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 الخالصة
المستتتوا المعرفتتي لمزارعتتي ناحيتتة النمتترود بمحاف تتة نينتتوا التعتترف علتت  هدف البحتت  استتت

معنويتة الرتروق فتي درجتة معتارفهم وفقتا  لتبع  بمخاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة، دتم تحديتد 
م 1044مزارعتا  عتام  110المتغيرات، تكّون مجتمع البح  من جميتع مزارعتي ناحيتة النمترود البتاله عتدد م 

مزارعتا   وقتد جمعتت  41% وبتذل  بلته عتدد أفتراد عينتة البحت  10أخذت منهم عينة عشوا ية بستيطة بنستبة 

منهتا قيتاس المتغيترات المستتقلة، بينمتا تضتمن الجتز  ادول ة استتمارك استتبيان تضتمن الجتز  ستاطالبيانات بو
عل  دالدة مجاالت تتعلتق بمختاطر  فقرك موزعة 19الداني اختبار لقياس مستوا معارف المبحودين تكون من 

ار صتتدق ادداك باستتتخدام بتتاإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة علتت  النبتتات والبي تتة واإلنستتان، وتتتم اخت
ريتشاردستتون  –كتتودر طريقتتتي صتتدق المحتتتوا والمقارنتتات الطرفيتتة، كمتتا استتتخر  معامتتل الدبتتات بطريقتتة 

الرقترات ومعامتل صتعوبتها، وتتم تحليتل البيانتات باستتخدام النستب ، كمتا تتم جيجتاد قتوك تمييتز 0991والذي بلته 
% 559951الم وية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار كروستكال والتس  وأ هترت النتتا   أن 

 تو فتي مجتال مختاطر للمتزارعين ، وجن أعلت  مستتوا معرفتي مستتوا معرفتي متنخر ب  تممن المبحتودين 
سمدك الكيميا ية عل  النبات، وجن أقل مستوا معرفي للمبحودين  و فتي مجتال مختاطر اإلفراط في استخدام اد

فتي درجتة اإلفراط في استخدام ادستمدك الكيميا يتة علت  اإلنستان، كمتا أوضتحت النتتا   وجتود فتروق معنويتة 
ا يتة واالنرتتا  التعلتيم وعتدد ستنوات استتخدام ادستمدك الكيميمستتوا معارف المبحودين وفقا  للمتغيرات اآلتية: 

والتدريب السابق ومستوا االتصال بمصادر المعلومتات الزراعيتة، ودرجة االعتماد عل  الزراعة الحضاري 
كما تبين عدم وجود فروق معنويتة وفقتا  لتـ: عتدد أفتراد ادسترك العتاملين بالزراعتة  كمتا تضتمن البحت  بعت  

 االستنتاجات والتوصيات 
 يميا ية كلمات دالة: معارف، ادسمدك الك

 
 30/1/1041وقبوله  4/1041 /12تاريخ تسلم البح 

 
 المقدمة

دجتل (، فهتي تستتخدم 1005)المويتل،  تعد ادسمدك الكيميا ية من أ م مدخالت اإلنتا  الزراعي

تعوي  النقص في خصوبة التربتة النتات  عتن االستتغالل المرترط لهتا متن قبتل المتزارج فتي جنتتا  المحاصتيل 
(، وجن اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة متن قبتل المتزارعين لته ةدتار ستلبية 1040عي، الغذا ية )الرفتا

(، فهتتي تتتإدي جلتت  جصتتابة اإلنستتان بسلستتلة متتن ادمتترا  1044علتت  اإلنستتان والنبتتات والبي تتة )عبدالستتالم، 
دن الرتا    علت  التربتة الزراعيتة ممتا يقلتل متن جودتهتا وخصتوبتها(، كما تإدر Sidney ،1040الخطيرك )

عن حاجة النبات يبق  مخزونتا  فتي ادر  وتراكمته يتإدي جلت  ملوحتة ادر ، كمتا أن تراكمهتا فتي النبتات 
يتتإدي جلتت  محصتتول فقيتتر الجتتودك وستتام فتتي الوقتتت نرستته، فضتتال  عتتن تلديراتهتتا الستتلبية علتت  تلتتو  البي تتة 

(Sidney ،1044لتتذا ينبغتتي تحديتتد االحتياجتتات الستتمادية للمحصتتول ال ،) متتزروج دون اإلفتتراط فتتي كميتتات
(، Abdul ،1005ادسمدك الكيميا ية المضافة وبالتالي تجنتب ادضترار الناتجتة عتن اإلفتراط فتي استتخدامها )

و نا يلتي دور اإلرشتاد الزراعتي البي تي فتي نشتر التوعي بتين المتزارعين وتتوعيتهم بل ميتة تحديتد المعتدالت 
ف في استخدامها وبالتالي الحصول عل  أكبر استرادك من ادستمدك لكل محصول دون اإلسراالمناسبة  السمادية

الكيميا ية المضافة والحرتا  علت  البي تة متن التلتو  والحصتول علت  منتت  يتذا ي ن يتف ختالي متن الملودتات 
(، جال أن 1009حرا ا  عل  صحة اإلنسان جل  جانب الحصول علت  منتت  ذو مواصترات عاليتة الجتودك )نجتم، 

