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  ةالخالص

علـى واقـع تصادي الشجار النخیل وذلك من خالل الوقـوفالنهوض واالرتقاء بالواقع الزراعي واالقةبغی

ت خدمــة النخیــل وتحدیــد نــواحي الضــعف والقصــور واســبابه ت المــزارعین ومــدى اهتمــامهم بعملیــامعــارف ومعلومــا

المتعلقة بتشخیص ومكافحـة النخیلبساتینتیاجات التدریبیة الصحاب حفقد استهدف البحث تحدید اال, ومعالجته 

اذ تـم اجـراء البحـث علـى , تلـك االحتیاجـات بللمـزارعینمتغیـرات الشخصـیهوعالقة بعـض ال, بعض افات النخیل 

مزارعـا وكانـت نسـبة ) 358(مزارعا من مجموع مزارعي النخیل في قضـاء هیـت والبـالغ عـددهم ) 36(عینة قوامها 

تتمیـز بكثـرة ) حشرات وامراض(افات زراعیة ) 5(واعد مقیاس لالحتیاجات التدریبیة اذ تم تحدید , %) 10(العینة 

لكــل افــة زراعیــة تمثــل او توصــیاتفقــرات) 5(فقــرة بواقــع ) 25(حــددت فــي ضــوئها, اصــابتها الشــجار النخیــل 

الحتیاجـــات التدریبیـــة للمـــزارعین فیمـــا یتعلـــق وخلصـــت الدراســـة بـــان ا  ,للمـــزارعین مجـــاالت االحتیاجـــات التدریبیـــة 

درجــة ) 34-صــفر(اذ بلغــت درجــات المبحــوثین مــابین , بتشــخیص ومكافحــة افــات النخیــل كانــت مرتفعــة نســبیا 

, ت التدریبیــة المرتفعــه جــامــن المبحــوثین كــانوا ضـمن مســتوى االحتیا%) 44,45(وان , ) 14,3(توسـط مقــداره موب

د عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة بـــین مســـتوى االحتیاجـــات التدریبیـــة وكـــل مـــن العوامـــل كمـــا توصـــلت الدراســـة الـــى وجـــو 

مـدى , درجـة الرضـا عـن العائـد االقتصـادي للحاصـل, الخبـرة فـي زراعـة النخیـل ( الشخصیة المتعلقة بالمزارعین 

ات وتضــــمن البحــــث بعــــض التوصــــی, )بالتوصــــیات العلمیــــة المتعلقــــة بمكافحــــة افــــات النخیــــلقناعــــة المــــزارعین

  .والمقترحات التي من شانها ان تسهم باالرتقاء والنهوض بالواقع الزراعي الشجار النخیل
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Abstract
For a better agricultural and economical status of date palm trees and to know 

where our standing would be, the aim of this study is to study the important needs for 
training farmers on the main requirements for date palm identification and control.                

The study was done on a sample of (36) farmers selected randomly from the 
total numbers (358) farmers. A standard measure for the required needs is done by
specifying five pests (insects, diseases) and (25) items were put developed measuring 
the needs of those farmers. Results showed the required training needs for date palm 
farmers were high and their scores were ranged (0-34) degree an average of (14.3) 
degree. A percent of (44.45%) farmers were within the level of high training need 



according to low scores they had gotten to that specified measure. There was a linear 
significant regression between the required training level and personal qualifications 
such as experience in date palm plantation and their satisfaction with economical 
return and finally their responding to the recommendations given about date palm.

  ةالمقدم

بـه المجیـد اذ ورد بـذكرها فـي كتاوتعـالىشرفها اهللا سـبحانهالمباركة التيالنخیل من االشجارتعد شجرة

هزي الیك بجذع النخلـة تسـاقط علیـكو (و) والنخل باسقات لها طلع نضید (جل قوله عز و ایه منها ) 21(ت في 

) 2) (اكرمـوا عمـتكم النخلـه(هلـى اهللا علیه وسلم باكرامها بقو كما اوصى نبینا الكریم محمد صل, ) 1) (رطبا جنیا 

.  

