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 الخالصة

 علزى الرقزً تطعزٌم مجزال فزً الرقزً لززرا  االرشادٌة التوصٌات تطبٌق استهدف البحث تحدٌد مستوى       

وكركوك بشكل عام، وفً كزل مجزال مزن المجزاالت ال مسزة  دهوك محافظتً فً البالستٌكٌة البٌوت فً القر 

المدروسة )مجال ا تٌار الصنف، مجال التربة المالئمة للطعم واالصل، مجال مواصزاات الطعزم، مجزال تناٌزذ 

وى التطبٌزق والمتغٌزرات المسزتقلة تقنٌة التطعٌم، مجال اهمٌة التطعٌم( وكذلك تحدٌزد عالقزة االرتبزاط بزٌن مسزت

مسززاحة االرا المزروعززة فززً البٌززت  ،عززدد سززنوات العمززل بالزراعززة ،مسززتوى التعلززٌم ،والمتمثلزة بززـ )العمززر

البالستٌكً، مصادر المعلومات الزراعٌة(. ولغزرا جمزا البٌانزات اعزدت اسزتمارب اسزتبٌان تكونزت مزن ثالثزة 

امزا الجزز  الثززانً اشزتمل  مسزة مجزاالت بواقززا  ،صززة بزالمبحوثٌناجززا  الجزز  االول ٌتعلزق بزالمتغٌرات ال ا

الرقزً، ومزم الجزز  الثالزث اهزم المشزاكل التزً  لززرا  االرشادٌة التوصٌات تطبٌق ( فقرب لقٌاس مستوى33)
وبعززد التدكززد مززن الصززدق .تواجززز زرا  الرقززً فززً مجززال تطعززٌم الرقززً علززى القززر  فززً البٌززوت البالسززتٌكٌة

حتوى لالستمارب والثبات، شمل البحث كافة زرا  الرقً الذٌن قاموا بعملٌة تطعٌم الرقً الظاهري وصدق الم

( مبحوثززا للعٌنززة 02)( مزززار  وتززم اسززتبعاد 25علزى القززر  فززً محززافظتً دهززوك وكركززوك والبززال  عززددهم )

ن كزان %( من المبحزوث43.434ٌ( مبحوثا. وقد اظهرت النتائج ان )66فدصبحت شاملة البحث )االستطالعٌة 

امززا الززذٌن كززانوا  مسززتوى  ،%( مززنهم كززان مسززتوى تطبززٌقهم عززال81.626ًوان ) ،مسززتوى تطبززٌقهم متوسززط

%( مززن مجمززو  المبحززوثٌن )اي ان مسززتوى تطبٌززق التوصززٌات 02.515تطبززٌقهم مززن اا فبلغززت نسززبتهم )
افظتً دهززوك االرشزادٌة لزززرا  الرقززً فززً مجززال تطعززٌم الرقززً علزى القززر  فززً البٌززوت البالسززتٌكٌة فززً محزز

كما اظهرت النتائج ان اعلزى مسزتوى تطبٌزق المبحزوثٌن للتوصزٌات .وكركزك كان متوسطاً ٌمٌل الى االرتاا (

 االرشادٌة فً مجاالت البحث هو )مجال تناٌذ تقنٌة التطعٌم( واقل مسزتوى تطبٌزق للمبحزوثٌن هزو مجال)مجزال

مصززادر المعلومزززات  ،مسززتوى التعلزززٌم ،كمزززا اظهززرت النتزززائج اٌمززا ان متغٌززرات )العمزززر (،التطعززٌم  اهمٌززة

مسزاحة  ،وان متغٌزرات )عزدد سزنوات العمزل بالزراعزة ،لها عالقة ارتباط معنوٌزة بمسزتوى التطبٌزق (الزراعٌة

لباحثزان وٌوصزً ا ،لٌس لها عالقزة ارتبزاط معنوٌزة بمسزتوى التطبٌزق (االرا المزروعة فً البٌت البالستٌكً

بالعمل على زٌادب وتعزٌز معلومات زرا  الرقً فً مجال تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً البٌزوت البالسزتٌكٌة 

اجرا  دراسات مماثلزة للبحزث تهزدف الزى التعزرف علزى مسزتوى تطبٌزق التوصزٌات االرشزادٌة فزً  ،بشكل عام

 من العراق.مجال تطعٌم الرقً على القر  فً البٌوت البالستٌكٌة من مناطق ا رى 

 كلمات دالة: التوصٌات االرشادٌة، تطعٌم الرقً على القر 
 7/00/8102وقبولز  01/4/8102:تارٌخ تسلم البحث

 المقدمة ومشكلة البحث

تلعز  الزراعززة دورا حٌوٌززا فزً اقتصززاد الززدول النامٌزة وتمثززل المصززدر الزرئٌس للغززذا  والززد ل العززام،        

والوسٌلة الرئٌسٌة للمعٌشة وٌعد التطور فً الزراعة واسزت دام االرامزً امزرا اساسزٌا لتحقٌزق االمزن الغزذائً 

ٌمزر القطزا  الزراعزً االن  (.84، ص2008والتنمٌة المستدامة والت اٌف مزن حزدب الاقزر بشزكل عزام )وحٌزد، 
فً كثٌر من الدول بمرحلة من التغٌٌر السرٌا لمواجهة الطل  المتزاٌد على الغزذا ، وان االسزهام فزً تطزوٌر 

وتنمٌة الزراعة لمواجهزة هزذا التغٌزرات السزرٌعة سزوف تكزون الوظٌازة االهزم لزرشزاد الزراعزً فزً السزنوات 
اعززً مسززاعدب العوائزل الاالحٌززة علززى تكٌٌززف انتززاجهم وسٌاسززتهم القادمزة وسززٌكون الهززدف االول لزرشززاد الزر

التسزوٌقٌة مزا التغٌزرات السززرٌعة فزً الظزروف االجتماعٌززة واالقتصزادٌة وبالتزالً قززدرتهم علزى تكٌٌزف حٌززاتهم 

(. تعزد ال مزر بجمٌزا انواعهزا مزن المحاصزٌل الزراعٌزة الرئٌسزة نظزرا لالهمٌزة الغذائٌزة 5، ص2009،)عابزد
عظززم بلزدان العززالم والسززٌما العزراق. فززتكمن اهمٌزة ال مززر فززً انهزا مجززال عمزل ومصززدر د ززل واالنتاجٌزة لم

(. اذ تشزٌر االحصزا ات الزراعٌزة وجزود ان ازاا 37، ص2002عشرات االالف مزن الززرا  )عبزد العظزٌم، 

( وان عملٌزة تطزوٌر زراعزة وانتزاخ ال مزر 2007، 2003فً انتاجٌة ال مر لسزنوات عدٌزدب و اصزة سزنة )
علززى عززاتق مسززاولٌة العدٌززد مززن الماسسززات الزراعٌززة والبحثٌززة والتعلٌمٌززة مززن بٌنهززا االرشززاد الزراعززً  تقززا

