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مستوى انتشار أصناف البذور واألسمدة الكيمياوية الحديثة والتوصيات ذات العالقة في 

 زراعة محصول الحنطة في شعبة زراعة المحاويل / محافظة بابل

 

 حسين خضير الطائي                       ماجد علي كيطان الجبوري

 كلية الزراعة/ جامعة بغداد

 

 الخالصة :

لمحصول االستراتيجي األول في العراق. وعلى الرغم من ذلك تعد إنتاجية المحصول متدنية على تعد الحنطة ا        

كغم/ دونم ، في حين إن متوسط إنتاجيته في بلدان مجاورة ونامية 500 نحو مستمر، إذ ال يتجاوز متوسط اإلنتاج عن 

عدة متفاعلة ، في مقدمتها األصناف كغم/ دونم أو أكثر. إن إنتاجية المحصول هي محصلة عوامل 1000 يصل إلى 

المزروعة واستخدام األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية بخصوصهما. لذلك هدف البحث إلى التعرف على 

فقرة  20مستوى انتشار التقانتين وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامهما. وتحقيقاً لهدف البحث أعد مقياس تكون من 

زارعاً في شعبة زراعة المحاويل  80محاور. وجمعت البيانات من عينة عشوائية مقدارها موزعة على أربعة 

% من المبحوثين يوصف إجمالي مستوى انتشار تقانتي 75بوساطة استبانة بطريقة المقابلة. وقد خلص البحث إلى أن 

المتوسط. وقد خرج البحث بجملة أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامهما ب

استنتاجات منها : أن تدني مستوى انتشار تقانتي أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية وتطبيق توصيات 

استخدامهما يعد عامالً أساسياً في تدني انتاجية دونم الحنطة ، وأن ضعف مستوى أداء المؤسسات الزراعية الرسمية 

الحنطة واألسمدة الكيمياوية الموصى بها وإرشاد الزراع إلى التطبيق الصحيح لتلك  بتجهيز الزراع بكميات بذور

المستلزمات يعد عامالً أساسياً في محدودية انتشار تلك التقانتين وتطبيقهما. وقد خرج البحث بتوصيات عدة منها: 

مدة الكيمياوية الموصى بها أهمية قيام المؤسسات الرسمية بتلبية حاجات الزراع من أصناف بذور الحنطة واألس

بالكميات الالزمة والتوقيتات المناسبة والنوعيات الجيدة ، وإرشادهم إلى حسن استخدامها ومتابعة تطبيقهم لها مع 

 ضرورة استدامة ذلك.

 

LEVEL OF DIFFUSION OF MODERN SEEDS AND FERTILIZERS AND   

RELEVANT  RECOMMENDATIONS  IN THE   CULTIVATION   OF   

WHEAT CROP IN THE WORK AREA OF BABIL'S  MAHAWEEL  

AGRICULTURE  SECTION 

 

Majid A. K. Al-gebory                     Hussein  K. Al- Taa
,
ee              

         

ABSTRACT : 

    Wheat is the main staple food crop in Iraq, The production of this crop, however, is 

constantly low. In Iraq, the average production of wheat does not exceed 500 kg/dunam, 

while in neighboring countries it reaches to more than 1000 kg/dunam. The production of 

wheat is to various factors; prominent among them are the type of wheat and chemical 

fertilizers used and applying of scientific recommendations. The goal of the study is to 

get acquainted with the level of spread  this technologies and the recommendations of 
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applying them. To achieve this goal, a measure is used for this purpose. There are 20 

recommendations distributed in four topics . Data was collected in random sample of (80) 

farmers associated to the Mahaweel Agriculture Division using questionnaire and 

interview approaches. The findings of the study  75% of respondents describe the spread 

of this technologies and applying recommendations as medium.                                                          

    The study suggests a set of conclusions  including the poor level of wheat seeds and 

chemical fertilizers and application of scientific recommendations  related to them are 

considered the core factors in the low production of the wheat. The poor performance of 

institutions with providing farmers with seeds and chemical fertilizers and 

recommendations for proper applications are considered a key factor in the low spread of 

applying these technologies.  

     The researches came out with a set of recommendations, prominent among them the 

necessity formal institutions meet the need s of farmers by providing recommended types 

of seeds and chemical fertilizers in adequate amounts and proper recommendations of 

how to apply them and using extension programs that improve and sustain the use of 

seeds and chemical fertilizers.  

 

 :المقدمة 

؛  وزارة    2014ـــ 2011تعد الحنطة المحصول االستراتيجي األول في العراق.)خطة وزارة الزراعة لألعوام      

 /(2008( .إذ إن متوسط المساحة المزروعة بالحنطة للمواسم الزراعية الثالثة الماضية 4.  2009التخطيط ، 

%( من المساحة المزروعة الشتوية 67دونم ، الذي يشكل )( مليون 6تصل إلى أكثر من ) 2011)/ 2010ـــ2009

(. وإن تاريخ زراعة هذا المحصول في العراق 2011،    2010، 2009في العراق.)الجهاز المركزي لإلحصاء ،

يمتد إلى عدة آالف من السنين ويرتبط بنشوء التجمعات السكانية األولى في العالم ، وعلى الرغم من ذلك واجه العراق 

سيما في العقود الثالثة الماضية عجزاً كبيراً ومتزايداً في إنتاجه من المحصول مما أضطر  إلى استيراد عدة وال