الـف ) 618(نخیـل اذ تقدر المساحة المزروعـة بال, للنخیل اهمیة كبیرة ومكانة متمیزة في وطننا العربي و 

وفــي العــراق تحتــل , ) 3(الــف هكتــار) 780(مــن مجمــوع المزروعــة بالعــالم والبالغــة %) 79(هكتــار اي مانســبته 

اشجار النخیل اهمیة كبیرة في الزراعة بسبب مكانتها االقتصادیة والتاریخیة وانه یاتي فـي مقدمـة بلـدان العـالم مـن 

لمســاحة المزروعــة باشــجار اذ تغطــي مــایقرب نصــف اد النخیــل لــذا یوصــف العــراق ببلــحیــث المســاحة المزروعــة

وبـالرغم مـن ).4(وتعد نشـاطا زراعیـا اساسـیا لعـدد كبیـر مـن المـزارعین فـي المنطقتـین الوسـطى والجنوبیـة الفاكهه 

اذ تشــیر المصــادر بــان متوســط االنتاجیــة للفتــرة , ة لنخلــة فــي العــراق توصــف بانهــا منخفضــذلــك اال ان انتاجیــة ا

, ) 3(كغـم فـي نفـس الفتـره )150(رنة بمتوسط انتاجیة النخلة فـي امریكـا والبـالغ اكغم مق) 60(بلغ 1950-1999

واسباب االنخفاض هذه تعود الى عوامل عدیدة یاتي في مقدمتها ضعف وقلة االهتمام بعملیات خدمة النخیـل مـن

  .)5()وغیرهاالمراض والحشرات افحة االسقي ومكتكریب و التسمید و ال(تشمل هذه الخدمة قبل المزارعین اذ

اذ باالشــجارومتنوعــة تلحــق اضــرارا واســعةالنخیــل یصــاب بافــات عدیــدةتوكــد المصــادر العلمیــة بــانو 

تسـویقه عملیـةتودي الى ضعف النخلة وقلة انتاجیتها وربما هالكها فضال عن ردائة نوعیة الثمـار والـذي یصـعب

عنكبــوت (یـة التـي تصـیب اشـجار النخیـل ومـن بـین اشــهر االفـات الزراع.)6(االسـعارویـوثر بشـكل سـلبي علـى

اذ تتمیـز هـذه االفـات ) حفـار سـاق النخیـل , مـرض خیـاس طلـع النخیـل , حشرة الحمیره , دوباس النخیل , الغبار 

تلـك ان مكافحـة بـوتشیر المصادر ایضا , ) 7(بخطورتها وانتشارها الواسع في القطرمسببة خسائر اقتصادیة كبیرة 

  ) .8(االفات واعداد برامج وقائیة فاعلة شكل عامال بارزا في ارتفاع انتاجیة النخیل 

فـــي مجـــال خدمـــة والعملیـــةویعـــد انخفـــاض مســـتوى معـــارف المـــزارعین وقلـــة خبـــراتهم ومهـــاراتهم العلمیـــة

  .النتاجیةعلى ااسلبوینعكس سهم في انخفاض مستوى االهتمام بتلك االشجارالنخیل عامال مهما ی

فــي حاصــل التمــور بشــكل واضــح انخفاضــا كبیــرا  ان المتطلــع والمراقــب لالســواق المحلیــة الیــوم یلحــظ

  .مع ارتفاع االسعار بشكل كبیر الجیدة وندرتها وردائة النوعیة وقلة االصناف 

لــذا فــان تــوفیر بیانــات ومعلومــات واقعیــة عــن مــدى اهتمــام اصــحاب مزارعــي النخیــل ببســاتینهم ومســتوى 

قهم للتوصـــیات الزراعیـــة المتعلقـــة بخدمـــة هـــذه االشـــجاروتحدید نـــواحي الضـــعف والقصـــور ومجاالتـــه واســـبابه تطبـــی

اذ من الممكن ان تكون هذه البیانات , تطویر زراعة النخیل واالرتقاء بهوكیفیة معالجته یشكل قاعدة انطالق في 

  .طویر والمعلومات الواقعیه مدخالت اساسیة في بناء برامج التنمیة والت

جاءت هذه الدراسة لتوفر جانبا من تلـك البیانـات مـن خـالل محاولـة االجابـة عـن , بناءا على ماتم ذكره 

