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 .2022فبراير  7 ى، الموافقة على النشر ف2021يناير  3استالم البحث فى

 الملخص العربى
التعرف على إدارة بصفة رئيسية إستهدف البحث الحالي 

قصر مزارعى الذرة الشامية لدودة الحشد الخريفية بمحافظة األ
التعرف على ( 1 :االهداف الفرعية التالية وذلك من خالل

التعرف ( 2مستوى معارف المبحوثين بدودة الحشد الخريفية، 
تحديد ( 3على مستوى تنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة اآلفة، 

المرتبطة بمستوى معارف وممارسة المبحوثين  المتغيرات
ر اإلرشاد الزراعى التعرف على دو ( 4الجراءات إدارة اآلفة، 

لمواجهة دودة الحشد الخريفية من وجهة نظر المبحوثين. وقد 
من مزارعي  50تم إجراء الدراسة الميدانية على عينة قوامها 

الذرة الشامية بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا بمحافظة األقصر 
مزارع، وقد تم جمع البيانات بإستخدام  70والبالغ عددهم 

تبيان بالمقابلة الشخصية وذلك خالل شهر نوفمبر إستمارة اإلس
. وأستخدمت مقاييس النزعة المركزية والوزن النسبي 2021

لتحليل وعرض النتائج. وتوصلت نتاتج الدراسة  وإختبار مربع كا
إلى أن الوزن النسبي لمستوى معارف المبحوثين بدورة حياة 

الوزن في حين بلغ  %73دودة الحشد الخريفية قد بلغ نحو 
النسبي لمستوى معارف المبحوثين حول سلوك ومظاهر اإلصابة 

، في حين كان الوزن النسبي إلجمالي المستوى %79بها نحو 
، وبخصوص تنفيذ المبحوثين للمارسات إدارة %77المعرفي نحو 

دودة الحشد الخريفية، فبينت نتائج الدراسة أن األوزان النسبية 
ارسات المنع والحماية وممارسات لمستويات تنفيذ المبحوثين لمم

المتابعة والمالحظة والفحص وممارسات التدخل والمواجهة قد 

لكل منها على الترتيب، كما  %67و %75و %78بلغت 
أوضحت النتائج بلوغ الوزن النسبي إلجمالي تنفيذ المبحوثين 

، وقد أوضحت النتائج وجود %77لممارسات إدارة اآلفة نحو 
عالقة محتملة بين المتغيرات  70من إجمالي  عالقة إقترانية 24

المستقلة المدروسة وبين مستوى معارف المبحوثين حول دودة 
الحشد الخريفية ومستوى تنفيذهم لممارسات إدارتها، وبناء على 
النتائج المتحصل عليها تم صياغة بعض اإلستنتاجات 

 والتوصيات. 
الزراعاااي،  الكلماااات الدالاااة: دودة الحشاااد الخريفياااة، اإلرشااااد

 .المعارف، الممارسات، إدارة دودة الحشد الخريفية، األقصر

  المقدمة
تعتبر دودة الحشد الخريفية من اآلفات العابرة للحدود 

Transboundary Pest  ومتعددة العوائل التغذوية
Polyphagous  ولها عدة تسميات أهمها دودة الجيش الخريفية

Fall Armyworm ريكية أو دودة الجيش األمAmerican 

Armyworm كما أطلق عليها في مصر في بداية ظهورها ،
بأفريقيا بالدودة الجياشة الخريفية، ويعتبر اإلسم دودة الحشد 
الخريفية، كما تطلق عليها منظمة األغذية والزراعة هو اإلسم 

 Mothالمتداول حالًيا. وهي حشرة من نوع العث  ىالرسم
رازيل، األرجنتين وشيلي( مستوطنة من جنوب أمريكا )الب

وجزر الكاريبي والمكسيك وبعض مدن الواليات المتحدة 

mailto:a.diab@nvu.edu.eg
mailto:Elramily2011@yahoo.com
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األمريكية )تكساس، جنوب جورجيا، فلوريدا، أالباما، لويزيانا 
 (.2021، ، وآخرون والمسيسيبي( وجنوب كندا )الجبوري 

 (Spodoptera frugiperda) وتتغذي دودة الحشد الخريفية

الشامية،  الذرة اتي مثلمحصول نب 80على ما يزيد عن 
ن األرز، والبقوليات، والقطن، والخضر، إال أ والرفيعة، وكذلك

محصول الذرة الشامية يعتبر من العوائل المفضلة لهذه 
كم في الليلة  100الحشرة، ولها القدرة على الطيران 
              ،لألمم المتحدة الواحدة)منظمة األغذية والزراعة

 أ(. - 2018
المناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية في القارة  وتعتبر

األمريكية هي الموطن األصلي لدودة الحشد الخريفية ودخلت 
ية لقارة األفريقية وإنتشرت بسرعة كبيرة، ففي بداالحشرة إلى ا

تأكد وجود دودة الحشد الخريفية في غرب ووسط  2016عام 
ول وجدت الحشرة في معظم د 2017أفريقيا وبنهاية عام 

أصابت  2018جنوب الصحراء األفريقية، وفي بداية عام 
دودة الحشد الخريفية عشرات الماليين من هكتارات الذرة 

مليون شخص في القارة  200الشامية في أفريقيا، حيث تهدد 
 5.5 – 2.2السمراء مسببة خسائر اقتصادية تصل إلى 

(. 2021بليون دوالر سنوًيا )وزارة التغير المناخي والبيئة، 
ويهدد انتشار دودة الحشد الخريفية األمن الغذائى لماليين 
المزارعين، وكذلك األمن المعيشى لمزارعى الحيازات 
الصغيرة، حيث تقدر نسبة اإلصابة بدودة الحشد الخريفية 

وتختلف نسبتها من منطقة  %60إلى  %32عالمًيا من 
 (.2021، ألخرى )خليل

ما خلفته و الحشد الخريفية وقد أدى اإلنتشار السريع لدودة 
من أضرار إقتصادية للمحاصيل إلى تحرك المنظمات 
العالمية الزراعية المعنية لمواجهة اآلفة وسرعة انتشارها، 
حيث أعلنت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة عن خطة 
عمل عالمية لمكافحة ومواجهة مخاطر االنتشار السريع لدودة 

ل عاجل على االنتشار السريع لدودة الحشد الخريفية كرد فع
الحشد الخريفية، مستهدفة من ذلك تقليل الخسائر والفقد في 

 هاالمحاصيل التى تهاجمها دودة الحشد الخريفية، ومنع انتشار 
إلي مناطق أخرى غير مصابة، وتطبيق اإلجراءات االحترازية 

مع إنشاء آلية تنسيق عالمية لتنمية قدرات الدول ، النباتية
لمتضرره على تطبيق اإلدارة المتكاملة لآلفات بهدف ا

ا مكافحتها والحد من خسائرها، ودعم للدول المتضررة منه
لمواجهة إنتشار دودة مليون دوالر امريكي  500وحشد مبلغ 

الخريفية )منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  الحشد
2020) 

غذية بمنظمة األوقد وضع قسم إنتاج ووقاية النباتات 
جوبتها حول ما يدور في أذهان أو  اًل اوالزراعة ست عشر سؤ 

المهتمين وأصحاب المصلحة عن دودة الحشد الخريفية في 
، لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة)ج(  & شكل )س

لمكافحة  ي(، واختصرتها مجموعة العمل العالمب - 2018
 يئلة وهسأمنظمة إلى تسع لدودة الحشد الخريفية التابعة ل

التعريف بدودة الحشد الخريفية، وهل يمكن استئصالها، وهل 
سيصبح الوضع أكثر سوًء في المستقبل، وتأثيرها على التجارة 
الدولية واألقليمية، وما الذى يمكن أن يقوم به كل من 
المزارعين ومنظماتهم واإلدارات الزراعية وأخصائى اإلرشاد 

الحشد الخريفية، وما هي الزراعى وغيرهم للسيطرة على دودة 
االجراءات المبتكرة التى تتخذ للسيطرة على دودة الحشد 
الخريفية، وهل يمكن استخدام مبيدات اآلفات لمكافحة دودة 
الحشد الخريفية، وماذا عن المبيدات الحيوية والمبيدات 

، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة)الحشرية النباتية 
2021 .) 

أصحاب من التأثيرات السلبية لآلفة على وعلى الرغم 
محدودة القدرات ذوي الفدان فأقل(  5الحيازات الصغيرة )

لإلطالع على المعلومات الخاصة باآلفة وكذلك الحصول 
على المدخالت وأسعار اإلنتاج المناسبة )منظمة األغذية 

الضرر ممكن أن  أنواع كل ليس أنه، إال (أ- 2018والزراعة، 
 تواجد دودةحيث تفي انتاجية المحاصيل،  تسبب إنخفاض

، كما األمريكية الخريفية منذ أالف السنين باألراضي الحشد
يمكن يوجد طرق إلدارة دودة الحشد الخريفية في الذرة الشامية 
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من قبل من مزارعي اإلعتماد عليها مثل ما حدث 
لديهم العديد من أصحاب الحيازات الصغيرة وأن األمريكتين، 

التى يمكن أن يتعلموا منها كيفية إدارة دودة الحشد  الخبرات
 لكل المحلية الظروف وضع ضوابط إلختالف في حقولهم مع

 . (جـ – 2018، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة) دولة
 من الماليين وقد أوصت منظمة األغذية والزراعة عشرات

ة بأن األفريقي عبر دول القارةالشامية  الذرة مزارعي صغار
، أنظمتهم المحصولية بدولهم سياق في اآلفة تلك إدارة يتعلموا

 لمزارعي دلياًل  وفي هذا السياق نشرت منظمة األغذية والزراعة
 الممارسات فدان يلخص 5الحيازات الصغيرة التي تقل عن 

 الحشد لدودة المستدامة يجب أن يستخدمونها لإلدارة التي

هي )منظمة األغذية  الخريفية، من خالل ثالثة مراحل
: المنع ( مرحلة1د(:  – 2018والزراعة لألمم المتحدة، 

 من حيث تبدأ اإلدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بالوقاية
خالل االجراءات الواجب إتباعها قبل وأثناء الزراعة وذلك 
لتقليل اإلصابة والحد من التأثيرات الضارة لآلفة على 

: حيث يتفقد المزارعون حقولهم راقبةالم( مرحلة 2المحاصيل، 
من آٍن آلخر للمراقبة والمالحظة والفحص وإتخاذ اإلجراءات 

