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اتجاهات زّراع الخضر نحو بعض ممارسات الزراعة المستدامة في ناحية النمرود بمحافظة نينوى 
 وعالقتها ببعض المتغيرات 
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 / كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل ونقل التقنيات قسم اإلرشاد الزراعي
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 الخالصة

الزراعرة المسرتدامة فري  زّراع الخضرر نحرو بعرم ممارسراتعلى اتجاهات  البحث التعرف استهدف 
ناحية النمرود بمحافظة نينوى، فضالً عرن تحديرد التبراين فري اتجاهرات الرزّراع نحوهرا وفرت متغيررات البحرث  

 120ة الشخصررية مررن عينررة عشررواةية مكونررة مررن وقررد تررم جمررا البيانررات باسررتخدام اسررتبيان و بلريقررة المقابلرر
% مرن حجرم مجتمرا البحرث، وقرد اسرتخدم كرل مرن التكررارات والمتوسرلات الحسرابية 11.14مزارعا يمثلون 

( وقرد ظظهررت نتراة  SPSSلتحليل بيانات البحث باستخدام البرنرام  اإلحصراةي ) F))والنسب المةوية واختبار

اعررة المسررتدامة فرري ناحيررة النمرررود كانررت محايررد، الررى ايجابيررة ، وانرر    البحرث ان اتجاهررات الررزّراع نحررو الزر
وفرت متغيررات البحرث ) العمرر، المسرتوى التعليمري، يوجد تباين في اتجاهات الزّراع نحو الزراعرة المسرتدامة 

الخبرررر، الزراعيرررة، عاةديرررة انرم( واسرررتنت  الباحرررث ان الرررزّراع يررردركون بشررركل معتررردل نهميرررة الزراعرررة 
تدامة نتيجررة لضررعف المتسسررات البحثيررة الزراعيررة فرري حيصررال مررا هررو حررديث مررن تقنيررات عررن ممارسررات المسرر

الزراعة المستدامة بين الزّراع في منلقة البحث  لراا يوصري الباحرث بتنظريم وتنبيرا بررام  حرشرادية وتدريبيرة 
والنررواحي لتعزيررز  ونرردوات حرشررادية مررن قبررل المركررز اإلرشررادر والشررعب الزراعيررة المنتشررر، فرري ا قضررية

اتجاهررات الررزّراع نحررو الزراعررة المسررتدامة فضررالً عررن تكثيررف الحمررالت اإلعالميررة اإلرشررادية لبيرران ظهميررة 
 ممارسات الزراعة المستدامة وظساليب تلبيقها 

 كلمات دالة: الزراعة المستدامة، اتجاهات الزّراع
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 لمقدمةا 
يعد جهاز اإلرشاد الزراعري العنصرر انسراس فري ظر نظرام زراعري ويلعرب دوراً رةيسرياً فري تحقيرت  

التنمية الزراعية والريبية  والك مرن خرالل زيراد، اإلنتراز الزراعري كمراً ونوعراً وبالترالي رفرا مسرتوى معيشرة 
ويرتم الرك مرن خرالل نقرل التقنيرات   (1991وحشباع رغبراتهم ) الريمراور ورخررون،  مالزّراع وتلبية احتياجاته

الزراعية الحديثة حلى الزّراع والتري ترتدر الرى تقليرل الجهرد و زيراد، اإلنتراز، وان اسرتخدام التقنيرات الزراعيرة 
الحديثة ظدى حلى حرضاء و حشباع حاجرات الرزّراع ا جتماعيرة وا قتصرادية مرن الغرااء والتغايرة وتقليرل الجهرد 

ورخررون،  Khoramلزراعية ولكن كان ثمن الك عدد من العواقب والمشراكل البيةيرة  )المباول في العمليات ا
(، حيث لوحظ في اآلونة انخير، ظن سياسرة زيراد، اإلنتراز الزراعري علرى حسراب التروازن البيةري  ظّدى 2001

  ،راعريحلى نتاة  سلبية وظهور مشاكل بيةية ضرار، مرن حيرث تردهور انراضري الزراعيرة ورداء، اإلنتراز الز
فري حردوث ترراكم غيرر  )الكيمياةيرة( التقليديرة وترتلخ  ظهرم اآلثرار الجانبيرة غيرر المرغروب فيهرا مرن الزراعرة

