لجمع البيانات الميدانية، وقد تضمنت استمارة االستبيان على ثالثة 
أجزاء: اختص الجزء األول منها بالتعرف علي بعض الخصائص 
المميزة للمبحوثين، فى حين اختص الثانى بتحديد درجة تنفيذ زراع 
األرز المبحوثين ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بمحصول 
األرز، بينما اشتمل الثالث: على سؤال المبحوثين حول أسباب عدم 
محصول  لحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ 
األرز، وتم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل وتفسير نتائج 
البحث تمثلت فى: النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف 
المعياري، ومعاملى االرتباط البسيط والمتعدد، ومعاملى االنحدار 
الجزئي والمتعدد التدرجي الصاعد)step wise(، هذا فضال عن 

استخدام التكرارات في عرض البيانات.

ثالثاً: التعريفات اإلجرائية
لحشائش  المتكاملة  المكافحة  المكافحة  ألساليب  الزراع  تنفيذ   -1
محصول االرز: يقصد بها في هذا البحث تطبيق المبحوثين أو 
عدم تطبيقهم لتوصيات وأساليب المكافحة المتكاملة لحشائش 
فى  تمثلت  فقط  محاور  ثالث  خالل  من  االرز  محصول 
المكافحة الزراعية، والميكانيكية، والكيميائية من بداية تجهيز 

األرض للزراعة حتي الحصاد.

األرز:  لحشائش  الزراعية  المكافحة  ألساليب  الزراع  تنفيذ   -2
تطبيقهم  أو عدم  المبحوثين  البحث تطبيق  بها في هذا  يقصد 
حشائش  لمقاومة  بها  الموصى  الزراعية  المعامالت  لكافة 

األرز. 

األرز:  لحشائش  الميكانيكية  المكافحة  ألساليب  الزراع  تنفيذ   -3
تطبيقهم  أو عدم  المبحوثين  البحث تطبيق  بها في هذا  يقصد 
لمقاومة  بها  الموصى  الميكانيكية  والوسائل  الطرق  لكافة 

حشائش األرز.

األرز:  لحشائش  الكيميائية  المكافحة  ألساليب  الزراع  تنفيذ   -4
يقصد بها في هذا البحث استخدام المبحوثين أو عدم استخدامهم 
للمبيدات الزراعية الموصى بها بالمعدالت الموصى بها وفي 
التوقيتات المناسبة وباستخدام وسيلة الرش المناسبة لمقاومة 

حشائش األرز.

رابعاً: المتغيرات البحثية وكيفية قياسها
)أ( المتغير التابع: تنفيذ زراع األرز ألساليب المكافحة المتكاملة 
للحشائش: يقصد بها مدى تطبيق المبحوثين لثماني وثالثون 
توصية تتعلق بأساليب المكافحة المتكاملة للحشائش من خالل 
ثالث محاور فقط تمثلت فى المكافحة الزراعية، والميكانيكية، 
والكيميائية بداية من تجهيز األرض للزراعة حتي الحصاد، 
تنفيذهم  مدي  عن  المبحوثين  بسؤال  المتغير  هذا  قياس  وتم 
وثماني  الزراعية،  بالمكافحة  تتعلق  توصية  عشر  لثماني 
توصية  عشر  وإثنى  الميكانيكية،  بالمكافحة  تتعلق  توصيات 
“درجة  المبحوث  إعطاء  وتم  الكيميائية،  بالمكافحة  تتعلق 
استجابته  عن  و”درجتين”  ينفذ(،  )ال  استجابته  عن  واحدة” 
لكل  تنفيذه  مدي  عن  لتعبر  الدرجات  هذه  جمع  وتم  )ينفذ(، 
المحاور  من  محور  بكل  المتعلقة  التوصيات  من  توصية 
في  المبحوث  عليها  حصل  التي  الدرجات  وبجمع  الثالثة، 
المبحوث  تنفيذ  درجة  عن  التعبير  أمكن  الثالثة  المحاور 

ألسلوب المكافحة المتكاملة لحشائش األرز. 

)ب( المتغيرات المستقلة
السن : هو رقم خام يعبر عن عدد سنوات سن المبحوث حتى . 1

وقت جمع البيانات.

تعليم المبحوث: تم قياسه بالدرجات لتعبر عن الحالة التعليمية . 2
أميا،  كان  إذا  واحدة  المبحوث درجة  أعطى  للمبحوث حيث 
كان  إذا  يقرأ ويكتب، وستة درجات  كان  إذا  وأربع درجات 
حاصل على التعليم األساسي، وتسع درجات إذا كان حاصالً 
إذا كان حاصالً  وإثني عشر درجة  االعدادية،  الشهادة  على 
علي تعليم متوسط أو الشهادة الثانوية، وست عشرة درجة إذا 

كان حاصالً على تعليم جامعى.

الخبرة في زراعة محصول األرز: وهو رقم خام يعبر عن . 3
عدد السنوات التى قام المزارع فيها بزراعة محصول األرز.

الخبرة في إتباع المكافحة المتكاملة في األرز: وهو رقم خام . 4
يعبر عن عدد السنوات التى قام المزارع فيها بإتباع المكافحة 

المتكاملة في األرز.

الحيازة األرضية الزراعية: وهو رقم خام يعبر عن مساحة . 5
األرض الزراعية بالقيراط والتى بحوزة المزارع.

مرات . 6 عدد  عن  يعبر  رقم  وهو  الموسم:  في  المرشد  زيارة 
زيارة المبحوث للمرشد في مكتبه خالل آخر موسم زراعي.

 اإلنتاجية الفدانية من األرز: وهو رقم خام يعبر عن متوسط . 7
إنتاج الفدان من المحصول بالطن.

الرضا عن العائد االقتصادي من محصول األرز: وهو يعبر . 8
عن مدى رضا المبحوث عن العائد من محصول األرز سواء 
تكاليفه، مكسبه معقول، مربح، مربح  بيغطى  )بيخسر،  كان 
جداً(، وقد أعطيت الدرجات )1، 2، 3، 4، 5( علي الترتيب. 

