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 لخالصةا
استهدف البحث تحديد االحتياجات المعرفية لمزارعي الخضر في ناحيةة ربيعةة بمحاف ةة نينةو  

األوراق باستخدام مبيد التوبيك الموصى به، ثم تحديد معنوية الفروق فةي درجةة  رفيعةبمجال مكافحة األدغال 
االحتياجةةات المعرفيةةة للةةزرا   االحتياجةةات المعرفيةةة وفقةةا  لةةبعل العوامةةل، وكةةذلك تحديةةد الع قةةة بةةين درجةةة

% مةن 10مزارعةا  للخضةر تةم اختيةارشم عشةواييا  يمثلةون  99وجملةة العوامةل المسةتقلة، شةملت عينةة البحةث 

مجتمةةا البحةةثد وقةةد جمعةةت البيانةةات بواسةةسة اسةةتمار  اسةةتبيان تضةةمن الجةةزو األول منهةةا قيةةاس العوامةةل 
خاصةةة بمجةةال البحةةث، وتةةم قيةةاس االحتياجةةات المعرفيةةة فقةةر   20المسةةتقلة، بينمةةا تضةةمن الجةةزو الثةةاني منهةةا 

للمزارعين باستخدام معادلةة بوريةكد وتةم تحقيةق الصةدق ال ةاشرب ل سةتبيان، وكةذلك معامةل الثبةات بسريقةة 
وثبةات مقيةاس المعلومةات  08.2التجزية النصفية والتصحيح بمعادلة جتمان وبلغ معامل ثبات مقيةاس األشميةة 

وتحليلهةةا باسةةتخدام المتوسةةس الحسةةابي واالنحةةراف  2012نةةات بالمقابلةةة الشخصةةية عةةام ، وتةةم جمةةا البيا08.9
% مةةن 198441المعيةةارب وتحليةةل التبةةاين األحةةادب وتحليةةل االنحةةدار متعةةدد المراحةةلد و  هةةرت النتةةاي   ن 

د المبحةةوثين ذوب احتياجةةات معرفيةةة متوسةةسة، و ن  علةةى احتيةةاح معرفةةي للمبحةةوثين شةةو فةةي فقةةر  ر  المبيةة
بصور  متجانسة لوحد  المساحة، كما تبين وجود فروق معنويةة فةي متوسةس االحتياجةات المعرفيةة للمبحةوثين 
وفقةةا  للعوامةةل المسةةتقلة ااتيةةةو العمةةر ومسةةتو  التعلةةيم وعةةدد سةةنوات اسةةتخدام المبيةةدات والتعةةرل لمصةةادر 

قةا  لةـو اتجاشةات المةزارعين نحةةو المعلومةات الزراعيةة والتةدريب السةابق، فةي حةين ال توجةةد فةروق معنويةة وف
استخدام المبيدات والدخل السنوب، كما  هر بأن عامل المستو  التعليمي شو األكثر  سهاما  فةي تفسةير التبةاين 

 في درجة االحتياجات المعرفية للمبحوثين، وتضمن البحث بعل االستنتاجات والتوصياتد
 األوراقد، األدغال رفيعة يةمعرفكلمات دالةو االحتياجات ال

 

 

 1/2012/.1وقبوله   2012/ 4/ 91تاريخ تسلم البحث
 

 المقدمة
األوراق المنةةافس الرييسةةي للمحاصةةيل الزراعيةةة لمةةا تحتاجةةه مةةن عناصةةر  رفيعةةةتعةةد األدغةةال 

(، كمةا Margarita ،2011غذايية ومياه مما ينعكس بالتالي على  نتاجية تلك المحاصةيل وصةفاتها اإلنتاجيةة )

فض   عن عد النتشار األمرال والحشرات، كما تسبب  ضرار بالغة األشمية في قنوات الرب،  نها عامل مسا
األوراق فةي  رفيعةة(، وتسةبب األدغةال Jorge ،2011تأثيرشا السلبي على كفاو  وقيمة األراضةي الزراعيةة )
و المكافحةة % من حاصل الخضر في حالة عدم  جةرا90جمهورية العراق  ضرارا  اقتصادية كبير  تصل  لى 

األوراق فةي الحقةول الزراعيةة فةي جمهوريةة العةراق ومنهةا  رفيعةةالصحيحة لهةا، لةذلك فةان انتشةار األدغةال 
محاف ةةة نينةةو  وفةةي ناحيةةة ربيعةةة يعةةد مشةةكلة زراعيةةة تتحةةد  العةةاملين فةةي القسةةا  الزراعةةي سالمةةا  ن شةةذه 

مةن الجهةود المبذولةة مةن قبةل مديريةة  (، وبةالرغم2010األدغال تسبب خفةل اإلنتةاح كمةا  ونوعةا  )مجهةول، 

زراعة نينو  و قامة الندوات واالجتماعةات اإلرشةادية وتوصةياتها لمزارعةي ناحيةة ربيعةة بضةرور  مكافحةة 
المنةت  فةي شةركة سةنجنتا السويسةرية حصةرا  والةذب شةو  240األوراق باستخدام مبيةد التوبيةك  رفيعةاألدغال 