  :ةیالتساؤالت التال

  :تدریبیة الصحاب بساتین النخیل التعلقة بكل ممایاتي ماهي االحتیاجات ال-1



  .فیما یتعلق بتشخیص ومكافحة بعض االفات الزراعیة التي تصیب اشجار النخیل  - أ

دوباس النخیـل و حشـرة الحمیـره , عنكبوت الغبار (فیما یتعلق بتشخیص ومكافحة كل افة من االفات االتیة   -ب

    ).خیاس طلع النخیل , حفار ساق النخیل , 

  :ماالعالقة بین مستوى االحتیاجات التدریبیة للمزارعین وكل من العوامل الشخصیة التالیة -2

  .الخبرة في زراعة النخیل   - أ

.ضا عن العائد االقتصادي للنخیلر درجة ال  -ب

.مدى قناعة المزارعین بالتوصیات الزراعیة المتعلقة بمكافحة افات النخیل   -ت

  

  العملوطریقةمواد ال

  مجتمع البحث: اوال

مزارعـا مـوزعین علـى ) 358(ساتین النخیل في قضاء هیت والبالغ عددهم بب شمل البحث جمیع اصحا

مجمـوع مجتمـع البحـث وبلغ, من مجموع المزارعین ) %10(عشوائیة بنسبة سحب عینة اذ تم, )9(مناطق ) 5(

ویعـود سـبب اختیـار قضـاء هیـت منطقـة للدراسـة الـى كثـرة تواجـد , ) 1(مبحوثا وكمـا مبـین فـي الجـدول رقـم ) 36(

  .والممتدة على جانبي نهر الفراتبساتین النخیل فیها

  

  ل في قضاء هیتتوزیع عینة اصحاب بساتین النخی) 1(الجدول رقم 

  مجتمع البحث  عددالمزارعین  اسم المنطقه  ت

  10  102  قندي  1

  8  78  بصایر  2

  7  66  التربه  3

  5  47  الكبانیه  4

  6  65  الدواره  5

  36  358  المجموع

  

  المقیاس:  ثانیا 

تشـــخیص الصـــحاب البســـاتین والمتعلقـــة بالحتیاجـــات التدریبیـــةاعـــد مقیـــاس لمســـتوى ا: االحتیاجــات التدریبیـــة -1

  :ومكافحة بعض افات النخیل وكما یاتي 

عنكبـــوت ( لبســاتین النخیـــل وهــي الواســعةاصـــابتهابتتمیــز) حشــرات وامـــراض(راعیــة افـــات ز ) 5(تــم تحدیــد -أ

  ) .خیاس طلع النخیل , حفار ساق النخیل , حشرة الحمیره , دوباس النخیل , الغبار

الت االحتیاجـات التدریبیـة للمـزارعین والمتعلقـة بتشـخیص فقرة ضمن المحاور اعاله تمثـل مجـا) 25(حددت -ب

( وشــــملت هـــذه التوصــــیات , توصــــیات علمیـــة لكــــل افـــة زراعیـــة ) 5(ومكافحـــة تلـــك االفــــات وزعـــت بواقـــع 

موعـد , التركیـز , المبید المستخدم في مكافحتهـا , تشخیص االفة , االعراض التي تسببها االفة على النخلة 

هذه التوصیات في ضوء االدبیات العلمیة والنشرات االرشادیة المتعلقة بخدمة اشـجار اذ تم تحدید , ) الرش 

  )   2(النخیل وكما مبین في الجدول رقم



واجریــت اختبــارات , ) 2–صــفر (وضــعت درجــات لمســتوى االحتیاجــات التدریبیــة لكــل توصــیة تقــدر مــابین -ج

) صــفر(اذ مثــل ال , ا یتعلــق بتلــك التوصــیات فیمــومعلومــاتهممســتوى معــارف المــزارعینتحصــیلیة لمعرفــة 

بــذلك تحــددت درجــات , لالجابــة الصــحیحة ) 2(, لالجابــة الصــحیحة الــى حــد مــا ) 1(, لالجابــة الخاطئــة 

