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 الخالصة
استتتفدا الب تتد تقتتدٌر المستتتوي المعرفتتً لمزارعتتً قضتتاة ستتنجار بم اف تتة نٌنتتوي بمجتتا ت 

ل مجتال وكتل فقترن متن فقترات كتاستخدام الدورات الزراعٌة بشكل عام، والتعرا على مستتوي معتارففم فتً 
ض العوامتل وت دٌتد العةقتة بتٌن درجتة ا ختبار، والتعرا على معنوٌة الفروق فتً درجتة معتارففم وفقتاع لتبع

% متن 41مزارعتاع تتم اختٌتارعم عشتوابٌاع ٌم لتون  21معارففم وجملة العوامتل المستتقلةش شتملت عٌنتة الب تد 

مجتمتتا الب تتد، وتتتم تصتتمٌم استتتمارن استتتبٌان منلفتتة متتن جتتزبٌن  عتتدت خصٌصتتاع لتقتتدٌر المستتتوي المعرفتتً 
من صدقفا ال اعري وصتدق الم تتوي تتم قٌتاس ال بتات بطرٌقتة  لفتا للمزارعٌن بطرٌقة ا ختبار، وبعد التأكد 

المتوستتط ال ستتابً والتتوزن وت لٌلفتتا باستتتخدام  1044كرونبتتا ،  تتم جمعتتت البٌانتتات بالمقابلتتة الشخصتتٌة عتتام 
% متن 117225المبوي وت لٌل التباٌن األ ادي وت لٌتل ا ن تدار متعتدد المرا تلش و ستفرت نتتابث الب تد  ن 

 و ٌن ذوو مستتوي معرفتً متوستط فتً استتخدام التدورات الزراعٌتة، و ن  علتى مستتوي معرفتً الزراع المب
للتزراع عتو فتً مجتتال )الم اف تة علتى خصتوبة التربتتة(، كمتا تبتٌن وجتود فتتروق معنوٌتة فتً درجتة معتتارا 

زن المزرعٌتة العمر ومستوي التعلٌم ونوع ال ٌتا :المب و ٌن فً استخدام الدورات الزراعٌة وفقاع للعوامل اآلتٌة
فً  ٌن   توجتد فتروق معنوٌتة  ،وعدد سنوات استخدام الدورات الزراعٌة والرغبة بالتجدٌد والتدرٌب السابق

ا تصال بمصادر المعلومات الزراعٌة، كما  فر بأن عامل عدد ستنوات وفقاع لـ: المركز ا جتماعً ومستوي 
، كمتتا تضتتمن التبتتاٌن فتتً درجتتة معرفتتة المب تتو ٌن استتتخدام التتدورات الزراعٌتتة عتتو األك تتر  ستتفاماع فتتً تفستتٌر

 شالب د بعض ا ستنتاجات والتوصٌات

 شكلمات دالة: معارا، الدورات الزراعٌة
 

 

 41/41/1044وقبوله  6/9/1044  تارٌخ تسلم الب د 
 

 المقدمة
ابً ٌة الزراعة عتدفاع  ستتراتٌجٌاع لت قٌتق األمتن الغتذٌعد ت سٌن  داة القطاع الزراعً ورفا  نتاج

فتتً العتتراق، وٌتم تتل الستتبٌل  لتتى ت قٌتتق عتتذا الفتتدا تطتتوٌر  ستتالٌب الزراعتتة فتتً  نتتتا  الم اصتتٌل واختٌتتار 
(، ألن التتدورن الزراعٌتتة تعتبتتر متتن 1044التركٌتتب الم صتتولً والتتدورن الزراعٌتتة األك تتر مةبمتتة )الجنتتابً، 

ممٌتتزات الزراعتتة ال دٌ تتة  العناصتتر الفامتتة فتتً زٌتتادن اإلنتتتا  وت ستتٌن خصتتوبة التربتتة كمتتا تعتبتتر   تتدي
(Charles ،1044)،  ضافة  لى ذلك ففً تعمل علتى استتمرارٌة زراعتة الم اصتٌل المناستبة لمع تم فصتول 

( وانت تام Seth ،1044كامتل التربتة فتً الزراعتة بشتكل اقتصتادي ) السنة وتن ٌم استعمال األسمدن واستخدام

العلمٌتتة فتتً اإلنتتتا  النبتتاتً وال ٌتتوانً ) متتٌن،  العمتتل المزرعتتً علتتى متتدار الستتنة واستتتخدام  فضتتل الستتبل
(، كما  ن  تباع الدورات الزراعٌة المناسبة ٌعتبر من  عم ال لول لمشاكل التص ر والتعرٌة فً العتراق 1040

ٌنفتتك التربتتة وٌجفتتدعا نتٌجتتة فتتً نفتتس التربتتة (، و ن زراعتتة م صتتول وا تتد لعتتدن ستتنٌن 1009)مجفتتول، 
وعنتتتا ٌبتتترز دور اإلرشتتتاد الزراعتتتً البٌبتتتً فتتتً مجتتتال  ش(Charles ،1040امتصتتتال العناصتتتر الغذابٌتتتة )

الم اف ة على التربة من خةل توعٌة الزراع و قناعفم بإتباع الدورات الزراعٌة المناستبة وا ستتخدام األم تل 
(، كمتا 1040لفذه الدورات وتنوع الم اصٌل وزراعتة م اصتٌل مجفتدن للتربتة و ختري مخصتبة لفتا ) متٌن، 

إلرشاد الزراعً بإ ارن وعً المتزارعٌن بتالموارد المتا تة لفتا وصتو ع  لتى تتوفٌر المعتارا والخبترات ٌقوم ا
و دن المستا ة ٌرجتا  لتى جملتة متن  ٌةاألم ل لتلك الموارد، ذلك ألن تدنً  نتاجالتً تساعدعم على ا ستخدام 

ة م اصتٌل معٌنتة بشتكل مستتمر لدورات زراعٌة غٌر مناستبة كزراعت تباع المزارعٌن األسباب وفً مقدمتفا 
(، وٌ فتر ذلتك لتدي مزارعتً 1001وبتعاقتب م صتولً   ٌستمص بصتٌانة التربتة ومنتا تتدعورعا )الٌوستا، 

