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املستىي املعريف للمربني يف جمال إدارة األبقار وتربيتها يف احملافظات الىسطً واجلنىبية 
 من العراق

 أشواق عبد الرزاق ناجً البدري            محمد طالب هادي العبودي       
 كلٌة الزراعة / جامعة بغداد

E.mail :mohammedtalibh@yahoo.com  

 

 8/7/2102رٌخ قبول النشر :تا  4/2/2102تارٌخ نشر البحث :
 

 الخالصة 
إستهدف البحث التعرف على المستوى المعرفً للمربٌن فً مجال إدارة األبقار وتربٌتها فً 
المحافظات الوسطى والجنوبٌة من العراق ، أشتمل البحث على محافظات المنطقة الوسطى والجنوبٌة 

( محافظات 7لتكون منطقة البحث )منها %( 50( محافظة ، إذ اختٌرت )13من العراق والبالغ عددها )
وهً )بغداد ، كربالء ، النجف ، واسط ، القادسٌة ، المثنى ، والبصرة( ، وتم أختٌار عٌنة عشوائٌة 

%( من مربً األبقار ضمن الحدود اإلدارٌة للشعب الزراعٌة فً المحافظات 0.5عنقودٌة بنسبة )
، وتحقٌقا  لهدف  مربٌا  لألبقار( 36827المجموع الكلً )من  مبحوثا  ( 188المختارة والبالغ عددهم )

المستوى المعرفً إستبانة كؤداة لجمع البٌانات المتعلقة بموضوع البحث ، لقٌاس  ثالبحث أعد الباح
، الرعاٌة  بقارتغذٌة األبقار، إٌواء األبقار، صحة األمحاور هً ) ثمانٌةمن  لمربً األبقار تكونت
( ، وقد بلغت الفقرات بقار، رعاٌة الموالٌد الحدٌثة ، البٌئة ، السجالت الحقلٌةالتناسلٌة ، رعاٌة األ

أنخفاض المستوى المعرفً للمربٌٌن فً كل  ( فقرة ، وقد خلص البحث إلى76المكونة لهذه المحاور )
ستوى ة الملضمن الفئة قلٌ%( من المبحوثٌن  62.8) كانها ، إذ تالعملٌات الخاصة بإدارة األبقار وتربٌ

بتكثٌف األنشطة اإلرشادٌة الخاصة بإدارة األبقار وتربٌتها مع أشراك  ثلذا ٌوصً الباحالمعرفً ، 
المختصٌن فً وحدات الثروة الحٌوانٌة واألطباء البٌطرٌٌن من أجل رفع المستوى المعرفً لمربً 

 األبقار . 
 

 المعرفً , مربً األبقار .المستوى الكلمات المفتاحٌة : 
 

 املقدمة
ٌعود إنخفاض إعداد الثروة الحٌوانٌة والسٌما 
األبقار ومنتجاتها الغذائٌة فً البلدان النامٌة إلى 
أسباب عدة منها النمو السكانً المطرد ، 
التحضر وزٌادة إستهالك السلع الغذائٌة من 
أصل حٌوانً ، تفشـً األمراض العابرة للحدود 
، كثـرة مواطـن الضعف الطبٌعٌة كإنكماش 

 .راعً التقلٌدٌة الم
مواطن الضعف اإلقتصادٌة ومإسسات الدعم 

نخفاض وضعف السٌاسات الزراعٌة ، إ
عدم ، والمهارات التقنٌة  المستوى المعرفً

كفاٌة البنٌة األساس الطبٌعٌة ، نقص مستلزمات 
اإلنتاج ، التدهور البٌئً كتكرار موجات الجفاف 

( 2004( ، )الفاو،2001( ، )الفاو،2000)الفاو،
( ، )المنظمة العربٌة للتنمٌة 2010، )الفاو، 
( ، وإرتفاع درجات الحرارة 2003الزراعٌة ،

صٌفا  لمعدالت قٌاسٌة مع تقادم السنوات ؛ مما 

ٌلقً بظالله على إدارة حٌوانات الماشٌة 
وتربٌتها ، ومنها األبقار إذ أن أرتفاع درجات 

الحراري والذي  لإلجهادالحرارة ٌعرض األبقار 
ن نتائجِه المباشرة هو إنخفاض أستهالك العلف م

والذي من شؤنه أن ٌإثر على اإلنتاج مباشرٍة 
وٌترك أثار سلبٌة كبٌرة على األبقار  

سوف ٌكون  اآلثار( ، وهذه 2013)العباسً،
تؤثٌرها واضحا  فً كل من البلدان المتقدمة 
والنامٌة ، ولكن سوف ٌكون الضغط أكبر على 

بسبب افتقارها إلى المعرفة ، البلدان النامٌة 
والبٌطرٌة وبحوث التطوٌر  رشادٌةوالخدمات اإل
 . (Calvosa & etal,2010والتكنولوجٌا )

وقد دعت منظمة األغذٌة والزراعة فً 
برنامجها الخاص باألمن الغذائً إلى مساعدة 
البلدان النامٌة عن طرٌق تحقٌق زٌادة سرٌعة 

ل إنتاج فً إنتاجٌة صغار الحائزٌن فً مجا

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث األول .
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األغذٌة ، واألنشطة الرٌفٌة االخرى من خالل 
توضٌح الطرائق العملٌة لزٌادة اإلنتاج 

( لهذا فإن النهوض 2001واإلنتاجٌة )الفاو،
بؤوضاعهم اإلقتصادٌة ٌمكن أن ٌحدث أثرا  
هائال  فً الفرص المتاحة لبالدهم لتحقٌق نمو 

 .(2005إقتصادي طوٌل األجل )اودٌنٌه وسافو،
نتاج األبقار العراقٌة بصورة خاصة بقلتِه ٌتسم إ

وبتخلف أسالٌب إنتاجه عند المقارنة مع األبقار 
عن  فضال   ( 2كما موضح فً ) ملحق  األوربٌة

تردٌه وإنخفاض إنتاجٌة الموارد ، ونقص 
هتمامهم الخبرات والمهارات لدى المربٌن وقلة إ

واإلقتصادٌة التً تركز علٌها  بالجوانب الفنٌة
رة المزرعٌة الناجحة والكفوءة ، وإعتمادها اإلدا

على الخبرات والمهارات المكتسبة ؛ لذا نجد أن 
هناك إعتمادا  كبٌرا  على إستٌراد منتجات األبقار 
من األلبان واللحوم لسد الفجوة بٌن حجم الطلب 
المحلً ، وما ٌسهم بِه اإلنتاج المحلً لتلك 

 .( 2010المنتجات )العباسً،
ة مربً األبقار من الفئات قلٌلة لذا ُتعد فئ

المعرفة فً مجال إدارة قطعانهم ، إذ ٌواجه 
هإالء جملة من التحدٌات المرتبطة باإلنتاج ، 
فمن الضروري للمرشدٌن الزراعٌن 

فً مجال الثروة الحٌوانٌة والبٌطرة  والمختصٌن
والتجهٌزات الزراعٌة أن ٌكونوا قادرٌن على 

عمل على تقدٌم وال وادراكهافهم حاجاتهم ، 
أفضل الخدمات اإلرشادٌة والبٌطرٌة والتجهٌزٌة 
، والتً تنسجم مع واقع هإالء المربٌن ، إذ 
ُتشكل هذه الفئة جزءا  من المجتمع الزراعً ، 
وٌحتاج هإالء إلى خدمات ، وبرامج متخصصة 

 .فً مجال إدارة قطعان األبقار 
لذا جاء البحث الحالً لٌجٌب على التساإل 

: ما هو المستوى المعرفً للمربٌن فً األتً 
مجال إدارة األبقار وتربٌتها فً المحافظات 

 الوسطى والجنوبٌة من العراق .