فــــي حــــین تحــــددت درجــــات , درجــــات ) 10–صــــفر ( المبحــــوثین للتوصــــیات المتعلقــــة بكــــل افــــة زراعیــــة 

ومـــن خـــالل تحویـــل درجـــات كـــل , درجـــة ) 50–صـــفر (المبحـــوثین لمســـتوى االحتیاجـــات التدریبیـــة مـــابین 

: اذ صـــنفت الـــى ثـــالث مســـتویات , مبحـــوث الـــى درجـــة معیاریـــة لتحدیـــد المســـتوى العـــام لتلـــك االحتیاجـــات 

  ) .1+اكثر من ( مرتفع , ) 1-,1+مابین (متوسط , ) 1-اقل من ( منخفض 

  :المتعلقة بالمزارعینالعوامل المستقله-2

تــم قیــاس هــذا المتغیــر وذلــك بمعرفــة عــدد الســنوات التــي مــارس فیهــا المبحــوث : عــة النخیــل الخبــرة فــي زرا-أ

  .تم توزیعهم الى فئات فیما بعد في زراعة وخدمة بساتین النخیل حیثالعمل

طـرح تسـاؤل مـن خـاللتم قیاس هـذا المتغیـر وذلـك: درجة الرضا عن العائد االقتصادي السنوي للنخیل -ب

ه معرفــة یمكــن فــي ضــوء)  غیــر راض , نوعــا مــا , راض جــدا (مكــون مــن ثــالث مســتویات علــى المبحــوثین

  .على التوالي ) صفر , 1, 2( واعطیت االوزان , رضا وقناعة المزارع عن العائد االقتصادي للنخیل 

ذلــك وقـد قــیس هـذا المتغیــر و : مـدى قناعــة المـزارعین بالتوصــیات العلمیـة المتعلقــة بمكافحــة افـات النخیــل -ج

اذ تضــمن هــذا ) غیــر مقتنــع , نوعــا مــا , مقتنــع جــدا ( مــن خــالل بنــاء مقیــاس مكــون مــن ثــالث مســتویات 

علـى التـوالي ) صـفر , 1, 2( فقرات تمثـل توصـیات مكافحـة افـات النخیـل واعطیـت االوزان ) 6(المقیاس 

الـى ثـالث ة تم تصـنیفهادرجة المعیاریخدام التوباس) 12–صفر ( وبذلك تحددت درجة مدى القناعة مابین 

  .مستویات 

اســتخدمت اســتمارة االســتبیان كــاداة لجمــع البیانــات مــن المــزارعین المبحــوثین مكونــة مــن :اداة جمــع البیانــات -3

امــا الجــزء الثــاني فقــد , تضــمن الجــزء االول بعــض االســئلة المتعلقــة بالعوامـل الشخصــیة للمــزارعین , جـزئین 

یة لمعرفـة واقـع معـارف وخبـرات المبحـوثین فـي مجـال تشـخیص ومكافحـة تضمن بعض االختبارات التحصـیل

  .2006تشرین الثاني وكانون االول وقد تم جمع البیانات خالل شهري , افات النخیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  افات النخیلفقرات التوصیات العلمیة المتعلقة بتشخیص ومكافحة) 2(الجدول رقم 

  اسم االفه  ت
عدد 

  فقراتها
  التوصیات



1  
عنكبوت 

  الغبار
5  

یحــاط العــذق بخیــوط حریریــة اشــبه بــالعنكبوت وتكــون الثمــار حمــراء مائلــة للســواد ویتــراكم علیهــا -1

  .الغبار

.االفة المسببة هي عنكبوت الغبار -2

.المبید المستخدم زهر الكبریت او النیرون -3

) .سي سي لكل لتر ماء 1(النیرون , ) غم لكل نخله100(التركیز زهر الكبریت -4

  .موعد الرش خالل شهري حزیران وتموز -5

  5  دوباس النخیل  2

كثرة تواجد مادة دبسیة على النخلة بحیث یكون شكلها لماع وتصفر االجزاء الخضرة في النخلة -1