( 212ــــ 202 . 2007؛ الطائي ،  177ــــ  141.  2008ماليين من أطنان الحنطة لسد العجز المذكور )الطائي ،

 (.  2009.2( ؛ ) البهادلي ، 4.   2011مليار دوالر سنوياً )الجنابي ، 3الذي يكلف أكثر من 

ويعد تدني إنتاجية الدونم على نحو مستمر السبب الرئيس في العجز الغذائي المستمر وقد عدت وزارة الزراعة     

تدني اإلنتاجية الزراعية أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في العراق )ورقة عمل وزارة الزراعة ، 

كغم/ دونم ، في حين يبلغ متوسط إنتاج هذا المحصول في  500وسط إنتاج الحنطة في العراق (.إذ يبلغ مت 2009.1

( ، وفي  127 2011.كغم/ دونم )المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  1530كغم/ دونم ، وفي السعودية  1420مصر 

دني اإلنتاجية يعد هدر في (. وإن تFAO)  ،2003 .82كغم/ دونم 1500 الصين يصل متوسط إنتاج الحنطة إلى 

الموارد االقتصادية للمنتج الزراعي وعائلته والمجتمع ، الذين يشكلون ما يقارب ثلث سكان العراق الذي يوصف 

 (.67. 2009األمن الغذائي فيه بأنه هش )وزارة التخطيط ، 

متفاعلة السلبية واإليجابية للنشاط إن اإلنتاجية هي المحصلة النهائية لمجموعة متنوعة من العوامل المتداخلة وال    

(. 118. 1998الزراعي كله بعناصر  البشرية والتقنية واالستثمارية واالدارية والتنظيمية والبيئية...الخ )وزان ، 

إن  FAOويأتي في مقدمتها التقانات الحديثة ، األصناف المزروعة واستخدام األسمدة الكيمياوية. وتقدر منظمة الـ 

نتاجية المتحققة في زراعة المحاصيل الزراعية في العقود الماضية تعزى أساساً إلى أصناف البذور %( من اإل(50

(.وتشير الدراسات واالبحاث إلى إن استخدام   68ـــ FAO ،2000. 66 . ح ؛  FAO ،2011المحسنة وراثياً )

  FAO؛ 1 .  2010راعي )العابدي ،%( من الزيادة الحاصلة في اإلنتاج الز(50األسمدة بطريقة علمية يساهم بـ 
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(.وإن ما سمي بالثورة الخضراء التي شهدها العالم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي جاءت   212. 2010،

 .  ح(. FAO ،2011 نتيجة نشر أصناف بذور عالية اإلنتاج واستخدام علمي لألسمدة المعدنية )

الحديثة وجودتها هي عملية تتكون من ثالث نشاطات رئيسة هي: البحث ، أن فاعلية عملية نشر التقانات الزراعية     

( ، 7 .  2013اإلرشاد ، التجهيز والخدمات .، وهي  مترابطة ومتكاملة ، وتشتمل على سلسلة من الفعاليات )الطائي ،

حقق نشر فاعل. إن ويعد النشاط التجهيزي مصدراً أساسياً وهو المسؤول عن توفير وتحسين التقانة و بدونها ال يت

توفير التقانات الزراعية الحديثة وتجهيز الزراع بها هما فعاليتان متكاملتان وأساسيتان في عملية نشرها ، وإن سرعة 

وسعة نطاق انتشار التقانات الزراعية تتوقف إلى حد كبير على مستوى جودة إداء كال الفعاليتين ومستوى تكاملهما. 

يتين أو كالهما ال يحصل معه نشر. وأن توفير التقانات الزراعية المالئمة كماً ونوعاً وإن غياب إي من تلك الفعال

وتوقيتاً وتجهيز الزراع بالكميات والتوقيتات المناسبة واستدامة ذلك من أهم خصائص برنامج نشر التقانات الجيد 

 (. 24  .2013اإلدارة والتنظيم ، فضالً عن أنه من مؤشرات جودة البرنامج )الطائي ، 

أن واحداً من العوامل التي تؤثر في قرار الزراع بخصوص تبني التقانات الحديثة هو القدرة االقتصادية للزارع     

(.وعليه فأن سرعة وسعة نطاق انتشار التقانات  Rogers, 2003.  196؛    132.  2001نفسه )الطنوبي ، 

صادية للزراع. وقد يكون هذا العامل جوهرياً وحاسماً في الزراعية ، يتأثر ايضاً إلى حد كبير بالقدرات االقت

المجتمعات الريفية الفقيرة خصوصاً إذا كان سعر التقانة مرتفعاً نسبياً مقارنة بقدراتهم االقتصادية. وان من بين ما 

ضح في ( ، والذي كان له أثر وا7.   2009يوصف به الزراع في العراق هو ان معظمهم فقراء ) وزارة التخطيط ،

ضعف فعالية عملية نشر التقانات الزراعية في البلد خالل المرحلة الماضية. لذلك فإن تحسين كفاءة نشر التقانات 

الزراعية وفاعليتها في المرحلة الحالية والسنوات الالحقة تستلزم اعتماد استراتيجيات وتطبيق إجراءات مناسبة للحد 

معظم زراع البلد إن لم يكن أنهاء تأثير  لتسريع وتوسيع نطاق نشر من تأثير عامل ضعف القدرات االقتصادية ل

التقانات الزراعية في البلد. وفي مقدمة تلك االستراتيجيات تطوير الدعم واإلقراض الحكومي للزراع والسيما الفقراء 

به مؤسسات حكومية  (. أن جميع فعاليات النشر في العراق ومنها النشاط التجهيزي تعنى26.  2013منهم.) الطائي ، 

وذلك لمحدودية دور القطاع الخاص ، لذلك فإن عملية نشر التقانات الزراعية في مجال زراعة الحنطة وتحسين 

جودتها يتأثر إلى حد كبير بمستوى أداء المؤسسات التجهيزية الحكومية ، ألثرها الفاعل في عملية توفير وتجهيز 

 التقانات الزراعية.

