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 بالزراع في قضاء ببعض العوامل الخاصة وعالقته الباميامكافحة آفات مستوى 

 محافظة صالح الدين/الشرقاط
 

 ** الجميلي*    سعد كامل خلف محمود الجبوري    *محمود حديس الجميلي
  جامعة تكريت ـكلية الزراعة *

 شعبة زراعة الشرقاط**
 

 الخالصة
 

أجريت هذه الدراسة لمعرفة مستوى مكافحة آفات محصول الباميا وعالقته ببعض العوامل الخاصة بالزراع في 
%منن مجمنوع زراع البامينا    50زراع يمثلون501قضاء الشرقاط/محافظة صالح الدين.جمعت البيانات من

مكونة من قسمين،تضمن األول بعض العوامنل الخاصنة    .صممت استمارة استبيان لجمع البيانات6002للموسم
بالزراع فيما تضمن الثاني مستوى مكافحة أهم آفات الباميا في المنطقة.بعد تحليل البياننات ححصناايابتبين حن   
مستوى مكافحة آفات محصول الباميا كان دون الوسط،وحن هنناك عالقة ارتباط بين مستوى المكافحة ومعظنم  

 . 0001أو0005ة عند مستوى االحتماليةالعوامل المدروس
 

 ومشكلة البحث المقدمة
ما يهم الزراع تأثير وفعالية االستخدام االمثل والذي يتأثر بعوامل مختلفة منها الشخصية  حن     

( ويلعب المرشد الزراعي دور المفتاح في التغلب علن   Betru,1998والتكنلوجية واالبحاث )
( حيث يستخدم  فني رفنع الكفناءة    Agunga,1995جه الزراع )العديد من المشاكل التي توا

االنتاجية الزراعية عن طريق التثقيف ونقل نتااج االبحاث في مجال السالالت الممتازة في مجال 
.ُيعد محصول الباميا منن محاصنيل   (5379عمر،االنتاج الحيواني والنباتي ومقاومة اآلفات )
  6002حيث بلغت المساحة المزروعة لموسم عنام  الخضر الصيفية المهمة في قضاء الشرقاط

(مليون دينار لدى بعض الزراع فيما لنم  6وقد بلغت واردات الدونم اكثر من ) (5)( دونم6100)
 ، ويعكس هذا التباين مدى االختالف في انتاجية الدونم(6)( الف لدى البعض االخر100تتجاوز )

 
 .شعبة زراعة الشرقاط (5)
 راع الباميا في قضاء الشرقاط.لقاءات مع بعض ز (6)
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 حن( 6006وتعتبر اآلفات احد العوامل المهمة التي تؤثر عل  االنتاج . حيث ذكر الجبنوري ) 

 اآلفنات أهنم   الزراعية تسبب خسارة ما ال يقل عن ثلث االنتاج الزراعي في العنالم.  اآلفات
الزراعية التي تصيب محصول الباميا )دودة جوز القطن الشوكية ، دودة ثمار الطماطة ، بقنة  

 الندقيقي(  بذور القطن،المن،الذبابة البيضاء،مرض موت البادرات،مرض تعقد الجذور والبياض
دودة ( واآلفات المنتشرة في قضاء الشرقاط هي:)المن،الذبابة البيضناء، 5390،)وزارة الزراعة

تعتبر دودة ثمار الطماطة ومرض  ،تعقد الجذور والبياض الدقيقي(.موت البادراتطماطة،الثمار
البياض الدقيقي غير مؤثرة ألصابتها المحصول في نهاية الموسم،لذلك اقتصر البحث عل  اربعة 

األخير من أهنم  موت البادرات،ومرض العقد الجذرية(،ويعتبر آفات هي )المن،الذبابة البيضاء،
(حن ديدان العقد الجذرية تعتبر احدى أهنم واخطنر خمسنة    5336)ث ذكر الحازمياالفات حي
واحدة من المسببات الرايسية  Lanberti (1979) امرضية حقتصادية في العالم ويعتبرهمسببات 