العمالة األسرية الزراعية: تم التعبير عنه برقم يبين عدد أفراد . 9
األسرة العاملين بالزراعة.

معاملة األرز بالمبيدات: وتم التعبير عنه برقم خام يبين عدد . 10
الرشات بالمبيدات الفطرية أو الحشرية التي قام بها المبحوث 

خالل أخر موسم في األرز.

مدى . 11 به  يقصد  الزراعية:  المعلوماتية  للمصادر  التعرض 
تعرض المبحوث لكل مصدر من المصادر التي يحصل منها 
على المعلومات الزراعية في مجال زراعة محصول األرز 
أعطيت  وقد  يتعرض(،  ال   – نادرا   - أحيانا  )دائما-  سواء 

الدرجات )4، 3، 2، 1( على الترتيب.

مدى . 12 بها  يقصد  بالمنطقة:  اإلرشادية  األنشطة  توافر  درجة 
توفرها  درجة  كان  بالمنطقة سواء  اإلرشادية  األنشطة  توفر 
)دائما- أحيانا - نادرا – غير متوفرة(، وقد أعطيت الدرجات 

(4، 3 ،2، 1( علي الترتيب.

بمقياس . 13 المتغير  هذا  قيس  الرسمية:  االجتماعية  المشاركة 
يتكون من محورين أولهما عضويته في المنظمات الرسمية 
من حيث عضو عادي أو عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس 
إدارة، وأعطيت درجات )1، 2، 3( علي الترتيب، كما سئل 
عن مدى مواظبته في حضور االجتماعات من حيث حضوره 
 ،1  ،2  ،3( درجات  وأعطيت  ال(،  نادراً،  أحياناً،  )دائماً، 
صفر( علي الترتيب، وجمعت درجات المحورين لتعبر عن 

هذا المتغير.
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االستعداد للتغيير: ويقصد به مدي رغبة المبحوث للحصول . 14
اقتناعه  ومدي  إليها،  سعيه  ومدي  الجديدة،  المعلومات  علي 
بدورها في زيادة اإلنتاج، وما إذا كان قد قام بزراعة محصول 
االستجابات  كانت  حيث  عدمه،  من  حوله  يزرع  لم  جديد 
درجات  وأعطيت  ال(،  نادراً،  أحياناً،   ، )دائماً  بين  تنحصر 
المبحوث  درجات  وجمعت  الترتيب،  علي   )1  ،2  ،3  ،4)

لتعبر عن هذا المتغير.

خامساً: الفروض البحثية:
لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفروض البحثية التالية:

بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد  األول:  البحثى  الفرض   
والتعليم،  السن،  فى:  المتمثله  المستقلة  المتغيرات  من  متغير  كل 
الخبرة في زراعة محصول األرز، والحيازة األرضية الزراعية، 
األرز،  من  الفدانية  اإلنتاجية  و  الموسم،  في  المرشد  زيارة 
والعمالة  األرز،  محصول  من  االقتصادي  العائد  عن  والرضا 
األسرية الزراعية، معاملة األرز بالمبيدات، والتعرض للمصادر 
بالمنطقة،  اإلرشادية  األنشطة  توافر  و  الزراعية،  المعلوماتية 
درجة  وبين  للتغيير  واالستعداد  الرسمية،  االجتماعية  والمشاركة 
محصول  لحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ 

األرز كمتغير تابع.

الفرض البحثى الثانى: ترتبط المتغيرات المستقلة المدروسة 
المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  درجة  مع  مجتمعة 

لحشائش محصول األرز كمتغير تابع.

المتغيرات  من  متغير  كل  :يسهم  الثالث  البحثى  الفرض 
التباين  في تفسير  معنوياً  المعنوي إسهاماً  المستقلة ذات االرتباط 
المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  درجة  في  الحادث 

لحشائش محصول األرز. 

وتم اختبار هذه الفروض في صورتها الصفرية.

النتائج ومناقشتها                                                                     

أوالً: بعض الخصائص المميزة للزراع المبحوثين
ثلث  قرابة  أن   )1( بجدول  الوارده   البحثية  النتائج  من  تبين 
المبحوثين حاصلين علي مؤهل متوسط، وأن حوالي ثلثي المبحوثين 
حوالي %60  وأن  بالزراعة،  العمل  في  أسرهم  من  فردين  يشارك 
يقعون في الفئة المتوسطة من حيث الحيازه الزراعية، وأن أكثر من 
نصف المبحوثين يقعون في الفئة المتوسطة من حيث سنوات خبرتهم 
الفئة  فى زراعة األرز، وان قرابة 58% من المبحوثين يقعون في 
المنخفضة من حيث عدد سنوات خبرتهم فى اتباع المكافحة المتكاملة، 
وأن حوالي 57% من المبحوثين يقعون في الفئة المتوسطة من حيث 
إنتاجيتهم الفدانية من األرز، وأن أكثر من ثلثى المبحوثين يقعوا فى الفئة 
المنخفضة في عدد الزيارات للمرشد الزراعي، وأن قرابة 59% يقعون 
في الفئة المتوسطة  من حيث درجة تعرضهم لمصادر المعلومات، 
وأن حوالى 63% من المبحوثين يقعون في الفئة المنخفضة من حيث 
درجة توافر األنشطة اإلرشادية، وأن قرابة 78% من المبحوثين يقعون 
في الفئة المنخفضة من حيث درجة مشاركتهم االجتماعية الرسمية، 
وأن حوالي 63% يقعون في الفئة المتوسطة من حيث درجة االستعداد 
للتغيير، وأن أكثر من نصف المبحوثين يقعون في الفئة المتوسطة من 
حيث معاملة االرز بالمبيدات، وأن أكثر من ثلث المبحوثين يرون أن 

العائد من محصول األرز معقول. 

ثانياً: درجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة الزراعية للحشائش
المبحوثين  تنفيذ  درجات  أن   )2( بجدول  النتائج  أوضحت 
ألساليب المكافحة الزراعية لحشائش محصول األرز قد تراوحت 
درجة،   26,5 قدره  حسابي  بمتوسط  درجة   )32  -21( من 
من   %27 قرابة  وأن  درجة،   2.55 قدره  معياري  وبانحراف 

المبحوثين وقعوا في الفئة المنخفضة لدرجة التنفيذ، وأن 50% من 
وأن حوالى  التنفيذ،  لدرجة  المتوسطة  الفئة  في  وقعوا  المبحوثين 

23% من المبحوثين وقعوا في الفئة المرتفعة لدرجة التنفيذ.

