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 مصخالمست
وعالقتو ىدف البحث تحديد المستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين في مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة بالتوصيات العممية 

معرفتيم بالمجاالت المعرفية االتية : المفاىيم االساسية لممشروع ، اىداف المشروع ، انواع االشجار باالتصال بمصادر المعمومات وتحديد مستوى 
النواحي الفنية لممشروع فضال عن التعرف عمى عالقة المستوى المعرفي وقاية( ،  -سقي  -ة االشجار )زراعة المزروعة وجدواىا اقتصاديا ، مراحل زراع

ضوء البحوث العممية والنشرات االرشادية المتعمقة بالتربة والتصحر  تحقيقا الىداف البحث في . صال بمصادر المعموماتلممرشدين الزراعيين مع االت
مجاالت . حددت درجتان لكل فقرة  5فقرة موزعة عمى  46تم بناء المقياس المعرفي والذي تضمن  ، عامة واالحزمة الخضراء بصورة خاصة بصورة

مرشدا زراعيا وتمثل  45درجة . شمل البحث المرشدين الزرعيين في المشروع والبالغ عددىم  92-0ياس تتراوح ما بين وبذلك اصبحت درجة المق
تقع % من المبحوثين  62.22اظيرت نتائج البحث ان اذ  2014في شير تشرين االول لعام % من مجتمع البحث . جمعت البيانات 100نسبتيم 

ا اظيرت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بين المستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين واالتصال بمصادر المعمومات المتوسطة كم المعرفية ضمن الفئة
. لذا توصي الباحثة بضرورة رفع كفاءة المرشدين الزراعيين من خالل تكثيف تدريبيم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة وكل المؤسسات  0.28وكانت قيمتيا 

 كمياترة استحداث قسم التصحر في كافة ليا في جميع المحافظات عامة ومحافظة كربالء المقدسة )منطقة البحث( خاصة وضرو  الزراعية التابعة
في المحافظات اسوة بكمية الزراعة جامعة بغداد لتوفير اختصاص دقيق بموضوع التصحر ومشاريع االحزمة الخضراء فضال عن اىمية الموجودة  الزراعة

 ع في حل مشكمة التصحر الخطيرة عمى البيئة واالقتصاد الوطني والمجتمع وتحقيقا لمستقبل زراعي افضل لبمدنا العزيز .مثل ىكذا مشاري
 كممات مفتاحية : المستوى المعرفي ، مصادر المعمومات ، التصحر 
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ABSTRACT 
The research aims to determine the level of knowledge of agricultural extension workers in the southern green belt project in 

the holy city of kerbala in terms of scientific recommendations and its relationship with information resources and to 

determine the level of their knowledge of the following fields: The basic concepts of project objective trees varieties and their 

economic viability, the stage of cultivation and services provided which includes plantation irrigation and pests control etc., 

the technical aspects of their project beside the identification of agricultural knowledge of the workers with the relearnt 

sources of information red event. To achieve the objective of this research based on the scientific research and the produced 

extension leaflet in regard to soil and desertification in general and green belt in particular. A knowledge scale was adopted 

which includes 46 paragraphs distributed on five areas two degrees for each paragraphs were determined so that the scale 

degree ranged between 0-92 degree. The research included 45 agricultural extension members working in this project which 

represent 100% from the research community. The data collected through a questionnaire forms distributed through 

October 2014 results showed that 62.22% of the respondents fall within the category of concentric medium as the result 

showed 0 positive correlation between the level of knowledge of agricultural extension  workers and communication sources 

of informations  which were worth 0.28% the researcher recommits the need to arise the efficiency of agricultural extension 

workers through intensive training by the ministry of agriculture and its institutes in all Iraqi Provinces in general and the 

governorate of kerbala in particular with the need to develop the department of desertification in the colleges of Agriculture 

similar to that of Baghdad university to provide specialist in desertification and green belts projects as well as the importance 

of such projects in solving serious problems of desertification on the environment society and national economy .   

Key word: knowledge, sources of information, green belts. 
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 المقدمو
تعد مشكمو التصحر من المشكالت البيئة الخطيرة التي اسيم  

االنسان فييا مساىمة مباشرة نتيجة تعاممو السمبي معيا 
وتحديدا البيئة الجافة التي تتسم بالتحسس من اي استنزاف 
لمواردىا الطبيعية مما اثر سمبا عمى توازن ىذه الموارد في 

التوازن الى  الطبيعة تصل الى حد الصعوبة في اعادة ىذا
. وىذه الظاىرة ليست بحالة  (14،  30)وضعو الطبيعي

ارات والى يومنا ضعانى االنسان منيا منذ اقدم الح جديدة بل
( اذ بينت الدراسات 4ىذا في بقاع مختمفة من العالم )

الجيولوجية ، ان نشوء الصحاري كان نتيجة عوامل طبيعية 
الصحراء  اقدمياوظروف مناخية جافة وعمى مر العصور 

