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 الخالصة:
 يي ناحية االسحاقف البيوت البالسنيكيةفي الورقية وفق اعتبارات زراع الطماطة  لألسمدةمستوى االعتبار التقني استهدف البحث التعرف على   
بية االهمية النس ايجادرف على مستوى االعتبار في كل مجال من مجاالت البحث، و صالح الدين بشكل عام. وكذلك التع محافظة / بلدبقضاء 

 الورقية. لخصائص الشخصية في االعتبار التقني لألسمدةبعض اايجاد االهمية النسبية لكذلك و لالعتبار في كل مجال، 
 54البالغ عددهم  بلدفي ناحية االسحاقي بقضاء  في البيوت البالستيكيةمن مجموع زراع الطماطة  %06مبحوثًا يشكلون  54شمل البحث 

 لبعضلة من اسئضزارعًا بعد استبعاد عينة االختبار االولي، استخدم االستبيان أداة لجمع البيانات من المبحوثين يتكون من جزأين: الجزء االول ت
مقسمة على مجالين المجال االول محتوى السماد الورقي  الورقية لألسمدةفقرة لقياس االعتبار التقني  45المتغيرات المستقلة، وتضمن الجزء الثاني 

اجري اختبار اولي لغرض حساب الثبات فقرة،  60ويتكون من  طماطةاهمية االسمدة الورقية في انتاجية ال فقرات والمجال الثاني 8ويتكون من 
Pre-test اظهرت النتائج  ان  6.86طريقة الفا كرنباخ حيث بلغت قيمة معامل الثبات استخدمت مبحوث  46حجمها  استطالعية على عينة.

و استخدام ح، وان متغير االتجاه نوكذلك ضعف االعتبار التقني لمحتوى السماد الورقي مستوى االعتبار التقني كان متوسط يميل الى االنخفاض 
االسمدة من  وىمحتالورقية من حيث  باألسمدةاالسمدة اكثر اهمية من بقية المتغيرات االخرى، واوصى الباحث بضرورة تنفيذ انشطة ارشادية تعنى 

  زيادة انتاجية المحصول. العناصر الغذائية واهميتها في
 

 االعتبار التقني، زراع الطماطة في البيوت البالستيكية الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة: 
ة الصناعية في دأت ثورتُه مع بداية الثور فضل التقدم العلمي والتقني الذي بعالم اليوم عصر التحوالت الثقافية واالجتماعية والصناعية بيشهد     

تحديًا كل ، وال يزال العالم يبحث ويطور ويكتشف ما مع مطلع القرن الحادي والعشرينهاواخر القرن العشرين، ثم اشتدت الثورة التقنية ووصلت ذروت
ع تقدم الحياة منسان واشباع ربباته التي تزداد خدمة االلاجل السيطرة على البيئة وتسخير كل ما فيها  نالصعاب التي تقف بوجه العلم والعلماء م
 .العصرية وكل التحوالت التي تجري فيها

التقدم الزراعي مؤشرا اساسيا للحكم على تطور وحضارة االمم التي تتباين في درجة بلوبه بسبب االختالفات في طبيعة نظمها السياسية  يعدو    
عداد ا واالقتصادية واالجتماعية وان المدخل السليم لتحقيق النهوض والتقدم الزراعي وازالة كل ما يعيق سبل بلوغ مستويات عليا يكمن عموما في

( ان Rogers ،6554ويرى )  ، (7: 6558تنفيذ خطط ومشروعات تنموية هادفة وفي اطار استراتيجيات التنمية الزراعية )محمد والجادري،و 
مادي وال مادي، اي بمعنى ان لها شقان: اولها المواد والمعدات او المنتجات وثانيها المعارف واالجراءات   جانبين لتكنولوجيا عادًة ما تكون علىا
بيق تط التكنولوجيا عتبار( هذا المفهوم للتكنولوجيا باSwanson ،6557، ويؤكد )(Rogers،6554 :44) لتي تمثل االساس المعلوماتي للتكنولوجياا

، بحيث يفهم المزارعين كيفية االستفادة من هذه التكنلوجيا في تحسين ممارساتهم (Swanson ،6557 :664المعرفة من اجل برض علمي )
، فهي (Elyoghby)،6554 :0االنتاجية وذلك بهدف تطوير الزراعة وزيادة االنتاج الزراعي والمحافظة على البيئة بما يخدم عملية التنمية الريفية 

 . المناسبة لطبيعة التربةتتضمن تقديم مدخالت جديدة في الزراعة مثل االسمدة 
ه للتقيات الحديثة او مستهلك وتعد الدول العربية متبنيه، بني واالستهالكتتشاف الى اماكن الوتنتقل التقنيات من اماكن االنتاج واالختراع واالك   