( بنأن محاصنيل   6006المراض النبات التي تؤثر  عل  الحاصل كمًا ونوعًا،وأكد اسنتيفان ) 
سببات المرضية كالنيماتودا وفطريات التربة مما يؤثر سلبًا علن   الخضر تصاب بالعديد من الم

 كمية ونوعية المحصول عند عدم تنفيذ المكافحة.
 -:ابة عل  األسالة البحثية التاليةجبناءا عل  ما تقدم،تتمثل مشكلة البحث في األ

 في قضاء الشرقاط ؟ محصول البامياما هو مستوى مكافحة آفات  -5

 و بعض العوامل الخاصة بالزراع ؟ الباميامكافحة آفات مستوى بين  ما هي العالقة -6

  :أهداف البحث

 .في قضاء الشرقاط  البامياتحديد مستوى مكافحة آفات . 5

ومجموعة منن العوامنل الخاصنة     الباميامكافحة آفات مستوى تحديد العالقة بين . 6
 رض المزروعنة )العمر،المستوى التعليمي،مسناحة األ نبن  والتني تمثلنت  بالزراع 
،توفر المبيند بالوقنت   اإلصنابة تشنخي   ،المحصولسننوات زراعنة   ،عدد بالباميا

والحصول  اإلرشادية ت، حضور المحاضراالمناسب،سعر المبيد،معرفة حجراء المكافحة
 .(اإلرشاديةعل  النشرات 
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 :البحثفرضيات 

 ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا واعمار الزراع . – 5

 ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا والمستوى التعليمي للزراع . –6

 ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا ومساحة االرض المزروعة .-9

 مستوى مكافحة افات الباميا وخبرة الزراع في خدمة المحصول .ال توجد عالقة ارتباط بين -4

  .اإلصابةزراع عل  تشخي  ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا وقدرة ال-1

 ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا وتوفر المبيدات بالوقت المناسب .-2

 ستوى مكافحة افات الباميا وسعر المبيد .ال توجد عالقة ارتباط بين م-7

  ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا ومعرفة اجراء المكافحة من قبل-9
 الزراع .   

 وحضور الزراع المحاضرات ال توجد عالقة ارتباط بين مستوى مكافحة افات الباميا -3
 .اإلرشادية   

 وى مكافحة افات الباميا وحصول الزراع عل  النشراتال توجد عالقة ارتباط بين مست-50
 الخاصة بالمحصول . اإلرشادية    
 

 :اإلجرائيةالتعريفات 
 مستوى المكافحة : مدى استخدام الزراع للمبيدات الكيمياوية في مكافحة اآلفات التي تصيب-5
 .نبات الباميا    

 ا خالل نموه .: هي الحشرة او المرض الذي يصيب نبات البامي اآلفة –6

 : قدرة الزراع عل  معرفة الحشرة او المرض من خالل االعراض  اإلصابةتشخي   –9
 الظاهرة عل  النبات .    

 خبرة الزراع : الخبرة التي حصل عليها الزراع في خدمة محصول الباميا من خالل –4
 .ة هذا المحصول مقدرة بعدد السنينممارسة زراع    
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 ق البحثائالمواد وطر

 :مجتمع البحث وعينة
والذين بلن    6002شمل مجتمع البحث زراع محصول الباميا في قضاء الشرقاط للموسم      

موزعين عل  ثنان جمعيات تعاونية زراعية تم اخذ عيننة عشنوااية   (5)( زارعًا5041عددهم )
زارعنًا   501حنث  % من مجموع زراع كل جمعية وبذلك اصبحت عينة الب 50بسيطة بنسبة 

 (.5وكما موضح في جدول)

