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  2008، ) 1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  الحمضیاتآلفةالبساتین في قضاء الرمادي ألصحابالمستوى المعرفي 

  وعالقته ببعض العوامل المستقلة) ةالیاسمین الصوفیةذباب(

  

  خمیس إبراهیمعدنان 

  جامعة االنبار /كلیة الزراعة 

  

  ةالخالص

ذبابــه ( ســتوى معرفــه اصــحاب البســاتین فــي قضــاء الرمــادي الفــه الحمضــیات اســتهدف البحــث تحدیــد م

مــن %) 30(وقــد اختیــرت عینــه عشــوائیه بنســبه , وتحدیــدا فــي منطقتــي الجزیــره والصــوفیه, )الیاســمین الصــوفیه 

) 28(ح مجمـــوع مجتمـــع البحـــث لیصـــب, مزارعـــا)92(مجمـــوع اصـــحاب البســـاتین فـــي المنطقتـــین والبـــالغ عـــددهم 

واســتخدمت اســتماره ,درجــه ) 46(فقــره درجــه المعرفــه بهــا ) 23(وى المعرفــي تضــمن تواعــد مقیــاس للمســ,ثـا مبحو 

وخلــــص البحــــث الــــى ان درجــــات مســــتوى معرفــــه المــــزارعین ,االســــتبیان لغــــرض جمــــع البیانــــات مــــن المبحــــوثین

ـــ3(المبحـــوثین الفـــه الحمضـــیات تقـــدر مـــابین ن الطـــابع العـــام لمســـتوى وا,)17.5(وبمتوســـط مقـــداره ,درجـــه )38ـ

تشـخیص الطـور (:وان ضعف المعرفه تركـز فـي المحـاور االتیـه,معرفه المزارعین بتلك االفه وصف بانه متوسط 

المســتوى المعرفــي كمــا توصــل البحــث الــى وجــود عالقــه ارتبــاط معنویــه بــین). تشــخیص الحشــره,المكافحــه,الضــار

مسـتوى اتصـال ,حجـم او مسـاحه البسـتان المـزروع بالحمضـیات(یـه وكـل مـن العوامـل المسـتقله االتالعام للمزارعین

وقـــد تضـــمن البحـــث عـــددا مـــن التوصـــیات لالرتقـــاء بمســـتوى معـــارف اصـــحاب . )المـــزارعین بمصـــادر المعلومـــات

  .والوقایه منها ومكافحتها البساتین بالجوانب المتعلقه بتشخیص االفه 

  

The level of Knowledge For AL-Ramadi Farmers To White Fly
(med fly) And It's Relation With Some Independent Factors

A. A. Khamis
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
The aim of this study is to identify the knowledge level of orchard farmers in 

ramadi province to a citrus pest (white fly) specifically in al-sofia and al-jazeraa 
areas. A random sample with a percentage of (30%) were chosen out of (92) farmers 
that means the sample was (28) farmers .

A standard measure of (23) questionnaire with a total grade (degree of 46) 
fixed to answer by farmers in a layout sheet.

Results showed that the knowledge level of farmers to this pest was
approximately (3-38) degree with an average of (17.5) degree, and the general look to 
this pest was medium, this weakness in knowledge which in focused on the 
identification of destructive stage, control and the identification of the insect .also, the 
a significant correlation between the knowledge level and the independent factors 
such as (the area and relation of farmers with information sources).



325

The study also included number of recommendations to farmers related to this 
pest and methods of this control.                                                               

  

  ةالمقدم

واء علـى صـعید حـاالت وبائیـه سـ9/4/2003لم یشهد قطرنا العزیز خالل السـنوات التـي سـبقت احـداث 

زاد انتشـار االفـات الزراعیـه ) 1()ريالجبـو (كما یذكر ره اال انه وخالل السنوات االخی,ني االنتاج النباتي او الحیوا

بشــكل ملفــت للنظــر والســبب فــي ذلــك یعــود الــى تــدمیر نظــام الحجــر الزراعــي واتــالف المحــاجر الحدودیــه وفقــدان 

الـى دخـول افـات جدیـده وتفـاقم افـات محلیـه ىوالـذي اد,اعیـه منهـاسیطره الدوله على حركـه البضـائع خاصـه الزر 