باعتبارا المنظمة التعلٌمٌة المساولة عن اٌصال االفكار وال زدمات والتوصزٌات االرشزادٌة الزى زرا  ال مزر 
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ب لززدٌهم وبمززا ٌززنعكس الززى و اصزة زرا  محصززول الرقززً بهززدف تغٌززر الممارسززات الزراعٌزة التقلٌدٌززة السززائد

(. لقد توصل االنسان من  الل مالحظاتز العلمٌة ان للكائنات الحٌزة 2004تحسٌن انتاجهم الزراعً )الحكٌم، 
 صزائص تمٌزهززا عززن  ٌرهزا وان النبززات مززن هززذا الكائنزات مزززودب بقززدرب عجٌبززة جعلتزز ٌعززٌ  فززً ظززروف 

ا التكٌزف الكبٌزر فزً انتزاخ المحاصزٌل الزراعٌزة (. ومز02، ص2013م تلاة من الحرارب والبرودب )الطٌز ، 
والحاجة الملحة لزٌادب االنتاخ و صوصا ال مار نتٌجة الرتاا  الطل  علٌها بسب  الزٌادب الكبٌرب فً اعزداد 

السكان فان عملٌة تعقزٌم التربزة اصزبحت امزرا مزرورٌا قبزل الزراعزة للزت لص مزن االمزراا التزً تنزتج عزن 

. وقد است دمت العدٌد من الحلول كتعقٌم التربة باست دام بعا المركبات الكٌمٌاوٌة قاطنات التربة بشكل عام

والتعدٌل الوراثً ولكن االثار السلبٌة الكبٌرب لهذا الحلول على االنسان والبٌئة دفعت للبحث عن بزدائل جدٌزدب 

سززاهمت فززً زٌززادب  لتجزاوز بعززا مشززاكل التربززة كتعقزٌم التربززة وكززان مززن اهمهزا تقنٌززة تطعززٌم ال مززار التزً

االنتاجٌة ممن وحدب المساحة واستمرار عملٌات االنتاخ تحت ظزروف م تلازة )ظزروف جوٌزة، طبٌعزة التربزة، 

(. وفززً ظززل  ٌززا  اهتمززام الدولززة بالقطززا  الزراعززً لززم ٌجززد 010، ص2008امززراا التربززة(، )الززراوي، 
لتهجزٌن والتطعزٌم عشزوائٌا دون التاكٌززر مزارعزو الرقزً سزبٌال لتزامٌن االربزاط وتغطٌزة تكززالٌف االنتزاخ سزوى ا

(. وان التطعززٌم تقنٌززة قدٌمزة مسززت دمة فززً االشزجار ومنززذ مئززات 2009بالنوعٌزة والطعززم دون رقابززة )صزبٌ ، 
السنٌن وهً مشابهة فً ال مار الى درجة كبٌرب و اصزة العائلزة القرعٌزة حٌزث ٌقصزد بزز تركٌز  صزنف مزن 

صنف ا زر )صصزل جزذري( مزن نازس العائلزة النباتٌزة ذو  صزائص النباتات المر وبة ل صائصز وصااتز على 

مقاومزة وقزدرب علزى مواجهزة ظزروف الحٌزاب واالنبزات والظزروف المحتملزة، فنحصزل علزى نبزات  صكثروصاات 

جدٌزد ذو مجمزو  جززذري قزوي قزادر علززى نقزل العناصزر الغذائٌززة مزن التربزة الززى المجمزو  ال مزري وكززذلك 

(. ان الرقزً مزن محاصزٌل 2015الصزحً للمجمزو  ال مزري. )الطنطزاوي، صاات الجودب للثمار والمظهزر 

م( واالثمزار وحزالوب الثمزار ˚31-82ال مزر الصزٌاٌة التزً تحتزاخ لحزرارب مرتاعزة نوعزا مزا للنمزو الجٌزد مزن )
والتلزوٌن الجٌززد فالبززد مززن تززوافر الحززرارب سززوا  فزً المزروعززات المكشززوفة او بالتغطٌززة فززً االشززهر البززاردب 

(. وان تطعٌم نبات الرقً من االمور المستقبلٌة الهامة والتً ٌمكن من  اللها ان تساهم بقدر 2009م، )ابراهٌ
وفٌر فٌما ٌعرف بالزراعة النظٌاة وذلك من  الل ا تٌار االصل المناسز  لمجابهزة الظزروف الصزعبة كمزا ان 

علٌتهززا باسززت دام التطعززٌم لتقلٌززل طزرق التطعززٌم التقلٌدٌززة والمتبززا فٌهززا طززرق التعقززٌم واشززعة الشززمس تزززداد فا
است دام المبٌدات بجمٌا انواعها والتً لها تدثٌر سلبً على صحة االنسان. بداٌة االهتمزام بعملٌزة التطعزٌم فزً 

( فززً كورٌزا والٌابزان. والهزدف االساسزً فززً اسزت دام التطعزٌم علزى محاصززٌل 0581العزالم ترجزا الزى عزام )
امززراا التربززة ومقاومززة ظززروف بززرودب التربززة او ارتاززا  درجززة ال مززر علززى اصززول م تلاززة هززً مقاومززة 

الحزرارب للتربززة فززً فصززلً الشزتا  والصززٌف ولمقاومززة ملوحززة التربززة وتعزدٌل نسززبة المجمززو  ال مززري الززى 

(، وما كل هذا ٌعانً القطا  الزراعً الكثٌزر مزن العوائزق والتحزدٌات ومزا 2012 ،المجمو  الجذري )قاعود
ٌعزانً مزن قلزة االنتززاخ الزراعزً واصزابتز للمزراا الاطرٌززة التزً تصزٌ  المحصززول  ٌرافقزز مزن جازاف كمززا

وكذلك عدم تجهٌز الاالحٌن بالشتالت ذات االنتاجٌة العالٌة ولقد تم ا تٌزار محزافظتً دهزوك وكركزوك ءجزرا  

ا مسزتوى تطبٌزق البحث النهم طبقزوا تقنٌزة التطعزٌم فزً البٌزوت البالسزتٌكٌة ولزجابزة علزى التسزااالت االتٌزة )مز

ومزا  ،التوصٌات االرشادٌة لزرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقً على القر  فً البٌوت البالسزتٌكٌة بشزكل عزام

ومززا عالقززة االرتبززاط بززٌن مسززتوى التطبٌززق  ،مسززتوى تطبٌززق التوصززٌات االرشززادٌة لكززل مجززال مززن المجززاالت