التعرف على المستوى المعرفً  أهداف البحث :
للمربٌن فً مجال إدارة األبقار وتربٌتها فً 

 المحافظات الوسطى والجنوبٌة من العراق .  
وى المعرفً إنخفاض المست فرضٌات البحث :

للمربٌن فً مجال إدارة األبقار وتربٌتها فً 
 المحافظات الوسطى والجنوبٌة من العراق .

 
 التعرٌفات األجرائٌة :

المستوى المعرفً : هو مإشر ٌعبر عن مستوى 
المعلومات والخبرات التً ٌمتلكها المربً فً 
إدارة وتربٌة األبقار ، والتً تعتمد على الفهم 

بٌق ، وٌحدد فً ضوء الدرجة واإلدراك والتط
التً ٌحصل علٌها المربً من المحاور 

 والفقرات المتعلقة بمقٌاس المستوى المعرفً .
 

 وطرائق العمل ىادامل
ٌؤتً البحث الحالً فً أطار  منهجٌة البحث :

البحوث المسحٌة التً تقع ضمن المنهج 
 الوصفً .

%( من 50تم أختٌار )مجتمع البحث وعٌنته : 
المنطقة الوسطى والجنوبٌة من  محافظات

، وتم أختٌار ( محافظات 7العراق بواقع )
%( من الشعب الزراعٌة التابعة لتلك 50)

المحافظات المختارة والتً ٌكثر فٌها تربٌة 
عٌنة  ، كما تم أختٌاراألبقار بتلك المناطق 
من مربً  (0.5%) عشوائٌة عنقودٌة بنسبة

ة ضمن األبقار المرتبطٌن بالشعب الزراعٌ
الحدود اإلدارٌة لكل شعبة زراعٌة التابعة 
لمدٌرٌات الزراعة ضمن محافظات عٌنة البحث 

من المجموع  ( مبحوثآ 188)  بالتقرٌب وعددهم
، وكما موضح  مربٌا  لألبقار( 36827الكلً )

 .( 1فً الجدول )
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 ( : توزٌع عٌنة مربً األبقار 1جدول ) 

 % ( 50ٌة )الشعب الزراع المحافظة ت
مربً األبقار 

 )المجتمع(
عٌنة مربً األبقار     

(%0.5) 
العٌنة بالتقرٌب لمربً 

 (0.5%األبقار )

 1 1.2 248 المحمودٌة -1 بغداد -1

  

 6 6.08 1216 الٌوسفٌة -2

 5 5.03 1006 الرشٌد -3

 6 6.4 1281 أبً غرٌب -4

 4 3.9 792 المدائن -5

 1 0.71 142 الكرخ المركز -6

 7 6.8 1350 الرصافة المركز-7

 2 1.6 320 النهروان -8

 3 2.8 550 الكوت1- واسط -2

  

 4 3.8 750 االحرار -2

 2 1.8 350 النعمانٌة -3

 11 11 2200 الصوٌرة -4

 3 3.2 633 الحفرٌة -5

 8 7.5 1500 العزٌزٌة -6

 5 4.8 965 الزبٌدٌة -7

 6 5.7 1135 الدبونً -8

 11 10.8 2160 الحسٌنٌة1- كربالء -3

  

 3 2.8 550 الهندٌة -2

 7 6.6 1327 الجدول الغربً -3

 4 3.8 750 الخٌرات -4

 1 0.52 104 المركز1- النجف -4

  

 2 1.8 350 الكوفة -2

 6 6.06 1213 العباسٌة -3

 5 5 1000 الحرٌة 4-

 3 2.5 500 القادسٌة 5-

 3 3 600 السنٌة 1- القادسٌة 5-

  

 9 8.7 1735 المهناوٌة 2-

 3 3.06 612 البدٌر 3-

 3 2.9 593 نفر 4-

 3 3.1 623 غماس 5-

 3 3 600 سومر 6-

 5 5 1000 الدغارة 7-

 3 3.1 620 السدٌر 8-

 3 2.9 583 السماوة 1- المثنى 6-

  
 3 3 600 الخضر 2-

 8 8.2 1648 المجد 3-

 3 3.2 643 شط العرب 1- البصرة 7-

  

 4 4.2 839 النشوة2-

 9 8.5 1700 الدٌر 3-

 3 3.4 676 األمام الصادق4-

 6 5.6 1114 القرنة 5-

 1 1.2 249 أبً الخصٌب 6-

 188 ــــــــــ 36827 شعبة زراعٌة (42) ( محافظات7)
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ً تم تصمٌم إستبانة موجهة لمرب أداة البحث :
األبقار المرتبطٌن بالشعب الزراعٌة التابعة 
لمدٌرٌات الزراعة ضمن محافظات عٌنة البحث 
، فً ضوء األدبٌات والمصادر العلمٌة 

إدارة األبقار واألبحاث والدراسات فً مجال 
ومشاورة المختصٌن فضال  عن  وتربٌتها

لدائرة التدرٌب واإلرشاد الزٌارات االستطالعٌة 
د الثروة الحٌوانٌة والدائرة قسم إرشا الزراعً
للبٌطرة فً محافظة بغداد ، تكونت من العامة 
إٌواء ، تغذٌة األبقار محاور رئٌسة هً ) ثمانٌة
،  الرعاٌة التناسلٌة،  األبقارصحة ، األبقار

، رعاٌة الموالٌد الحدٌثة ، البٌئة ،  رعاٌة األبقار
( ووزعت الفقرات على السجالت الحقلٌة 

 13،  10،  19،  10،  9)     بقة المحاور السا
( فقرة على التوالً ، وقد بلغ  2،  4،  9، 

( 76مجموع الفقرات المكونة لهذه المحاور )
)أختبار البدٌل من بٌن فقرة ، إذ أستخدم فٌها 

لمربً  المستوى المعرفًلقٌاس  عدة بدائل(
( 0-1، وأعطٌت لُه األوزان األتٌة )األبقار 
عند اختٌار مربً االبقار )أي أن الصفر درجة 

البدٌل الخطؤ ، والدرجة الواحدة تعطى عند 
وكانت درجة االختبار اختٌار البدٌل الصحٌح ( 

، وكما موضح فً ( درجة 0 - 76تتراوح بٌن )
( . تم عرض األستبانة على مجموعة 2الجدول )