المحاويل من الشعب الزراعية التي تتميز بسعة مساحتها الزراعية إذ يمارس النشاط الزراعي  وتعد شعبة زراعة   

( زارٍع ، وتعد الحنطة المحصول االستراتيجي األول فيها ويستغل إنتاجه ألغراض التسويق (2406فيها أكثر من 

تخطيط والمتابعة ، شعبة زراعة كغم/ دونم )وحدة ال700وإن متوسط إنتاجية الحنطة في الشعبة متدنية إذ تبلغ 

. بيانات غير منشورة( ، وهي جزء من حالة تدني اإلنتاجية على مستوى العراق. لذلك يثير تدني  2012المحاويل ،

إنتاجية  محصول الحنطة في شعبة زراعة المحاويل تساؤالت عدة منها : ما هو مستوى انتشار أصناف البذور 

ا وتطبيق التوصيات العلمية ذات العالقة في زراعة محصول الحنطة؟ لذلك هدف واألسمدة الكيمياوية الموصى به

البحث إلى التعرف على مستوى انتشار تقانتي أصناف البذور واألسمدة الكيمياوية الموصى بها وتطبيق التوصيات 

 العلمية ذات العالقة في مجال زراعة الحنطة في شعبة زراعة المحاويل. 

 

 :ثالمواد وطرائق البح

 ) ،  يأتي البحث في إطار البحوث التقويمية التي تسلط الضوء على الواقع وإصدار أحكام في ضوء معيار. ) ملحم    

(. وتحدد مجتمع البحث بجميع زراع الحنطة في شعبة زراعة المحاويل 276.  2010؛ ) النجار ،  2009.  323

هي الفيحاء ، بابل ، الثائر العربي ، النصر، الجهاد . زارعاً يتوزعون على خمس قطاعات و (2406)البالغ عددهم 

زارعاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية تناسبية على عدة مراحل ، إذ اختيرت  (80)واختيرت عينة منهم مقدارها 

%( من المقاطعات التابعة (50%( من القطاعات عشوائياً وهي الفيحاء والثائر العربي والنصر، ثم اختيرت (50

( مقاطعات وهي حصن جعفر وبساتين حصن جعفر و خنفارة وبتة الميري والبدع 10ات المختارة بلغ عددها )للقطاع

%( من الزراع في كل (8الكبير و الشيتية والسعيدية و الطاهرية و العزاوية وبدعة المسيب ، واختيرت نسبة 
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لمقابلة ، أما البيانات الخاصة بتطبيق المقاطعات. وقد جمعت البيانات من المبحوثين بوساطة استبانة بطريقة ا

التوصيات العلمية في زراعة وتسميد الحنطة ، فقد جرى جمعها من شعبة زراعة المحاويل ، بعد االستفسار منهم عن 

. 2012األصناف واألسمدة التي يوصى باستخدامها والتي تم توزيعها على الزراع. وجمعت البيانات خالل شهر تموز

 المئوية والمتوسطات الحسابية والتوزيعات التكرارية في عرض النتائج وتحليلها.واستخدمت النسب 

 

 أعداد زراع الحنطة المبحوثين في شعبة زراعة المحاويل . عينة البحث1جدول 

 

 % مجموع العينة مقدار العينة عدد الزراع المقاطعات        القطاع الزراعي

 

 

 الفيحاء

  11 140 حصن جعفر

 

31 

 

 

38.75 

 

 4 50 بساتين حصن جعفر

 4 50 خنفارة

 12 142 بتة الميري

 

 الثائر العربي

  9 110 البدع الكبير

26 

 

32.5 

 

 7 90 السعيدية

 10 120 الشيتية

 

 النصر

  5 60 الطاهرية

23 

 

 

 12 150 العزاوية 28.75

 6 76 المسيب بدعة

 100 80 80 988 مقاطعات  10 المجموع

 المصدر: من اعداد الباحث        

 

 : اعداد مقياس انتشار تقانتي أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات

أعد مقياس االنتشار وتطبيق التوصيات العلمية الخاصة باستخدام تقانتي أصناف البذور واألسمدة الكيمياوية في    

 ضوء كل من :

 المتخصصة بزراعة الحنطة. . النشرات اإلرشادية 1

خبيراً في اختصاص المحاصيل الحقلية ، 15 .أراء مجموعة من الخبراء المتخصصين في زراعة وتسميد الحنطة )2

خبيراً في اختصاص خصوبة التربة ( ، إذ إن النشرات والخبراء تعد مصدراً مهماً في بناء المقاييس )المياحي ،  15و

محاور. كما مبين في  4فقرة موزعة على  20وقد تكون المقياس من  (.289  2010.( ؛ ) النجار ،    2011.141

 (.2الجدول )
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 . مقياس انتشار تقانتي أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات2جدول

  

 

 ت

 )تقانتي األصناف واألسمدة الكيمياوية واستخدامهما(المحاور
 الفقرات ت

 البذور صنف 1.