وعلةى الةرغم  نمةزارعيالألوراق  ذا تةم اسةتخدامه بشةكل كفةوو،  ال  ن ا رفيعةةكفيل في القضاو على األدغةال 
ولسةةنوات عديةةد   ال  ن مسةةتو  األداو لةةم يكةةن  رفيعةةةمةةن اسةةتخدامهم لمبيةةد التوبيةةك فةةي مكافحةةة األدغةةال 

منتشةر  فةي الحقةول الزراعيةة وتسةبب خسةاير اقتصةادية كبيةر  ال تةزال بالمستو  المسلوب و ن شذه األدغال 
(، وبمةةا  ن السةةلوك الةةذب يتخةةذه المةةزار  السةةتخدام نوعيةةة معينةةة مةةن المةةوارد كالمبيةةدات 2011)مجهةةول، 

األوراق  رفيعةة(، لةذا فةان مكافحةة األدغةال Martain ،2011الكيمياوية يعتمد على معلوماته  و معرفته بها )

حة بمستو   داو عةالي يتسلب وجود مزارعين  كفاو يمتلكون معارف عالية قادرين على  جراو عمليات المكاف
األوراق  رفيعةة(، لذا ينبغي تدريب مزارعي الخضر في ناحية ربيعة بمجال مكافحة األدغال 2010)العجيل، 

وذلك لرفا مستو   دايهم في شذا المجال، ولكةي يكةون التةدريب فعةاال  فةي  حةداث  240باستخدام مبيد التوبيك 

يبنةةى علةةى  سةةاس االحتياجةةات التدريبيةةة الفعليةةة وفةةي ضةةوو  التغييةةرات المسلوبةةة فةةي المعةةارف فانةةه ينبغةةي  ن
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(د كمةا ينبغةي  ن تتسةم البةرام  التدريبيةة بامكانيةة تسبيةق المعةارف ..19ال روف المحلية السايد  )الخشاب، 

التي يكتسبها المتدربون فةي  ةروف مناسةبة للمتةدربين مةن حيةث  مكانياتهةا االقتصةادية والذشنيةة، فضة   عةن 
لةةذلك فانةةه يتوجةةب عنةةد  عةةداد بةةرام   ،(Shideed ،2001و Mohammedحتياجةةاتهم المعرفيةةة )مناسةةبتها ال

األوراق باسةتخدام مبيةد التوبيةكد  ن  رفيعةةتدريبية لمزارعي الخضر في ناحية ربيعة بمجال مكافحة األدغةال 
عةةن نةدر  البحةةوث يةتم التعةةرف علةى احتياجةةاتهم المعرفيةة، وشةةذا مةا دفةةا الباحةث إلجةةراو شةذا البحةةث، فضة   

 والدراسات في شذا المجال في جمهورية العراق عامة وفي محاف ة نينو  خاصةد
% مةةن زرا  الخضةةر .9.8(  ن Simbarash ،2011وبالنسةةبة للدراسةةات السةةابقة فقةةد وجةةد )

ات المبحوثين في والية تنسي بالواليات المتحةد   األمريكيةة ذوب احتياجةات معرفيةة كبيةر  فةي اسةتخدام المبيةد
(  ن المتوسس الحسةابي ل حتياجةات المعرفيةة 2012)سليم ورضوان الكيميايية لمكافحة  دغال الخضر، ووجد 

لمزارعي الخضر في ناحية القيار  بمحاف ة نينو  في فقر  تفادب االسةتخدام الخةاسل للمبيةدات الكيمياييةة شةو 
Aldesoke (200. )( و2009ب )درجةةات، كمةةا وجةةد الةةدا د 4درجةةة مةةن الدرجةةة القصةةو  البالغةةة  .9804

( وجود فروق معنوية بين االحتياجات المعرفية للزرا  وكل من العوامةل المسةتقلة ااتيةةو 2011) Yahayaو
، ويهدف البحةث 0801العمر، المستو  التعليمي ومستو  االتصال بمصادر المعلومات الزراعية عند مستو  

 ااتي  لى تحقيق ما يأتيو
ياجات المعرفية لمزارعي الخضر المبحوثين في ناحية ربيعة بمحاف ة نينةو  بمجةال تحديد مستو  االحت د1

 األوراق باستخدام مبيد التوبيكد رفيعةمكافحة األدغال 

ترتيب االحتياجات المعرفية لمزارعي الخضر المبحوثين في ناحية ربيعةة بمحاف ةة نينةو  فةي كةل فقةر   د2
 من فقرات مجال البحثد

فةي االحتياجةات المعرفيةة لةزرا  الخضةر المبحةوثين وفقةا  لكةل عامةل مةن العوامةل  تحديد معنوية الفروق د9
المستقلة ااتيةةو )العمةر، مسةتو  التعلةيم، عةدد سةنوات اسةتخدام المبيةدات، التعةرل لمصةادر المعلومةات 

 الزراعية، التدريب السابق، اتجاشات المزارعين نحو استخدام المبيدات والدخل السنوب(د

 رفيعةةقة االرتباسيةة بةين درجةة االحتياجةات المعرفيةة للمبحةوثين فةي مجةال مكافحةة األدغةال تحديد الع  د4
 األوراق باستخدام مبيد التوبيك وجملة العوامل المستقلة التي شملها البحثد