يتبين مما سبق أن قرابة 77% من المبحوثين وقعوا في الفئة 
المكافحة  ألساليب  تنفيذهم  لدرجة  وفقا  والمتوسطة  المنخفضة 
مستوي  في  نقص  وجود  يبين  مما  األرز،  لحشائش  الزراعية 
العاملين  إهتمام  ضرورة  يتطلب  مما  األساليب،  لهذه  تنفيذهم 
بالجهاز اإلرشادي بتوصيل المعلومات الخاصة بأساليب المكافحة 
من  يقلل  قد  مما  االرز  حشائش  ظهور  من  تقلل  التي  الزراعية 
كل  نستعرض  االيضاح  من  ولمزيد  المبيدات.  استخدام  فرص 
توصية من التوصيات الفنية الخاصة للمكافحة الزراعية لحشائش 
االرز كما بجدول )3( حيث إتضح أن هناك نقصاً كبيراً في نسبة 
ترتيبهم  سيتم  والتي  التوصيات  من  لمجموعة  المبحوثين  تنفيذ 
تنازلياً حسب نسبة عدم تنفيذهم لها كما يلي: الزراعة على عمق 
)77.4%(، ووضع  كل حرثة  بعد  والتزحيف   ،)%78.4( 5 سم 
سماد بلدي مكمور تام التحلل وخالي من بذور الحشائش )%75(، 
موسم  األرز  وزراعة   ،)%70.2( إبريل  أواخر  األرز  وزراعة 
 ،)%63( الحرث  قبل  البلدي  السماد  ووضع   ،)%65.4( وموسم 
وشراء تقاوي األرز من مصدر موثوق منه كالبحوث أو االدارة 
 ،)%60.1( بالليزر  التسوية  وإجراء   ،)%61.1( الزراعية 
البرسيم  أو  الفول  بعد  الزراعة  وعدم إضافة سوبر فوسفات عند 
 ،)%57.2( سم   15 عمق  علي  السطحي  والحرث   ،)%58.2)
ومنع   ،)%55.8( بالماء  الغمر  بعد  فوسفات  إضافة سوبر  وعدم 
بمعدل  التقاوي  إضافة   ،)%47.6( بأسبوعين  الحصاد  قبل  الري 
الحرثة  بين  أيام   4-3 وترك   ،)%46.6( 70كجم/فدان   -60
في  واالغنام  الماشية  رعي  عدم  ومراعاة   ،)%46.2( واالخري 
ماء  منسوب  وتزويد   ،)%32.7( األرز  زراعة  قبل  األرض 
الري بتقدم النبات في العمر )25.5%(، وحرث األرض حرتتين 
متعامدتين )19.7%(، والتوزيع المتماثل للتقاوي أو الشتالت على 

وحدة المساحة )%9.6(.

ثالثاً: درجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة الميكانيكية للحشائش
المبحوثين  تنفيذ  درجات  أن   )4( بجدول  النتائج  أوضحت 
من  تراوحت  قد  االرز  لحشائش  الميكانيكية  المكافحة  ألساليب 
(8- 16( بمتوسط حسابي قدره 12.6 درجة، وبانحراف معياري 
الفئة  في  وقعوا  المبحوثين  وأن 25.5% من  قدره 1.52 درجة، 
المنخفضة لدرجة التنفيذ، وأن 63% من المبحوثين وقعوا في الفئة 
المتوسطة، وأن 11.5% من المبحوثين وقعوا في الفئة المرتفعة 

لدرجة التنفيذ.

يتبين مما سبق أن قرابة 89% من المبحوثين وقعوا في الفئة 
المكافحة  ألساليب  تنفيذهم  لدرجة  وفقا  والمتوسطة  المنخفضة 
الميكانيكية لحشائش األرز، مما يوضح وجود نقص في مستوي 
تنفيذهم لهذه االساليب، مما يتطلب ضرورة إهتمام العاملين بالجهاز 
الزراع  لتوعية  المناسبة  اإلرشادية  البرامج  بتخطيط  اإلرشادي 
تقلل من  الميكانيكية لحشائش األرز والتي  المكافحة  تنفيذ  بأهمية 
ظهور الحشائش االرز مما قد يقلل من فرص استخدام المبيدات. 
ولمزيد من اإليضاح نستعرض كل توصية من التوصيات الفنية 
 (5( بجدول  كما  االرز  للحشائش  الميكانيكية  للمكافحة  الخاصة 
لمجموعة  المبحوثين  تنفيذ  نسبة  في  نقصا  هناك  أن  إتضح  حيث 
من التوصيات والتي سيتم ترتيبهم تنازلياً حسب نسبة عدم تنفيذهم 
لها كما يلي:  تغطية األرض بالقش أو التبن أو سرس األرز أو 
البالستيك للقضاء علي الحشائش )85.6%(، وحرق الحشائش بعد 
النقاوة اليدوية خارج الحقل )79.3%(، وعدم وضع الحشائش من 
آالت خدمة  بنظافة  واالهتمام   ،)%55.8( للماشية  اليدوية  النقاوة 
األرض والحصاد من تقاوى الحشائش )47.1%(، وإجراء النقاوة 
من  الحقل  وحواف  الري  قنوات  وتنظيف   ،)%28.4( اليدوية 
الحشائش قبل تكوين بذور )28.4%(، وإزالة الحشائش بعد النقاوة 
اليدوية خارج الحقل )18.8%(، وتشميس األرض لفترة كافية بعد 

كل حرثه )%9.1(.
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جدول 1. توزيع المبحوثين وفقا لبعض الخصائص المميزة لهم