  .والمتغٌرات المستقلة التً شملها البحث(

 اهداف البحث

التعرف على مستوى تطبٌق التوصٌات االرشادٌة لزرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقً علزى القزر  فزً        

 .البٌوت البالستٌكٌة بشكل عام

  .التعرف على مستوى تطبٌق التوصٌات االرشادٌة لكل مجال من مجاالت البحث

 لزرا . من قبل امستوى تطبٌق للتوصٌات االرشادٌة ترتٌ  مجاالت البحث وفقا ل

التعرف على عالقة االرتباط بٌن مستوى التطبٌق للتوصٌات االرشزادٌة وبزٌن المتغٌزرات المسزتقلة التزً شزملها 
  .البحث

  .التعرف على اهم المشاكل التً تواجز زرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقً على القر  فً البٌوت البالستٌكٌة

 مواد البحث وطرائقه

ارعً الرقً الذٌن است دموا تقنٌة تطعٌم الرقً على القر  فً البٌزوت البالسزتٌكٌة شمل البحث كافة مز       

 صصزب ( مزارعزا لعٌنزة الثبزات 02) وبعد استبعاد ،( مزارعا25فً محافظتً دهوك وكركوك والبال  عددهم )
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الثزة اجززا ، وقد تم اعداد اسزتمارب اسزتبٌان مكونزة مزن ث .( مزارعا66عدد المزارعٌن المشمولٌن باالستبٌان )
عزدد سزنوات  ،مسزتوى التعلزٌم ،شمل الجز  االول على بعا ال صائص الش صزٌة للمززارعٌن وهزً )العمزر

وقزد تززم  .مصززادر المعلومزات الزراعٌززة( ،مسزاحة االرا المزروعززة فزً البٌززت البالسزتٌكً ،العمزل بالزراعززة

 ،ٌقزرص وٌكتز  ،: امزًالماشزرات االتٌزةتوى التعلزٌم حسز  قٌاس العمر باعطا  درجة واحدب لكزل سزنة، امزا مسز

( علززى 2،7،4،2،6،3،8،0واعطٌزت لهزا قزٌم رقمٌزة ) .ا زرى تزذكر ،كلٌزة ،معهزد ،اعدادٌزة ،متوسزطة ،ابتدائٌزة
امزا مسزاحة البٌزت  ،اما عدد سنوات العمل بالزراعة قد تم قٌاسها بإعطا  درجة واحزدب لكزل سزنة عمزل.التوالً

اما مصادر  .كً تم قٌاسها بعدد الدونمات المستغلة فً زراعة المحصولاالرا المزروعة فً البٌت البالستٌ

واعطٌززت لززز القززٌم الرقمٌززة  (صحٌانززا، نززادرا، ال ،المعلومزات الزراعٌززة تززم قٌاسززها حسزز  المقٌززاس االتززً )دائمزا

( فقززرب توزعززت علززى 33( علززى التززوالً، امززا الجززز  الثززانً اشززتمل علززى  مسززة مجززاالت بواقززا )0،8،3،6)

مجال  ،( فقرات2( فقرات لمجال ا تٌار الصنف ومجال التربة المالئمة للطعم واالصل  )4ت  بواقا )المجاال

( فقزرات، ولقٌزاس 2مجال اهمٌة التطعٌم ) ،( فقرات2( فقرات، مجال تناٌذ تقنٌة التطعٌم )4مواصاات الطعم )
ال  ،نادرا مزا صطبقززز،حٌانزا اطبقززا،مسزتوى التطبٌزق ومزا مقٌزاس ربزاعً تزالف مززن البزدائل التالٌزة )اطبزق دائما

اما الجز  الثالث شمل على اهم المشزاكل  ،( على التوال0،8،3،6ًاطبق( حٌث اعطٌت لها الدرجات التالٌة )

( فقرب وومزعت 08التً تواجز زرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقً على القر  فً البٌوت البالستٌكٌة بواقا )

 .( على التوال0،8،3،6ًال توجد مشاكل( واعطٌت  لها القٌم الرقمٌة ) ،نادرا ،احٌانا ،بدائل االجابة لها )دائما
وبعززد اكمززال االسززتمارب بشززكلها االولززً عرمززت علززى مت صصززٌن باءرشززاد الزراعززً للتدكززد مززن الصززدق 

كما تم قٌاس المحتوى لاقرات المقٌاس وذلك بعرمها علزى المت صصزٌن فزً قسزم  ،الظاهري لاقرات المقٌاس

وبنا  على مالحظاتهم تم تعدٌل وصٌا ة بعا الاقزرات  .فً كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل البستنة

اما الطرٌقة التً قسمت من  اللها فئات مستوى التطبٌق للمبحوثٌن هً  .لتصب  مالئمة لتحقٌق اهداف البحث

عززدد سززنوات العمززل  ،مززرناززس الطرٌقززة فززً تقسززٌم المتغٌززرات )الع كمززا اسززت دمت .باسززت دام طرٌقززة المززدى

تززم اسززت دام  .مصززادر المعلومززات الزراعٌززة( ،مسززاحة االرا المزروعززة فززً البٌززت البالسززتٌكً ،بالزراعززة

وءٌجززاد العالقزة االرتباطٌزة تزم اسززت دام  ،التكزرارات والنسز  المئوٌزة والمتوسززطات الحسزابٌة والزوزن المئزوي

   .معامل ارتباط بٌرسون ومعامل ارتباط سبٌرمان

 النتائج والمناقشة

التعرف على مستوى تطبٌق التوصٌات االرشادٌة لزرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقً علزى القزر  فزً  -:اوال
  .البٌوت البالستٌكٌة فً محافظتً دهوك وكركوك بشكل عام

، (038للتوصزٌات االرشزادٌة هزً )المبحزوثٌن اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة معبرب عن مسزتوى تطبٌزق 

( وتزم توزٌزا المبحززوثٌن وفقزا لمسزتوى تطبززٌقهم للتوصزٌات االرشزادٌة فززً مجزال تطعززٌم 004واقزل قٌمزة هززً )

  .(0الرقً على القر  فً البٌوت البالستٌكٌة وكما موم  فً جدول )
 

( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشزادٌة فزً مجزال تطعزٌم الرقزً علزى 0جدول )
 فً البٌوت البالستٌكٌة بشكل عام القر  

Table (1) shows the distribution of respondents according to the level of their 

application in the field of grafting on pumpkins in green houses in general  

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة

% 

 Low 7 15.909 (121 -116من اا )

 Medium 28 63.636(12 -122متوسط )

 High 9 20.454فدكثر(  128عالً )

 Total 44 99.999% المجمو 

   

%( مززن المبحززوثٌن كززان مسززتوى تطبززٌقهم للتوصززٌات االرشززادٌة 63.636( ان نسززبة )0ٌتبززٌن مززن الجززدول )