 استخدام األصناف الموصى بها في مجال النشر .1

 رتبة البذور .2

 االستمرارية في استخدام الصنف .3

 المساحة المزروعة بالصنف .4

 

2. 

 

 تطبيق التوصيات العلمية  باستخدام البذور

 مصدر البذور .1

 نوع البذور .2

 موعد الزراعة .3

 طريقة الزراعة .4

 كمية البذور .5

 الموصى بها الكيمياويةاستخدام األسمدة .1 الكيمياوية األسمدة 3.

.4 

 

 

 

 

 

 األسمدة الكيمياويةتطبيق التوصيات العلمية  باستخدام 

 الدفعة االولى

 مصدر السماد .1

 نوع السماد .2

 الكمية لكل نوع .3

 موعد التسميد .4

 ميكانيكي( ـــطريقة اإلضافة )يدوي  .5

 الدفعة الثانية

 مصدر السماد .1

 نوع السماد .2

 الكمية لكل نوع .3

 موعد التسميد .4

 ميكانيكي( ـــطريقة اإلضافة )يدوي  .5

 

 : تبويب وتحليل البيانات

 : أوالً. تحديد مستوى انتشار وتطبيق توصيات بذور الحنطة واالسمدة الكيمياوية

( وأقل قيمة 11( فقرات ، بلغ أعلى قيمة  رقمية )(4انتشار تقانة بذور الحنطة الموصى بها من خالل  . حدد مستوى1

 (.3( وتوزع على ثالث مستويات ، ضعيف ومتوسط  وجيد. جدول )4)

( 1واقل قيمة ) (2). حدد مستوى انتشار تقانة األسمدة الكيمياوية من خالل فقرة واحدة ، بلغ أعلى قيمة رقمية 2

 (.3توزع على مستويين ، ضعيف وجيد . جدول )و

( فقرات ، بلغ أعلى قيمة 5. حدد مستوى تطبيق التوصيات العلمية الخاصة باستخدام البذور الموصى بها من خالل )3

 (.3( ،  وتوزع على ثالث مستويات ، ضعيف ومتوسط وجيد. جدول )5واقل قيمة ) (14)رقمية 

( فقرات ، بلغ أعلى 10علمية الخاصة باستخدام االسمدة الكيمياوية من خالل ). حدد مستوى تطبيق التوصيات ال4

 (.3( ،  وتوزع على ثالث مستويات ، ضعيف ومتوسط وجيد. جدول )10واقل قيمة ) (30)قيمة رقمية  

امهما من . حدد مستوى أنتشار تقانتي أصناف البذور واألسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية الخاصة باستخد5

( ،  وتوزع على ثالث مستويات ، ضعيف ومتوسط 20واقل قيمة ) (57)( فقرة ، بلغ أعلى قيمة رقمية  20خالل )

 (.3وجيد. جدول )
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. حدود القيم الرقمية لدرجات مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية الموصى بها  3جدول

 باستخدامها وتطبيق التوصيات العلمية ذات العالقة

 

 مستويات التطبيق حدود الدرجات عدد الفقرات التقانة والتوصيات المحور

 

 

 

 البذور والتوصيات

 

 تقانة بذور الحنطة

 

4 

 

 11ــــ    4

  6ــــ     4ضعيف  

 9ــــ     7متوسط   

  11ــــ   10جيد      

 

 تطبيق توصيات البذور

 

5 

 

 14ــــ    5

 8ــــ      5ضعيف 

 11ــــ  9   وسط  مت 

 14ــــ   12 جيد      

 

 المجموع

 

9              

 

 25ــــ    9

 14ــــ     9ضعيف    

 20ــــ    15متوسط   

 25ــــ      21جيد     

 

 

األسمدة الكيمياوية 

 والتوصيات

 

 تقانة األسمدة الكيمياوية

 

1 

 

 2ــــ    1

                   1 ضعيف 

 ــــ   متوسط       

 2جيد              

تطبيق توصيات األسمدة 

 الكيمياوية

 

10 

 

 30ــــ    10

 16ــــ    10ضعيف  

 23ــــ   17متوسط  

 30ــــ        24جيد  

 

 المجموع

 

11            

     

 

 32ــــ   11

 17ــــ     11ضعيف  

 24ــــ    18متوسط  

   32ــــ   25جيد      

انتي البذور انتشار تق

واألسمدة وتطبيق 

 التوصيات

 

 المجموع الكلي

 

20 

 

 57ــــ   20

  32ــــ   20ضعيف   

  45ــــ   33متوسط     

 57ــــ        46جيد   

 

 ثانياً. قياس متغيرات انتشار وتطبيق توصيات بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية

 . مستوى انتشار تقانة بذور الحنطة الموصى بها 1

حدد لمستوى انتشار بذور الحنطة الموصى بها أربع فقرات وهي : استخدام الصنف ، والرتبة ، واالستمرارية في    