ويعد اعادة الحياة (. 1،  13الكبرى في وطننا العربي )
لالراضي المتصحرة او المقبمة عمى التصحر الشامل من 

ة ، لذا يجب المحافظ االمور الصعبة جدا حسب راي العمماء
عمى التربة قبل تدىورىا والعمل عمى ازالة مسببات التصحر 

اخية ظروف التعرية المنمتمثمة بانجراف الترب وتاكميا بفعل 
ير تاثيرىا جميا عمى الترب جراء الرياح والسيول التي يظ

الجافة او المنحدرة اكثر مما ىو في الترب ذات الغطاء 
من اخطر عوامل و  ( .30،  2النباتي لتماسك تربيا )

وال سيما ان تكون كما اثبت عمميا انجراف الترب التصحر 
سم سيستغرق 8الترب بطيء جدا اذ ان تكوين تربة سمكيا 

( . لذا يجب تجنب 29،  16،  3سنة ) 1400-7000
النشاطات غير المحسوبة التي يمارسيا االنسان كتجريف 
 البساتين لبناء الدور السكنية وحراثة التربة في غير اوقاتيا

ل واالنجراف تسيم مباشرة في تسريع عممية التاك والتي
فضال عن زحف الرمال عمى االراضي الزراعية  ، (15،27)

والرعوية الذي يؤدي الى اتالف النظام البيئي وتخريب الغطاء 
( فتقل بذلك االراضي الجافة المستخدمة في 28النباتي )
% من 28ويشمل وطننا العربي الكبير  ( .7،24الزراعة )

يغطي التصحر  اذجممة االماكن المتصحرة في العالم ، 
من  2مميون كم 9.7% منو اي ما يعادل 68حوالي نحو 

% 89في حين  2مميون كم 14مساحتو الكمية والتي تقدر ب 
من اراضي الوطن العربي ىي مناطق جافة وشبو جافة اما 

% المتبقية منيا فيي اراضي شبو قاحمة وشبو رطبة 11
ممميتر في السنة  1500-400معدالت المطر فييا 

( اذ تتركز فييا اغمب المراكز العمرانية واالقتصادية 12،31)

تتوفر فييا غابات طبيعية ومزارع مثمرة اما االماكن المغطاة 
% من السعودية ومعظم 36.9بالرمال المتحركة تمثل 

% من السودان وجنوب 25الصحراء الغربية في مصر وتمثل 
بمدان اخرى مع اختالف النسب المغرب والضررمستمر عمى 

( . اما بمدنا العزيز فقد طالو التصحر كجزء ال 21،22)
يتجزء من الوطن العربي كونو يقع ضمن حزام المناطق 

تقل معدالت سقوط  اذالصحراوية الجافة جنوب غرب اسيا 
زاد من وطئتو  مما ممم/سنة 100االمطار فييا الى حد 

االرتفاع في درجة الجرارة والتبخر المستمرين ومتاخمتو لمربع 
 40الخالي جعمو عرضة لمعواصف الترابية الشيرية بسرعة 

( وتعزى اسباب 9كم/ساعة اشدىا في شيري اذار ونيسان )
وائية نتيجة العواصف الى االضطراب اليائل في الكتل الي

لكتل الى المناطق الحارة  تندفع ىذه اتغيرات الضغط الجوي ف
ذات الضغط الواطئ حاممة معيا ذرات الغبار عاليا وبعدىا 
تنزل االتربة الى االسفل بفعل الجاذبية االرضية مكونة جوا 

زاد من شدتيا شحة ( 8،10ترابيا مؤثرا عمى مدى الرؤيا )
، اثار حرب الخميج  2006سقوط االمطار كما في شتاء 

سنين في الرمال اليامدة الالف الالسمبية في تحريك  1991
عدم االلتزام باستراتيجية االحزمة  الصحراء الغربية فضال عن

الخضراء كميا اسباب الثار جسيمة صحية وبيئية واقتصادية 
وتعد االحزمة وسياسية وجغرافية وحتى امنية عمى البالد . 

االستراتيجيات الناجحة الخضراء وتشجير تخوم الصحراء من 
اذ انيا زحف رمال الصحراء عمى االراضي الزراعية لمكافحة 

جعل الرمال اكثر استقرارا من خالل زيادة الرطوبة االرضية ت
تحويميا من صحاري جرداء الى و وترويض الترب الرممية 
ان زراعة ( فضال عن 25،20ترب صالحة لمزراعة )

تخفف التموث الجوي اذ ثبت عمميا ان بزراعة شجرة  االشجار
( . 19كغم من اليواء الجوي المموث ) 15م تنظيف واحدة يت

تم تحديد ( 28وبحسب مؤتمر االمم المتحدة لمتصحر )
 :  درجات التصحر الى االتي

بناء التربة بسبب تراكم االمالح فييا بالتراجع الطفيف  .1
 ويعرف بالتصحر االولي .