 مجتمع البحث وعينته حسب الجمعياتيبين ( 5)جدول

 الجمعية ت
 عدد الزراع

 الماحة المزروعة / دونم
 في العينة في المجتمع

5 
6 
9 
4 
1 
2 
7 
9 

 جرناف شرقي
 الخضرانية
 الحورية
 اجميلة
 الهدى
 الخلود
 السفينة
 الزهور

571 
510 
560 
010 
600 
500 
562 
564 

59 
51 
56 
01 
60 
50 
59 
56 

210 
100 
410 
10 
671 
510 
661 
600 

 6100 501 5041 المجموع 

 :جمع البيانات
ل الخاصة بالزراع وتمثلت ممكونة من قسمين تضمن األول منها العوا استبيان استمارةصممت  
سنوات زراعة ،عدد بالبامياي،مساحة األرض المزروعة ) العمر،المستوى التعليمنب

معرفة اجراء المبيدات، سعر،  توفر المبيد،قدرة الزراع عل  تشخي  االصابة،المحصول
 . (حضور المحاضرات االرشادية والحصول عل  النشرات االرشادية،المكافحة
الذبابة ،مكافحة المن)نأما القسم الثاني فقد تضمن عمليات المكافحة والتي تمثلت ب       
( 50عل  عينة مكونة من ) أوليًا تم أجراء أختبارًا.  ( موت البادرات وتعقد الجذور،البيضاء

 وفهمهم لفقرات االستمارة . تقبل الزراعزراع لبيان 
 
 ( شعبة زراعة الشرقاط .5)
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 :اتتحليل البيان

 : كاالتي قياس المتغيراتالبحث تم  محتوياتللحصول عل  بيانات تعبر عن 
 .  : تم اعطاء درجة واحدة لكل سنة العمر .5
( ، اعدادية 9( ، متوسطة)6( ، ابتدااية )5المستوى التعليمي : امي )صفر( ، يقرأ ويكتب ) .6

 ( .2( ، كلية )1( ، معهد )4)

                                                 ونم .المساحة المزروعة : درجة واحدة لكل د .9

 عدد سنوات زراعة المحصول : درجة واحدة لكل سنة . .4
 . تشخي  االصابة : نادرًا )درجة واحدة( ، احيانا )درجتان( ، داامًا )ثالث درجات( .1
 . ( )الن)نعم( وصفر لألجابة بنلألجابة ب : درجة واحدة  توفر المبيدات بالوقت المناسب .2
 .  بنن)غير مالام(وصفر لألجابة  بنن)مالام(درجة واحدة لألجابة مالامة سعر المبيد :  .7
 .  بنن) ال(وصفر لألجابة  بنن)نعم(درجة واحدة لألجابة معرفة اجراء المكافحة :  .9
   .بن) ال(وصفر لألجابة  بن)نعم(درجة واحدة لألجابة حضور المحاضرات االرشادية :  .3
 .بن) ال(وصفر لألجابة بن)نعم(درجة واحدة لألجابة ارشادية :  الحصول عل  نشرات .50

( الجذور درجة واحدة لكل عملية مكافحة لآلفات)المن،الذبابة البيضاء،موت البادرات،وتعقد .55
 وبذلك تتراوح القيم المعبرة عن مستوى المكافحة من)صفر كحد ادن  ال  اربعة كحد اعل ( 

 :الثبات والصالحية
أستخدمت طريقة التجزاة النصفية  مقياس مستوى المكافحةل  ثبات وصالحية للحصول ع      

بين الفقرات الفردية و الزوجية ثم صححت النتااج بأستخدام معادلة  االرتباطوايجاد معامل 
 ( 0097( ومعامل الصالحية )0072وكان معامل الثبات ) سبيرمان براون 

 :الطرق والوسائل األحصائية
 -الوساال االحصااية التالية في البحث : استخدمت الطرق و

 . معامل االرتباط البسيط)بيرسون( .5
 . معادلة سبير مان براون .6
 . (tأختبار ) .9
 المتوسط. .4

 االنحراف المعياري . .1
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 النتائج والمناقشة