مرغروب فيرر  مررن مسررتويات الملوحررة والمعررادن السررامة، وتاكررل التربررة، وا سررتخدام العشررواةي للمبيرردات والترري 
وا عتمررراد المبررررل علرررى انسرررمد، ترررتثر علرررى صرررحة اإلنسررران والحيوانرررات، وفقررردان التنررروع البيولررروجي، 

 ةمررن هنررا يبرررز مبهرروم الزراعررة المسررتدامة ويقصررد برر  حدار، المرروارد اللبيعيرر  (Gold،2010)ا صررلناعية

وصرريانتها ، وتوجيرر  التقنيررة والمتسسررة بمررا يضررمن تحقيررت  واسررتمرار حشررباع الحاجررات البشرررية فرري الحاضررر 
ارد الوراثية النباتية  والتي   تتسربب فري تردهور البيةرة كمرا والمستقبل بما يصون موارد انرم والمياه والمو

 بأنهرا فلسربة تقروم علرى تحقيرت انهرداف البشررية لويلرة انجرل،Maliene (2010 ) و Pasakarmisيعرفها 

وهرراه البلسرربة تقرروم علررى اسررتخدام ظحرردث التلررورات العلميررة للمحافظررة علررى المرروارد اللبيعيررة، وتحقيررت نظررم 
التي تحد مرن تردهور البيةرة، وتحرافظ علرى اإلنتاجيرة الزراعيرة، وتعمرل علرى تعزيرز الجردوى  مةسليالزراعة ال

ونوعيررررة ، والحبرررراظ علررررى اسررررتقرار المجتمعررررات الريبيررررة  المرررردى القصررررير واللويررررل ىا قتصررررادية علرررر
مرة هناك شب  اتبات بين العلماء والبراحثين علرى الخصراة  العاو (  Maliene، 2010و (Pasakarnis،الحيا

   :، وتتمثل هاه الخصاة  فيما يلي)الكيمياةية( التي تميز الزراعة المستدامة عن الزراعة التقليدية
تعتمد الزراعة المستدامة على الموارد اللبيعية المتاحة في المجتما وتحافظ على موارده وتقلرل  آمنة بيئياً: -أ

يويرة النظرام البيةري واإلسرراع مرن انسرياب من تكاليف المدخالت، وهى تميل للحباظ علرى وحرد، واسرتقرار وح
 الماء والمغايات واللاقة وتشجيا التنوع الحيور 
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تهرردف الزراعررة المسررتدامة حلرري تحقيررت صررافى عاةررد حيجررابي للزراعررة إلعالررة انسررر،  مجديةةة اقتصةةادياً: -ب
صرادية المضرافة هنرا فري الريبية، ظو على انقل تحقيت التروازن برين العاةرد والتكراليف، حيرث تتمثرل القيمرة ا قت

استغالل الموارد المتاحرة، والحبراظ علرى الحيرا، البريرة، وتقليرل تكراليف الرعايرة الصرحية مرن جرراء التعررم 
 للمبيدات الكيماوية 

تضمن الزراعة المستدامة التوزيا العادل للموارد وبناء القو، نفراد المجتما حترى يمكرن  عادلة اجتماعياً: -ج
اتهم انساسية، وضمان حقوقهم، ويتللب الك تحكم عادل فري المروارد ومشراركة كاملرة مرن تلبية جميا احتياج

 جانب ظفراد المجتما في اتخاا القرارات الهامة التي تحدد مصيرهم   
 –تشررمل الزراعررة المسررتدامة فرري كافررة مجا تهررا جميررا القرريم السررامية للمجتمررا اإلنسرراني )العلررف  إنسةةانية: -د

الوجدانية( بدء مرن احتررام الحرت فري الحيرا، حلرى تقردير ا خرتالف برين الثقافرات المتعردد،،  المشاركة –الرحمة 
كالك فأن حنسانية الزراعة المستدامة تتجسد فري احتررام كافرة ظشركال الحيرا، النباتيرة والحيوانيرة بمرا فيهرا الحيرا، 

( حن 2002ورخرررون ) Menalled، ويشررير (Kapper ،1991 و  Hall) البريررة وتقرردير حقهررا فرري البقرراء