قسم اإلرشاد ونقل  ٌن منمن )الخبراء( تدرٌسٌ

قسم من  ٌنن تدرٌسٌفضال  ع التقانات الزراعٌة 
/ كلٌة الزراعة / جامعة بغداد الثروة الحٌوانٌة 

لبٌان مستوى موافقتهم علٌها ، وأجرٌت بعض 
التعدٌالت الطفٌفة على المحاور والفقرات ، إذ 

%( وعلٌه تم االبقاء 97.5بلغت عتبة القطع )
على محاور وفقرات المقٌاس ، ولقٌاس الثبات 

فً شهر  Pre – Testتم أجراء أختبار أولً 
على عٌنة عشوائٌة مإلفة  2013تشرٌن الثانً 

ضمن الحدود اإلدارٌة  مربٌا  لألبقار( 14من )
، )المحمودٌة ، الٌوسفٌة  لشعب زراعة

فً محافظة  لمدٌرٌة الزراعة( التابعة والرشٌد
بغداد )خارج العٌنة( ، وذلك للتحقق من المقٌاس 

وعتٌن فقد تم تجزئة فقرات المقٌاس إلى مجم ،
فقرات فردٌة ، وفقرات زوجٌة وجرى حساب 
معامل األرتباط البسٌط بإستخدام معادلة بٌرسون 

 (Pearson  ( إذ بلغ )ثم جرى حساب  0.67 )
معامل الثبات بتصحٌح معامل األرتباط بإستخدام 

 – Spearmanبراون )  -معادلة سبٌرمان 

Brown   ( إذ بلغ )ثم جرى حساب  0.80 )
      حٌة بجذر معامل الثبات فبلغ معامل الصال

إذ أن هذه النتٌجة تعطٌنا مقبولٌة  ( ،0.89)
للمقٌاس الذي سٌعتمد فً عملٌة جمع البٌانات 

 الخاصة بموضوع البحث .

 
 ( : محاور وفقرات قٌاس المستوى المعرفً للمربٌن فً إدارة األبقار وتربٌتها 2جدول ) 

 الفقرات المحاور ت
وزن كل 
 فقرة

عدد 
 الفقرات

وزن 
 المحور

-1 
تغذٌة 
 األبقار

 أنواع االعالف1-
 نسبة االعالف الخشنة المقدمة 2-
 كمٌة االعالف المركزة المقدمة 3-
 موعد تقدٌم االعالف 4-
 طرٌقة تقدٌم العلف 5-
 تغذٌة ذكور التلقٌح6-
 أهمٌة تمٌٌز ذكور التلقٌح 7-
 تغذٌة األبقار فً فترة الحمل8-
 قار الحاملأهمٌة تمٌٌز األب9-

1 9 9 

 أٌواء األبقار 2-

 أٌواء األبقار بالحظٌرة1-
 أنواع الحظائر2-
 أتجاه الحظٌرة 3-
 األتجاه المناسب للحظٌرة4-
 تهوٌة الحظٌرة5-
 المساحة المخصصة لكل بقرة6-
 تقسٌم الحظٌرة7-
 أهمٌة تقسٌم الحظٌرة 8-

1 10 10 
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 وجود ملحقات للحظٌرة9-
 نوع ملحقات الحظٌرة10-

-3 
صحة 
 األبقار

 تنظٌف الحظائر1-
 وقت التنظٌف2-
 تعقٌم وتطهٌر الحظائر3-
 وقت أجراء التعقٌم والتطهٌر4-
 تشخٌص الحالة الصحٌة لالبقار 5-
 عالمات الحالة الصحٌة الجٌدة لالبقار6-
 تشخٌص الحالة المرضٌة لالبقار7-
 عالمات الحالة المرضٌة لالبقار8-
 االبقار المعرفة باالمراض التً تصٌب 9-
 االمراض التً تصٌب األبقار الشائعة -10

 االمراض التً تصٌب االبقار المشتركة 11- 
 مخاطر االمراض على باقً قطٌع االبقار 12-
 مراجعة المستوصف البٌطري  13-
 التحصٌنات الوقاثٌة ضد االمراض  14-
 القائم بالتحصٌنات الوقائٌة 15-
 سمماالسعافات االولٌة فً حاالت الت16- 
 االجراءات فً حالة التسمم 17-
 توفر الماء النظٌف للشرب 18- 
 عزل األبقار المصابة 19-

1 19 19 

4 

الرعاٌة 
 التناسلٌة

 المعرفة بانواع االبقار 1-
 نوع االبقار2- 
 نوع التلقٌح المستخدم3- 
 القائم بالتلقٌح االصطناعً 4- 
 صفات األبقار المنتخبة للتلقٌح 5-
 ر التً تلقحعمر االبقا 6-
 عمر ثٌران التلقٌح 7-
 مدة الصراف 8-

 المعرفة بتشخٌص حالة الصراف9- 
 وقت التلقٌح المناسب10- 

1 10 10 

5 

الرعاٌة 
 التناسلٌة

 المعرفة بانواع االبقار 1-
 نوع االبقار2- 
 نوع التلقٌح المستخدم3- 
 القائم بالتلقٌح االصطناعً 4- 
 حصفات األبقار المنتخبة للتلقٌ 5-
 عمر االبقار التً تلقح 6-
 عمر ثٌران التلقٌح 7-
 مدة الصراف 8-

 المعرفة بتشخٌص حالة الصراف9- 
 وقت التلقٌح المناسب10- 

1 10 10 

6 

رعاٌة 
 األبقار

 عزل األبقار الحامل 1-
 عزل األبقار الحامل أهمٌة2- 
 معرفة عالمات قرب الوالدة لالبقار3- 
 عالمات قرب الوالدة لالبقار4-
 مدة الحمل لدى االبقار 5-

 أجراء عملٌة الرٌاضة )الترٌٌض(  لالبقار الحامل6- 
 أهمٌة عملٌة الرٌاضة )الترٌٌض(  لالبقار الحامل 7-

 طرق الحلب8-- 
 االجراءات الواجب القٌام بها عند الحلب9- 

 أوقات حلب االبقار10- 

1 13 13 
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 أستبعاد األبقار وأستبدالها 11-
 ادهاعمر األبقار عند أستبع 12-
 رعً االبقار13- 

7 

 تصمٌم الحظائر  1- البٌئة
 تصمٌم الحظائر   أهمٌة2- 
 الحٌوانات النافقة وكٌفٌة التعامل معها3- 
 طرق التعامل مع الحٌوانات النافقة4- 

1 4 4 

8 
السجالت 
 الحقلٌة

 استخدام السجالت الحقلٌة  1-
 أنواع السجالت الحقلٌة 2-

1 2 2 

 76 76 - - المجموع

 
تم جمع البٌانات بواسطة   عملٌة جمع البٌانات :

مربً أستبانة عن طرٌق المقابلة الشخصٌة مع 
 29/12/2013زمنٌة من المدة الخالل  األبقار
 . 26/3/2014إلى 

أستخدمت األسالٌب  الوسائل األحصائٌة :
األحصائٌة المناسبة لهدف البحث ، وهً 

اري المتوسط الحسابً واألنحراف المعٌ
بٌرسون والتكرارات والنسب المئوٌة ومعادلة 

 براون .  -وسبٌرمان

 النتائج واملناقشة 
التعرف على المستوى المعرفً للمربٌن فً 
مجال إدارة األبقار وتربٌتها فً المحافظات 

 الوسطى والجنوبٌة من العراق .

أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لتوصٌات العلمٌة لمستوى معرفة مربى األبقار با

( 66 فً مجال إدارة األبقار وتربٌتها هً ) 
( درجة ، على   9درجة وأدنى قٌمة رقمٌة هً )

 – 76مقٌاس مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )

( درجة   29.5( درجة ، بمتوسط مقداره )  0
( درجة ،  10.7 وبؤنحراف معٌاري مقداره )

 األبقار على ثالث فئات على ووقد وزع مرب
 وفق مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى 
) قلٌلة ، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً 

 ( . 3جدول ) 

 
 : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات درجات المستوى المعرفً . ( 3) جدول 

 الفئـــــــات * ت
درجـــــات 
المستــــوى 
 المعرفـــــً

 % العدد
معـدل المستوى 

 ًـالمعرف


X

 

S.D 

 10.7 29.5 23.1 62.8 118 0 – 25 قلٌلــة 1-

 Max 66 38.6 34.6 65 26 – 51 متوسطة 2-

 Min 9 63 2.6 5 52 – 77 عالٌـة 3-

 100 188 وعمالمج

 
إلى أن اعلى نسبة  أعالهٌتضح من الجدول 

(  23.1 % ( وبمعدل )  62.8للمبحوثٌن هً  )
قل ( درجة ، وأ 0 – 25 درجة عند الفئة القلٌلة )

 وبمعدل % (   2.6نسبة من المبحوثٌن كانت )
(   52 – 77( درجة عند الفئة العالٌة ) 63 )

درجة ، لذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً 
مجال إدارة  وتربٌة األبقار ٌوصف بؤنه قلٌل ، 
وهذه النتٌجة تتفق مع ما جاء به )الخفاجً 

( ، وبذلك تقبل الفرضٌـة التً تنص 2014،
المستوى المعرفً للمربٌن فً  على إنخفاض

وال تتفق هذه ا ، مجال إدارة األبقــار وتربٌتهـ
( ، 2013النتٌجة مع ما جاء به )العبدلً،

( ، 2014( ، و)محمد،2014)الجبوري،و
( ، وقد ٌعزى ذلك إلى قلة 2014و)العلوانً،

الخدمات اإلرشادٌة والبٌطرٌة والتجهٌزٌة 
مٌن بتقدٌم المقدمة فضال  عن قلة إعداد القائ

الخدمات وخاصة العاملٌن فً الوحدة اإلرشادٌة 
د ـإذ أن المـرشد الواح، ضمن الشعبـة الزراعٌـة 

ن ـغٌر قـادر على تغطٌة إعداد كبٌرة من المربٌ
 .بتنفٌذهافً األنشطة التً ٌقوم 

*أعتمد الببحث فٌ تقسَم فئبت المبحوثَن لتحدٍد المستوى 

 .  المدى النظرًالمعرفٌ لهم علي 



 2105لسنة     2العدد /  5المجلد /                        مجلة القادسية للعلوم الزراعية 

140 

متخصص فً إرشاد الثروة الحٌوانٌة ،  وغٌر
العلمٌة فً مجال  وعدم مواكبتـِه للتطورات

عن أن العاملٌن فً  ارة األبقار وتربٌتها فضال  إد
 وخرٌجمن هم اغلبالوحدات اإلرشادٌة 

من خالل ما تم اإلعدادٌات والمعاهد الزراعٌة 
وكما جاء به مالحظته أثناء عملٌة جمع البٌانات 

التً توصف مناهجها و( ، 2009)المشهدانً،
الدراسٌة بؤنها غٌر كافٌة لتزوٌدهم بالمعارف ، 

م حول إدارة وتربٌة األبقار والعمل والعلو
اإلرشادي وكٌفٌة تقدٌمُه إلى المستفٌدٌن ، إذ أن 
األنشطة التً تنفذ تكون ضمن خطة سنوٌة من 
 مدٌرٌة زراعة المحافظة بشكل مركزي وال
ٌكون هنالك أي مشاركة لمسإولً وحدات 
اإلرشاد الزراعً فً عملٌة التخطٌط لتلك 

وم تنفٌذها فضال  عن األنشطة اإلرشادٌة التً ٌر
الوحدة بٌن  ود األتصال المستمرـوجعدم ذلك 

ا اإلرشادٌة والمربٌن التـابعٌن لها من خالل م
الباحث أثناء عملٌة جمـع البٌانات ،  هالحظ

ٌضاف إلى ذلك عـدم وجـود إرشـاد بٌطـري 
ٌعنـى بالجانب الصحً لألبقــار كؤنشطـة تقدم 

رشد الزراعً إلى المربٌن باألشتراك بٌن الم
البٌطرٌٌن ، فضال  عن ذلك أغلب  واألطباء

األنشطة تقدم إلى فئة محددة من مربً األبقار 

ذوي الحٌازات الكبٌرة مما أبعد فئة كبٌرة من 
مربً األبقار من ذوي الحٌازات القلٌلة ، مما 
أدى إلى ضعف ثقة المربٌن بالقائمٌن على تقدٌم 

المربٌن  الخدمات ، مما أدى إلى عدم مواكبة
للتطورات العلمٌة الحدٌثة فً إدارة وتربٌة 
األبقار، لهذا فؤن المربٌن ٌعتمدون على الخبرات 
القدٌمة والمتوارثة فً إدارة وتربٌـة قطعـانهم 
ولٌس على التوصٌـات العلمٌـة الخاصة بإدارة 

 األبقار وتربٌتها . 
 

 -تغذٌة األبقار : 1-
قمٌة أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة ر

لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 
(  درجة وأدنى 7 فً مجال تغذٌة األبقار هً ) 

( درجة ، على مقٌاس 0قٌمة رقمٌة هً )
( درجة 0–9مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )

( درجة وبؤنحراف   2.87، بمتوسط مقداره )
( درجة ، وقد وزع  1.62 معٌاري مقداره )

على ثالث فئات على وفق األبقار  ومرب
) قلٌلة  مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى

، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً جدول 
(4. ) 

 

 تغذٌة األبقار   بالمستوى المعرفً  : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات ( 4)  جدول

 الفئــــــــات ت
درجـــــات 
المستــــوى 
 المعرفـــــً

 % العدد
وى عدل المستم

 ًالمعرف


X

 
S.D 

 1.62 2.87 1.92 64.9 122 0 – 2 قلٌلة 1-

 Max 7 4.63 29.8 56 3 – 5 متوسطة 2-

 Min 0 6.2 5.3 10 6 – 8 عالٌة 3-

 100 188 المجمـوع

 
إلى أن اعلى نسبة  أعالهٌتضح من الجدول 

(  1.92% ( وبمعدل )  64.9للمبحوثٌن هً  )
( درجة . وأقل  0 – 2 درجة عند الفئة القلٌلة )