متن قبتل مزارعتي ناحيتة النمترود بمحاف تة نينتوا وجضتافتها جلت  ي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة  نا  جفراط ف
التربة بكميات تروق احتيا  النبات وفي مواعيد يير مناسبة لمرحلة نمو المحصول ممتا أدتر ستلبا  علت  نوعيتة 

(، و نتا 1040جهتول، وكمية المحاصتيل المنتجتة، فضتال  عتن تلدير تا الستلبي علت  صتحة اإلنستان والبي تة )م

بل مية استخدام ادستمدك الكيميا يتة بالنستب العلميتة المتوازنتة وعتدم اإلفتراط المزارعين ي هر ضرورك توعية 
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الحكتتيم لمستتمدك اإلنستتان والبي تتة، دن االستتتخدام النبتتات وفتتي استتتخدامها لتجنتتب التتتلديرات الستتلبية لهتتا علتت  
، Sidneyومعرفتة ادضترار الناجمتة عتن اإلفتراط فتي استتخدامها ) الكيميا ية يعتمد علت  المعرفتة الكافيتة لهتا

لمختاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك  المتزارعينالتتي تكشتف عتن مستتوا معتارف (، ولقلة البحو  1040
المبحتودين فتي  المتزارعين% متن 5593( جن 1002وجتد الزا تري والحتا  )فقتد الكيميا ية أجري  ذا البح   

بمخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية، كما وجد محمتد منخر  ستوا معرفي منطقة الريا  ذوو م
 المبحتودين بقطتاج الزاويتة بمحاف تة كرتر الشتيخ فتي مصتر ذوو مستتوا المزارعين% من 2192( جن 1002)

( 1002معرفتتتي متتتنخر  بمختتتاطر اإلفتتتراط فتتتي استتتتخدام ادستتتمدك الكيميا يتتتة، ووجتتتد الزا تتتري والحتتتا  )
المبحتتودين  المتتزارعين( وجتتود فتتروق معنويتتة فتتي درجتتة معرفتتة 1009) Mazar( و1002) Waithakaو

بمختاطر اإلفتتراط فتي استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتة وفقتتا  لتـ: المستتتوا التعليمتتي واالتصتال بمصتتادر المعلومتتات 
  0904الزراعية وعدد أفراد ادسرك العاملين في الزراعة عند مستوا احتمال 

 لحالي جل  تحقيق ما يلتي:ويهدف البح  ا
المستوا المعرفي للمزارعين المبحودين في ناحية النمرود بمحاف ة نينوا بمخاطر اإلفتراط التعرف عل    4

 في استخدام ادٍسمدك الكيميا ية في كافة المجاالت بشكل عام 

ن فقترات المستوا المعرفي لمزارعي ناحية النمرود المبحتودين فتي كتل مجتال وكتل فقترك متالتعرف عل    1
 االختبار 

المبحتتودين بمختتاطر اإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك المتتزارعين تحديتتد معنويتتة الرتتروق فتتي درجتتة معرفتتة   3
الكيميا ية وكل من المتغيرات اآلتية: )مستوا التعلتيم وعتدد ستنوات استتخدام ادستمدك الكيميا يتة واالنرتتا  

ومستتتوا االتصتتال بمصتتادر المعلومتتات الحضتتاري ودرجتتة االعتمتتاد علتت  الزراعتتة والتتتدريب الستتابق 
 :اآلتية اتالزراعية وعدد أفراد ادسرك العاملين بالزراعة(  ولتحقيق  ذا الهدف سوف يتم اختبار الررضي

 أ   ال توجد فروق معنوية في درجة معرفة المزارعين المبحودين باختالف مستوياتهم التعليمية 
زارعين المبحتتودين بتتاختالف عتتدد ستتنوات استتتخدامهم ب  ال توجتتد فتتروق معنويتتة فتتي درجتتة معرفتتة المتت

 لمسمدك الكيميا ية 
    ال توجد فروق معنوية في درجة معرفة المزارعين المبحودين باختالف انرتاحهم الحضاري 

 د  ال توجد فروق معنوية في درجة معرفة المزارعين المبحودين باختالف درجة اعتماد م عل  الزراعة 
 معنوية في درجة معرفة المزارعين المبحودين باختالف تدربيهم السابق    ال توجد فروقهـ

و  ال توجتتد فتتروق معنويتتة فتتي درجتتة معرفتتة المتتزارعين المبحتتودين بتتاختالف مستتتوا اتصتتالهم بمصتتادر 
 المعلومات الزراعية 

املين ز  ال توجد فروق معنويتة فتي درجتة معرفتة المتزارعين المبحتودين بتاختالف عتدد أفتراد أستر م العت
 بالزراعة 

 
 مواد البحث وطرائقه

مزارعتا   110ناحية النمرود بمحاف ة نينوا والباله عتدد م  مزارعيشمل مجتمع البح  جميع 
جلت  ستجالت قستم التخطتيط والمتابعتة فتي مديريتة زراعتة نينتوا، حصر أسما هم بتالرجوج م، وتم 1044عام 