 
 مواد البحث وطرائقه

 990شمل مجتما البحث جميا زرا  الخضر في ناحيةة ربيعةة بمحاف ةة نينةو  والبةالغ عةددشم 
مد وتم حصر  سمايهم بالرجو   لةى سةج ت قسةم التخسةيس والمتابعةة فةي المديريةة العامةة 2011عا  عام مزار

% وبةذلك بلةغ عةدد  فةراد عينةة 10للزراعة في محاف ةة نينةو ، وتةم  خةذ عينةة عشةوايية بسةيسة مةنهم بنسةبة 
 ة نينو  إلجراو البحةث محافغرب كم  110مزارعا د وتم اختيار ناحية ربيعة الواقعة على مسافة  99البحث 

كونهةةا تشةةتهر بزراعةةة الخضةةر الشةةتوية والصةةيفية ومحاصةةيل الحنسةةة والشةةعير، فضةة   عةةن انتشةةار األدغةةال 
(، ولغرل جما البيانات الخاصة بالبحةث صةممت 2010األوراق في الحقول الزراعية فيها )مجهول،  رفيعة

التةي شةملها البحةث وتةم المستقلة مات عن العوامل أدا  بحث، تضمن الجزو األول منها معلواستمار  استبيان ك
للةذب يقةر   2قيمة رقمية للمزار  األمةي و 1قياسها على النحو ااتيو بالنسبة للمستو  التعليمي فقد خصصت 

لخةري   1لخةري  الدراسةة اإلعداديةة و .لخري  الدراسةة المتوسةسة و 4لخري  الدراسة االبتدايية و 9ويكتب و
مصةدرا  للمعلومةات  11لعامل التعرل لمصادر المعلومات الزراعية فقد تم قياسةه مةن خة ل الكلية، وبالنسبة 

الزراعية وببدايل تضمنت المستويات ااتية )غالبا ،  حيانا ، ال استخدم( وخصصت لهةذه البةدايل األوزان ااتيةة 
قيمةة  11كةل مبحةوث مةن  ( على التوالي وبذلك تراوحت القيمة الرقمية التي يمكن  ن يحصل عليهةا1، 2، 9)

قيمة رقمية كحد  علىد وبالنسبة للتدريب السابق فةي مجةال اسةتخدام المبيةدات فقةد تةم  99رقمية كحد  دنى  لى 

قياسه وذلك بتقسيمه  لةى ثة ث فيةات علةى  سةاس عةدد الةدورات التدريبيةة التةي التحةق بهةا المبحةوث وكةااتي 
علةى التةوالي  9، 2، 1ن( وخصصةت لهةا األوزان ااتيةة )غير متدرب، متةدرب دور  واحةد  ومتةدرب دورتةي

علمةةا   ن مةةد  كةةل دور  تدريبيةةة اشةةترك فيهةةا المبحةةوث شةةو  سةةبو  واحةةد فقةةسد وبالنسةةبة لعامةةل اتجاشةةات 
فقةرات  .فقةرات سةلبية و .فقةر   .1المزارعين نحو استخدام المبيدات فقد تم قياسه بوضا مقياس مكةون مةن 

علةى التةوالي للفقةرات السةلبية  مةا اإليجابيةة فقةد خصصةت  9، 2، 1وزان ااتيةةو  يجابية وقد خصصت لها األ
على التوالي، وبذلك تراوحت الدرجات التي يمكن  ن يحصل عليها المبحوث مةن  1، 2، 9لها األوزان ااتيةو 

(د 2010) قيمة رقمية كحد  على، وقد استخدم شذا المقياس من قبةل الخفةاف .4قيمة رقمية كحد  دنى  لى  .1
تةم تحديةدشا بعةد االسة   علةى فةي مجةال مكافحةة األدغةال رفيعةة األوراق فقر   20فيما تضمن الجزو الثاني 

مكافحةة  الدراسات السةابقة واألدبيةات التةي تخةض موضةو  البحةث واستشةار  بعةل المتخصصةين فةي مجةال
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 ، مام كل فقر  مقياسةان رباعيةان د ووضااألدغال رفيعة األوراق في كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل
وعلى المبحوث بعد قراو  الفقر   ن ي شر على  حد  البدايل األربعة  مةام كةل فقةر  والتةي تراوحةت درجاتهةا 

عةةالي علةةى كةةل مقيةةاس مةةن المقياسةةين وشمةةا مقيةةاس درجةةة  شميةةة الفقةةر  مةةن وجهةةة ن ةةر  4واسةةل و 1بةةين 

المبحوث عن الفقر  من وجهة ن ر المبحوثد وقد اسةتخدمت  المبحوث ومقياس درجة المعلومات التي يمتلكها
، Borichلحسةةاب االحتيةةاح المعرفةةي لكةةل فقةةر  مةةن فقةةرات البحةةث وكةةااتيو ) (Borich)معادلةةة بوريةةك 

19.0) 
Tn = (In – Kn) IG 

 حيث  نو
Tn و ترمز ل حتياح المعرفي في كل فقر د 
In و ترمز درجة  شمية الفقر د 

Kn لومات المبحوث عن الفقر دو ترمز درجة مع 
IG و ترمز لمتوسس  شمية الموضو  للمبحوثين جميعا د 