. التصحر المعتدل ويظير عندما يقل االنتاج النباتي بنسبة 2
% وىي المرحمة الحرجة التي ينبغي فييا البدء بتطبيق 25

 ستعطي نتائج ايجابية .احد اساليب مكافحة التصحر كونيا 
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% 50يقل االنتاج النباتي الى فيو . التصحر الشديد و 3
وادغال سامة بسبب زيادة مموحة التربة وظيور نباتات جديدة 

 لكنيا قابمة لالصالح رغم كمفتيا العالية .
ىذه الحالة تكون الترب عمى  . التصحر الشديد جدا وفي4

شكل كثبان رممية او مناطق صخرية او اراضي ممحية بور 
)السيخ( ومستوى الخطورة يكمن في فقدان التربة لقدرتيا 
 االنتاجية ويعد استصالحيا من االمور الصعبة جدا لعدم

بحسب ( . وتصنف الترب العراقية 14،13جدواىا اقتصاديا )
( 27،25،21التقارير ضمن الدرجة الثانية من التصحر )

حة التصحر االسراع في اجراءات مكاف عندىا التي ينبغي
دى بوزارة الزراعة االىتمام بانعاش لتدارك االمر وىذا ما ح

 استراتيجية االحزمة الخضراء في المحافظات المتاخمة
لمصحراء ومن اىميا الحزام االخضر الجنوبي في محافظة 

حتى  1/4/2006كربالء المقدسة الذي بدء العمل فيو منذ 
يمة العاممين في كتمل المشروع قبل المدة المقررة باذ ا 2010

 طا وتنفيذا ومتابعة وبالتنسيق معمديرية زراعة كربالء تخطي
دعومة من مجمس وزارة االعمار والدوائر الخدمية المختمفة م

المحافظة )مدير المشروع االستاذ حسن جابر( . تميز 
المشروع بشكمو الياللي تبعا لطبيعة الحدود الغربية لممحافظة 
تحده بحيرة الرزازة شماال وحدود محافظة النجف االشرف 

م ويحيطو ساتر ترابي من 100كم وعرض 27جنوبا . بطول 
اج مراقبة مع انارة جانبو الغربي بارتفاع مترين معزز بابر 

م وعمى طول المشروع ، يشتمل المشروع 100وحارس لكل 
خطا لمزراعة الثالثة االولى مزروعة باشجار  22عمى 

اليوكالبتوز ويميو خط نخيل بالتناوب ويتم اروائيا عن طريق 
بئر ارتوازي حفرت ليذا  500منظومة ري بالتنقيط تغذييا 

دم لتوليد الطاقة الغرض ومنظومة لمطاقة الشمسية تستخ
الكيربائية الضرورية لممشروع ومنشاتو االخرى وتيتم مديرية 

فضال عن  ، زراعة كربالء اىتماما خاصا بيذا المشروع
استخدامو موقعا مناسبا لتدريب الفالحين عمى زراعة مصدات 
الرياح وتقديم النشاطات االرشادية كالندوة والزيارة لمفالحين 

عمى  ة الخضراء كوسيمة لمحفاظية االحزملغرض نشر تقن
( بناءا عمى ما تقدم  26،8االراضي الزراعية من التمف )

الحالي مستيدفا الوقوف عمى المستوى تاتي اىمية البحث 
المعرفي لممرشدين الزراعيين في مشروع الحزام االخضر 
الجنوبي في محافظة كربالء وبالتوصيات العممية وعالقتو 

ضال عن مستوى معرفتيم في فات باالتصال بمصادر المعموم
كل مجال من المجاالت المعرفية االتية : المفاىيم االساسية 
لممشروع ، اىداف المشروع ، انواع االشجار المزروعة 
وجدواىا اقتصاديا ، مراحل زراعة اشجار المشروع )زراعة ، 
سقي ، وقاية( والنواحي الفنية لممشروع وكذلك تحديد العالقة 

المعرفي لممرشدين الزراعيين في المشروع بين المستوى 
 واالتصال بمصادر المعمومات.

 التعريفات االجرائية 
المستوى المعرفي : ىو مؤشر يعبر عن مستوى  .1

ن في و راعيلمرشدون الز المعمومات والمعارف التي يمتمكيا ا
مجال نشر تقنية االحزمة الخضراء في ضوء الدرجة التي 

المقياس المعرفي بالتوصيات يحصمون عمييا عن فقرات 
 العممية الخاصة بيذه التقنية . )قراءات الباحثة(

. مصادر المعمومات : ىي المراجع التي يعتمد عمييا 2
في مشروع الحزام االخضر الجنوبي في المرشد الزراعي 

في زيادة معارفة ومعموماتو التي  محافظة كربالء المقدسة
يحتاجيا لسد النقص المعرفي الحاصل نتيجة عدم مواكبتو 
المبتكرات الحديثة وىذه المراجع اما تكون رسمية اي عبر 
مؤسسسات حكومية منظمة كالدوائر الزراعية اوغير رسمية 
من خالل مؤسسات او منظمات مختمفة اعالميا كالراديو 

