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/ بعض العوامل المرتبطة بمستوى استخدام األسمدة الكیمیائیة من قبل زراع الخضر في قضاء الشرقاط 
*محافظة صالح الدین

رضوان ذنون یونس الخشاب
قسم التعلیم الزراعي، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق

الخالصة
یھدف البحث إلى تحدید مستوى استخدام األسمدة الكیمی

 .
مزارعاً ٧٨شملت عینة البحث 

٢٠٠٨
 .

من المبحوثین % ٢٦.٩٣تائج البحث أن ن
ر: 

والمستوى التعلیميالعمل الزراعي
 :

. % ٣٤.٨٧٤األھمیة إذ أسفر في تفسیر 

.اإلرشادیة اإلیضاحیة في حقول زراع الخضر الذین استخدموا األسمدة الكیمیائیة لسنوات عدیدة

المقدمة
نات الزراعیة تؤدي لقد أصبحت التقا

في زیادة اإلنتاجیة وتقلیل تكالیف اإلنتاج وتحسین نوعیتھ حیث تشمل تلك التقانات استخدام األسمدة والمبیدات 
)

أن اإلرشاد ى، وإن ھناك قبوالً واسعاً عل)٢٠٠٠
)Watts ،١٩٨٤(

)٢٠٠٥(
)١٩٩١(

الفوسفاتیة وبكمیات 
)٢٠٠١، Karami(بدورھا تصل إلى الماء األرضي 

)
ضرورة استخدام الزراع لألسمدة الكیمیائیة وبالنسبھنا یظھر ).١٩٩٩

. على المردود االقتصادي المستھدف من التسمید
یتم بطریقة عشوائیة وبجرعات ضئیلة أو زائدة وغیر متوازنة مما كان لھالشرقاط

اإلنتاج، إضافة إلى قلة كمیة األ

وھذا ما دفع الباحث إلجراء ھذ). ٢٠٠٧وزارة الزراعة، (اإلرشادیة في ھذا المجال إلى قلة األنشطة 

٢٥/٦/٢٠٠٩وقبولھ ١٨/٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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 .
)١٩٩١ (

Napier)١٩٩٤ (وKarami)٢٠٠٥(والمویل ) ٢٠٠١ (
 : .

:یأتيالبحث الحالي إلى تحقیق ما 
١ .

.الطماطة والبامیا والباذنجان وكذلك لجمیع ھذه الخضراوات: لكل من الخضراوات اآلتیة
: ائیة التعرف على معنویة الفروق في درجة استخدام الزراع المبحوثین لألسمدة الكیمی. ٢

(ولتحقیق ھذا الھدف .الزراعیة والمركز االجتماعي
: ةقوفر

).والمركز االجتماعي
.تحدید العالقة بین درجة استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیة وجملة العوامل المستقلة أعاله. ٣

مواد البحث وطرائقھ
 :

٧٨١٢٠٠٧
سجالت 

ارعاً ٧٨% ١٠ . مز

٣درجة یقرأ ویكتب، ٢درجة لألمي، ١مستوى التعلیم : وخصصت لھا قیم رقمیة وكاآلتي
٥٦المتوسطة، درجات لخریجي٤الدراسة االبتدائیة، 

تعاقد ٣ ٢١درجة، 
١ویعتمد بدرجة متوسطة، ٢یعتمد بدرجة كبیرة، ٣: الزراعة كاآلتي

 : .
لمكاتب ا) ( ا و

. األھلیة
 :

لماً ..  ع
. بنعم أو ال

كل نوع أما الجزء الثاني من. لألسمدة الكیمیائیة ل لة  أسئ ثالثة  قع  بوا اع و لزر لة ل أسئ تسعة  تضمن  ارة فقد  تم االس
:من أنواع الخضراوات المبحوثة لقیاس درجة استخدام الزراع لألسمدة الكیمیائیة وكما یأتي