زراعة الصنف ، والمساحة المزروعة . واستخدم بديلين لفقرة استخدام الصنف وهي يستخدم الصنف أو ال يستخدم ، 

، 99 هي : )إباء 2012)/2011ـــ2010 /(2009ية الثالثة علماً ان البذور المجهزة لزراع الشعبة للمواسم الزراع

. وحدد ثالثة بدائل لكل فقرة من الفقرات الثالث األخرى ، وهي مطبق 2، تموز( تعود إلى رتبة مصدق95 إباء

. بالتتابع لكل بديل في الفقرات. كما  1،  2، 3للتوصية ، وقريب من التوصية ، وبعيد إلى حد ما ، وحدد االوزان 

 (. 4ين في الجدول )مب

 

 (. البدائل المستخدمة لفقرات انتشار أصناف بذور الحنطة الموصى بها في حقول المبحوثين 4جدول) 

 

 البديل الثالث البديل الثاني البديل األول أسم الفقرة الموضوع

 

 انتشار بذور

 الحنطة

 ــــــــ ال يستخدم الصنف يستخدم الصنف استخدام الصنف

 2بذور مصدقة 1بذور مصدقة ر مسجلةبذو الرتبة

 سنة  1 سنة  2 سنة فأكثر 3 االستمرارية في زراعة الصنف

 جميع مساحة المساحة المزروعة

 االرض الزراعية

نصف المساحة 

 فأكثر

أقل من نصف 

 المساحة
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 .مستوى انتشار تقانة األسمدة الكيمياوية في زراعة محصول الحنطة2

 2سمدة الكيمياوية بديلين فقط ، هما يستخدم األسمدة الكيمياوية أو ال يستخدم ، وحدد األوزان حدد لمستوى انتشار األ  

 .18.18.0بالتتابع. واألسمدة المستخدمة هي اليوريا والمركب  1، 

 

 . مستوى تطبيق التوصيات العلمية في مجال زراعة بذور الحنطة الموصى بها3

ة باستخدام بذور الحنطة الموصى بها خمس فقرات وهي :المصدر، النوع ، حدد لمستوى تطبيق التوصيات العلمي    

موعد الزراعة ، طريقة الزراعة ، كمية البذور . واستخدم بديلين لفقرة طريقة الزراعة وهي النثر اليدوي أو الباذرة ، 

صية ، وبعيد إلى حد ما ، وثالثة بدائل لكل فقرة من الفقرات الثالث األخرى ، وهي مطبق للتوصية ، وقريب من التو

 (.5. بالتتابع لكل بديل في الفقرات. كما مبين في الجدول ) 1،  2، 3وحددت األوزان 

 

 (. البدائل المستخدمة لفقرات تطبيق توصيات بذور الحنطة الموصى بها في حقول المبحوثين 5جدول) 

 

 البديل الثالث البديل الثاني البديل األول أسم الفقرة الموضوع

 

تطبيق 

توصيات 

بذور 

 الحنطة

 مزرعة الفالح أسواق محلية حكومي  مصدر البذور

 متدنية اإلنتاج متوسطة اإلنتاج عالية اإلنتاج نوع البذور

 الموعد الموصى به موعد الزراعة

 1/12ــــ  15/11

قبل الموعد الموصى 

 11 14/ـــ  1/11به 

بعد الموعد الموصى 

 فأكثر  1/12به 

 ــــــــــــ البذار اليدوي يستخدم الباذرة طريقة الزراعة

 كغم/دونم 30ــــ 25  كغم/دونم فأكثر50 كغم/دونم45ــــ 40  كمية البذور

 

 . مستوى تطبيق المبحوثين للتوصيات العلمية باستخدام األسمدة الكيمياوية4

يمياوية عشر فقرات وعلى دفعتين كل دفعة خمس حدد لمستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام األسمدة الك    

فقرات وهي: المصدر، نوع السماد ، موعد التسميد ، كمية األسمدة ، طريقة التسميد. واستخدم ثالثة بدائل لكل فقرة 

 3من الفقرات الخمس األخرى ، وهي مطبق للتوصية ، وقريب من التوصية ، وبعيد إلى حد ما ، وحددت األوزان 

 (. 6التتابع لكل بديل في الفقرات. كما مبين في الجدول ) . ب 1،  2،

 

 (. البدائل المستخدمة لفقرات تطبيق توصيات األسمدة الكيمياوية الموصى بها في حقول المبحوثين 6جدول) 

 

 البديل الثالث البديل الثاني البديل األول أسم الفقرة الموضوع

 

 

تطبيق 

توصيات 

األسمدة 

 الكيمياوية

 محلي حكومي حكومي ومحلي سمادمصدر ال

 مركب يوريا          يوريا ومركب نوع السماد

 

 موعد التسميد

 الموعد الموصى به

 قبل الزراعة ، 

في مرحلة البادرات ، 

 وفي مرحلة التفرعات

 

 قبل الموعد الموصى به

 

بعد الموعد الموصى 

 به

النثر اليدوي والباذرة  طريقة التسميد

 المسمدة

 النثر اليدوي ة المسمدةالباذر

 كغم/دونم يوريا45  كمية البذور  

 كغم/دونم مركب110 

أقل من الكمية الموصى 

 بها

أكثر من الكمية 

 الموصى بها
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 : النتائج والمناقشة

 المحور األول. مستوى انتشار تقانتي بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية

 . مستوى انتشار تقانة بذور الحنطة 1

درجة ،  6درجة ، وأقل قيمة 10 ظهر إن أعلى قيمة رقمية لمستوى انتشار بذور الحنطة الموصى بها بلغت     

درجة ، وإن 11 ـــ  4فقرات ، تراوحت حدود درجاته  4درجة ، على مقياس تكون من 8.91 وبمتوسط مقدار  

 توسط ، ومتوسط درجته % من المبحوثين كان مستوى انتشار بذور الحنطة الموصى بها يوصف بأنه م67

مبحوثاً. كما مبين في  80مبحوثاً يستخدم أصناف بذور الحنطة الموصى بها من أصل  74درجة. علماً ان 8.83

 (.7الجدول)

 . مستوى انتشار بذور الحنطة الموصى بها في حقول المبحوثين7جدول 

 

 % العدد متوسط الدرجات حدود الدرجات فئات انتشار بذور الحنطة

 8 6 6 6ــــ    4 ضعيف

 67 54 8.83 9ــــ    7 متوسط

 25 20 10 11ــــ  10 جيد

 100 80 8.91 المتوسط العام 11ــــ    4 المجموع

 

. يستنتج اآلتي :  إن مستوى انتشار بذور الحنطة الموصى بها في حقول المبحوثين ، يوصف بأنه  7من الجدول        

إلنتاجية واإلنتاج والمردود االقتصادي للمبحوثين. وقد يعزى إلى أسباب منها، قلة متوسط ، وهذا يؤثر سلباً على ا

كميات بذور الحنطة المجهزة وضعف رتب البذور المجهزة من تلك األصناف وضعف النشاط اإلرشادي ، ولجوء 

عدم معرفة النقاوة المبحوثين إلى شراء البذور من األسواق المحلية التي تسبب مشكالت كثيرة منها خلط البذور و

 الوراثية وتدني مستوى إنتاجيتها...إلخ.

 

 .مستوى انتشار تقانة األسمدة الكيمياوية في زراعة محصول الحنطة2

 2012 / 2011 ظهر أن جميع المبحوثين يستخدمون األسمدة الكيمياوية بنوعيها اليوريا والمركب للموسم الشتوي    

 30مدة اليوريا والمركب ، هو أقل من الجرعة السمادية الموصى بها ، اليوريا .إال ان ما يجهز به الزراع من األس

كغم/ دونم والجرعة 30 المجهز للزراع  18.18.0كغم/ دونم . والمركب  45كغم/ دونم والجرعة الموصى بها 

 كغم/ دونم.110 الموصى بها 

أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية  المحور الثاني. مستوى تطبيق المبحوثين للتوصيات العلمية  باستخدام

 الموصى بها

 . تطبيق المبحوثين للتوصيات العلمية باستخدام بذور الحنطة1

درجة ، 10 ظهر أن أعلى قيمة رقمية لمستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام بذور الحنطة الموصى بها بلغت     

فقرات ، تراوحت حدود درجاته  5درجة ، على مقياس تكون من  9.81درجة ،  وبمتوسط مقدار   6وأقل قيمة رقمية 

% من المبحوثين كان مستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام بذور الحنطة الموصى بها 75درجة ، وإن 14 ـــ  5

 (. 8درجة كما مبين في الجدول ) 9.77 يوصف بأنه متوسط ، ومتوسط درجته 
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 لتوصيات العلمية باستخدام بذور الحنطة الموصى بها. مستوى تطبيق ا8جدول 

 

 % العدد متوسط الدرجات حدود الدرجات بذور الحنطة فئات تطبيق توصيات

 11.25 9 7.33 8ـــ    5 ضعيف

 75 60 9.77 11ـــ   9 متوسط

 13.75 11 12.09 14ــــ  12 جيد

 100 80 9.81 المتوسط العام  14ــــ    5 المجموع

 

 . يستنتج اآلتي :8لجدول من ا

إن مستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام بذور الحنطة الموصى بها في حقول المبحوثين ، يوصف بأنه      

متوسط وهذا يؤثر سلباً على اإلنتاجية واإلنتاج والمردود االقتصادي للمبحوثين. وقد يعزى إلى أسباب منها، عدم 

 ف بذور الحنطة وتدني رتب تلك األصناف وضعف النشاط اإلرشادي.كفاية الكميات المجهزة من أصنا

 

 . تطبيق المبحوثين للتوصيات العلمية باستخدام األسمدة الكيمياوية2

 ظهر أن أعلى قيمة رقمية لمستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام األسمدة الكيمياوية الموصى بها بلغت      

فقرات ، تراوحت حدود  10درجة ، على مقياس تكون من 23.15 متوسط مقدار  درجة ، ب 20درجة ، وأقل قيمة 30

% من المبحوثين كان مستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام األسمدة 75درجة ، وأن 30 ـــ  10درجاته 

 (. 9درجة ، كما مبين في الجدول ) 21.97 الكيمياوية الموصى بها يوصف بأنه متوسط ، ومتوسط درجته 

 

 . مستوى تطبيق المبحوثين للتوصيات العلمية باستخدام األسمدة الكيمياوية9جدول      

 