بٌنمززا بلغزت نسزبة ذوو مسزتوى التطبٌززق %( 20.454امزا الزذٌن كزان مسززتوى تطبزٌقهم عزالً فبلغزت ) ،متوسزط

وهززذا ٌعنززً مسززتوى تطبٌززق  .%( مززن مجمززو  المبحززوثٌن الززذٌن شززملهم البحززث15.909المززن اا حززوالً )
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المبحزوثٌن للتوصززٌات االرشززادٌة فزً مجززال تطعززٌم الرقززً علزى القززر  فززً البٌزوت البالسززتٌكٌة فززً محززافظتً 
مبحزوثٌن متبزاٌنٌن فزً ئرائهزم حزول عملٌزة التطعزٌم وٌرجزا السزب  فزً ذلزك ان ال ،دهوك وكركوك هو متوسزط

فمنهم من ٌامل اجرا  التطعٌم بدٌدٌهم ومنهم من ٌامل شرا  شتالت مطعمزة وجزاهزب تسزهل عملٌزة التطعزٌم 

  .للزرا  وهناك زرا  من ٌاملون الزراعة التقلٌدٌة بدون اجرا  التطعٌم للمحصول

 .رشادٌة فً كل مجال من مجاالت البحثالتعرف على مستوى تطبٌق التوصٌات اال -:انٌاث

 : مجال ا تٌار الصنف المجال االول

واقل قٌمة رقمٌة  80اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة المعبرب عن مستوى التطبٌق الاعلً فً هذا المجال 

 .(8وتم توزٌا المبحوثٌن الى فئات وفقا لهذا المجال كما موم  فً جدول ) ،03هً 

 توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة لمجال ا تٌار الصنف ( ٌوم 8الجدول )
Table (2) shows the distribution of respondents according to their level of 

application of the guiding recommendations for the field of selection of 

the category  

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة

% 

 Low 12 27.272 (16 - 13من اا)

 Medium 19 43.181( 20 -17متوسط )

 High 13 29.545فاكثر(  21عالً )

 Total 44 99.999% المجمو 

 07.403المتوسط الحسابً 

%( 43.181كانت فً الائة المتوسطة حٌت بلغزت نسزبتها ) ٌتبٌن من الجدول السابق ان اعلى نسبة للمبحوثٌن

%( وهذا ٌدل على ان 27.272%( اما الائة المن امة فكانت نسبتها )29.545بٌنما بلغت ذوي الائة العالٌة )
 مستوى تطبٌق المبحوثٌن للتوصٌات االرشادٌة فً هذا المجال كمتوسط. 

 صل : مجال التربة المالئمة للطعم واالالمجال الثانً

ً هذا المجال  ً للمحبوسٌن ف واقل  ،82اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة المعبرب عن مستوى التطبٌق الاعل

  .(3وكما موم  فً جدول ) ،وتم توزٌا المبحوثٌن الى فئات وفقا لهذا المجال .02قٌمة رقمٌة هً 

رشادٌة لمجال التربة المالئمة للطعزم ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات اال3الجدول )
 واالصل 

Table (3) shows the distribution of respondents according to their level of 
application of the guiding recommendations for the field of soil suitable 
for taste and origin  

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة 

% 

 Low 18 40.909 (21 -18من اا )

 Medium 21 47.727(25 - 22متوسط )  

 High 5 11.363فاكثر( 26عالً )

 Total 44 99.999% المجمو 

 805242المتوسط الحسابً 

%(، 47.727ٌتبٌن من الجدول السابق ان اعلى نسبة للمبحوثٌن كانت فً الائة المتوسطة حٌث بلغت نسبتها )

%( وهزذا ٌزدل 11.363%( امزا الائزة العالٌزة فبلغزت نسزبتها )40.909بٌنما بلغت نسبة ذوي الائة المن امة )
 على مستوى تطبٌق المبحوثٌن للتوصٌات االرشادٌة فً هذا المجال هو متوسط. 

 المجال الثالث: مجال مواصاات الطعم 

واقل  ،88تطبٌق الاعلً للمبحوثٌن فً هذا المجال اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة المعبرب عن مستوى ال

 .(6وتم توزٌا المبحوثٌن الى فئات وفقا لهذا المجال وكما موم  فً جدول ) .08قٌمة رقمٌة هً 
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 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة لمجال مواصاات الطعم6الجدول )
Table (4) shows the distribution of respondents according to their level of 

application of the guiding recommendations for the field of taste 

specifications              

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة  

% 

 Low 6 13.636 (15 - 12من اا )

 Medium 11 25( 19 -16متوسط )  

 High 27 61.363فاكثر( 20عالً )     

 Total 44 99.999% المجمو 

 17.727المتوسط الحسابً 

%(، 61.363ٌتبٌن من الجدول السابق ان اعلى نسزبة للمبحزوثٌن كانزت فزً الائزة العالٌزة حٌزث بلغزت نسزبتها )

%( وهذا ٌدل على 13.636)%( اما الائة المن امة فبلغت نسبتها 25بٌنما بلغت نسبة ذوي الائة المتوسطة )
 .مستوى تطبٌق المبحوثٌن للتوصٌات االرشادٌة فً هذا المجال هو عالً

 المجال الرابا: مجال تناٌذ تقنٌة التطعٌم 

واقل  ،84اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة المعبرب عن مستوى التطبٌق الاعلً للمبحوثٌن فً هذا المجال 

  .(2وكما موم  فً جدول ) ،وتم توزٌا المبحوثٌن الى فئات وفقا لهذا المجال ،07قٌمة رقمٌة هً 

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة لمجال تناٌذ تقنٌة التطعٌم2الجدول )
Table (5) shows the distribution of respondents according to their level of 

application of the guiding recommendations for the field of 

implementation of the technology     

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 نسبة المئوٌة 

% 

 Low 11 25 (20- 17من امة )

 Medium 15 34.090(24 - 21متوسط ) 

 High 18 40.909فاكثر( 25عالً )   

 Total المجمو 
 

44 99.999% 

 11.750المتوسط الحسابً 
    

%(، 40.909ٌتبٌن من الجدول السابق ان اعلى نسزبة للمبحزوثٌن كانزت فزً الائزة العالٌزة حٌزث بلغزت نسزبتها )

%(. 25الائزة المن امزة فقزد بلغزت نسزبتها حزوالً )%(، اما 34.090بٌنما بلغت ذوي الائة المتوسطة بلغت )
 وهذا ٌدل على لن مستوى تطبٌق المبحوثٌن للتوصٌات االرشادٌة فً هذا المجال هو عالً. 