 -وكاألتي:حث تم عرض النتااج ومناقشتها حسب أهداف الب
آفات الباميا في قضاء الشنرقاط ، تراوحنت القنيم     كافحةمتحديد مستوى الهدف األول :  .5

( وكنان  503الرقمية المعبرة عن مستوى المكافحة من صفر ال  اربعة وبمتوسط مقداره )
الن    تم توزيع الزراع حسب مستوى تطبيقهم لعملية المكافحة( 004االنحراف المعياري )

 (.6)ما موضح في جدولكوثالث فاات 

 للمكافحةحسب مستوى تطبيقهم افراد العينة يبين توزيع ( 6)جدول
 النسبة الماوية العدد مستوى المكافحة الفاة
 % 40031 49 501 –صفر  الواطاة
 % 91064 97 609-502 المتوسطة
 % 69095 61 4-604 العالية
 % 500 501  المجموع

لفاة الواطاة تشكل أعل  نسبة لمستوى المكافحة وقد يعود ذلك حل  ا حن( 6يتبين من الجدول )    
 أوأو عدم معرفتهم كيفية اجرااهنا   اإلنتاجيةعدم معرفة الزراع أهمية المكافحة وتأثيرها عل  

 .اآلفةعدم قدرتهم عل  تشخي  
 . المكافحة ومجموعة العوامل الخاصة بالزراعمستوى العالقة بين الهدف الثاني: تحديد   .6
انه ليس هناك عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرين تبين : المكافحة والعمر مستوى العالقة بين - أ

( وهنذا يوضنح   0050( حيث كان معامل االرتباط البسنيط ) 0001عل  مستوى احتمال )
عملية المكافحة من قبل الزراع بغض النظر عن العمر فقد ال يقوم النزارع   حجراء باإلمكان
لم يتمكن هو من اجرااها كما مبين في  حنعاالته  أفرادالمكافحة بنفسه بل يكلف احد  بإجراء
 (.9جدول)

 *العمرفاات حسب  هتوزيع أفراد العين( يبين 9)جدول
 النسبة الماوية العدد العمر/سنة الفاة
 % 9305 45 99-66 االول 
 % 9504 99 11-93 الثانية
 % 6301 95 76-12 الثالثة

 % 500 501 المجموع
 - . تم تحديد الفاات )واطاة ، متوسطة ، عالية( بطرح وأضافة االنحراف المعياري من وال  المتوسط الحسابي لمستوى المكافحة 



 7 

 8002 )1 (العدد -)3(المجلدالدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك 
 
بنين  اط موجبنة  بارتتبين ان هناك عالقة : المكافحة والمستوى التعليميمستوى العالقة بين  - ب

، وهنذا يعنني ان   ( 0065معامل االرتبناط )  كانحيث ( 001المتغيرين عل  مستوى احتمال )
 (4الزراع المتعلمين يكونوا اكثر تطبيقًا للمكافحة من غير المتعلمين ، كما موضح في جدول )

 مييعلتحسب المستوى ال هالعينافراد يبين توزيع ( 4)جدول
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
هناك عالقة ارتباط  ه ليستبين ان:   المكافحة ومساحة االرض المزروعةمستوى بين  لعالقةا - ت

وهذا ( 0056معامل االرتباط) كانحيث ( 0001ية بين المتغيرين عل  مستوى احتمال )معنو
يعني ان مساحة االرض ال تكون عااقًا امام الزراع الذين يقومون الجراء المكافحة او قد يكون 

( دونم لجميع الزراع كما 9-5السبب في ذلك تقارب المساحات المزروعة حيث انحسرت بين )
 ( .1ل )هو مبين في جدو

 ت المزروعةاحسب المساح أفراد العينةن توزيع ييب( 1)جدول 
 
 
 
 
 
وعدد سنوات زراعة المحصول ، تبين ان هناك عالقة ارتبناط  لمكافحة مستوى االعالقة بين  - ث