بت الحریه االستیرادیه التي منحها التجار النفسـهم عكما ل.لتصبح مشكله بعد ان كانت كامنه في السنوات السابقه 

  ).2(داتباستیراد مبیدات ردیئه النوعیه سببت بعلم او بدون علم في عدم استجابه االفات الزراعیه لفعل المبی

وهـي حشـره ,وتعد ذبابه الیاسمین الصـوفیه واحـده مـن اخطـر االفـات المـدمره الشـجار الحمضـیات عالمیـا

تجسـد خطـوره هـذه االفـه بسـبب تو .)1(اغلب بساتین الحمضیات فـي العـراقوافده لقطر انتشرت بشكل وبائي في

مـع قابلیــه تكاثریــه عالیــه )كثافــه االشــجار,عالیــه الرطوبـه ال,الحــراره( مالئمـه الظــروف البیئیــه السـائده فــي البســاتین

تنحدرذبابـه الیاسـمین الصـوفیه ) . 3(للحمضـیات سنه مما ینتج عن ذلك اصـابات انفجاریـه وبائیـه /مره)10-12(

ذ ان شـكل الحشـره صـغیر ولونهـا ابـیض مائـل 1من رتبه متشـابهه االجنحـه ویسـاعد فـي انتشـارها الرطوبـه العالیـه 

ویكــون , )4(جسـمها مــاده شـمعیه ذات شــعیرات اشــبه بالصـوف ولهــا اجنحـه تمكنهــا مـن الطیــرانلالصـفرار ویكســو

لعســلیه اكمـا تقــوم الیرقــات بافرازكمیـات كبیــره مـن النــدوه ,تواجـد الحشــره البالغـه علــى الســطح السـفلي الوراق الشــجره

یســبب تســاقطها وضــعف حیویــه لخالیــا مــن االوراق ممــا اوتمــتص الحشــره البالغــه عصــاره ,علــى االزهــار والثمــار

لونهــا وتامــا علــى الثمــار فتضــع االنثــى بیوضــها داخــل الثمــره اذ تســبب الیرقــات الفافســه عفــن المنطقــه, الشــجره 

امــا فــي حــاالت االصــابه المتقدمــه فكثــره ,وه یخــرج منهــا ســائل مــع اللــب خــلباهت وتنشــا منــاطق ر ابــاللون االصــفر 

  ).5(طر االسود لتصبح الشجره سوداء اللون ومن ثم هالكها الندوه العسلیه المفرزه تشجع نمو الف

یـــذكر ان اصـــابه بســـاتین الحمضـــیات بهـــذه الحشـــره فـــي القطـــر ســـجلت اعلـــى مســـتویاتها خـــالل عـــامي 

وان ظهور هذه االفه في هذا التوقیت كان في غایه الحرج لصـوبه االتصـاالت والزیـارات للبسـاتین 2004-2005

وللحــد مــن انتشــار هــذه االفــه تــم تشــكیل غرفــه عملیــات ,)1(لحقلیــه الخاصــه بالمكافحــه وصــعوبه تنفیــذ الفعالیــات ا

وبالتنسیق مع الدوائر االرشـادیه فـي مـدیریات الزراعـه ذبابه الیاسمین في الهیئه العامه لوقایه المزروعات وباشرت 

وطـرق مـن خطـوره هـذه االفـه بقصد توعیه اصحاب البساتین في المحافظات تنفیذ العدید من النشاطات االرشادیه 

ان توفیر معلومات وبیانات واقعیـه عـن مسـتوى معـارف المـزارعین بهـذه االفـه وطـرق ).6(الوقایه منها ومكافحتها 

اذ مـن الممكـن ان تكـون ,لـى انتشـار هـذا الوبـاء اعده العـاملین فـي مجـال السـیطره عالخالص منها یسـهم فـي مسـ

وانطالقـا ممـا ذكـر جـاء هـذا البحـث لیـوفر تلـك ,برامج الوقایه في المستقبل هذه البیانات مدخالت اساسیه في بناء

  :فقد استهدف البحث ما یلي,البیانات والمعلومات عن واقع معرفه اصحاب البساتین لهذه االفه الوبائیه