.دونم للطماطة/كغممن السماد النتروجیني كم تستخدم / ١س
.دونم للطماطة/كم تستخدم من السماد الفوسفاتي كغم/ ٢س
.دونم للطماطة/كم تستخدم من السماد البوتاسي كغم/ ٣س

وكذلك وجھت 

بحوثة /٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ لم ا
. دونم/كغم٣٠/كغم٤٠/كغم٣٠السماد النتروجیني : اآلتي

١
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استخدام المبحوث لألسمدة، وبذلك 
٣–درجات وللباذنجان بین صفر ٣–درجات وللبامیا بین صفر ٣–صفر 

٧٥. درجات٩–

الطماطة والبامیا و: دونماً، وتم اختیار الخضراوات اآلتیة٤٣٠٠٠المرویة 
٣٨٠٠٢٤٠٠

٢٠٠٧(١٢٨٠٢٠٠٧ .(

تذة فعرضھ على مجموعة األسا من 
مزارعاً بطریقة عشوائیة ممن لم یشملوا بالبحث لملء استمارة ١٩وبعد التعدیل والحذف واإلضافة تم اختیار 

قابلة ٠.٨٦
م٢٠٠٨

.وتحلیل التباین األحادي وتحلیل االنحدار المتعدد المراحل في تحلیل بیانات البحث

النتائج والمناقشة
: أوالً 

 ::
٣

١.٨٩٧٠.٥٧٢بمتوسط حسابي قدره 
درجة ٣١.٤٣٣

٠.٣٩٨
، ١.٢٦٧٥٠.٣١١ابي قدره وأقل درجة صفر بمتوسط حس٣علیھا المبحوثین ھي 

٢ومرتفع أكثر من ٢-١متوسط ، ١منخفض أقل من : یبین ما یلي) ١(في الجدول 
٩

٤.٣٢٣١.١٢٢
 :-٥-٢٣ ،

.٩-٦مرتفع 

مستوى استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیة):١(الجدول 
الخضراوات

مستوى
استخدام األسمدة

جمیع الباذنجانالبامیاالطماطة
الخضراوات

%العدد%العدد%العدد%العدد
٢٢٢٨.٢٠٢٥٣٢.٠٥٢٩٣٧.١٧٢٦٣٣.٣٣)١أقل من (منخفض
٢٩٣٧.١٧٣٢٤١.٠٢٣٣٤٢.٣٠٣١٣٩.٧٤)٢-١(متوسط

٢٧٣٤.٦٣٢١٢٦.٩٣١٦٢٠.٥٣٢١٢٦.٩٣)٢أكثر من (رتفعم
٧٨١٠٠٧٨١٠٠٧٨١٠٠٧٨١٠٠المجموع

% ٢٢٢٨.٢٠أن ) ١(یتبین من الجدول 
% ٤١.٠٢مبحوثاً ٣٢مستوى استخدام منخفض لألسمدة الكیمیائیة لمحصول الطماطة، وأن 

١٦٢٠.٥٣ %
ھي ذوي مستوى استخدام % ٢٦.٩٣مبحوثاً یمثلون نسبة ٢١استخدام مرتفع لألسمدة للباذنجان، كما تبین أن 

استخدامستوى مرتفع لألسمدة لجمیع الخضراوات، كما تبین أن أعلى 
.استخدام ھو لمحصول الباذنجان
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: ثانیاً 
:اآلتیة

:العمر. ١
F٨.٢٨٠.٠١

.
Napier)٢٠٠٥() ١٩٩٤(

.األسمدة بالطرق الحدیثة الموصى بھا في ھذا المجال وعلى عكس فئة الشباب
لغت:. ٢ محسوبة Fب ل ٧.٤٤ا

ل٠.٠١مستوى 

.اإلنتاج مما یدفعھم إلى استخدام األسمدة الكیمیائیة وفقاً للتوصیات الموصى بھا للحصول على إنتاج أعلى
٣ .:F محسوبة ل ذلك نرفض ٩.١٢٠.٠١ا ، وب

)٢٠٠١(Karamiالكیمیائیة وفقاً لمستویاتھم التعلیمیة، وتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده 
ووعیاً ألھمیة استإلى أن المزارعین األكثر تعلیماً یكونون أكثر إدراكاً 