 ( وهذا -0053( بين المتغيرين حيث كان معامل االرتباط )0001بة عل  مستوى احتمال )سال

المستوى 
 التعليمي

 النسبة الماوية العدد

 % 5604 59 أمي
 % 5905 53 يقرأويكتب
 % 6702 63 ابتدااية
 % 5504 56 متوسطة
 % 5409 51 حعدادية
 % 5001 55 معهد
 % 107 2 كلية

 % 500 501 المجموع

 النسبة الماواة العدد / دونمالمساحة
 % 6909 61 واحد
 % 1305 26 اثنان
 % 5705 59 ثالثة

 % 500 501 المجموع
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يعني ان الزراع الجدد يهتمون بمكافحة اآلفات اكثر من الزراع الذين مض  علن  زراعنتهم   
الزراع الجدد تطبيق االساليب الزراعية الحديثة اكثنر   لمحصول الباميا سنين طويلة فقد يحاول

 ( .2من غيرهم لضمان انتاجية عالية كما مبين في جدول )
 سنوات زراعة المحصولحسب  افراد العينةيبين توزيع ( 2)جدول

 
 
 
 
 
 
عل  تبين ان هناك عالقة ارتباط موجبة وتشخي  االصابة :  المكافحة مستوى العالقة بين  - ج

الزراع  وهذا يعني أن، ( 0046معامل االرتباط ) كانحيث ( بين المتغيرين 005مستوى احتمال )
( 7من تشخي  االصابة باآلفات ويتبين من الجدول ) يقومون باجراء عملية المكافحة اذا تمكنوا

ان معظم الزراع يستطيعون تشخي  االفات الظاهرة للعيان مثل حشرة المنن حينث تظهنر    
الحشرة واعراض االصابة واضحة بوجود البراز العسلي الذي يتغذى عليه النمل كمنا تعنرف   

د الذبابة البيضناء النهنا حشنرة    االوراق المصابة بتجعدها . وقد ال يجلب انتباه الزراع وجو
صغيرة جدًا بدون جلب انتباههم لها او قد ال يعرفون تأثير تلك الحشرة في امتصا  العصارة 
النباتية الذي يؤدي ال  ضعف نمو النبات ، كما ان استخدام الزراع لطريقة الزراعة عل  سطور 

نت االصابة قليلة ، امنا منرض   وبكثافة نباتية عالية قد ال تظهر اعراض موت البادرات اذا كا
تعاقد الجذور فان الزراع قد ال ينتبهون لذلك اال بعد اشتداد االصابة وتوقف النبات عن االنتناج  
وتظهر عالمات الموت عل  بعضها رغم زيادة عدد الريات وهذا ما قد يعكس ارتفاع مسنتوى  

 المكافحة لحشرة المن وقلتها لبيقة اآلفات .

 
 
 
 
 

عدد سنوات زراعة  الفاة
 المحصول

 النسبة الماوية العدد

 % 6301 95 1-5 االول 
 % 4207 43 50-2 الثانية
 % 6909 61 51-55 الثالثة
 100% 501  المجموع
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 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب حمكانية تشخي  اإلصابات7جدول )

تبين ان هناك عالقنة ارتبناط   :  المكافحة وتوفر المبيد بالوقت المناسبمستوى العالقة بين  - ح
( وهنذا  0067) معامل االرتباط كانحيث تغييرين ( بين الم0005عل  مستوى احتمال )موجبة 

يعني انه اليتمكن الزراع من المكافحة في حالة عدم وجود المبيد المالام في الوقت المناسنب .  
 الن بعض الزراع قد ال يذهب خارج منطقته للبحث عن المبيد .