ل بحث الشخص كاستخدام االنترنيت او والتمفزيون او من خال
 . مع االخرين . )قراءات الباحثة( التواصل

. التصحر : ىو التدىور المذي تتعرض لو االرض في 3
المناطق القاحمة وشبو القاحمة والجافة وشبو الرطبة مؤديا الى 
فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بيا بدءا لفقدان التربة 

قدان االرض قدرتيا عمى االنتاج الزراعي الفوقية ومن ثم ف
 لدعم الحياة الحيوانية والبشرية .)قراءات الباحثة(

 المواد والطرائق 
المنيج   يعد البحث من البحوث االستطالعية التي تقع ضمن

الوصفي الذي يوفر المعمومات الالزمة لمعرفة المستوى 
المعرفي لممرشدين الزراعيين في مشروع الحزام االخضر 
الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة . اختير ىذا المشروع 

اوعزت وزارة  بعد ان  2003كونو االقدم في العراق بعد 
ات الغربية الزراعة لمعمل بيذه التقنية في عدد من المحافظ

من بالدنا العزيز اشتمل مجتمع البحث عمى جميع المرشدين 
مرشدا )مدير   45الزراعيين في المشروع والبالغ عددىم 
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( . تم اخذ كل المرشدين الزراعيين والبالغ 2013المشروع 
   .من مجتمع البحث % 100مرشدا اي بنسبة   45عددىم 

مرت عممية بناء المقياس المعرفي لممرشدين  بناء المقياس
 :الزراعيين في المشروع بمرحمتين

: اعد المقياس المعرفي بصيغتو االولية في  المرحمة االولى
ضوء النشرات االرشادية واالدبيات العممية والتقارير الصادرة 
عن وزارة الزراعة ذات الصمة بموضوع البحث فضال عن اراء 

لخضراء الزراعي والتصحر واالحزمة ا المتخصصين باالرشاد
ة في بناء المقياس اذ تكون كونيم احد المصادر الرئيس

توصية تمثل ما  45مجاالت اشتممت عمى  5المقياس من 
ينبغي ان يكون عميو المرشد الزراعي معرفيا في مجال 

 .1المشروع موضوع البحث كما مبين في جدول 
. توزيع فقرات المقياس المعرفي لممرشدين 1جدول 

مشروع الخزام االخضر ل المعرفيةالزراعيين عمى المجاالت 
 الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة

 انًدالاد انًؼزفٛخ د

ػذد 

انفقزا

 د

 20 انًؼزفخ ثًكَٕبد انًشزٔع 2

 6 انًؼزفخ ثبْذاف انًشزٔع 1

3 
انًؼزفخ ثبَٕاع االشدبر ٔخذٔاْب 

 االقزصبدٚخ
6 

4 
انًؼزفخ ثًزاحم سراػخ االشدبر )سراػخ ، 

 سقٙ ، ٔقبٚخ(
28 

 6 انًؼزفخ ثبنُٕاحٙ انفُٛخ نهًشزٔع 5

 46 انًدًٕع 

حدد وزن مما ينبغي ان يمتمكو المرشدين :  المرحمة الثانية
م االخضر الجنوبي في االزراعيين من معرفة في مشروع الحز 

  :توصية وعمى النحو االتيمحافظة كربالء المقدسة بكل 
درجتان لممعرفة الصحيحة ودرجة لممعرفة الجزئية وصفر في 

-0حالة عدم المعرفة وبذلك بمغ وزن توصيات المقياس بين 
درجة اذ يشتمل الصفر الدرجة الدنيا لممقياس في حين  92

قياس العامل المستقل االتصال . اما   92كانت الدرجة العميا 
قيس بمقياس رباعي مكون من اربع بمصادر المعمومات 

مستويات ىي دائما ، احيانا ، نادرا ، ال احصل وقد حددت 
مقترحات تطوير   .عمى الترتيب 0،1،2،3ليا االوزان 

المشروع قيست بمقياس ثنائي مكون من مستويين ىي اوافق 
   .عمى الترتيب 0،1وال اوافق وقد حددت ليا االوزان 

لبيانات من المرشدين الزراعيين جمعت ا اداة جمع البيانات
في مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافظة كربالء 

بوساطة استبانة  2014المقدسة في شير تشريت االول 
اعدت ليذا الغرض وبطريقة المقابمة الشخصية ، تم فحص 
صدق المقياس من خالل عرضو بصيغتو االولية عمى 

لزراعي لقياس مجموعة من الخبراء في اختصاص االرشاد ا
الصدق الظاىري واختصاص التربة والتصحر واالحزمة 

 -2أ.د حسين الطائي  -1الخضراء لقياس صدق المحتوى )
د.احمد  -4 د.جواد فاضل ايدام -3أ.د اشواق البدري 

