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وػالقتهب  فً محبفظتً واسط وبببم ةأراء انمىظفٍه انسراػٍٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍ

 )دراسة مقبروة(انمتغٍرات ببؼض 

 رسىل هبدي حسىن

/كهٍة انسراػة/جبمؼة بغذادووقم انتقىٍبت انسراػً قسم االرشبد 

 مهخصان

كا  علاي ؽادا اما  صام مقباناخ  مؾابفتزٌ ااضام اثبثا  فاٌ نػر الزقنَابد السااعَاخمعوقبد علي اهم  الزعرفاضزهدف الجؾش 

اضاازعظ  ماانهظ ةااضااخ الظقبانااخ فااٌ الجؾااش الؾاابلٌل اغااظ  مغزظاا  الجؾااش عظَاا  ، نزبط ااضاا زللوؾاا  الااي اضاا النزااب ظ ثااَ  الظؾاابفتزَ 

( 33ثواقا    مجؾوصاب   (77زااعخ ثبث  امدٍرٍخ زااعخ ااضم االجابل  عادةهم   الظوظفَ  السااعََ  فٌ الػعت السااعَخ الزبثعخ لظدٍرٍخ

( موظفاب  زااعَاب  فاٌ الػاعت السااعَاخ الزبثعاخ لظدٍرٍاخ زااعاخ 37موظفب  زااعَب  فٌ الػعت السااعَاخ الزبثعاخ لظدٍرٍاخ زااعاخ ثبثا  ا 

مؾااوا معوقاابد مزعلاار ثبةااٍاابد الزنتَظاابد الؾ ومَااخ  ااثعااخ مؾااباا،ماا  اضاازعظلذ اتضاازجبنخ لغظاا  الجَبناابد االزااٌ ر ونااذ  ااضاام ل

مزعلر ثبلزقنَابد الظاراة نػارهب اركاظ  مؾوا ا  اد( فقر5ا مؾوا معوقبد مزعلقخ ثبلسااع اركظ    اد( فقر07السااعَخ اركظ   

، العظاار،   الدااضااٌالزؾؿااَ( فقاارح االغااسث الضاابنٌ الظزاَااراد الظطاازقلخ  2ل امؾااوا مزعلاار ثبلعواماا  ال باعَااخ اركااظ   اد( فقاار3 

 Tااث الظجؾااوصَ  فااٌ كااا الظؾاابفتزَ  اي ثلاااذ قَظااخ ا زجاابا آ  َعاادو اعااوة فااري معنااوً ثااااظهاارد نزااب ظ الجؾااش  ،ضاانواد ال دمااخ(

اروؾ  الجبؽش الي ان للوقا  اتمناٌ رَار الظطازقر للجلاد االزعقَاد االارارَ   (75ل7( اهذا ٍعنٌ عدو الظعنوٍخ علي مطزوى  358ل7 

نػاار، كظااب انااج ت ٍوعااد عاقااخ قوٍااخ ثااَ  الظزاَااراد الظطاازقلخ اآااث العلااي ةقااخ اضاارعخ ال جَاار  األصاارفااٌ رغهَااس الزقنَاابد السااعَااخ 

ة فري معناوً ثاَ  آااث الظجؾاوصَ  ل اا الظؾابفتزَ  فاٌ الظجؾوصَ ، يلك ان آااثهم نبثعخ م  الواق  الغلٌل اٍئكد ؾؾخ يلك عدو اعو

رؾدٍد معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخل ام  هذا فبن للظعوقبد ات رى اتصر الواقاؼ اان ا اذد الزررَات األقا ، لاذا نوؾاٌ ثبتهزظابو 

ا  عا  قارااح مزبثعاخ عظلَاخ النػار فٌ اق  ال طم الظا ظخ لنػر الزقنَبد ازٍبةح الدعم الؾ ومٌ للسااع الظغبل نػر الزقنَبد فكا

 فٌ عظَ  مراؽلهبل
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Abstract 

The research aims to find out all obstacles of agricultural technology spread in Wasit and Babylon 

governorates separately , then to compare results of the two governorates to reach a wider conclusion. 

We use the comparative approach in this study, the research Community is all the agricultural 

employees in agricultural sections of the agriculture directorates of (Babylon) and (Wasit) , their 

number is (70) employees , (33) employees in agriculture directorate of (Babylon) agricultural sections 

, and (37) employees of wasit agriculture sections, we use the questionnaire method to obtain basic 

data which contains four axils, the first is (the obstacles) which relates to the administrations of 

governmental agriculture offices which includes (10) articles , the other axils is the obstacles related to 

farmers includes (5) articles , an axil of foreign variables includes (2) articles , the other part of the 

study is the (independent variables) which are (the study level , age , and years of work) . the results of 

the study show that there is not any moral difference among the ideas of the specimen in both 

governorates, the value of (T) test (0,358) that means no weight on the level of (0,05) , the research 

conclude that the instability of security in country , the complicated routine to supply the agricultural 

technology is of great effect on accurate and time of spread such technology , and also there is not 

strong relation between the independent variables and ideas of the specimen , because their ideas 

resulted from the bad status – quo.  
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The approve of that there is no difference the ideas of both specimen of the two governorates of how to 

identify the obstacles of spreading such agricultural technology. Though the other obstacles have 

obvious impact but in less degree , so we recommend to put good planning to spread such technology , 

to increase governmental support for farmers , especially  in spreading technology , and to follow up 

the process of spreading this technology in all stages. 

 انمقذمة:       