كة مية المستدامة وهي المهمة التي تسعى الدول العربية الى تحقيقها باعتبارها دول مستهلنومع عملية الت المحلية وتعمل على مالئمة التقيات مع البيئة
اراء بعض  (، وقد اتفقتRogers،6554 :46او هي عملية التفاعل االنساني الذي ينقل من خالل شخص فكرة جديدة الى شخص اخر )للتكنولوجيا 

 .التقنية والعملية االنتاجية ررابط بين مصداهمية ايجاد ت ن في مجال نقل المستحدثات علىالباحثي
حيث يجعلها تميل إلى القاعدية إذ يتراوح  CaCO3 وبما أن معظم ترب المناطق الوسطى والجنوبية من العراق تمتاز بارتفاع كربونات الكالسيوم    
لالمتصاص   Availability of elements( مما يجعل صعوبة جاهزية العناصر الغذائية 4665( )خيرو: 8.4-7.4بين ) التربة لها ما PHالـ 
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بير ذائبة في  Complex Compounds التي تترسب بشكل مركبات معقدة ( mn,zn,fe) من قبل جذور النبات وخصوصا المغذيات الصغرى
 . (55-54، 4665)خيرو: محلول التربة

ب عن بتؤدي العناصر الغذائية وظائف مهمة وتلعب دورا في التغذية النباتية فالبوتاسيوم يزيد من كفاءة النباتات لتحمل اإلجهاد المائي المتسو       
بات من من احتياجات الن %84كما يمكن عن طريق التغذية الورقية تلبية  ،Hsiao & Lauchli :1986)،486-264 ظروف الملوحة والجفاف )

نما مكمل له 645، 4666صر الغذائية )عبدول:العنا ، Jones:6554)(، ولكن هذا ال يعني أن التسميد الورقي هو بديل عن التسميد األرضي وا 
طريقة التحضير واالضافة والكمية المضافة نوع السماد الورقي وفقًا لمرحلة نمو النبات) نشرة  علىفعالية السماد الورقي  وتتأثر، (62-67

ة من اال انُه درجة فعاليتها تتوقف على جمل الكيمياويةوبالربم من االهمية الكبيرة الستعمال االسمدة الورقية كمكمل لألسمدة  ،(60، 4666ارشادية،
العتبار التقني والتي تشكل اوتوصيات علمية  خبرات البشري المستخدم لهذه االسمدة  بما يمتلكُه من معلومات و العنصر يأتي في مقدمتها  العوامل

ا جاءت فكرة من هنو  وكذلك اهميتها في زيادة االنتاج واالنتاجية وتحسين الحاصل كمًا ونوعًا،من العاصر الغذائية  عن محتوى هذه االسمدة الورقية
 البحثية االتية. التساؤالتعلى  ةلإلجابالبحث الحالي 

 محافظة صالح الدين د/بلبقضاء  ناحية االسحاقي كية فيفي البيوت البالستي طماطمالورقية وفقًا العتبارات زراع ال لألسمدةما االعتبار التقني  -6
 بشكل عام.

 لألسمدة الورقية في كل مجال من مجاالت البحث.ما االعتبار التقني  -4
 لقيم االعتبار التقني في كل مجال من مجاالت الدراسة. األهمية النسبيةما  -2
 في البيوت البالستيكية في االعتبار التقني لألسمدة الورقية. الطماطم ما االهمية النسبية للخصائص الشخصية لزراع -5
 

   Research Objectives: اهداف البحث
 بلد/سحاقي بقضاء ناحية اال التعرف على مستوى االعتبار التقني لألسمدة الورقية وفقًا العتبارات زراع الطماطم في البيوت البالستيكية في  -6

 محافظة صالح الدين بشكل عام. 
السماد الورقي في زيادة انتاجية التعرف على االعتبار التقني في كل مجال من مجاالت البحث التالية )محتوى السماد الورقي(، )اهمية  -4

 المحصول(.
 األهمية النسبية لقيم االعتبار التقني في كل مجال من مجاالت الدراسة. ايجاد -2
 التعرف على مستوى االعتبار التقني في كل فقرة من فقرات البحث. -5
 ة الورقية.في االعتبار التقني لألسمد لزراع الطماطة لخصائص الشخصيةبعض اايجاد االهمية النسبية ل -4

 
  Statistical hypothesisالفرضية االحصائية: 

 ال يوجد فرق في االهمية النسبية للخصائص الشخصية للمبحوثين في االعتبار التقني. -6
  Alternative hypothesisالفرضية البديلة: 