وتم عرل االستبيان علةى  سةاتذ  قسةم اإلرشةاد الزراعةي ونقةل التقنيةات، كمةا تةم عرضةه علةى 
 سةةاتذ  قسةةم المحاصةةيل الحقليةةة و سةةاتذ  قسةةم البسةةتنة وشندسةةة الحةةدايق وقسةةم وقايةةة النبةةات فةةي كليةةة الزراعةةة 

مزارعةا  للخضةر  90بات بجامعة الموصل، وتم تسبيق االختبار علةى عينةة عشةوايية بسةيسة تكونةت مةن والغا

فةةي ناحيةةة ربيعةةة )غيةةر مشةةمولين بالعينةةة النهاييةةة(، وتةةم قيةةاس ثبةةات كةةل مقيةةاس مةةن المقياسةةين )األشميةةة 
 08.2اس األشميةةة والمعلومةةات( بسريقةةة التجزيةةة النصةةفية والتصةةحيح بمعادلةةة جتمةةان وبلةةغ معامةةل ثبةةات مقيةة

م، 2012، وتم جما البيانةات بالمقابلةة الشخصةية فةي شةهرب شةباس واذار عةام 08.9وثبات مقياس المعلومات 

واستخدم المتوسس الحسابي واالنحراف المعيارب وتحليل التباين األحادب وتحليل االنحدار متعدد المراحةل فةي 
 تحليل بيانات البحثد

 النتائج والمناقشة
يددد موددتوى االحتياجددات المعرفيددة لمزارعددي الخضددر المبحددوبيع فددي ناحيددة ربيعددة بمحافظددة نينددوى أوالً. تحد

 ن  علةةى حاجةةة معرفيةةة   هةةرت النتةةاي   األوراق باوددتخدام مبيددد التوبيدد   رفيعددةبمجددال مكافحددة األدغددال 
علةى ثة ث  درجة، وعنةد توزيةا المبحةوثين 1درجة و ن  قل حاجة معرفية للمبحوثين شي  12للمبحوثين شي 

 (د1كما في الجدول )فيات متساوية وفقا  لمستو  احتياجاتهم المعرفية بمجال البحث   هرت النتاي  

 
 األوراق رفيعة(و توزيا المبحوثين وفقا  لمستو  احتياجاتهم المعرفية بمجال مكافحة األدغال 1الجدول )

Table (1): Distribution of respondents according to their knowledge's level needs in 

the field of high anti-bush leaves 

 % Numberالعدد  Categoriesالفيات 

 Low 14 1.80.9( واسية 1-4)

 Medium .9 198441( متوسسة .-.)

 High 20 218.01( عالية 9-12)

 Total 99 100%المجمو  

 2811االنحراف المعيارب =    111د.المتوسس الحسابي = 

% مةن 198441(  ن فيةة ذوب االحتياجةات المعرفيةة المتوسةسة قةد شةكلت 1يتبين من الجةدول )

مكافحةةة األدغةةال رفيعةةة   لةةى تسةةوير معةةارفهم فةةي مجةةاليةةدل علةةى  نهةةم بحاجةةة المةةزارعين المبحةةوثين، وشةةذا 
 داألوراق باستخدام مبيد التوبيك

(  ن 2يتبين مةن الجةدول ) ة مع فقرات مجال البحث بانياً. ترتيب االحتياجات المعرفية للمبحوبيع في كل فقر

 على حاجة معرفية للمبحوثين شي في فقر  ر  المبيد بصور  متجانسة لوحد  المساحة والتةي احتلةت المرتبةة 
، وقد يرجا ذلك  لةى  ن عمليةة ر  المبيةد 9802درجة وانحراف معيارب  .89.األولى بمتوسس حسابي قدره 

ة الحقل تحتاح  لى معارف كبير  يفتقر  ليهةا  غلةب الةزرا  المبحةوثيند كمةا يتبةين بصور  متجانسة لكل مساح
(  ن  قل حاجة معرفية للمبحوثين شي في فقر  نوعية المياه المستخدمة في تخفيف مبيد التوبيةك 2من الجدول )

يةدل علةى ، وشةذا 1804درجةة وانحةراف معيةارب  1829والتي احتلت المرتبة العشرون بمتوسس حسابي قةدره 

 ن المبحوثين يمتلكون معارف كبير  في نوعية المياه المستخدمة فةي تخفيةف المبيةد مةن حيةث نقاوتهةا ودرجةة 
 حرارتهاد
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 (و ترتيب االحتياجات المعرفية للمبحوثين في كل فقر  من فقرات البحث2الجدول )
Table (2): Rank order of respondents knowledge needs in each item 

 Itemsقرات الف
 المتوسس الحسابي

X 

 االنحراف المعيارب
Sd 

 الرتبة
Order 

 ر  المبيد بصور  متجانسة لوحد  المساحة
Spraying of pesticide in a homogeneous unit 

area 

.89. 9802 1 

 تعيير الة ر  المبيد
Adjust the machine spraying the pesticide 

.84. 28.. 2 

 نسبة الرسوبة في التربة عند استخدام المبيد
Percentage of moisture in the soil at the 

pesticide use 

.829 289. 9 

 تحديد مساحة األرل المراد رشها بالمبيد
Determine the land area to be sprayed with 

pesticide 
.802 2814 4 

 نسبة المبيد كغم / دونم
Proportion of pesticide kg/Donum .890 28.1 . 