 المجال ال امس: مجال اهمٌة التطعٌم 

واقزل  02فً هزذا المجزال  اظهرت النتائج ان اعلى قٌمة رقمٌة المعبرب عن مستوى التطبٌق الاعلً للمبحوثٌن

 (. 4، وتم توزٌا المبحوثٌن الى فئات وفقا لهذا المجال، وكما موم  فً جدول )01قٌمة رقمٌة هً 
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 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة لمجال اهمٌة التطعٌم4الجدول )
Table (6) shows the distribution of respondents according to their level of 

application of the guiding recommendations for the field of importance 

of vaccination         

 الائات

Categores 

  العدد

The number 

 النسبة النئوٌة 

% 

 Low 6 13.636 (12- 10من امة )

 Medium 9 20.454( 15 – 13متوسط )

 High 29 65.909فاكثر(  16عالً )    

 %              Total 44 99.999 المجمو 

 15.568المتوسط الحسابً 

 ،%(65.909ٌتبٌن من الجدول السابق ان اعلى نسزبة للمبحزوثٌن كانزت فزً الائزة العالٌزة حٌزث بلغزت نسزبتها )

%(. وهزذا ٌزدل 13.636%( امزا الائزة المن امزة فبلغزت نسزبتها )20.454بٌنما بلغت ذوي الائزة المتوسزطة )
  .على ان مستوى تطبٌق المبحوثٌن للتوصٌات االرشادٌة وفقا لهذا المجال هو عالً

 ترتٌ  مجاالت البحث وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة  -:ثالثا

تززم اسززت دام المتوسززط الحسززابً لكززل مجززال مززن مجززاالت البحززث وترتٌبهززا حسزز  اولوٌاتهززا مززن وجهززة نظززر 

 (. 7المبحوثٌن، وكما موم  فً جدول )

 ( ٌوم  ترتٌ  مجاالت البحث وفقا لمستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة7الجدول )
Table (7) show the order of the research fields according to their level of application 

of the guidance recommendations                                           

 المجال
The field 

 المتوسط الحسابً    
SMA           

 الترتٌ 
Ranking 

 مجال تناٌذ تقنٌة التطعٌم

The field of implementation 

of the technology 

17.750 1 

 مجال التربة المالئمة للطعم واالصل
The field of soil suitable for 

taste and origin 

17.568 2 

 مجال اهمٌة التطعٌم

The field of importance of 

vaccination         

16.613 3 

 مجال مواصاات الطعم

The field of taste 

specifications 

15.727 4 

 مجال ا تٌار الصنف

The field of selection of the 

category 

15.568 2 

( 17.650التطعٌم( قد احتلت المرتبة االولى بمتوسزط حسزابً ) تقنٌة تناٌذ ٌتبٌن من الجدول السابق ان )مجال
 ،وقد ٌرجا السب  فً ذلك الى ان المبحزوثٌن ملمزٌن بمهزارب تطعزٌم الرقزً علزى القزر  ،وفقا لمستوى التطبٌق

( وٌعزود السزب  فزً ذلزك ان 15.568فقد احتل المرتبة اال ٌزرب بمتوسزط حسزابً ) (اما )مجال ا تٌار الصنف
قززادرٌن علزى ا تٌززار االصزناف الجٌززدب والمالئمزة لتززربتهم بسزب  ال بززرب التزً اكتسززبوها مزن  ززالل  المبحزوثٌن

 .تطبٌق عملٌة التطعٌم
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 التعرف على عالقة االرتباط بٌن مستوى التطبٌق والمتغٌرات المستقلة التً شملها البحث. -:رابعا

( سزنة بمتوسزط حسززابً 04عمزر هززو )( سزنة واقزل 62) لنتزائج ان اعلززى عمزر للمبحزوثٌن هززوالعمزرا ظهزرت ا

 .(2وتم توزٌا المبحوثٌن وفقا للائات العمرٌة وكما موم  فً جدول ) ،(875530مقدارا )

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لائات العمر وعالقتز بمستوى التطبٌق2الجدول )
Table (8) shows the distribution of respondents according to age groups and their 

relation to the level of application                                  

 الائات

Categores 

 العدد

The 

number 

 النسبة المئوٌة

     % 

 معامل ارتباط بٌرسون

Pearson correlation 

conefficient 

 ( سنة25 - 16) المن امة
Low 

25 56.818  

                      0.225 * 

 ( سنة 35 – 26المتوسطة)
Medium 

12 27.272 

 فاكثر( سنة - 36المرتاعة)
High 

7 15.909 

  Total 66 99.999% المجمو 

 27.931المتوسط الحسابً 

 0.05( معنوٌة عند مستوى *)                                           

( اكثزززر المبحزززوثٌن انحصزززرت اعمزززارهم فزززً الائزززة المن امزززة، حٌزززث بلغزززت نسزززبتهم 2ٌتبزززٌن مزززن الجزززدول)

معنوٌززة بززٌن متغٌززر العمززر ومسززتوى ٌن. وقززد تبززٌن وجززود عالقززة ارتبززاط %( مززن مجمززو  المبحززوث56.818)

، وهذا ٌعنً انز كلما كان المبحوث صغٌر السن كلما كانت 0.05عند مستوى معنوٌة  (0.225*التطبٌق بل  )
تطبٌقز للتوصٌات االرشادٌة فً مجال تطعٌم الرقً على القر  بشكل افمزل، وقزد ٌعزود سزب  ذلزك اٌمزا الزى 

ال برب وح  الممارسة اي ان الشبا  لزدٌهم الر بزة والدافعٌزة للزتعلم والتززود بالمعلومزات فٌمزا ٌ زص عملٌزة 

 صٌل اكثر من كبار السن.التطعٌم للمحا

 (.5مستوى التعلٌم: تم توزٌا المبحوثٌن وفقا لائات التحصٌل الدراسً، وكما موم  فً جدول )

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لائات مستوى التعلٌم وعالقتز بمستوى التطبٌق.5الجدول )
Table (9) shows the distribution of respondents according to the level of education 

and its relation to the level of application                                

 الائات

Categores 

 العدد

The 

number 

 النسبة المئوٌة

% 

 معامل ارتباط سبٌرمان

Pearson correlation 

conefficient 

 امً

Mom 

  ــــــــــ صار

 

 

-0.289* 

 ٌقرا وٌكت 

Reads and 

writes 

1 2.272 

 ابتدائٌة

Primary 

2 4.545 

 متوسطة

Medium 

2 4.545 

 اعدادٌة

Middle 

school 

11 25 
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 معهد زراعً

Agricultural 

Institute 

10 22.727 

 كلٌة

College 

16 36.363 

 ا رى تذكر

Others 

remember 

2 4.545 

 المجمو 

Total 

44 99.999%  

 0.05( معنوٌة عند مستوى *)

وشزكلوا  رٌجزً  ،%(36.363نسزبة )ة  رٌجً الكلٌزات حٌزث شزكلوا اعلزى ( ارتاا  نسب5ٌتبٌن من الجدول )