 % العدد متوسط الدرجات حدود الدرجات فئات تطبيق توصيات األسمدة الكيمياوية

 0 0 0 16ـــ  10 ضعيف

 75 60 21.97 23ــــ  17 متوسط

 25 20 26.70 30ــــ  24 جيد

 100 80 23.15 متوسط العامال 30ـــــ   10 المجموع

 

 . يستنتج اآلتي : 9من الجدول  

أن مستوى تطبيق التوصيات العلمية باستخدام األسمدة الكيمياوية الموصى بها في حقول المبحوثين )منطقة عمل     

ي للزراع. شعبة زراعة المحاويل( ، يوصف بأنه متوسط وهذا يؤثر سلباً على اإلنتاجية واإلنتاج والمردود االقتصاد

وقد يعزى إلى أسباب منها، عدم كفاية الكميات المجهزة من األسمدة الكيمياوية وارتفاع اسعارها التجارية وضعف 

 النشاط اإلرشادي.

المحور الثالث. مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية الموصى بها وتطبيق المبحوثين 

 نطقة عمل شعبة زراعة المحاويلللتوصيات العلمية باستخدامها في م

 : . مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة الموصى بها وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها1

ظهر أن أعلى قيمة رقمية لمستوى انتشار أصناف بذور الحنطة الموصى بها وتطبيق التوصيات العلمية     

فقرات ،  9درجة ، على مقياس تكون من  19 سط  مقدار  درجة ،  بمتو 14درجة ، وأقل قيمة  23 باستخدامها بلغت

% من المبحوثين كان انتشار أصناف بذور الحنطة الموصى بها 71درجة ، وأن 25 ـــ  9تراوحت حدود درجاته 
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درجة ، كما مبين في الجدول  18.49وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها يوصف بأنه متوسط ، ومتوسط درجته 

(10 .) 

 

 . مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها10ل جدو 

 

 % العدد متوسط الدرجات حدود الدرجات فئات انتشار البذور وتطبيق التوصيات

 8 6 14 14ــــ    9 ضعيف

 71 57 18.49 20ــــ  15 متوسط

 21 17 22.24 25ــــ  21 جيد

 100 80 19 العامالمتوسط  25ــــ     9 المجموع

 

 . يستنتج اآلتي :10من الجدول 

أن مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة الموصى بها وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها في حقول المبحوثين ،     

يوصف بأنه متوسط وهذا يؤثر سلباً على اإلنتاجية نتاج الحنطة والمردود االقتصادي  للمبحوثين. وقد يعزى إلى 

اب منها: عدم  كفاية الكميات المجهزة من أصناف بذور الحنطة وتردي رتب تلك األصناف وضعف النشاط أسب

 اإلرشادي.

 

 . مستوى انتشار األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها2

 باستخدامها بلغت األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية  ظهر أن أعلى قيمة رقمية لمستوى انتشار    

فقرات ، تراوحت  11درجة ، على مقياس تكون من  25.15 درجة ، بمتوسط مقدار   22درجة ، وأقل قيمة 32

% من المبحوثين كان انتشار األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية 75درجة ، وأن 32 ـــ  11حدود درجاته 

 (.11درجة. كما مبين في الجدول ) 23.97 باستخدامها يوصف بأنه متوسط ، ومتوسط درجته 

 

 . مستوى انتشار األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها11جدول

 

 % العدد متوسط الدرجات حدود الدرجات فئات انتشار األسمدة وتطبيق التوصيات

 0 0 0 17ــــ  11 ضعيف

 75 60 23.97 24ـــ  18 متوسط

 25 20 28.70 32ــــ 25  جيد

 100 80   25.15المتوسط العام 32ــــ  11 المجموع

 

 . يستنتج اآلتي : 11من الجدول

أن مستوى انتشار األسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها في حقول المبحوثين ، يوصف بأنه     

دي للمبحوثين . وقد يعزى إلى أسباب منها: عدم متوسط ، وهذا يؤثر سلباً على اإلنتاجية واإلنتاج والمردود االقتصا

 كفاية الكميات المجهزة من األسمدة الكيمياوية وارتفاع أسعارها التجارية وضعف النشاط اإلرشادي.

 

 . مستوى انتشار أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية الموصى بها وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها3

يمة رقمية لمستوى انتشار أصناف بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية الموصى بها وتطبيق ظهر أن أعلى ق       

درجة على مقياس  44.10 درجة ، بمتوسط مقدار   37درجة ، وأقل قيمة 54 التوصيات العلمية باستخدامها بلغت 

انتشار أصناف بذور  % من المبحوثين كان75درجة ، وأن  57ـــ 20فقرة ، تراوحت حدود درجاته  20تكون من 
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األسمدة الكيمياوية الموصى بها وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها يوصف بأنه متوسط ، ومتوسط والحنطة 

 (.12درجة. كما مبين في الجدول )  42.73درجته  

 

 . مستوى انتشار بذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية وتطبيق توصيات استخدامها12جدول 

 

بذور واألسمدة وتطبيق فئات انتشار ال

 التوصيات

 

 حدود الدرجات

 

 متوسط الدرجات

 

 العدد

 

% 

 0 0 0  32ــــ   20 ضعيف

 75 60 42.73  45ــــ   33 متوسط

 25 20 48.20  57ــــ   46 جيد

 100 80 44.10المتوسط العام 57ــــ    20 المجموع

 . يستنتج اآلتي :12من الجدول 

واألسمدة الكيمياوية وتطبيق التوصيات العلمية باستخدامها  أصناف بذور الحنطة الموصى بها إن مستوى انتشار      

في حقول المبحوثين ، يوصف بأنه متوسط وهذا يؤثر سلباً على اإلنتاجية واإلنتاج والمردود االقتصادي للمبحوثين. 