 يوجد فرق في االهمية النسبية للخصائص الشخصية للمبحوثين في االعتبار التقني. -6
 االجرائية: التعريفات

 ناحية زيادة االنتاجية. محتوى السماد الورقي او من حيث  سواء منة عملالمست لألسمدة الورقية همية التقنيةاالعتبار التقني: األ -6
كمًا  االنتاج وتحسينلنبات نمو اتحتوي على عناصر بذائية مهمة لترش مباشرًة على اوراق النبات  الورقية : نوع من المغذيات السماد الورقي -4

 .ونوعاً 
 

 قة العمليمواد وطر 
 منهجية البحث:

صورة  وُاتبع المنهج الوصفي ألنُه من اكثر المناهج مالئمة مع البحث الحالي، اذ يعد مناسبًا في تلخيص البيانات الرقمية وتحويلها الى شكل أ  
راء آ من خالل جمع البيانات عن مستوى أويمكن فهمها باستخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائية والوصول الى نتائج وتعميمات دقيقة عن الظاهرة 

من ثم تصنيف تلك البيانات والحقائق ومعالجتها وتحليلها تحلياًل ، 333):2000 )ملحم ,ومواقف وردود أفعال بشأن موضوع ما أو ظاهرة معينة 
  .61):2002رشيدي ,)الدقيقًا وتبيين االقتران الستخالص دالالتها والوصول إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة أو موضوع البحث بصورة وافية ودقيقة
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   منطقة البحث:
 تي تعد مصدروال التي تظم عدد من زراع الطماطة في البيوت اليالستيكية، محافظة صالح الدينب االسحاقي في قضاء بلدناحية في  اجري البحث

 رض االستهالك العائلي.دخل رئيسي لهذه العوائل وكذلك لغ
 مجتمع وعينة البحث:

وبعد استبعاد عينة االختبار االولي البالغة ، اً زارع 54البالغ عددهم  سحاقيالفي ناحية ا في البيوت البالستيكيةاطة مشمل البحث جميع زراع الط  
  ( مبحوثُا.54) هابلغ حجم (%06) اختيرت منهم عينة عشوائية بنسبة. زارعاً  74مبحوثًا اصبح عدد الزراع الكلي  46

 داه جمع البيانات:ا
 : وكما يلي استمارة استبيان تاعدتحقيق اهداف البحث و  جمع البيانات لغرض  

 االطالع على مصادر المعلومات العلمية واستشارة مختصين في مجال االسمدة ومحاصيل الخضر. اواًل:
ستيكية، مصادر في البيوت البال مالمتعلقة بزراع الطماط الخصائص الشخصيةتم اعداد استمارة مكونة من جزأين تضمن الجزء االول بعض  ثانيًا:  

( فقرات وضع امامها مقياس متدرج رباعي )دائمًا، احيانًا، نادرًا ال احصل( اعطيت قيم رقمية 7المعلومات عن االسمدة الورقية: قيس من خالل )
 ىالسماد الورقي علتخدام عدد سنوات استخدام السماد الورقي: قيس المتغير بعدد سنين اس(،46-7( وبذلك بلغ المدى لنظري )، صفر6، 4، 2هي )

 (likert Scale) مقياس ليكرت الثالثي( فقرات وباستخدام 8تم قياسة من خالل )االسمدة الورقية استخدم  عمالالتجاه نحو استالطماطة، ا محصول
 greenالبيوت البالستيكية )عدد (، 45 -8) االتجاه لمقياسالمدى النظري  وبذلك بلغ (6، 4، 2اعطيت قيم رقمية ) )موافق، محايد، بير موافق(

house ) تم قياسه من خالل عدد البيوت البالستيكية التي يمتلكها المبحوث. و 
 62لى مجالين: المجال االول مكون من ا ةمقسم فقرة قياسية 24لسماد الورقي مكون من س لقياس االعتبار التقني لتضمن مقيا الجزء الثانياما    

انتاجية  فيرقي لسماد الو ألهمية ا التقني فقرة لقياس االعتبار 44لمحتوى السماد الورقي والمجال الثاني مكون من  التقني فقرات لقياس االعتبار
 يةقيم رقم خصصت لهذه المستويات) لم اعرف، اعرف فقط، اعرف ولدي معلومات(  وضع امامها مقياس ثالثي المستوياتمحصول الطماطة، 

(6 ،4 ،2.) 
 المقياس: وثبات صدقثالثًا: 

فقرات وحذف  0موافقتهم على فقرات االستبيان وتم تعديل  بيان د من اجليسمن تم عرضُه على خبراء مختصين بالتلتحقيق صدق محتوى االستبيا  
رفة موافقتهم لمع، بعدها عرض االستبيان على مختصين باإلرشاد الزراعي (من المجال االول وفقرة واحدة من المجال الثاني فقراتثالث فقرات، ) 5