امززا بالنسززبة  ،%(22.727امززا  رٌجززً المعهززد الزراعززً فشززكلوا نسززبة ) ،%(25الدراسززة االعدادٌززة نسززبة )

فئزة ٌقزرا وٌكتز  فشزكلوا  %( امزا الزذٌن كزانوا مزمن4فبلغزت نسزبتهم )لمتوسزطة ل رٌجً الدراسة االبتدائٌة وا

%( امززا الززذٌن كززانوا فززً فئززة ا ززرى تززذكر )هززم مززن حملززة الشززهادات العلٌززا( فبلغززت نسززبتهم 2.272نسززبة )

وقززد تبززٌن وجززود عالقززة ارتبززاط معنوٌززة سززالبة بززٌن متغٌززر المسززتوى التعلٌمززً والمتغٌززر التززابا  .%(4.545)

وهزذا ٌزدل علزى ان المبحزوثٌن كلمززا  .0.05ى *( وهزً معنوٌزة عنززد مسزتو-0.289مسزتوى التطبٌزق(، وبلز  ))
ارتازا مسززتواهم التعلٌمززً زاد مسززتوى تطبزٌقهم للتوصززٌات االرشززادٌة وقززد ٌعززود سزب  ذلززك الززى انززز اصززحا  

تززم توزٌززا  :لزراعززةعززدد سززنوات العمزل با .تطبٌقزا لهززا وصكثززرتقززبال للمعلومززات  صكثزرالمسزتوٌات التعلٌمٌززة هززم 

 .(01وفقا لسنوات عملهم الزراعً كما فً جدول ) المبحوثٌن

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لعدد سنوات العمل بالزراعة وعالقتز بمستوى التطبٌق01الجدول )
Table (10) shows the distribution of respondents according to the number of years 

of work in agriculture and its relation to the level of application  

 الائات

Categores 

 العدد

The 

number 

النسبة 

 المئوٌة

% 

 معامل ارتباط بٌرسن

Pearson 

correlation 
conefficient 

 

 ( سنة11 – 3من امة )
Low 

14 31.818  

0.170 

 ( سنة20 - 12) متوسطة
Medium 

23 52.272 

 ( فاكثرنةس 21) مرتاعة
High 

7 15.909 

  Total 44 99.999% المجمو 

 9.772المتوسط الحسابً 

( سنة حٌث 20 -12ٌتبٌن من الجدول السابق ان المبحوثٌن الذٌن بلغت عدد سنوات عملهم بالزراعة هم من )

( سززززنة كانزززت  ززززدمتهم بالزراعزززة شززززكلت نسززززبة 11-3%( امزززا المبحززززوثٌن ذوي )52.272بلغزززت نسززززبتهم )

سززنة فززاكثر( بلغززت نسززبتهم  21الززذٌن وصززلت عززدد سززنوات عملهزم الزراعززً ) %(، امزا المبحززوثٌن31.818)

%( مزن مجمززو  المبحزوثٌن، وقززد تبزٌن عززدم وجززود عالقزة ارتبززاط معنوٌزة بززٌن متغٌزر عززدد سززنوات 15.909)

(، وهززذا ٌعنززً ان المبحززوثٌن مهمززا بلغززت سززنوات عملهززم بالزراعززة ال 0.170العمززل والمتغٌززر التززابا وبلزز  )
ستوى تطبٌقهم للتوصٌات االرشادٌة لزرا  الرقً فً مجال تطعٌم الرقزً علزى القزر  وقزد ٌعزود ٌ تلاون فً م
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السب  اٌما ان المعلومات المتعلقة بالتوصٌات ال ٌتم اكتسابها من  الل سنوات العمل فقزط وانمزا عزن طرٌزق 
  .مجاالت ا رى

فقزا لمسززاحة االرا المزروعزة فززً مسزاحة االرا المزروعزة فززً البٌزت البالسززتٌكً: تزم توزٌزا المبحززوثٌن و

( دونزم بٌنمزا كزان اقزل مسزاحة مزروعزة 82البٌت البالستٌكً مقدرب بالدونم حٌزث بلز  صكبزر مسزاحة مزروعزة )

 (. 00( دونم، وكما موم  فً جدول )0هً )

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمساحة البٌت الزجاجً وعالقتز بمستوى التطبٌق00الجدول )
Table (11) shows the distribution of respondents according to the size of the glass 

house and its relation to the level of application  

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة

% 

 معامل ارتباط بٌرسون

Pearson correlation conefficient 

 اقل من دونم

Lass than a 

dunum 

25 56.818  

0.540 

 دونم واحد

One dunum  

13 29.545 

 اكثر من دونم

More than a 

dunum 

6 13.636 

  Total 44 99.999% المجمو 

 7.771المتوسط الحسابً 

ٌتبٌن من الجدول السزابق ان المبحزوثٌن الزذٌن كانزت مسزاحتهم المسزتغلة للزراعزة اقزل مزن دونزم بلغزت نسزبتهم 

%( وهززً اكبززر نسززبة، امززا الززذٌن كانززت مسززاحتهم المسززتغلة بالزراعززة دونززم واحززد بلغززت نسززبتهم 56.818)

%(، وقزد تبزٌن 13.636%( والذٌن كانت مساحتهم المستغلة بالزراعة )دونم فاكثر( بلغت نسزبتهم )29.545)

ٌزادب االنتزاخ ( وٌعزود السزب  فزً ذلزك ان ز0.540عدم وجود عالقة ارتباط معنوٌة بزٌن المتغٌزرٌن حٌزث بلز  )

وتحسٌن نوعٌة المحصول ال ٌعتمد فقط على المساحة التً ٌزرعها المزار  ولكن هنزاك عوامزل ا زرى تعمزل 
 على زٌادب االنتاخ.

مصادر المعلومات الزراعٌة الجدٌدب: لقد ظهر القٌم رقمٌة المعبرب عن مصادر المعلومزات الزراعٌزة الجدٌزدب 

(، وتزم توزٌززا المبحزوثٌن وفقززا لائزات مصززادر 2.546حسزابً قززدرا )( وبمتوسززط 16-11تتزراوط فٌمتهززا بزٌن )

 .(08المعلومات الزراعٌة الجدٌدب، وكما موم  فً جدول )

 ( ٌوم  توزٌا المبحوثٌن وفقا لمصادر المعلومات الزراعٌة الجدٌدب وعالقتز بمستوى التطبٌق08الجدول )
Table (12) shows the distribution of respondents according to the new agricultural 

information sources and their relation to the level of application  

 الائات

Categores 

 العدد

The number 

 النسبة المئوٌة

% 

 معامل ارتباط بٌرسون

Pearson correlation conefficient 

 (12 -11من امة )
Low 

9 20.454  

-0.409** 

 (14 - 13متوسطة )
Medium 

22 50 

 (16 - 15) مرتاعة
High 

13 29.545 

  Total 44 99.999% المجمو 

 2.546المتوسط الحسابً 
 0.01( معنوٌة عند مستوى **) 
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%(، امزا ذوي الائزة المن امزة فبلغزت 50( ارتازا  نسزبة الائزة المتوسزطة حٌزث بلغزت )08ٌتبٌن مزن الجزدول )