قضاة ستنجار بم اف تة نٌنتوي فترغم استتخدامفم للتدورات الزراعٌتة ولستنوات عدٌتدن،     ن عنتاك تتدنً فتً 
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باب وفً مقدمتفا استخدامفم لدورات زراعٌة غٌتر و دن المسا ة وٌرجا سبب ذلك  لى جملة من األس ٌة نتاج
بشكل متعاقب لسنوات عدٌدن ممتا   تر ستلباع علتى صٌل مجفدن للتربة فً نفس األرض ووزراعتفم لم امناسبة 

(، وبمتا  ن 1040)مجفتول، خصوبة التربة وانعكاسه على كمٌة ونوعٌة الم اصٌل المنتجة فً قضاة ستنجار 

ستتخدامه بشتكل ستلٌم، لتذا فتإن معرفتة التزراع بالتدورات الزراعٌتة ٌقتود  لتى المعرفة بالشًة شرط  ساستً  
البا تد إلجتراة عتذا الب تد للتعترا (ش وعتذا متا دفتا Charles ،1044ا ستخدام السلٌم للتدورات الزراعٌتة )

قلتة ول ،على مستتوي معتارا مزارعتً قضتاة ستنجار بم اف تة نٌنتوي بمجتا ت استتخدام التدورات الزراعٌتة
والدراستتات التتً تكشتتا عتن مستتتوي معتارا التتزراع فتً استتتخدام التدورات الزراعٌتتة فتً م اف تتة  الب تود

(  ن المتوستط ال ستابً لدرجتة معتارا 1004) Kotileقتد وجتد لعامةش  قنٌنوي خاصة وفً جمفورٌة العرا
ان راا بتتدرجتتة و 1724زراع و ٌتتة اٌتتوا فتتً الو ٌتتات المت تتدن األمرٌكٌتتة فتتً استتتخدام التتدورات الزراعٌتتة 

 Mohamad( و1005، كمتتا وجتتد كتتل متتن ال تتا  )درجتتات 1متتن الدرجتتة القصتتوي البالغتتة  0723معٌتتاري 
: التدخل ـبأن عناك فروق معنوٌة فً درجتة معتارا التزراع فتً استتخدام التدورات الزراعٌتة وفقتاع لت( 1040)

التعلتتٌم والعمتترش  : مستتتويـوغٌتتر معنتتوي وفقتتاع لتت 0704المزرعتتً وال ٌتتازن المزرعٌتتة عنتتد مستتتوي ا تمتتال 

 وٌفدا الب د ال الً  لى ت قٌق ما ٌأتً:
تقتتدٌر المستتتوي المعرفتتً للمتتزارعٌن المب تتو ٌن فتتً قضتتاة ستتنجار بم اف تتة نٌنتتوي بمجتتا ت استتتخدام  ش4

 الدورات الزراعٌة بشكل عامش

 شتقدٌر المستوي المعرفً لمزارعً قضاة سنجار المب و ٌن فً كل مجال وكل فقرن من فقرات ا ختبار ش1

الفتتروق فتتً درجتتة معرفتتة التتزراع المب تتو ٌن فتتً استتتخدام التتدورات الزراعٌتتة وكتتل متتن  ةمعنوٌتتت دٌتتد  ش3
العوامل المستقلة اآلتٌة )العمر ومستوي التعلٌم ونوع ال ٌازن المزرعٌتة وعتدد ستنوات استتخدام التدورات 

ل بمصتادر المعلومتات الزراعٌة والرغبة بالتجدٌد والتدرٌب السابق والمركز ا جتماعً ومستوي ا تصا
ولت قٌق عذا الفدا سوا ٌتم اختبار الفرضٌة اإل صابٌة اآلتٌتة )  توجتد فتروق معنوٌتة فتً  الزراعٌة(ش

 درجة معرفة الزراع المب و ٌن فً استخدام الدورات الزراعٌة وكل من العوامل المذكورن  عةه(ش

التتدورات الزراعٌتتة وجملتتة العوامتتل  ت دٌتتد العةقتتة بتتٌن درجتتة معرفتتة التتزراع المب تتو ٌن فتتً استتتخدام ش1
 المستقلة  عةهش

 
 مواد البحث وطرائقه

شتتمل مجتمتتا الب تتد جمٌتتا زراع قضتتاة ستتنجار بم اف تتة نٌنتتوي التتذٌن ٌستتتخدمون التتدورات 
مش  ٌتتد تتتم  صتتر  ستتمابفم بتتالرجوع  لتتى 1040مزارعتتاع عتتام  154الزراعٌتتة فتتً متتزارعفم والبتتال  عتتددعم 

ة فً المدٌرٌة العامة للزراعة فً م اف ة نٌنوي،  م  خذت منفم عٌنة عشتوابٌة سجةت قسم التخطٌط والمتابع
مزارعتاعش وتتم اختٌتار قضتاة ستنجار الواقتا علتى  21% وبتذلك بلت  عتدد  فتراد عٌنتة الب تد 41بسٌطة بنستبة 

طتتة والشتتعٌر نكتتم غتترب م اف تتة نٌنتتوي إلجتتراة الب تتد كونتته ٌشتتتفر بزراعتتة م اصتتٌل ال  441مستتافة 

ت الصٌفٌة والشتوٌة  ضتافة  لتى البقولٌتات، وتتم  عتداد استتمارن استتبٌان خاصتة بموضتوع الب تد والخضراوا
منلفة من جزبٌن: األول تضمن بعتض األستبلة الخاصتة بالعوامتل التتً شتملفا الب تد وتتم قٌاستفا علتى الن تو 

لخترٌث  3وٌكتتب وللتذي ٌقتر   1للمتزارع األمتً وقٌمتة رقمٌتة  4اآلتً: بالنسبة لمستوي التعلٌم فقد خصصت 
لخترٌث المعفتدش وبالنستبة  6لخترٌث الدراستة اإلعدادٌتة و 1لخترٌث الدراستة المتوستطة و 1والدراسة ا بتدابٌتة 

تم قٌاسته علتى  ستاس عابدٌتة األرض الزراعٌتة )ملتك،  ٌجتار، تعاقتد( وخصصتت لنوع ال ٌازن المزرعٌة فقد 
فقترات  5امل الرغبة فً التجدٌد فقد تم قٌاسته متن ختةل على التوالً، وبالنسبة لع 4، 1، 3لفا األوزان اآلتٌة 