وبعد الحذف والتعديل اصبح عدد  ،فقرات 5وتم تعديل البحث،  دافهوتحقيق اهبير على مدى تمثيل الفقرات ظاهريًا من حيث الصيابة وسالمة التع
 بيوت البالستيكيةزراعًا لمحصول الطماطة في ال 65على عينة استطالعية مكونة من  Pre-testثبات اجري الولقياس  فقرة، 26فقرات االستبيان 

الفقرات ذات  حذفتم  القوة التميزية للفقرات ، وعند حساب6.70 باخ حيث بلغ معامل الثباتكرن، استخدمت طريقة الفااستبعدت من العينة النهائية
( فقرات 8الورقي ليبقى ) مجال االعتبار التقني لمحتوى السمادمن  انتفقر فقرات،   7وبذلك تم حذف  (6جدول ) التمييز الضعيف والتمييز السالب

االعتبار ألهمية السماد الورقي على انتاجية محصول الطماطة لتبقى مجال فقرات من  4ُحذفت و  (، ،45-8حيث بلغ المدى النظري لهذا المجال )
والمدى النظري للمقياس ككل  ( فقرة45وبلغ عدد فقرات المقياس بعد الحذف والتعديل ) ،58 -60فقرة وبذلك بلغ المدى النظري لهذا المجال ) 60
ابلب المصادر وهو معامل ثبات مقبول علميًا حسب  6.86فأصبح  بعد حذف الفقرات ثم حسب معامل ثبات الفا كرنباخ مرة ثانية، (.74 -45بلغ )

يقة المقابلة الشخصية وبطر النهائية  ، وبذلك اصبحت استمارة االستبيان صالحة من الناحية العلمية لجمع البيانات حيث جمعت بيانات العينةاالحصائية
  .44/0/4667ولغاية  6/4/4667خالل الفترة 

 القوة التميزية لفقرات اداة البحث في صيغتها االولية (1جدول )
 فقرات المجال الثاني فقرات المجال االول

 القوة التمييزية الفقرات القوة التمييزية الفقرات القوة التمييزية الفقرات القوه التمييزية الفقرات

1* 7110 1* 7111 11* 7170 11 7111 

2 7110 2 7120 12 7101  

1 7126 1 7110 11 7100 

0 7111 0 7100 10 7101 

0 7126 0 7100 10 7120 

6 7120 6 7110 16 7100 

0 7117 0 7111 10 7116 

0* 7176 0* 7110 10 7116 

0 7111 0 7120 10 7121 

17 7100 17* 7170- 27* 7110 

 1 او تمييز سالب )*( الفقرات المحذوفة بسبب ضعف قوة تمييزها
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  االحصائية: الطرائق
 .فضاًل عن مجموعة من الطرائق االحصائية اليدوية لتحليل البيانات والحصول على مدلوالتها (Spssاستخدم برنامج التحليل االحصائي )

 يمةق مجموع القيم الحاصلة الفعلية على مجال من مجاالت البحث: تم حسابها من حاصل قسمةاالهمية النسبية لالعتبار التقني لكل  -6
 .666× الحد االقصى للمقياس 

خصية كل متغير من الخصائص الشل النسبية هميةايجاد االلغرض استخدم  االهمية النسبية للخصائص الشخصية المتعلقة بالزراع:  -4
 (.658: 6585)الراوي،  الورقية من خالل القانون االتي: لألسمدةفي االعتبار التقني 

(
𝑆𝑋𝑖

𝑆𝑌𝑌
)    = Bi *Bi 

 حيث ان: 
*Bi .االهمية النسبية لكل متغير = 

Bi  قيمة =B .معامل االنحدار من جدول تحليل التباين لكل متغير 
SXi .مجموع مربعات المتغير المستقل = 

SYY =  ع مربعات العامل التابع.مجمو 
   i*B∑i/*B=  االهمية النسبية للمتغير= قيمة معامل االنحدار للمتغير/ مجموع معامالت االنحدار لجميع المتغيرات

 
 النتائج والمناقشة: تم مناقشة نتائج البحث حسب اهدافه.