  الحمضیات في قضاء الرمادي لكل مما یليبساتینتحدید المستوى المعرفي الصحاب-1

  )ذبابه الیاسمین الصوفیه(م الصحاب البساتین الفه الحمضیات المستوى المعرفي العا  - أ

, الحشـرهتشـخیص(مسـتوى معرفـه اصـحاب البسـاتین لكـل محـور اوجانـب ذات عالقـه بمعرفـه هـذه الحشـره   -ب

)المكافحة,الوقایة,معرفة موعد حدوث االصابة,معرفة الضرر الذي تسببه الحشرة,تشخیص الطور الضار
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حجـم (ن المستوى المعرفي الصحاب البساتین وبعض العوامل المستقله المتعلقه بهم الكشف عن العالقه مابی-2

  .)ینالمهنه الثانویه للمزارع,مستوى االتصال بمصادر المعلومات,او مساحه البستان المزروع بالحمضیات

  

  البحثةمواد وطریقال

  :مجتمع البحث: اوال

قتــي الجزیــره والصــوفیه فــي قضــاء الرمــادي شــملت الدراســه جمیــع اصــحاب بســاتین الحمضــیات فــي منط

وقـد ,)7(لكل من منطقتي الجزیره والصوفیه على التـواليعامزار ) 40(,)52(مزارعا بواقع ) 92(والبالغ عددهم 

تم اختیار هذه المنطقتین لسـببین االول هـو كثـره تواجـد بسـاتین الحمضـیات فیهمـا والثـاني حـدوث اصـابات مرتفعـه 

مـن قبـل الجهـات المعنیـه للحـد اذ تم تنفیـذ بعـض الفعالیـات االرشـادیه ,)بابه الیاسمین الصوفیهذ(بافه الحمضیات

مــن مجمــوع اصــحاب البســـاتین %) 30(وقــد اختیــرت عینــه عشــوائیه حجمهـــا . مــن انتشــار هــذه االفــه ومكافحتهـــا

  .مزارعا ) 28(لیصبح مجموع مجتمع البحث 

  )مقیاس المستوى المعرفي(:ثانیا

محـاور تمثـل المجـاالت التـي یفتـرض ان یكـون المـزارع علـى معرفـه ودرایـه بهـا وهـي تشـخیص ) 6(تحدید تم -1

موعــــد حــــدوث ,االضــــرار التــــي تســــببها الحشــــره علــــى اشــــجار الحمضــــیات,تشــــخیص الطــــور الضــــار,الحشــــره

فقـــره ضـــمن تلـــك المحـــاور لتشـــكل بمجموعـــا المســـتوى ) 23(كمـــا تـــم تحدیـــد , المكافحـــه , الوقایـــه, االصـــابه

تشـــخیص الطـــور , فقـــره) 5(تشـــخیص الحشـــره : عرفـــي الصـــحاب البســـاتین اذ وزعـــت علـــى النحـــو االتـــيالم

, فقـره) 4(الوقایـه , فقـره) 1(موعد حـدوث االصـابه ,فقره ) 4(االضرار التي تسببها الحشره , فقره) 3(الضار 

یات فـــي ضـــوء وقـــد حـــددت تلـــك الفقـــرات او التوصـــ,)1(كمـــا مبـــین فـــي الجـــدول رقـــم , فقـــره) 6(المكافحـــه 

بــاحثین المختصــین فــي جانــب وقایــه المصــادر العلمیــه والنشــرات االرشــادیه واراء مجموعــه مــن االســاتذه وال

  .  لمزروعاتا

)1(,لعــدم المعرفــه) صــفر(درجــه وكمــا یلــي )2-صــفر(حــددت درجــه لمســتوى المعرفــه لكــل فقــره تقــدر مــابین -2

تشـخیص الحشـره:الـدرجات علـى المحـاور وكمـا یلـيعـتوبـذلك توز ,تامـهللمعرفـه ال)2(,للمعرفه الى حد ما

,درجـه)8صفرــ(االضـرار التـي تسـببها الحشـره,درجـه)6صفرــ(تشـخیص الطـور الضـار ,درجـه) 10صفرـ(

وبـذلك تحـددت ,درجـه)12صفرــ(المكافحه, درجه)8صفرـ(الوقایه, درجه)2صفرـ(موعد حدوث االصابه