ان الطعٌ اااث رؾقَر الزنظَاخ السااعَاخ ت ٍاؤرٌ ات ثبتضازضظبا  

سٍااد ماا  اجنزاابط فااٌ قَقااٌ للظااوااة الطجَعَااخ ثبلػاا   الااذً ٍالؾ

ايلاااك مااا   اااال اضااازعظبل الجاااذاا الظؾطااانخ اؽااادح الظطااابؽخ 

ي ا الرا ر الارً الؾدٍضاخاالظجَداد  لألضظدحااتضزعظبل األمض  

رػاَر الدااضابد الؾدٍضاخ الاي ان اضازعظبل رقنَابد الارً الؾدٍضاخ 

 الاارظ االزنقااَم( اةى الااي زٍاابةح اتااقااٌ الظسااعااخ ثنطااجخ 

-87%( االااااااي زٍااااااابةح اتنزااااااابط السااعاااااااٌ ثنطاااااااجخ  097 

اي ٍوعااد اكضاار ماا  عػاارٍ  الاا   (5ؼ:،2700ةهااع، %(97

مركاااسا  ثؾضَاااب  فاااٌ عظَااا  انؾااابث العااابلم م ااازؽ ثبنزااابط ثؾاااوس 

الزقنَبد السااعَاخ ارزؿادا الوتٍابد الظزؾادح اتمرٍ َاخ النطاجخ 

اتكضااار مااا  الجؾاااوس اي ثلااااذ الظنػاااوااد الجؾضَاااخ اكضااار مااا  

% م  اعظبلٌ اتنزبط العابلظٌ اهاذا 23( اً مب نطجزج 19468 

ٍدل علي اهظَخ الزقنَبد السااعَخ فٌ رطوٍر اتنزبط ااتنزبعَاخل 

( 07،ؼ:2779،االزقنَاااخ   مدٍناااخ الظلاااك عجاااد العسٍاااس للعلاااوو

 ما  الوقاذ الؾبقار فاٌ العاراي فاٌ السااعاٌ القطابع ٍعابنٌا

انزاااابط الظؾبؾااااَ  ثؿااااواح عبمااااخ االظؾبؾااااَ   ان فاااابـ

 اعادو الاذا ٌ العغس أةى الي مظب الطزرارَغَخ ثؿواح  بؾخ،

اي ٍقدا عادة اتغا بؼ الاذٍ  ٍعابنون  الاذا ٌ األم  رؾقَر مجدأ

ملَاون  790م  نقؽ الزاذٍخ فٌ الجلدان النبمَخ امنهب العراي ثـ 

 لألمااممنتظاخ اترذٍاخ االسااعاخ  ل2704-2702غ ؿاب  للفزارح 

 ياد اثعابة مػا لخ اعزجابا  ٍظ   االذً (8،ؼ:2704الظزؾدح،

 الاذا َاخ الفغاوح ان اي ،اضَبضاَخ ااعزظبعَاخ اقزؿابةٍخ م زلفاخ

 ضانخ ثعاد ضانخ رزفابقم الطزرارَغَخالؾجوة  مؾبؾَ  فٌ اتضَظب

ل  الاذا َااخ العرثَااخ الفغااوح م وناابد اهاامهااب فَ الفغااوح ارػاا  

اي رطااااااااااااابهم   (030ؼ:  ،2702،آ ااااااااااااارانامكاااااااااااااؾٌ 

الاذا َااااخ لعاااابو بلٌ قَظااااخ الفغااااوح ظاااااع ماااا  %(62ل53ثنؾااااو 

اهاذا  (37ؼ: 2703،العرثَخ للزنظَخ السااعَخ الظنتظخ 2703

 ان القطااار ٍواعاااج رؾااادٍب   طَااارا  فاااٌ راااوفَر ضااالخ الااااذاثٍعناااٌ 

زٍااابةح اجنزااابط فاااٌ اؽااادح الظطااابؽخ تثاااد مااا   اللطاااعٌ اااث

اتضازعظبل األمضا  للظاوااة الظزبؽاخ االزقنَابد السااعَاخ الؾدٍضاخ 

قااد اعااسد ال ضَاار ماا  الدااضاابد ف   ،لسٍاابةح اجنزاابط كظااب  انوعااب  

 أهظهاب قاع قع  اجنزبعَخ ثؿاواح عبماخ الاي عادح أضاجبة 

 الاسااع الرضاظَخ ثزغهَاس السااعَاخ الظئضطابد أةاث مطازوى

 اااغابة ثهاب الظوؾاي ال َظَباٍاخ ااألضاظدح جاذااال ث ظَابد

الغجااااااواً   الؿااااااؾَؼل الزطجَاااااار الااااااي الااااااسااع

اكااذلك قااع  الغهاابز اتاغاابةً  (542،ؼ:2703،االطااب ٌ

اعااادو قداراااج علاااي رؾقَااار اتهاااداف الظنػاااوةح االزاااٌ رزظضااا  

ضزفبةح ما  الزقنَابد السااع للزعرف علي مػبكلهم اات ثظطبعدح 

ثػ   ضلَم للنهاوـ  لؾ  رلك الظػ اد االزعبم  معهبالظنبضجخ 

اقااااع   (29-28ؼ: ،2703قػااااطخ،   ثاااابلواق  السااعااااٌل

عظلَزااااااااااااٌ نػاااااااااااار اانزػاااااااااااابا الزقنَاااااااااااابد السااعَااااااااااااخ 

فهاااٌ رزاااؤصر الاااي ؽاااد كجَااار  (243،ؼ:2779الطب ٌ،الؾدٍضاااخ 

الظئضطاااٌ امنهاااب الغهااابز الجؾضاااٌ اعهااابز اتاغااابة  ثااابلزنتَم

اين رطوٍر الزقنَبد السااعَخ  (468ؼ:0998 ، ضداةالسااعٌ

َخ فٌ اؽداس نقلخ نوعَخ فٌ كظ كبفَب  ٍعد  فٌ الظؾطبد الجؾضَخ ت

 ،0998،اتنزاابط مااب لاام ٍاازم نػاار  ثااَ  ؾاافوف السااع الاارااً

نتبو نػر الزقنَبد السااعَخ ثوعوة فغوح ثَناج  اٍوؾ ل(4ؼ:

فكاا  عا  الفغاوح الظوعاوةح ثَنهظاب اثاَ   هباثَ  نتابو اضازنجبل

لاهذا لجعاب (27،ؼ:2778، الطب ٌ مػ اد اتنزبط السااعٌ

ٍاانع ص علااي نػاار اانزػاابا الزقنَااخ الااي اثااَ  ؾاافوف الااسااع 

رم ما  الظزرةةٍ  أؾا  م  الزقنَبد السااعَخ الؾدٍضاخ علاي الار

معاارفزهم للنغبؽاابد الزااٌ ؽققزهااب فااٌ مااسااع الظؾطاابد الجؾضَااخ 

 Rhonda L. Miller 2006.p:1)  ما  ل كظاب ان هنابخ  لا

فاٌ كَفَاخ اٍؿابل هاذ  الزقنَابد السااعَاخ الاي النبؽَخ اتعامَخ 

( 95،ؼ:2700عبضام، السااع م  ؽَش نوع الوضب   ارعدةهبل

ؽققزهااب كضَاار ما  الاادال فااٌ ان القفاساد اتنزبعَااخ ال جَاارح الزاٌ ل

 القرن الظبقٌ عبثد نزَغخ نػر رقنَبد زااعَخ عبلَخ اتنزبعَخ

، اتضااَظب فااٌ مغاابل الظؾبؾااَ  الطاازرارَغَخ الؾنطخ، الػااعَر

مزوضاام رلااخ انزاابط مؾؿااول  ااي ٍقاادل(الاارز، الااذاح الؿاافراث

ثَنظاب ٍقادا مزوضام انزابط  ( كام/ةانام0577 الؿَ   الؾنطخ فٌ

( كام/ةاناام 8ل592  2704العااراي لعاابو  مؾؿااول الؾنطااخ فااٌ

 انزاابط الؾنطااخ االػااعَر ( كام/ةانم8ل275امؾؿااول الػااعَر  

اتؽؿااابث السااعاااٌ، الغهااابز الظركاااسً  ، مدٍرٍاااخ2704لعااابو 

القطااااار بط زااااااٍقااااادا ان ل(2704،ازااح الز طاااااَم لإلؽؿااااابث

ارعد مؾبفتزٌ  ل  (4ل4078ثـ   2704ظؾؿول الؾنطخ لعبو ل

ااضاااام اثبثاااا  ماااا  الظؾبفتاااابد اتكضاااار انزبعااااب  للظؾبؾااااَ  

ماا  %( 02نطااجخ  ااضاام ػاا   انزاابط مؾبفتااخ ٍالطاازرارَغَخ اي 

 (07702جلاا  مطاابؽخ مؾبفتااخ ااضاام  اٍ لللقطاار اتنزاابط ال لااٌ

كااااام
2
%( مااااا  مطااااابؽخ العاااااراي الجبلااااااخ 4ارػااااا   نطاااااجخ   

(كاااام38307 
2
رزظَااااس مؾبفتااااخ ااضاااام عاااا  رَرهااااب ماااا  ا ل

الظؾبفتاابد ثطجَعزهااب السااعَااخ ااااقااَهب ال ؿااجخ الؿاابلؾخ 

 م  الػظبل الاي الغناوة فَهبظراا نهر ةعلخ كظب ان ل ،للسااعخ

فااٌ انزاابط الظؾبؾااَ  ان ر ااون فااٌ مقدمااخ الظؾبفتاابد ةاا فااٌ 

فااٌ الظنزػاارح  الاارً الؾدٍضااخ  رقنَاابدعاا    فكااا  اتضاازرارَغَخ 

ااضاام ،  اضاازضظبا هَئخ معتاام الظػااباٍ  السااعَااخ الظطزؿاالؾخ

الزاٌ ل كظب رعد مؾبفتاخ ثبثا  ما  الظؾبفتابد السااعَاخ  (2705

%( ايلاك لاوفرح اتااقاٌ 42فٌ اتنزبط الظؾلٌ ثنطجخ  رطبهم 

السااعَااخ ارركااس الطاا بن فااٌ الرٍاا  اي رجلاا  الظطاابؽخ ال لَااخ 

كااااام 5009للظؾبفتاااااخ 
2  

ارجلااااا  مطااااابؽخ  ةانااااام( 2747677 

ارػاا   مااب ةاناام  ملَااون6ل0اتااقااٌ الؿاابلؾخ للسااعااخ فَهااب 

ارػا   نطاجخ  % م  مغظوع الظطبؽخ ال لَخ للظؾبفتاخ77نطجزج 

سال مزوضاام ٍاااعلااي الااررم ماا  يلااك فا %0ل52الرٍاا  فَهااب 

الظؾاابفتزَ  اتنزاابط ماا  الظؾبؾااَ  الطاازرارَغَخ الزااٌ رنزغهااب 

اق  ث ضَر ؽزي م  ثعف الدال العرثَخ كغظهواٍخ مؿار  ضنوٍب  

علااي فَهااب م انزاابط مؾؿااول الؾنطااخ العرثَااخ الااذً ٍقاادا مزوضاا

 العرثَاخ الظنتظاخ /ةانام مكاا (0427ضاجَ  الظضابل للؾؿار ثاـ  
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رااوفر ال ضَاار ماا   علااي الااررم ماا (2702 ، السااعَااخ للزنظَااخ

ات اناج تزال مطازوى العوام  الجَئَخ ارَرهب فاٌ زٍابةح اتنزابط 

لاذا ت ثاد ما  الوقاوف  ،مؾاداةانػر اانزػبا الزقنَبد السااعَاخ 

ياد اتصر اتكجر فٌ عادو  نػر الزقنَبد السااعَخ  معوقبدعلي 

الظػا لخ فابن  اعلَاج زٍبةح مزوضم انزبط الظؾبؾاَ  الطازرارَغَخ

مااب هااٌ اهاام معوقاابد نػاار الزقنَاابد  رااٌ لطاائال اُضَاار اخ رالؾبلَاا

هاا  هناابخ فااري فااٌ كاا  ماا  مؾبفتااخ ااضاام اثبثاا  ا السااعَااخ

الظجؾاااوصَ  نؾاااو هاااذ  الظعوقااابد فاااٌ رلاااك  اااثثاااَ  معناااوً 

 الظؾبفتزَ ل

 ٍهدف الجبؽش الؾبلٌ الي رؾقَر اتهداف اترَخ: اهداف الجؾش:

الزعاارف علااي آااث الظااوظفَ  الااسااعَ  فااٌ الػااعت  -0

ا زااعااخ ثبثاا   زٌماادٍرٍل اا  ماا  السااعَااخ الزبثعااخ 

 لنؾو معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخااضم علي ؽدا 

آااث الظزاَااااراد الظطاااازقلخ ثاااا الزعاااارف علااااي عاقااااخ -2

 الظجؾوصَ  نؾو معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخل

الظقباناااخ ثاااَ  آااث الظااااوظفَ  الاااسااعََ  الزاااابثعََ   -3

لظدٍرٍاااخ زااعاااخ ثبثااا  ااااث الظاااوظفَ  الاااسااعََ  

الزبثعََ  لظدٍرٍخ زااعاخ ااضام  نؾاو رؾدٍاد معوقابد 

 نػر الزقنَبد السااعَخ ل

 :وطرائق انؼمممىاد ان

منهظ ةااضاخ الظقباناخ االاذً ٍعزظاد علاي   دو فٌ الجؾشاضز 

الظقبانخ فٌ ةااضخ التابهرح فاٌ اثاراز أاعاج الػاجج اات ازاف 

فَظب ثَ  ظبهررَ  أا أكضر، اٍعزظد الجبؽش ما   اال يلاك علاي 

مغظوعخ ما  ال طاواد ما  أعا  الوؾاول الاي الؾقَقاخ العلظَاخ 

مؾبفتزٌ ااضام اثبثا  ا زَرد ا ،الظزعلقخ ثبلتبهرح الظدااضخ 

 امنَااب   ا  قرااخ ايلااك ل ااون الظؾاابفتزَ  اكضاار اضاازكظغزظاا  للدااضاا

اتكضار انزبعَاخ ثبلنطاجخ  ،كركوخمؾبفتخ ،  نَنوىمؾبفتخ  م   

اتنزااااابط ااتنزبعَاااااخ عااااا   ( فكاااااا  للظؾبؾاااااَ  الطااااازرارَغَخ

غااظ  مغزظاا  الجؾااش عظَاا  ا لللظؾبؾااَ  الطاازرارَغَخ الظزؾققااخ

لظدٍرٍاااخ فاااٌ الػاااعت السااعَاااخ الزبثعاااخ ظاااوظفَ  الاااسااعََ  ال

 ظدٍرٍااخ زااعااخ ااضاامالػااعت السااعَااخ الزبثعااخ لزااعااخ ثبثاا  ا

رااام رطااالَم امظااا  ٍعظلاااون فاااٌ مغااابل نػااار الزقنَااابد السااعَاااخ 

( موظفاااب  زااعَاااب  فاااٌ 33مجؾوصاااب ثواقااا   (77   اتضااازجبنخ الاااي

( موظفااب  37دٍرٍااخ زااعااخ ثبثاا  ا ظالػااعت السااعَااخ الزبثعااخ ل

 ل فٌ الػعت السااعَخ الزبثعخ لظدٍرٍخ زااعخ ااضم زااعَب  

اؽااادةد اضااازعظلذ اتضااازجبنخ لغظااا  الجَبنااابد  :خاعاااداة اتضااازجبن

اتضاائلخ ثناابث علااي مراععااخ ثعااف اتةثَاابد االجؾااوس الظزعلقااخ 

اهاٌ علاي  اعاساث صاصاخم   اتضزجبنخ ذار ونثظوقوع الجؾش 

معوقاابد  نػاار ااث الظجؾااوصَ  نؾااو آالغااسث اتال النؾااو اترااٌ 

مؾااباا، مؾااوا ااثعااخ  اركااظ  هااذا الغااسث الزقنَاابد السااعَااخ

مزعلر ثبةااٍبد الزنتَظبد الؾ ومَخ السااعَخ اركظ  معوقبد 

( فقارح  5اركاظ    ا مؾوا معوقبد مزعلقخ ثابلسااع ( فقرح07 

 ل( فقااارح3اركاااظ    مزعلااار ثبلزقنَااابد الظاااراة نػااارهبمؾاااوا ا

ا ؿاؽ  ( فقارح2اركاظ   مزعلر ثبلعوام  ال باعَخ امؾوا 

ثداعاخ كجَارح، ثداعاخ الظؾوا ااثا  ثادا   ل ا  فقارح هاٌ    لهذ

اترَااخ  نمزوضااطخ، ثداعااخ قلَلااخ، معدامااخ( ااعطَااذ لهااب اتازا

الزعاارف علااي اهظَااخ االغااسث الضاابنٌ  علااي الزااوالٌ  (0،2،3،4 

علااي االغاسث الضبلااش الزعارف  لنطاجخ للظؾااوا الزبثعاخ لااجالفقارح ثب

علي العاقاخ ثاَ  رررَت اهظَخ الظؾباا  االغسث الراث  الزعرف 

، ضاااانواد ، العظاااارالزؾؿااااَ  الدااضااااٌالظطاااازقلخ   الظزاَااااراد

معوقبد نػار الزقنَابد ااث الظوظفَ  السااعََ  نؾو آا ال دمخ(

 ضااذفقااد قطاام الااي جنطااجخ لظزاَاار الزؾؿااَ  الدااضاٌ السااعَاخ ف

فئااابد هٌ اثزدا َاااخ، مزوضاااطخ، اعداةٍاااخ، ةثلاااوو، ث ااابلواٍوش، 

علااااي  (6،5،4،3،2،0ن اترَااااخ  امبعطاااازَر( ااعطَااااذ اتاز

علااي  9/02/2704ااعاارً ات زجاابا اتالااٌ ثزااباٍ   ،الزااوالٌ

َ  الزااابثعَ  لظقااار ةا ااارح اتاغااابة عَناااخ عػاااوا َخ مااا  الظاااوظف

عظااا  رااام ثعاااد اعاااراث ات زجااابا اتالاااٌ ا االزاااداٍت السااعاااٌ

اضااااازعظ  الجرنااااابمظ ا 08/0/2705-4الجَبنااااابد للفزااااارح مااااا  

فٌ الظعبلغابد اتؽؿاب َخ  معبما  اتارجابل  SPSSاتؽؿب ٌ 

Person  امعبم  اتارجبلSpearman   اا زجباT  ااضازعظ )

فاااااااااٌ الظعبلغااااااااابد  Microsoft Excelظ مالجرناااااااااب

  ل(الظؾطوثخ Tا  وضم الظرعؼ ، النطت الظئوٍخاتؽؿب َخ ال

 انىتبئج و انمىبقشة:

ٍزكاظ  هاذا الهادف  /الغاسث اتالنزب ظ الهدف اتال/

ؾااوصَ  فااٌ مدٍرٍااخ زااعااخ ثبثاا  نؾااو جالزعاارف علااي آااث الظ

  :معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخ اكظب ٍؤرٌ

  آااث الظااوظفَ  الااسااعََ  نؾااو معوقاابد نػاار الزقنَاابد  اات //

( ان فقاارح 0الغاادال السااعَااخ فااٌ مؾبفتااخ ثبثاا (: ٍتهاار ماا  

 الزعقَااد االااارارَ  فاااٌ رغهَاااس الاااسااع ثبلزقنَااابد الؾدٍضاااخ( قاااد 

ؽؿاالذ علااي الظررجااخ اتالااي كظعااوي مهاام ماا  معوقاابد نػاار 

الزقنَبد السااعَخ  اهذ  النزَغخ رزفر ارفبقب  كجَرا  م  روؾ  الَج 

( فاٌ ؽاَ  ؽؿالذ 2703الطاب ٌ، االطاب ٌ ك  ما   الغجاواً 

ػاابل اتاغاابةً لؽقااول اٍكاابؽَخ، أٍاابو فقاارح  عاادو ما ظااخ الن

ؽق [ م  الزقنَخ الظراة نػرهب( علي الظررجخ ات َرحل اهاذا ٍادل 

علي ان آااث الظوظفَ  ؽول معوقبد الزقنَبد قاد رركاسد علاي 

الغبنت رَر العلظٌ فٌ نػر الزقنَاخ اقاد ٍعاوة يلاك اات  : لضقازهم 

   اال ان ثبةااح نػر الزقنَخ الذٍ  هم عسث منهب اهذا ااقؼ م

الفقااراد الااضاس اتالااي الزااٌ  ت رااررجم ثاابلزنتَم الظطاائال عاا  

نػر الزقنَخ  امزبثعزهب الجؾوس، اتاغبة، السااع(اانظب رركاسد 

علي اضلوة الزغهَس اعلي كلفخ الزقنَخ اعلاي التاراف اتمنَاخ 

للجلااد اصبنَااب :  لقلااخ معاارفزهم ثاابةااح نػاار الزقنَااخ ر طَطب  ارنفَااذا  

امزبثعخ( النبرغخ ع  عدو كفبٍاخ الزاداٍت ال ابؼ ثنػار ارقوٍظب  

( اهذ  النزاب ظ ت رزفار 88ؼ: ،2707،الزقنَخ السااعَخ ال ثؾر

( فاٌ ةااضازج عا  2700،م  النزب ظ الزٌ ؽؿ  علَهب  ركاَت

معوقبد نق  الزقنَبد فاٌ مؾبفتاخ ؾااػ الادٍ  اقاد ٍعاوة عادو 

زعقَاداد الرارَنَاخ اترفبي للفزرح السمنَاخ الزاٌ قاد ازةاةد فَهاب ال

 فٌ رغهَس السااع ازٍبةح ردهوا التراف اتمنَخ للجلد ل

 صبنَب//رررَت الظعوقبد علي افر الظؾباا الزٌ ررع  الَهب:

الظؾوا الظعوقبد الظزعلقخ ثبةااٍبد الزنتَظبد الؾ ومَخ 

 السااعَخ:

( ان فقااارح  قاااع  مااائهاد 2ٍتهااار مااا  عااادال  

السااعَاخ( عابثد ثبلظررجاخ  الزنتَم الظطائال عا  نػار الزقنَابد
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اتالاي ثبلنطاجخ للظؾاوا الظزعلاار ثبةااٍابد الزنتَظابد الؾ ومَااخ 

السااعَخ فٌ ؽَ  عبثد  عدو ما ظخ النػبل اتاغبةً  ؽقول 

اٍكبؽَخ، أٍبو ؽق ( م  الزقنَخ الظراة نػرهب( ثبلظررجاخ ات َارح 

طائال اهذا قد ٍػَر الي ان قلخ الزداٍجبد الزٌ ٍزلقهب الزنتاَم الظ

ع  نػر الزقنَخ ٍظض  عب قب  ااقؾب  اهذا ٍزفار الاي ؽاد كجَار ما  

 (ل88، ؼ:2707 ال ثؾر،ال ثؾر        ةااضخ  

 

آراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة فً محبفظة بببم .1جذول

 انمؼىقبت د
الوضم 

 الظرعؼ

الزررَت 

ؽطت 

 اتهظَخ

 0 3.26 الزعقَد االرارَ  فٌ رغهَس السااع ثبلزقنَبد الؾدٍضخل 0

 2 3.21 ال لفخ العبلَخ لزطجَر الزقنَخ السااعَخل 2

 3 3.18 التراف األمنَخ الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلدل 3

رطجَر اعزقبة السااع ثعدو اعوة عب د اثؾٌ كبفٌ ٍػغ  علي الظ بلرح فٌ  4

 الزقنَخل
 5ل4 3.15

عدو صقخ السااع ثبجاغبة السااعٌ م  ؽَش الوعوة فٌ رقدٍم ال دمبد اروفَر  5

 مد اد الزقنَخ ثعد رجنَهبل
 5ل4 3.15

 6 3.06 ر وف السااع م  رغرثخ الزقنَبد السااعَخ الغدٍدحل 6

تضزعظبل الزقنَخ اعزقبة السااع ثبن الزقنَخ الظطزعظلخ القدٍظخ كبفَخ ات ؽبعخ  7

 الؾدٍضخ الظراة نػرهبل
2.97 7 

 5ل8 2.91 قع  مئهاد الزنتَم الظطئال ع  نػر الزقنَبد السااعَخ 8

 5ل8 2.91 اقزؿبا عظلَخ نػر الزقنَبد علي فئبد معَنخ م  السااعل 9

 07 2.85 عدو مػباكخ السااع فٌ عظلَخ نػر الزقنَبد السااعَخل 07

 00 2.82 نػرهب ت رعبلظ الظػ اد السااعَخ الطب دح فٌ الظنطقخ الظطزهدفخلالزقنَبد الظراة  00

 02 2.79 عدو اعوة ةعم ؽ ومٌ كبفٌ لنغبػ عظلَخ نػر الزقنَخ السااعَخ ااضزظرااهبل 02

قع  الغبنت اجعامٌ السااعٌ فٌ اقنبع السااع ثكرااح رجنٌ الزقنَخ  03

 السااعَخ اثبلزبلٌ نػرهبل
 5ل03 2.76

عدو اعراث رقوٍم ةااً لعظلَخ نػر الزقنَبد للزعرف علي ااق  ضَر عظلَخ نػر  04

 الزقنَخ السااعَخل
 5ل03 2.76

 5ل05 2.74 قع  مزبثعخ الغهبز اتاغبةً للسااع اصنبث نػر الزقنَخ السااعَخل 05

 5ل05 2.74 ؾعوثخ رطجَر الزقنَخ الظراة نػرهبل 06

 07 2.56 الزقنَخ السااعَخلعدو اتلزساو ث طخ نػر  07

قلخ األنػطخ اتاغبةٍخ الزٌ رطبعد علي نػر الزقنَبد السااعَخ كبجٍكبؽبد  08

 الؾقلَخ ااٍبو الؾق ل
2.50 08 

قع  الزنطَر ثَ  عهبز اجاغبة السااعٌ اةاا ر الجؾش السااعٌ فٌ نػر  09

 09 2.41 الزقنَخ السااعَخ الي السااعل

اتاغبةً  ؽقول اٍكبؽَخ، أٍبو ؽق ( م  الزقنَخ الظراة  عدو ما ظخ النػبل 27

 نػرهبل
2.32 27 
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 دارٌبت انتىظٍمبت انحكىمٍة انسراػٍةإانمتؼهقة ب أراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة .2جذول

 انمؼىقبت د
انىسط 

 انمرجح

 انترتٍب
ؽطت 

 اتهظَخ

 0 3.26 ثبلزقنَبد الؾدٍضخلالزعقَد االرارَ  فٌ رغهَس السااع  0

 5ل0 2.91 قع  مئهاد الزنتَم الظطئال ع  نػر الزقنَبد السااعَخل 2

 5ل0 2.91 اقزؿبا عظلَخ نػر الزقنَبد علي فئبد معَنخ م  السااعل 3

4 
قااع  الغبنااات اجعامااٌ السااعاااٌ فاااٌ اقناابع الاااسااع ثكاارااح رجناااٌ الزقنَاااخ 

 5ل4 2.76 السااعَخ اثبلزبلٌ نػرهبل

5 
عدو اعراث رقوٍم ةااً لعظلَخ نػر الزقنَبد للزعارف علاي ااقا  ضاَر عظلَاخ نػار 

 5ل4 2.76 الزقنَخ السااعَخل

 6 2.74 قع  مزبثعخ الغهبز اتاغبةً للسااع اصنبث نػر الزقنَخ السااعَخل 6

 7 2.56 عدو اتلزساو ث طخ نػر الزقنَخ السااعَخل 7

8 
رطاابعد علااي نػاار الزقنَاابد السااعَااخ كبجٍكاابؽبد قلااخ األنػااطخ اتاغاابةٍخ الزااٌ 

 8 2.50 الؾقلَخ ااٍبو الؾق ل

9 
قااع  الزنطااَر ثااَ  عهاابز اجاغاابة السااعااٌ اةاا اار الجؾااش السااعااٌ فااٌ نػاار 

 9 2.41 الزقنَخ السااعَخ الي السااعل

07 
عاادو ما ظااخ النػاابل اتاغاابةً  ؽقااول اٍكاابؽَخ، أٍاابو ؽقاا ( ماا  الزقنَااخ الظااراة 

 07 2.32 نػرهبل

 

 

 مرتبطة ببنسراع:انمؼىقبت انمحىر 

( ان فقاارح  اعزقاابة الااسااع ثعاادو 3ٍتهاار ماا  عاادال  

اعااوة عب ااد اثؾااٌ كاابفٌ ٍػااغ  علااي الظ اابلرح فااٌ رطجَااار 

الزقنَااخ( عاابثد فااٌ الظررجااخ اتالااي لظؾااوا الظعوقاابد الظررجطااخ 

الاسااع فاٌ عظلَاخ  ثبلسااع فٌ ؽاَ  عابثد فقرح عادو مػاباكخ

نػر الزقنَبد السااعَخ( فٌ الظررجخ ات َارح، اهاذا ٍعناٌ  رؤكَاد 

الظجؾاوصَ  علااي ال لفااخ العبلَاخ لزطجَاار الزقنَااخ االاذً ٍعااد معوقااب  

كبفَاااب  لزاااؤ ر اا رل ااائ نػااار الزقنَااابد اانزػاااباهب فاااٌ ؾااافوف 

كظب ٍئكد الظجؾوصَ  علي ان الزنتَم الظطئال ع  نػار  ،السااع

مزبثعزهب ت ٍعد معوقب  كجَارا  مقباناخ ثبلظعوقابد ات ارى الزقنَخ ا

 ات ضَظب مػباكخ السااعل

 

 

 

 انمحىر انمتؼهق ببنتقىٍبت انمراد وشرهب: 