السحاقي في ناحية ا البيوت البالستيكيةفي وفق اعتبارات زراع الطماطة  ةالورقي ةسمدمستوى االعتبار التقني لألالتعرف على الهدف االول: 
 بشكل عام. بلدقضاء ب
، تم 74 -45بين  قيمتُه النظرية على مقياس اعتبار تراوح ،55.47بمتوسط مقداره  42 -24ورقي بين تراوحت قيم االعتبار التقني للسماد ال  

 (.4ضمن الفئة المتوسطة، كما موضح في جدول ) ت اعلى نسبةنوكا ،تقسيم قيم االعتبار التقني الى ثالث فئات باستخدام المدى
 

 توزيع المبحوثين وفقًا لفئات االعتبار التقني للسماد الورقي بشكل عام.( 2جدول )
 المتوسط % العدد الفئات ت
 28.72 46 5 (56 -24منخفض ) 6
 55.48 54 65 (50 -56متوسط ) 4
 55.28 28 67 (42 -57عالي ) 2

 S.D= 4.73 %666 54 المجموع
 
 %04، وان %28نسبة ب المتوسط تليها فئة االعتبار العالي التقني من المبحوثين ضمن فئة االعتبار %54( ان نسبة 4يتضح من الجدول )     

وى وكذلك قية من حيث المحتبضعف معلوماتهم ومعارفهم عن االسمدة الور  يوصفون ضمن فئتي االعتبار المتوسط والمنخفض لذا من المبحوثين
وهذا قة البحث في منطمصادر معلومات التي يتعرض لها المبحوثين  ضعف اوفي زيادة االنتاجية للمحصول، وقد يكون سبب ذلك قلة  اهمية السماد

 االنتاجي زيادة اهميتها فكذلك انشطة ارشادية تستهدف تزويد الزراع بمعلومات عن االسمدة الورقية من حيث المحتوى و  يعد مؤشر على ضرورة تنفيذ
      كمًا ونوعًا.

 
 حث:التقني في كل مجال من مجاالت الب مستوى االعتبار التعرف علىالهدف الثاني: 

 المجال االول: االعتبار التقني لمحتوى السماد الورقي.
 -8بين ، على مقياس تبلغ قيمتُه النظرية 64.65مقداره  بمتوسط 65 -66بين  تراوحت قيم مستوى االعتبار التقني لمحتوى السماد الورقي ما   
ما موضح في ، كت اعلى نسبة ضمن فئة االعتبار المتوسطنالى ثالث فئات باستخدام قانون المدى، وكا وتم تصنيف قيم االعتبار التقني، 45

 (.   2جدول )
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 .ةالورقي ةدسماالعتبار لمحتوى األ لقيمتوزيع المبحوثين وفقًا  (3جدول )
 المتوسط % العدد الفئات ت
 66.60 54 65 (64 -66منخفضة ) 6
 64.46 28 67 (64 -62متوسطة ) 4
 64.66 46 5 (65 -60عالية ) 2

 S.D=2.04 %666 54 المجموع
 
 %86 وهذا يعني ان نسبة، %28بنسبة  متوسطعتبار ا فئةتليها  منخفض عتبارا فئةمن المبحوثين ضمن  %54نسبة ( ان 2يتضح من الجدول )  

محتوى  عن معرفيضعف معلوماتي و ب يوصفونحوثين بالممن  نسبة كبيرةان  مما يشير الىضمن فئتي االعتبار المتوسط والمنخفض من المبحوثين 
 هملتزويد يةتعنى باألسمدة الورقالى انشطة ارشادية  المبحوثينب ذلك عدم تعرض السماد الورقي من العناصر الغذائية المهمة للنبات وقد يكون سب

  ة المهمة لتغذية النبات.  يبمعلومات عن محتوى السماد الورقي من العناصر الغذائ
 

 .االعتبار التقني ألهمية السماد الورقي في انتاجية محصول الطماطةالمجال الثاني: 
 -60 ى مقياس تبلغ قيمتُه النظرية بين ، عل24.50بمتوسط مقداره  54 -46تراوحت قيم مستوى االعتبار التقني لمحتوى السماد الورقي ما بين     
ما موضح في جدول ، كون المدى، وكانت اعلى نسبة ضمن فئة االعتبار المتوسط، وتم تصنيف قيم االعتبار التقني الى ثالث فئات باستخدام قان58
(5   .) 
 