 الزراعة المستدامة تهدف حلى:
 دعم انعمال الزراعية بما يضمن استمرارية النمو ا قتصادر لهاه انعمال الزراعية   1

 حشباع وحرضاء الحاجات اإلنسانية من غااء و لاقة والمحافظة على صحة اإلنسان    2

صريانة التربرة وحضرافة العناصرر  صيانة و تعزيز قاةمة المصادر اللبيعية والتري تعتمرد وتتكرد علرى  3
انساسية المبقود، واإلدار، الحيويرة لففرات) المكافحرة الحيويرة( والتنروع الحيرور فري التربرة بالشركل 

 الصحيح 

 المرونة والثبات في حدار، ا ضلرابات الزراعية، مثل انتشار اآلفات في الحقول   4

 قابلة للتجديد والمصادر الزراعية جعل الزراعة انكثر فعالية في استخدام المصادر الغير   2

التكامليررة : مررن حيررث المالةمررة مررا دور، الحيررا، البيولوجيررة و وسرراةل السرريلر، علررى اآلفررات مررا   1
 (   2002ورخرون،  Menalledممارسات اإلنتاز الزراعي )

( ان انرم الزراعيررة ومررا فيهررا مررن مصررادر لبيعيررة يعررد المحررور 2001ورخرررون ) Fakoyaويشررير 

ي تعريف نظام الزراعرة المسرتدامة والرار يررتبل باإلنتراز الزراعري، ونن انراضري الزراعيرة تعرد الرةيس ف
ومهرارات من المدخالت الزراعية الرةيسرية والمهمرة والحرجرة فري الزراعرة لراا فانر   برد مرن زيراد، معرارف 

دور كبيرر فري مردى  اعالرزرّ في ممارسات الزراعة المستدامة، وتشرير معظرم الدراسرات ان  تجاهرات  الزّراع
ظنر  عبررار، عررن حالررة علررى ( ا تجرراه 1922حسرن ) اا يعرررف اسرتعداد الررزارع لتقبررل ظر فكرر، زراعيررة جديررد،،

استعداد كامنرة يظهرر ظثرهرا حاا مرا ظهرر المثيرر المتعلرت بهرا وقرد يكرون ا تجراه نحرو شريء معرين ظو مجموعرة 
مختلبرة تنبعرث مرن اتصرال  بالبيةرة الماديرة وا جتماعيرة ظشياء، وتتكون ا تجاهات نتيجرة لترأثر البررد بمثيررات 

ر بأنر  الميرل لموضروعات  ف ا تجراهرّ والثقافية وهي قابلة للتغير تبعاً لتغيرر صرلة البررد بتلرك المثيررات، كمرا ع 
اها ظو يرغرب فيهرا ظو يحبهرا ظو حّبرقبرل عليهرا وي  معينة ظو ظن  دافا مكتسب يميل بالبرد حلي موضوعات معينة ي  

ر  (1922) حسن،ا كرههـها ظو يـيل عنها ظو يرفضـيم ف ا تجراه علرى انر  ميرل عرالبي تشركل  الخبرر، رّ كمرا ع 

ومن خالل التعراريف السرابقة يتوضرح لنرا نحو شئ او شخ  او موقف معين  او سلباً  والمعرفة ليتباعل حيجاباً 
معلومرات البررد و حلرى مرا يدركر  ان ا تجاه يتكرون مرن جرانبين انول هرو الجانرب المعرفري والرار يشرير حلرى 

البرد عن الموضوع او الشيء والجانب الثاني  هو الجانب العالبي والار يعلي لالتجاه صبة الدافعيرة والرار 
هرراا و يمكررن التنبررت بسررلوك الررزّراع وحعلرراء تبسررير لمررا يقومررون برر  مررن   يرردفا بررالبرد حلررى سررلوك ظداء معررين

(  1999و رخرررون، (Dimaraتجاهرراتهم نحررو موضرروع معررينممارسررات زراعيررة مررن خررالل التعرررف علررى ا

ونظرررا لظهررور اآلثررار السررلبية فرري معظررم حقررول الررزّراع ومنتجرراتهم الزراعيررة و ا سررتخدام المبرررل ل سررمد، 
والمبيدات الكيمياةية من قبل الزّراع في الزراعة وحتباع بعم الممارسرات الزراعيرة الخالةرة والتري ظدت الرى 