% ( وبمعدل  5.3نسبة من المبحوثٌن كانت )
( درجة   6 – 8( درجة عند الفئة العالٌة )6.2)

، لذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً مجال تغذٌة 
األبقار ٌوصف بؤنه قلٌل ، وقد ٌعزى ذلك إلى 
ضعف المواضٌع المطروحة ضمن األنشطة 

ذٌة اإلرشادٌة المٌدانٌة التخصصٌة فً مجال تغ
األبقار ، فضال  عن ذلك عدم مشاركة جمٌع 
األطراف المتخصصة مع وحدات اإلرشاد فً 

تقدٌم المعلومات والمعارف وتجهٌز المربٌن 
باألعالف مما ٌجعلهم غٌر قادرٌن على تبٌان 
األسس العلمٌة التً ٌعتمدها المربً فً تقدٌم 
األعالف على الرغم من أن أغلب المربٌن 

ة التغذٌة وتؤثٌرها على الناتج ٌدركون مدى أهمٌ
األجمالً لقطٌع األبقار لكن فً الوقت ذاته 
ٌجهلون مدى أهمٌة العلف الخشن وكٌفٌة 
األستفادة منه طٌلة أٌام السنة رغم أن الشحة 
باالعالف الخضراء خالل بعض أشهر السنة 
والتً من الممكن أن ٌعالجها المربً وذلك 

خشنة عالٌة بتصنٌع الدرٌس والساٌلج كؤعالف 
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القٌمة الغذائٌة ومتوافرة عند شحة العلف 
األخضر فضال  عن متابعة األبقار فً الشهر 
األخٌر من الحمل ٌجب أن تكون بقرة الحلٌب 
فً أفضل حالة جسمٌة حسب المقاٌٌس 
المعروفة أي أن تكون بوزن عالً عند الوالدة ، 
والتخفٌف من األجهاد الحراري على األبقار عن 

تالعب فً محتوٌات العلٌقة المركزة ، طرٌق ال
ووقت تقدٌم العلف ومكان تقدٌمه ، والعمل على 
توفٌر المستلزمات التً من شؤنها أن تخفف من 

 األجهاد الحراري مثل المراوح والمرشات .
 
 
 

  -إٌواء األبقار : 2-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 

علمٌة لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات ال
( درجة وأدنى 10 فً مجال إٌواء األبقار هً ) 

( درجة ، على مقٌاس 0قٌمة رقمٌة هً )
( 0 – 10مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )

( درجة 4.25درجة ، بمتوسط مقداره )
( درجة ، وقد 2.49وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على وفق  ووزع مرب
) قلٌلة  المعرفً إلى مستوٌات درجـات المستوى

، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً جدول 
(5 ) 

 
 األبقار   إٌواء بالمستوى المعرفً  : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات ( 5)  جدول

 الفئــــــــات ت
درجـــــات 
المستــــوى 
 المعرفـــــً

 % لعددا
عدل المستوى م

 ًالمعرف


X

 

S.D 

 2.49 4.25 2.14 47.3 89 0 – 3 قلٌلـة 1-

 Max 10 5.18 38.3 72 4 – 7 متوسطة 2-

 Min 0 8.74 14.4 27 8 – 11 عالٌـة 3-

 100 188 المجموع

        
إلى إن اعلى نسبة  أعالهٌتضح من الجدول 

(  2.14 وبمعدل ) (%  47.3للمبحوثٌن هً  )
( درجة . وأقل  0 – 3 درجة عند الفئة القلٌلة )
% ( وبمعدل 14.4نت )نسبة من المبحوثٌن كا

(   8 – 11( درجة عند الفئة العالٌة )8.74)
درجة ، لذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً 

ٌوصف بؤنه قلٌل ، وقد  مجال إٌواء األبقار
ٌعزى ذلك إلى عدم أهتمام معظم المربٌن من 
أمتالك المعارف فً مجال إٌواء األبقار بسبب 

تاجٌة والذي قلة العائد اإلقتصادي من العملٌة اإلن
ٌنعكس بدوره على المستوى اإلقتصادي للمربً 
فً عدم توفٌر كافة المستلزمات الخاصة بؤٌواء 
االبقار وتهٌئة الظروف التً من شؤنها أن 
تساعد على رفع اإلنتاج من خالل تطوٌر 
معارفِه وذلك بحضور كافة األنشطة التً تنفذ 
من قبل مسإولً وحدات اإلرشاد الزراعً 

عن ذلك أقتصر تنفٌذ  الحٌوانٌة فضال   والثروة
األنشطة اإلرشادٌة على فئة محددة من المربٌن 

من خالل ما ذكره من ذوي الحٌازات الكبٌرة 

اغلب مسإولً وحدات اإلرشاد الزراعً 
عن عدم تقدٌم الدعم  فضال  والثروة الحٌوانٌة 

لمربً الثروة الحٌوانٌة ، مما أثر على المستوى 
 المعرفً العام فً مجال إٌواء األبقار .

  
 -: ألبقارصحة ا 3-

أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 

( درجة 17 فً مجال صحة األبقار هً ) 
( درجة ، على مقٌاس 1ً )وأدنى قٌمة رقمٌة ه

( 0 – 19مستوى معرفً كانت  درجاته بٌن )
( درجة   6.68درجة ، بمتوسط مقداره )
( درجة ، وقد 3.43وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على وفق  ووزع مرب
مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى ) قلٌلة 
 ، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً جدول

(6) . 
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 األبقار   صحة بالمستوى المعرفً  : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات ( 6) جدول 

 الفئــــــــات ت
درجـــــات المستــــوى 

 المعرفـــــً
 % العدد

عـدل المستوى م
 ًالمعرف


X 

S.D 

 3.43 6.68 4.45 59 111 0 – 6 قلٌلة 1-

 Max 17 9.07 36 67 7 – 13 متوسطة 2-

 Min 1 15.5 5 10 14 – 20 عالٌة 3-

 100 188 المجمـوع

 
ٌتضح من الجدول اعاله إلى إن اعلى نسبة 

(  4.45 % ( وبمعدل )  59للمبحوثٌن هً  )
( درجة . وأقل  0 – 6 درجة عند الفئة القلٌلة )

% ( وبمعدل  5نسبة من المبحوثٌن كانت )
(   14 – 20( درجة عند الفئة العالٌة )  15.5)

ا فإن مستوى معرفة المربٌن فً درجة ، لذ
مجال صحة األبقار ٌوصف بؤنه قلٌل ، وقد 
ٌعزى ذلك إلى عدم تناول هذا المحور ضمن 
األنشطة اإلرشادٌة التخصصٌة بالطرٌقة 
األفضل من خالل تشجٌع المربٌن على ممارسة 
عملٌات قد ال ٌقف علٌها لكونها من العملٌات 