  .وتتیبس 

.ى دوباس النخیل المسبب هو حشرة لونها اخضر تسم-2

.ید المستخدم نوكوز او المالثیون المب-3

.تر من الماء ل5سم مكعب لكل 5التركیز -4

  .موعد الرش خالل شهر مایس -5

  5  حشرة الحمیره  3

كثرة الخیوط الحریریة على العذق وتكون الثمار بنیة اللون وتتساقط على االرض وتصبح -1

  ).حشف(

.المسبب فراشة صغیرة لونها فضي تسمى الحمیره -2

.المبید المستخدم اكتلك او نوكوز -3

)لتر لكل دونم 1(نوكوز ,) ربع لتر لكل دونم (التركیز اكتلك -4

  .موعد الرش بدایة شهر اذار -5

4  
حفار ساق 

  النخیل
5  

وجود انفاق في كرب السعف وساق النخلة مع وجود مادة لماعة صمغیة تضعف النخلة وتودي -1

  .الى هالكها 

.المسبب یسمى حفار ساق النخیل -2

.المبید المستخدم الدیازینون او السوبر اسید -3

) .لكل لتر ماء سي سي1( التركیز -4

  .موعد الرش خالل شهر نیسان -5

5  
خیاس طلع 

  النخیل
5  

  .وجود بقع صغیرة على الطلع ویصبح غالف الطلع ابیض اللون والیتفتح ویموت -1

.المسبب هو مرض یسمى خیاس طلع النخیل -2

.المبید المستخدم البنلیت -3

) .لتر ماء 5غم لكل 5( التركیز -4

  .االول وكانون االول موعد الرش مرتین خالل تشرین-5

  

  

  

    

  

  المناقشةالنتائج و 

  :االحتیاجات التدریبیة الصحاب بساتین النخیل المتعلقة بكل مما یاتي -1

  :تشخیص ومكافحة بعض االفات الزراعیة التي تصیب اشجار النخیل   -أ



اظهــرت النتــائج بــان االحتیاجــات التدریبیــة الصــحاب البســاتین المبحــوثین والمتعلقــة بتشــخیص ومكافحــة 

اذ بلغـــت درجـــات المبحـــوثین فـــي مجـــال معلومـــاتهم ومعـــارفهم , بعـــض افـــات النخیـــل كانـــت بمســـتوى مرتفـــع نســـبیا 

, حفــار ســاق النخیــل , میــره حشــرة الح, دوبــاس النخیــل , عنكبــوت الغبــار ( بعملیــة التشــخیص والمكافحــة لالفــات 

مــــن ) %44.45( وان , ) 14.3( وبمتوســــط مقــــداره , درجــــة ) 34–صــــفر (مــــابین  )خیــــاس طلــــع النخیــــل 

وكمـا مبـین , المزارعین المبحوثین هم بحاجة الى دورات تدریبیة مكثفة في مجال تشخیص ومكافحـة افـات النخیـل 

  ) .3(في الجدول رقم 

  

  حتیاجات التدریبیة للمزارعین والمتعلقة بتشخیص ومكافحة بعض افات النخیلمستوى اال) 3(الجدول رقم 

مستوى االحتیاجات 

  التدریبیة للمزارعین
  النسبه المئویه  عدد المزارعین  الدرجه المعیاریه

متوسط درجات 

  المبحوثین

  2.3  44.45  16  1- اقل من   مرتفع

  11.1  36.11  13  )1-,1(+بین   متوسط

  30.2  19.44  7  1+اكثر من   منخفض

  x  14.3  36  100  Sd  13.8¯  المجموع

  :فیما یتعلق بتشخیص ومكافحة كل افة من االفات الزراعیة التي تصیب اشجار النخیل   -ب

ظهر ان متوسط درجات االحتیاجات التدریبیة للمزارعین المبحوثین المتعلقة بتشخیص ومكافحـة كـل افـة 

وبـالرغم مـن ان , ) 10–صـفر ( یتكـون مـن درجة وفق مقیـاس ) 3.9–1.9( زراعیة من افات النخیل مابین 

معظــم درجــات المــزارعین التــي مثلــت مــدى معلومــاتهم وخبــراتهم فــي مجــال تشــخیص ومكافحــة افــات النخیــل كانــت 