.درجه)46فرـص(درجه المستوى المعرفي العام مابین

درجـه معرفـه ویـلالفـه الحمضـیات وذلـك مـن خـالل تحتم تحدید المسـتوى المعرفـي العـام الصـحاب البسـاتین-3

, )1-اقل من (منخفض,التي صنفت المعرفه الى ثالث مستویات ,كل منهم لتلك الفقره الى درجه معیاریه 

) .1+اكثرمن(مرتفع , )1+,1-بین(متوسط 

  

  

  

  ات العالقه بمعرفه ذبابة الیاسمین الصوفیةمحاور او الجوانب ذال) 1(الجدول رقم

  فقرات المعرفه  العدد  المحاور  ت

  5  الیاسمینةتشخیص ذباب  1
  .صغیره الحجم ویكسو جسمها شعیرات صوفیه,ـ شكل الحشره1

  .ـ لون الحشره ابیض مائل لالصفرار2



327

  .ـ حجم الحشره اصغر من الذبابه المنزلیه3

  .نیه بیضویه الشكلـ لون البیوض ب4

  3  تشخیص الطور الضار  2

  .ـ الطور الضارالیرقات والحوریات1

  .ـالیرقات بیضاء اللون والحوریات خضراء فاتحه اللون2

  .ـ اماكن تواجدها على االوراق والثمار واالزهار3

3  
ةالضرر الذي تسببه الحشر 

  على االشجار
4  

  .السوائل ذات لون اصفر باهتتكون مناطق عفنه ورخوه ملیئه ب:ـ على الثمار1

  .امتصاص عصاره االوراق ومن ثم ذبولها وتساقطها:ـ على االوراق2

  .ـ افراز ماده عسلیه على االوراق واالزهار3

  .ـالشكل العام للشجره تعفن واسوداد الشجره بالكامل وموتها4

  خالل شهري اذار ونیسان  1  ةموعد حدوث االصاب  4

  4  الوقایه  5

  .یه التقلیمـ اجراء عمل1

  .ـ استخدام السماد العضوي قبل تفتح البراعم الزهریه2

  .ـ الجني المبكر للحاصل3

  .ـ ازاله النباتات المصابه وحرقها4

  6  ةالمكافح  6

  .ـ استخدام محلول الزیت الصیفي او محلول الماء والصابون1

  .لتر ماء100لتر محلول الزیت او ربع كغم صابون لكل 2ـ التركیز 2

  .األول الى منتصف شباطموعد الرش من شهر كانونـ  3

  .ـ استخدام المبید الكیمیاوي الفاسیبرین او مبید التربیون4

  .لتر من الماء100سم مكعب لكل 50,ـ التركیز5

  .رشه عدا فتره التزهیر3ـ2ـ عدد الرشات 6

    23  المجموع  

    

  )مقیاس العوامل المستقله: (ثالثا

تم قیاس هذا المتغیـر مـن خـالل معرفـه مسـاحه البسـتان المـزروع : ن المزروع بالحمضیاتومساحه البستااـ حجم 1

  .باشجار الحمضیات مقدره بالدونم

عرفـه مسـتوى اتصـال المـزارع بالمصــادر متـم قیـاس هــذا المتغیـر وذلـك ب: ــ مسـتوى االتصـال بمصـادر المعلومـات2

اسـتخدام ,الكتـب والمجـالت الزراعیـه,ریه الزراعیـهالمكاتـب االستشـا,الشـعب الزراعیـه,مراكز البحوث(االتیه 

اذ تم تحدید المستوى وفق ,)االصدقاء او الجیران,الكلیات والمعاهد الزراعیه في المحافظه,شبكه االنترنیت

,علــى التــوالي)صــفر, 1, 2(واعطیــت االوزان ) الاتصــل,احیانــا,دائمــا(مقیــاس مكــون مــن ثالثــه مســتویات

  ).منخَفض, متوسط, مستوى مرتفع(المعیاریه تم تصنیفه الى مستویات ثالثه وباستخدام الدرجه 

تــم قیاســه مــن خــالل اســتجواب المبحــوث فیمــا اذا كانــت لــه مهنــه او عمــل ثــانوي ذات مــردود : ـــ المهنــه الثانویــه 3