 -5 2014المشيداني رئيس قسم التصحر في كمية الزراعة 
 .( وزارة الزراعة -خبراء في الييئة العامة لمتصحر 

االختبار االولي اجري االختبار االولي في شير ايمول لمعام 
مبحوثا في محافظة بغداد  20عمى عينة مكونة من  2014

كونيا خارج منطقة البحث ، وقد تم فحص ثبات مقياس 
مستوى معرفة المرشدين الزراعيين واالتصال بمصادر 

( كما 25المعمومات باستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ )
بعد االنتياء من جمع البيانات حممت و  (2 جدول)في  مبين

لمبيانات الخاصة     2010SAS احصائيا باستخدام برنامج
باستخدام معامل االرتباط بين المتغيرات المختمفة بالبحث 

وقورنت الفروق المعنوية بين النسب المدروسة باختبار مربع 
 وبين المتوسطات باختبار 0.01كاي عمى مستوى معنوية 

 LSD (24 . ) اقل فرق معنوي
. نتائج فحص ثبات المقياس باستخدام معامل  2جدول 

 الثبات الفاكرونباخ
 انًقٛبص د

 يؼبيم انثجبد

 انفبكزَٔجبخ

 0885 انًسزٕٖ انًؼزفٙ نهًزشذٍٚ انشراػٍٛٛ 2

 0875 االرصبل ثًصذر انًؼهٕيبد 1

 النتائج والمناقشة
اليدف االول : التعرف عمى المستوى المعرفي لممرشدين  

الزراعيين العاممين في مشروع الخزام االخضر الجنوبي في 
محافظة كربالء المقدسة اذ اظيرت النتائج بأن اعمى قيمة 
رقمية لممستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين في المشروع 

بمتوسط درجة و  22واقل قيمة رقمية بمقدار  80كانت بمقدار 
عمى  2.60درجة وبانحراف معياري  59.92حسابي مقداره 

 3درجة والجدول  92-0مقياس ثالثي انحصرت درجتو بين 
 . يوظح ذلك
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. يبين توزيع المبحوثين وفقا لفئات المستوى 3جدول 
مشروع الخزام االخضر المعرفي لممرشدين الزراعيين في 

 الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة
درخخ  انفئخ

 انًقٛبص

 انًزٕسظ % انؼذد

 1687 2586 7 30-0 قهٛم

 49875 6181 18 62-32 يزٕسظ

 7583 1181 20 91-61 كثٛز

 59891 %200 45 91-0 انًدًٕع

مستوى  الى ان اعمى نسبة من المبحوثين 3شير جدول ي
واقل نسبة  62.22بمقدار  معرفتيم كانت عند الفئة المتوسطة

مقداره كانت عند الفئة القميمة وبمتوسط حسابي  15.6بمقدار 
وىذا يدل عمى ان اكثر من نصف المبحوثين ىم  49.75

ضمن المستوى المعرفي المتوسط في مشروع الحزام االخضر 
الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة وىذه نسبة تعد ال بأس 

ن بغية تحسين ىذا المستوى بيا قياسا بمشروع فتي ولك
يتطمب تكثيف تدريب العاممين في المشروع اذ اكدت بعض 
الدراسات ان عممية تشجير الصحاري ورعايتيا يتطمب كفاءة 

 (30،  26)فة واسعة في مجال مكافحة التصحر عالية ومعر 
اليدف الثاني : تحديد المستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين 

ر الجنوبي في محافظة كربالء في مشروع الحزام االخض
االتية :  المعرفيةالمقدسة في كل مجال من المجاالت 

المعرفة بمكونات المشروع ، المعرفة بأىداف المشروع ، 
المعرفة بانواع االشجار وجدواىا اقتصاديا ، المعرفة بمراحل 
زراعة االشجار )زراعة ،سقي وقاية( والمعرفة بالنواحي الفنية 

 : لممشروع وكاالتي
المعرفة بمكونات المشروع : اظيرت نتائج البحث ان  .1

المرشدين الزراعيين )عينة البحث( في مجال درجات معرفة 
وبمتوسط  20-6المعرفة بمكونات المشروع تراوحت ما بين 

 20-0درجة عمى مقياس تراوحت درجاتو بين  12.87مقداره 
المتوسطة المعرفية منيم تقع ضمن الفئة  57.7وان نسبة 

( ويعزى ذلك الى عدم كفاية المعمومات التي تمقاىا 4)جدول 
يتطمب تكثيف التدريب والنشاطات االرشادية في ىذا المرشد و 

 .المجال

اظيرت نتائج البحث ان  المشروع:المعرفة باىداف . 2
درجات المستوى المعرفي لممرشدين الزراعيين في مشروع 

في المقدسة. الحزام االخضر الجنوبي في محافظة كربالء 
درجة  12-4مجال المعرفة باىداف المشروع تراوحت بين 