لحنطة واألسمدة الكيمياوية وضعف النشاط وقد يعزى إلى أسباب منها عدم كفاية الكميات المجهزة من  أصناف بذور ا

 اإلرشادي.

 

 : االستنتاجات

.إن استخدام تقانات البذور واألسمدة الكيمياوية ما يزال محدوداً ويفتقر إلى االستدامة أو االستمرارية ، ويعد عامالً 1

 لتوصيات العلمية .اساساً في تدني إنتاجية محصول الحنطة ، السيما االنتشار المحدود يرافقه ضعف تطبيق ا

.إن أداء المؤسسات الرسمية الزراعية المعنية بالنشاطات اإلرشادية والتجهيزية الخاصة بمحصول الحنطة وتطبيق 2

التوصيات العلمية يوصف بضعف النشاط واألداء ، ويمكن أن يعد عامالً اساساً في تدني مستوى انتشار تقانتي البذور 

 ني إنتاجية محصول الحنطة. واألسمدة الكيمياوية ومن ثم تد

.غياب الخطط اإلرشادية وخطط نشر التقانات الزراعية على مستوى الشعبة والبلد الخاصة بتطوير المحصول على 3

 الرغم من أهميته االستراتيجية.

 اً..غياب الالمركزية في إدارة العمل اإلرشادي ووحدة اإلدارة للتنظيمات اإلرشادية في المحافظة  والبلد عموم4

 .غياب التكامل في الخطط ما بين الفعاليات االساس اإلرشاد والتجهيز على مستوى الشعبة والبلد.5

 

 : التوصيات

.يجب أن يكون هناك برنامج متكامل لتطوير زراعة المحصول في المحافظة والعراق يشتمل على نشر التقانات 1

 المالئمة في تطبيق الحزمة المتكاملة.

اعلة تشجع على تسريع نشر وتطبيق التقانات في المحافظة ، فضالً عن وجود خطط فرعية .إعداد خطط نشر ف2

 لألنشطة اإلرشادية والتجهيزية وضرورة تكاملهما.

.ضرورة وجود نظام فاعل للمتابعة والتقويم لعمليات تطوير زراعة محصول الحنطة ، ويشتمل هذا النظام على 3

ة للزراع ، من خالل استحداث وحدات للمتابعة والتقويم مع أهمية التحسين جميع الفعاليات اإلرشادية والتجهيزي

 واالستدامة المستمرة لهذ  الوحدات.

اعتماد فكرة التخطيط الالمركزية في إدارة العمل اإلرشادي على مستوى المحافظات والشعب الزراعية ، الذي  .4

 ة تنطلق من الحاجات والمشكالت للمستهدفين. يعد اساس مهم في بناء خطط وبرامج إرشادية ميدانية واقعي

.من المهم جداً التأكيد على استمرارية تجهيز الزراع بالبذور واألسمدة بالكميات الالزمة والتوقيتات المناسبة 5

والنوعيات الجيدة ، لغرض تحقيق استخدام وانتشار مستمر لتلك التقانات ، سيما أن مصدرها هي المؤسسات 
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يتطلب تفعيل دور المؤسسات الحكومية ، من خالل اعتماد استراتيجية التعاقد مع شركات القطاع الحكومية وهذا 

 الخاص من اجل تأمين تلك التقانات للزراع.

 

 :المصادر 

والطاقة الحيوية ، مؤتمر  . األمن الغذائي في العراق وتحديات  تغيير المناخ2009البهادلي  ،  علي حسين كاظم  ،  

 . 2الزراعة العراقية ، العدد روما ، مجلة 

 . 2011،    2010،   2009  ،  الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة اإلحصائية  الكاملة

             .العراق

 ، العراق. 2. العراق الغذاء أوالً ، مجلة الزراعة العراقية ، العدد 2011الجنابي ، حسن ،

  ، العراق. 5. افكار في زيادة اإلنتاج الزراعي في العراق ، مجلة حوار الفكر ، العدد2007الطائي ، حسين خضير ، 

،  7 .  تحسين نظام نشر التقانات الزراعية في العراق ،  مجلة  حوار الفكر ،  العدد  2008الطائي ، حسين خضير ،

        العراق.

قانات الزراعية في العراق ، مجلة حوار الفكر ،  . مدخل لتحسين جودة نشر الت2013الطائي ، حسين خضير ، 

       ، العراق .  25العدد

،   1. تكييف التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمتطلبات التنمية في الدول النامية ،  ط  2001الطنوبي ، محمد محمد عمر،

   مكتبة ومطبعة األشماع الفنية  ،  اإلسكندرية .

العراق ،  الهيأة العامة لإلرشاد  . دليل استخدام األسمدة الكيمياوية والعضوية في2010،    جليل سباهي العابدي ،

    الزراعة .  والتعاون الزراعي ، وزارة

 ،   تحديات القطاع الزراعي في العراق ،  ورقة عمل وزارة الزراعة 2009. اللجنة العليا للمبادرة الزراعية ، 
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