نویـه لعدم وجود مهنه ثا) صفر(,درجه )2صفرـ(وحددت درجه المتغیر مابین ,مالي اضافه لمهنته االصلیه 

  .درجه وجود عمل ثانوي مستمر له مردود مالي) 2(, درجه وجود عمل بشكل غیر مستمر)1(,

  )اداة جمع البیانات: ( رابعا 

تضــمن الجــزء , اســتخدمت اســتماره االســتبیان وســیله لجمــع البیانــات مــن المبحــوثین مكونــه مــن جــزئین 

امـا الجـزء , لى بعـض العوامـل المسـتقله للمبحـوثین االول مجموعه من االسئله التي نستطیع من خاللها التعرف ع
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ذبابـــه الیاســـمین (الثــاني مـــن االســـتماره فقــد تضـــمن مجموعـــه اســـئله عــن واقـــع معرفـــه المـــزارعین بافــه الحمضـــیات 

) spss(واسـتخدم برنـامج التحلیـل االحصـائي , 2006وقد تم جمع البیانـات خـالل شـهري شـباط واذار ,) الصوفیه

مهیــدا التكــرارات والنســب المئویــه ومقــاییس النزعــه المركزیــه ومعامــل االرتبــاط تفیــهواســتخدمت,فــي تحلیــل البیانــات

  .الظهار النتائج ومناقشتها 

  

  ةمناقشالالنتائج و 

  :  ـ المستوى المعرفي الصحاب بساتین الحمضیات في قضاء الرمادي لكل مما یاتي 1

  ).بة الیاسمین الصوفیةذبا(حمضیات المعرفي العام الصحاب البساتین الفةالمستوى الـأ

بمســــتوى معــــرفتهم بحشــــره ذبابــــه الیاســــمین المتعلقــــه رجــــات المــــزارعین المبحــــوثین للمحــــاورظهــــر ان د

, الوقایـــة , موعـــد حـــدوث االصـــابة, ســـببها الحشـــرة االضـــرار التـــي ت,تشـــخیص الطـــور الضـــار, تشـــخیص الحشـــره(

صفرــ (درجـه علـى مقیـاس للمعرفـه یتكـون مـن )17, 5(متوسـط مقـداره بدرجـه و ) 38ـ 3(بین تقدر ما) المكافحة

وباســتخدام الدرجــه المعیاریــه لــدرجات المبحــوثین ظهــر ان المســتوى المعرفــي المتوســط قــد مثــل اعلــى ,درجــه )46

المعرفـي الصـحاب مسـتوىاللذا یوصـف ,%)21.43(یلیه المستوى المعرفي المرتفع بمقدار , %)67.86(النسب 

      ).2(كما مبین في الجدول رقم و , ین في قضاء الرمادي الفه الحمضیات بانه متوسط البسات

  

  اب البساتین في قضاء الرمادي الفة الحمضیاتالمستوى المعرفي العام الصح)2(الجدول رقم

  )الصوفیةالیاسمین ذبابة(

  النسبه المئویه  عدد المزارعین  الدرجه المعیاریه  المستوى
متوسط المستوى 

  المعرفي

  5.4  10.71  3  1- اقل من   منخفض

  13.8  67.86  19  1+,1-بین   متوسط

  33.8  21.43  6  1+اكثر من   مرتفع

  x   17.5  28  100  Sd   11.05¯    المجموع

  

  .الیاسمینكل او جانب ذات عالقه بعرفة ذبابةب ـ المستوى المعرفي الصحاب البساتین ل

ثین للمحاور ذات العالقه بعرفـه حشـره ذبابـه الیاسـمین تقـدر مـا ظهر ان درجات معرفه المزارعین المبحو 

فــي , %) 60(اذ بلغــت نســبتها ,بجانــب الوقایــه بالتسلســل االولالمتعلقــهوجــاءت المعرفــه,%)60ـــ% 26.6(بــین 

اذ بلغــت بســبتهما , بكــل مــن المكافحــه وتشــخیص الطــور الضــار بالتسلســل االخیــر حــین جــاءت المعرفــه المتعلقــه 