الزراعيرة ، ونهميرة هراا الموضروع )ممارسرات الزراعرة المسرتدامة( ارترأى الباحرث  تدهور بعرم انراضري
 حجراء هاه الدراسة والتي تهدف الى:

التعرررف علررى اتجاهررات زّراع الخضررر نحررو بعررم ممارسررات الزراعررة المسررتدامة فرري ناحيررة النمرررود   1
 بمحافظة نينوى 

الزراعررة المسرتدامة وترتيبهرا وفقررا  التعررف علرى مصررادر اتجاهرات زّراع الخضرر نحررو بعرم ممارسرات  2
 إلدراكهم  لها  في ناحية النمرود بمحافظة نينوى 

الزراعررة المسررتدامة فري ناحيررة النمرررود  زّراع الخضررر نحرو بعررم ممارسراتتحديرد التبرراين فري اتجاهررات   3
 ( بمحافظة نينوى وفت بعم المتغيرات ) العمر، الخبر، الزراعية، المستوى التعليمي، عاةدية انرم
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 مواد البحث وطرائقه
-2009مزارعراً لعرام   100 هملغ عرددابالالخضر في ناحية النمرود و زّراعتّكون مجتما البحث من 

مجتمررا مررن  ٪ 17.14مزارعرراً يمثلررون  120بحجررم  الررزّراع  وتررم اختيررار عينررة عشررواةية بسرريلة مررن 2010

مرن جرزةين، الجرزء انول تضرمن  تن تكونر  ولغرم جما البيانرات الخاصرة ترم حعرداد اسرتمار، اسرتبياالبحث
 انرم(، ظما الجرزء الثراني عاةدية) العمر، المستوى التعليمي، الخبر، الزراعية،  المعلومات الشخصيةبعم 

فقر، لتحديد اتجاهات عينرة البحرث نحرو بعرم ممارسرات الزراعرة المسرتدامة  24فقد تضمن مقياساً يتألف من 
دراسررة  و ( 2002)دراسررة القيسرري نة برربعم الدراسررات اات العالقررة مثررلتررم التوصررل الررى فقراترر  با سررتعا

Khoram دراسررة  و (2001 )ورخرررونChizari ( 2001)  ودراسررةFakoya ( كمررا تررم 2001 ) ورخرررون

مجموعة من خبرراء التخصر  للتحقرت مرن صردت البقررات  التوصل الى صيغة المقياس النهاةية بعرض  على
وترم تخصري  قريم لهراه ارات حجابرة والتري هري )موافرت ، محايرد، غيرر موافرت( ثم وضا امام فقرات  ثالث خي

 ( على التوالي للبقرات ا يجابية والعكس بالنسبة للبقرات السلبية  1، 2، 3البداةل )

نحرو الزراعرة المسرتدامة فكران  الرزّراعإليجاد ثبرات مقيراس اتجاهرات  البا كرونباخوتم اعتماد لريقة 
) اختبرار        تحليل التبراين ولتحـليل البيانات استخـدم اإلحـصاء الـوصبي الار تضمن   12 0معامل الثبات 

F والررك باسررتخدام برنررام  التحليررل  والمتوسررلات الحسررابية والرروزن المةررور ( والنسررب المةويررة والتكرررارات
  (SPSSاإلحصاةي ظلـ )

 
 النتائج والمناقشة

الزراعةةة المسةةتدامة فةةي ناحيةةة النمةةرود  عةةض ممارسةةاتزّراع الخضةةر نحةةو باتجاهةةات . التعةةرع ع ةة  1
 بعد حعلاء قيم رقمية لبداةل اإلجابرة  علرى مقيراس اتجاهرات الرزّراع نحرو بعرم ممارسرات -:بمحافظة نينوى

 12الزراعة المستدامة، بلغت ظعلى قيمرة  رقميرة مرن الناحيرة النظريرة التري يمكرن ان يحصرل عليهرا المبحروث 
  ترم 49درجة وظدنى قيمرة رقميرة  22ا من الناحية العملية فقد بلغت ظعلى قيمة رقمية ام 24درجة وظدنى قيمة 