اال ان تلك الحاجات ظهرت بصورة متباینة , منخفضة وان هناك حاجة الجراء عملیة تدریبیة لهم في هذا المجال 

في حین , بالمرتبة االولى ) حفار ساق النخیل (بتشخیص ومكافحة افة اجات التدریبیة المتعلقةتیحاءت االاذ ج, 

وقـد یعـود , ) 4(وكما مبین في الجدول رقم , المرتبة االخیرة ) عنكبوت الغبار ( لمتعلقة بافة لت االحتیاجات اتحا

دون افـــة زراعیـــةمزارعـــي النخیـــل وتركیزهـــا علـــى لموجهـــة لفـــي ذلـــك لتبـــاین حجـــم النشـــاطات االرشـــادیة االســـبب 

وقد یعود السبب ایضا لتفاوت معرفة المزارعین  باعراض االصابة بتلك االفـات اذ تكـون واضـحة یمكـن , ى االخر 

  .التشخیص والتعرف في افة غیرها بینما یتعذر على المزارع ,ما تشخیصها بسهولة في افة

  :لعوامل الشخصیة المستقلة التالیةت التدریبیة للمزارعین وكل من اتحدید العالقة بین مستوى االحتیاجا-2

  :الخبرة في زراعة النخیل    -أ

اسـتخدم معامـل , لتحدید العالقة بـین مسـتوى االحتیاجـات التدریبیـة للمـزارعین والخبـرة فـي زراعـة النخیـل 

, عالقــة طردیــة بــین المتغیــرین وهــو یشــیر الــى وجــود ) 0.90(اذ بلغــت قیمتــه , )  pearson(االرتبــاط البســیط 

موكــدا معنویــة العالقــة ) 11.3(والــذي بلغــت قیمتــه ) t(اســتخدم اختبــار , ولغــرض التاكــد مــن معنویــة هــذه العالقــه 

هم الفئة ) سنوات فما دون10(وظهر ان المزارعین اصحاب الخبرة الزراعیة , ) 0.01(وعلى المستوى االحتمالي 

). 5(وكمــا مبــین فــي الجــدول رقــم , یبیــة فــي مجــال تشــخیص ومكافحــة افــات النخیــل االكثــر احتیاجــا للعملیــة التدر 

اللـذان اشـارا الـى وجـود عالقـة , ) 11)(الجنـابي( و) 10) (السـعیدي(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل الیه كل مـن

زراعیـــة المســـتحدثة ارتبـــاط طردیـــة بـــین مســـتویات المـــزارعین المعرفیـــة واســـتعدادهم لتقبـــل وتبنـــي التقانـــات واالفكارال

  .  وعامل الخبرة الزراعیة التي یمتلكونها 

  



  االحتیاجات التدریبیة للمزارعین والمتعلقة بتشخیص ومكافحة كل افة زراعیة من افات النخیل) 4(الجدول رقم 

االفات الزراعیة 

التي تصیب اشجار 

  النخیل

متوسط 

درجات 

معرفه 

المزارعین 

بعملیة 

التشخیص 

  والمكافحة

  یاجات التدریبیة للمزارعین والمتعلقة بتشخیص ومكافحة افات النخیلاالحت
الترتیب 

من 

حیث 

الحاجة 

  التدریبیة

  منخفض   متوسط   مرتفع 

عدد 

  المزارعین
%  

عدد 

  المزارعین
%  

عدد 

  المزارعین
%  

  5  19.44  7  36.12  13  44.44  16  3.9  عنكبوت الغبار

  3  16.66  6  41.67  15  41.67  15  3.01  دوباس النخیل

  2  13.88  5  38.88  14  47.22  17  2.9  حشرة الحمیره

  1  11.11  4  41.67  15  47.22  17  1.9  حفار ساق النخیل

  4  22.24  8  38.88  14  38.88  14  3.6  خیاس طلع النخیل

  