 على انتاجية الطماطة الورقي توزيع المبحوثين وفقًا لفئات االعتبار التقني للسماد (4جدول )
 المتوسط % العدد الفئات ت
 48.45 27 12 (47 -46منخفض) 6
 26.65 56 68 (25 -48متوسط ) 4
 25.68 22 64 (54 -24عالي ) 2

 S.D=4.85 %666 54 المجموع
 
ا فئة تليه ،عن اهمية االسمدة الورقية في زيادة انتاجية المحصول متوسطةمعلومات  يهملدمن المبحوثين  %56ان نسبة  (5يتضح من الجدول )   

 يرفمع ضعف وجود مما يشير الى %07 بلغت وان مجموع نسب المبحوثين في فئتي االعتبار المتوسط والمنخفض، %22بنسبة  عالياالعتبار ال
لى انشطة المبحوثين ا وقد يكون سبب ذلك عدم تعرض ،في زيادة انتاجية المحصول وتحسين نوعية الحاصل السماد الورقياهمية  عن يومعلومات

 . في تحسين نمو النبات وزيادة االنتاج كما وتحسين نوعيتهُ  االسمدة الورقيةاهمية يكون محتوى مادتها عن  رشاديةا
 في كل مجال من مجاالت البحث. لألسمدة الورقية التقنيالعتبار لاالهمية النسبية التعرف على : الهدف الثالث  
المكون من  قنياالعتبار التياس مق على للمقياسالعتبار التقني لألسمدة الورقية من خالل حساب القيمة القصوى قيم اتم قياس االهمية النسبية ل  

 (.4جدول )في ، كما موضح ثالث بدائل
 

 من مجاالت الدراسة. مجال االعتبار التقني في كلالنسبية لقيم  ألهميةا  (5جدول )
 لالعتبار % القيمة القصوى للمقياس  القيم الفعلية الحاصلة  المتوسط افراد العينة عدد العبارات الفئات ت
 %46 6686 454 64.65 54 8 اعتبار المحتوى 6
 %08 4606 6506 45.22 54 60 اعتبار االنتاج 4
 
من المعلومات فقط  %46م هيدوهذا يعني ان المبحوثين ل ،%46(  ان نسبة االعتبار التقني لمحتوى السماد الورقي كان 4يتضح من الجدول )   

اما االعتبار  ،%46محتوى األسمدة الورقية بنسبة لدى المبحوثين عن وجود ضعف معلوماتي ومعرفي  مما يشير الىحول محتوى السماد الورقي، 
من المعلومات  %24الى ان المبحوثين يفتقرون الى  يشير مما ،%08محصول الطماطم كمًا ونوعًا فقد بلغ  انتاجفي  ةالورقي ةدسمالا ألهميةالتقني 
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ية السماد اهم المبحوثين يحتاجون الى معلومات في بعض فقراتوقد يكون سبب ذلك ان  ،عن اهمية السماد الورقي في زيادة انتاجية المحصول
 مو وتحسين االنتاج كما ونوعًا.الورقي في زيادة الن

 .مقياس االعتبار التقني: التعرف على مستوى االعتبار التقني في كل فقرة من فقرات الرابع الهدف
 اواًل: فقرات محتوى االسمدة الورقية.

ظهر و ، باستخدام قانون المدى ، وتم وصفها الى ثالث مستويات6.86 -6.48رات محتوى السماد الورقي بين تراوحت قيم المتوسط المرجح لفق   
 (.0ان اعلى نسبة ضمن مستوى اعتبار متوسط كما موضح في جدول )

 
 .سمدة الورقية حسب المتوسطمستويات االعتبار لفقرات محتوى اال (6جدول )

 االعتبار مستوى  S.D المتوسط الفقرات ت

 منخفض 7100 1100 يحقق السماد الورقي غذاء متوازن للنبات 1

 منخفض 7100 1110 السماد الورقي يعطي للنبات مقاومة ضد بعض االمراض1 2

 منخفض 7106 1111 يحتوي السماد الورقي على عناصر صغرى مهمة للنبات1  1

 منخفض 7100 1120 يحتوي السماد الورقي على عناصر مفقودة بالتربة مفيدة للنبات1 0

 متوسط 7161 1167 السماد الورقي نتاج تقني متطور 0

 متوسط 7100 1100 الضائعات في السماد الورقي قليلة1 6

 عالي 7102 1107 السماد الورقي مكمل لألسمدة الكيمياوية 0

 عالي 7101 1160 تعطي االسمدة الورقية مفعول سريع للنبات1 0

 
توى فقرات مح نصف مقياسمما يشير الى ضعف معلومات المبحوث في  منخفضعتبار من الفقرات ضمن فئة ا %46 ( ان0يتضح من الجدول ) 

ان مجموع نسب االعتبار التقني و من الفقرات ضمن مستوى االعتبار العالي،  %44و توسط،الم المستوى منها ضمن %44 ، وانرقيالسماد الو 
عن محتوى االسمدة الورقية من العناصر  المبحوثينعارف ممعلومات و  ضعفوهو مؤشر حقيقي عن  %74 بلغلفقرات المنخفضة والمتوسطة ل

 األسمدة الورقية من العناصر الغذائية والسيما الصغرى.محتوى مما يشير الى اهمية تنفيذ انشطة ارشادية تعنى بالغذائية للنبات، 
 ثانيًا: فقرات اهمية السماد في زيادة انتاجية محصول الطماطة.