: والتي تتضمن اإلجراءات التدخل( مرحلة 3المناسبة، 
الواجب إتباعها عند حدوث خلل في منظومة المنع وحدوث 

 نسبة عالية من اإلصابة بدودة الحشد الخريفية في الحقل.
قامت وزارة الزراعة المصرية بوضع وفي ذات السياق 

الخطوات األساسية االسترشادية إلدارة دودة الحشد الخريفية 
في ثالث مراحل أساسية وهي مرحلة المنع والحماية 

Prevention وتتضمن الوسائل الزراعية، وإزالة العوائل ،
المصابة المنزرعة في غير الميعاد المناسب، ومرحلة المتابعة 

وتتضمن متابعة المحاصيل  Monitoringوالمالحظة 
المنزرعة ورصد التغيرات الحادثة، وتشخيص المشكلة، 
وتحديد كل من األهمية االقتصادية لآلفة والحد االقتصادى 
للضرر ومن ثم اتخاذ قرار المكافحة، ثم مرحلة التدخل 

Intervention  وتتضمن تحديد أفضل وقت للتدخل، وأفضل
الزراعة واستصالح األراضى، الوسائل للمكافحة )وزارة 

ستهدفت الخطة الوطنية المصرية لمواجهة كما ا (.2019
دودة الحشد الخريفية في مصر تأخير دخول األفة أو تأخير 

ملت تشإتقدمها وتقليل أضرارها في حالة دخولها مصر، وقد 
مجموعة من األهداف قريبة وبعيدة المدى، فعلى على الخطة 

لخطة الوطنية المصرية عدد من المدى القريب إستهدفت ا
األنشطة منها الرصد واإلستكشاف، وكذلك التوعية من خالل 

في القيام بالدورات التدريبية وورش  هودور  ياإلرشاد الزراع
العمل للجهات ذات الصلة من أجهزة وزارة الزراعة والقطاع 

العديد  وتنفيذالخاص، وعمل العديد من النشرات اإلرشادية، 
الحقلية للمزارعين بقيادة مجموعة الميسرين من  من المدارس

المرشدين الزراعيين لتعريف الزراع بدودة الحشد، وطرق 
المكافحة المتكاملة لها والسيطرة عليها لتقليل خسائرها، 
ولتمكين وتعزيز دور مشاركة المزارعين في عملية إدارة دودة 

  (. 2021الحشد الخريفية )الحفنى، 

 المشكلة البحثية
م اختيار مصر كدولة نموذجية لتنفيذ أنشطة مشروع ت

الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية لكونها أكبر 
من اإلنتاج  %60منتج للذرة في األقليم بحصة تبلغ 

اإلقليمي، ولما تمتاز به من توافر شبكة للخدمات الزراعية 
 يداتوالمراكز البحثية والبنية التحتية الضرورية لتجريب المب

م ، كما تووسائل المكافحة المختلفة لدودة الحشد الخريفية
دخول دودة الحشد الخريفية لألراضي المصرية في رصد 

تبين تعرض قادمة من السودان و  2019نهاية شهر مايو عام 
 .محصول الذرة الشامية لإلصابة بدودة الحشد الخريفية

ولما كانت الحشرة قادمة من الجنوب كان لمحافظات 
، وتركزت لصعيد الحظ األكبر في التعرض لهجماتهاا

اإلصابة في ثالث محافظات وهي محافظات أسوان، 
واألقصر، وقنا بجنوب مصر، وجاءت محافظة األقصر في 

ة إصابة بالمرتبة األولى من حيث المساحات المصابة بنس
من المساحة الكلية المنزرعة بقرى محافظة األقصر  6,89%

 (. 2020)ياسين، 
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قياس المستوى على الرغم من تناول عدد من الدراسات لو 
لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية بين المعرفي والتطبيقي 

 ,.Kumela, et alالعديد من الدول األفريقية )المزارعين في 

2018; Houngbo, et al., 2020; Urge1, et al., 2020; 

Caniço et al., 2021مل، (، وفى مصر أجريت دراسة كا
( عن معلومات زراع الذرة )الشامية، 2020وآخرون )

 والرفيعة( بأساليب مكافحه دودة الحشد الخريفية.
 ومع ما تنادي به منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة

 قةبطري اآلفة تلك إدارة من تشجيع الزراع على أن يتعلموا كيفية

دة من ، حتى يمكنهم االستفاةنظمهم المحصولي في مستدامة
ى خبراتهم وتبادلها. باإلضافة إلى ندرة البحوث والدراسات الت

تناولت أساليب إدارة الزراع لدودة الحشد الخريفية في مصر، 
إجراء هذا البحث لمعرفة كيف يدير كان ضرورًيا لذا 

من مزارعي الذرة الشامية آفة  ةأصحاب الحيازات الصغير 
ن زراعها قد دودة الحشد الخريفية في حقولهم وخاصة أ

م. 2020، و2019تعرضوا لهجوم دودة الحشد في عامى 
للمهتمين بالعمل اإلرشادى الزراعى  التكون نتائجها اسهامً 

، وهو عند وضع برامج إرشادية إلدارة دودة الحشد الخريفية
 ما يعكس أهمية الدراسة ومشكلتها في آن واحد.

 أهداف البحث
فقد تحددت لبحثية، للمشكلة اا من العرض السابق إنطالقً 

 أهداف البحث كما يلى:
التعرف على مسـتوى معـارف الـزراع المبحـوثين حـول دودة  .1

 الحشد الخريفية

المرتبطة بمستوى معرفة المبحـوثين حـول  المتغيراتتحديد  .2
 دودة الحشد الخريفية 

ــــى مســــتوى تنفيــــذ المبحــــوثين لممارســــات إدارة  .3 التعــــرف عل
 دودة الحشد الخريفية 

المرتبطــــــة بمســــــتوى تنفيــــــذ المبحــــــوثين  يــــــراتالمتغتحديــــــد  .4
 لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية 

التعــــرف علـــــى دور اإلرشـــــاد الزراعـــــى لمواجهـــــة آفـــــة دودة  .5
 الحشد الخريفية من وجهة نظر المبحوثين

 الطريقة البحثية
مجاالت منهج الدراسة، و تشتمل الطريقة البحثية على 
 (، وأداة جمع البيانات،يالدراسة)الجغرافي، والبشرى، والزمن

والمفاهيم اإلجرائية والقياس الكمي للمتغيرات، وفروض 
 البحث، وأدوات التحليل اإلحصائية.

 منهج الدراسة
ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لوصف مؤشرات ا

 معارف وممارسات إدارة المبحوثين لدودة الحشد الخريفية،
والمنهج الكمي  باإلضافة إلى منهج المسح االجتماعي بالعينة

 الستخالص النتائج والمؤشرات من المعلومات والحقائق.
 المجال الجغرافي

تم إجراء الدراسة الميدانية بمحافظة األقصر، وهي إحدى 
مراكز ادارية، وتشتهر قراها  7محافظات الصعيد، وتضم 

بزراعة المحاصيل الحقلية ومنها محصول الذرة الشامية، 
 13445بمحصول الذرة الشامية  وتبلغ مساحتها المنزرعة

فدان ائتمان، وهي من المحافظات التى تعرضت لهجوم دودة 
م، ووقع اإلختيار على  2019الحشد الخريفية منذ عام 

بة نها إحتلت المرتمحافظة األقصر كإطاًرا جغرافًيا للدراسة أل
 األولى في معدل اإلصابة بدودة الحشد الخريفية بنسبة إصابة

بقرى محافظة األقصر  المزروعةساحة الكلية من الم 6.89%
(. أعقب ذلك اختيار أكبر المراكز من حيث 2020ياسين، )

سنا إبمحصول الذرة الشامية، وهو مركز  المزروعةالمساحة 
% من إجمالى المساحة 31.5بنسبة  4239بمساحة قدرها 

بالمحافظة، وبنفس الطريقة تم إختيار أكبر قرى  المزروعة
ن حيث المساحة المنزرعة بالذرة الشامية وهي مركز إسنا م

قرية الكيمان حيث بلغت المساحة المنزرعة بالذرة الشامية 
 (.2021فدان )مديرية الزراعة باألقصر،  150نحو 
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 المجال البشرى 
 بلغ إجمالي عدد الحائزين وفًقا لكشوف الجمعية التعاونية

 –سنا ركز إم –الزراعية بمنطقة الدراسة )قرية الكيمان 
بلغ عدد مزارعي الذرة و حائز،  2500محافظة األقصر( نحو 

 الشامية داخل الزمام في الموسم السابق لتوقيت جمع البيانات
 اإلدارةمزارع وهم يمثلون مجتمع الدراسة ) 70الميدانية نحو 

(، وقد تم إختيار عينة عشوائية 2021، بمركز اسناة يالزراع
 يكشوف الحصر الفعل مزارع من واقع 50منتظمة قدرها 

 لزراع الذرة الشامية بالجمعية التعاونية الزراعية بالكيمان
بالقرية من مزارعي الذرة الشامية  %71.4يمثلون نسبة 

 .المختارة
 المجال الزمنى

تم جمع بيانات البحث من القرية المختارة في نهاية شهر 
، وذلك بعد إنتهاء الزراع من عملية حصاد 2021نوفمبر 
 ل الذرة الشامية.محصو 

 أداة جمع البيانات
تحقيًقا ألهداف البحث، تم جمع بيانات البحث عن طريق 

 نياً إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية وذلك بعد اختبارها ميدا
 ومراجعتها للتأكد من مناسبته. وقد تضمنت إستمارة اإلستبيان

أسئلة لقياس بعض المتغيرات الشخصية للمبحوثين وأسئلة 
ياس بعض المتغيرات المرتبطة بزراعة الذرة الشامية لق

وتعرض المحصول لإلصابة باآلفة محل الدراسة، هذا 
معارف المزارعين باإلضافة إلى أسئلة لقياس مستوى 
، وأسئلة لقياس المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية

ممارسات إدارة المبحوثين لدودة الحشد الخريفية، باإلضافة 
تعرف على دور اإلرشاد الزراعى لمواجهة آفة إلى اسئلة لل

 دودة الحشد الخريفية من وجهة نظر المبحوثين.
 المفاهيم اإلجرائية والقياس الكمي لمتغيرات الدراسة

 . مستوى معرفة المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية: 1
يقصد به مدى معرفة المبحوثين لبنود دورة حياة وسلوك 