تصنيف مستوى اتجاهرات الرزّراع نحرو الزراعرة المسرتدامة الرى ثرالث فةرات با عتمراد علرى المردى البعلري، و 
دامة وقرد % مرن الرزّراع هرم مرن اور ا تجاهرات المحايرد، نحرو الزراعرة المسرت10( ان 1)يتبين مرن الجردول 

المعتدل نهميرة الزراعرة المسرتدامة والرك نتيجرة لضرعف دور مراكرز البحروث  الزارع حدراكيعود السبب حلى 
وجهاز اإلرشاد الزراعي في بيان ظهمية ممارسات الزراعة المستدامة في زياد، اإلنتاز كماً ونوعاً ما الحبراظ 

من جهة وضعف وسراةل ا تصرال الجماهيريرة فري على حنتاجية انرم في الوقت الحاضر و ل جيال القادمة 
 عرم تجارب الدول المتلور، في ممارسات الزراعة المستدامة  سيما دول الجوار  

  
  مستوى اتجاهات زّراع الخضر نحو بعم ممارسات الزراعة المستدامة(: 1جدول )ال

Table (1): Level of vegetables farmer's attitude towards some practices of 

                  sustainable agriculture.   

 مستوى ا تجاهات
Level of attitude  

 الزّراععدد 
Number of cultivators  

 النسبة المةوية
Percentage 

 13.3 11 فاقلNegative  attitude        (21 )اتجاهات سلبية 

 Neutral attitude      (22-21 ) 24 10ا تجاهات المحايد، 

 11.1 20 فأكثر Positive attitude    (21 )ا تجاهات ا يجابية 

 Total 120 100%      المجموع
 

الزراعةةة المسةةتدامة وترتيبهةةا وفةة  الخضةةر نحةةو بعةةض ممارسةةات  زّراع. التعةةرع ع ةة  مصةةادر اتجاهةةات 2
ب مصرادر ا تجراه وفقرا إلدراك ( ترتير2يوضرح الجردول )  :دراكهم  لها  في ناحية النمرود بمحافظةة نينةوىإ

زّراع الخضررر نهميررة بعررم ممارسررات الزراعررة المسررتدامة والررار يوضررح فيرر  العرردد والنسرربة المةويررة لبررداةل 
اإلجابة لكل فقر،)موافت، محايد، غيرر موافرت( مرن ممارسرات الزراعرة المسرتدامة والروارد، فري هراه الدراسرة، 

انولررى مررن فقرررات اتجرراه زّراع الخضررر نحررو بعررم ممارسررات حيررث يتبررين ان البقررر، الترري تصرردرت المرتبررة 
زراعررة محاصرريل مختلبررة بالتعاقررب فرري نبررس انرم يقلررل مررن اإلصررابة بررانمرام الزراعررة المسررتدامة هررو )

، وقد يعرود السربب حلرى حدراك الرزّراع نهميرة اسرتخدام الردور، الزراعيرة  2.92( وبمتوسل حسابي والحشرات

ها وقوتهررا اإلنتاجيررة والررتخل  مررن بعررم اإلصررابات الحشرررية والمرضررية الترري فرري اسررتعاد، انرم خصرروبت
 تصيب بعم المحاصيل الخضرية والك نتيجة الخبر، الزراعية وما هو متعارف لدى الزّراع اا يقوم معظم 
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  الخضر نحو بعم ممارسات الزراعة المستدامة زّراع(: مصادر اتجاه 2الجدول )
Table (2): The sources of Vegetables farmer's attitude towards some practices of     
              sustainable agriculture 

 البقرات
Items 

 موافت
Accept 

 محايد
Neutral 

 غير موافت
Undecided 

المتوسل 
 الحسابي
Mean العدد % العدد % العدد % 

زراعة محاصيل مختلبة بالتعاقرب فري نبرس انرم 
 اإلصابة بانمرام والحشرات  يقلل من

Cultivating different crops in the same 

land decrease the insect and pests 

infections . 

112 92.33 2 1.11         2.92 

 مخلبات المحاصيل يزيد من خصوبة التربة 
Crops residues increases soil fertility. 

103 22.23 11 13،34 1 0.23 2.22 

انراضي المحالة بالشجيرات تكون خصربة وغيرر  
 معرضة للتعرية 

The lands surrounded by bushes is 

being fertile and not exposed to erosion. 