العددالفئاتالمتغيرات
المتوسط %

الحسابي
االنحراف 
المعياري

السن

8138.9 صغير (30-43 ( سنة
48.659,94

7536.1متوسط (44-57 ( سنة
5225كبير (71 -58( سنة

درجة تعليم المبحوث

50247.925,54أمى )1( سنه
4823.1يقرأ ويكتب)4( سنه

41.9إبتدائى )6( سنه
62.9إعدادى )9( سنه

6832.7ثانوى)متوسط( )12( سنه
3215.4جامعى )16( سنه

العمالة األسرية الزراعية
14067.32.31.48أقل من (2 ( فرد

5526.4متوسط )5 -3( فرد
136.3مرتفع أكثر من)6 ( فرد

مساحة الحيازة األرضية
5526.459.7627.19منخفضة54 )18 - ( قيراط
12560.1متوسطة92 )55 - ( قيراط

2813.5كبيرة130 ) 93-( قيراط

عدد سنوات الخبرة في زراعة 
األرز

6330.321.9810.42منخفضه )19 -5( سنه
11856.7متوسطه35 ) 20-( سنه
2713مرتفعه50 ) - 36( سنه

عدد سنوات الخبرة في اتباع 
أسلوب المكافحة المتكاملة 

لالفات

12057.77.955.7منخفضه1 ) -8( سنه
7033.6متوسطه)9-17 ( سنه

188.7مرتفعه25 )18- ( سنه

متوسط اإلنتاجية الفدانية من 
األرز

3215.43.160.73منخفضه)أقل من 2 ( طن
11957.2متوسطه (2-3( طن

5727.4مرتفعة )أكثر من 4 ( طن

عدد مرات زيارة المرشد أخر 
موسم زراعي

14167.83.042.31قليلة )صفر3 -( درجة
5526.4متوسطة80(-)4 درجة
125.8كبيرة12 ) 9-( درجة

درجة التعرض لمصادر 
المعلومات

4622.134.527.14منخفضه29 ) 18-( درجة

12258.7متوسطة41 ) 30-( درجة

4019.2كبيرة)42-52( درجة

درجة توافر األنشطة اإلرشادية

1316312.13.66منخفضه (9-13 ( درجة

5827.9متوسطة )14- 18( درجة

199.1كبيرة)23 -19( درجة

المشاركة االجتماعية الرسمية

16277.93.673.05منخفضة )1- 5( درجة

2713متوسطة )6- 10( درجة

199.1مرتفعة )11- 15( درجة 

درجة االستعداد للتغيير
231113.882.72منخفضه8 ) -11( درجة

13163متوسطة15 )12 -( درجة
5426كبيرة19 ) 16-( درجة

معاملة األرز بالمبيدات

8641.34.731.86منخفضه3 ) 1-( رشة

10952.4متوسطة4 ) -7( رشة

136.3كبيرة)8- 10( رشة

درجة الرضا عن العائد 
االقتصادي من  األرز

3014.42.630.98بيخسر

5928.4بيغطي تكاليفه

8038.5مكسبة معقول

3516.8مربح
41.9مربح جداً

االمصدر: جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان                                           ن = 208
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جدول 2. توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى تنفيذهم  الساليب المكافحة الزراعية لحشائش األرز

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي٪العددالفئات

5626.9 منخفضة )21-24 ( درجة

26.52.55
10450.0 متوسطة )25- 28 ( درجة

4823.1 مرتفعة )29 - 32( درجة

208100.0             اإلجمالي

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.

جدول 3. توزيع المبحوثين وفقًا لتنفيذهم للتوصيات المتعلقة  بأساليب المكافحة الزراعية لحشائش االرز كل علي حدى

أساليب المكافحة الزراعية للحشائشم
الينفذينفذ

٪عدد٪عدد
8138.912761.1شراء تقاوي األرز من مصدر موثوق منه كالبحوث أو االدارة الزراعية1
6229.814670.2زراعة األرز أواخر إبريل2
7234.613665.4زراعة األرز موسم وموسم3
4521.616378.4الزراعة على عمق 5 سم4
15574.55325.5تزويد منسوب ماء الري بتقدم النبات في العمر5
10952.49947.6منع الري قبل الحصاد بأسبوعين6
8741.812158.2عدم إضافة سوبر فوسفات عند الزراعة بعد الفول أو البرسيم7
9244.211655.8عدم إضافة سوبر فوسفات بعد الغمر بالماء8
14067.36832.7مراعاة عدم رعي الماشية واالغنام في االرض قبل زراعة األرز 9
16780.34119.7حرث االرض حرتتين متعامدتين10
11253.89646.2ترك )3- 4( أيام بين الحرثة واالخري11
8942.811957.2الحرث السطحي علي عمق 15 سم12
8339.312560.1اجراء التسوية بالليزر13
4722.616177.4التزحيف بعد كل حرثة14
522515675وضع سماد بلدي مكمور تام التحلل وخالي من بذور الحشائش15
773713163وضع السماد البلدي قبل الحرث16
11153.49746.6إضافة التقاوي بمعدل 60 – 70 كجم/ فدان 17
18890.4209.6التوزيع المتماثل للتقاوي أو الشتالت على وحدة المساحة18

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.  

جدول 4. توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى تنفيذهم  الساليب المكافحة الميكانيكية لحشائش األرز.

االنحراف المعيارىالمتوسط الحسابي%العددالفئات

5325.5منخفضة )8- 10(

12.61.52
13163متوسطة )11- 13(

2411.5مرتفعة ) 14- 16(

208100االجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.
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جدول 5. توزيع المبحوثين وفقًا لتنفيذهم للتوصيات المتعلقة  بأساليب المكافحة الميكانيكية لحشائش االرز كل على حدى
ال ينفذينفذأساليب المكافحة الميكانيكية للحشائشم

٪عدد٪عدد
14971.65928.4تنظيف قنوات الري وحواف الحقل من الحشائش قبل تكوين بذور1

11052.99847.1االهتمام بنظافة آالت خدمة االرض والحصاد من تقاوي الحشائش2

3014.417885.6تغطية االرض بالقش أو التبن أو سرس األرز أو البالستيك للقضاء علي الحشائش3

18990.9199.1تشميس االرض لفترة كافية بعد كل حرته4

14971.65928.4إجراء النقاوة اليدوية5

16981.33918.8إزالة الحشائش بعد النقاوة اليدوية خارج الحقل6

4320.716579.3حرق الحشائش بعد النقاوة اليدوية خارج الحقل7

9244.211655.8عدم وضع الحشائش من النقاوة اليدوية للماشية8

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان. 