( ٍتهاار ان فقاارح  ال لفااخ العبلَااخ لزطجَاار 4ماا   ااال عاادال  

الزقنَااخ السااعَااخ(عبثد ثبلظررجااخ اتالااي فااٌ ؽااَ  عاابثد فقاارح 

نػرهب( ثبلظررجاخ ات َارح كظعاوي   ؾعوثخ رطجَر الزقنَخ الظراة

نػر للزقنَخ اهذا ٍعنٌ ان الظجؾوصَ  ٍران ان هنابخ كلفاخ عبلَاخ 

علي رطجَر الزقنَخ قد رنزظ م  عظلخ أموا منهب الزعقَاد االارارَ  

فٌ الزغهَس االاذً ٍائةً الاي ر اراا يهابة ااٍابة الاسااع الاي 

ثُعد مؿابةا  الداا ر الؾ ومَخ الظغهسح للزقنَخ مظب ٍسٍد ال لفخ اا

الزغهَس ع  السااع الزٌ ركبف الاي كلفاخ الزقنَاخ اهاذ  النزَغاخ 

رزفااار مااا  النزَغااااخ الزاااٌ روؾااا  الَهااااب  الغجاااواً ا الطااااب ٌ 

 (ل2703،

( 5الظؾوا الظزعلر ثبلعوام  ال باعَخ: ٍتهر م   ال عدال  

ان فقرح  التراف اتمنَخ الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلد( قاد عابثد 

ثبلظررجخ اتالي اقد ٍعوة يلك للتراف اتمنَاخ الزاٌ ضابثد فاٌ 

 (ل  2705اُانخ ات َرح عبو 

 

 



 حسون....                                                                         (2011) , 212-207(: 4) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ISSN 2072-3875                                                   212 
 

 انمرتبطة ببنسراع ى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة.أراء انمبحىثٍه وح3جذول

 انمؼىقبت د
الوضم 

 الظرعؼ

الزررَت 

ؽطت 

 اتهظَخ

اعزقبة السااع ثعدو اعوة عب د اثؾٌ كبفٌ ٍػغ  علي الظ بلرح فٌ رطجَر  0

 الزقنَخل
 5ل0 3.15

عدو صقخ السااع ثبجاغبة السااعٌ م  ؽَش الوعوة فٌ رقدٍم ال دمبد اروفَر  2

 مد اد الزقنَخ ثعد رجنَهبل
 5ل0 3.15

 3 3.06 ر وف السااع م  رغرثخ الزقنَبد السااعَخ الغدٍدحل 3

اعزقبة السااع ثبن الزقنَخ الظطزعظلخ القدٍظخ كبفَخ ات ؽبعخ تضزعظبل الزقنَخ  4

 الؾدٍضخ الظراة نػرهبل
2.97 4 

 5 2.85 عدو مػباكخ السااع فٌ عظلَخ نػر الزقنَبد السااعَخل 5

 

 انمرتبطة ببنتقىٍبت راتهب .أراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة4جذول

 انمؼىقبت د
الوضم 

 الظرعؼ

الزررَت 

ؽطت 

 اتهظَخ

 0 3.21 ال لفخ العبلَخ لزطجَر الزقنَخ السااعَخل 0

 2 2.82 الظطزهدفخلالزقنَبد الظراة نػرهب ت رعبلظ الظػ اد السااعَخ الطب دح فٌ الظنطقخ  2

 3 2.74 الظراة نػرهبلؾعوثخ رطجَر الزقنَخ  3

 

 .أراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة  انمرتبطة ببنؼىامم انخبرجٍة5جذول

 انمؼىقبت د
الوضم 

 الظرعؼ

الزررَت 

ؽطت 

 اتهظَخ

 0 08ل3 التراف اتمنَخ الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلد 0

ؽ اااومٌ كااابفٌ لنغااابػ عظلَاااخ نػااار الزقنَاااخ السااعَاااخ  عااادو اعاااوة ةعااام 2

 ااضزظرااهبل
2.79 2 

 

 

( ان 6 ٍتهر م  الغدال  الظؾباا ؽطت اتهظَخ:رررَت صبلضب //

عبثد ثبلظررجخ اتالي فٌ  الظعوقبد الظررجطخ ثبلسااعمؾوا 

ؽَ  عبث الظؾوا الظزعلر ثبةااٍبد الزنتَظبد الؾ ومَخ 

اهذا ٍػَر الي ان الظجؾوصَ     ثبلظررجخ ات َرح السااعَخ

الغَد فٌ نػر الزقنَبد  الظوظفَ  السااعَ (ٍئكدان اةا هم

السااعَخ اان الكع  الؾبؾ  هو نبرظ ع  معوقبد ا رى 

 للظعوقبد الظررجطخ ثبلسااعالزٌ رؤرٌ فٌ مقدمزهب ا
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 أراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة 6جذول

 

 انمؼىقبت د
الوضم 

 الظرعؼ

الزررَت 

ؽطت 

 اتهظَخ
 محىر انمؼىقبت انمرتبطة ببنسراع 0

 

 0 73ل3

 2 98ل2 انمتؼهق ببنظروف انخبرجٍةانمؼىقبت محىر  2

 انمتؼهق ببنتقىٍبت انمراد وشرهبانمؼىقبت محىر  3

 

 3 92ل2

 انمتؼهق بإدارٌبت انتىظٍمبت انحكىمٍة انسراػٍةانمؼىقبت محىر  4

 

 4 72ل2

 

الزعااارف علاااي عاقاااخ  /الغاااسث اتال/نزاااب ظ الهااادف الضااابنٌ

 وظفَ  الاااسااعََ  فاااٌ الػاااعتااث الظاااثاااآ الظطااازقلخ الظزاَاااراد

نؾاااو معوقااابد نػااار  السااعَاااخ الزبثعاااخ لظدٍرٍاااخ زااعاااخ ثبثااا 

 :الزقنَبد السااعَخ

 :مزاَر العظر

 (48-38 ( ان فئزاااٌ العظاااار 7ٍتهااار مااا  الغاااادال  

%( ما  ثاَ  33ل33قد ؽؿالذ علاي نطاجخ اتكضار   (59-49 ا

النطاجخ ( فبكضر 67 فئخ  ؽؿلذالفئبد العظرٍخ ات رى فٌ ؽَ  

ثاَ  اااث الظعرفخ فَظب ايا كبن هنابخ عاقاخ  %(ل02ل02اتق   

العظار مزاَار انػار الزقنَابد السااعَاخ معوقابد الظجؾوصَ  نؾو 

 زاااجايا ثالاااذ قَظ  Personمعبمااا  اتارجااابل الجطاااَم اضااازعظ  

قااعَ   ضاابلت ع طااٌ علااي ان اتارجاابلمظااب ٍاادل   (ل-35ل7 

االزااٌ ثلاااذ  الظؾطااوثخ Tالظعرفااخ معنوٍااخ العاقااخ اضاازعظلذ 

العاقخ عند مطزوى معنوٍخ  مظب ٍدل علي معنوٍخ (22ل2 قَظزهب 

معوقابد نػار للعظر ةاا فٌ رػا َؽ  اهذا ٍػَر الي ان 75ل7

 لعند فئخ عظرٍخ معَنخ الزقنَبد السااعَخ

 

 انمبحىثٍه ػهى وفق فئبت انؼمرتىزٌغ  7.جذول

قَظخ معبم   الظئوٍخالنطجخ  العدة الفئبد

 الجطَم اتارجبل

Person 27-37 7 2020ل 

 -35ل7

 33ل33 00 38-48

 33ل33 00 49-59

 02ل02 4 فبكضر -67

 077 33 الظغظوع

 

 

 الزؾؿَ  الدااضٌ: مزاَر

( اارفااااااابع نطاااااااجخ الزؾؿاااااااَ  8ٍتهااااااار مااااااا  عااااااادال 

%( فااااٌ ؽااااَ  50ل50( اي عاااابث ثنطااااجخ  ث بلواٍوشالدااضااااٌ 

%( فاٌ ؽاَ  73ل3عبثد نطجخ الزؾؿَ  الدااضٌ  مبعطزَر(  

ت ٍوعااد اً ماا  الزؾؿااَ  الدااضااٌ   اتثزدا َااخ االظزوضاااطخ( 

ااث الظجؾاوصَ  نؾاو معوقابد نػار الزقنَابد آاهذا ٍػاَر الاي ان 

الظعرفخ فَظب ايا كبن هنابخ عاقاخ السااعَخ كبنذ اكضر علظَخ،  

ااث الظجؾاااوصَ  نؾاااو معوقااابد نػااار الزقنَااابد السااعَاااخ ثاااَ  ا

  امزاَاار الزؾؿااَ  الدااضااٌ اضاازعظ  معبماا  اتارجاابل الررجااٌ

Spearman     ل  مظاب ٍادل علاي ان اتارجابل -33ل7االذً ثل)