عتتً: عنتتدما اقتنتتا بفكتترن جدٌتتدن لتطتتوٌر عملتتً  طبقفتتا دون تتتردد، تطبٌتتق األفكتتار الجدٌتتدن ٌعتترض الفتترد لنقتتد 
اآلخرٌن،  سعى للب د عن المعلومات واألفكار الجدٌدن فً مجال عملتً،   تاول  تل مشتكةت العمتل بطترق 

ر الجدٌتدن غٌتر مضتمون العواقتب، ترٌ نتً األشتٌاة الجدٌتدن فتً العمتل، التغٌٌتر قتد ٌتأتً جدٌدن، تطبٌق األفكتا
ووضا لفتا تتدر  ٌضتم  بنتابث غٌر جٌدن،    جرب األشٌاة الجدٌدن التً تتعارض ما عادات وتقالٌد مجتمعناش

للفقتترات  علتتى التتتوالً 4، 1، 3األوزان اآلتٌتتة: المستتتوٌات )موافتتق، م اٌتتد، غٌتتر موافتتق( وخصصتتت لفتتا 
على التوالً للفقرات السلبٌة، وٌدل مجموع الدرجات على الرغبة بالتجدٌد للمتزارع، وقتد  3، 1، 4اإلٌجابٌة و

( وتم ت وٌر بعض الفقترات بمتا ٌتتةبم متا موضتوع الب تد، وبالنستبة 1005 خذت عذه الفقرات من )النقاش، 

فتً مجتال علتى  ستاس عتدد التدورات التدرٌبٌتة  للتدرٌب الستابق فقتد تتم قٌاسته وذلتك بتقستٌمه  لتى  تةد فبتات
التً الت ق بفتا المب تود وكتاآلتً )غٌتر متتدرب، متتدرب دورن وا تدن، متتدرب دورتتٌن( الدورات الزراعٌة 

دورن تدرٌبٌة اشتترك فٌفتا المب تود عتو كل علماع  ن مدن على التوالً  3، 1، 4وخصصت لفا األوزان اآلتٌة 
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ركتز ا جتمتاعً فقتد تتم قٌاسته بجمتا القتٌم الرقمٌتة لفقترات المركتز ا جتمتاعً  سبوع وا د فقط، وبالنسبة للم
وعً: عل  نت عضتو جمعٌتة فتً المنطقتة  عتل  نتت مو تا فتً الدولتة  عتل  نتت التً تنطبق على المب ود 

وخصصتت درجتة وا تدن فتً  التة  جابتة عتل  نتت متزارع عتادي  ربٌس فخذ فً عشٌرتك  عل  نت مختار  
فر فً  الة اإلجابتة بتـ  ، وتتم قٌتاس مستتوي ا تصتال بمصتادر المعلومتات الزراعٌتة متن المب ود بنعم وص

األخبار الجدٌدن الخاصة بالزراعة من خةل وسابل اإلعتةم، النشتاطات اإلرشتادٌة التتً عً: مصادر  2خةل 

فتتً الشتتعبة عتتً تقتام فتتً القضتتاة، المكاتتتب ا ستشتتارٌة الزراعٌتتة، وكٌتل التجفٌتتزات الزراعٌتتة، المرشتتد الزرا
وبمنشتترات تصتتا المستتتوٌات  الزراعٌتتة، متتزارعٌن نختترٌن فتتً منتتاطق  ختتري، مراكتتز األب تتاد الزراعٌتتة،
علتتى التتتوالًش وتتتم  4، 1، 3، 1اآلتٌتتة )دابمتتاع،   ٌانتتاع، نتتادراع،  ( وخصصتتت لفتتذه المستتتوٌات األوزان اآلتٌتتة 

سابقة فً مجال الب د وطبٌعة منطقة الب دش  متا اختٌار عذه العوامل بعد ا طةع على األدبٌات والدراسات ال
ار لقٌتاس مستتوي معتارا زراع قضتاة ستنجار بمجتا ت بت انً من استمارن ا ستبٌان فقد تضتمن اختالجزة ال

ار تم ا طةع على النشرات اإلرشتادٌة والمصتادر باستخدام الدورات الزراعٌة، ولغرض ت دٌد مجا ت ا خت
صٌن فتً عتذا المجتال وقتد  تددت  ربعتة خصزراعٌة وتم استشارن الخبراة والمتالخاصة بموضوع الدورات ال

مجال الم اف تة علتى خصتوبة التربتة وتعاقتب الم اصتٌل  :مجا ت ربٌسٌة  ستخدام الدورات الزراعٌة وعً
ارٌتة موزعتة علتى بفقترن اخت 31المجتا ت متن وخدمة الم صول ومجال تصتمٌم التدورن الزراعٌتة، وتكونتت 

ووضا  مام كتل فقترن  لب د األربعة وتم صٌاغتفا على شكل  سبلة وعً من نوع ا ختٌار من متعددمجا ت ا
 ة ة  جابتات   تداعما صت ٌ ة، وفتً  التة  جابتة المب تود  جابتة خاطبتة ٌعطتى درجتة صتفر،  متا فتً  التة 

درجتة معرفتة  اإلجابة الص ٌ ة فٌعطى الدرجة المخصصة لتلك الفقرن ومجموع الدرجات لكتل الفقترات تم تل
ار وعرضتت المجتا ت األربعتة بتدرجتة  ساستاع للدرجتة القٌاستٌة لةخت 400، و تدد درجتة 400المب ود متن 

صٌن فً موضوع الدورات الزراعٌة لتقدٌر التوزن النستبً لكتل مجتال  ستب  عمٌتته متن ختةل خصعلى المت
ال الم اف تة علتى خصتوبة التوزن النستبً لمجت :درجة علتى مجتا ت الب تد ووزعتت كتاآلتً 400توزٌا الـ 
درجتتة ومجتتال تصتتمٌم التتدورن  10درجتتة وخدمتتة الم صتتول  1671درجتتة وتعاقتتب الم اصتتٌل  11التربتتة 

للتأكتد متن صتدقفا ونقتل التقنٌتات اإلرشتاد الزراعتً فً قستم  م عرضت على الخبراة  شدرجة 1971الزراعٌة 

وتتم  جتراة ، فً كلٌة الزراعتة والغابتات فً قسم البستنة وعندسة ال دابقال اعري كما عرضت على الخبراة 
وصتتٌاغتفا لتصتت ٌص  ك تتر فاعلٌتتة لت قٌتتق الفتتدا المطلتتوب، وبعتتد اكتمتتال استتتمارن تعتتدٌةت علتتى الفقتترات 