رابعاً: درجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة الكيميائية للحشائش
المبحوثين  تنفيذ  درجات  أن   )6( بجدول  النتائج  أظهرت 
من  تراوحت  قد  االرز  للحشائش  الكيميائية  المكافحة  ألساليب 
(13-24( درجة بمتوسط حسابي قدره 17.3 درجة، وبانحراف 
المبحوثين  من   %39 حوالى  وأن  درجة،   3.21 قدره  معياري 
من   %41 قرابة  وأن  التنفيذ،  لدرجة  المنخفضة  الفئة  في  وقعوا 
قرابة  وأن  التنفيذ،  لدرجة  المتوسطة  الفئة  في  وقعوا  المبحوثين 

20% من المبحوثين وقعوا في الفئة المرتفعة لدرجة التنفيذ.

يتضح مما سبق أن حوالى 80% من المبحوثين وقعوا في الفئة 
المنخفضة والمتوسطة لدرجة تنفيذهم  ألساليب المكافحة الكيميائية 
لحشائش األرز، مما يظهر وجود نقص كبير في مستوي تنفيذهم لهذه 
االساليب، مما يتطلب ضرورة إهتمام العاملين بالجهاز االرشادي 
المبيدات  وأهم  للمبيدات  األمثل  االستخدام  بطرق  الزراع  بتوعية 

الموصى بها ومعدالت االستخدام وأهم الحشائش التي يقاومها.

التوصيات  من  توصية  كل  نستعرض  االيضاح  من  ولمزيد 
كان  حيث   )7( بجدول  كما  للحشائش  الكيميائية  للمكافحة  الفنية 
من  لمجموعة  المبحوثين  تطبيق  نسبة  في  كبيراً  نقصا  هناك 
تنفيذهم  عدم  نسبة  حسب  تنازلياً  ترتيبهم  سيتم  والتي  التوصيات 
لها كما يلي: مراعاة عدم استخدام نفس مبيدات الحشائش ألعوام 
متتالية )84.1%(، واستخدام مبيدات )ساتيرن أوسيترون أوساينو( 
بمعدل 2لتر )78.8%(، والغمر الكامل بمقدار يغطي الحشائش بعد 
يومين من رش المبيد )66.8%(، والحفاظ على وجود الماء بعد 
نثر مبيد )ساتيرن أو سيترون أو ساينو( لمدة 3 أيام )%60.1(، 
وإضافة مبيد )ساتيرن- سيترون- ساينو( مخلوطاً مع الرمل بعد 
تخفيفه بالماء )54.8%(، وغمر األرض بالماء لمدة 5 أيام على 
األقل بعد رش المبيدات عمر 15- 20 يوم )54.3%(، واستخدام 
المبيد المناسب لمكافحة الدنيبة والعجير وأبوركبة عمر 7- 9 أيام 
(51.4%(، واستخدام المبيد المناسب لمكافحة العجير والحشائش 
عريضة االوراق )51%(، وترك يومين بعد رش مبيدات الحشائش 
ثم الغمر بالماء )50%(، واستخدام المبيد المناسب لمكافحة الدنيبة 
وتجفيف   ،)%46.6( يوم   20  -15 عمر  وأبوركبة  والعجير 
مبيدات  ورش   ،)%46.2( المبيد  رش  قبل  يومين  لمدة  االرض 
الحشائش بطريقة متجانسة بدون تركيز منطقة عن أخرى )%25(. 

خامساً: درجة تنفيذ المبحوثين لمحاور أسلوب المكافحة المتكاملة 
للحشائش:

المبحوثين  تنفيذ  درجات  أن   )8( بجدول  النتائج  أوضحت 
من  تراوحت  قد  االرز  لحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب 

(44- 69( درجة بمتوسط حسابي قدره 56.4 درجة، وبانحراف 
وقعوا  المبحوثين  من  وأن %28.8  درجة،  قدره 4.97  معياري 
المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  لدرجة  المنخفضة  الفئة  في 
وقعوا  المبحوثين  من   %55.8 وأن  االرز،  لحشائش  المتكاملة 
في الفئة المتوسطة ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش االرز، 
وأن 15.4% من المبحوثين وقعوا في الفئة المرتفعة لدرجة تنفيذ 

المبحوثين ألساليب المكافحة المتكاملة لحشائش االرز،.

يتضح مما سبق أن قرابة 85% من المبحوثين وقعوا في الفئة 
المنخفضة والمتوسطة لدرجة تنفيذهم ألساليب المكافحة المتكاملة 
لحشائش األرز، مما يعكس وجود نقص كبير في مستوي تنفيذهم 
االرشادية  الجهود  تكثيف  ضرورة  يتطلب  مما  األساليب،  لهذه 
وتخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية المناسبة واختيار أفضل الطرق 
االرشادية لتنفيذ أساليب المكافحة المتكاملة بجوانبها المختلفة لدى 

الزراع.

سادساً: إسهام المتغيرات المستقلة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية 
المبحوثين  تنفيذ  درجة  في  الحادث  التباين  تفسير  في 

ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش في محصول األرز
لبيرسون  البسيط  االرتباط  معامالت  قيم  نتائج  أظهرت 
بجدول (9) وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية عند المستوى 
المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  درجة  بين   0.01 االحتمالي 
المستقلة  المتغيرات  وبين  تابع  كمتغير  االرز  لحشائش  المتكاملة 
ودرجة  األرز،  من  الفدانية  اإلنتاجية  ومتوسط  التعليم،  التالية: 
التعرض  ودرجة  األرز،  من  االقتصادي  العائد  عن  الرضا 
حيث  االرشادية  االنشطة  توافر  ودرجة  المعلومات،  لمصادر 
كانت قيم معامالت االرتباط البسيط بين هذه المتغيرات والمتغير 
الترتيب،  علي   0.414 ،0.40 ،0.31 ،0.409 ،0.36 التابع 
المستوي  عند  ومعنوية  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  تبين  بينما 
التالية:  والمتغيرات المستقلة  التابع  المتغير  بين  االحتمالي 0.05 
معاملة األرز بالمبيدات، ودرجة المشاركة االجتماعية الرسمية، 
االرتباط  معامالت  قيم  كانت  حيث  للتغيير،  االستعداد  ودرجة 
 ،0.177  ،0.138 التابع  المغير  مع  المتغيرات  لهذه  البسيط 
0.143  على الترتيب، بينما أوضحت النتائج عدم وجود عالقة 
المستوي  عند  البحث  محل  المتغيرات  وباقي  التابع  المتغير  بين 
االحتمالي 0.05. وبناءاً على هذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 
حين  معنويتها، في  ثبت  والتي  المتغيرات  لهذه  االول  االحصائي 

يمكن قبوله لباقي المتغيرات التي لم يثبت معنويتها.
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جدول 6. توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى تنفيذهم  الساليب المكافحة الكيميائية لحشائش األرز

االنحراف المعيارىالمتوسط الحسابي٪العددالفئات

8239.4منخفضة )13- 16(

17.33.21
8540.9متوسطة )17- 20(

4119.7مرتفعة ) 21- 24(

208100االجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.

جدول 7. توزيع المبحوثين وفقًا لتنفيذهم للتوصيات المتعلقة  بأساليب المكافحة الكيميائية لحشائش االرز كل على حدى

أساليب المكافحة الكيميائية للحشائشم
ال ينفذينفذ

٪عدد٪عدد

استخدام المبيد المناسب لمكافحة الدنيبة والعجير وأبوركبة عمر 7- 9 أيام )ساتيرن 1
10048.110851.4– سيترون- ساينو(

4421.116478.8استخدام بمعدل 2 لتر / فدان2

9445.211454.8اضافة المبيد مخلوطًا مع الرمل بعد تخفيفه بالماء3

8339.912560.1الحفاظ على وجود الماء بعد نثر المبيد لمدة 3 أيام4

يوم 5  20  -15 عمر  وأبوركبة  والعجير  الدنيبة  لمكافحة  المناسب  المبيد  استخدام 
11153.49746.6)نيوميني – تاموكس – رينبو- جرانيت (

استخدام المبيد المناسب لمكافحة العجير والسعد والحشائش عريضة االوراق ) أنبول_ 6
1024910651بازجران(

11253.89646.2تجفيف االرض لمدة يومين قبل رش المبيد7

1045010450ترك يومين بعد رش المبيد ثم غمرت بالماء 8

9545.711354.3غمر األرض بالماء لمدة 5 أيام على األقل 9

6933.213966.8الغمر الكامل بمقدار يغطي الحشائش10

156755225رش مبيدات الحشائش بطريقه متجانسة بدون تركيز منطقه عن أخرى11
3315.917584.1مراعاة عدم استخدام نفس مبيدات الحشائش العوام متتالية12

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.

جدول 8. توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى تنفيذهم  الساليب المكافحة المتكاملة لحشائش األرز

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي٪العددالفئات

6028.8 منخفضة )44– 52( درجة

56.44.97
11655.8 متوسطة )53- 61 ( درجة

3215.4 مرتفعة )62 - 69( درجة

208100.0             اإلجمالي

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان. 
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تبين نتائج االنحدار الخطي المتعدد بجدول )9( أن المتغيرات 
تنفيذ  درجة  مع  ترتبط  مجتمعه  بالدراسة  المتضمنة  المستقلة 
تابع  كمتغير  للحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين 
عند  معنوية  قيمة  وهي   ،0.618 قدره  متعدد  إرتباط  بمعامل 
بلغت  والتي  )ف(  قيمة  إلى  إستناداً   0.01 االحتمالي  المستوى 
8.521 ، كما أوضحت النتائج أن قيمة معامل التحديد )ر2( قد 
بلغت 0.382 مما يعني أن المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعه 
تفسر حوالي 38% من التباين في المتغير التابع، االمر الذي يؤكد 
أن هناك متغيرات أخري لم تتضمنها الدراسة لها دور في تفسير 
التباين في هذا المتغير يمكن أن تتضمنها دراسات مستقبلية أخري، 

وبناءاً على ذلك يمكن قبول الفرض البحثى الثاني جزئياً

المستقلة  المتغيرات  من  متغبر  كل  إسهام  درجة  ولمعرفة 
ألساليب  المبحوثين  تبني  درجة  في  التباين  تفسير  في  المدروسة 
النتائج  أوضحت  فقد  تابع  كمتغير  للحشائش  المتكاملة  المكافحة 
الوارده بجدول )9( أن قيمة معامل االنحدار الجزئي لمتغير درجة 
عند  معنوية  قيمة  وهي   0.254 بلغ  االرشادية   االنشطة  توافر 
بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.01 االحتمالي  المستوي 
االنشطة  توافر  درجة  زادت  كلما  أنه  إلي  ذلك  ويشير   ،2.528
االرشادية للمبحوث بمقدار درجة واحدة فإنه من المتوقع أن تزداد 
درجة تبنيه ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بمقدار 0.254 .

كما أظهرت النتائج أن قيمة معامل االنحدار الجزئي لمتغير 
عند  معنوية  قيمة  وهي   0.12- بلغ  الزراعية  األسرية  العمالة 
بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.01 االحتمالي  المستوي 
الزراعية  العمالة  زادت  كلما  أنه  إلي  ذلك  ويشير   ،4.119-
المتوقع أن تنخفض درجة  االسرية بمقدار درجة واحدة فإنه من 

تبنيه ألساليب المكافحة المتكاملة لآلفات بمقدار 0.12.

كما أوضحت النتائج أن قيمة معامل االنحدار الجزئي لمتغير 
المستوي  عند  معنوية  قيمة  وهي   0.042 بلغ  الزراعية  الحيازة 
 ،3.228 بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.01 االحتمالي 

ويشير ذلك إلي أنه كلما زاد درجة حيازة المبحوث بمقدار درجة 
المكافحة  ألساليب  تبنيه  درجة  تزداد  أن  المتوقع  من  فإنه  واحدة 

المتكاملة للحشائش بمقدار.0.042 .