درجة عمى مقياس تراوحت درجاتو بين  7.20ومتوسط مقداره 
المعرفية ٪ منيم ضمن الفئة  73.3درجة وان نسبة  0-12

( مما يدل عمى ان اكثر من النصف ىم 4المتوسطة )جدول 
كون ليس بالقميل  المتبقيمممين باىداف المشروع ولكن العدد 

المشروع يستخدم لتقديم الخدمة االرشادية الخاصة بانشاء 
االحزمة الخضراء ولنشر ىذه التقنية يتطمب توفير كادر عمى 

عرفة لمحصول عمى افضل النتائج في نشر مدرجة عالية من ال
  .ىذه التقنية

المعرفة بانواع االشجار وجدواىا اقتصاديا : اظيرت نتائج . 3
الزراعيين في  لممرشدينوى المعرفي البحث ان درجات المست

مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة 
درجة  12-4في مجال المعرفة باىداف المشروع تراوحت بين 

درجة عمى مقياس تراوحت درجاتو بين  7.67ومتوسط مقداره 
 المعرفية ٪ منيم ضمن الفئة60درجة وان نسبة  0-12

ما يدل عمى ضرورة زيادة التدريب ( م4المتوسطة )جدول 
ورفع كفاءة المرشدين لمحصول عمى معرفة افضل في ىذا 

 المعرفي المجال ولرفع نسبة المرشدين الى فئة المستوى
 .الكثير

معرفة بمراحل زراعة االشجار )زرعة ،سقي،وقاية( : اذ . ال4
اظيرت نتائج البحث ان درجات المستوى المعرفي لممرشدين 
الزراعيين في مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافظة 
كربالء المقدسة في مجال المعرفة بمراحل زراعة االشجار 

درجة  36-0)زراعة ،سقي ، وقاية( تراوحت درجاتو بين 
درجة عمى مقياس تراوحت درجاتو  25.30توسط مقداره وم

 المعرفية ئةالف٪ منيم ضمن 53.3وان نسبة  36-0بين 
( مما يدل عمى ضرورة رفع النسبة الى 4المتوسطة )جدول 

الفئة المعرفية الكثيرة لممرشدين مما يمكنيم من تقديم الخدمة 
االرشادية في مجال االحزمة الخضراء عمى افضل صورة 

 .ال الى نشر ىذه التقنية الميمةوصو 
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مشروع الخزام االخضر . يبين توزيع المبحوثين وفقا لممستوى المعرفي بكل مجال ضمن المجاالت المعرفية الخاصة ب4جدول
 الجنوبي في محافظة كربالء المقدسة

 انًدبل انًؼزفٙ

 فئبد انًسزٕٖ

 انًؼزفٙ ٔدرخخ

 انًقٛبص

 % انؼذد
 يزٕسظ 

 درخبد انًدبل
 LSDقًٛخ  االَحزاف انًؼٛبر٘

 10-0 انًشزٔع انًؼزفخ ثًكَٕبد

 181 2 686-0قهٛهخ 

12.87 0.62 

2.678* 

 5788 16 2381-786يزٕسطخ 

 40 28 10-2481كثٛزح 

 21-0 انًشزٔع انًؼزفخ ثبْذاف

 484 1 4-0قهٛهخ 

 7383 33 8-5يزٕسطخ  0.33 7.20

 1181 20 21-9كثٛزح 

 ٔخذٔاْب اقزصبدٚب اشدبر انًشزٔع انًؼزفخ ثبَٕاع

0-21 

 22.2 20 4-0قهٛهخ 

 60 17 8-5يزٕسطخ  0.46 7.67

 17.8 8 21-9كثٛزح 

 ٔيزبثؼزٓب سراػخ االشدبر انًؼزفخ ثًزاحم

 سراػخ،سقٙ،ٔقبٚخ

0-36 

 0 0 21-0قهٛهخ 

 53.3 14 14-23يزٕسطخ  0.37 25.30

 46.7 12 36-15كثٛزح 

سراػخ االشدبر فٙ  انًُبطق  أ8انًؼزفخ ثطزٚقخ

 24-0انصحزأٚخ 

 6.7 3 486-0قهٛهخ 

 62.2 18 981-586يزٕسطخ  0.77 8.75

 31.1 24 24-2081كثٛزح 

 24-0ة8انًؼزفخ ثطزٚقخ انسقٙ ٔادايخ يُظٕيزٓب 

 6.6 3 486-0قهٛهخ 

 55.6 15 981-586يزٕسطخ  0.56 9.20

 37.8 27 24-2081كثٛزح 

ج8انًؼزفخ ثباليزاض انزٙ رصٛت االشدبر 

 20-0ٔانزبثٛزاد انخبرخٛخ نهجٛئخ 

 11.1 5 383-0قهٛهخ 

 55.6 15 686-483يزٕسطخ  0.45 5.30

 33.3 25 20-786كثٛزح 

 21-0انًؼزفخ ثبنُٕاحٙ انفُٛخ نهًشزٔع 

 13.3 6 4-0قهٛهخ 

 60 17 8-5يزٕسطخ  0.44 6.10

 26.7 21 21-0كثٛزح 

  59.14    91-0انكهٙ  انًؼزفٙانًسزٕٖ 

<P0.05 

اليدف الثالث : تحديد العالقة بين المستوى المعرفي 
مشروع الحزام االخضر الجنوبي لممرشدين الزراعيين في 