مزارعتتاع بطرٌقتتة عشتتوابٌة ومتتن ختتار  عٌنتتة الب تتد لملتتا استتتمارن  30ا ستتتبٌان بشتتكلفا األولتتً تتتم اختٌتتار 

الفقترات الستفلة جتداع  و ختٌار الفقترات ذات الصتعوبة المناستبة و تذا ا ستبٌان وتم ت لٌل فقرات ا ختبار وا
% وقتتد استتتخدمت المعادلتتة اآلتٌتتة: 50-10الصتتعبة جتتداع  ٌتتد تقبتتل الفقتترات  ذا تراو تتت صتتعوبتفا متتا بتتٌن 

n

R
D.F  :ٌد  ن D.F  ،صعوبة الفقرن =R ٌ ة = مجموع األفراد الذٌن  جابوا عتن الفقترن بصتورن صت 

ولتتم ( 4954)الزوبعتتً، = مجمتتوع عتدد األفتتراد فتتً كتة المجمتتوعتٌن  nفتً كتتة المجمتتوعتٌن العلٌتا والتتدنٌا، 
التمٌٌزٌتتة للفقتترات معٌتتاراع لمقارنتتة القتتون  Ebelت تتذا  ي فقتترن، وتتتم  ٌجتتاد قتتون تمٌٌتتز الفقتترن باعتمتتاد مقٌتتاس 

واستخدمت المعادلة اآلتٌة: 

n
2

1

L-U
D   :ٌد  ن D  ،قون تمٌٌز الفقترن =U  مجمتوع اإلجابتات الصت ٌ ة =

= عتدد األفتراد فتً كتة المجمتوعتٌن  n= مجموع اإلجابات الص ٌ ة للمجموعتة التدنٌا،  Lللمجموعة العلٌا، 
الضتعٌفة فتً  اتوبعتد  تذا الفقتر 0730فقرات  نخفاض قتون تمٌٌزعتا عتن  1واستبعدت ( 4954)الزوبعً، 

 تم عرضتت استتمارن ا ستتبٌان علتى الخبتراة فتً  ،فقترن 15قترات الكلٌتة لةختبتار قون تمٌٌزعا  صبص عتدد الف
وتتم قٌتاس  ،فقترن 15درجتة علتى  400كتل مجتال علتى فقراتته  ي توزٌتا التـالدورات الزراعٌة لتوزٌا درجة 

ٌتا ، وتتم تجم0790ومعامتل الصتة ٌة  0751 بات ا ختبار بطرٌقة  لفاكرونبا  وبل  معامل ال بات للمجتا ت 
م، واستتتخدم المتوستتط ال ستتابً والتتوزن المبتتوي وت لٌتتل التبتتاٌن األ تتادي 1044البٌانتتات ختتةل شتتفر تمتتوز 

 وت لٌل ا ن دار متعدد المرا ل فً ت لٌل البٌاناتش
 

 النتائج والمناقشة
أوالً. تقدير المستوى المعرفي للمزارعين المبحوويين فوي قضواء سونجار بمحافظوة نينووى بمجواالت اسوتخدام 

تراوح المدي الن ري لمستوي معارا الزراع المب و ٌن فً مجا ت استتخدام  لدورات الزراعية بشكل عام:ا
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درجة وعند توزٌا المب و ٌن على  ةد فبات متساوٌة وفقتاع لمستتوي  400 –الدورات الزراعٌة ما بٌن صفر 
 (ش4 فرت النتابث كما فً الجدول ) معارففم 

 
 استخدام الدورات الزراعٌة تن وفقاع لمستوي معارففم فً مجا (: توزٌا المب و 4ٌالجدول )

Table (1): Distribution of respondents according to their level knowledge in the 

fields of using crop rotations 

 الفبات
Categories 

 العدد
Number 

 النسبة المبوٌة
Percentage 

 متوسط درجات المعرفة
Average Degrees of knowledge 

 Low 49 167355 117651 ( واطا33 – 0)

 Medium 35 117225 117321 ( متوسط31-62)

 High 41 107531 537413 ( عال65-400ً)

  Total 21 400% المجموع

 
% من مزارعً قضاة ستنجار المب تو ٌن ذوو مستتوي 167355(  ن نسبة 4ٌتبٌن من الجدول )

المناستتبة، وقتتد ٌرجتتا ذلتتك  لتتى ضتتعا النشتتاط  استتتخدام التتدورات الزراعٌتتة مجتتا تفتتً متتنخفض معرفتتً 
 اإلرشادي فً منطقة الب د كإقامة  قول  ٌضا ٌة عن كٌفٌة استخدام الدورات الزراعٌة المناسبةش

يانيوواً. تقوودير المسووتوى المعرفووي لمزارعووي قضوواء سوونجار المبحووويين فووي كوول مجووال وكوول فقوور  موون فقوورات 
فقترات كتل وترتٌتب  (1كمتا فتً الجتدول )المجا ت  سب المتوسط ال سابً لكل مجتال تٌب عند تر االختبار:

  فرت النتابثش ( 3) كما فً الجدولمجال  سب الوزن المبوي لكل فقرن 

 
 ت  سب المتوسط ال سابً لكل مجال(: ترتٌب المجا 1الجدول )

Table (2): Rank order of fields according to arithmetic mean 

  المجال
Field 

 الوزن النسبً
Relative weight 

 المتوسط ال سابً
Arithmetic mean 

 ا ن راا المعٌاري
Sd 

 الم اف ة على خصوبة التربة
Maintaining soil fertility 

11 427114 17211 

 تعاقب الم اصٌل
Grope sequences 

1671 417416 17162 

 خدمة الم صول
Crop service 

 553ش1 417112 10

 تصمٌم الدورن الزراعٌة
Design of crop rotation 

1971 407441 17251 

 
(  ن  قل مستوي معرفً للمب و ٌن عو فً مجال تصمٌم الدورات الزراعٌتة 1تبٌن من الجدول )

 لتى  ن التزراع المب تو ٌن وقتد ٌرجتا ذلتك  17251معٌتاري درجتة وان تراا  407441بمتوسط  سابً قدره 