ذلك  غٌر المهمة فً حٌن هً على العكس من
فً مجال صحة األبقار الخاصة بتنظٌف 
الحظائر وتعقٌمها ، وتشخٌص الحالة الصحٌة 
والمرضٌة لألبقار ، والتعرف على األمراض 
الشائعة والمشتركة والتحصٌنات الوقائٌة 
واألسعافات األولٌة فً حاالت التسمم وعزل 
األبقار المصابة ، وتوفٌر المٌاه النظٌفة للشرب 

تعطٌه  الوحدات اإلرشادٌة ال، كما أن أغلب 
األهمٌة لكونه من محاور الخدمات البٌطرٌة 

عن ضعف  التً تقع على عاتقهم فضال  
المشاركة فً تنفٌذ هذه األنشطة بٌن العاملٌن فً 
الوحدات اإلرشادٌة والعاملٌن فً وحدات الثروة 
الحٌوانٌة واألطباء البٌطرٌٌن ؛ مما ٌإدي إلى 

فضال   ى المربٌن ،ضعف المستوى المعرفً لد
عن ذلك عدم وجود إرشاد بٌطري ٌقوم بتوعٌة 

المربٌن بؤهمٌة مراجعة المستوصف البٌطري 
فً حاالت مشاهدة أي عالمات غٌر صحٌة 
مرضٌة على األبقار ٌضاف إلى ذلك عدم توعٌة 
المربٌن بؤهمٌة أجراء التحصٌنات الوقائٌة 
كاللقاحات الموسمٌة بضرورة أعطائها إلى 

ار لتجنب األصابة بؤمراض ٌصعب األبق
معالجتها والسٌطرة علٌها من األنتشار بٌن أفراد 
القطٌع ، واالهم من ذلك هو أن جمٌع هذه 
األنشطة اإلرشادٌة التً ٌتم تقدٌمها تكون 
بطرٌقة الندوات فً حٌن أن هكذا مواضٌع 
تحتاج إلى أٌضاحات ومشاهدات حقٌقٌة لٌتسنى 

 للمربً التطبٌق . 
 

  -عاٌة التناسلٌة :الر 4-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 

(  9هً ) فً مجال الرعاٌة التناسلٌة لألبقار
( درجة ، على 0درجة وأدنى قٌمة رقمٌة هً )

– 10مقٌاس مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )

جة ( در  2.85( درجة ، بمتوسط مقداره )0
( درجة ، وقد 2.08وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على وفق  ووزع مرب
مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى ) قلٌلة 
، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً جدول 

(7. ) 

 
 لألبقار الرعاٌة التناسلٌةبالمستوى المعرفً  : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات(  7) جدول 

 الفئــــــــات ت
درجـــــات المستــــوى 

 المعرفـــــً
 % العدد

عـدل المستوى م
 ًالمعرف


X

 

S.D 

 2.08 2.85 1.65 65.9 124 0 – 3 قلٌلة 1-

 Max 9 4.88 31.4 59 4 – 7 متوسطة 2-

 Min 0 8.8 2.7 5 8 – 11 عالٌة 3-

 100 المجمـوع المجموع
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سبة إلى إن اعلى ن أعالهٌتضح من الجدول 
(  1.65 % ( وبمعدل )  65.9للمبحوثٌن هً )

( درجة . وأقل  0 – 3 درجة عند الفئة القلٌلة )
وبمعدل  (%   2.7نسبة من المبحوثٌن كانت )

(   8 – 11( درجة عند الفئة العالٌة )  8.8)
درجة ، لذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً 
مجال الرعاٌة التناسلٌة لألبقار ٌوصف بؤنه قلٌل 

وقد ٌعزى ذلك إلى عدم وجود برنامج  ،
إرشادي متخصص فً مجال الرعاٌة التناسلٌة 
بإالشتراك مع العاملٌن فً وحدات الثروة 
الحٌوانٌة واألطباء البٌطرٌٌن المقدم لمربً 
ٌُعد نقطة لألنطالق  األبقار ، إذ أن هذا المحور 

،  هازٌادة إعدادتحسٌن سالالت األبقار وفً 
إسلوب تقدٌم الخدمات  ، إذ أنوكذلك اإلنتاجٌة 

اإلرشادٌة ضمن عملٌة التخطٌط لألنشطة 
قتصر على الخطة السنوٌة فضال  اإلرشادٌة ٌ

عن ضعف أهداف التنظٌم القائم على تقدٌم 
الخدمات لمربً األبقار الخاصة بنوع األبقار 
وطرٌقة التلقٌح المستخدم ، والقائم بالتلقٌح 

ٌتم تربٌتها  األصطناعً وصفات السالالت التً
والمنتخبة للتلقٌح وعمر ذكور التلقٌح وعمر 
النضج الجنسً للعجالت ، والوقت الذي ٌتم فٌه 

 التلقٌح لضمان األخصاب . 
 

  -حدٌثة :الرعاٌة الموالٌد  5-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 

(  8 الحدٌثة هً )  فً مجال رعاٌة الموالٌد
( درجة ، على 0درجة وأدنى قٌمة رقمٌة هً )

 – 9مقٌاس مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )

( درجة   2.57( درجة ، بمتوسط مقداره )  0
( درجة ،  1.84 وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على  بووقد وزع مر
 وفق مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى )
قلٌلة ، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً 

 ( .  8جدول )

 
  حدٌثة الرعاٌة الموالٌد بالمستوى المعرفً : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات  ( 8) جدول 

 الفئــــــــات ت
درجـــــات المستــــوى 

 المعرفـــــً
 % العدد

عـدل المستوى م
 ًالمعرف


X

 

S.D 

 1.84 2.57 1.63 72.3 136 0 – 2 قلٌلة 1-

 Max 8 4.9 26.6 50 3 – 5 متوسطة 2-

 Min 0 8 1.1 2 6 – 8 عالٌة 3-

 100 المجموع المجمـوع

 
ٌتضح من الجدول أعاله إلى إن اعلى نسبة 

(  1.63 % ( وبمعدل )  72.3للمبحوثٌن هً )
( درجة . وأقل  0 – 2 درجة عند الفئة القلٌلة )

 وبمعدل )% (   1.1نسبة من المبحوثٌن كانت )

( درجة ،   6 – 8( درجة عند الفئة العالٌة ) 8
لـذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً مجال رعاٌة 

حدٌثة ٌوصف بؤنه قلٌل ، وقد ٌعزى الالموالٌد 
ذلك إلى ضعف التنفٌذ لألنشطة اإلرشادٌة 
المٌدانٌة المتخصصة باألشتراك مع العاملٌن فً 
ة وحدات الثروة الحٌوانٌة فً مجال رعاٌ

الموالٌد الحدٌثة فضال  عن ضعف اإلرشاد 
البٌطري لدى المستوصفات البٌطرٌة فً زٌادة 
الوعً لدى المربٌن مما أدى إلى ضعف ثقة 
المربٌن بالشعب الزراعٌة والمستوصفات 
البٌطرٌة وعدم األخذ بالتوصٌات الخاصة 

برعاٌة الموالٌد الحدٌثة وخاصة بضرورة 
إلى الموالٌد  ( بؤلال أعطاء مادة السرسوب )

بعد الوالدة وعزلها فورا  فً أقفاص  مباشرةٍ 
( ٌوما  لكً تتكون المناعة لدى 15منفردة لمدة )

الموالٌد فضال  عن أعطاء العلف المركز 
)البادئ( ، تاركٌن رعاٌتها إلى المرأة الرٌفٌة 
وهذِه األخٌرة نسبة عالٌة منُهن غٌر متعلمات 

الندوات فضال  عن عدم قدرتها على حضور 
واإلٌضاحات الحقلٌة اإلرشادٌة التً تخص 
رعاٌة الموالٌد ، مما ٌلقً بضاللِه على ضعف 

 رعاٌة الموالٌد حدٌثة الوالدة.
 