فية باإلضافة إلى معرفتهم بمظاهر حشرة دودة الحشد الخري

بنًدا  12اإلصابة بتلك اآلفة، وقد إشتمل هذا المتغير عدد 
مقسمين على محورين األول دورة حياة الحشرة )وإشتمل على 

بنود فرعية( والثاني سلوك الحشرة ومظاهر اإلصابة  6
بنود فرعية(، واستخدمت الدراسة تصنيف  6)وإشتمل على 

( نظير كل 1(، و)2أعطيت الدرجات ))نعم(، و)ال( حيث 
منها على الترتيب كمؤشًرا رقميا لقياس معارف المبحوثين 
حول دودة الحشد الخريفية، وقد تراوح المدى النظري لكل 

درجة حيث أعقب  12 – 6محور من محوري المعرفة بين 
ذلك تقسيم المبحوثين وفًقا لدرجاتهم إلى ثالثة فئات متدرجة 

 7- 6على النحو التالي: الفئة المنخفضة )ومتساوية الطول 
درجة(، والفئة المرتفعة  10 – 8درجة(، الفئة المتوسطة )

درجة(. أما فيما يخص مستوى المعرفة اإلجمالي  12 – 11)
د 6حول دودة الحشد الخريفية فقد تراوح المدى النظري لبنو

درجة وقد أعقب ذلك تقسيم المبحوثين  24و 12المتغير بين 
الثة فئات متدرجة ومتساوية الطول هي الفئة المنخفضة إلى ث

درجة(،  20 – 17درجة(، والفئة المتوسطة ) 16 – 12)
 درجة(. 24 – 21والفئة المرتفعة )

  دارة لدودة الحشد الخريفيةتنفيذ المبحوثين إل. مستوى 2

ويقصد به درجة تنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة دودة 
تضمن ثالثة مراحل هي مرحلة المنع الحشد الخريفية والتي ت

والحماية، ومرحلة المتابعة والمالحظة والفحص، ومرحلة 
ة وإعتمد الدراسة لقياس ممارسات إدارة دودالمواجهة والتدخل. 

دودة المتكاملة لدارة الحشد الخريفية على الدليل السريع لإل
)منظمة األغذية والصادر عن منظمة الفاو الحشد الخريفية 

د(، حيث تضمن الدليل  – 2018اعة لألمم المتحدة، والزر 
 (1الثة مراحل رئيسية لعملية إدارة اآلفة محل الدراسة هي: ث

( 2بنًدا،  25مرحلة المنع والحماية )الوقاية( ويشتمل على 
بنًدا  16مرحلة المتابعة والمالحظة والفحص وتشتمل على 

، ابندً  11( مرحلة المواجهة أو التدخل وتشتمل على 3و
بنًدا  52وبذلك يصبح إجمالي عدد البنود لهذا المؤشر نحو 
 تقيس مستوى إدارة المبحوثين لدودة الحشد الخريفية.
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واستخدمت الدراسة تصنيف )ينفذ(، و)ال ينفذ( حيث 
( نظير كل منها على الترتيب 1( و)2أعطيت الدرجات )

ة ودكمؤشًرا رقميا لقياس ممارسات المبحوثين المتعلقة بإدارة د
الحشد الخريفية، وقد تراوح المدى النظري لمرحلة المنع 

درجة حيث أعقب ذلك تقسيم  50 – 25والحماية  بين 
المبحوثين وفًقا لدرجاتهم إلى ثالثة فئات متدرجة هي الفئة 

 41 – 34فئة المتوسطة )درجة(، ال 33- 25المنخفضة )
المدى درجة(. كما يتراوح  50 – 42درجة(، والفئة المرتفعة )

 – 16النظري لممارسات المتابعة والمالحظة والفحص بين 
درجة وقد تم تقسيم المبحوثين إلى ثالثة فئات متدرجة  32

 21 - 16ومتساوية في الطول هي الفئة المنخفضة )
درجة(، والفئة المرتفعة  26 – 22درجة(، الفئة المتوسطة )

التدخل درجة(. كما يتراوح المدى النظري لمرحلة  32 – 27)
درجة حيث تم تقسيم المبحوثين  22 – 11أو المواجهة بين 

وفًقا لدرجاتهم إلى ثالثة فئات متدرجة ومتساوية في الطول 
 15فئة المتوسطة )درجة(، ال 14- 11هي الفئة المنخفضة )

 درجة(.  22 – 19الفئة المرتفعة )درجة(، و  18 –

دودة أما فيما يخص المستوى اإلجمالي لممارسات إدارة 
 104 – 52الحشد الخريفية، فقد تراوح المدى النظري بين 

درجة، أعقب ذلك تقسيم المبحوثين وفًقا لدرجاتهم إلى ثالثة 
 52فئات متدرجة ومتساوية في الطول هي الفئة المنخفضة )

درجة(، والفئة  86 – 70درجة(، الفئة المتوسطة ) 69-
 جة(.در  104 – 87المرتفعة )

 فروض الدراسة
ن يًقا للهدفين الثاني والرابع للدراسة، تم صياغة فرضيتحق

المؤثرة في مستوى معرفة  المتغيراتبنظريين األول مرتبط 
المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية، والثاني متعلق 

المؤثرة في مستوى إدارة المبحوثين لدودة الحشد  المتغيراتب
 الخريفية، كما هو موضح على النحو التالي:

توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة  النظري األول:الفرض 
المدروسة وبين مستوى معرفة المبحوثين حول دودة 

الحشد الخريفية، وبناء على الفرض النظري سالف الذكر، 
فرًضا إحصائًيا تتفق جميعها في مقولة  30أمكن صياغة 

واحدة مؤداها، ال توجد عالقة بين المتغيرات المستقة 
متغيرات( وبين مستوى معرفة المبحوثين  10المدروسة )

 –حول دودة الحشد الخريفية )المعرفة بدورة حياة الحشرة 
المستوى  –المعرفة بسلوك ومظاهر اإلصابة بالحشرة 

 اإلجمالي للمعرفة(.
 توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة الفرض النظري الثاني:

رة المدروسة وبين مستوى ممارسات المبحوثين نحو إدا
دودة الحشد الخريفية، وبناء على هذا الفرض النظري 

فرًضا إحصائًيا تتفق جميعها في  40أمكن صياغة عدد 
مقولة مؤداها، التوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة محل 

متغيرات( وبين مستوى ممارسات إدارة  10الدراسة )
المبحوثين لدودة الحشد الخريفية )ممارسات المنع 

 –الحظة والفحص ممارسات المتابعة والم –والحماية 
إجمالي ممارسات إدارة  –ممارسات التدخل والمواجهة 

 اآلفة محل الدراسة(.
 أدوات التحليل االحصائى

إستخدمت الدراسة التكرارات والنسب المئوية والمدى 
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحليل وعرض 

الفروض االحصائية، كما  إلختبار 2النتائج وإختبار مربع كا
استخدمت الدراسة الوزن النسبي من خالل تطبيق المعادلة 

للفئات المنخفضة  3و 2و 1التالية بعد إعطاء األوزان 
 والمتوسطة والمرتفعة على الترتيب

الوزن 
النسبي 
)%( 

= 

مجموع 
)تكرار 
 الفئة

× 
الوزن 
المقابل 

 100 × لها(
إجمالي 
 العينة

 أكبر وزن  ×
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 ومناقشتها ائجالنت

بوصف عينة  المتعلقة البحث نتائج عرض الجزء هذا يتناول
الدراسة، والتعرف على مستوى معارف المبحوثين حول دودة 

التعرف على مستوى تنفيذ المبحوثين الحشد الخريفية، و 
لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية، إضافة إلى التعرف 

فة دودة الحشد على دور اإلرشاد الزراعى في مواجهة آ
 .الخريفية من وجهة نظر المبحوثين

 : ا لبعض المتغيرات الشخصيأوالا ة وصف عينة الدراسة وفقا
د والمتغيرات المتعلقة بالذرة الشامية وآفة دودة الحش

 الخريفية

ين إلى أن غالبية المبحوث 1 تشير البيانات الواردة بالجدول
 -42من  من المبحوثين( يقعون في الفئة العمرية 64%)

من  %54سنة، ويحملون مؤهل دراسي متوسط ) 55
من  %66المبحوثين(، ويمتهنون مهنة أخرى بجانب الزراعة )

فدان  2المبحوثين(، ويحوزن مساحة من األرض تقل عن 
من المبحوثين(، وتشير النتائج إلى أن غالبية الزراع  70%)

من الفئات متوسطة السن، وهي الفئة التى مرت بتجارب 
زمات زراعية متعددة وهي القادرة على تجاوز األزمات التى وأ

تمر بها بما لديها من تجارب وخبرات سابقة، إضافة إلى 
قزمية الحيازات المزرعية مما يدل على سهولة تأثرهم 

 باألزمات وعدم قدرتهم على تحمل المخاطر الزراعية.
ة أما فيما يتعلق بالمتغيرات المتعلقة بزراعة الذرة الشامي

وآفة دودة الحشد الخريفية فتشير النتائج الواردة بنفس الجدول 
إلى أن غالبية المبحوثين يزرعون محصول الذرة الشامية 

من  %54على مساحة تقل عن فدان من حيازاتهم )
المبحوثين( وهي تعتبر مساحات قزمية على الرغم من 
األهمية االستراتيجية للمحصول، ويتراوح متوسط إنتاجية 

من المبحوثين( حيث  %92أردب ) 19إلى  11دان من الف
تشير تلك النتائج إلى إنخفاض مستوى اإلنتاجية لدى غالبية 

( أردب/ 30 -25المبحوثين مقارنة بالمعدالت المعلنة وهي )
فدان، وتوضح النتائج أيًضا أن غالبية المبحوثين لم يحققوا 

حوثين(، من المب %52أي زيادة في اإلنتاج للموسم الحالي )
( %100وذلك يرجع إلى تعرض مزارع جميع المبحوثين )

( أقر %76لإلصابة بآفة دودة الحشد الخريفية، ومعظمهم )
بأنهم قد عرفوا باإلصابة عن طريق وجود اليرقة بأعداد كبيرة 
على النباتات، كما تشير النتائج إلى تفشي معدالت إصابة 

ة أرباع من متوسطة إلى شديدة لدى ما يزيد عن ثالث
(، مما ادى إلى فقد النمو الخضري وحدوث %76المبحوثين )

أضرار بمناطق مختلفة في النباتات لدى معظم المبحوثين 
( يشعرون بعدم %52(، كما أن غالبية المبحوثين )96%)

الرضا عن زراعة محصول الذرة الشامية في ظل إنتشار آفة 
 دودة الحشد الخريفية.