هـو وقد یعزى سـبب ارتفـاع المسـتوى المعرفـي المتعلـق بجانـب الوقایـه ) . 3(كما مبین في الجدول رقم %) 26.6(

اعتــاد اصــحاب هــي اعمــال دوریــه ) التقلــیم والتســمید العضــوي وازالــه الفــروع المریضــه وحرقهــا (ان فقــرات الوقایــه 

  .البساتین على القیام بها 

  

  الیاسمینةذبابعرفةبمالحمضیات لكل محور ذات عالقةاتیناصحاب بسمستوى معرفة) 3(لجدول رقم ا

المحاور ذات 

العالقه بمعرفة 

درجه معرفه 

فقراتها 

متوسط 

درجات 

لدرجه % 

معرفه 

  مستوى معرفه المزارعین لكل محور ذات عالقه بمعرفه ذبابه الیاسمین
  الترتیب

  1+مرتفع اكثر من   1+, 1-متوسط بین   1-منخفض اقل من
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ضمن   الحشرة

  المقیاس

معرفه 

  المزارعین

عدد   المزارعین

  المزارعین
%  

عدد 

  المزارعین
%  

عدد 

  المزارعین
%  

تشخیص ذبابة

  الیاسمین
10  3.1  31  10  35.72  13  46.42  5  17.86  3  

تشخیص الطور 

  الضار
6  1.5  26.6  9  32.14  16  57.14  3  10.72  4  

الضرر الذي 

  تسببه الحشرة
8  3.6  45  4  14.28  19  67.86  5  17.86  2  

موعد حدوث 

  االصابة
2  0.9  45  8  28.58  13  46.42  7  25  2  

  1  21.43  6  71.43  20  7.14  2  60  4.8  8  الوقایة

  4  7.14  2  57.14  16  35.72  10  26.6  3.2  12  ةالمكافح

  

  .بهمةالمتعلقةـ الكشف عن العالقه بین المستوى المعرفي للمزارعین المبحوثین وبعض العوامل المستقل2

  .أ ـ حجم او مساحه البستان المزروع باشجار الحمضیات 

, لتحدید العالقه بین المسـتوى المعرفـي العـام مـزارعین المبحـوثین ومسـاحه البسـتان المـزروع بالحمضـیات

والـــذي یشـــیر الـــى وجـــود عالقـــه بـــین ) 0.88(الـــذي بلغـــت قیمتـــه ) pearson(اســـتخدم معامـــل االرتبـــاط البســـیط 

بینهمـا موكدا معنویـه العالقـه) 9.3(وكانت قیمته ) t(التاكد من معنویه العالقه استخدم اختبار والجل , المتغیرین 

)8()الســـــعد(كـــــل مــــن ت هـــــذه النتیجــــه متفقـــــه مــــع ماتوصـــــل الیــــهاءوجــــ, %)1(وعلــــى المســــتوى االحتمـــــالي 

ـــــي(و ـــــان اصـــــحاب البســـــاتین)9()العجیل على االفكـــــار ذات المســـــاحات الواســـــعه هـــــم الشـــــریحه االكثـــــر اقبـــــاالب

ولغرض وصـف مسـتوى معرفـه المـزارعین المبحـوثین حسـب مسـاحه . والمستحدثات العلمیه ذات العالقه باعمالهم 

ر ان اعلــى مســتوى معرفــي للمــزارعین كــان ضــمن فئــه تــم تقســیمهم الــى ثــالث فئــات وظهــ,ه البســتان الــذي یملكونــ

جـه وكمـا مبـین فـي در )30.2(اهم المعرفـي بلـغ وان متوسط مستو %) 25(اذ كانت نسبتهم ,)دونم 11اكثر من (

  ) .4(الجدول رقم 

  

  

المستوى المعرفي الصحاب البساتین حسب مساحه البستان الذي یملكونه) 4(الجد ول رقم 

  الفئات
عدد 

  المزارعین

النسبه 

  المئویه

متوسط المستوى 

  المعرفي
  معامل االرتباط

) t(قیمه 

المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  8.1  35.71  10  دوندونم فما5

  15.2  39.29  11  دونم10ـ 6  0.01  9.3  0.88**

  30.2  25  7  دونم11اكثر من 

  x     9.7  Sd 6.8¯      100  28  المجموع

  