( وقد تبٌن وجود عالقة ارتبزاط معنوٌزة 29.545الائة المرتاعة حٌث بلغت )%(، بٌنما بلغت 20.454نسبتهم )

هذا ٌدل على ان كلما زادت مصادر . 0.01( وهً معنوٌة عند مستوى **0.409-)سالبة بٌن المتغٌرٌن وبل  
المعلومززات الزراعٌززة الجدٌززدب التززً ٌتعززرا لهززا المبحززوثٌن زادت  بززرتهم ومعلومززاتهم حززول كززل مززا ٌتعلززق 

عزة المحصزول بشززكل عزام. امززا فزً مجززال التطعزٌم كززانوا ٌحصزلون علززى معلومزات ارشززادٌة قلٌلزة ولكززن بزرا

 مركزب فً مجال التطعٌم. 

التعرف على اهم المشاكل التً تواجز زرا  الرقً فزً مجزال تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً البٌزوت  - امسا:

 البالستٌكٌة فً محافظتً دهوك وكركوك. 

سزة ان زرا  الرقزً فزً محزافظتً دهزوك وكركزوك ٌواجهزون العدٌزد مزن المشزاكل اهمهززا اظهزرت نتزائج الدرا

 (.03مومحة فً جدول )

ً فً محافظتً دهوك وكركوك وترتٌبها حس  اولوٌتها03الجدول ) ً تواجز زرا  الرق  ( اهم المشاكل الت
Table (13) The most important problems facing the farmars in the provinces of 

Dohuk and Kirkuk and arrange them according to their prioities  

 اهم المشاكل ت

The most important problems 

 العدد

The 

number 

الوزن 

 المئوي

Centric 
weight 

 الرتبة

Rank 

 عدم استقرار الظروف البٌئٌة -0

Unstable envionmental condition 

38 21.590 1 

 نسبة الجااف التً تاثر على نمو المحصولارتاا   -8

High drought affecting crop growth 

29 16.474 2 

 كثرب اآلفات التً تصٌ  المحصول -3

The abundance of pests that affect the 

crop 

26 14.772 3 

جهل بعا المرشدٌن الزراعٌٌن فً مجال تطعٌم  -6

 المحاصٌل
The ignorance of some agricultural 

extension workers in the field of 

vaccination 

23 13.068 4 

قلة امكانات الزرا  المادٌة ءجرا  عملٌة تطعٌم الرقً  -2

 على القر 

The lack of the potential of the material 

farmers to carry out the vaccination 

process on the pumpkin 

19 10.795 5 

معف برامج االرشاد فً مجال تطعٌم محصول الرقً  -4

 على القر 

Weakness of extension program in the 

field of grafting 

17 9.659 6 

 ارتاا  اسعار المبٌدات -7

Rising prices of pesticdes 

16 9.090 7 

 قلة مٌاا الري -2

Lack of irrigation water 

14 7.954 8 

 البٌوت البالستٌكٌةارتاا  اسعار  -5

High prices of greenhouses 

12 6.818 9 

 10 6.250 11 انتشار بعا االمراا التً تصٌ  محصول الرقً -01
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The spread of some diseases that affect the 

crop of sophistication 

 معف االتصال بٌن الزرا  واجهزب البحوث الزراعٌة -00

Poor communication between farmers and 

agricultural research institution 

11 5.681 11 

قلة البرامج االذاعٌة والتلازٌونٌة فً مجال تطعٌم  -08

 المحاصٌل

Lack of radio and television program in 

crop vaccination 

8 4.545 12 

 

تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً محزافظتً ٌتبٌن من الجدول السابق ترتٌ  مشكالت مزارعً الرقزً فزً مجزال 
وقززد تبزٌن ان المشزكلة التزً جزا ت بالمرتبزة االولزى هززً  ،دهزوك وكركزوك حسز  اهمٌتهزا وفقزا للزوزن المئزوي

( وٌعود السب  فً ذلك ان الظروف البٌئٌزة  عامزل 21.590) )عدم استقرار الظروف البٌئٌة( بوزن مئوي بل 
العوامززل البٌئٌزززة علززى زراعزززة المحصززول ونمزززجز وعلززى االصزززابة مهززم مزززن عوامززل الزراعزززة حٌززث تزززاثر 

باألمراا والحشرات وبما ان الظروف البٌئٌة فزً العزراق  ٌزر مسزتقرب وٌغلز  علٌهزا الجازاف والتصزحر لزذا 

امزا بالنسزبة الزى فقزرب )قلزة تزوافر بزرامج  .اعتبرت من اهم المشاكل التزً تواجزز الززرا  فزً كلتزا المحزافظتٌن

فقززد احتلززت المرتبززة اال ٌززرب بززوزن مئززوي تززراوط  (ٌونٌززة فززً مجززال عملٌززة تطعززٌم المحاصززٌلاذاعٌززة وتلاز

وٌعزود السزب  فززً ذلزك ان هنززاك الكثٌزر مززن وسزائل االعززالم ومصزادر المعلومززات الزراعٌزة التززً  ،(4.545)
رقززً ٌسززتقاد منهززا المزززار  للحصززول علززى المعلومززات واالستاسززارات المتعلقززة بعملٌززة التطعززٌم لمحصززول ال

الٌعتمزد فقززط علززى البززرامج االذاعٌززة والتلازٌونٌززة ونظززرا لقلزة البززرامج حززول كٌاٌززة زراعززة وتطعززٌم محصززول 

الرقزً فززً االذاعززة والتلازٌزون فقززد ٌسززتعٌن المزززار  بغٌرهزا مززن البززرامج للحصزول علززى اي معلومززة تتعلززق 

 بزراعة محصولز.

 االستنتاجات

ن للتوصٌات االرشزادٌة فزً مجزال تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً نستنتج من البحث ان مستوى تطبٌق المبحوثٌ

البٌززوت البالسززتٌكٌة هززو متوسزززط ٌمٌززل لالرتاززا  وهزززذا ٌززدل علززى ان المبحززوثٌن فزززً منطقتززً البحززث لزززدٌهم 

 المعلومات وال برب فً تطبٌق التوصٌات االرشادٌة لهم.