وتتم اختيتار مزارعتا ،  41بله عتدد أفتراد عينتة البحت  % وبذل  10وتم أخذ عينة عشوا ية بسيطة منهم بنسبة 
تشتهر بزراعتة العديتد متن الخضتراوات كم جنوب محاف ة نينوا كونها 15عل  مسافة الواقعة ناحية النمرود 

الصتتيرية والشتتتوية فضتتال  عتتن محاصتتيل الحنطتتة والشتتعير ولكدتترك استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة فتتي الحقتتول 
تضتمن الجتز   أداك بحت (، ولغتر  جمتع البيانتات الخاصتة بالبحت  صتممت 1040الزراعية فيها )مجهول، 

وتتتم قياستتها علتت  النحتتو اآلتتتي: بالنستتبة البحتت  ادول منهتتا بعتت  ادستت لة الخاصتتة بتتالمتغيرات التتتي شتتملها 
لختتري  الدراستتة  3للتتذي يقتترأ ويكتتتب و 1و ينادميتت ينقيمتتة رقميتتة للمتتزارع 4لمستتتوا التعلتتيم فقتتد خصصتتت 

لختتري  الكليتتة، وبالنستتبة لالنرتتتا   2لختتري  الدراستتة اإلعداديتتة و 5لختتري  الدراستتة المتوستتطة و 1ا يتتة واالبتد
الحضتاري خصصتت لهتا المستتويات اآلتيتة: )دا متا ، مإشترا  لالنرتتا   41الحضاري فقتد تتم قياسته متن ختالل 

وبتذل  تتراو  المتدا الن تري ( علت  التتوالي 4، 1، 3أحيانا ، ال( وخصصت لهذه المستويات ادوزان اآلتيتة )
( درجتتة، وبالنستتبة لدرجتتة االعتمتتاد علتت  الزراعتتة تتتم قياستته كتتاآلتي 32-41لمتغيتتر االنرتتتا  الحضتتاري بتتين )

، 4اآلتيتة )الرمتوز الرقميتة )يعتمد بدرجة كبيرك، يعتمد بدرجة متوسطة، يعتمتد بدرجتة قليلتة( وخصصتت لهتا 
فقتد تتم قياسته وذلت  بتقستيمه جلت  دتال  ف تات علت  أستاس عتدد  ( عل  التوالي، وبالنسبة للتدريب الستابق3، 1

التتدورات التدريبيتتة فتتي مجتتال استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة التتتي التحتتق بهتتا المبحتتو  وكتتاآلتي )ييتتر متتتدرب، 
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علت  التتوالي علمتا  أن متدك كتل  3، 1، 4متدرب دورك واحدك، متدرب دورتين( وخصصت لها ادوزان اآلتيتة 

اشتتتر  فيهتتا المبحتتو  أستتبوج واحتتد فقتتط، وتتتم قيتتاس مستتتوا االتصتتال بمصتتادر المعلومتتات دورك تدريبيتتة 
مصادر وبمإشرات تصف المستويات اآلتية )دا ما ، أحيانا ، نتادرا ، ال( وخصصتت لهتذه  2الزراعية من خالل 

علتت  اددبيتتات علتت  التتتوالي  وتتتم اختيتتار  تتذه العوامتتل بعتتد االطتتالج  4، 1، 3، 1المستتتويات ادوزان اآلتيتتة: 

فتكون متن اختبتار  أداك البح والدراسات السابقة في مجال البح  وطبيعة منطقة البح   أما الجز  الداني من 
فقترك )االختبتار  33لقياس مستوا معارف المبحودين بمخاطر اإلفراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة وشتمل 

ذك قستم التربتة وعلتوم الميتاه وقستم البستتنة و ندستة علت  عتدد متن أستاتوعرضت االستمارك بصيغته ادولية(، 
الحتدا ق / كليتتة الزراعتة والغابتتات / جامعتة الموصتتل، وتتم استتتخدام صتدق المقارنتتات الطرفيتة وذلتت  بتطبيتتق 

مزارعا  )تم استبعاد ا متن العينتة النها يتة(، وبعتد تصتحي   30االختبار عل  عينة عشوا ية بسيطة تكونت من 

مجموعتتة عليتتا ومجموعتتة دنيتتا دتتم  جلتت  المجمتتوعتيندرجتتات االختبتتار تنازليتتا  وتقستتيم  االختبتتار تتتم ترتيتتب
استخرجت المتوسطات الحسابية لكال المجموعتين وتمت مقارنتة المتوستطين بواستطة االختبتار التتا ي وبلغتت 

لتته  ممتتا يتتدل علتت  أن االختبتتار 0904الجدوليتتة عنتتد مستتتوا  tدرجتتة و تتي أكبتتر متتن  9921المحستتوبة  tقيمتتة 

القدرك عل  التمييز بين كال المجموعتين ذوو المستوا المعرفي العالي وذوو المستوا المعرفتي المتنخر  أي 
 –معادلتة كتودر (  كمتا تتم جيجتاد دبتات االختبتار وذلت  بتطبيتق 1000أن االختبار صادق )عبدالحري  وبا ي، 

و ذا يتدل  0991ومعامل الصالحية  0991داك معامل الدبات لم ريتشاردسون عل  نرس العينة اآلنرة الذكر فبله