  -رعاٌة األبقار : 6-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 
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وأدنى ( درجة 12فً مجال رعاٌة األبقار هً )
( درجة ، على مقٌاس 0قٌمة رقمٌة هً )

(   0 – 13مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )
( درجة   5.38درجة ، بمتوسط مقداره )
( درجة ،  2.51 وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على  ووقد وزع مرب
 وفق مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى 

(. كما موضح فً )قلٌلة ، متوسطة ، عالٌة
 ( .  9جدول )

 
 رعاٌة األبقار  بالمستوى المعرفً : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات (  9) جدول 

 الفئــــــــات ت
درجـــــات المستــــوى 

 المعرفـــــً
 % العدد

معـدل المستوى 
 ًالمعرف


X

 
S.D 

 2.51 5.38 2.95 37.2 70 0 – 4 قلٌلة 1-

 Max 12 6.25 54.8 103 5 – 9 متوسطة 2-

 Min 0 10.8 8 15 10 – 14 عالٌة 3-

 100 المجموع المجمـوع

       
ٌتضح من الجدول أعاله إلى إن اعلى نسبة 

(  6.25 % ( وبمعدل )  54.8للمبحوثٌن هً )
( درجة .  5 – 9درجة عند الفئة المتوسطة )

% (   8وأقل نسبة من المبحوثٌن كانت )
 – 14الفئة العالٌة )( درجة عند  10.8وبمعدل )

( درجة ، لذا فإن مستوى معرفة المربٌن   10
فً مجال رعاٌة األبقار ٌوصف بؤنه متوسط ، 
وقد ٌعزى ذلك إلى تخوف المربٌن من فقدان 

، اإلنتاجٌة األبقار التً تصل إلى هذه المرحلة 
إذ تعمل على زٌادة أفراد القطٌع من خالل 

ا من الحلٌب الموالٌد الحدٌثة فضال  عن إنتاجه
لذلك فهً مورد إقتصادي مهم ورئٌِس بالنسبة 
لجمٌع مربً األبقار ، وعلى الرغم من ذلك فإن 
المربٌن بحاجة إلى معارف فً محور رعاٌة 
األبقار والسٌما فً مجال عزل األبقار الحامل 
عن باقً القطٌع قبل الوالدة ، إذ أن أغلب 
ة األبقار بحاجة إلى تدخل بٌطري عند الوالد

فضال  عن المحافظة على الموالٌد الحدٌثة من 
خطر الهالك ، واألبقار فً حالة تناولها المشٌمة 
لوجود البروتٌن فٌها مما ٌعرضها لخطر 
األختناق ، وعالمات قرب الوالدة وتحدٌد مدة 
الحمل وأجراء عملٌة الترٌٌض وطرق الحلب 
والعملٌات الواجب القٌام بها قبل عملٌة الحلب 

اإلستبعاد نتٌجة إنخفاض الكفاءة  وعملٌة

التناسلٌة واإلنتاجٌة واألمراض والحوادث ، 
وإستبدالها من قطٌع عجالت األستبدال ، وعمر 
األبقار عند األستبعاد ورعً األبقار فضال  عن 
ذلك قلة الزٌارات المٌدانٌة من قبل مسإولً 
وحدات اإلرشاد الزراعً والثروة الحٌوانٌة 

ٌن لألطالع على واقع المربٌن واألطباء البٌطرٌ
من أجل توفٌر كافة التوصٌات الخاصة بمحور 
رعاٌة األبقار من أجل رفع المستوى المعرفً 

 لدى مربً األبقار .
 

 -البٌئة : 7-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 

ة وأدنى ( درج 4فً مجال بٌئة األبقار هً ) 
( درجة ، على مقٌاس 0قٌمة رقمٌة هً )

(   0 – 4مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )
( درجة   1.09درجة ، بمتوسط مقداره )
( درجة ،  0.97 وبؤنحراف معٌاري مقداره )

األبقار على ثالث فئات على  ووقد وزع مرب
وفق مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى ) 

ة ( . كما موضح فً قلٌلة ، متوسطة ، عالٌ
 ( .  10جدول )
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 بٌئة األبقار  ب المستوى المعرفً: توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات  ( 10)  جدول

 الفئــــــــات ت
درجـــــات 
المستــــوى 
 المعرفـــــً

 % العدد
معـدل المستـوى 

 ـًالمعرف


X

 

S.D 

 0.97 1.09 0.44 62.7 118 0 – 1 قلٌلة 1-

 Max 4 2.13 36.2 68 2 – 3 متوسطة 2-

 Min 0 4 1.1 2 4 – 5 عالٌة 3-

 100 المجموع المجموع

       
ٌتضح من الجدول أعاله إلى إن اعلى نسبة 

(  0.44 % ( وبمعدل )  62.7للمبحوثٌن هً )
( درجة . وأقل  0 – 1 درجة عند الفئة القلٌلة )

% ( وبمعدل   1.1نسبة من المبحوثٌن كانت )
( درجة ،   4 – 5عند الفئة العالٌة )( درجة  4)

لذا فإن مستوى معرفة المربٌن فً مجال بٌئة 
األبقار ٌوصف بؤنه قلٌل ، وقد ٌعزى ذلك إلى 
الضعف الشدٌد فً توعٌة مربً األبقار من قبل 
القائمٌن على تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة 
والبٌطرٌة فً مجال بٌئة األبقار وخاصة 

إذ أن األبقار ٌمكن أن  بتصمٌم حظائر األبقار ،
تنتج فً مدى حراري واسع وهذا ٌساعد على 
المرونة فً أختٌار المواد التً تستعمل فً 
تجهٌز المبانً الخاصة بقطٌع األبقار ، ولكن 
هذه المرونة تقف عند حظائر العجول الصغٌرة 
التً ٌجب أن تكون مغلقة ومكٌفة بما ٌتالئم 

الوالدات ودرجة حرارة المحٌط وكذلك حظائر 
وجعلها مالئمة لها فً فصل الصٌف والشتاء 
ٌضاف إلى كل ما سبق األهتمام فً موضوع 
المعالف ومشارب المٌاه وأماكن وضعها ، 

والشروط الصحٌة والبٌئٌة عند أختٌار المبانً 
هذا من جانب ، ومن جانب أخر قلة توعٌة 
المربٌن على كٌفٌة التعامل مع األبقار النافقة 

مراض وكٌفٌة الحد من مسبباتها فضال  نتٌجة األ
عن الهالكات التً تحدث فً القطٌع للموالٌد 

 الحدٌثة . 
  