دامفم للتتدورات الزراعٌتتة لستتنوات عدٌتتدن،     ن تصتتمٌم عتتذه التتدورات ٌتتتم بشتتكل عشتتوابً بتتالرغم متتن استتتخ
وغٌر علمً، كما   فرت النتابث  ن فقرن استفةك ال بوب للمواد الغذابٌة فً التربة فً مجال الم اف ة علتى 

% كمتا فتً 35خصوبة التربة قد   رزت المرتبة األخٌرن فً درجتة معتارا المب تو ٌن وبتوزن مبتوي قتدره 
(، وقتتد ٌرجتتا ذلتتك  لتتى  ن مع تتم التتزراع المب تتو ٌن فتتً قضتتاة ستتنجار   ٌجتترون ف تتل دوري 3الجتتدول )

لتتربفم ومعرفتة درجتة خصتوبتفاش كمتا   فترت النتتتابث  ن فقترن ن تام تعاقتب الم اصتٌل بالتدورن قتد   تترزت 
%، وقتد 11755وي قتدره المرتبة األخٌرن فً درجتة معتارا المب تو ٌن بمجتال تعاقتب الم اصتٌل وبتوزن مبت

ٌرجا ذلك  لى  ن الزراع المب و ٌن ٌتابعون زراعتة م اصتٌلفم وفقتاع ل اجتة الستوق الم لٌتة ودرجتة الرب ٌتة 
دون األخذ بن ر ا عتبار األستس العلمٌتة فتً تعاقتب الم اصتٌل فتً متزارعفمش كمتا   فترت النتتابث  ن فقترن 

د   رزت المرتبة األخٌرن فتً درجتة معتارا المب تو ٌن فتً  ٌجاد الطرق المناسبة إلدخال المكننة الزراعٌة ق
%، وقتد ٌرجتا ذلتك  لتى قلتة استتخدام المب تو ٌن للمكننتة 13733مجال خدمتة الم صتول وبتوزن مبتوي قتدره 
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الزراعٌة واستخدامفا فً بعض العملٌات الزراعٌة فقط ولبعض الم اصٌلش و  فرت النتابث  ن فقترن تصتمٌم 
ٌة قد   رزت المرتبة األخٌرن فً درجة معتارا المب تو ٌن فتً مجتال تصتمٌم التدورن الدورن الزراعٌة الرباع

%، وقد ٌرجتا ذلتك  لتى  ن مع تم التزراع المب تو ٌن فتً قضتاة ستنجار 46711الزراعٌة وبوزن مبوي قدره 

 ةشٌستخدمون الدورات الزراعٌة ال نابٌة وال ة ٌة فقط والقلة منفم ٌستخدمون الدورات الزراعٌة الرباعٌ
 

 (: ترتٌب فقرات كل مجال  سب الوزن المبوي لكل فقرن3الجدول )
Table (3): Rank order of items of each fields according to weight percentage of each 

item 

 Items الفقرات

 Fields المجا ت

متوسط 
درجة 
 الفقرن

Average 

score of 

item 

الدرجة 
القصوي 
 للفقرن

Maximum 

score of 

item 

الوزن المبوي 
 للفقرن

Weight 

Percentage  

of item 

ترتٌب الفقرن 
 سب الوزن 

 المبوي
Rank order 

of item 

according to 

Weight 

percentage 

 ش الم اف ة على خصوبة التربة4
Maintaining soil fertility 

    

 مساوئ زراعة م صول وا د لعدن سنٌن
Disadvantages of growing a 

single crop for years 

3724 176 50761 4 

 الم اصٌل المجفدن للتربة
Stressful crops of the soil 

3710 179 24711 1 

 فابدن الخضراوات الورقٌة للتربة
The benefit of leafy vegetables 

for soil 

1741 375 11725 3 

 فابدن البقولٌات للتربة
The benefit of legumes for soil 

4795 170 19710 1 

 فابدن الدرنٌات للتربة
The benefit of tubers for soil 

4711 371 15741 1 

 استفةك ال بوب للمواد الغذابٌة فً التربة
Consumption of food grains in 

the soil 

4733 371 35700 6 

 ش تعاقب الم اصٌل1
Crop sequences 

    

 نتزرع البقولٌات بٌن م صولٌ
Legumes are grown between the 

two crops 

1720 376 21700 4 

 تزرع الخضراوات بعد
Grown vegetable after 

3701 171 69734 1 

 البطاطا م صول سابق مفٌد
Potato crop former is useful 

4723 370 12766 3 

تعاقتتب الم اصتتٌل التتتً ت تتتا   لتتى تستتمٌد 
 عضوي

4715 371 16712 1 
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 Items الفقرات

 Fields المجا ت

متوسط 
درجة 
 الفقرن

Average 

score of 

item 

الدرجة 
القصوي 
 للفقرن

Maximum 

score of 

item 

الوزن المبوي 
 للفقرن

Weight 

Percentage  

of item 

ترتٌب الفقرن 
 سب الوزن 

 المبوي
Rank order 

of item 

according to 

Weight 

percentage 

Crop sequences that need to 

fertilize organic 

 تعتبر الدرنٌات م صول سابق
A previous crop of tubers 

4725 379 11761 1 

تعاقتتب الم اصتتتٌل ذات المجمتتوع الجتتتذري 
 السط ً

Succession of crops with root 

surface 

4719 372 10712 6 

 ن ام تعاقب الم اصٌل بالدورن
System of crop succession 

 2 11755 171 12ش4

 خدمة الم صولش 3
Crop service 

    

 ال بوب تسمٌد
Fertilization of grain 

1734 371 21745 4 

 البقولٌات تسمٌد
Fertilization of legumes 

1703 370 62766 1 

 ترعى ال ٌوانات فً المزرعة لغرض
The purpose of grazing animals 

on farm 

1700 371 12741 3 

 الدرنٌاتد تسمٌ
Fertilization of tubers 

4711 179 11706 1 

 طرق ري م اصٌل الدورن
Methods of crops irrigation  

4741 174 12734 1 

 الطرق المناسبة إلدخال المكننة الزراعٌة
Appropriate ways to the 

introduction of agricultural 

mechanization 

0722 373 13733 6 

 دورن الزراعٌةش تصمٌم ال1
Design of crop rotation 

    

 الم صول الربٌسً فً الدورن
The main crop 

1744 175 21731 4 

 الم صول ا  تٌاطً فً الدورن
Crop reserve 

4710 171 60700 1 

 م م اصٌل الدورنٌتقس
Division of crops 

4714 171 15721 3 

 الزراعٌةمدن الدورن 
Period of crop rotation 

4736 370 11733 1 
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 Items الفقرات