  شمية استعمال المبيد بعد شهر من زراعة المحصول
Importance of pesticide using after a month 

from cultivation 
.8.9 289. 1 

  تبا  قواعد ر  المبيد اامن
Following the security rules of spraying the 

pesticide 
.8.2 281. . 

 س المبيد بالماونسبة خل
Mixing proportion of the pesticide with 

water 

.891 9821 . 

 تأثير االستخدام المكثف للمبيد على الخضراوات
Effect of intensive of use pesticide on 

vegetable 

18.2 9802 9 

 عدد مرات استخدام المبيد
Number of times the use of pesticide 

182. 28.0 10 

 مخاسر ر  المبيد في حالة الرياح الشديد 
Risks of pesticide spraying in the case of 

strong winds 

1802 2821 11 

 التخلض من محلول الر  الزايد
Getting rid of overspray solution 

.8.1 284. 12 

 تأثير االستخدام المكشف للمبيد على اإلنسان
Effect of intensive use of pesticide on 

human 

.821 2811 19 

 مساوئ ر  المبيد عند ارتفا  درجة حرار  الجو
Disadvantages of pesticide spraying at 

higher air temperature 

48.. 2820 14 

 تأثير المبيد على النحل
Effect of pesticide on bees 

4849 2841 1. 

 معالجة التربة الملوثة بالمبيد
Treatment of soil contaminated with 

pesticide 

989. 2801 11 

 التخلض من العبوات الفارغة
Disposal of empty containers 

9 1899 1. 
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 Itemsقرات الف
 المتوسس الحسابي

X 

 االنحراف المعيارب
Sd 

 الرتبة
Order 

 سرق خزن المبيد
Methods of pesticide storage 

28.2 181. 1. 

 استخدام المبيد بجرعات مخففة
Use of diluted pesticide doses 

280. 181. 19 

 نوعية المياه المستخدمة في تخفيف المبيد
Quality of water used to reduce the pesticide 

1829 1804 20 

 
 رفيعددةبالبداً. تحديددد معنويدة ال ددروق فدي درجددة االحتياجددات المعرفيدة للمبحددوبيع فدي مجددال مكافحدة األدغددال 

 األوراق باوتخدام مبيد التوبي  وكل مع العوامل الموتقلة اآلتية 
عند مقارنة متوسسات درجات االحتياجات المعرفية للفيات العمرية الث ثة باستخدام تحليل التبةاين  العمر  د1

تبين وجود فروق معنوية في درجة االحتياجةات المعرفيةة للمبحةوثين فةي مجةال معنويةة مكافحةة األدغةال 
وشةي قيمةة  ..98المحسةوبة  Fاألوراق باسةتخدام مبيةد التوبيةك بةاخت ف  عمةارشم،  ذ بلغةت قيمةة  رفيعة

 Aldesoke( و2009، وتتفةةق شةةذه النتيجةةة مةةا مةةا توصةةل  ليةةه الةةدا دب )0801معنويةةة عنةةد مسةةتو  

، وقةةد يعةةز  سةةبب ذلةةك  لةةى  ن الةةزرا  الشةةباب  كثةةر انةةدفاعا  ويسةةعون Yahaya (2011)و (2007)

تخدامه بشةةكل علمةي كفةةوو للحصةول علةى المعلومةةات المتعلقةة باسةتخدام مبيةةد التوبيةك والتةةي تة شلهم السة
 وشذا ما انعكس على ارتفا  حاجتهم المعرفيةد

  هرت النتاي  وجود فروق معنويةة فةي درجةة االحتياجةات المعرفيةة للمبحةوثين فةي  الموتوى التعليمي  د2
األوراق باستخدام مبيد التوبيك باخت ف مستوياتهم التعليميةة،  ذ بلغةت قيمةة  رفيعةمجال مكافحة األدغال 

F وتتفةةق شةةذه النتيجةةة مةةا مةةا وجةةده كةةل مةةن 0801وشةةي قيمةةة معنويةةة عنةةد مسةةتو   811.محسةةوبة ال ،
، وقد يرجا ذلك  لى  ن التعلةيم ية دب  لةى Yahaya (2011)و Aldesoke (2007)( و2009الدا دب )

حةةوثين زيةةاد  المعرفةةة بكيفيةةة االسةةتخدام العلمةةي الكفةةوو لمبيةةد التوبيةةك وبالتةةالي تقةةل الحاجةةة المعرفيةةة للمب
 في شذا المجالدالذين تلقوا تعليما  رسميا   و الذين حصلوا على شهاد  علمية 

  هةرت النتةاي  وجةود فةروق معنويةة فةي درجةة االحتياجةات المعرفيةة  عدد ودنوات اودتخدام المبيددات  د9
األوراق باسةةتخدام مبيةةد التوبيةةك بةةاخت ف عةةدد سةةنوات  رفيعةةةللمبحةةوثين فةةي مجةةال مكافحةةة األدغةةال 

، وقةد يرجةا 0801وشي قيمة معنوية عند مسةتو   108.2المحسوبة  Fخدامهم للمبيدات  ذ بلغت قيمة است