عین حسب الخبرة في زراعة النخیلاالحتیاجات التدریبیة للمزار ) 5(الجدول رقم 

  %  عدد المزارعین  الفئات

ط متوس

درجات 

  المزارعین

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

         مستوى 

  المعنویه

  2.3  22.22  8  سنوات فما دون10

  8.1  30.56  11  سنه20–11  0.01  11.02  **0.90

  20.1  36.11  13  سنه30–21

  29.2  11.11  4  سنه31اكثر من 
¯x  16.9              sd    10.6  

    100  36  المجموع

  %1معنوي على مستوى احتمالیة **  

  

  .درجة رضا المزارعین عن العائد االقتصادي للنخیل ب ـ 

بـــین مســـتوى ) 0.01(اظهـــرت النتـــائج وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة موجبـــة علـــى المســـتوى االحتمـــالي 

امــل االرتبـــاط اذ بلغــت قیمـــة مع, االحتیاجــات التدریبیــة للمـــزارعین ودرجــة الرضــا عـــن العائــد االقتصـــادي للنخیــل 

وتبـــین ان المـــزارعین الـــذین یمتـــازون بمســـتوى رضـــا , ) t) (5.8(فـــي حـــین بلغـــت قیمـــة اختبـــار ) 0.74(البســـیط 

اذ مثلـوا اعلـى النسـب بمقـدار , منخفض عن العائد االقتصادي للنخیل هم الشریحة االكثر حاجة للعملیة التدریبیة 

و ) 12()الجـادري(نتـائج كـل مـن هذه النتیجة متوافقة مـع وتاتي, ) 6(وكما مبین في الجدول رقم , %) 47.22(

ماذ یشــكل المــردود االقتصــادي المرتفــع للمحصــول واقتنــاع المــزارع بــه عــامال دافعــا ومحفــزا لهــ, ) 13()االوســي(

ترتفع والتي بتطبیقها , لالستجابة وتبني كل ماهو جدید من المستحدثات العلمیة ذات العالقة بالمحصول المزروع 

  .انتاجیة المحصول وتزید من ربحیة المزارع 

  

رضا عن العائد االقتصادي للنخیلاالحتیاجات التدریبیة للمزارعین حسب درجة ال) 6(الجدول رقم 



مستوى رضا المزارعین عن 

  العائد االقتصادي
  %  عدد المزارعین

متوسط 

درجات 

  المزارعین

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

         مستوى 

  یهالمعنو 

  29.5  19.45  7  مرتفع

  10.7  33.32  12  متوسط  5.80.01  **0.74

  2.7  47.22  17  منخفض

  x    0.6                sd       0.7¯    100  36  المجموع

  %1معنوي على مستوى احتمالیة **  

  

  .مدى قناعة المزارعین بالتوصیات العلمیة المتعلقة بمكافحة افات النخیل -ج

ان هنــاك عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین مســتوى االحتیاجــات ) 7(تــائج ومــن خــالل الجــدول رقــم اظهــرت الن

اذ بلـــغ قیمـــة معامـــل , التدریبیـــة للمـــزارعین ومـــدى قنـــاعتهم بالتوصـــیات العلمیـــة المتعلقـــة بمكافحـــة افـــات النخیـــل 

وقد مثل فئـة المـزارعین , یرین موكدا معنویة العالقة بین المتغ) t) (4.3(وقیمة اختبار , ) 0.75(االرتباط البسیط 

یلیها المزارعـون ضـمن مسـتوى , %) 38.88(اصحاب القناعة المتوسطة بالتوصیات العلمیة اعلى النسب بمقدار

بـان االتجاهـات ,)14()الطنـوبي ( وتتفـق هـذه النتیجـة مـع ماذهـب الیـه , %)36.12(القناعة المنخفض بمقـدار 

لوجیـا الزراعیـة والعمـل االرشـادي تشـكل احـد اهـم المعوقـات الرئیسـة فـي عملیـة السلبیة للمزارعین نحو تطبیـق التكن

  . نشر وتبني التكنلوجیا الزراعیة الحدیثة 

  

االحتیاجات التدریبیة للمزارعین حسب قناعة المزارعین بالتوصیات العلمیة المتعلقة بمكافحة ) 7(الجدول رقم 