92 21.11 22 12.33         2.22 

 التسميد العضور يتدر حلى التبكير بالنض  
Manuring bring of forward the date 

ripening. 

92 19.11 24 20 1 0.23 2.12 

  يمكررن الزراعررة دون اسررتخدام انسررمد، والمبيرردات 
 الكيمياةية *

It is impossible to cultivate without 

chemical fertilizers and pesticides 

usage. 

1 0.23 21 21.11 93 11.2 2.11 

 حتباع الدورات الزراعية يحسن من تركيبة التربة 
Crop rotations improves soil texture. 

22 13.33 32 21.11         2.13 

عملية حرت اندغال في الحقل يتدر حلرى اإلضررار 
 بالتربة 

Burning weeds harm soil.  

101 24.11 19 12.23         2.10 

التربررة العضرروية تعمررل علررى تقليررل تبخررر الميرراه مررن 

 .التربة
Soil compost decreases water's 

evaporation. 

23 19.11 31 30 1 0.23 2.12 

 زراعة البقوليات يحسن من خصوبة التربة 
Planting of legumes improves soil 

fertility. 

12 12 41 34.11 1 0.23 2.14 

 زراعة البقوليات يمنا حدوث تعرية التربة 
Planting of legumes prevent soil 

erosion. 

20 11.11 32 21.11 2 1.11 2.10 

 استخدام انسمد، العضوية يساهم في تهوية التربة 
Organic fertilizers increase soil venting.  

11 13.33 39 32.2 2 4.11 2.29 

اسررررتخدام انسررررمد، العضرررروية يقلررررل مررررن التشررررقت 
 السلحي 

Organic fertilizers decrease the surface 

cracking.  

11 22.23 23 44.11         2.21 

 رك انرم بدون زراعة يزيد من خصوبتها *ت
Leave land without planting increases, 

it is fertility. 

 

32 31.11 20 41.11 32 21.11 2.02 
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حتبرراع الرردورات الزراعيررة يتللررب جهررد وعمررل ظكثررر 
 من النشالات الزراعية انخرى *

Crop rotation require more labour. 

41 32.33 42 32 32 21 6. 1.22 

انتشررار اندغررال فرري الحقررل نتيجررة اسررتخدام السررماد 
 الحيواني يقلل من ظهميت  لدر *

Weeds resulted from manuring, 

decrease its importance. 

42 31.2 41 32.33 29 24.11 1.21 

 ترك انرم بدون زراعة يجعلها عرضة للتعرية 
Leaving of the land without culturing 

lead to soil erosion. 

22 42.33 23 19.11 39 32.2 1.24 

زراعرررررة انرم باسرررررتمرار يزيرررررد مرررررن تررررردهور  
 انرم *

The continuous planting of land 

increase the soil deterioration. 

10 20 22 20.23 32 29.11 1.19 

استخدام انسمد، الكيمياةية يجعل العمليات الزراعيرة 
 ظكثر سهولة *

Using of chemical fertilizers ease 

agricultural operations. 

34 22.33 12 12 2 1.11 1.12 

زياد، كمية انسمد، الكيمياةية في التربرة يعنري زيراد، 
 اإلنتاز *

Increased chemical fertilizers, increase 

the production. 

20 41.11 20 41.11 20 11.11 1.12 

وانيرررة يجعرررل التربرررة ظكثرررر اسرررتخدامي ل سرررمد، الحي
 تكتال *

Manuring make's soil more rigid. 

22 42.34 34 22.33 22 23.33 1.12 

اسررررتخدامي ل سرررررمد، الحيوانيررررة يجعرررررل العمليرررررات 
 الزراعية ظكثر صعوبة *

Manuring make's agricultural operation 

more difficult. 

10 20 41 34.11 19 12.23 1.11 

 ظكثر عندما اتبا الدور، الزراعية * افقد ظموا 
I loses more money through crop 

rotation. 

11 29.11 31 30 13 10.23 1.22 

 المحاصيل البقولية تعد كانعشاب الضار، *
Leguminous crops are considered as 

weeds. 

22 10.24 10 2.33 22 20.23 1.20 

انعشراب استخدام السماد الحيواني يصاحب  نمرو 
 *الضار، 

Manuring leads to wide spread of 

weeds. 