كمتتا تتتم جيجتتاد القتتوك التمييزيتتة علتت  الدبتتات العتتالي لالختبتتار وجن الرقتترات جيتتدك ويمكتتن اعتماد تتا فتتي القيتتاس، 
وحذفت الرقرات التي قلتت قيمتهتا  0919-0910عدلت الرقرات التي تراوحت قوك تمييز ا بين  ، جذلرقرات ادداك

جاد معامل صعوبة الرقرات جذ حذفت الرقرات السهلة جدا  والصعبة جتدا  أي التتي وقعتت ، كذل  تم جي0910عن 
 3فقتترك اختباريتتة موزعتتة علتت   19وبلتته عتتدد فقتترات االختبتتار بصتتيغته النها يتتة  0940-0910ختتار  المتتدا 

 4  مجاالت وعل  المبحو  اإلجابة بـ ص  أو خطل عن كل فقرك وفي حالة اإلجابة الصحيحة يعطت  المبحتو
ومجموج التدرجات لكتل الرقترات تمدتل درجتة  4-درجة درجة أما في حالة اإلجابة الخاط ة عن الرقرك فيعط  

تشترين الدتاني وبعد اكتمال استتمارك االستتبيان بشتكلها النهتا ي جمعتت البيانتات ختالل الرتترك  معرفة المبحو  
باستتتتخدام النستتتب الم ويتتتة والمتوستتتط م وتتتتم تحليتتتل البيانتتتات 1041كتتتانون الدتتتاني  –م 1044كتتتانون ادول و

 يير طبيعي  ا  الحسابي واالنحراف المعياري واختبار كروسكال والس وذل  لكون البيانات موزعة توزيع
 

 النتائج والمناقشة
المسررتوى المعرفرري ل مررزارعيح المبحرروايح فرري ناحيررة النمرررود بمحافظررة نينرروى بمخرراطر التعرررف ع رر  أوالً. 

لن تتري لمستتتوا اتتتراو  المتتدا  سررمدة الكيميائيررة فرري كافررة الم رراالت بشررك  عررام اإلفررراط فرري اسررتخدام األ
 19، +19– معارف الزراج المبحودين فتي مجتاالت مختاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة متا بتين

دول  هرت النتا   كما في الجتأدرجة وعند توزيع المبحودين عل  دال  ف ات متساوية وفقا  لمستوا معارفهم 
(4 ) 

 (: توزيع المبحودين وفقا  لمستوا معارفهم بمخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية4الجدول )
Table (1): Distribution of respondents according to their level knowledge in the 

fields of dangers overuse of chemical fertilizers 

 الر ات
Categories 

 دالعد
Number 

 النسبة الم وية
Percentage 

 Low 12 559951( واطئ 40-، 19-)

 Medium 11 129490( متوسط 40، +9-)

 High 45 429454( عالي 19، 9)

 Total 41 400%المجموج 
 

شتتكلت  ، جذ( جن ف تتة ذوو المستتتوا المعرفتتي المتتنخر  تمدتتل أكبتتر ف تتة4يتبتتين متتن الجتتدول )
(، وقتد 1002بحودين وتترق  ذه النتيجة مع متا توصتل جليته الزا تري والحتا  )المالمزارعين % من 559951

يرجتتع ستتبب ذلتت  جلتت  قلتتة ا تمتتام التتزراج المبحتتودين بمختتاطر اإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة علتت  
 ه المجاالت اإلنسان والنبات والبي ة وأنهم بحاجة جل  زيادك توعيتهم في  ذ
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لمعرفرري لمزارعرري ناحيررة النمرررود المبحرروايح فرري كرر  م ررا  وكرر  فقرررة مررح فقرررات تقرردير المسررتوى ااانيرراً. 
عند ترتيتب مجتاالت وفقترات كتل مجتال حستب المتوستط الحستابي  هترت النتتا   كمتا فتي الجتدول  االختبار 

(1 ) 
 

 (: ترتيب مجاالت وفقرات كل مجال حسب المتوسط الحسابي1الجدول )
Table (2): Rank order of fields and items according to arithmetic mean 

 Items الرقرات
 Fields المجاالت

 المتوسط الحسابي

X 

 االنحراف المعياري
S.d 

   مخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية عل  النبات4
Dangers overuse of chemical fertilizers on the 

plant 

09204 09194 

 تجاه النبات نحو النمو الخضريا
Direction of plant to vegetative growth 

09221 09145 

  هور بقع سودا  عل  المنتجات الزراعية
Black spots on agricultural products 

09254 09114 

 تلدير ا عل  نوعية ادعالف الحيوانية
Impact on quality of animal feed 

09291 09135 

  ا عل  قدرك النبات عل  تحمل الملوحةتلدير
Impact on the ability of plant to withstand 

salinity 

09242 09122 

 مخاطر ا عل  الخضراوات الورقية
Risks to leafy vegetables 

09211 09344 

 جصابة النبات بالحشرات
Wounded plant pests 

09519 09145 

 جصابة النبات بادمرا 
Wounded plant diseases 

09513 09494 

 تلدير ا عل  قدرك النبات في االحترا  بالما 
Its impact on the ability of plant to retain water 