 -السجالت الحقلٌة : 8-
أظهرت نتائج البحث أن أعلى قٌمة رقمٌة 
لمستوى معرفة مربى األبقار بالتوصٌات العلمٌة 

(  درجة  2فً مجال السجالت الحقلٌة هً ) 
رجة ، على مقٌاس ( د0وأدنى قٌمة رقمٌة هً )

(   0 – 2مستوى معرفً كانت درجاته بٌن )
( درجة   0.16درجة ، بمتوسط مقداره )
( درجة ،  0.54 وبؤنحراف معٌاري مقداره )

على ثالث فئات على  األبقار ووقد وزع مرب
وفق مستوٌات درجـات المستوى المعرفً إلى ) 
قلٌلة ، متوسطة ، عالٌة ( . كما موضح فً 

 .(   11جدول )

 
 السجالت الحقلٌة بالمستوى المعرفً : توزٌع المبحوثٌن وفقا لفئات (  11)  جدول

 الفئــــــــات ت
درجـــــات المستــــوى 

 المعرفـــــً
 % العدد

عـدل المستوى م
 ًالمعرف


X

 
S.D 

 0.54 0.16 0 92 173 0 – 0.5 قلٌلة 1-

 Max 2 0 0 0 1 – 1.5 متوسطة 2-

 Min 0 2 8 15 2 – 2.5 عالٌة 3-

 100 المجموع المجمـوع

 
إلى إن اعلى نسبة  أعالهٌتضح من الجدول 

( درجة  0 % ( وبمعدل ) 92للمبحوثٌن هً )
( درجة ، وأقل  0 – 0.5عند الفئة القلٌلة ) 

(  0% ( وبمعدل )  0نسبة للمبحوثٌن كانت ) 
( درجة ،  1 – 1.5درجة عند الفئة المتوسطة ) 

ى المعرفً للمربٌن فً مجال لذا فإن المستو

السجالت الحقلٌـة ٌوصف بـؤنُه قلٌل أو متـدنً 
إعداد وقد ٌعزى ذلك إلى قلة  بدرجــة كبٌــرة ،

ما ٌجعلهم غٌر مهتمٌن  األبقار لدى المربٌن
بؤنشاء السجالت الحقلٌة معتمدٌن فً ذلك على 

عن عدم حضورهم لمثل هكذا  ذاكرتهم فضال  
قائمٌن على تقدٌم الخدمات أنشطة تنفذ من قبل ال
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عن قلتها ، وتكون  اإلرشادٌة والبٌطرٌة فضال  
معدومة فً معظم الشعب الزراعٌة من خالل ما 
الحظه الباحث أثناء عملٌة جمع البٌانات ، مما 
أدى إلى ضعف المستوى المعرفً لمربً 
األبقار بؤنواع هذِه السجالت الحقلٌة وكٌفٌة 

حٌث تنظٌم العمل أنشاءها ، ومدى أهمٌتها من 
اإلداري ، ومعرفة المربً بالمدخالت 
والمخرجات والمساعدة فً برامج التربٌة 
والتحسٌن التً هً أساس التطور فً التحسٌن 

 اإلنتاجً فً العالم . 
 

  األستنتاجات والتوصٌات .
أنخفاض المستوى المعرفً للمربٌن فً  1-

 ربٌتها . جمٌع العملٌات الخاصة بإدارة األبقار وت

على مدٌرٌات الزراعة فً عموم محافظات  2-
المنطقة الوسطى والجنوبٌة فتح أفاق التعاون 

طري ٌواألتصال مع كلٌات الزراعة والطب الب
من أجل تنفٌذ دورات تدرٌبٌة بمشاركة 
 تدرٌسٌٌن من ذوي األختصاص لمربً االبقار .

على الوحدات اإلرشادٌة ضمن الشعب  3-
تكثٌف األنشطة اإلرشادٌة  الزراعٌة ضرورة

الخاصة بإدارة األبقار وتربٌتها مع أشراك 
وحدات الثروة الحٌوانٌة المختصٌن فً 

والبٌطرٌٌن فً المستوصفات البٌطرٌة فً تلك 
األنشطة من أجل رفع المستوى المعرفً لمربً 
األبقار فضال  عن التركٌز على مربً األبقار من 

 ٌلً المعرفة .ذوي الحٌازات القلٌلة ألنهم قل

 
 ( 1) ملحق 

(: أوزان األبقار ومعدل إنتاجٌتها من الحلٌب لكل من األبقار األوربٌة والمحلٌة العراقٌة 1ملحق )
 ( 2012)القدسً واخرون,

األبقار 
 األوربٌة

 النـوع
وزن الثـور البالغ 

 )كغم(
وزن البقـرة 
 البالغة )كغم(

وزن المولود 
 )كغم(

معدل إنتاج الحـــلٌب 
 غم/الموسم()ك

 6000-7000 40 500-700 900-1000 أبقار الفرٌزٌان

 10000 42 650-750 1000-1250 الفرٌزٌان-الهولشتاٌن

 4000 34 500 700 ابقار االٌرشاٌر

 3250-3750 25-30 400 650 ابقار الجٌرسً

 3000-15000 30 350-600 750 ابقار الجٌرنسً

 3000-3500 45 650 850-1150 ابقار البراون سوٌس

 3000-3500 35 600 900 ابقار شورتهورن

األبقار 
 العراقٌة

 1350 20-21 310-360 ــــــــ ابقار الجنوبً

 720-1200 ــــــــ 450-500 ــــــــ ابقار الرستاكً

 كغم/ٌوم 6-7 19 420-450 420-450 ابقار الشرابً

 148 15 208 208 ابقار الكرادي
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Abstract 

The research aims at identifying knowledge level of breeders in the field 

of management and breeding cattle in central and southern provinces of Iraq , 

The research community cover of ( 13 ) provinces of the central and southern 

area of Iraq . ( 50% ) of those provinces in which ( 7 provinces ) have been 

chosen as a sample ( Baghdad , Karbala , Najaf , Wasit , Qadissiya , Muthana 

and Basrah ) . ( 0.5% ) of the Cattle breeders as a random cluster sample is 

chosen which consist (188) of the total of (36827) breeders to achieve the aim of 

the research questionnaire has been designed to collect data to measure 

knowledge level of breeders cattle , consists of eight axis as (Cows feeding , 

harboring cows , cows health , reproductive care , care of the cows, modern of 

births care , the environment , field records) , the items constituent these axis 

amount (76) items. The research result reduction knowledge level of breeders in 

the special operations in management and breeding cattle , if was (62.8%) of 

breeders Within of class few knowledge level , The research recommends 

intensifying extension of the activities in the special management and breeding 

cattle with the specialists participators in livestock units and veterinarians in 

order to raise the level of knowledge to cattle breeders . 
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