ك راع المبحوثين بدورة حياة وسلو ثانياا: مستوى معرفة الز 
 دودة الحشد الخريفية 

بنود معرفة المبحوثين  2تتضمن النتائج الواردة بالجدول
بكل من دورة حياة دودة الحشد الخريفية وسلوك ومظاهر 
االصابة باآلفة، حيث تشير النتائج إلى أن معظم المبحوثين 

وأن  ( على معرفة بأن الحشرة الكاملة تنشط لياًل،88%)
غيرة لونها من المبحوثين على معرفة بأن اليرقات الص 58%

من المبحوثين على معرفة بأن  %58رمادي مخضر، 
اليرقات الكبيرة تتحول إلى اللون األسود المخضر، بينما 

من المبحوثين على معرفة بأن مدة حياة الحشرة تبلغ  44%
  يوم في الشتاء.  90يوًما في الصيف و 30
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ا للمتغيرات الشخصية والمتغيرات المتعلقة بالذرة الشامية وآفة دودة ا1جدول   خريفيةلحشد ال. وصف عينة الدراسة وفقا
 % عدد المتغير م % عدد المتغير م
   المهنة 2   السن 1
 44.0 22 يعمل بالزارعه فقط  20.0 10 سنة 41 -  28 
 56.0 28 أخرى  يعمل بالزراعة ومهنة  64.0 32 سنة 55 – 42 
     16.0 8 سنة 70 -56 
   حجم الحيازة المزرعية 4   المستوى التعليمي 3
 18.0 9 أقل من نصف فدان  18.0 9 ابتدائى  
 28.0 14 فدان1نصف فدان وأقل من   6.0 3 اعدادى 
 24.0 12 فدان 2فدان وأقل من  1  54.0 27 مؤهل متوسط 
 30.0 15 كثرفدان فأ 2  22.0 11 مؤهل عالى 
   متوسط انتاج الفدان من الذرة 6   المساحة المنزرعة بالذرة الشامية 5
 46.0 23 أردب 14 -11  22.0 11 أقل من نصف فدان 
 46.0 23 أردب 19 -15  32.0 16 فدان 1نصف فدان وأقل من  
 8.0 4 أردب  19أكثر من   14.0 17 فدان 2فدان إلى أقل من  1 
     12.0 6 فدان فأكثر 2 
   كيفية المعرفة بتواجد دوده الحشد بالحقل 8   هل تعرضت المزرعة لإلصابة 7
 14.0 7 المصائد الفرمونية  100 50 نعم 
 10.0 5 المصائد الضوئية  0 0 ال 
 76.0 38 تواجد اليرقات بأعداد كبيرة على النباتات    مستوى اإلصابة 9
   اتجة عن االصابةاألضرار الن 10 24.0 12 منخفضة 
 4.0 2 موت البادرات  26.0 13 متوسطة  
 50.0 25 فقد النمو الخضرى والورقى  50.0 25 شديدة 

 46.0 23 أضرار بمناطق متفرقة بأجزاء النبات  الرضا عن زراعة الذرة الشامية في وجود اآلفة  11
     52.0 26 غير راضى  
     48.0 24 راضى 

 االستبيان المصدر: استمارة

ا لبنود المعرفة حول دورة حياة وسلوك دودة الحشد الخريفية2جدول   . توزيع المبحوثين وفقا

 % عدد الترتيب يعرف بنود المعرفة حول دودة الحشد الخريفية م
    دورة حياة دودة الحشد الخريفية 
 1 88.0 44 الحشرة الكاملة ليلية النشاط 1
 12 44.0 22 يوم شتاءً  90ا، ويوم صيفً  30حياة الحشرة  2
 10 54.0 27 يتم وضع البيض على شكل ٌلطع لونها أبيض رمادي 3
 9 56.0 28 يوم 3-2يتم فقس البيض بعد  4
 7 58.0 29 اليرقات الصغيرة لونها رمادي مخضر  5
 7 58.0 29 تتحول اليرقات الكبيرة إلى لون أسود مخضر  6
    الخريفية سلوك ومظاهر اإلصابة بدودة الحشد 
 11 50.0 25 تتغذى اليرقات على السطح السفلى لألوراق مخلفة طبقة شمعية 7
 7 58.0 29 يرقات العمر الثانى والثالث تقوم بعمل ثقوب بشكل صفوف في األوراق 8
 4 84.0 42 تتغذى اليرقات بشراهة على المجموع الخضرى وتترك النبات بدون أوراق 9
 2.5 86.0 43 ق مخلفة السيقان والعرق الوسطي فقطتترك النبات بدون أورا 10
 2.5 86.0 43 تتغذى اليرقات على القمة النامية وتسبب ثقوب على شكل صفوف في الورقة 11
 5 81.0 41 تصيب كيزان الذرة من جانبيها وتتلفها تماًما 12

 المصدر: استمارة االستبيان
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 وفيما يتعلق بمظاهر اإلصابة باآلفة، فتشير النتائج الواردة

س الجدول إلى أن أكثر مظاهر اإلصابة معرفًة لدى بنف
( هي ان اليرقات تتغذى على القمة %86غالبية المبحوثين )

النامية للنبات وتترك النبات بدون أوراق مخلفة السيقان 
والعرق الوسطى، بينما أقل مظاهر اإلصابة معرفًة لدى 
المبحوثين هي أن اليرقات تتغذى على السطح السفلى 

 (.%50حيث أقر بذلك نصف المبحوثين فقط ) لألوراق
المستوى المعرفي  3تبين النتائج الواردة بالجدول  كما

اإلجمالي للمبحوثين فيما يتعلق بكل من دورة حياة الحشرة 
 %42وسلوكها، حيث يتبين من النتائج الواردة بالجدول أن 

من المبحوثين يقعون في الفئة المرتفعة لمستوى المعرفة 
من  %26ي حول دودة الحشد الخريفية، في حين يقع اإلجمال

من المبحوثين يقعون  %12المبحوثين في الفئة المتوسطة و
في الفئة المنخفضة. وقد بلغ الوزن النسبي اإلجمالي لمستوى 

 %76.67معارف المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية نحو 
 %23.33وبفجوة معرفية قدرها 

س الجدول أن ما يقرب من ثلثي تشير النتائج الواردة بنفو 
( لديهم مستوى ضعيف إلى متوسط من %64حجم العينة )

المعرفة حول دورة حياة دودة الحشد الخريفية، حيث بلغ الوزن 
النسبي لمستوى معرفة المبحوثين بدورة حياة الحشرة نحو 

وهو يزيد عن الوزن النسبي لمستوى المعرفة العام،  73.33%
معرفية حول دورة حياة الحشرة نحو وقد بلغت الفجوة ال

، األمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهود 26.67%
اإلرشادية لرفع مستوى معارف مزارعي الذرة الشامية بدورة 
حياة دودة الحشد الخريفية مما يسهل من معرفتهم بإجراءات 
إدارتها. أما فيما يتعلق بمستوى معارف المبحوثين بسلوك 

فة دودة الحشد الخريفية، فتبين النتائج ومظاهر االصابة بآ
من المبحوثين في فئة المعرفة  %46وقوع  3الواردة بالجدول 

في فئة  %10في فئة المعرفة المتوسطة و %44المرتفعة و
المعرفة المنخفضة، كما توضح النتائج بلوغ الوزن النسبي 
لمستوى معارف المبحوثين بسلوك ومظاهر االصابة بدودة 

وبفجوة معرفية قدرها  %78.67يفية نحو الحشد الخر 
مما يدل على أن مستوى معارف المبحوثين  21.33%

بسلوك ومظاهر االصابة بدودة الحشد الخريفية أفضل حااًل 
 من معرفتهم بدورة حياتها.

 . توزيع المبحوثين وفقا لمستويات المعرفة حول دودة الحشد الخريفية 3جدول 

محااااااااور المعرفاااااااة بااااااادودة 
 الخريفيةالحشد 

المتوسط  المدى  النظري 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الفئة 
 المنخفضة

الفئة 
 المتوسطة

الفئة 
الوزن  المرتفعة

النسبي 
)%( 

الفجوة 
الحد  المعرفية

 األدنى
الحد 
 % عدد % عدد % عدد األقصى

 26.67- 73.33 36 18 48 24 16 8 1.95 9.58 12 6 دورة حياة الحشرة
 21.33- 78.67 46 23 44 22 10 5 1.74 10.26 12 6 هر اإلصابة سلوك ومظا

إجمــــــــــالي المعرفــــــــــة بــــــــــدودة 
 23.33- 76.67 42 21 26 23 12 6 3.33 19.84 24 12 الحشد الخريفية

 المصدر: إستمارة االستبيان
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 المؤثرة في مستوى معاارف المبحاوثين حاول المتغيراتثالثاا: 
 دودة الحشد الخريفية

ف الثاني للدراسة بتحديد العوامل المؤثرة في اختص الهد
مستوى معارف المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية، 
ولتحديد طبيعة العالقة بين كل من المتغيرات المستقلة محل 

متغيرات وبين مستوى معارف  10الدراسة والبالغ عددها 
المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية تم استخدام إختبار 

وجود  4حيث يتبين من النتائج الواردة بالجدول  ،2مربع كا
عالقة معنوية بين مستوى "معرفة المبحوثين بدورة حياة 
الحشرة دودة الحشد الخريفية" مع متغير "المساحة المنزرعة 

 ية"بالذرة الشامية" ومتغير"متوسط إنتاج الفدان من الذرة الشام
ر وكذلك مع متغي 0.05وذلك على المستوى اإلحتمالي 

"كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد" ومتغير "مستوى االضرار 
، مما 0.01الناتجة عن اإلصابة" على المستوى اإلحتمالي 

وقبول  9و 7و 6و 5يعني رفض الفروض اإلحصايئة أرقام 
 الفروض البديلة لها.