واالتصال بمصادر  المقدسةفي محافظة كربالء 
ان اعمى نسبة  (5المعمومات : اظيرت النتائج )جدول 

 46.7المتوسطة بنسبة المعرفية لممبحوثين ضمن الفئة 
عمى مقياس تراوحت درجاتو بين  12.4وبمتوسط مقداره 

ئة ضمن الف تقع درجة في حين اقل نسبة منيم 0-21
 16.8% وبمتوسطمقداره 22.2الكثيرة وبنسبة المعرفية 

. وىذا ما يدل عمى وجود تدريب لمعاممين  5درجة جدول 
ولكن ليس بالمستوى الكافي لضمان ادامة نجاح مشاريع 

مى ( ع24ع . اذ اكدت دراسات متعددة )من ىذا النو 
اىمية التدريب في تطوير معارف المرشدين الزراعيين 

وجود عالقة موجبة عالية المعنوية بين  5جدول كما يبين 
االتصال بمصادر المعمومات والمستوى المعرفي ومقداره 

0.28. * 

. توزيع المبحوثين عينة البحث وفقا لمتصال بمصادر المعمومات وعالقتو بالمستوى المعرفي لممرشدين 5جدول 
 المقدسة.خضر الجنوبي في محافظة كربالء مشروع الحزام االالزراعيين في 

 يسزٕٖ انًؼُٕٚخ r يؼبيم االررجبط  انًزٕسظ انًؼزفٙ % انؼذد انفئبد انًزغٛز انًسزقم

 دباالرصبل ثًصبدر انًؼهٕي

 685 3282 24 7-0قهٛهخ 

 2184 4687 12 24-8يزٕسطخ  * 0818

 2688 1181 20 12-25كثٛزح 

 45 انًدًٕع

  (<P0.01)          (<P0.05)NS          ُٕ٘غٛز يؼ: 

اما في مجال االتصال بمصادر المعمومات التي حصل عمييا 
الحزام االخضر الجنوبي في المرشدين الزراعيين في مشروع 

ىو عن طريق االنترنيت وبنسبة  المقدسةمحافظة كربالء 
% في حين اقل نسبة كانت لمركز التدريب االرشادي 91.1
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% مما يدل عمى ضرورة تحديث 22.2فيالمحافظة وبمقدار 
في المركز التدريبي االرشادي بما يتالئم مع مواكبة االساليب 

التقدم الحضاري والتقني الذي وصل اليو المرشدين الزراعيين 
لمقارنة  . ت الحديثة في توصيل المعمومة الييموادخال التقنيا

الفروق المعنوية استعمل اختبار مربع كاي بين النسب اذ 
اظيرت النتائج ان اعمى قيمة معنوية في مصدر االنترنت 

في حين اقل قيمة معنوية في مركز التدريب  12.48وقدرىا 
 مما يؤكد اىمية االستنتاجات . 8.75االرشادي وقدرىا 

المقدسة وفقا لمصادر الحزام االخضر الجنوبي في محافظة كربالء . توزيع المرشدين الزراعيين في مشروع 6جدول 
 المعمومات التي حصمو عمييا والفروق المعنوية بينيا وبين مستواىم المعرفي تنازليا

 انًصذر د
  ال احصم َبدرا احٛبَب دائًب

 يزثغ كب٘ % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

 21848 0 0 181 2 687 3 9282 42 االَززَذ 2

 21818 0 0 484 1 687 3 8889 40 َشزاد ارشبدٚخ 1

 22833 0 0 889 4 2383 6 7788 35 فٕنذراد ارشبدٚخ 3

 22835 0 0 2586 7 4888 11 3586 26 يذٚز انًشزٔع 4

 22823 0 0 2788 8 181 2 3889 23 دٔراد رذرٚجٛخ 5

 2089 3787 27 10 9 2586 7 1687 21 يذٚزٚخ سراػخ كزثالء 6

 8875 2282 5 2787 8 4889 11 1181 20 يزكش انزذرٚت االرشبد٘ 7

 مقترحات تطوير المشروع 
والىمية مشروع الحزام االخضر كوسيمة من وسائل 

متفاقمة في العالم ككل وفي مكافحة التصحر كمشكمة 
( بمد الرافدين والحضارات 30،31العراق خاصة )

العظيمة التي كانت الزراعة احد مقوماتيا الميمة اذ تعد 
خطرا جسيما ييدد الزراعة في قطرنا طرحنا بعض 
المقترحات لتطوير المشروع من اراء المرشدين الزراعيين 