 Tع طٌ ضبلت قعَ  عدا  الظعرفخ معنوٍاخ العاقاخ اضازعظلذ 

نوٍااخ ( مظااب ٍاادل علااي مع2.06االزااٌ ثلاااذ قَظزهااب    الظؾطااوثخ

للزؾؿاَ   اهاذا ٍػاَر الاي ان 75ل7العاقخ عند مطزوى معنوٍخ 

  لمعوقبد نػر الزقنَبد السااعَخةاا فٌ رػ َؽ  الدااضٌ
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 انمبحىثٍه ػهى وفق انتحصٍم انذراسً( تىزٌغ 8جذول)

قَظخ معبم   النطجخ الظئوٍخ العدة الزؾؿَ  الدااضٌ

اتارجبل 

Spearman 
 ؾفر ؾفر مزوضطخ

 33ل7-

 02ل02 4 اعداةٍخ

 33ل33 00 ةثلوو

 50ل50 07 ث بلواٍوش

 73ل3 0 مبعطزَر

 077 33 الظغظوع

 

 

 ضنواد ال دمخ: مزاَر

قاااد  ضااانخ (07-0( ٍتهااار ان فئاااخ  9مااا   اااال عااادال  

فااٌ ؽاَ  ؽؿاالذ فئااخ  (%39ل39  كضاارنطاجخ األالؽؿالذ علااي 

%( اهذا ٍدل علي ان 08ل08علي النطجخ اتق   ضنخ  (30-47 

الظعرفخ فَظب ايا كبن هنابخ ربلجَخ الظجؾوصَ  لدٍهم  دمخ ثطَطخ 

ااث الظجؾوصَ  نؾو معوقبد نػر الزقنَابد السااعَاخ آعاقخ ثَ  

 معبماا  اتارجاابل الجطاَم امزاَار الزؾؿااَ  الدااضااٌ اضازعظ  

Person  ًمظب ٍدل علي ان اتارجبل ع طٌ 0.39-ثل   االذ  )

  الظؾطاوثخ Tضبلت قاعَ  الظعرفاخ معنوٍاخ العاقاخ اضازعظلذ 

( مظاب ٍادل علاي معنوٍاخ العاقاخ عناد 2.56االزاٌ ثلااذ قَظزهاب  

ةاا  لطانواد ال دماخ اناهاذا ٍػاَر الاي  75ل7مطزوى معنوٍاخ 

 معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخل فٌ رػ َؽ 

 

 انمبحىثٍه ػهى وفق سىىات انخذمة( تىزٌغ 9جذول)

قَظخ معبم   النطجخ الظئوٍخ العدة ضنواد ال دمخ

 39ل39 03 07-0 اتارجبل

 39ل7-

 24ل24 8 00-27

 08ل08 6 20-37

 08ل08 6 30-47

 077 33 الظغظوع

 

 

  آااث الظوظفَ  السااعََ  اتال/الغسث الضبنٌنزب ظ الهدف 

 نؾو معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخ فٌ مؾبفتخ ااضم(: 

( ان فقاارح  التااراف األمنَااخ 07ٍتهاار ماا  الغاادال  

الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلد( قد ؽؿالذ علاي الظررجاخ اتالاي فاٌ 

ػار ؽَ  ؽؿلذ الفقرح  قع  مئهاد الزنتَم الظطئال ع  ن

الزقنَاابد السااعَااخ( علااي الظررجااخ ات َاارح اهااذا ٍاادل علااي ان 

الظجؾااوصَ  ت ٍعااسان معوقاابد نػاار الزقنَااخ السااعَااخ الااي اةااح 

نػرهب  الجؾوس، اتاغبة، السااع(اانظب لعوام  ا رى  باعَخ 

ةااح نػار م  عنبؾار ا اقد ٍعوة يلك ل ونهم ٍرانهب اكضر معوقب  

 نػر الزقنَخلَر عظلَخ عالزقنَخ االزٌ ر
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أراء انمبحىثٍه وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة فً محبفظة واسط. 10جذول 

 اتهظَخ الزررَت ؽطت الوضم الظرعؼ انمؼىقبت د

 0 35ل3 التراف األمنَخ الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلدل 0

 5ل2 29ل3 العبلَخ لزطجَر الزقنَخ السااعَخل ال لفخ 2

عدو صقخ السااع ثبجاغبة السااعٌ م  ؽَش الوعاوة فاٌ رقادٍم  3

 ال دمبد اروفَر مد اد الزقنَخ ثعد رجنَهبل
 5ل2 29ل3

 4 08ل3 الزعقَد االرارَ  فٌ رغهَس السااع ثبلزقنَبد الؾدٍضخل 4

ٍػااغ  علاااي اعزقاابة الااسااع ثعااادو اعااوة عب ااد اثؾاااٌ كاابفٌ  5

 الظ بلرح فٌ رطجَر الزقنَخل
 5ل5 76ل3

 5ل5 76ل3 اقزؿبا عظلَخ نػر الزقنَبد علي فئبد معَنخ م  السااعل 6

 3ل7 97ل2 ر وف السااع م  رغرثخ الزقنَبد السااعَخ الغدٍدحل 7

اعزقاابة الااسااع ثاابن الزقنَااخ الظطاازعظلخ القدٍظااخ كبفَااخ ات ؽبعااخ  8

 الظراة نػرهبلتضزعظبل الزقنَخ الؾدٍضخ 
 3ل7 97ل2

قلخ األنػطخ اتاغبةٍخ الزٌ رطبعد علي نػر الزقنَبد السااعَخ  9

 كبجٍكبؽبد الؾقلَخ ااٍبو الؾق ل
 3ل7 97ل2

قع  الغبنت اجعامٌ السااعٌ فٌ اقنبع الاسااع ثكارااح  07

 رجنٌ الزقنَخ السااعَخ اثبلزبلٌ نػرهبل
 5ل9 94ل2

 5ل9 94ل2 الزقنَخ السااعَخلعدو اتلزساو ث طخ نػر  00

02 
 عدو مػباكخ السااع فٌ عظلَخ نػر الزقنَبد السااعَخل

 00 88ل2

 02 85ل2 ؾعوثخ رطجَر الزقنَخ الظراة نػرهبل 03

04 
عاادو اعااراث رقااوٍم ةااً لعظلَااخ نػاار الزقنَاابد للزعاارف علااي 

 03 79ل2 ااق  ضَر عظلَخ نػر الزقنَخ السااعَخل

05 
نػرهب ت رعبلظ الظػ اد السااعَخ الطب دح فاٌ الزقنَبد الظراة 

 04 74ل2 الظنطقخ الظطزهدفخل

06 
قااع  الزنطااَر ثااَ  عهاابز اجاغاابة السااعااٌ اةاا اار الجؾااش 

 05 65ل2 السااعٌ فٌ نػر الزقنَخ السااعَخ الي السااعل

07 
عااادو اعاااوة ةعااام ؽ اااومٌ كااابفٌ لنغااابػ عظلَاااخ نػااار الزقنَاااخ 

 06 62ل2 السااعَخ ااضزظرااهبل

08 
قااع  مزبثعااخ الغهاابز اتاغاابةً للااسااع اصناابث نػاار الزقنَااخ 

 07 57ل2 السااعَخل

09 
عدو ما ظخ النػبل اتاغبةً  ؽقول اٍكبؽَخ، أٍبو ؽقا ( ما  

 5ل08 32ل2 الزقنَخ الظراة نػرهبل

 5ل08 32ل2 قع  مئهاد الزنتَم الظطئال ع  نػر الزقنَبد السااعَخ 27

 

 

/ الزعرف علي عاقخ الغسث الضبنٌ/نٌالضبنزب ظ الهدف 

الظزاَراد الظطزقلخ ثآااث الظوظفَ  السااعََ  فٌ الػعت 

السااعَخ الزبثعخ لظدٍرٍخ زااعخ ااضم نؾو معوقبد نػر 

الزقنَبد السااعَخ:
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 :مزاَر العظر

قاااد  (52-42(ان الفئاااخ العظرٍاااخ  00 ٍتهااار مااا  الغااادال 

%( فاٌ ؽاَ  ؽؿالذ الفئاخ 30ل35ؽؿلذ علي النطجخ اتكضار  

الظعرفااخ فَظااب %( 77ل2( علااي النطااجخ اتقاا   74-64العظرٍااخ  

ايا كاابن هناابخ عاقااخ ثااَ  اااث الظجؾااوصَ  نؾااو معوقاابد نػاار 

 اضااازعظ  معبمااا  اتارجااابل العظااارالزقنَااابد السااعَاااخ امزاَااار 

 مظب ٍدل علي ان اتارجابل   (35ل7 االذً ثل   Person الجطَم 

 Tالظعرفخ معنوٍخ العاقخ اضزعظلذ عدا قعَ   موعت لرةً

( مظااب ٍاادل علااي معنوٍااخ 2.22االزااٌ ثلاااذ قَظزهااب   الظؾطااوثخ

 للعظاارل اهااذا ٍػااَر الااي انااج 75ل7العاقااخ عنااد مطاازوى معنوٍااخ 

 ةاا فٌ رػ َؽ الظعوقبد اصنبث عظلَخ نػر الزقنَبد السااعَخل 

 مزاَر الزؾؿَ  الدااضٌ:

 

( ان الزؾؿااَ  الدااضااٌ  مزوضااطخ( قااد 02ٍتهاار ماا  الغاادال  

( فاٌ ؽاَ  لام رتهار النزاب ظ 72ل27ؽؿ  علاي النطاجخ اتكجار  

اعاااوة الزؾؿاااَ  الدااضاااٌ  الظبعطااازَر( اهاااذا ٍػاااَر الاااي ان 

الزؾؿااَ  الدااضااٌ للظجؾااوصَ  العاابملَ  فااٌ الػااعت السااعَااخ 

لَب الظعرفخ الزبثعخ لظدٍرٍخ زااعخ ااضم رفزقر الي الػهبةاد الع

فَظب ايا كبن هنبخ عاقخ ثَ  اااث الظجؾوصَ  نؾاو معوقابد نػار 

الزقنَااابد السااعَاااخ امزاَااار العظااار اضااازعظ  معبمااا  اتارجااابل 

(  مظااب ٍاادل علااي ان -472ل7االااذً ثلاا   Spearman الرراات 

اتارجبل  ع طٌ ضبلت ثَ  الظزاَارٍ  الظعرفاخ معنوٍاخ العاقاخ 

( مظااب ٍاادل 3.38ثلاااذ قَظزهااب  الظؾطااوثخ  االزااٌ  Tاضاازعظلذ 

اهااذا  70ل7ل ا75ل7علااي معنوٍااخ العاقااخ عنااد مطاازوى معنوٍااخ 

ٍػاااَر الاااي ان للزؾؿاااَ  الدااضاااٌ ةاا ااقاااؼ فاااٌ رػااا َؽ 

 معوقبد نػر الزقنَبد السااعَخل 

 

 انمبحىثٍه ػهى وفق فئبت انؼمرتىزٌغ  11جذول

 العدة الفئبد
النطجخ 

 الظئوٍخ

قَظخ معبم  

اتارجبل 

Pearson 

 50ل03 6 27-37

 35ل7

 43ل32 02 30-40

 30ل35 03 42-52

 50ل03 5 63 -53

 77ل2 0 64-74

 077 37 الظغظوع

 

 

 

 تىزٌغ انمبحىثٍه ػهى وفق انتحصٍم انذراس12ًجذول.

الزؾؿَ  

 الدااضٌ

النطجخ  العدة

 الظئوٍخ

قَظخ معبم  

اتارجبل 

Spearman 62ل20 8 اثزدا َخ 

 
**

 -472ل7

 

 72ل27 07 مزوضطخ

 80ل07 5 اعداةٍخ

 90ل08 7 ةثلوو

 90ل08 7 ث بلواٍوش

 ؾفر ؾفر مبعطزَر

 077 37 الظغظوع

( ان فئااااخ 03ضاااانواد ال دمااااخ: ٍتهاااار ماااا  الغاااادال   مزاَاااار

 (94ل45 قااااد ؽؿاااالذ علااااي النطااااجخ اتكضاااار ضاااانخ (00-27 

علاااي  ضااانخ (47-30ا  ضااانخ (37-20فاااٌ ؽاااَ  ؽؿااالذ فئاااخ  

الظعرفاااخ فَظاااب ايا كااابن هنااابخ عاقاااخ   (80ل07 النطاااجخ اتقااا 

ثاااَ  اااث الظجؾاااوصَ  نؾاااو معوقااابد نػااار الزقنَااابد السااعَاااخ 

  Person امزاَاار العظاار اضاازعظ  معبماا  اتارجاابل الجطااَم 

(  مظاااب ٍااادل علاااي ان اتارجااابل  لااارةً 075ل7االاااذً ثلااا   

 Tموعااات قاااعَ  عااادا الظعرفاااخ معنوٍاااخ العاقاااخ اضااازعظلذ 

عااادو ( مظاااب ٍااادل علاااي 1.01االزاااٌ ثلااااذ قَظزهاااب    الظؾطاااوثخ

اهاااذا  70ل7ا ل 75ل7معنوٍاااخ العاقاااخ عناااد مطااازوى معنوٍاااخ 

ةاا فااااٌ رػاااا َؽ  لااااَص لطاااانواد ال دمااااخٍػااااَر الااااي انااااج 

 لمعوقبد نػر الزقنَبد السااعَخ

 ( تىزٌغ انمبحىثٍه ػهى وفق سىىات انخذمة13جذول)

ضنواد 

 ال دمخ

معبم  قَظخ  النطجخ الظئوٍخ العدة

 اتارجبل

 72ل29 00 0-07

 075ل7

 94ل45 07 00-27

 80ل07 5 20-37

 80ل07 4 30-47

 077 37 الظغظوع

 

السااعََ   الظوظفَ  آااث الظقبانخ ثَ // الضبلشنزب ظ الهدف 

الزبثعََ  لظدٍرٍخ زااعخ ثبث  ااااث الظوظفَ  السااعََ  

معوقبد نػر رؾدٍد نؾو  ااضم الزبثعََ  لظدٍرٍخ زااعخ 

لالزقنَبد السااعَخ   



 حسون....                                                                         (2011) , 212-207(: 4) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ISSN 2072-3875                                                   217 
 

منَخ الؿعجخ الزٌ التراف األان فقرح   (04ٍتهر م  الغدال  

قد ؽؿلذ علي الظررجخ اتالي فٌ ؽَ  ؽؿلذ  (ٍظر ثهب الجلد

عدو ما ظخ النػبل اتاغبةً  ؽقول اٍكبؽَخ، أٍبو فقرح  

 كظب لعلي الظررجخ ات َرح (ؽق ( م  الزقنَخ الظراة نػر 

ٍوعد فراي معنوٍخ ثَ  آااث الظوظفَ   ت اظهرد نزب ظ الجؾش

قَظخ  ان اي اظهرد نزب ظ الجؾش الظدٍرٍزَ السااعََ  فٌ ك  

اهذا ل (75ل7اعند مطزوى معنوٍخ  ( 358ل7 ثل   Tا زجبا 

فٌ رؾدٍد معوقبد نػر الزقنَبد ااث الظجؾوصَ  آٍعنٌ رقباة 

 ا ع  انج ٍظ   عد هذ كفؽطت مؾبفتزج، السااعَخ ك  

نػر الزقنَبد ل ا رعَر الزٌ الظعوقبد هٌ الظعوقبد الؾقَقَخ 

  لالظؾبفتزَ 

 وحى مؼىقبت وشر انتقىٍبت انسراػٍة بٍه محبفظتً بببم وواسط مقبروة أراء انمبحىثٍه 14جذول

X1 X2 X انمؼىقبت د
 

ت 
رَ
ر
الز

ت 
ط
ؽ

َخ
هظ

ت
ا

 

ا 
جب
 ز

ا
T

 