أما فيما يتعلق بتغير "مستوى معرفة المبحوثين بسلوك 
ير النتائج إلى معنوية العالقة ومظاهر اإلصابة بالحشرة" فتش

اإلقترانية بين هذا المتغير مع كل من متغير "السن" ومتغير 

"المستوى التعليمي" ومتغير كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد" 
 13و 11وهو ما يعني رفض الفروض االحصائية أرقام 

 وقبول الفروض البديلة لها. 17و
 معنوية العالقة بين كما تشير النتائج الوارد بنفس الجدول

متغير "الدرجة الكلية لمستوى معرفة المبحوثين حول دودة 
الحشد الخريفية" وبين كل من متغير "السن" ومتغير "المساحة 

عة بالذرة الشامية" وذلك على المستوى اإلحتمالي و المزر 
وبين هذا المتغير مع كل من متغير "حجم الحيازة  0.05

الضرار الناتجة عن اإلصابة" المزرعية" ومتغير "مستوى ا
رفض وبذلك يمكن ، 0.01وذلك على المستوى االحتمالي 

وقبول  29و 25و 24و 21حصائية أرقام الفروض اإل
 الفروض البديلة لها.

د إدارة دودة الحشاتنفياذ المبحاوثين لممارساات رابعاا: مستوى 
 الخريفية 

تتضمن عملية إدارة دودة الحشد الخريفية عدد ثالثة 
( مرحلة 2( مرحلة المنع والحماية )الوقاية(، 1حل هي: مرا

( مرحلة المواجهة أو 3المتابعة والمالحظة والفحص، و
الزراع التدخل، وفيما يلي النتائج المتعلقة بممارسات 

 لبنود كل مرحلة من هذه المراحل: المبحوثين

 لخريفيةمعرفة المبحوثين حول دودة الحشد اقيم مربع كا بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين مستوى . 4جدول 

 المتغيرات المستقلة م
المعرفة بسلوك ومظاهر  المعرفة بدورة حياة الحشرة

 إجمالي مستوى المعرفة االصابة

 كاقيمة  رقم الفرض
2 

رقم 
 الفرض

كا قيمة 
2 

رقم 
 2كا قيمة  الفرض

 *14.86 21 *12.92 11 6.34 1 السن 1

 2.35 22 3.23 12 4.06 2 المهنة 2
 10.24 23 *13.33 13 11.29 3 المستوى التعليمي 3
 **16.78 24 8.79 14 11.83 4 حجم الحيازة المزرعية 4

 *13.74 25 11.06 15 *13.35 5 عة بالذرة الشاميةو المساحة المزر  5

 6.46 26 5.54 16 *9.87 6 متوسط إنتاج الفدان من الذرة الشامية 6
 14.88 27 *15.10 17 **21.07 7 اجد دودة الحشدكيفية المعرفة بتو  7
 4.49 28 0.63 18 7.75 8 مستوى اإلصابة بالحشرة 8
 **14.63 29 8.09 19 **18.05 9 مستوى االضرار الناتجة عن اإلصابة 9

 3.06 30 1.76 20 4.59 10 الرضا عن زراعة الذرة في ظل اآلفة 10
 0.01** معنوي عند     0.05* معنوي عن المصدر: نتائج التحليل االحصائي       
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. ممارسات المزارعين إلدارة دودة الحشد الخريفية في 1
 مرحلة المنع والحماية )الوقاية(

تتضمن مرحلة المنع والحماية )الوقاية( كل من إجراءت 
الوقاية قبل الزراعة واالجراءات المرتبطة بالممارسات الزراعية 

الموصى بها لزراعة محصول الذرة الشامية، وتشير النتائج 
إلى أن أكثر اإلجراءات المتبعة هي  5الواردة بالجدول 

لحقل الواحد الزراعة في وقت واحد لعدم اختالف األعمار با
 من المبحوثين(،  %66وذلك وفًقا لثلثي العينة)

 ممارسات المبحوثين إلدارة دودة الحشد الخريفية في مرحلة المنع والحماية )الوقاية( .5جدول 
 الترتيب % العدد ممارسات إدارة حشرة دودة الحشد الخريفية م

:     مرحلة المنع والحماية )الوقاية( أوالا
    الوقاية قبل زراعة المحصول إجراءات ألف:

 22.5 20.00 10 مخالفة الجار في زراعته للذرة الشامى  .1
 17 66.00 33 الزراعة في وقت واحد لعدم اختالف األعمار بالحقل  .2
 24 2.00 1 زراعة سياج حول األرض لنباتات جاذبة لدودة الحشد  .3
 25 0.00 0 زراعة نباتات طاردة لفراشات دودة الحشد عن محصول الذرة  .4
 22.5 20.00 10 تحميل محصول الذرة الشامية على محصول آخر   .5
 20 28.00 14 عدم الزراعة في أرض سبق زراعتها ذرة في الموسم السابق   .6

    االجراءت المرتبطة بالممارسات الزراعية باء:
    أ. إعداد األرض للزراعة 

 2 92.00 46 تظيف األرض من الحشائش ومخلفات المحصول السابق  .7
 4 86.00 43 حرث األرض مرتين متعامدتين مع تشميسها   .8
 12 74.00 37 سم بين الخطوط 80تخطيط األرض على مسافة   .9

    ب. ميعاد الزراعة 
 18 52.00 26 التبكير في الزراعة )من أول مايو وحتى قبل منتصف يونيو(  .10
 19 48.00 24 التأخير في الزراعة )بعد نصف شهر يونيو(  .11

    جا. اختيار األصناف  
 21 24.00 12 زراعة األصناف البلدية   .12
 10 76.00 38 زراعة األصناف  المعتمدة )هجين فردى، أو ثنائى، أو ثالثى(   .13

    د. طريقة الزراعة 
 5.5 84.00 42 الزراعة عفير في جور   .14

 5.5 84.00 42 سم 5-4وضع بذرتين في كل جورة بعمق    .15
 13 72.00 36 سم بين الجور 25 ترك مسافة   .16
 8 80.00 40 ري األرض على البارد بعد الزراعة   .17

    ه. التسميد 
 3 88.00 44 إضافة السوبر فوسفات )نثًرا( مرة واحدة قبل الحرثه األولى  .18
إضـــافة الســـماد األزوتـــى تكبـــيش علـــى دفعتـــين بالتســـاوى )فـــي حـــال كـــان المحصـــول   .19

 ت متساوية )في حال كان المحصول السابق نجيلي(دفعا 3السابق بقولي( أو على 
50 100.00 1 

    و. الرى  
 10 76.00 38 إننظام عملية الرى بدون تغريق وال تعطيش  .20
 7 82.00 41 اسابيع من الزراعة  3إجراء ريه المحاياة بالحوَّال بعد   .21
 10 76.00 38 يوم من رية المحاياة 12 -10إجراء عملية الري بعد   .22
 16 68.00 34 رية قبل الحصاد بثالثة أسابيع آخر  .23

    ز. مكافحة الحشائش 
 14.5 70.00 35 العزيق اليدوى مرتين )األولى خربشة والثانية خرط(  .24
 14.5 70.00 35 استخدام مبيد الحشائش الموصى به  .25

 المصدر: إستمارة اإلستبيان
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" يةمفي حين كان كل من "مخالفة الجار في زراعته للذرة الشا
و"تحميل محصول الذرة الشامية على محصول آخر" من أقل 
الممارسات الوقائية المتبعة حيث يطبقها ٌخمس المبحوثين 

(، يليها "زراعة سياج لنباتات جاذبة لدودة الحشد %20فقط )
 %2حول األرض المنزرعة بالذرة الشامية" كما أقرها نحو 

لمبحوثين فقط من المبحوثين، في حين لم يستخدم جميع ا
إجراء "زراعة نباتات طاردة لفراشات الحشد عن الذرة 

 الشامية".
أما فيما يتعلق بالممارسات المرتبطة بالممارسات 

ج والعمليات الزراعية لمحصول الذرة الشامية، يتبين من النتائ
ية الواردة بنفس الجدول تعدد الممارسات المتبعة وفًقا لكل عمل

تلفة، وأن نسبة تنفيذ هذه من العمليات الزراعية المخ
من المبحوثين،  %100، و%24الممارسات تتراوح بين 

وتمثل حدها األعلى في" إضافة سماد أزوتى تكبيش على 
دفعتين بالتساوى في حال كان المحصول السابق بقولي او 

دفعات متساوية في حال كان المحصول السابق  3على 
ممارسات  (، وهي من%100نجيلي لدى جميع المبحوثين )

عمليات التسميد، ويليها ممارسات "تنظيف األرض من 
من  %92الحشائش ومخلفات المحصول السابق" لدى 

المبحوثين "، وحرث األرض مرتين متعامدتين مع تشميس 
من المبحوثين وهي من ممارسات إعداد  %86األرض" لدى 

 األرض للزراعة، كما تبين النتائج أن أقل الممارسات المتبعه
لممارسات الزراعية هي "زراعة األصناف البلدية" لدى با

 من المبحوثين وهي من ممارسات إختيار األصناف. 24%
ويالحظ من العرض السابق للنتائج إنخفاض مستوى تنفيذ 
االجراءات الوقائية الواجب أن يتبعها المبحوثين قبل زراعة 

في الذرة الشامية لدى غالبية المبحوثين وتمثل حدها االقصى 
اجراءات، وهو ما يدلل عليه  6أجراء واحد فقط من أصل 

تأخر ترتيب تلك الممارسات بين قائمة ممارسات الوقاية محل 
الدراسة حيث تراوح ترتيب تنفيذها من قبل المزارعين بين 

.  وقد يرجع ذلك لعدم معرفة المبحوثين 25و 20الترتيب 
ى يتطلب معه بتلك االجراءات، أو لصعوبة تنفيذها؛ األمر الذ

تكثيف الجهود اإلرشادية من قبل جهاز االرشاد الزراعى لنشر 
ورفع الوعى بأهمية استخدام هذه االجراءات الوقائية، مع 
تسهيل وتوفير تلك االجراءات للزراع لتقليل المخاطر من دودة 

 الحشد الخريفية.
لك كما يالحظ أيًضا أن غالبية الزراع المبحوثين قد اتبعوا ت

اءات في مختلف العمليات الزراعية لزراعة محصول االجر 
الذرة الشامية وهو ما يدلل عليه تقدم ترتيب قائمة تلك 
الممارسات، وقد يرجع ذلك إلى أن هذه االجراءات من 
العمليات الزراعية التى إعتاد الزراع على استخدامها عند 

 زراعتهم لمحصول الذرة الشامية ونابعة من خبراته السابقة.
ممارسات المزارعين إلدارة دودة الحشد الخريفية في  .2

 مرحلة المتابعة والمالحظة والفحص
تشتمل هذه المرحلة على ممارسات متابعة ومالحظة 
وفحص محصول الذرة الشامية، وفيما يلي نتناول تنفيذ 
 مزارعي الذرة الشامية للممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية

 والمالحظة والفحص. من خالل ممارسات المتابعة
فيما يتعلق بممارسات المتابعة، تشير النتائج الواردة 

إلى أن أكثر إجراءات المتابعة التي ينفذها  6بالجدول 
المبحوثين هي النزول إلى الحقل ومتابعة ورصد كل التغيرات 
التي تحدث على المحصول أواًل بأول حيث ينفذ هذه 

مبحوثين(، يليها "تفقد من ال %82الممارسة معظم المبحوثين )
يوم األولى من الزراعة" حيث ينفذها ما  40اآلفة خالل الـ 

(، كما تشير النتائج أن أقل %68يزيد عن ثلثي المبحوثين )
اإلجراءات التي ينفذها المبحوثين كانت "النزول للحقل كل 

 %66أيام للمتابعة في األيام األولى من الزراعة لدى  4 -3
 من المبحوثين.
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 ممارسات المبحوثين إلدارة دودة الحشد الخريفية في مرحلة المتابعة والمالحظة والفحص .6دول ج
 الترتيب % العدد ممارسات إدارة حشرة دودة الحشد الخريفية م

    مرحلة المتابعة والمالحظة والفحص ثانياا:
    أ. إجراءات المتابعة 

 4 82.00 41 أولمتابعة ورصد كل التغيرات على المحصول أول ب  .1
 7 68.00 34 يوم من الزراعة 40تفقد األفة خالل أول   .2
 8 66.00 33 أيام للمتابعة في األيام األولى من الزراعة 4 -3النزول للحقل كل   .3

     ب. المالحظة 
 1 90.00 45 مالحظة حالة النبات بشكل عام  .4
 6 72.00 36 تات الحقلمالحظة اللون األخضر الداكن هو اللون السائد على كل نبا  .5
 3 84.00 42 مالحظة أى عالمة من عالمات اإلصابة بدودة الحشد أو غيرها  .6
 10 56.00 28 مالحظة وجود كتل بيض أو يرقات صغيرة  .7
 15 36.00 18 مالحظة وجود يرقات ميتة كدليل على تواجد األعداء الحيوية  .8
 9 62.00 31 مالحظة ظهور ونمو الحشائش في الحقل   .9

     جا. إجراءات الفحص 
 12 42.00 21 تحديد الحوض الذى سيتم فحصه  .10
 13 40.00 20 نباتات متتالية في صف واحد 10فحص   .11
 16 30.00 15 مواقع مختلفة 10نباتات غيرهم مع كل لفة في  10تكرار الفحص لـ   .12
 11 50.00 25 ( ورقات صغيرة بدقة5-3فحص منطقة القلب في كل نبات )  .13
 5 76.00 38 جود ثقوب في أوراق منطقة القلب فحص و   .14
 2 88.00 44 فحص وجود مخلفات للحشرة في منطقة قلب النبات   .15
 14 38.00 19 رصد النباتات المصابة وتسجيل عددها لتحديد مستوى اإلصابة  .16

 المصدر: إستمارة االستبيان
 

وفيما يتعلق بممارسات المالحظة، تشير النتائج تصٌدر 
راء مالحظة حالة النبات بشكل عام" حيث ينفذ كل من "إج

من المبحوثين، يلهما إجراءات  %90هذه الممارسة نحو 
"مالحظة أى عالمة من عالمات اإلصابة بدودة الحشد 
أوغيرها"، و"مالحظة أن اللون األخضر الداكن هو اللون 

، %84السائد على كل نباتات بالحقل" وذلك وفًقا لرأي 
لكل منها على الترتيب، كما تشير  من المبحوثين %72و

النتائج إلى أن "مالحظة وجود يرقات ميته كدليل على تواجد 
األعداء الحيوية" كانت أقل ممارسات المالحظة التي ينفذها 

 فقط من المبحوثين. %36المبحوثين حيث أشار بتنفيذها 
أما فيما يتعلق بتنفيذ المبحوثين لممارسات فحص 

ة الحشد الخريفية، تشير النتائج الواردة النباتات إلدارة دود
إلى تعدد اإلجراءات التى يتخذها المبحوثين في  6بالجدول 

هذه المرحلة، حيث تتراوح نسبة تنفيذ المبحوثين لتلك 
من المبحوثين، ويتمثل  %88و %30الممارسات ما بين 

الحد األعلى لها في "فحص وجود مخلفات للحشرة في منطقة 
"فحص وجود ثقوب في أوراق منطقة القلب" قلب النبات"، و

من المبحوثين لكل منها على  %76، و%88كما أفاد 
الترتيب. بينما جائت كل من ممارسة "تكرار عملية الفحص 
لعدد عشرة نباتات مع كل لفة في عشرة مواقع مختلفة" 
وممارسة "رصد النباتات المصافة وتسجيلها لتحديد مستوى 

ات المتبعة في مرحلة الفحص وذلك اإلصابة" كأقل االجراء
فقط من المبحوثين لكل منها على  %38و %30وفًقا لرأي 

 الترتيب.
ويالحظ من النتائج السابق عرضها أن غالبية الزراع 

ممارسات الالزمة لمتابعة ومالحظة محصول الذرة اليتبعون 
الشامية إلدارة دودة الحشد الخريفية، إال أن ممارسات عملية 

تتم وفًقا للتسلسل الموصى به، حيث تمثل حدها  الفحص لم
االعلى في إجراءين فقطـ أما باقي الممارسات فكانت في ذيل 
قائمة ممارسات المرحلة، األمر الذى يتطلب من القائمين 
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على العمل اإلرشادى بمزيد من تطويع أدواتهم من أجل رفع 
ة زراع الذرة الشامية بإجراءت الفحص على وجه ءكفا

ص وعلى إتباع إجراءات مرحلة المتابعة والمالحظة الخصو 
 بشكل عام.

ة يفي. ممارسات المزارعين المتعلقة بإدارة دودة الحشد الخر 3
 في مرحلة المواجهة )التدخل(

تشتمل مرحلة التدخل أو مواجهة دودة الحشد الخريفية 
على تحديد وقت التدخل، وأساليب المواجهة، والمبيدات 

عمر النبات، وفيما يتعلق بتوقيت التدخل المستخدمة وفًقا ل
ل لمواجهة دودة الحشد الخريفية، تشير النتائج الواردة بالجدو 

( قد حددوا توقيت التدخل %74إلى أن غالبية المبحوثين ) 7
لمواجهة مخاطر دودة الحشد عند وصول نسبة اإلصابة إلى 

في الحقل بعد إجراء عملية الفحص، في حين أن  5%
ة التدخل لمواجهة دودة يبحوثين قد بدأ في عملمن الم 12%

  %14الحشد بمجرد مشاهدة الفراشات في المصائد، بينما 
 نفس   إتبعوا  قد  المبحوثين من 

 اإلجراءين السابقين مًعا.

وفيما يتعلق بأساليب مواجهة اآلفة فيتضح من النتائج 
تصٌدر "استخدام المبيدات الموصى بها لمواجهة دودة الحشد 

لخريفية" لدى جميع الزراع المبحوثين، بينما أقل ممارسات ا
المواجهة المتبعة تملثت في كل من "جمع الٌلطلع واليرقات 

من المبحوثين، يليهما في التنفيذ  %20وحرقها" وذلك لدى 
"نشر المفترسات والفيروسات المتطفلة على دودة الحشد"، 

في الحقل"  و"نشر األعداء الحيوية مثل طفيل التريكوجراما
من المبحوثين لكل منها على  %12و %10وذلك لدى 

 الترتيب.
أما فيما يتعلق بالمبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد 
الخريفية، فتشير النتائج الواردة بنفس الجدول إلى تصدر 
المبيدات المستخدمة وفقًا لعمر النبات وهو مبيد )امامكتين 

، يليه %94والنضج لدى  بنزوات( في مرحلة النمو الثمرى 
يوم من  50مبيد )كلوربيروفوس( في مرحلة البادرات حتى 

من المبحوثين، وأقل المبيدات استخداًما  %88الزراعة لدى 
كانت مبيد )دورسبان(، ومبيد )توسبان( في مرحلة بداية 

 . %66تكوين الكيزان لدى 

 في مرحلة المواجهة )التدخل(ممارسات المزارعين إلدارة دودة الحشد الخريفية  .7جدول 
 الترتيب % العدد ممارسات إدارة حشرة دودة الحشد الخريفية م

     مرحلة المواجهة ثالًثا:
     أ. وقت التدخل 

 9.5 12.00 6 بدء المكافحة بمجرد مشاهدة الفراشات في المصائد  .1
 4 74.00 37 في الحقل بعد الفحص %5بدء المكافحة عند وصول نسبة اإلصابة إلى   .2
 8 14.00 7 اإلثنين معا  .3

     ب. أساليب مواجهة دودة  الحشد 
 6.5 20.00 10 جمع اللٌّطع وحرقها  .4
 6.5 20.00 10 جمع اليرقات وحرقها   .5
 9.5 12.00 6 نشر االعداء الحيوية مثل طفيل الترايكوجراما في الحقل   .6
 11 10.00 5 نشر المفترسات والفيروسات المتطفلة على دودة الحشد  .7
 1 100.00 50 استخدام المبيدات الموصى بها لمواجهة دودة الحشد  .8

     جـ. المبيدات المستخدمة وفقًا لعمر النبات 
 3 88.00 44 يوم من الزراعة 50مبيد كلوربيروفوس في مرحلة البادرات حتى   .9

 5 66.00 33 مبيد دورسبان او توسبان في بداية تكوين الكيزان  .10
 2 94.00 47 مامكتين بنزوات في مرحلة النمو الثمرى والنضجمبيد ا  .11

 المصدر: استمارة االستبيان
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بناء على النتائج السابق عرضها يمكن القول بأن جميع 
المبحوثين قد اتبعوا إجراءات التوقيت المناسب في التدخل 
لمواجة خطر دودة الحشد الخريفية. إال أن غاليبة المبحوثين 

ارسات التدخل لمواجه خطر دودة الحشد إال في لم ينفذوا مم
ممارسة واحدة فقط وهي استخدام المبيدات الموصى بها فقد 
أجمع جميع المبحوثين على إجراء استخدام المبيدات 
الموصى بها وفًقا لعمر نبات الذرة الشامية. وقد يرجع ذلك 
لسرعة مفعول المبيدات في القضاء على دودة الحشد 