سبب ذلك  لى  ن زياد  عةدد السةنوات التةي يسةتخدم فيهةا المةزار  المبيةدات تزيةد مةن خبرتةه ووعيةه فةي 
 ته المعرفيةداستخدام مبيد التوبيك بحكم خبرته التراكمية والتجارب التي مر بها وبالتالي تقل حاج

  هرت النتةاي  وجةود فةروق معنويةة فةي درجةة االحتياجةات  التعرض لمصادر المعلومات عع المبيدات  د4
األوراق باسةتخدام مبيةد التوبيةك بةاخت ف مسةتو   رفيعةةالمعرفية للمبحوثين في مجةال مكافحةة األدغةال 

وشةةي قيمةةة معنويةةة عنةةد  2801المحسةةوبة  Fتعرضةهم لمصةةادر المعلومةةات عةةن المبيةةدات،  ذ بلغةةت قيمةةة 
 Aldesoke (2007)( و2009، وتتفةةق شةةذه النتيجةةة مةةا مةةا وجةةده كةةل مةةن الةةدا دب ).080مسةةتو  

، وقةةد يرجةةا سةةبب ذلةةك  لةةى  ن كثةةر  االتصةةال بمصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة فةةي Yahaya (2011)و

لتةةالي تقةةل الحاجةةة مجةةال اسةةتخدام المبيةةدات يزيةةد مةةن معةةارف المبحةةوثين فةةي اسةةتخدام مبيةةد التوبيةةك وبا
 المعرفية لهم في شذا المجالد

  هرت النتاي  وجود فروق معنوية في درجةة االحتياجةات  التدريب الوابق في مجال اوتخدام المبيدات  د.
األوراق باسةةتخدام مبيةةد التوبيةةك بةةاخت ف عةةدد  رفيعةةةالمعرفيةةة للمبحةةوثين فةةي مجةةال مكافحةةة األدغةةال 

المحسةةوبة  Fيهةةا المبحةةوث فةةي مجةةال اسةةتخدام المبيةةدات، وبلغةةت قيمةةة الةةدورات التدريبيةةة التةةي اشةةترك ف
، وشذا يدل على  ن الزرا  المبحوثين كلما اشةتركوا بةدورات 0801وشي قيمة معنوية عند مستو   891.

تدريبية  كثر كلما ازدادت معارفهم في كيفيةة االسةتخدام الصةحيح للمبيةدات ومنهةا مبيةد التوبيةكد وبالتةالي 
 م المعرفية في شذا المجالدقلة حاجته

  هةةرت النتةةاي  عةةدم وجةةود فةةروق معنويةةة فةةي درجةةة  اتجاهددات المددزارعيع نحددو اوددتخدام المبيدددات  د1
االحتياجات المعرفية للمبحوثين في مجال البحث باخت ف اتجاشات المبحوثين نحو اسةتخدام المبيةدات،  ذ 

وقد يرجا سبب ذلك  لى اتجةاه  ،.080تو  وشي قيمة غير معنوية عند مس 0819المحسوبة  Fبلغت قيمة 

المبحوثين نحةو اسةتخدام المبيةدات لةيس لةه دورا  مهمةا  علةى درجةة حاجةة المبحةوثين المعرفيةة فةي مجةال 
 استخدام مبيد التوبيك، مما  د   لى تقارب احتياجاتهم المعرفيةد
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المعرفيةة للمبحةوثين فةي    هرت النتاي  عدم وجود فروق معنوية في درجةة االحتياجةات الدخل الونوي  د.
وشةي قيمةة غيةر معنويةة عنةد  08092المحسةوبة  Fمجال البحث باخت ف دخلهةم السةنوب،  ذ بلغةت قيمةة 

، وقد يرجا سبب ذلك  لى  ن الزرا  المبحوثين على اخت ف دخلهم السةنوب يفتقةرون  لةى .080مستو  

رفهم في شذا المجةال ممةا  د   لةى تقةارب المعارف في استخدام مبيد التوبيك و نهم بحاجة  لى تسوير معا
 احتياجاتهم المعرفيةد

 

 (و نتاي  تحليل التباين للفروق في درجة االحتياجات المعرفية للمبحوثين وفقا  لبعل العوامل9الجدول )
Table (3): The results of analysis of variance in average degree of respondents 

knowledge needs according to some factors 

 العوامل
Factors 

 الفيات
Categories 

 العدد
Number 

% 

متوسسة درجة 
الحاجة المعرفية 

Average 

degree of 

knowledge 

need 

 Fقيمة 

 Ageالعمر 

 Years 21 228.. .812سنة  91-.1

 .Years 49 41824 181سنة  .92-4 **..98

 Years 29 9181. 4829سنة  9.-41

ستو  التعليمي الم
Level of 

education 

  مي
Literate 

12 12891 .811 

.811** 

 يقر  ويكتب
 Read & Write 

21 228.. .894 

 خري  ابتدايية
Primary 

1. 11819 .8.1 

 خري  متوسسة
Secondary 

21 2.89. .849 

 خري   عدادية
Intermediate 

11 118.2 98.. 

 خري  كلية
Graduate 

. .811 982. 