 Fields المجا ت

متوسط 
درجة 
 الفقرن

Average 

score of 

item 

الدرجة 
القصوي 
 للفقرن

Maximum 

score of 

item 

الوزن المبوي 
 للفقرن

Weight 

Percentage  

of item 

ترتٌب الفقرن 
 سب الوزن 

 المبوي
Rank order 

of item 

according to 

Weight 

percentage 

 اختٌار م صول الدورن
Choose a crop 

4730 372 31743 1 

 نسبة كل م صول فً الدورن
Proportion of each crop 

4714 371 31712 6 

 الدورن الزراعٌة ال نابٌةتصمٌم 
Design of bilateral crop rotation 

4741 372 30712 2 

 الدورن الزراعٌة ال ة ٌةتصمٌم 
Design of triple crop rotation 

0759 379 11751 5 

 الدورن الزراعٌة الرباعٌةتصمٌم 
Design of quartet crop rotation 

0761 170 46711 9 

 
يالياً. التعرف على معنوية الفروق في درجة معرفة الزراع المبحويين في اسوتخدام الودورات الزراعيوة وفقواً 

 لكل من العوامل اآلتية:
العمرٌتة معتارا المب تو ٌن فتً استتخدام التدورات الزراعٌتة للفبتات  اتعند مقارنتة متوستط درجت العمر: ش4

كمتا  0704** وعً قٌمة معنوٌة عند مستتوي 2713الم سوبة  Fال ة ة باستخدام ت لٌل التباٌن بلغت قٌمة 
وي فتً درجتة ضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلة،  ي  نه ٌوجد فرق معنت( وبذلك نرفض فر1فً الجدول )

معرفة المب و ٌن فً استخدام الدورات الزراعٌة وفقاع لعامل العمر، و  تتفق عذه النتٌجة ما ما وجده كتل 
 نه كلما ازداد عمر المتزارع كلمتا (، وقد ٌرجا سبب ذلك  لى 1040) Mohamad( و1005من ال ا  )

قب م صتولً ٌ تاف  علتى خصتوبة فً استخدام الدورات الزراعٌة المناسبة ألرضه وبتعا ازدادت خبرته
 التربة وزٌادن  نتاجفاش
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(: نتتتابث ت لٌتتل التبتتاٌن للفتتروق فتتً متوستتطات درجتتة معرفتتة المب تتو ٌن فتتً استتتخدام التتدورات 1الجتتدول )

 الزراعٌة وفقاع لبعض العوامل
Table (4): The results of analysis of variance differences in average degree of 

respondents knowledge in using crop rotation according to some factors 

 العوامل
Factors 

 الفبات
Groups 

 العدد
Number 

 النسبة المبوٌة
Percentage 

متوسط درجة 
 المعرفة

Average 

degree of  
knowledge 

 Fقٌمة 
 الم سوبة

 العمر
Age 

 years 41 497111 107021 ( سنة46-30)

 years 31 117111 117311 ( سنة34-11) **2713

 years 16 367444 637442 ( سنة16-60)

 مستوي التعلٌم
Education level 

 Illiterate 40 437555 117411  مً

5754** 

 Read & Write 46 117111 117512 ٌقر  وٌكتب

 Primary 14 197466 117261 خرٌث ابتدابٌة

 Secondary 41 467662 117961 خرٌث متوسطة

 Intermediate 2 97213 647323 خرٌث  عدادٌة

 Institute 6 57331 617911 خرٌث معفد

نوع ال ٌازن 
 المزرعٌة

Type of land 

tenure 

 owner 45 117000 127401 ملك

4751* 
 contract 19 107122 137120 تعاقد

 rent 11 317213 147051  ٌجار

عدد سنوات استخدام 
 ورات الزراعٌةالد

Number of 

years using crop 

rotation 

 years 12 327100 197466 ( سنة1-40)

9741** 
 years 31 117111 137411 ( سنة44-46)

 years 43 457016 617134 ( سنة42-11)

 الرغبة بالتجدٌد
Desire of 

renewal 

 ( رغبة ضعٌفة44-41)
Weak desire 

11 337331 167152 

1712** 
 ( رغبة متوسطة41-45)

Average desire 
33 117533 117100 

 ( رغبة قوٌة49-11)
Strong desire 

41 107533 197116 

 التدرٌب السابق
Previous 

training 

 غٌر متدرب
Untrained 

30 147666 107562 

1795** 

 متدرب دورن وا دن
Triennial one training 

course 
36 107000 137916 

 تدرب دورتٌنم
Triennial two training 

course 
6 57331 127141 

 المركز ا جتماعً
Social statue 

 Low 10 127225 137552 ( واطا1) قل من 

 Medium 14 167911 117041 ( متوسط1-1) 07041

 High 44 417125 117952 ( عال1ً) ك ر من 

ا تصال بمصادر 
 المعلومات الزراعٌة

Sources of 

information 

 Low 19 107125 117260 ( ضعٌا5-43)

07040 
 Medium 32 147355 137441 ( متوسط41-49)

 High 6 57331 117131 ( عال10-11ً)

 0701* معنوي عند مستوي   0704** معنوي عند مستوي 
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بتذلك نترفض و 0704** وعتً قٌمتة معنوٌتة عنتد مستتوي 5754الم ستوبة  Fمستوي التعلتٌم: بلغتت قٌمتة  ش1

فرضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلة،  ي  نه ٌوجد فرق معنوي فً درجتة معرفتة المب تو ٌن فتً استتخدام 
( 1005الدورات الزراعٌة وفقاع لمستوٌاتفم التعلٌمٌة، و  تتفق عذه النتٌجتة متا متا وجتده كتل متن ال تا  )

وعٌتتاع تعلٌمتتاع ٌكونتتون  ك تتر (، وقتتد ٌرجتتا ستتبب ذلتتك  لتتى  ن المتتزارعٌن األك تتر 1040) Mohamadو

 واطةعاع على األسالٌب العلمٌة فً استخدام الدورات الزراعٌةش
، وبتذلك 0701* وعتً قٌمتة معنوٌتة عنتد مستتوي 4751الم ستوبة  Fنوع ال ٌازن المزرعٌتة: بلغتت قٌمتة  ش3