ف المزارع من انتشار دودة الحشد وعدم الخريفية، وخو 
السيطرة عليها من جراء استخدام باقى أساليب المواجهة 

 المحصول. انوبالتالى فقد
ارة . الدرجة اإلجمالية لممارسات المزارعين المتعلقة بإد4

 دودة الحشد الخريفية بمنطقة الدراسة
التوزيع العددي والنسبي  8توضح النتائج الواردة بالجدول 

لمبحوثين وفًقا لتنفيذهم لممارسات إدارة دودة الحشد ل
الخريفية، حيث تشير النتائج إلى أن الوزن النسبي للمستوى 
اإلجمالي لتنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة دودة الحشد قد بلغ 

، حيث %22.67بمقدار فجوة تطبيقية نحو  %77.33نحو 
( في الفئة %54وقع ما يزيد عن نصف المبحوثين )

لمتوسطة لمستوى التنفيذ، وما يزيد قلياًل عن ثلث المبحوثين ا

( في الفئة المرتفعة، أما الفئة المنخفضة فتضمنت 34%)
 من المبحوثين. 2%

أما فيما يخص تفاصيل تنفيذ المزارعين لممارسات إدارة 
دودة الحشد الخريفية، فتشير النتائج إلى وقوع غالبية 

في الفئة  %36وسطة و( في الفئة المت%62المبحوثين )
في الفئة المنخفضة فيما يتعلق بتنفيذ  %2المرتفعة و

المبحوثين لممارسات المنع والحماية. وفيما يتعلق بتنفيذ 
ممارسات المتابعة والمالحظة والفحص فقد وقع نصف 

( ضمن الفئة المتوسطة في حين وقع %50المبحوثين )
( في %25في الفئة المرتفعة ووقع ربع المبحوثين ) 38%

الفئة المنخفضة. أما بخصوص تنفيذ المبحوثين لممارسات 
ن التدخل والمواجهة، فتشير النتائج إلى وقوع غالبية المبحوثي

ضمن  %41( ضمن فئة مستوى التنفيذ المتوسط، و82%)
 %12فئة التنفيذ المنخفض أما الفئة المرتفعة فقد تضمنت 

 فقط من المبحوثين.
دة بنفس الجدول أن الوزن النسبي كما تشير النتائج الوار 

 %78لتنفيذ المزارعين لممارسات المنع والحماية قد بلغ نحو 
وهي تزيد عن الوزن النسبي اإلجمالي لممارسات اإلدارة مما 
يؤهل ممارسات المنع والحماية ألن تكون في المرتبة األكثر 
تنفيًذا بين ممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية لدى عينة 

( بين مراحل اإلدارة %22اسة وذلك بأقل فجوة تطبيق )الدر 
 المختلفة لآلفة، 

ا للدرجات اإلجمالية لممارسات إدارتهم لدودة الحشد ا .8جدول   لخريفيةالتوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا

 ممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية
المتوسط  المدى  النظري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

ة الفئ
 المنخفضة

 الفئة
 المتوسطة 

 الفئة
الوزن  المرتفعة

النسبي 
)%( 

فجوة 
 الحد التطبيق

 األدنى
 الحد

 % عدد % عدد % عدد األقصى
 22.00- 78.00 36 18 62 31 2 1 83.06 39.86 50 25 مرحلة المنع والحماية

 25.33- 74.67 38 19 50 25 10 5 4.46 25.80 32 16 مرحلة المتابعة والمالحظة والفحص
 31.33- 68.67 12 6 82 41 6 3 1.62 16.10 22 11 مرحلة التدخل والمواجهة

 22.67- 77.33 34 17 54 32 2 1 8.01 81.76 104 52 إجمالي ممارسات إدارة دودة الحشد
 المصدر: استمارة االستبيان
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وفيمـــــا يخــــــص الـــــوزن النســــــبي لتنفيـــــذ المــــــزارعين لممارســــــات 
وهـــي تقـــل  %74.67ظـــة والفحـــص فقـــد بلـــغ المتابعـــة والمالح

عــن الـــوزن النســبي العـــام ويجعــل تنفيـــذ المبحــوثين لممارســـات 
سـات ر المتابعة والمالحظة والفحص في المرتبة الثانية بعد مما

ل المنع والحماية، ويأتي في ذيل القائمة تنفيـذ المـزارعين التـدخ
( يقــــل عـــــن الـــــوزن %68.67والمواجهــــة بـــــوزن نســــبي )قـــــدره 

 %31.33العــام ويصــاحبه نســبة فجــوة تطبيقيــة قــدرها  النســبي
 وهي األعلى بين مراحل إدارة دودة الحشد الخريفية.

اااا:  الماااؤثرة فاااي مساااتوى تنفياااذ المبحاااوثين  المتغياااراتخامسا
 لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية

اختص الهدف الرابع للدراسة بتحديد العوامل المؤثرة في 
، مارسات إدارة دودة الحشد الخريفيةمستوى تنفيذ المبحوثين لم

ولتحديد طبيعة العالقة االقترانية بين كل من المتغيرات 
متغير وبين مستوى  10المستقلة محل الدراسة والبالغ عددها 

تنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية تم 
، حيث يتبين من النتائج الواردة 2استخدام إختبار مربع كا 

وجود عالقة إقترانية معنوية بين مستوى "تنفيذ  9ول بالجد
المبحوثين لممارسات المنع والحماية" مع متغير "المساحة 

 ذرةالمنزرعة بالذرة الشامية" ومتغير"متوسط إنتاج الفدان من ال
وكذلك مع  0.05الشامية" وذلك على المستوى اإلحتمالي 

ير "مستوى متغير "كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد" ومتغ
االصابة" ومتغير "الرضا عن زراعة الذرة في ظل اآلفة" 

مما يعني رفض  0,05وذلك على المستوى اإلحتمالي 
وقبول الفروض  40و 38و 37الفروض اإلحصايئة أرقام 

 البديلة لها.
أما فيما يتعلق بتغير "مستوى تنفيذ المبحوثين لممارسات 

 ئج إلى معنويةالمتابعة والمالحظة والفحص فتشير النتا
 

العالقة بين تنفيذ المبحوثين لممارسات المتابعة والمالحظة 
والفحص وبين اربعة متغيرات هي متغير "كيفية المعرفة 
بتواجد دودة الحشد" ومتغير "مستوى االصابة باآلفة" ومتغير 
"مستوى االضرار الناتجة عن االصابة" ومتغير "رضا 

آلفة" وهو ما يعني رفض المبحوثين عن زراعة الذرة في ظل ا
وقبول  50و 49و 48و 47الفروض اإلحصائية أرقام 

 الفروض البديلة لها.
ة كما تشير النتائج الواردة بنفس الجدول إلى معنوية العالق

بين متغير "تنفيذ المبحوثين لممارسات التدخل والمواجهة" 
وبين كل من متغير "كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد" 

ستوى االصابة باآلفة" مما يعني تمكن الدراسة من ومتغير "م
وقبول الفروض  58و 57رفض الفروض االحصائية أرقام 

 البديلة لها.
وفيما يخص الدرجة اإلجمالية لتنفيذ المبحوثين لممارسات 

 9 إدارة دودة الحشد الخريفية، فتوضح النتائج الواردة بالجدول
المبحوثين  إلى وجود عالقة معنوية بين "مستوى تنفيذ

لممارسات إدارة دودة الحشد" وبين اربعة متغيرات هي متغير 
"كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد" ومتغير "مستوى االصابة 
باآلفة" ومتغير "مستوى االضرار الناتجة عن االصابة" 
ومتغير "رضا المبحوثين عن زراعة الذرة في ظل اآلفة" وهو 

 ،59 ،58 ،57رقام ما يعني رفض الفروض اإلحصائية أ
 وقبول الفروض البديلة لها. 60

ويالحظ من النتائج سالفة الذكر تركز معنوية العالقات 
بين تنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية 
وبين المتغيرات المتعلقة بظهور اإلصابة بآفة دودة الحشد 

ثين الخريفية، وهي نتيجة منطقية حيث تدل على قيام المبحو 
بتنفيذ ممارسات إدارة اآلفة وفًقا لمدى إنتشارها ومعدالت 

 اإلصابة واألضرار الناتجة عنها.
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 ةشد الخريفيودة الحقيم مربع كا بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين مستوى تنفيذ المبحوثين لممارسات إدارة د .9جدول 

 المتغيرات المستقلة م
ممارسات المنع أو 

 الحماية
رسات المتابعة مما

 والمالحظة والفحص
ممارسات التدخل 

 أو المواجهة
إجمالي ممارسات إدارة 
 دودة الحشد الخريفية

 رقم 
 رقم  2كا  قيمة الفرض

 رقم  2كا قيمة  الفرض
 رقم 2كا قيمة  الفرض

 2كا قيمة  الفرض 
 2.88 61 5.24 51 9.16 41 11.95 31 السن 1
 1.32 62 0.51 52 0.46 42 2.34 32 المهنة 2
 2.44 63 3.85 53 4.08 43 2.85 33 المستوى التعليمي 3
 4.81 64 6.16 54 10.23 44 9.52 34 حجم الحيازة المزرعية 4
 4.70 65 4.40 55 5.43 45 8.12 35 المساحة المنزرعة بالذرة الشامية 5
 1.64 66 4.45 56 3.39 46 2.12 36 متوسط إنتاج الفدان من الذرة الشامية 6
 **18.27 67 **21.04 57 *15.10 47 *15.96 37 كيفية المعرفة بتواجد دودة الحشد 7

 **21.36 68 *9.33 58 **19.70 48 *9.74 38 باآلفة صابةمستوى اإل 8

 **14.31 69 8.25 59 **14.46 49 8.71 39 ضرار الناتجة عن االصابةمستوى األ 9

 **17.01 70 4.12 60 **14.27 50 *7.09 40 الرضا عن زراعة الذرة في ظل اآلفة 10

 0.01** معنوي عند     0.05المصدر: نتائج التحليل االحصائي       * معنوي عن 

 
ا: دور اإلرشاد الزراعى في إدارة خطر دودة الحشد  سادسا

 الخريفية من وجهة نظر المبحوثين

والذي يختص  10توضح النتائج الواردة بالجدول 
لمواجهة  ية الموجهة من اإلرشاد الزراعيادنشطة اإلرشباأل

خطر دودة الحشد الخريفية من وجهة نظر المبحوثين، وتمثل 
الحد األقصى لها في فحص المرشد الزراعى لحقل المزارع 

من المبحوثين، وإقامة ندوات واجتماعات إرشادية  %80لدى 

من المبحوثين، يليهما الزيارات الحقلية لدى  %64لدى 
مبحوثين، بينما أقل األنشطة اإلرشادية المنفذة من ال 50%

هي إقامة حقل إرشادى )إيضاح عملي(، وتنفيذ يوم حقل 
من  %8من المبحوثين. بينما  %14، و%34إرشادى لدى 

المبحوثين أكدوا على عدم قيام اإلرشاد الزراعى بأي نشاط 
 إلدارة خطر دودة الحشد الخريفية وفقا آلراء من المبحوثين.