ت النخیلافا

المزارعین قناعةمستوى

  العلمیةبالتوصیات
  %  عدد المزارعین

متوسط 

درجات 

  المزارعین

معامل 

  االرتباط

T

  المحسوبه

         مستوى 

  المعنویه

  27.6  25  9  مرتفع

  12.2  38.88  14  متوسط  4.30.01  **0.57

  3.1  36.12  13  منخفض

  x  3.7                sd       3.4¯      100  36  المجموع

  %1مالیة معنوي على مستوى احت**  

  

االستنتاجات

بمســتوى احتیاجــاتهم التدریبیــة المتعلقــة بتشــخیص ومكافحــة بعــض تبــاین اصــحاب البســاتین فــي قضــاء هیــت -1

, وان الطابع العام لمسـتوى معـارفهم وخبـراتهم فـي مجـال المكافحـة غیـر مـرض وغیـر مشـجع , افات النخیل 

  .حتیاجات التدریبیة المرتفعة من المزارعین المبحوثین كانوا من ذوي اال%) 44,45(اذ ان 

تباین المزارعون ایضا فـي مسـتوى حاجـاتهم التدریبیـة المتعلقـة بتشـخیص ومكافحـة كـل افـة زراعیـة مـن التـي -2

وبـــالرغم مـــن وجـــود حاجـــة لتـــدریب المـــزارعین فـــي مجـــال مكافحـــة جمیـــع االفـــات , تصـــیب اشـــجار النخیـــل 

دوبـاس , حشـرة الحمیـره, حفـار سـاق النخیـل (ال مكافحـة الزراعیة المدروسة اال انها االكثر واالبرز في مجـ



علـى التـوالي وفـق مقیـاس مكـون ) 3.01, 2.7, 1.9(اذ بلغت متوسطات معارف المزارعین بها   )النخیل

درجات) 10–صفر (من  

امـل بیـة للمـزارعین وكـل مـن العو نویة بین مستوى االحتیاجـات التدریاظهرت الدراسة وجود عالقات ارتباط مع-3

, درجة رضا المزارع عن العائد االقتصادي للنخیل , الخبرة في زراعة النخیل ( الشخصیة المتعلقة بهم مثل 

) .المتعلقة بمكافحة افات النخیل مدى قناعة المزارع بالتوصیات العلمیة 

قـة بمكافحـة اوضحت الدراسة بان هناك نسبة مرتفعة مـن المـزارعین غیـر مقتنعـین بالتوصـیات العلمیـة المتعل-4

%) .36,12(اذ بلغت نسبتهم , افات النخیل 

  

  التوصیات

نظـــرا لوجـــود احتیاجـــات تدریبیـــة مرتفعـــة فـــي صـــفوف المـــزارعین والمتاتیـــة مـــن حـــاالت الـــنقص والضـــعف فـــي -1

لــذا توصــي الدراســة ضــرورة بــذل الجهــود , معلومــات المــزارعین وخبــراتهم فــي مجــال مكافحــة افــات النخیــل 

ذه االحتیاجـــات مـــن خـــالل اســـتخدام مختلـــف الطرائـــق والوســـائل االرشـــادیة بقصـــد تنمیـــة وتكثیفهـــا الشـــباع هـــ

معـــارف المـــزارعین فـــي المجـــال المـــذكور ســـیما تلـــك االفـــات التـــي وصـــف مســـتوى معـــارف المـــزارعین بهـــا 

  ) .دوباس النخیل , حشرة الحمیرة , حفار ساق النخیل (مثلبالمنخفض

لخصـــائص الشخصـــیة للمـــزارعین والتـــي ارتبطـــت معنویـــا مـــع مســـتوى توصـــي الدراســـة ایضـــا بضـــرورة اعتمـــاد ا-2

.االحتیاجات التدریبیة واعتمادها في تخطیط وتنفیذ البرامج االرشادیة في المستقبل 

ـــ-3 والعمـــل علـــى العمـــل االرشـــادي ق التقانـــات الزراعیـــة الحدیثـــة و ضـــرورة تنمیـــة اتجاهـــات المـــزارعین نحـــو تطبی

.بها وتبنیهاثرة القناع المزارعینئج موكدة ومو استنباط تقانات زراعیة ذات نتاو 
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