  .ب ـ مستوى االتصال بمصادر المعلومات 



330

,لغرض الكشف عن العالقـه بـین المسـتوى المعرفـي للمـزارعین و مسـتوى اتصـالهم  بمصـادر المعلومـات

بـین موجبـه وهو یـدل علـى وجـود عالقـه) 0.82(الذي بلغت قیمته pearson)  (استخدم معامل االرتباط البسیط 

موكــدا معنویــه العالقــه وعلــى ) 7.2(اذ كانــت قیمتــه ) t(وللتاكــد مــن معنویــه العالقــه اســتخدم اختبــار , المتغیــرین 

)11()الســعدي(و)10()الجنــابي(ه كــل مــن وتتفــق هــذه النتیجــه مــع مــا توصــل الیــ,)%1(المســتوى االحتمــالي 

الــذي یلعــب ذلــك بــان المســتوى المعرفــي للمــزارعین یــزداد بزیــاده مســتوى االتصــال والتعــرض لمصــادر المعلومــات,

ولوصــف مســتوى معــارف . اقنــاع المــزارعین واالســراع فــي تقبــل المعــارف والتقنیــات الحدیثــه دورا بــارزا فــي عملیــه

لـــى فئـــات وباســـتخدام الدرجـــه تـــم تـــوزیعهم ا, علومـــات ب مســـتوى اتصـــالهم بمصـــادر المثین حســـالمـــزارعین المبحـــو 

في مثل مسـتوى االتصـال المرتفـع , %)50(النسب 15المعیاریه ظهر ان مستوى االتصال المتوسط قد مثل اعلى 

  ) .5(وكما مبین في الجدول رقم ) %7.14(اوطا النسب بمقدار 

بمصادر المعلوماتاتصالهملمزارعین المبحوثین حسب مستوىالمستوى المعرفي ل) 5(الجدول رقم 

  الفئات
عدد 

  المزارعین

النسبه 

  المئویه

متوسط المستوى 

  المعرفي
  معامل االرتباط

) t(قیمه 

المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  6.4  42.86  12  منخفض

  15.3  50  14  متوسط  0.01  0.827.3  **

  32.2  7.14  2  مرتفع

  x   4,2  Sd 3.5¯      100  28  المجموع

  

  . ج ـ المهنه الثانویه للمزارعین 

ــتالكهم مهنــــه ثانویــــه ذات مــــردود مــــالي  , لتحدیــــد العالقــــه بــــین المســــتوى المعرفــــي للمــــزارعین ومــــدى امــ

, مشــیرا الــى وجــود عالقــه ســالبه بــین المتغیــرین )0.57-(اط البســیط الــذي بلغــت قیمتــه وباســتخدام معامــل االرتبــ

موكــدا معنویــه العالقــه بینهمــا ) 3.52-(الــذي بلــغ مقــداره ) t(ویــه هــذه العالقــه وباســتخدام اختبــار وللتاكــد مــن معن

قــد یعــود ســبب هــذه العالقــه العكســیه الــى ان اصــحاب البســاتین ذوي المهــن و , )%1(وعلــى المســتوى االحتمــالي 

التـي یمتلكونهـا لـم تشـكل عائقـا او الثانویه  قـد یسـتخدمون عمـال باجوراثنـاء فتـرات العمـل وان هـذه المهنـه الثانویـه

والجل وصف المستوى المعرفي للمزرعین المبحوثین حسـب امـتالكهم للمهـن .مانعا باهتمامهم ببساتینهم وتطویرها 

)مزارعــون ال یمتلكــون مهنــه ثانویــه (قســموا الــى فئــات وظهــر ان اعلــى مســتوى معرفــي كــان ضــمن فئــة , الثانویــه 

اوطا متوسـط للمعرفـه ) مزارعون لدیهم مهنه ثانویه دائمیه (في حین مثل , درجه ) 27.3(همقدار بمتوسط للمعرفه 

  )6(درجه وكما مبین في الجدول رقم ) 9.4(بمقدار 

  

  هاالمستوى المعرفي للمزارعین المبحوثین حسب المهن الثانویه التي یمتلكون) 6(الجدول رقم 