09541 09422 

 تقلل من قابلية جذور النبات عل  امتصاص العناصر الغذا ية
Reduce the susceptibility of plant to absorb 

nutrients 

09121 09424 

 تإدي جل  اضطجاج النبات
Supine lead to plant 

09110 09452 

 مخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية عل  البي ة  1
Dangers overuse of chemical fertilizers on the 

environment 

09512 09492 

 تإدي جل  تلو  ذرات الهوا 
Lead to the pollution of air atoms 

09214 09141 

 أضرار ا عل  ادحيا  الدقيقة في التربة
Harmful to the microorganisms in soil 

09204 09134 

 تلدير ا عل  المياه الجوفية
Impact on groundwater 

09235 09155 

 زيادك ملوحة التربة
Increase soil salinity 

09214 09121 

 تلو  مياه ادنهار
Pollution of rivers 

09521 09119 
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 Items الرقرات
 Fields المجاالت

 المتوسط الحسابي

X 

 االنحراف المعياري
S.d 

 تلدير ا عل  التصحر
Impact on desertification 

09554 09140 

 زيادك نسبة نمو ادديال 
Increase the rate of growth the bush 

09144 09494 

 تإدي جل  حموضة التربة
Lead to soil acidity 

09342 09423 

 مخاطر ا عل  الدروك السمكية
Risks to fishers 

09321 09044 

العناصتر ير ا عل  قدرك الكا نات الحية في التربة فتي تدبيتت تلد
 الغذا ية

Its impact on the ability of living organisms in 

soil of nutrients in the installation 

09145 09029 

 تلدير ا عل  جنتاجية التربة
Impact on soil productivity 

09142 09021 

   مخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية عل  اإلنسان3
Dangers overuse of chemical fertilizers on 

human 

09141 09411 

 الشعب التنرسيةتهي  
Respiratory irritation 

09533 09492 

 جصابة اإلنسان بتقلصات عضلية
Humans to muscle contractions 

09150 09115 

 عل  المعدكتلدير ا 
Impact on stomach 

09323 09111 

 تلدير ا عل  القولون
Impact on colon 

09312 09444 

 تلدير ا عل  نسبة اإلصابة بسرطان ادمعا 
Impact on incidence of bowel cancer 

09111 09491 

 مخاطر ا عل  الجهاز العصبي
Risks to the nervous system 

09452 09092 

 ل الكلويتسبب الرش
Cause of kidney failure 

09411 09054 

 تإدي جل  ارتراج ضغط الدم
Leads to high blood pressure 

09413 09013 

 
( جن أقتتل مستتتوا معرفتتي للمبحتتودين  تتو فتتي مجتتال مختتاطر اإلفتتراط فتتي 1يتبتتين متتن الجتتدول )

، وقتد 09441جة وانحتراف معيتاري در 09141عل  اإلنسان بمتوسط حسابي قدره استخدام ادسمدك الكيميا ية 

يرجع ذل  جل  قلة ا تمام الزراج المبحتودين فتي  تذا المجتال وعتدم جتبتاعهم إلجترا ات الستالمة الصتحية عنتد 
جن فقتترك تتتإدي جلتت  اضتتطجاج النبتتات فتتي مجتتال ( 1  كمتتا تبتتين متتن الجتتدول )استتتخدامهم لمستتمدك الكيميا يتتة

ا يتة علت  النبتات قتد أحترزت المرتبتة ادخيترك فتي درجتة معتارف مخاطر اإلفراط في استتخدام ادستمدك الكيمي
وقتتد يرجتتع ذلتت  جلتت  أن التتزراج  09452درجتتة وانحتتراف معيتتاري  09110المبحتتودين بمتوستتط حستتابي قتتدره 

فقتتط وجن اإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك المبحتتودين يعتقتتدون أن ستتبب اضتتطجاج النبتتات  تتو كدتترك ميتتاه التتري 
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، كمتتا أ هتترت النتتتا   جن فقتترك معرفتتة تلدير تتا علتت  جنتاجيتتة التربتتة فتتي مجتتال بتتذل  ةالكيميا يتتة لتتيس لتته عالقتت
مختاطر اإلفتراط فتي استتتخدام ادستمدك الكيميا يتة علت  البي تتة قتد أحترزت المرتبتة ادخيتترك فتي درجتة معتتارف 

ذلتت  جلتت  االعتمتتاد وقتتد يرجتتع  ،09021وانحتتراف معيتتاري  ةدرجتت 09142المبحتتودين بمتوستتط حستتابي قتتدره 

الخاطئ لمع م الزراج المبحودين بلن اإلكدار من استخدام ادسمدك الكيميا ية يزيد من خصوبة التربتة وبالتتالي 
يزيد من اإلنتا  الزراعي  وأ هرت النتا   جن فقرك تإدي جل  ارتراج ضتغط التدم فتي مجتال مختاطر اإلفتراط 

ادخيرك في درجة معارف المبحتودين بمتوستط في استخدام ادسمدك الكيميا ية عل  اإلنسان قد أحرزت المرتبة 
سبب ذل  جل  ندرك قيتام المبحتودين بتاجرا   ، وقد يرجع09013درجة وانحراف معياري  09413قدره حسابي 