 0 26ل3 35ل3 3.18 التراف األمنَخ الؿعجخ الزٌ ٍظر ثهب الجلدل 0

0.358 

 2 25ل3 29ل3 3.21 ال لفخ العبلَخ لزطجَر الزقنَخ السااعَخل 2

 3 22ل3 08ل3 3.26 رغهَس السااع ثبلزقنَبد الؾدٍضخل الزعقَد االرارَ  فٌ 3

4 
عدو صقخ السااع ثبجاغبة السااعٌ م  ؽَش الوعوة فٌ 

 رقدٍم ال دمبد اروفَر مد اد الزقنَخ ثعد رجنَهبل
 4 22ل3 29ل3 3.15

5 
اعزقبة السااع ثعدو اعوة عب د اثؾٌ كبفٌ ٍػغ  علي 

 الظ بلرح فٌ رطجَر الزقنَخل
 5 07ل3 76ل3 3.15

 6 70ل3 97ل2 3.06 ر وف السااع م  رغرثخ الزقنَبد السااعَخ الغدٍدحل 6

7 
اقزؿبا عظلَخ نػر الزقنَبد علي فئبد معَنخ م  

 السااعل
 7 98ل2 76ل3 2.91

8 
اعزقبة السااع ثبن الزقنَخ الظطزعظلخ القدٍظخ كبفَخ ات 

 ؽبعخ تضزعظبل الزقنَخ الؾدٍضخ الظراة نػرهبل
 8 97ل2 97ل2 2.97

 9 86ل2 88ل2 2.85 عدو مػباكخ السااع فٌ عظلَخ نػر الزقنَبد السااعَخل 9

0

7 

قع  الغبنت اجعامٌ السااعٌ فٌ اقنبع السااع 

 ثكرااح رجنٌ الزقنَخ السااعَخ اثبلزبلٌ نػرهبل
 07 85ل2 94ل2 2.76

0

0 
 00 79ل2 85ل2 2.74 ؾعوثخ رطجَر الزقنَخ الظراة نػرهبل

0

2 

الزقنَبد الظراة نػرهب ت رعبلظ الظػ اد السااعَخ 

 الطب دح فٌ الظنطقخ الظطزهدفخل
 02 78ل2 74ل2 2.82

0

3 

عدو اعراث رقوٍم ةااً لعظلَخ نػر الزقنَبد للزعرف 

 علي ااق  ضَر عظلَخ نػر الزقنَخ السااعَخل
 03 77ل2 79ل2 2.76

0

4 
 04 75ل2 94ل2 2.56 عدو اتلزساو ث طخ نػر الزقنَخ السااعَخل

0

5 

قلخ األنػطخ اتاغبةٍخ الزٌ رطبعد علي نػر الزقنَبد 

 السااعَخ كبجٍكبؽبد الؾقلَخ ااٍبو الؾق ل
 05 73ل2 97ل2 2.5

0

6 

عدو اعوة ةعم ؽ ومٌ كبفٌ لنغبػ عظلَخ نػر الزقنَخ 

 السااعَخ ااضزظرااهبل
 06 77ل2 62ل2 2.79

0

7 

للسااع اصنبث نػر قع  مزبثعخ الغهبز اتاغبةً 

 الزقنَخ السااعَخل
 07 62ل2 5ل2 2.74

0

8 

قع  مئهاد الزنتَم الظطئال ع  نػر الزقنَبد 

 لالسااعَخ
 08 60ل2 32ل2 2.91

0

9 

قع  الزنطَر ثَ  عهبز اجاغبة السااعٌ اةاا ر 

 الجؾش السااعٌ فٌ نػر الزقنَخ السااعَخ الي السااعل
 09 53ل2 65ل2 2.41

2

7 

ما ظخ النػبل اتاغبةً  ؽقول اٍكبؽَخ، أٍبو عدو 

 ؽق ( م  الزقنَخ الظراة نػرهبل
 27 32ل2 32ل2 2.32
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للوق  اتمنٌ رَار الظطازقر للجلاد مظب ضجر نطزنزظ ان 

 جَاار صاار الَااخ األعالساااالزعقَااد االاارارَ  فااٌ رغهَااس الزقنَاابد 

قوٍااخ ثااَ   عاقااخٍوعااد  كظااب انااج ت ،نػاارالعلااي ةقااخ اضاارعخ 

ااثهام نبثعاخ ما  آيلك ان  ،ااث الظجؾوصَ الظزاَراد الظطزقلخ اآ

فااري معنااوً ثااَ  آااث  اعااوة ويلااك عاادؾااؾخ اٍئكااد  لالواقاا 

معوقاابد نػاار الزقنَاابد  ٍاادالظجؾااوصَ  ل ااا الظؾاابفتزَ  فااٌ رؾد

الواقاؼ اان هاذا فابن للظعوقابد ات ارى اتصار  ام  لالسااعَخ

لااذا نوؾااٌ ثبتهزظاابو فااٌ اقاا  ال طاام  ،قاا َاات األرالزرا ااذد 

الظا ظخ لنػر الزقنَبد ازٍابةح الادعم الؾ اومٌ للاسااع الظغابل 

ع  قرااح مزبثعخ عظلَاخ النػار فاٌ عظَا   فكا   نػر الزقنَبد

 لمراؽلهب

 

 انمصبدر:

جؾااااار، ازهااااابا ؽظاااااسح مهااااادً اؽطاااااَ   كاااااَر الطاااااب ٌ، ال

اةااح نػاار الزقنَاابد ،الؾبعاابد الظعرفَااخ للعاابملَ  فااٌ 2707

السااعَااخ فااٌ اضاام العااراي، ثؾااش منػااوا، مغلااخ العلااوو 

 (ل0 40السااعَخ العراقَخ،

 فاٌ اجاغابةٍخ الوضاب   ،اضاز داو2700عبضام، علاٌ لطَا  ،

 الظرغادٍ  نتار اعهاخ السااعَاخ ما  الزقبنابد نػار عظلَاخ

اعاقزهاب ثاجعف العواما ، ثؾاش منػاوا، مغلاخ  الاسااعََ 

 ل(5 42العلوو السااعَخ

، 2703الغجااواً، مبعااد علااٌ كَطاابن اؽطااَ   كااَر الطااب ٌ،

 الؾدٍضاخ ال َظَباٍاخ ااألضظدح الجذاا أؾنبف انزػبا مطزوى

 فاٌ الؾنطاخ مؾؿاول فاٌ زااعاخ العاقخ ياد االزوؾَبد

ثبث ، ثؾش منػاوا، مغلاخ  مؾبفتخ / الظؾباٍ  زااعخ غعجخ

 (ل4 5الفراد للعلوو السااعَخ،

، رقرٍااار انزااابط الؾنطاااخ 2704، الغهااابز الظركاااسً لإلؽؿااابث

، مدٍرٍااخ اتؽؿاابث السااعااٌ ، ازااح 2704االػااعَر لعاابو 

 لالز طَم

، آصاابا غااؾخ الظَااب  علااي الظطاابؽخ 2700ةهااع، فبقاا  عااواة،

ااتنزبط السااعٌ فٌ مؾبفتخ ثااداة/ ثؾاش منػاوا، الظغلاخ 

العراقَااخ للعلااوو اتقزؿاابةٍخ، الطاانخ الزبضااعخ، العاادة الؾاابةً 

 االضاصونل

، نظاويط نتارً للعاقااخ ثاَ  عهاابز 0998رااً، أما  عفزاابن،الا

الجؾاااوس السااعَاااخ اعهااابز اجاغااابة السااعاااٌ فاااٌ القطااار 

اااق  اتارجبل السااعٌ،  اضبلخ مبعطزَر(، رَر منػواح، 

 قطم اجاغبة السااعٌ، كلَخ السااعخ، عبمعخ ثاداة ل

،ةاا الزنتَظاابد الظئضطااخ  الجؾضَااخ، 0998ضااداة، ضاابهر ؽطاا ،

غااابةٍخ االزنفَذٍاااخ( فاااٌ نػااار الظظباضااابد السااعَاااخ ااتا

الغدٍاادح اأنااواع هااذ  الظظباضاابد، مغلااخ العلااوو السااعَااخ 

 (ل2 09العراقَخ ، 

، رؾطاااَ  اةااح ثااارامظ نػااار 2779الطاااب ٌ ، ؽطاااَ   كاااَر، 

ثؾش منػاااوا، مغلااااخ الفاااراد للعلااااوو الزقنَااابد السااعَااااخ،

 (ل2 0السااعَخ،

 الزقنَابد نػار نتابو رؾطاَ   ،2008  كاَر، ؽطاَ  الطاب ٌ،

 الف ر، ؽواا مغلخ ، العراي فٌ السااعَخ

 .الضبنٌ العدة

 نؾاو الاسااعََ  ، آااث الظاوظفَ 2700ركاَت، علاٌ اؽظاد،

 مؾبفتاخ فاٌ الاسااع الاي السااعَاخ الزقبنابد نقا  معوقابد

 (ل3 42الدٍ ل مغلخ العلوو السااعَخ العراقَخ، ؾاػ

السااعٌ اإٍاااخ ، اتاغااابة 2703قػاااطخ، عجاااد الؾلاااَم عجااابش،

 عدٍدح(عرٍ  تٍ  للطجبعخ، القبهرحل

اتالَااابد  ،2779مدٍناااخ الظلاااك عجاااد العسٍاااس للعلاااوو االزقنَاااخ،

الطااازرارَغَخ لجرنااابمظ الزقنَااابد السااعَاااخل  طاااخ مطااازقجلَخل 

-40P0001-PLNالظظل خ العرثَاخ الطاعوةٍخل اقام الوصَقاخ 

0001-AR01ل 

مؾظاااوة مكاااؾٌ، عجاااد و علاااٌ اثبضااام ؽااابزو ؽظَاااد ااؽظاااد 

، اتكزفاابث الااذارٌ االعغااس الاااذا ٌ لظؾبؾااَ  2702فااباش،

، 2705-2775الؾجوة الر َطخ فٌ ثعاف اتقطابا العرثَاخ 

 ( ل0 43مغلخ العلوو السااعَخ العراقَخ،

،ؽبلااخ انعااداو 2704منتظااخ اترذٍااخ االسااعااخ لألماام الظزؾاادح،

 اتم  الاذا ٌ فٌ العبلم رعسٍس الجَئخ الزظ َنَخ لزؾقَار اتما 

 الاذا َخ االزاذٍخ ،اامبل

 ا جاراث مطائولٌ  الظنتظاخ العرثَاخ للزنظَاخ السااعَاخ، اعزظابع

 الاااول  فاااٌ السااعَااااخ الزقبناااخ ثؾاااوس انقااا 

 ل2702العرثٌ،عظبن،

،ااقابع اتما  الااذاث 2703الظنتظخ العرثَخ للزنظَاخ السااعَاخ،

 العرثٌلال رلوول

 ل2705، ةلَ  الظطزضظر لعبو 2705هَئخ اضزضظبا ااضم،
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