اذ حصل مقترح  7انفسيم فكانت النتائج وحسب جدول 
تطوير معارف وميارات المرشدين الزراعيين من خالل 

% 93.9التدريب خارج القطر عمى اعمى نسبة وقدرىا 
في حين كان مقترح انشاء اماكن ترفييية الستقبال 
السفرات المدرسية التعميمية قدحصل عمى اقل نسبة 

 % .26.7وقدرىا 

. نسبة الموافقة المطروحة لتطوير مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافضة كربالء المقدسة حسب اراء 7جدول 
  المرشدين الزراعيين انفسيم

 % انؼذد يقززحبد رطٕٚز انجزَبيح د

 9383 41 انقطزرطٕٚز يؼبرف ٔيٓبراد انًزشذٍٚ انشراػٍٛٛ يٍ خالل انزذرٚت خبرج  2

 9888 40 فزح دٔراد رذرٚجٛخ فٙ انًشزٔع نقٛبو يثم ْذِ انًشبرٚغ فٙ يحبفظبد اخزٖ 1

 سٚبدح انُشبطبد االرشبدٚخ نزذرٚت انًزشذٍٚ انشراػٍٛٛ ثشكم دٔر٘ نزحسٍٛ يؼبرفٓى  3

 ٔقذررٓى ػهٗ اداء اػًبنٓى كًب ٚدت 

39 7886 

 8181 37 رٕفٛز سٛبراد خذيٛخ نهًزشذٍٚ انشراػٍٛٛ فٙ انًشزٔع َظزا نًسبحزّ انكجٛزح  4

 80 36 رٕفٛز حٙ سكُٙ ٚسٓم ادارح انًشزٔع ٔدًٕٚيزّ  5

 8877 35 االسزفبدح يٍ انًشزٔع فٙ ثُبء يشبرٚغ اَزبخٛخ يثم يؼبيم رصُٛغ انزًٕر ٔانشٚزٌٕ ٔالحزٕاء انجطبنخ 6

 6875 34 اَشبء ظالد خشجٛخ الَزبج َجبربد ظم ٔسْٕر سُٚخ  7

 7383 33 انزٕسغ االفقٙ ثبنًشزٔع السزٛؼبة يسبحبد اكجز يٍ انصحزاء انغزثٛخ 8

 7282 31 اسزحذاس ٔحذح ٔقبٚخ َجبد نًزبثؼخ ايزاض انُجبد 9

 7866 30 اَشبء يحطخ نزحهٛخ يٛبِ االثبر انًبنحخ 20

 6181 18 نالسًذح انؼضٕٚخ نالسزفبدال يٍ انًخهفبد انُجبرٛخاَشبء يصبَغ  22

 3835 14 اَشبء يخزجزاد الخزاء انزدبرة ٔفحص االَزبج أ انًٛبِ 21

 5383 14 رفغ يٛشاَٛخ اَشبء االحشيخ انخضزاء فٙ انجهذ  23

 8225 13 اَشبء يُحم الَزبج انؼسم 24

 1687 21 انًذرسٛخ ٔانزؼهًٛٛخاَشبء ايبكٍ رزفٛٓٛخ السزقجبل انسفزاد  25

نستنتج مما تقدم ان تقنية االحزمة الخضراء تعد من الحمول 
الناجحة لمنع زحف رمال الصحراء عمى المدن واالراضي 

 عن امكانية االستفادة منيا كموطئ فضال، الصالحة لمزراعة 
قدم لمكثير من المشاريع االنتاجية التي تعود بالفائدة عمى البمد 
سواء كان لزيادة االنتاج الزراعي والصناعي من جانب او 

احتواء البطالة وايجاد فرص عمل لممواطنين من جانب اخر 
لذا يعد االىتمام بمستوى معارف المرشدين الزراعيين في 

 المقدسةكربالء  مشروع الحزام االخضر الجنوبي في محافظة
ما ىو اال بداية جيدة وواثقة لديمومة تبني مثل ىكذا مشاريع 
من قبل المحافظات المتاخمة لمصحراء . مما تقدم تبين ان 
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معارف المرشدين الزراعيين بحاجة الى رعاية اكثر من 
المؤسسات الزراعية المختمفة وخاصة وزارة و  الجيات االرشادية

التخصيصات المالية لمثل ىكذا مشاريع الزراعة وذلك بزيادة 
المتقدمة زراعيا  عمالقة وتطويرىا وصوال الى مصاف الدول

فضال عن تشجيع البحوث العممية في مجال االرشاد الزراعي 
كما او االختصاصات التي ليا عالقة بمشكمة التصحر 

نوصي باستحداث قسم التصحر في كميات الزراعة في عموم 
لزراعة جامعة بغداد مما يوفر اختصاص القطر اسوة بكمية ا

  دقيق في ىذا المجال وخدمة لبمدنا العزيز.
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