13 10.23 31 30 11 9.11 1.42 

    3القصوى=    الدرجة                                                                        * البقرات السلبية                   

 

    الزراعةةةة المسةةةتدامة وفةةة  بعةةةض نحةةةو بعةةةض ممارسةةةات الخضةةةر زّراعتحديةةةد التبةةةايت فةةةي اتجاهةةةات . 3
 -المتغيرات:

( الجدولية، وهاا يعني عدم وجود F( المحسوبة اقل من قيمة )F( ان قيمة )3ل )يتبين من الجدو العمر:  1

 تباين في اتجاهات الزّراع نحو الزراعة المستدامة وفت متغير العمر 
( الجدولية،وهراا يعنري F( المحسروبة اقرل مرن قيمرة )Fيمرة )( ان ق3ل )يتبين من الجردو الخبرة الزراعية:  2

عرردم وجررود تبرراين فرري اتجاهررات الررزّراع نحررو الزراعررة المسررتدامة وفررت متغيررر خبررر، المررزارع بزراعررة 
 الخضر 

( الجدولية، وهاا يعنري F( المحسوبة اقل من قيمة )F( ان قيمة )3ل )يتبين من الجدو المستوى التع يمي:  3

 ي اتجاهات الزّراع نحو الزراعة المستدامة وفت متغير المستوى التعليمي للزّراع عدم وجود تباين ف
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( الجدوليرة، وهراا يعنري F( المحسروبة اقرل مرن قيمرة )F( ان قيمرة )3ل )يتبين مرن الجردوعائدية األرض:   4

 عدم وجود تباين في اتجاهات الزّراع نحو الزراعة المستدامة وفت متغير عاةدية انرم 

 
 ( التباين في اتجاهات زّراع الخضر نحو الزراعة المستدامة وفت بعم المتغيرات3الجدول )

Table (3) Variance of vegetables farmers' attitude some practices of sustainable       
           agricultural according to some variables. 

 المتغيرات
Variables 

 البةات
Categories 

 الزّراععدد 
Number 

of 

cultivators 

النسبة 
 )%(المةوية

Percentage 

المتوسل 
 الحسابي
Mean 

F. cal.  

 العمر

Age 

20-30 11 13 3 22 19 

1 49 

31-41 42 31 2 23 21 

42-22 21 21 1 24 11 

23-13 33 21 2 23 33 

         %100 120 المجموع

 الخبر، الزراعية

Agricultural 

Experience 

 41 23 23 22 31 قلأف 14

1 124 
12-21 12 12 2 24 11 

 2 49 11 11 14 فأكثر 22

         %100 120 المجموع

 مستوى التعليم

Educational 

Level 

 10 2 33 49 (unlearned)ظمي 

1 191 

 Able to)يقرظ ويكتب

read and write) 

12 12 2 23 

 Primary)ابتداةية

education) 
32 29 11 22 14 

 Medal)متوسلة

education) 
20 11 11 22 02 

 Secondary) حعدادية

education) 

12 12 2 22 3 

 20 11 11 23 33 (Institute) معهد

 2 4 11 23 2 (University) جامعة

        %100 120 المجموع

 عاةدية انرم

Ownership 

of Land 

 32 29 11 24 43 (Owner) ملك

1 31 
 12 12 2 22 13 (lease) حيجار

 10 2 33 23 1 (Contract) تعاقد

        %100 120 المجموع
 91 1( الجدولية Fقيمة )

  
الزراعرة المسرتدامة فري ناحيرة النمررود وفرت  الخضرر نحرو ممارسرات زّراعاتجاهرات حن عدم وجود تباين فري 

 لي بين ظفراد العينة بمختلف فةاتهم في حدراكهم لتلك الممارسات الصبات الشخصية يشير حلى ا نسجام العا
  
 -ما يأتي: استنت  الباحثاستنادا حلى نتاة  الدراسة و
حن ضعف عمل جهاز اإلرشاد الزراعي و مراكز البحوث الزراعية و نعدام ا تصال بينهم وبرين الرزّراع   1

و ممارسرات الزراعرة المسرتدامة ، باإلضرافة حلرى ظدى حلى هاا المستوى مرن ا تجراه  لردى زّراع الخضرر نحر
اعتيرراد المررزارع علررى اسررتخدام انسررمد، والمبيرردات الكيمياةيررة لسررهولة وبسررالة اسررتخدامها وسرررعة ظهررور 