لمتغير  الجزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت  كما 
بلغ  قد  المتكامة   المكافحة  أسلوب  إتباع  في  الخبرة  سنوات  عدد 
0.182 وهي قيمة معنوية عند المستوي االحتمالي 0.05 استناداً 
إلى قيمة )ت( والتي بلغت 3.055، ويشير ذلك إلي أنه كلما زادت 
عدد سنوات الخبرة للمبحوث في إتباع أسلوب المكافحة المتكاملة 
بمقدار درجة واحدة فإنه من المتوقع أن تزداد درجة تبنيه ألساليب 

المكافحة المتكاملة للحشائش بمقدار 0.182 .

لمتغير  الجزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  النتائج  وأوضحت 
معاملة األرز بالمبيدات بلغت 0.372 وقيمة معنوية عند المستوي 
 ،2.212 بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي 
بالمبيدات  االرز  معامالت  عدد  زادت  كلما  أنه  إلي  ذلك  ويشير 
بمقدار درجة واحدة فإنه من المتوقع أن تزداد درجة تبنيه ألساليب 

المكافحة المتكاملة للحشائش بمقدا ر0.372.

لمتغير  الجزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت  كما 
بلغ 0.149 وقيمة معنوية عند  قد  المعلومات  التعرض لمصادر 
بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي  المستوي 
2.314، ويشير ذلك إلي أنه كلما زادت درجة تعرض المبحوث 
لمصادر المعلومات بمقدار درجة واحدة فإنه من المتوقع أن تزداد 
درجة تبنيه ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بمقدا ر0.149.

لمتغير  الجزئي  االنحدار  معامل  قيمة  أن  النتائج  وأظهرت 
المشاركة االجتماعية الرسمية قد بلغ 0.261 وقيمة معنوية عند 
بلغت  والتي  )ت(  قيمة  إلى  استناداً   0.05 االحتمالي  المستوي 
االجتماعية  المشاركة  زادت  كلما  أنه  إلي  ذلك  ويشير   ،2.201
الرسمية للمبحوث بمقدار درجة واحدة فإنه من المتوقع أن تزداد 
درجة تبنيه ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بمقدا ر0.261.

جدول 9. قيم معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة المتكاملة لحشائش األرز

معامل االرتباط المتغيرات المستقلةم
البسيط

معامل االنحدار 
قيمة )ت(الجزئي

0.0360.0440.101السن1
0.3600.080.954**التعليم2
0.0920.0571.517عدد سنوات الخبرة في زراعة األرز3
3.055*0.0890.182عدد سنوات الخبرة اتباع أسلوب المكافحة4
3.228**0.0330.042الحيازة المزرعية5
-0.066-0.0820.066عدد مرات زيارة المرشد في الموسم6
0.4090.9811.698**متوسط اإلنتاجية الفدانية من األرز7
-0.516-0.3100.212**درجة الرضا عن العائد االقتصادي من األرز8
-4.119**-0.3240.012**عدد أفراد االسرة العاملين الزراعة9
2.212*0.1380.374*معاملة األرز بالمبيدات10
2.314*0.4000.149**درجة التعرض لمصادر المعلومات11
2.528*0.4140.254**درجة توافر االنشطة االرشادية12
-2.201*0.1770.261*المشاركة االجتماعية الرسمية13

-0.499-0.1430.058*االستعداد للتغيير14
قيمة )ر( = 0.618   قيمة )ر2( = 0.382  قيمة الثابت 42.459    قيمة )ف( = 8.521                                                                        

** معنوى عند المستوى اإلحتمالى0.01             * معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.05
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جدول 10. نتائج تحليل اإلنحدار الخطى المتعدد التدرجى الصاعد بين المتغيرات المستقلة ذات اإلسهام المعنوى ودرجة تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة 
المتكاملة للحشائش.

المتغيرات المستقلة
معامل االنحدار

الجزئى

قيمة

)T(

القيمة التراكمية للتباين 
المفسر

٪للتباين

المفسر

0.4146.5370.17217.2درجة التعرض لمصادر المعلومات

0.2922.2920.2447.2متوسط اإلنتاجية الفدانية من األرز

0.1872.820.2722.8التعليم

عدد سنوات الخبرة في اتباع أسلوب المكافحة 
0.1752.880.3012.9المتكاملة

0.1432.060.3151.4عدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة

0.1542.390.3341.9الحيازة االرضية

* معنوى عند المستوى اإلحتمالى 0.05   **معنوى عند المستوى اإلحتمال01.0  
قيمة )ف( 25.31** معامل التحديد )ر2( 0.334       معامل االرتباط المتعدد )ر( 0.578  

اإلرتباط  ذات  المستقلة  المتغيرات  من  كل  إسهام  نسبة  ولتحديد 
المبحوثين  تنفيذ  درجة  في  الحادث  التباين  تفسير  في  المعنوي 
استخدم  فقد  تابع،  كمتغير  للحشائش  المتكاملة  المكافحة  ألساليب 
نموذج التحليل االرتباطي واالنحدارى المتعدد التدرجي الصاعد، 
والتي أسفرت عن وجود ستة متغيرات مستقلة تسهم إسهاماً معنوياً 
في تفسير التباين الحادث في المتغير التابع، حيث بلغت قيمة )ف( 
االحتمالي  المستوى  عند  معنوية  قيمة  وهي   ،16.83 المحسوبة 
0.01، بينما بلغت قيمة معامل التحديد)R20.334(  ويعني ذلك 
أن المتغيرات المستقلة الستة مجتمعه تفسر 33.4% من التباين في 
التعرض  لمتغيردرجة  منها   %17.2 يرجع  حيث  التابع،  المتغير 
الفدانية  اإلنتاجية  متوسط  لمتغير   %7.2 و  المعلومات،  لمصادر 
من األرز، و 2.8% لمتغير التعليم، و 2.9% لمتغير عدد سنوات 
لمتغير   %1.4 و  المتكاملة،  المكافحة  أسلوب  اتباع  في  الخبرة 
الحيازة  لمتغير   %1.9 و  بالزراعة،  العاملين  األسرة  أفراد  عدد 
االرضية وبناء علي ذلك يمكن رفض الفرض االحصائي الثالث 
المتغيرات  لباقي  يمكن رفضه  لم  بينما  السابقه،  السته  للمتغيرات 

المستقلة )جدول 10).