ن فتً نرفض فرضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلة،  ي  نه ٌوجد فترق معنتوي فتً درجتة معرفتة المب تو ٌ
( 1005استخدام الدورات الزراعٌة وفقاع لنوع ال ٌازن المزرعٌة، وتتفق عذه النتٌجة ما متا وجتده ال تا  )

(، وقد ٌرجا سبب ذلك  لى  ن الزراع المالكٌن ألراضٌفم الزراعٌة ٌعملتون علتى 1040) Mohamadو

ناستبة ممتا انعكتس ذلتك ال فا  علتى خصتوبة متزارعفم وزٌتادن  نتتاجفم باستتخدام التدورات الزراعٌتة الم
 على زٌادن معارففم فً استخدام الدورات الزراعٌةش

** وعً قٌمة معنوٌة عند مستتوي 9741الم سوبة  Fعدد سنوات استخدام الدورات الزراعٌة: بلغت قٌمة  ش1
وبذلك نرفض فرضٌة العدم ونقبل الفرضتٌة البدٌلتة،  ي  نته ٌوجتد فترق معنتوي فتً درجتة معرفتة  0704

استخدام الدورات الزراعٌة وفقاع لعدد سنوات استخدام التدورات الزراعٌتة، وقتد ٌرجتا ذلتك  المب و ٌن فً
 لى الخبرن التً ٌكتسبفا المزارع كلما ازداد عتدد ستنوات استتخدامه للتدورات الزراعٌتة ومعرفتته بأعمٌتة 

 استخدام الدورات الزراعٌة المناسبة لل فا  على خصوبة التربة وزٌادن اإلنتا ش

، وبتذلك نترفض 0704** وعً قٌمتة معنوٌتة عنتد مستتوي 1712الم سوبة  Fبالتجدٌد: بلغت قٌمة  الرغبة ش1

فرضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلة،  ي  نه ٌوجد فرق معنوي فً درجتة معرفتة المب تو ٌن فتً استتخدام 
غبتة القوٌتة فتً الدورات الزراعٌة وفقاع لرغبتفم بالتجدٌدش وقد ٌرجا سبب ذلك  لى  ن المزارعٌن ذوو الر

تنوٌتتا زراعتتتفم وزراعتتة م اصتتٌل مختلفتتة وبتعاقتتب م صتتولً مناستتب فتتً نفتتس التجدٌتتد ٌستتعون  لتتى 
 األرضش

، وبتذلك نترفض 0704** وعً قٌمتة معنوٌتة عنتد مستتوي 1795الم سوبة  Fالتدرٌب السابق: بلغت قٌمة  ش6

رفتة المب تو ٌن فتً استتخدام فرضٌة العدم ونقبل الفرضٌة البدٌلة،  ي  نه ٌوجد فرق معنوي فً درجتة مع
الدورات الزراعٌة وفقاع لعامل التدرٌب السابق، وقتد ٌرجتا ستبب ذلتك  لتى كفتاةن التدورات التدرٌبٌتة التتً 

لخصتتابل الم اصتتٌل اشتتترك فٌفتتا التتزارع المتتتدربٌن المب تتو ٌن ممتتا انعكتتس ذلتتك علتتى زٌتتادن معتتارففم 
 المختلفة ودورعا فً ال فا  على خصوبة التربةش

، وبتذلك 0701وعً قٌمتة غٌتر معنوٌتة عنتد مستتوي  07041الم سوبة  Fا جتماعً: بلغت قٌمة  المركز ش2

نقبتتل فرضتتٌة العتتدم،  ي  نتته   ٌوجتتد فتترق معنتتوي فتتً درجتتة معرفتتة المب تتو ٌن فتتً استتتخدام التتدورات 
ت  ن استتخدام مع تم التزراع للتدوراالزراعٌة وفقاع لعامل المركز ا جتماعً، وقد ٌرجتا ستبب ذلتك  لتى 

 الزراعٌة ٌتم بشكل عشوابً دون استخدام التصامٌم العلمٌة للدورات الزراعٌةش
وعتً قٌمتة غٌتر معنوٌتة  07040الم سوبة  Fمستوي ا تصال بمصادر المعلومات الزراعٌة: بلغت قٌمة  ش5

، وبتتذلك نقبتتتل فرضتتٌة العتتدم،  ي  نتتته   ٌوجتتد فتترق معنتتتوي فتتً درجتتة معتتتارا 07071عنتتد مستتتوي 

ستخدام التدورات الزراعٌتة وفقتاع لعامتل مستتوي ا تصتال بمصتادر المعلومتات الزراعٌتة، المب و ٌن فً ا
ك رن مصادر المعلومات فً مجتال التدورات الزراعٌتة  و قلتفتا لتم تغٌتر متن وقد ٌرجا سبب ذلك  لى  ن 

 مستوي معارا الزراع المب و ٌن فً عذا المجالش
 

المبحوويين فوي اسوتخدام الودورات الزراعيوة وجملوة العوامول رابعاً. تحديد العالقوة بوين درجوة معرفوة الوزراع 
(، و  فتترت النتتتابث  ن جملتتة 1المتعتتدد المرا تتل كمتتا فتتً الجتتدول )تتتم استتتخدام ت لٌتتل ا ن تتدار  المسووتقلة:

% متن 197514العوامل المستقلة الداخلة فً نموذ  ا ن دار المتعدد قد فسرت مجتمعة ولكل مرا ل الت لٌتل 

ة معرفة المب و ٌن فتً استتخدام التدورات الزراعٌتة، ورتبتت عتذه العوامتل تبعتاع لتأ ٌرعتا علتى التباٌن فً درج
% متن 197111درجة معرفة المب و ٌن كما ٌلتً: عتدد ستنوات استتخدام التدورات الزراعٌتة  ستفم فتً تفستٌر 

عمتتتر %، ال27432%، الرغبتتتة بالتجدٌتتتد 457615مستتتتوي التعلتتتٌم التبتتتاٌن فتتتً درجتتتة معرفتتتة المب تتتو ٌن، 
%ش كمتا   فترت النتتابث  عمٌتة عامتل 07425% ونوع ال ٌازن المزرعٌة 07944%، التدرٌب السابق 37111

عدد سنوات استخدام الدورات الزراعٌة الذي جاة بالمرتبة األولى بٌن العوامل األخري فتً تفستٌر التبتاٌن فتً 
 درجة معرفة المب و ٌن فً استخدام الدورات الزراعٌةش
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ابث ت لٌل ا ن تدار المتعتدد المرا تل لدرجتة معرفتة التزراع المب تو ٌن فتً استتخدام التدورات (: نت1الجدول )