.في ھذا المجال وانعكاس ذلك على زیادة اإلنتاجاإلرشادیة 
، وبذلك ٠.٠٥وھي قیمة غیر معنویة عند مستوى ٠.١٨المحسوبة Fبلغت قیمة :نوع الحیازة المزرعیة. ٤

)١٩٩١(الحیازة المزرعیة، وتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده كشك 

اإلرشادیة في ھذا المجال وانعكاس ذلك
.في درجة استخدامھم لألسمدة الكیمیاویة بغض النظر عن نوع حیازتھم المزرعیة

وھي قیمة ١٠.٣٤المحسوبة Fبلغت قیمة :عدد سنوات استخدام األسمدة الكیمیائیة. ٥
٠.٠١

ب 
.العلمیة الموصى بھا في الحصول على إنتاج عالي

وبذلك ٠.٠١وھي قیمة معنویة عند مستوى ٩.٦٦المحسوبة Fبلغت قیمة :درجة االعتماد على الزراعة. ٦
نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجد فرق معنوي في 

.التسمید لتحقیق أعلى مستوى إنتاج
٠.١٢ة المحسوبFقیمة بلغت :مستوى االتصال بمصادر المعلومات. ٧

٠.٠٥

الزراعیة لم تساھم في تنمیة معارفھم في أھ
.ضعفھا أو عدم فعالیتھا

٦.٦٤٠.٠١المحسوبة Fبلغت قیمة :المركز االجتماعي. ٨
لألسمدة 

Karami)٢٠٠٥() ٢٠٠١( ،

.المركز االجتماعي المنخفض
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نتائج تحلیل التباین للفروق في درجة استخدام المبحوثین لألسمدة وفقاً لبعض العوامل): ٢(الجدول 

النسبة العددالفئاتالعوامل
المئویة

متوسط درجة 
االستخدام

Fقیمة 
المحسوبة

العمر
** ١٦٢٠.٥٢٧.٣١٨.٢٨سنة١٨أقل من 

معنوي ٣٤٤٣.٥٩٤.٤٦سنة٣٦-١٨
٢٨٣٥.٨٩٣.١١سنة٣٦أكثر من 

الزراعي

٤٢٦٣٣.٣٤٣.٢٢٧.٤٤-١ **
معنوي ٨٣٨٤٨.٧١٥.١٢-٥

١٢١٤١٧.٩٥٧.١١-٩

مستوى التعلیم

٧٨.٩٧٢.٨١أمي

٩.١٢ **
معنوي

١٤١٧.٩٥٢.٩٢یقرأ ویكتب
١٢١٥.٣٨٤.٣٤خریج ابتدائیة
٢٣٢٩.٤٨٤.٨٣خریج متوسطة
١٧٢١.٧٩٦.٢٢خریج إعدادیة
٥٦.٤٣٧.٥٥خریج معھد