جززال )تناٌزذ تقنٌزة التطعزٌم(، وان اقززل نسزتنتج مزن البحزث ان المبحزوثٌن ٌمتلكززون معلومزات و بزرب عالٌزة فزً م

 معلومات للمبحوثٌن كانت فً مجال )مجال ا تٌار الصنف(.
نستنتج من البحث ان متغٌرات )العمر، مستوى التعلٌم، مصادر المعلومزات الزراعٌزة( تلغز  دور اٌجزابً فزً 

  فً البٌوت البالسزتٌكٌة تنمٌة وترسٌخ المعلومات وال برب المتعلقة فً مجال تطعٌم محصول الرقً على القر

 حٌث اظهرت الى وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن تلك المتغٌرات ومستوى التطبٌق. 

نسززتنتج مزززن البحززث ان المتغٌزززرات )عززدد سزززنوات العمززل بالزراعزززة، مسززاحة االرا المزروعزززة فززً البٌزززت 

حزول تطبٌزق التوصزٌات البالستٌكً( لٌس لدٌها دور اساسً ووامز  فزً تنمٌزة معلومزات و بزرات المبحزوثٌن 

االرشادٌة فً مجال تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً البٌزوت البالسزتٌكٌة، اي عزدم ظهزور عالقزة ارتبزاط معنوٌزة 

 بٌن تلك المتغٌرات ومستوى التطبٌق للتوصٌات االرشادٌة فً منطقة البحث. 

هززً )عززدم اسززتقرار  نسزتنتج مززن البحززث ان مززن اهززم المشزاكل التززً تواجززز زرا  الرقززً فززً كزال المحززافظتٌن

الظروف البٌئٌة( حٌث اعتبرها المبحوثٌن من اهم المشاكل التً ٌواجهونها عند زراعة المحصزول ألنهزا تزاثر 

 على زراعة المحصول وبالتالً ٌاثر على انتاجٌتز. 

 التوصيات والمقترحات

البٌزوت البالسزتٌكٌة العمل على زٌادب وتعزٌز معلومات زرا  الرقً فزً مجزال تطعزٌم الرقزً علزى القزر  فزً 

 بشكل عام.

 تعزٌز االنشطة االرشادٌة والتدرٌبٌة واالٌماحات الحقلٌة فً مجال تطعٌم الرقً على القر . 
اجرا  دراسات مماثلة لهذا البحث تهدف الى التعرف على مستوى تطبٌق التوصٌات االرشزادٌة لززرا  الرقزً 

 ٌكٌة فً مناطق ا رى من القطر. فً مجال تطعٌم الرقً على القر  فً البٌوت البالست

 اجرا  دراسات ا رى مماثلة لهذا البحث ولكن لمحاصٌل ا رى.
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اجرا  دراسة حول المشاكل التً تواجز الزرا  فزً عملٌزة التطعزٌم المحاصزٌل لكثزرب المشزاكل التزً تعتزرا 
 اجرا  عملٌة التطعٌم. 

لمكافحزة جمٌزا االمزراا والحشزرات التززً  علزى وزارب الزراعزة العمزل علزى تزوفٌر كافزة االسزمدب والمبٌزدات

 تصٌ  المحصول لتممن انتاخ عالً ونوعٌة جٌدب.

 

The level of application of the extension plant to the extension 

recommendations in the field of grafting on pumpkin in greenhouses in 

the governorates of Dohuk and Kirkuk 

Luma- Munther- Edrees, Abd-Alaziz-Hameed-Midhas 

University Of Mosul / College Of Agriculture And Forests / Department Of 

Agricultural Extension And Techniques Transport 

luma _monther @yahoo.comEmail:  

 

ABSTRACT 

       The search aimed to the determine Application level for guidance 

recommendation for watermelon farmers in the grafting of the watermelon on the 
gourd in the greenhouses in two governorates duhok and Kirkuk in public form and 

in all domain from  studied domain, and determine  the relationship between the 

application level and all of the independent changes such as (age, the number of 

work years, education level, Greenhouse area,  information sources), The research 

included all of the farmers which them doing in grafting of the watermelon on 

gourd in greenhouses in duhok province and Kirkuk province which them number 

is(44) respondents. Data is gather by questionnaire form is used as an instrument for 

collecting the information that consist three parts: the first part is related to the 

personal information،the second part included depended variable which is include 
(33) items and the third part included of the problems which stand in way of 

respondents.  The results showed that level of general configuration / in duhok and 

Kirkuk it was middle and in each branch from the study branch in the research 

region it was middle too. 

The results showed that there is significant relationship between the application 

level and th variables most of studied. The results showed that there is some of 
problems which stand in way of respondents. Researcher recommend by increase 

the directive activities that is related to farmers of watermelon in the research area. 

Making another studies in another regions and adoption the agents that showed 

significant relationship.          
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 المصادر

 (. 05(، الزراعٌة المحمٌة لل مراوات، مجلة شمس، العدد )2009ابراهٌم، سوزان محمد )

(، االسزتثمار فزً القطزا  الزراعزً فزً العزراق، مجلزة الزراعزة العراقٌزة، 2004الحكٌم، عبد الحسٌن نزوري )
 العدد االول. 

(، واقا ال دمزة االرشزادٌة لمزارعزً ال مزراوات المحمٌزة فزً محزافظتً النجزف 2008، سنا  ثابت )الراوي
 وكربال ، رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة، جامعة بغداد. 

 (، السٌاسات الزراعٌة فً البلدان العربٌة، مركز دراسات الوحدب العربٌة.2009صبٌ ، رحمة )
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معرفزة الززرا  بالتوصزٌات الانٌزة لمكافحزة بعزا امزراا محصزول (، 2015الطنطاوي، عبد السالم محمزد )

 (. 4(، العدد )4البصل فً محافظة الغربٌة، مجلة الزراعة والتنمٌة الرٌاٌة، المجلد )

   .بٌروت ،مركز دراسات الوحدب العربٌة ،الزراعة فً البٌوت البالستٌكٌة ،(2013د. هشام ) ،الطٌ 

 .العراق ،وزارب التعلٌم العالً والبحث العلمً ،اساسٌات انتاخ ال مر ،(2002كاظم محمد ) ،عبد العظٌم

  .(3المجلد ) ،(07العدد ) ،مجلة النجاط ،البطٌخ المطعم على اصول م تلاة ،(2012د. حسان ) ،قاعود

مسززتوى ال ززدمات االرشززادٌة الزراعٌززة المقدمززة لزززرا  ال مززر فززً قمززا   ،(2006 الززدب شززوكت ) ،محمززد
 .جامعة بغداد ،اطروحة دكتوراا ،غدادالطارمٌة / ب

مقارنة بعزا ال صزائص وانشزطة المرشزد الزراعزً فزً االرامزً  ،(2008محمد عبدالصادق احمد ) ،وحٌد
 .جامعة القاهرب ،كلٌة الزراعة ،اطروحة دكتوراا ،الجدٌدب بمحافظات مصر الوسطى
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