غير معنوينة   بةسال ارتباطتبين ان هناك عالقة وسعر المبيد : المكافحة مستوى العالقة بين  - خ
يعني انه وهذا  (-0055)معامل االرتباط كانحيث ( بين المتغيرين 0001عل  مستوى احتمال )

كلما زاد سعر المبيد قل مستوى المكافحة ولكن ذلك ال يمنع النزراع النذين يعرفنون اهمينة     
 المكافحة عل  زيادة االنتاج من اجرااها مهما كان سعر المبيد .

علن    موجبنة عالقة ارتباط  ومعرفة الزراع القيام بها : وجدلمكافحة امستوى العالقة بين  - د
 (وهنذا يعنني أن  0061)   معامل االرتبناط  كانحيث ( بين المتغيرين 0001مستوى احتمال )

تطبيقنًا لعملينة    أكثرالمكافحة واستخدام المبيدات يكونون  حجراءالزراع الذين لديهم خبرة في 
مكافحنة   حجراء( يتبين ان معظم الزراع يعرفون طريقة 9)المكافحة . وكما موضح في جدول 

حشرة المن عل  العكس من ذلك في مرض تعقد الجذور كون االول معروف من قبنل معظنم   
 مكافحته سنويًا . بإجراءالزراع ويقوم 

 

 اآلفة
 داامًا احيانًا نادرًا

 المجموع
النسبة 
 العدد الماوية

النسبة 
 الماوية

 العدد
النسبة 
 الماوية

 العدد
النسبة 
 ةالماوي

 حشرة
 المن

65 60 62 6409 19 1106 501 500 

 الذبابة
 البيضاء

96 95 93 97 94 96 501 500 

 موت
 البادرات

45 93 99 92 62 61 501 500 

 تعقد
 الجذور

99 92 40 99 67 62 501 500 



 10 

 8002 )1 (العدد -)3(المجلدالدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك 
 

 ة أجراء المكافحةفنه حسب معر( يبين توزيع افراد العي9جدول )

 اآلفة
 ال يعرف يعرف

 النسبة الماوية المجموع
 النسبة الماوية العدد النسبة الماوية العدد

 500 501 6107 67 7409 79 حشرة المن
 500 501 4409 47 1106 19 الذبابة البيضاء
 500 501 26 21 99 40 موت البادرات
 500 501 7604 92 6702 63 تعقد الجذور

تبين ان هناك عالقة وحضور الزراع المحاضرات االرشادية : المكافحة مستوى العالقة بين  - ذ
(  0063)   حيث بل  معامل االرتباط( 0005بين المتغيرين عل  مستوى احتمال )ارتباط موجبة 

 مما يعكس اهمية االنشطة االرشادية في اقناع الزراع باجراء عملية المكافحة  .
تبين ان هناك عالقة مستوى المكافحة وحصول الزراع عل  نشرات ارشادية : ين العالقة ب - ر

( 0095حيث بل  معامل االرتباط )( بين المتغيرين 0005عل  مستوى احتمال )ارتباط موجبة 
يحصلون عل  النشرات وهذا يعني ان الزراع الذين  % 5وكانت العالقة معنوية عل  مستوى  

وهذا يدل عل  ان الزراع الذين يحاولون اقتناء النشرات  بيقًا للمكافحةاالرشادية يكونوا اكثر تط
االرشادية يحاولون التعرف عل  اساليب الزراعية الحديثة القتناعهم بتأثيرها عل  زيادة االنتاج 

 وتحسين نوعيته .
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Abstract 
     This study was condacted to invistigate the control level of plagues Okra crop,and 

their relation ships with some Peasants personal factores at Sherqat district,Salah AL-

Deen government.The data were collected from105Okra crop pesants persantage10% of 

the total peasants of this crop for season2006.The queisionaire of this work was 

disigned to obtain data of two parts,the first was dealing with some peasants personal 

factores,where as the second one include the control levels of the most important Okra 

Post at the reagon.The results obtuined revealed that the Okra Crop pest control level 

was below the medium level. Asiqnificant correlation cofficents between the control 

level and most of the factor studed were recorded (0.01,0.05). 