 الزراعٌة
Table (5): The results of multiple wice regression analysis of knowledge degree of 

respondents in using crop rotation 

 العوامل المستقلة
Independent factors 

ٌرعا مقدار تفس
 للتباٌن

Amount of 

variance 

explained 

معامل 
Rالت دٌد 

2 

التغٌٌر فً معامل 
 الت دٌد

Change in 

coefficient 

determination 

F Value 

عتتتتدد ستتتتنوات استتتتتخدام التتتتدورات 
 الزراعٌة

Number of years using 

crop rotation 

197111% 073411 070191 41762** 

 مستوي التعلٌم
Education level 

457615% 071122 070113 40711** 

   الرغبة بالتجدٌد
Desire of renewal 

27432% 071961 070436 5743** 

 العمر
Age 

37111% 071153 070055 2721** 

 التدرٌب السابق
Previous training 

 *45ش3 070011 076434 07944%

 نوع ال ٌازن المزرعٌة
Type of land tenure 

 *13ش1 0042ش0 072131 07425%

    Total 197514% المجموع
 0701* معنوي عند مستوي   0704** معنوي عند مستوي 

 
 مما سبق تبٌن ما ٌأتً:

 ن مستتتوي معتتارا مع تتم التتزراع المب تتو ٌن فتتً قضتتاة ستتنجار بم اف تتة نٌنتتوي بمجتتا ت استتتخدام  ش4
مجا ت تعاقب الم اصتٌل  فًوعناك نقل فً معارففم الدورات الزراعٌة متوسط ٌمٌل  لى ا نخفاض، 

وخدمة الم صول وتصمٌم الدورات الزراعٌة، و اجتفم لةطةع على معلومات  دٌ ة لتطوٌر معتارففم 
 فً عذه المجا تش

 ن مستوي معارا الزراع المب و ٌن ٌختلا باختةا  عمارعم ومستتواعم التعلٌمتً وبتاختةا  ٌتازتفم  ش1
لزراعٌة ومدي رغبتفم بالتجدٌتد والتتدرٌب الستابق، نستتنتث المزرعٌة وعدد سنوات استخدامفم للدورات ا

من ذلك بأن لفذه العوامل تأ ٌر على مستوي معتارا المب تو ٌن فتً مجتال استتخدام التدورات الزراعٌتة، 
كما تبٌن  عمٌة عامل عدد سنوات استخدام الدورات الزراعٌة فً رفتا المستتوي المعرفتً للمب تو ٌن فتً 

 عذا المجالش
 البا د بما ٌأتً: وعلٌه ٌوصً

تك ٌا الدورات التدرٌبٌة لمزارعً قضاة سنجار بم اف ة نٌنوي بمجا ت استتخدام التدورات الزراعٌتة،  ش4
 والتركٌز على المجا ت والفقرات والفبات التً   بتت نتابث الب د انخفاض مستواعم المعرفً فٌفاش

ٌة استخدام الدورات الزراعٌة المناستبة فتً لتوعٌة الزراع بأعمالندوات اإلرشادٌة فً قضاة سنجار  قامة  ش1
 الم اف ة على خصوبة التربة وزٌادن اإلنتاجٌةش
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the farmers knowledge 

level in Sinjar  District / Nineveh Governorate in the fields of crop rotations, and to 

determine farmers knowledge level in each field and item, also to find out the 

differences of farmers knowledge according to some factors, and to determine the 

relationship between the degree of knowledge and a set of independent factors. The 

research sample included 72 respondents. The data were collected through an 

interview. Special questionnaire has been developed to estimate farmers knowledge 

level by using test method after testing the validity and reliability of the 

questionnaire. Percentage weight, arithmetic mean, analysis of variance and 

multiple step-wise regression analysis were used in analyzing the data. It was found 

that 52.778% of the respondents were of medium knowledge level in using crop 

rotations. The highest knowledge level of respondents were in the field of 

maintaining soil fertility. Also there were significant differences in the degree of 

farmers knowledge according to: age, education level, type of land tenure number 

of years using crop rotations, desire for renewal and previous training. While there 

were no significant differences according to: social statue and sources of 

information. Also it was found that the factor number of years using crop rotations 

explained 29.542% of the variation degree of farmers knowledge level. 

Key words: knowledge, crop rotations. 
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 المصادر

(ش   تةل الم اصتٌل البقولٌتة العلفٌتة م تل البتور بالتدورن الزراعٌتةش المتنتمر 1040 مٌن، م مد  سن خلٌل )

 ورٌاشالعلمً ال امن للفٌبة العامة للب ود الزراعٌة، دمشق، س
(ش ورقة عمل برنامث تنشٌط اإلرشاد الزراعً فً العراق الذي  قامته جامعتة 1044الجنابً،  امر نعمة  مد )

 ،  ربٌل، العراقش45/3/1044-41دٌفٌز للفترن  –كالٌفورنٌا 
مجلتة الجمعٌتة (ش المستوي المعرفتً لتزراع م اف تة الختر  بالزراعتة المستتدامةش 1005ال ا ،   مد م مد )

 ش33-11(: 4) 2، دٌة للعلوم الزراعٌةالسعو
(ش ا ختبتتارات والمقتتاٌٌس النفستتٌةش دار الكتتتب للطباعتتة والنشتتر، جامعتتة 4954الزوبعتتً، عبتتدالجلٌل  بتتراعٌم )

 الموصلش
 (ش تقرٌر المنتمر العلمً السابا للب ود الزراعٌةش وزارن الزراعة، العراقش1009مجفول )
 ٌة زراعة نٌنوي، قسم التخطٌط والمتابعة، العراقش(ش التقرٌر السنوي، مدٌر1040مجفول )

(ش تقوٌم التتدرٌب التو ٌفً فتً مركتز نٌنتوي ل رشتاد والتتدرٌب الزراعتً 1005النقاش، بسام  ارد عزٌز )

 من وجفة ن ر المتدربٌنش رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة الموصلش
قولٌات على الدورن الزراعٌةش  طرو ة دكتوراه، جامعتة  لتب، (ش   ر  دخال الب1001الٌوسا، عبدهللا م مد )

 سورٌاش
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