عدد سنوات 
 استخدام المبيدات
Number of 

years using 

Pesticides 

 ..Years 1. 1989. 98( سنة 10-.)

 Years 99 9.84. .841( سنة 11-11) **108.2

 ..Years 42 4.81. 98( سنة 22-.1)

التعرل لمصادر 
 المعلومات

Sources of 

information 

 ( منخفل 12-11)
Low 

 02د. 99894 91

 ( متوسس21-.1) *2801

Medium 
44 4.891 180. 

 High 1. 1989. 9801( عالي 22-21)

التدريب السابق 
Previous 

training 

 غير متدرب
Untrained 

.2 ..891 .822 

.891** 

 متدرب دور  واحد 
Triennial one training 

course 
94 918.. .81. 

 متدرب دورتين
Triennial two training 

course 
. .8.4 4801 
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 العوامل
Factors 

 الفيات
Categories 

 العدد
Number 

% 

متوسسة درجة 
الحاجة المعرفية 

Average 

degree of 

knowledge 

need 

 Fقيمة 

اتجاشات المزارعين 
نحو استخدام 
 المبيدات

Farmers 

attitudes 

toward use of 

pesticides 

 ( سلبية 1-12)
Negative 

20 218.1 .8.4 

0819 
 ( غير متبلور 19-19)

Non-solidity 
4. .1819 .819 

 (  يجابية20-21)
Positive 

2. 218.1 5.41 

الدخل السنوب 
Annual Income 

مليةةةةةون دينةةةةةار  1 قةةةةةل مةةةةةن 
 Low)منخفل( 

99 41899 .819 

08092 
( مليةةةةةةةةةةةةون دينةةةةةةةةةةةةار 1-12)

 Medium)متوسس( 
9. 9.819 .8.. 

مليةةةةون دينةةةةار  12 كثةةةةر مةةةةن 
 High)عالي( 

19 20844 .89. 

 د.080* معنوب عند مستو      0801** معنوب عند مستو  

األوراق باودتخدام  رفيعةياجات المعرفية للمبحوبيع في مكافحة األدغال رابعاً. تحديد العالقة بيع درجة االحت
 مبيد التوبي  وجملة العوامل الموتقلة

(، و  هةرت النتةاي   ن جملةة 4تم اسةتخدام تحليةل االنحةدار المتعةدد المراحةل كمةا فةي الجةدول )
% مةن 4.8992مراحل التحليةل  العوامل المستقلة الداخلة في نموذح االنحدار المتعدد قد فسرت مجتمعة ولكل

 األوراق باستخدام مبيد التوبيك،  رفيعةالتباين في درجة االحتياجات المعرفية للمبحوثين في مكافحة األدغال 
 

(و نتاي  تحليل االنحدار المتعةدد المراحةل لدرجةة الحاجةة المعرفيةة للمبحةوثين فةي مكافحةة األدغةال 4الجدول )

 التوبيكاألوراق باستخدام مبيد  رفيعة
Table (4): The results of multiple step-wise regression analysis of knowledge needs 

degree of respondents in high anti-bush leaves by using altopek pesticide 

 العوامل المستقلة
Independent factors 

 مقدار تفسيرشا للتباين
Amount of variance 

explained 

امل مع
 التحديد

R
2
 

 التغيير في معامل التحديد
Change in coefficient 

determination 

F Value 

 المستو  التعليمي
Education Level 

248412% 08291. 080.92 1182.** 

 عدد سنوات استخدام المبيدات
Number of years using 

pesticides 

1.8121% 0894.. 08099. 9841** 

 **Age .89.2% 0841.. 0800.1 1811العمر 

 التدريب السابق
Previous training 

18042% 08.911 08004. 484.** 

 التعرل لمصادر المعلومات
Sources of information 

0801.% 08..44 080029 1841.* 

 د.080* معنوب عند مستو      0801** معنوب عند مستو  

درجة حاجة المبحوثين كما يةأتيو المسةتو  التعليمةي  سةهم فةي  ورتبت شذه العوامل تبعا  لتأثيرشا على         
% مةةةن التبةةةاين فةةةي درجةةةة حاجةةةة المبحةةةوثين المعرفيةةةة، عةةةدد سةةةنوات اسةةةتخدام المبيةةةدات 248412تفسةةةير 

%، .0801% والتعرل لمصادر المعلومات الزراعيةة 18042% التدريب السابق 89.2.% العمر 1.8121

سةتو  التعلةيم الةذب جةاو بالمرتبةة األولةى بةين العوامةل األخةر  فةي تفسةير كما   هرت النتاي   شمية عامةل م
 التباين في درجة الحاجة المعرفية للمبحوثيند

 مما سبق يتبينو
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وجد  ن مع م الزرا  المبحوثين في ناحية ربيعة بمحاف ةة نينةو  ذوب احتياجةات معرفيةة متوسةسة  لةى  د1
بحاجةة باسةتخدام مبيةد التوبيةك، نسةتنت  مةن ذلةك بةأنهم األوراق  رفيعةةكبير  فةي مجةال مكافحةة األدغةال 

 في شذا المجالدلمزيد من المعارف 

وجد  ن  على حاجة معرفية للمبحوثين في فقر  ر  المبيد بصور  متجانسة لوحد  المساحة، نسةتنت  مةن  د2
مةةن  ذلةةك بةةأنهم يفتقةةرون  لةةى المعةةارف بشةةكل كبيةةر فةةي شةةذه الفقةةر  و نهةةم بحاجةةة ل سةة   علةةى المزيةةد