ارترتاج ضتغط تتلدير علت  بتلن اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة لتيس لته ط الدم واعتقتاد م غفحص لض
 الدم 

وق فري در رة معرفرة المبحروايح بمخراطر اإلفرراط فري اسرتخدام األسرمدة الكيميائيرة االااً. تحديد معنوية الفرر
 وك  مح المتغيرات اآلتية 

عن الرروق في درجة معارف المبحودين لمختاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك للكشف  مستوى التع يم   4
** 2955المحستتوبة  H(، وبلغتتت قيمتتة 3والتتس كمتتا فتتي الجتتدول ) –الكيميا يتتة استتتخدم اختبتتار كروستتكال 

وبتذل  نترف  فرضتية العتدم ونقبتل الررضتية البديلتة، أي جنته يوجتد  0904و ي قيمة معنوية عند مستوا 

فروق معنوية في درجة معرفتة المبحتودين لمختاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة وفقتا  لمتغيتر 
Waithaka (1002 )( و1002ي والحتا  )مع متا توصتل جليته الزا ترمستوا التعليم، وتترق  ذه النتيجة 

بمختتاطر معرفتتة (، وقتتد يعتتود ستتبب ذلتت  جلتت  أن التتزراج ادكدتتر تعليمتتا  يكونتتون أكدتتر 1009) Mazarو

 اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية عل  اإلنسان والبي ة والنبات 

قيمتتة معنويتتة عنتتد  ** و تتي99419المحستتوبة  Hبلغتتت قيمتتة  عرردد سررنوات اسررتخدام األسررمدة الكيميائيررة   1
، وبذل  نرف  فرضية العدم ونقبل الررضية البديلة، أي جنته يوجتد فترق معنتوي فتي درجتة 0904مستوا 

معرفتتة المبحتتودين بمختتاطر اإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة وفقتتا  لعتتدد ستتنوات استتتخدام ادستتمدك 
د ستنوات استتخدامهم لمستمدك الكيميا يتة الكيميا ية، وقد يرجع سبب ذلت  جلت  أن التزراج كلمتا ازدادت عتد

كلما ازدادت خبرتهم فتي كميتة الستماد التالزم لكتل محصتول ومعترفتهم لمخاطر تا فتي حالتة اإلفتراط فتي 
 استخدامها 

، وبتتذل  0904** و تتي قيمتتة معنويتتة عنتتد مستتتوا 29222المحستتوبة  Hبلغتتت قيمتتة  االنفترراا الحرررار    3

يلتتة، أي جنتته يوجتتد فتترق معنتتوي فتتي درجتتة معرفتتة المبحتتودين نتترف  فرضتتية العتتدم ونقبتتل الررضتتية البد
بمخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية وفقا  لمتغير االنرتا  الحضاري، وقد يرجع سبب ذلت  جلت  
أن زيتتادك درجتتة االنرتتتا  الحضتتاري يتتإدي جلتت  زيتتادك معتتارف المتتزارعين وخبتترتهم وزيتتادك عالقتتاتهم 

بحتتدهم المستتتمر علتت  كتتل متتا  تتو جديتتد فيمتتا يتعلتتق بمختتاطر اإلفتتراط فتتي استتتخدام االجتماعيتتة والدقافيتتة و
 ادسمدك الكيميا ية 

 0904** و تي قيمتة معنويتة عنتد مستتوا 1919المحستوبة  Hبلغتت قيمتة  در ة االعتماد ع ر  الزراعرة   1

فتتة معنويتتة فتتي درجتتة معروبتتذل  نتترف  فرضتتية العتتدم ونقبتتل الررضتتية البديلتتة، أي جنتته يوجتتد فتتروق 
المبحودين بمخاطر اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية وفقا  لمتغير درجة االعتماد عل  الزراعتة، وقتد 
يرجع ذل  جل  أن الزراج الذين يعتمدون عل  الزراعة بدرجة كبيرك من معيشتهم يعملون جل  البحت  عتن 

لدير ستتلبي علتت  جنتتتاجهم ومنهتتا أفضتتل ادستتاليب الزراعيتتة لزيتتادك جنتتتاجهم الزراعتتي وتجنتتب كتتل متتا لتته تتت
 اإلفراط في استخدام ادسمدك الكيميا ية 

رف  ، وبتذل  نت0905* و ي قيمة معنوية عند مستتوا 19153المحسوبة  Hبلغت قيمة  التدريب السابق   5

أي جنته يوجتد فترق معنتوي فتي درجتة معرفتة المبحتودين بمختاطر البديلتة  الررضتية العتدم ونقبتل الررضتية
تخدام ادسمدك الكيميا ية وفقا  لمتغير التدريب السابق، وقد يرجتع ستبب ذلت  جلت  أن التزراج اإلفراط في اس

كلمتتا ازداد وعتتيهم بمجتتال استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة المبحتتودين كلمتتا اشتتتركوا بتتدورات تدريبيتتة أكدتتر 
 في حالة اإلفراط في استخدامها  بمخاطر ا وجدراكهم

** و تي قيمتة معنويتة 59922المحستوبة  Hبلغتت قيمتة  الزراعيرة  مستوى االتصا  بمصرادر المع ومرات  2
، وبذل  نترف  فرضتية العتدم ونقبتل الررضتية البديلتة، أي جنته يوجتد فترق معنتوي فتي 0904عند مستوا 

