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. وھو یقع ضمن فئة المستوى المعرفي الوسط) 2.7(
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ادارة
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2.2أعراض ارتفاع وانخفاض نسبة األس الھیدروجیني
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2األسماكتربیة أمھات 
2األسماكتفریخ 

3.5طرق نقل االصبعیات االصبعیات
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2فة أعراض اإلصابات المرضیةمعر
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0.05معنویة على مستوى 0.441اضاألحوعدد
0.05معنویة على مستوى 0.340األحواضمساحة
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)5 (

) ، ،
إضافة)األحواضمساحة ، األحواض

معرفة كل فئة وقیم اختبار لمستوى القیم الرقمیة 
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م) 80.2(

  .
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) 55.8(و

.المعرفة
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25.5513.91541.72261.180.2عالي

التحصیل 
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719.41336.11644.53610071.2المجموع
12.6
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38.31027.8616.71952.868.7وسط
38.31027.81336.184.9ـــــعالي
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719.41336.11644.53610071.2المجموع
22
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411.1411.11027.8185073.4وسط عدد 

األحواض
411.1616.71027.880.4ـــــعالي

9.9

719.41336.11644.53610071.2المجموع
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25.5513.91027,81747.277وسط
12.8411.1513.91027.875.2عالي

مساحة 
األحواض

719,41336.11644.53610071.2المجموع
6.4

االستنتاجات 


% ) 55.5( ث ان 
دون منھم

 ،

)71.2 (
. وھو ضمن فئة المستوى الوسط 



. قبل المبحوثین 
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Knowledge Level of Fish Farmers in Babylon Province About Fish
Farming Practices

Bassim Halim Kshash
College of Agriculture
University of Babylon

Abstract
Fish farming is seen as an attractive option for enhancing fish production.
Knowledge of fish farmers about scientific fish farming practices and
management plays a very important role for increasing the yield of fish. The
study is conducted in Babylon province. It has found that majority of the fish
farmers (55.5%) have possessed low to medium level of knowledge regarding
scientific fish farming practices. The highest extent of knowledge is observed in
the field of harvest, marketing .There is a significant correlation between the
knowledge of respondents, and their level of education, experience in fish
farming.

Key Wards : Fish Farming Practice . Level of Knowledge .