  الفئات
عدد 

  المزارعین

النسبه 

  المئویه

ى متوسط المستو 

  المعرفي

معامل 

  االرتباط

) t(قیمه 

المحسوبه

مستوى 

  المعنویه

  9.4  35.71  10  یمتلكون مهنه ثانویه دائمیهمزارعون
**

-0.57
  16.1  50  14  مزارعون عندهم مهنه غیر دائمیه  0.01  3.52-

  27.3  14.29  4  مزارعون الیمتلكون اي مهنه ثانویه

  x  1,2  Sd 0.68¯      100  28  المجموع
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  االستنتاجات

ذبابــه الیاســمین (ـــ تبــاین اصــحاب بســاتین الحضــیات فــي قضــاء الرمــادي فــي مســتوى معــرفتهم الفــه الحمضــیات 1

وبــالرغم مــن ذلــك فــان الطــابع العــام لمســتوى معرفــه المــزارعین , التــي تصــیب اشــجار الحمضــیات )الصــوفیه 

  .بتلك االفه یوصف بانه متوسط

وبـالرغم , عرفـه ذبابـه الیاسـمین مثین في مستوى معرفتهم لكل محور ذات عالقـه بتباین اصحاب بساتین المبحو ـ 2

تشــخیص الطــور الضــار (مــن ذلــك فــان المحــاور التــي توصــف بضــعف انخفــاض المعرفــه بهــا تتحــد بــاالتي 

  وان هناك حاجه لتطویر مستویاتهم المعرفیه بهذا الجانب,) تشخیص الحشره , افحه المك,

حجـم او مسـاحه البسـتان (سـتوى المعرفـي للمـزارعین المبحـوثین ارتباطـا معنویـا موجبـا بكـل مـن ـ نظرا الرتبـاط الم3

نستنتج من ذلك ان المـزارعین الـذین یملكـون , )مستوى االتصال بمصادر المعلومات ,المزروع بالحمضیات 

اتهم االجــــدر ان تكــــون مســــتوی.  مســــاحات واســــعه وان مســــتوى اتصــــالهم بمصــــادر المعلومــــات مرتفــــع هــــم 

الن هــذا المســـتوى المعرفـــي ,باختصاصــاتهم عـــن بــاقي اقـــرانهم مــن المـــزارعین فیمــا یتعلـــق مرتفعـــهالمعرفیــه

  المرتفع ناتج اصال من تقبل وتبني اولئك المزارعون لالفكار والمستحدثات العلمیه

  

  التوصیات

رار بتكثیـف الجهـود مـن خـالل توصي الدراسه ضروره االستم,ـ رغم ان المستوى المعرفي للمزارعین كان متوسط 1

اســتخدام مختلــف الطرائــق والوســائل االرشــادیه بقصــد تنمیــه معــارف اصــحاب البســاتین واالخــذ بالتوصــیات 

وتطـــویر مســـتویاتهم , علیهـــا القضـــاء فـــي مجـــال مكافحـــه افـــه الحمضـــیات و العلمیـــه واالعتمـــاد علـــى انفســـهم 

  .ي فیها منخفض المعرفیه خصوصا تلك المحاور التي كان مستواهم المعرف

ـ ضروره اعتماد الخصائص والعوامل التي ارتبطت معنویا بالمستوى المعرفي للمزارعین واتخاذها معیـارا لالجهـزه 2

  یات العلمیه بین صفوف المزارعینالعامله في مجال نشرالتقنیات والتوص

ـــ 3 ت ووســـائل اتصـــال جدیـــده لـــدى المـــزارعین بالمصـــادر المعرفیـــه وفـــتح قنـــواتنمیـــه مســـتویات االتصـــال ینبغـــيـ

  .ومتطوره بین الجهات البحثیه واالرشادیه والمزارعین 

تفعیل نظام الحجـر الزراعـي فـي المراكـز الحدودیـه ووضـع قـوانین صـارمه للسـیطره علـى حركـه البضـائع ـ ینبغي4

ن اســـتیراد وكــذلك تنشــیط وتفعیــل اجهــزه التقیـــیس والســیطره النوعیــه للقیــام بمهامهــا للحــد مــ, الداخلــه للقطــر 

  .تشریع ضوابط صارمه بذلك المبیدات ذات النوعیه الردیئه و 
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