ان اكثر عدد من الفقرات ضمن  هر ، وظباستخدام قانون المدة ، وتم وصفها الى ثالث مستويات(4.76 -6.50) تراوحت قيم المتوسط للفقرات بين 
 (.7، كما موضح في جدول )مستوى اعتبار متوسط

 
 سمدة الورقية حسب المتوسط مستويات فقرات االعتبار لأل (7جدول )

 االعتبارمستوى  S.D المتوسط الفقرات ت

 عالي 7100 2101 الورقية على زيادة كفاءة النمو واالنتاجتساعد االسمدة  1

 عالي 7100 2102 يساعد التسميد الورقي على اعطاء انتاج مبكر1 2

 عالي 7100 2111 التسميد الورقي يحسن نوعية الحاصل1 1

 عالي 7100 2110 تزداد كفاءة السماد الورقي عند اتباع توصيات تحضير السماد 0

 عالي 7101 2120 السماد الورقي مقارنة مع االسمدة الكيمياوية1قلة تكاليف  0

 متوسط 7107 2127 تزيد تقنية التسميد الورقي من ربحية الزراع1 6

 متوسط 7102 2127 تنوع االسمدة الورقية مهم جداً للنبات1 0

 متوسط 7100 2122 التسميد الورقي يزيد معدل عقد الثمار1 0

 متوسط 7160 2110 من كمية االسمدة الكيمياوية للنبات1 تقلل االسمدة الورقي 0

 متوسط 7100 1100 1جودة النتائج عند استخدامه وفق مراحل نمو النبات 17

 متوسط 7100 1100 السماد الورقي يزيد من حجم الثمار1 11

 متوسط 7106 1100 يقلل السماد الورقي تكاليف زراعة المحصول1 12

 منخفض 7100 1162  يساعد السماد الورقي على تقليل كثافة االدغال النامية مع النبات1  11

 منخفض 7100 1167 السماد الورقي يزيد من معدل انتاج الدونم1 10

 منخفض 7100 1101 يقلل السماد الورقي استعمال مبيدات اآلفات الزراعية1 10

 منخفض 7102 1106 توصيات توقيتات الرش1تزداد كفاءة السماد الورقي عند اتباع  16

 
االسمدة الورقية في زيادة انتاجية المحصول قد حازت على مستوى اعتبار متوسط وهو  هميةاعتبار من فقرات ا %55ان ( 7يتضح من الجدول )  

بينما  ،حازت على مستوى اعتبار عاليمن الفقرات  %26وان  من الفقرات، %55بان لدى المبحوثين معلومات متوسطة التقدير عن مؤشر علمي 
من الفقرات  %05وهذا يعني ان  ، اهمية االسمدة الورقية في زيادة انتاجية المحصول حازت على مستوى اعتبار منخفض عنمن الفقرات  44%
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دة انتاجية سمدة الورقية في زيامما يشير الى اهمية تنفيذ انشطة ارشادية تعنى مادتها بدور االقد حازت على مستوى اعتبار متوسط الى منخفض 
  المحصول وتحسين االنتاج كمًا ونوعًا. 

االعتبار التقني للسماد الورقي.في  الخصائص الشخصيةلبعض : االهمية النسبية لهدف الخامسا  
 قيمة في يةللخصائص الشخصاالهمية النسبية ومن ثم حساب  ،على المتغير التابع للمتغيرات االنحدار االنحدار لتحديد قيم معامل اجري تحليل   

في مدى  مبحوثينالتعرف على اهمية كل عامل من العوامل المدروسة المتعلقة بال لغرض( foliar fertilization)الورقية  لألسمدةاالعتبار التقني 
 (.  6االهمية النسبية للمتغيرات كما موضح في الشكل ) نتائج وكانت ةالورقي لألسمدةتحديدهم لالعتبار التقني 

 

 
 ( يوضح االهمية النسبية للمتغيرات المستقلة في االعتبار التقني6الشكل )

 
من حيث االهمية  (، يليهAttitudeالسماد الورقي ) عمال( كانت لمتغير االتجاه نحو است6.48) ( ان اعلى اهمية نسبية6يتضح من الشكل )

( 6.60( واخيرا االهمية النسبية )6.65، ثم مصادر المعلومات بأهمية نسبية )(G.H. numberمتغير عدد البيوت البالستيكية ) (6.44) سبيةالن
 (.8(، ونتائج التحليل كما موضح في جدول )Years number) عدد سنوات استخدام االسمدة الورقيةلمتغير 