تخطيط  علي  العاملين  على  ينبغي  فإنه  ماسبق  على  وبناء 
البرامج االرشاية للزراع أهمية االخذ في االعتبار لهذه المتغيرات، 
وأهمية تعرض الزراع للعديد من مصادر المعلومات حتي يمكنهم 
المتكاملة  بالمكافحة  المتعلقة  المثلي  الفنية  اللتوصيات  التوصل 

لحشائش االرز.

المتكاملة  المكافحة  ألساليب  المبحوثين  تنفيذ  عدم  أسباب  سابعاً: 
لحشائش االرز

أوضحت النتائج بجدول )11( أن أسباب عدم تنفيذ المبحوثين 
ألساليب المكافحة المتكاملة للحشائش مرتبة تنازلياً كما يلي: قلة 
االرشادات المتوفره عن أسلوب المكافحة المتكاملة لحشائش األرز 
مستلزمات  تكاليف  إرتفاع   ،)%78.4( االرشادي  الدور  وتدني 
مرشد  توفر  عدم  األرز)%76.4(،  لحشائش  المتكاملة  المكافحة 
متخصص في مجال مكافحة الحشائش ) 63.5%(، كثرة إنتشار 
لتجار  الزراع  غالبية  لجوء   ،)%60.1( األرز  في  الحشائش 
نشرات  توفر  عدم   ،)%44.2( الحشائش  مكافحة  عند  المبيدات 

إرشادية عن طرق مكافحة الحشائش )%30.3(.

جدول 11.أسباب عدم تنفيذ المبحوثين ألساليب المكافحة المتكاملة لحشائش االرز.

%عددأسباب عدم التنفيذم

16378.4قلة االرشادات المتوفره عن أسلوب المكافحة المتكاملة لحشائش االرز وتدني الدور االرشادي1

15976.4إرتفاع تكاليف مستلزمات المكافحة المتكاملة لحشائش االرز2

13263.5عدم توفر مرشد متخصص في مجال مكافحة الحشائش3

12560.1كثرة إنتشار الحشائش في األرز 4

10249تفتت الحيازة الزراعية5

9847.1ارتفاع أجور العمالة الزراعية6

9244.2لجوء غالبية الزراع لتجار المبيدات عند مكافحة حشائش االرز7

6330.3عدم توفر نشرات إرشادية عن طرق مكافحة حشائش االرز8

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان                    ن= 208 
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توصيات البحث:                                                                              

في ضوء ما أسفرت عنه النتائج البحثية فإنه يمكن إيجاز أهم 
التوصيات التالية

• تنفيذ 	 مستوى  انخفاض  من  النتائج  عنه  أسفرت  ما  بناء 
األرز،  لحشائش  المتكاملة  المكافحة  الساليب  المبحوثين 
االنشطة  كافة  استخدام  االرشادي  الجهاز  علي  ينبغي  فإنه 
االرشادية المناسبة، سواء كانت ندوات ارشادية أو زيارات 
لحشائش  المتكاملة  المكافحة  بأساليب  الزراع  لتعريف  حقلية 
التغلب على  مع  الصحيحة  بالصورة  تطبيقها  وكيفية  األرز، 

مشكالت تطبيقها وبذلك نضمن تبنيهم لها.

• مجموعة 	 وجود  من  البحث  نتائج  عنه  أسفرت  ما  في ضوء 
التباين  تفسير  في  معنوياً  تسهم  التي  المستقلة  المتغيرات  من 
في المتغير التابع وهي: درجة التعرض لمصادر المعلومات، 
ومتوسط اإلنتاجية الفدانية من األرز، والتعليم، وعدد سنوات 
أفراد  وعدد  المتكاملة،  المكافحة  أسلوب  اتباع  في  الخبرة 
يجب  لذا  االرضية،  والحيازة  بالزراعة،  العاملين  األسرة 
الجهاز االرشادي  قبل  بها وأخذها في االعتبار من  االهتمام 

في تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية.

• مجموعة 	 وجود  من  البحث  نتائج  عنه  أسفرت  ما  في ضوء 
من األسباب لعدم تنفيذ الزراع الساليب المكافحة المتكاملة، 
قبل  من  مجابهتها  ومحاولة  االسباب  هذه  مجابهة  يجب  لذا 
الزراعة، وتوفير مستلزمات اإلنتاج الالزمة بأسعار  وزارة 
مدعمة في الجمعيات الزراعية، وتشديد الرقابة علي المبيدات 
البحوث  مركز  قيام  وكذلك  المحلي،  بالسوق  الموجودة 
الزراعية بإجراء العديد من البحوث علي المبيدات التي قلت 

فعاليتها للتأكد من مدي صالحيتها على أداء دورها بكفاءة.
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THIS RESEARCH aimed to identify the factors affecting on the degree of farmers 
implementation of integrated rice control methods of weeds. The research was conducted 

in kafr el sheikh governorate. It was selected three randomly districts (Alreyad, El hamoul, 
Sidi Salem). By the same criterion it was selected three villages from each district. They were 
Almothales, El halafy and El handsaa. The sample size was amount to 208 respondents. The 
most important results include that nearly 85%, 77%. 89%. 80% of respondents were low and 
medium level implementation of integrated control, methods of agricultural control, methods of 
mechanical control and methods of chemical control of weeds in rice yield, respectively. It was 
found the value of the coefficient determination was 0.382 which means that the indpendent 
variables studied together explain about 38% of variance in the dependent variable. It included 
also some reasons for non-implementation integrated control of weeds in rice yield such as lack 
of guidance available on integrated control, high costs of integrated control, lack of specialized 
in the field of integrated control of weeds, the prevalence of weeds, fragmentation of agricultural 
tenure and high wages of agricultural labor.
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