درجة معرفة المبحتودين بمختاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة وفقتا  لمتغيتر مستتوا االتصتال 
( 1002راعيتتة، وتترتتق  تتذه النتيجتتة متتع متتا وجتتده كتتل متتن الزا تتري والحتتا  )بمصتتادر المعلومتتات الز

، وقتتد يرجتتع ستتبب ذلتت  جلتت  أن تعتتدد المصتتادر التتتي يحصتتل Mazar (1009)( و1002) Waithakaو
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منها المبحودين عل  معلوماتهم الزراعية في مجال استخدام ادستمدك الكيميا يتة متن الممكتن أن يستا م فتي 
 لتلديرات السلبية الناتجة عن اإلفراط في استخدامها زيادك معارفهم في ا

و تي قيمتة ييتر معنويتة عنتد  014 0المحستوبة  Hبلغتت قيمتة  فري الزراعرة  عدد أفراد األسرة العام يح  2
، وبتتذل  تقبتتل فرضتتية العتتدم، أي جنتته ال يوجتتد فتتروق معنويتتة فتتي درجتتة معرفتتة المبحتتودين 0905مستتتوا 

مدك الكيميا يتة وفقتا  لمتغيتر عتدد أفتراد ادسترك العتاملين بالزراعتة، وال بمخاطر اإلفراط فتي استتخدام ادست
 Mazar( و1002) Waithakaو( 1002تترتتق  تتذه النتيجتتة متتع متتا وجتتده كتتل متتن الزا تتري والحتتا  )

وقد يرجع سبب ذل  جل  عتدم قيتام الجهتاز اإلرشتادي وادجهتزك الصتحية المختصتة فتي منطقتة (، 1009)

الزراج وأسر م بمخاطر اإلفتراط فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة ممتا أدا جلت   البح  بدور م في توعية
عدم تمايز ف ات المبحودين في درجة معارفهم في  ذا المجال بغ  الن ر عن عدد أفراد ادسرك العتاملين 

 في الزراعة 
 

اإلفتتراط فتتي  والتتس للرتتروق فتتي درجتتة معرفتتة المبحتتودين بمختتاطر –(: نتتتا   اختبتتار كروستتكال 3الجتتدول )

 استخدام ادسمدك الكيميا ية وفقا  لبع  المتغيرات
Table (3): The results of Kruskal-Wallis test in average degree of respondents 

knowledge in the dangers overuse of chemical fertilizers according to 

some variables 

 المتغيرات
Variables 

 الر ات
Categories 

 العدد
Number 

 الوسيط
 

 متوسط الترتيب
Average 

Ranking 

 Hقيمة 

 المحسوبة

 مستوا التعليم
Level education 

 أمي
Literate 

9 44 3491 

2955** 

 يقرأ ويكتب
Read & Write 

49 41 3992 

 خري  ابتدا ية
Primary 

45 41 1494 

 خري  متوسطة
Secondary 

11 45 1392 

 يةخري  جعداد
Intermediate 

41 42 1592 

 كليةخري  
Graduate 

5 44 5499 

عدد سنوات استخدام 
 ادسمدك الكيميا ية

Number of years 

using chemical 

fertilizers 

 فلقل( سنة 40)
(years) قليلة 

15 41 1093 

99419** 
( years)( سنة 44-10)

 متوسطة
11 42 1591 

فلكدر( سنة  14)
(years )يرككب 

45 49 5192 

 االنرتا  الحضاري
Cultural 

openness 

 منخر ( 42-10)
Low 

11 45 3991 

متوسط ( 14-15) **29222
Medium 

12 44 1592 

 High 45 10 5194 عالي( 12-30)

درجة االعتماد عل  
 الزراعة

Degree of 

dependence on 

 يعتمد بدرجة كبيرك
Depends to a High 

degree 

11 44 5593 
1919** 

 1294 45 14 يعتمد بدرجة متوسطة
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 المتغيرات
Variables 

 الر ات
Categories 

 العدد
Number 

 الوسيط
 

 متوسط الترتيب
Average 

Ranking 

 Hقيمة 

 المحسوبة

agricultural 

work 

Depends to a 

Medium degree 

 يعتمد بدرجة قليلة
Depends to a low 

degree 

31 44 3291 

 التدريب السابق
Previous 

training 

 يير متدرب
Untrained 

39 43 1095 

19153* 

 متدرب دورك واحدك
Triennial one 

training course 
14 42 5091 

 متدرب دورتين
Triennial two 

training course 
42 14 5394 

مستوا االتصال 
 بمصادر المعلومات

Sources of 

information 

 ( ضعيف40-45)
Low 

14 41 1099 

 ( متوسط42-14) **59922
Medium 

10 42 1294 

 High 42 11 5294 ( عالي11-12)

عدد أفراد ادسرك 
 العاملين بالزراعة

Number of 

family members 

working in 

agriculture 

 Person 32 41 1391 ( فرد1-1)

 Person 12 42 5191 ( فرد5-2) 014 0

 Person 10 42 1994 ( فرد4-40)