 
 .الخصائص الشخصية للمبحوثين في االعتبار التقنييوضح االهمية النسبية لبعض  (8جدول )

i*B∑i/*B i*B Bi Sxi/Syy Syy Sxi Variables 
6.65 6.647 6.562 6.626 87754 4756 Sours information 
0.06 6.666 6.476 6.656 87754 2456 Years numbers 
6.48 6.668 6.640 6.664 87754 5488 Attitude 
6.44 6.656 6.525 6.646 87754 6566 G.H numbers 
100% 6.687i=*Sum of B  SYY ،مجموع مربعات التابع =SXIات المستقلع= مجموع مرب 

 
اكثر اهتمام بالحصول على معلومات عن كلما كان  االسمدة الورقية عمالاتجاه نحو استالمبحوث اكثر انُه كلما كان ( 8يتضح من الجدول )  

ذين لديهم عدد البيوت البالستيكية وهذا يعني ان الزراع ال النسبية ، ويليه من حيث االهميةوبالتالي ازداد خبراتُه عن السماد الورقياالسمدة الورقية 
 مراحلسب حاالسمدة الورقية ونوعيتها وبالتالي يبحثون عن نوع السماد  استعمال يدركون اهمية ويأملون في تحقيق ربح منها بيوت بالستيكية اكثر

( لمتغير مصادر المعلومات 6.65وجاءت االهمية النسبية )النبات التي يستعمل خاللها السماد الورقي ومدى تأثير ذلك على انتاجية المحصول، 
 التي يطلع عليها المبحوثين كلما زادت معلوماتهم ومعارفهم عن ذات العالقة باألسمدة الورقية ُه كلما زادت مصادر المعلوماتوقد يكون سبب ذلك ان

معلومات وخبرات المبحوثين لم يتأثر بعدد  ( وقد يكون سبب ذلك ان6.60، اما متغير عدد السنوات فقد جاء بأهمية نسبية قليلة )االسمدة الورقية
حوث االسمدة الورقية للعدد من السنوات دون ان يدرك جميع جوانب اهمية سنوات استخدام المبحوث لألسمدة الورقية وبعبارة اخرى قد يستعمل المب

  هذه االسمدة.
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 االستنتاجات والتوصيات:
 اواًل: االستنتاجات

عف معرفي ، يستنتج من ذلك وجود ضالعتبار التقني المتوسط والمنخفضاظهرت النتائج ان اعلى نسبة من المبحوثين كانت ضمن فئة ا -6
 ة كبيرة من المبحوثين في االعتبار التقني بشكل عام.معلوماتي لدى نسب

 اجية.اهمية السماد في زيادة االنت من ضعف المعلومات في مجالمحتوى السماد الورقي اكثر  في مجالالمبحوثين  معرفيوجد ضعف في  -4
 كانت اقل من االهمية النسبية الهمية السماد في زيادة مجال محتوى السمادهرت النتائج ان االهمية النسبية لمعلومات المبحوثين في اظ -2

 محتوى االسمدة الورقية. مجالاالنتاجية، وهو مؤشر اخر عن ضعف معلومات المبحوثين في 
من اي متغير اخر، يستنتج من ذلك بأن متغير االتجاه من اكثر  ان االهمية النسبية لالتجاه نحو استعمال االسمدة الورقية كان اكثر -5

 للزراع.تغيرات تأثيرًا على االعتبار التقني الم
 التوصيات: 
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    The aims of this research were to identify the technological consideration level of foliar fertilization according 

to the tomato's farmers in green houses in Ishaqi in Balad district/ Salah-Adin governorate in general, and 

technological consideration level in the dominations. Furthermore, it was aimed to find the level of importance of 

Technological consideration for the two dominations. After that, the research was to find out the importance level 

of some variables with Technological consideration. 

   The research included 45 respondent with 67% of the total greenhouses farmers in ishaqi of balad district. A 

questionnaire was used as a tool to collect data from respondent. The first part of the questionnaire included 

questions for few independent variables. The second part include 24 question as a scale for Technological 

consideration of foliar fertilizer with two dominations. First one was foliar fertilizer content that had 8 questions, 

and the second one was the importance of foliar fertilizer in crops production that had 16 question. Pre-test was 

done for survey sample of 20 respondent. Reliability of the scale measured following cronbach's-Alph method 

was used to calculate the reliability which was 0.80. 

  The results demonstrated the level of farmers' technological consideration of foliar fertilization was moderate 

tended to low. that means farmers' background of foliar fertilization was low. Attitude variable was most 

importance other variables. The researcher recommended more extension activities and training course to be done 

to provide the tomato's farmers in greenhouses more information and experiences regarding foliar fertilizer 
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