 نتاةجها في الحقل 

حدراك المزارع بأهمية استخدام الدور، الزراعية )زراعة محاصيل خضرية مختلبة بالتعاقب( فري اسرتعاد،   2
ها وقوتها اإلنتاجية والتخل  من بعم اإلصابات الحشررية والمرضرية التري تصريب بعرم انرم خصوبت
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المحاصيل الخضرية، وهاا نتيجة لممارسة زّراع الخضر لهاه الممارسة الزراعيرة مرن قبرل اا يقروم الرزّراع 
سروات بزراعة انرم بعد، ظنواع من محاصيل الخضر كوسيلة لزياد، ظرباح  من خرالل تروفير متللبرات ان

 المحلية من المحاصيل الخضرية 

عدم وجرود تبراين فري اتجاهرات الرزّراع نحرو الزراعرة المسرتدامة وفرت متغيررات البحرث  ) العمرر، الخبرر،   3
بمختلف فةراتهم فري  الزّراعا نسجام العالي بين  حلى الزراعية، مستوى التعليم، عاةدية انرم(، والك نتيجة

رضهم للرساةل اإلرشادية التي تشجا ممارسرات الزراعرة المسرتدامة نتيجرة ، لقلة تعلتلك الممارسات حدراكهم
ضعف جهاز اإلرشاد الزراعري ومراكرز البحروث الزراعيرة، قلرة المرزارع والحقرول اإلرشرادية القاةمرة علرى 
ظساس الزراعة المسرتدامة، وانعردام البررام  اإلرشرادية الخاصرة بممارسرات الزراعرة المسرتدامة، فضرالً عرن  

 ساةل ا تصال الجماهيرية والجماعية اإلرشادية الزراعية   ضعف و

 -البحث يوصي الباحث بما يأتي: استنتاجاتاستنادا حلى و
تخليل وتنبيا برام  تدريبية حرشادية من قبل الجهاز اإلرشرادر الزراعري فري نينروى فري مجرا ت و   1

حلررى ا يجابيررة نحررو الزراعررة ممارسررات الزراعررة المسررتدامة لتعررديل ا تجاهررات المحايررد، والسررلبية 
 المستدامة 

العمل على حقامة مزارع حرشادية مبنية على ممارسات الزراعة المستدامة من قبل المركز اإلرشرادر   2
الزراعي وبالتعاون ما ظساتا، ا ختصا  بالزراعرة المسرتدامة فري كليرة الزراعرة والغابرات/ جامعرة 

 الموصل 
حعالميرة مكثبة)نردوات حرشرادية، بررام  تلبزيونيرة وحااعيرة( مرن  القيام بتنظيم وتنبيا حمالت حرشرادية  3

قبل الهيةة العامة لإلرشاد والتعراون الزراعري فري وزار، الزراعرة لتوعيرة الرزّراع بأهميرة ممارسرات 
 الزراعة المستدامة و ظساليب تلبيقها   
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ABSTRACT 
The Study aimed to identifying farmers' attitudes toward sustainable 

agriculture in Al-namrood district and determining variance of farmers' attitudes 

toward sustainable agriculture according to some the variables (Age, Agricultural 

Experience, Educational Level, and Ownership of Land). Data were collected 

through personal interviews using a questionnaire, 120 farmers, selected randomly 

which representing 17.14 % of the study population. Percentages, arithmetic means, 

and F test were used to analyze the data using through SPSS statistical Program. 

The study revealed 86.7 % of farmers generally have neutral to appositive 

attitude toward sustainable agriculture. The study showed that there is no variance 

between vegetables farmers' attitudes towards some practices of sustainable 

agriculture and research variables (Age, Agricultural Experience, Educational 

Level, and Ownership of Land). The findings indicated that farmers are aware 

moderately to the importance of sustainable agriculture in keeping of natural 

resources (landscape) and human health, as result weakness of agricultural research 

institutions in delivery of what are modern technologies for sustainable agriculture 
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practices among vegetables farmers. For this the researcher was recommended that 

extensional training programs should be planned and executed in order to 

reinforcement the attitude of vegetables farmers towards sustainable agriculture as 

well as to extensional information campaigns to demonstrate importance of 

sustainable agriculture practices and manners of application it. 
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