 0905* معنوي عند مستوا   0904** معنوي عند مستوا 

 
 مما سبق يتبين:

دين فتتي ناحيتتة النمتترود يرتقتترون جلتت  المعتتارف بمختتاطر اإلفتتراط فتتي جن أكدتتر متتن نصتتف التتزراج المبحتتو  4
تنمتي نهم بحاجة لالطالج عل  معلومتات علميتة أوعل  النبات والبي ة واإلنسان استخدام ادسمدك الكيميا ية 

  تالمجاال هفهمهم في  ذ

د ستتتنوات جن مستتتوا معتتتارف التتزراج المبحتتتودين تختلتتف بتتتاختالف مستتتوياتهم التعليميتتتة واختتتالف عتتتد  1
استخدامهم لمسمدك الكيميا ية وكذل  اختالف انرتاحهم الحضاري ودرجة االعتماد عل  الزراعة وتتدريبهم 

 السابق وكذل  باختالف مستوا اتصالهم بمصادر المعلومات الزراعية 

 وعليه يوصي الباح  بما يلتي:
اعتتي لمزارعتتي ناحيتتة النمتترود تكديتتف التتدورات التدريبيتتة متتن قبتتل مركتتز نينتتوا للتتتدريب واإلرشتتاد الزر  4

بمحاف تتة نينتتوا بمجتتاالت مختتاطر اإلفتتراط فتتي استتتخدام ادستتمدك الكيميا يتتة، والتركيتتز علتت  المجتتاالت 
 والرقرات والر ات التي أدبتت نتا   البح  انخرا  مستوا م المعرفي فيها 

نينتوا وبالتعتاون محاف تة في جقامة الندوات اإلرشادية في ناحية النمرود من قبل المديرية العامة للزراعة   1
كذل  وضتع ملصتقات تحذيريتة  ،لتوعية الزراج في  ذا المجالوالصحة مع المتخصصين في مجال البي ة 

 عل  اإلنسان والنبات والبي ة  هاادسمدك الكيميا ية توض  مخاطر اإلفراط في استخدامعبوات عل  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the farmers knowledge 

level in Alnamrood District / Nineveh Governorate in the fields of overuse dangers 

of chemical fertilizers. Then to find out the differences of farmers knowledge 

according to some variables. The research sample included 84 respondents, data 

were collected through questionnaire consisted of two parts, the first was to measure 

the independent variables, the second part consisted of 29 items distributed to three 

dimensions of overuse dangers of chemical fertilizers. Content validity and 

comparison of extreme groups were used also, reliability was tested by using 

Kuder-Richardson estimates which was 0.92, item analysis was used, and data were 

analyzed by using arithmetic mean, percentage, and Kruskal-Wallis test. The results 

showed that 55.952% of the respondents had lowest knowledge in overuse dangers 

of chemical fertilizers, and the lowest knowledge level of respondents were in the 

field of dangers overuse of chemical fertilizers on human and the highest 

knowledge level of respondents were in the field of overuse dangers of chemical 

fertilizes on plant. Also, there were significant differences in the degree of farmers 

knowledge according to: education level, number of years using chemical 

fertilizers, cultural openness, degree of dependence on agricultural work, previous 

training and sources of information. While there were no significant differences 

according to number of family members working in agriculture. 

Key words: knowledge, Chemical Fertilizers. 
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 المصادر

 (  حماية البي ة والرقر، المإتمر الدولي الدال  لحماية البي ة، الجزا ر 1040الرفاعي، حسن محمد )
(  العوامل المإدرك في استتخدام ادستمدك الكيميا يتة 1002الزا ري، خضران بن حمدان والحا ، أحمد الحا  )

المزارج الصغيرك والمتوسطة في منطقة الريا ، مكتبة المل  فهتد الوطنيتة، جامعتة الملت  ستعود، في 
 المملكة العربية السعودية 

(  طرق البحت  العلمتي والتحليتل اإلحصتا ي فتي 1000عبدالحري ، جخالص محمود ومصطر ، حسين با ي )

 مصر المجاالت التربوية والنرسية والرياضية، مركز الكتاب للنشر، 
(  البي تتة ومشتتكالتها والتربيتتة البي يتتة والتنميتتة المستتتدامة، دار الركتتر 1044عبدالستتالم، مصتتطر  عبدالستتالم )

 العربي، الطبعة ادول ، القا رك، مصر 
 (  التقرير السنوي، قسم التخطيط والمتابعة، مديرية زراعة نينوا، العراق 1040مجهول )

التزراج الختريجين بممارستات زراعتة القمت  بادراضتي الجديتدك  (  معتارف1002محمد، عصتام عبدالحميتد )
  90 -24(: 3) 33،  مجلة البحو  الزراعيةبقطاج الزاوية بمحاف ة كرر الشيخ، 

(  بع  العوامل المإدرك في قرار المزارج فتي استتخدام ادستمدك الكيميا يتة 1005المويل، عبدالرحمن أحمد )
  45-24(: 4) 42مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، السعودية، في منطقة الحسا بالمملكة العربية 
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(  حمايتة البي تة متن التلتو ، اإلدارك العامتة للدقافتة الزراعيتة، وزارك الزراعتة 1009نجم، عبدالواحد يوستف )
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