 المعلومات والتقنيات الحديثة في شذا المجالد

 ن االحتياجات المعرفية للزرا  المبحوثين تختلف باخت ف  عمارشم ومستوياتهم التعليميةة وعةدد سةنوات  د9
اسةةتخدامهم للمبيةةدات الكيمياييةةة وتةةدريبهم السةةابق فةةي مجةةال اسةةتخدام المبيةةدات وكةةذلك مسةةتو  تعرضةةهم 

، كما تبين  شميةة عامةل المسةتو  التعليمةي فةي تقةدير االحتياجةات المعرفيةة لمصادر المعلومات الزراعية
 للمبحوثين في مجال البحثد

 وعليه يوصي الباحث بما يأتيو
تكثيف الدورات التدريبية لمزارعي الخضر فةي ناحيةة ربيعةة بمحاف ةة نينةو  مةن قبةل المركةز التةدريبي  د1

األوراق باسةتخدام مبيةد التوبيةك، والتركيةز  رفيعةة اإلرشادب في محاف ةة نينةو  بمجةال مكافحةة األدغةال
 على الفقرات والفيات التي  ثبتت نتاي  البحث ارتفا  حاجتهم المعرفية فيهاد

 قامةةة اإليضةةاحات الحقليةةة وتكثيةةف النةةدوات اإلرشةةادية فةةي ناحيةةة ربيعةةة مةةن قبةةل الجهةةاز اإلرشةةادب فةةي  د2
السةةتخدام العلمةةي الصةةحيح لمبيةةد التوبيةةك فةةي محاف ةةة نينةةو  وذلةةك لزيةةاد  معةةارف الةةزرا  فةةي مجةةال ا

 األوراقد رفيعةمكافحة األدغال 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the knowledge needs of 

vegetable cultivators in Rabeaa District / Neneveh Governorate in the field of anti-

bush leaves by using Altopek pesticide, also to find out the differences of farmers 

knowledge needs according to some factors and to determine the relation between 

the knowledge needs and set of independent factors. The research sample included 

93 respondents. The data were collected through questionnaire consisted of tow 

parts, the first one included the independent factors, while the second part consisted 

of 20 items. To measure the respondent knowledge needs by using Borich model. 

Data were analyzed by using arithmetic mean, analysis of variance and multiple 

step-wise regression analysis after testing the validity and reliability of the 

questionnaire. The results showed that 63.441% of the respondents were medium 

knowledge needs, and the highest knowledge need was the item spraying of 

pesticide in a homogeneous unit area, also there were significant differences in the 

degree of farmers knowledge needs according to: age, education level, number of 

years using pesticides sources of information and previous training. While there 

were no significant differences according to: farmers attitudes towards use of 

pesticide and annual income. Multiple step-wise regression analysis should that 

education level explained 24.462% of the variation degree of farmers knowledge 

needs. 

Key words: knowledge, High Anti-Bush Leaves. 
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1. 

 

 المصادر
(د االحتياجةةات التدريبيةةة لمزارعةةي مشةةرو  رب الجزيةةر  الشةةمالي ..19الخشةةاب، رضةةوان ذنةةون يةةونس )

 ة والغابات، جامعة الموصلدبمحاف ة نينو د رسالة ماجستير، كلية الزراع
(د االحتياجات التدريبية المعرفية لمزارعي الخضةر فةي 2012سليم، نجم الدين عبدهللا ورضوان ذنون يونس )

مجلةة زراعةة ناحية القيار  بمحاف ة نينةو  بمجةال تقنيةات زيةاد  اإلنتةاح وع قتهةا بةبعل المتغيةراتد 
 د.2-.1(و 2) 40، الرافدين

(د مسةةتو  وعةةي المةةزارعين بااثةةار السةةلبية للمبيةةدات فةةي البييةةة بمركةةز 2010حميةةد )الخفةةاف، سةة ل سةةعيد 

 قضاو تلكيف وع قته ببعل المتغيراتد رسالة ماجستير، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصلد
م فةي (د المتسلبات التعليمية والتدريبية للف حين في محاف ةة التةأمي2009الداودب، ص ح جاسم  مين سليمان )

مجال استخدام وصيانة من ومات الرب بالر  المحورية وع قتهةا بةبعل العوامةلد رسةالة ماجسةتير، 
 كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصلد

(د واقةةا الريةةةف العراقةةي وسةةبل النهةةةول بةةه وانعكاسةةةه علةةى اإلنتةةةاح 2010العجيةةل، سةةعدون عبةةةدالهادب )
تشةةرين الثةةاني،  .2-24اعيةةة لغربةةي اسةةيا )االسةةكوا(، الزراعةةيد توصةةيات اللجنةةة االقتصةةادية واالجتم

 بيروت، لبناند
 (د التقرير السنوب، قسم التخسيس والمتابعة، مديرية زراعة نينو ، العراقد2010مجهول )
 (د التقرير السنوب، قسم التخسيس والمتابعة، مديرية زراعة نينو ،العراقد2011مجهول )
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