المزرعیة

١٦٢٠.٥١٦.١٢٠.١٨ملك
غیر معنوي ٣٩٥٠٤.٦٥تعاقد

٢٣٢٩.٤٩٥.١٦ایجار

الكیمیائیة

** ٢٠٢٥.٦٤٣.١٢١٠.٣٤سنوات٨أقل من 
معنوي ٤١٥٢.٥٧٤.٦٧سنة١٦-٨

١٧٢١.٧٩٧.٣٤سنة١٦أكثر من 

درجة االعتماد على 
الزراعة

** ١٩٢٤.٣٥٨.٠١٩.٦٦یعتمد بدرجة كبیرة
معنوي ٣٥٤٤.٨٧٤.٢١یعتمد بدرجة متوسطة

٢٤٣٠.٧٨٢.٨٩یعتمد بدرجة قلیلة

ال 
بمصادر المعلومات

٦٣١٣٩.٧٤٤.٥٢٠.١٢ضعیف أقل من 
غیر معنوي ١٢٣٦٤٦.١٥٤.١٦-٦متوسط 

١٢١١١٤.١١٥.٢١عالي أكثر من 

المركز االجتماعي
** ٢٢٩٣٧.١٧٣.٤٦٦.٦٤أقل من واطئ 

معنوي ٤٣٨٤٨.٧٢٤.٩٥-٢متوسط 
٤١١١٤.١١٨.١٤أكثر من عالي 

٠.٠١مستوى معنوي على ** 

:تحدید العالقة بین درجة استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیة وجملة العوامل المستقلة: ثالثاً 
)٣(تحلیل االنحدار المتعدد المراحل كما في الجدول 

% ٥٦.١٤٧ولنموذج االنحدار المتعدد قد فسرت مجتمعة 
عدد : 

% ٣٤.٨٧٤أسھم في تفسیر سنوات استخدام األسمدة الكیمیائیة 
٢.٤٣٢%٥.٣٢٢%١٢.٥٦٣%

٠.١١٣% ٠.٨٤٣%
ن في 

.درجة استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیة

نتائج تحلیل االنحدار المتعدد المراحل لدرجة استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیة): ٣(الجدول 

مقدار تفسیرھا العوامل المستقلة
للتباین

معامل التحدید 
R2

معنویة
F
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**٠.٣٨٦٢%٣٤.٨٧٤عدد سنوات استخدام األسمدة
**٠.٤٤٥٢%١٢.٥٦٣االعتماد على الزراعةدرجة

**٠.٥٣٣٣%٥.٣٢٢مستوى التعلیم
*٠.٦٢٤٤%٢.٤٣٢العمر

*٠.٦٥٢١%٠.٨٤٣عدد أفراد األسرة المشاركین بالعمل الزراعي
٠.٧١٤٣%٠.١١٣المركز االجتماعي

%٥٦.١٤٧المجموع
٠.٠٥عنویة عند مستوى القیمة م* ٠.٠١القیمة معنویة عند مستوى ** 

االستنتاجات
% ٢٦.٩٣وجد أن . ١

.معظم المبحوثین ال یستخدمون األسمدة الكیمیائیة وفقاً للتوصیات اإلرشادیة في ھذا المجال
٢. :

.في تفسیر التباین في درجة استخدام المبحوثین لألسمدة الكیمیائیةاألكثر إسھاماً 

التوصیات
: إعداد البرامج التدریبیة لزراع الخضر اآلتیة. ١

.
، وأن 

األوقات  في 
.المناسبة التي یحتاجھا المزارع وبأسعار مخفضة

٢ .
، وإقناع 

الزراع الذین ال یستخدمون األسمدة الكیمیائیة وفقاً للتوصیات اإلرشادیة بأھمیة االستخدام
.لألسمدة وانعكاس ذلك على إنتاجھم كماً نوعاً 

SOME FACTORS RELATED WITH USING LEVEL OF THE CHEMICAL
FERTILIZERS BY VEGETABLE CULTIVATORS IN SHIRQAT DISTRICT

/ SALLAH AL-DEEN PROVINCE
Radwan T. AL-Kashab

College of Agric. & Forestry-Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The objectives of this research were to determine the level using of vegetable

cultivators of the chemical fertilizer in Shirqat district Sallah AL-Deen province to
three vegetables: Tomato, Eggplant and Okra, and to find out if differences exist in
the degree of this use according to some factores, and to determine the relationship
between using level and some of independent factors. The research sample included
78 respondents, the data were collected through an interview after testing the
validity and reliability of the questionnaire, the researcher used arithmetic mean,
analysis of variance and multiple step-wise regression analysis to analyze the data.
It was found that there were high level-use for 26.923% of the respondents to all
vegetables, also it was found that there were significant differences in the degree of
using according to factors: age, family participation, education level, years of using
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chemical fertilizer, degree of dependence on agricultural and social status, while
there were no significant differences according to: type of land tenure and sources
of information. Also, it was found that the factor years using chemical fertilizer
explained 34.874% of the variation degree of level use.

المصادر
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