ا لألنشطة اإلرشادية المقدمة لهم من اإلرشاد الزراعى .10 جدول  توزيع المبحوثين وفقا
 الترتيب % عدد األنشطة اإلرشادية م
 7 8.0 4 لم يقدم أى نشاط 1
 1 80.0 40 فحص المرشد الزراعى للحقل 2
 2 64.0 32 الندوات واإلجتماعات إرشادية 3
 3 50.0 25 الزيارات الحقلية 4
 4 44.0 22 لنشرات والمطبوعات إرشاديةتوزيع ا 5
 5 34.0 17 إقامة حقل إرشادى )اإليضاح العملي( 6
 6 14.0 7 أيام الحقل  7

 المصدر: استمارة االستبيان
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ويستخلص مما سبق أن دور االرشاد الزراعى قد تمثل 
في األنشطة اإلرشادية التى ينفذها المرشد الزراعى في حقل 

ى الذرة الشامية، األمر الذى يتطلب معه المبحوثين من مزارع
مزيد من الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة لزراع الذرة 

من خالل القيام ى معارفهم ومهاراتهم الشامية لرفع مستو 
بتنفيذ برامج إرشادية زراعية إلدارة خطر دودة الحشد 

 الخريفية.

 الخالصة والتوصيات
لص إلى أن غالبية بناء على النتائج المتحصل عليها نخ

المبحوثين يزرعون محصول الذرة الشامية على مساحة تقل 
عن فدان وهي تعتبر مساحات قزمية على الرغم من األهمية 
االستراتيجية للمحصول، إضافة إلى اإلنخفاض الملحوظ في 

يع إنتاجية الفدان مقارنة بمعدالت اإلنتاج المعلنة، كما أن جم
لإلصابة بدودة الحشد الخريفية  المبحوثين قد تعرضت حقولهم

 مما هدد مصادر دخلهم المحدود أصاًل.
كما أوضحت النتائج أن المبحوثين يعرفون تقريًبا ثالثة 
أرباع المعلومات الواجب معرفتها حول دودة الحشد الخريفية، 
 كما بينت نتائج الدراسة أن المبحوثين ينفذون ما يزيد قلياًل 

ارة دودة الحشد الخريفية عن ثالثة أرباع ممارسات إد
الموصى بها. وهو ما يستوجب بذل المزيد من الجهود 
اإلرشادية لرفع الوعي وزيادة معارف وممارسات المزارعين 
حول دودة الحشد الخريفية بدًء من دورة حياة وسلوك الحشرة 
مروًرا بمظاهر اإلصابة بها ووصواًل إلى ممارسات إدارتها، 

اف المبكر لإلصابة وإتخاذ شاإلكت لكي يتمكن المزارعين من
 التدابير الالزمة للتعامل مع اآلفة بشكل مباشر وسريع.

كما توصلت الدراسة إلى وجود إحدى عشر عالقة 
إقترانية من بين ثالثين عالقة محتملة بين مستويات معارف 
المبحوثين حول دودة الحشد الخريفية وبين المتغيرات 

إلى وجود ثالثة عشر عالقة المستقلة المدروسة باإلضافة 
إقترانية من إجمالي أربعون عالقة محتملة بين مستويات تنفيذ 
المبحوثين لممارسات إدارة دودة الحشد الخريفية وبين 

المتغيرات المستقلة محل الدراسة. حيث توصي الدراسة 
بإجراء المزيد من الدراسات اإلرشدية حول دودة الحشد 

ضوًحا حول المتغيرات المرتبطة الخريفية لرسم صورة أكثر و 
بمستويات معارف وممارسات المزارعين للتوصيات الخاصة 
بمواجهة دودة الحشد الخريفية، أضافة إلى أهمية التوصية 
بإجراء دراسات التقييم االقتصادي للوقوف على التأثيرات 
اإلقتصادية لدودة الحشد الخريفية على اإلنتاجية الزراعية 

 عين.وعلى دخول المزار 
كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن دور االرشاد الزراعى 
 قد تمثل في األنشطة اإلرشادية التى ينفذذها المرشد الزراعى

في حقل المبحوثين من مزارعى الذرة الشامية دون وجود 
برنامج إرشادي واضح لمواجهة أزمة دودة الحشد الخريفية، 

ة األزمات مما يستوجب العمل على وضع خطة مسبقة إلدار 
مع اآلفة في المواسم  لالزراعية وآلية عمل واضحة للتعام

 القادمة.

 المراجع

(. 2021الجبوري، إبراهيم جدوع وثائر ياسين وماجد الكحكي )
فة وافدة تهدد المحاصيل واألمن آدودة الحشد الخريفية: 

، القاهرة، متاح لألمم المتحدة الغذائي، منظمة األغذية والزراعة
 https://doi.org/10.4060/cb7104arعلى اونالين 

بيان الحصر الفعلي لزراع الذرة  (.2021اسنا )الزراعة ب االدارة
الشامية داخل الزمام، بينات غير منشورة، إدارة اإلحصاء، 

 مديرية الزراعة، األقصر.
: الخطة الوطنية لمواجهة دودة الحشد (2021أمانى )، الحفنى

الخريفية في مصر، وزارة الزراعة واستصالح االراضى، ورشة 
، 2021مارس  2فبراير إلى  28الحراك العالمى التشاورية، 

 القاهرة.
(. دور العمليات الزراعية في مكافحة دودة 2021خليل، عالء )

ظمة الحشد الخريفية، ورشة الحراك العالمى التشاورية، من
 مارس، القاهرة. 2فبراير إلى  28األغذية والزراعة الفاو، 

 

https://doi.org/10.4060/cb7104ar
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كامل، فكرى كمال، ويوسف، عمرصفوت، ونجالء. عبد السميع 
(. معلومات زراع محصول الرة عن دودة الحشد 2020عمارة )

الخريفية، وأساليب مكافحتها ببعض قرى محافظة قنا. المجلة 
 .3، عدد 24العلمية لإلرشاد الزراعى، مجلد 

حصر التركيب المحصولي  (.2021) مديرية الزراعة باألقصر
، المنزرع، بيانات غير منشورة، إدارة اإلحصاء، مديرية الزراعة

 األقصر. 
أ(. دودة الحشد  - 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

الخريفية تهدد األمن الغذائي وسبل العيش في أفريقيا، 
ة التدريب، منظمة األغذية تطبيقات المحمول ومجموع

والزراعة، روما، متاح اونالين على: 
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8503AR/ 

ب(. دودة  – 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
تاج ووقاية النباتات، منظمة ج. قسم ان &الحشد الخريفية: س 

  األغذية والزراعة، روما، متاح أونالين على:
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/I7471AR/ 

(. دودة ـج – 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
قسم انتاج الرسائل الرئيسية. : في أفريقيا فيةالحشد الخري

 ووقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة، روما، متاح على
  :الرابط

https://www.fao.org/publications/card/ar/c/I7859AR/ 
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دليل سريع ألصحاب الحيازات دودة الحشد الخريفية: 
قسم حول دودة الحشد الخريفية.  (4الصغيرة، مذكرة إرشادية )

متاح ، روما. انتاج ووقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
 :على الرابط

 https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA0435AR/ 

(. دودة الحشد 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
الخريفية: تقييم اآلثار وخطة العمل العاملية لمكافحة دودة 

الحشد الخريفية، موجز لجنة الزراعة، الدورة السابعة والعشرين 
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https://www.fao.org/fall-armyworm/background/faq/ar/ 
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اإلدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، اإلمارات العربية 

 المتحدة
. دودة الحشد الخريفية .(2019واستصالح األراضى ) وزارة الزراعة

لجنة األشراف والمتابعة لالجراءات االحترازية المتخذة حيال 
وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، لحشد الخريفية، دودة ا
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(. بيان بموقف دودة الحشد 2020ياسين،عصام محمدعبد السالم )

الخريفية فى مصر، ورشة العمل االفتتاحية لمشروع االستجابة 
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ABSTRACT 

Management of Maize farmers for Fall Armyworm in Luxor Governorate, 

Egypt  
Ahmed M. Diab, Mohammed A.A. Elramily and Moustafa M.S. Bakry

The research aimed to: 1) identify level of 

respondents’ knowledge on fall armyworm (FAW), 2) 

identify level of respondents’ implementation of 

managing FAW, 3) determine factors associated with 

respondents’ level of knowledge and managing FAW, 

and 4) identify the role of agricultural extension to 

confront FAW from the respondents' viewpoints. Data 

were collected using the questionnaire form during 

November 2021 from a sample of 50 maize farmers in 

El-Kieman village, Esna district, Luxor Governorate, 

(the total number of Maize growers were 70 farmers). 

Central tendency measures, relative weight and Chai-

square test were used for data analysis and presentation. 

Results of the study determined respondents’ level of 

knowledge about FAW (12 items) as well as levels of 

their implementation of to managing FAW (52 items). 

Results indicate that the relative weight of respondents’ 

level of knowledge FAW life cycle reached 73%, while 

the relative weight of respondents’ level of knowledge 

onFAW’s behavior and manifestations of the infection 

reached 79%, moreover, the relative weight of the total 

level of knowledge is 77%. Findings of the study 

showed the relative weights of the respondents’ levels of 

implementing FAW prevention practices, monitoring 

practices, and intervention practices reached 78%, 75% 

and 67%, respectively. Results also showed that relative 

wight of the total respondents’ level of implementing the 

FAW management practices reached 77%. Results 

revealed that there are 24 associative relationships out of 

atotal of 70 possible relationships between the studied 

independent variables and respondents’ levels of 

knowledge and implementation of FAW management 

practices. 

Key words: Fall Armyworm, Agricultural Extension, 

Knowledge, Practices, Fall Armyworm Management, 

Luxor. 

 

 

 

 

 

 


