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 الملخص

جزيةر  طةة على معوقات تطبيق أساليب تدوير المخلفات الزراعية  مةو وةهة   اةر الةزارم طةة ملط ة  ال التعرفاستهدف البحث     

جةال معوقةات مليب تةدوير المخلفةات اللباتية ا يا يةا  امجةال معوقةات تطبيةق اسة قضاء تكريت طة كل مجال مةو مجةا ت البحةث او   

كةل محةور مةو  ى معوقةات تطبيةق اسةاليب تةدوير المخلفةات اللباتية  طةةالتعرف علةتطبيق اساليب تدوير المخلفات الحيوا ي ا وكذلك 

 محاور مجال تدوير المخلفات اللباتي .

حبت مةله  عيلة  زارعا  سة 2540اختيرت ملط   الجزير  التابع  ل ضاء تكريت ملط    ةراء البحث الحالة بلغ عدد الزرام طيها    

ط ةر  لمجةال  15ع ط ر  بواقة 23مبحوثا اعدت استمار  استبيان ادا  لجمع البيا ات مكو    51% بلغ عدد اطرادها  2ب  عشوائي  بلس

حيةث بلةغ  سةتبياناسةتمار  ا  ط رات لمجةال المخلفةات الحيوا ية ا اسةتخدمت ةري ة  الفاكر بةاب لحسةات ال بةات 8المخلفات اللباتي  و 

  .0,89وصالحي  بلغت  0.80

 بأهمية  احةثوأوصةى البا الزراعية ات تواةه الزرام طة عملي  تطبيق اساليب تدوير المخلفةات معوق اظهرت  تائج البحث وةود    

 و اةةل تزويةدالعمل على ايجاد حلول ملاسب  لمعوقةات تطبيةق اسةاليب تةدوير المخلفةات الزراعية  وتلفيةذ ا شةط  ارزةادي  للةزرام مة

 لفات الزراعي .راء تدوير المخالزرام بالحلول الملاسب  وتدريبه  على كيفي  اة

 الكلمات المفتاحي   معوقات تطبيقا اساليب تدويرا مخلفات زراعي 
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Abstract 

  The research aimed to identify the obstacles to the application of methods of recycling agricultural 

waste from the point of view of the farmers in the AL-Jazeera area of Tikrit in each of the field of 

research, first: the field of obstacles to the application of methods of recycling plant waste, second 

the field of constraints on the application of methods of recycling animal waste, as well as identify 

the constraints of the application Methods of recycling plant waste in each axis. The area of Al-

Jazeera of Tikrit district was selected for the current research. The number of farmers was 2540, of 

which 2% were randomly selected. A questionnaire consisted of 23 items, 15 items for plant field 

and 8 for animal field, Chrounba's Alph method was used to calculate reliability at 0.80 and stability 

of 0.89 

  The result showed that there are obstacles facing farmers in the process of applying methods of 

recycling of plant waste, which concludes that there are real obstacles faced by farmers, which 

requires standing and finding ways to solve them and provide farmers with the appropriate solutions 

through targeted guidance activities, and recommended the importance of working to find suitable 

solutions to the constraints of the application of recycling methods Agricultural waste and the 
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implementation of agricultural extension activities in order to provide farmers with the appropriate 

solutions and training them on how to the application of methods of recycling agricultural waste 

Keywords: application constraints, recycling methods, agricultural waste 

 

 المقدمة ومشكلة البحث

 

اعةة ا و ال طةام الزرمةعي  تح يق ا ستغالل األم ل لعلاصر اإل تاج والموارد المتاح  وزيةاد  الةدخل اللةاتج اتستهدف التلمي  الزر   

راعية  الرقع  الز لمحدودي  طراد المجتمع و ارا  حج  الدخل ال ومة وبالتالة تحسيو مستوى المعيش  ألوالذي يؤدي بدوره الى زياد  

و الجا ةةب الكاملةة  مةةزيةةاد  السةةكان ب ةةور  مسةةتمر  كةةان  بةةد السةةعة الةةى ا سةةتفاد   و طةةة الوقةةت الحةةالة بسةةبب مشةةاكل ميةةاه الةةري

يةر  وك ةر طةة السةلوات األخ  wastesا تشر لفظ المخلفات  حيث( 72  2010الزراعي  )عيسى وآخرون االمخلفات  هاملالزراعة و

لفةات لفةظ المخق ويطلة الحديث علها وصارت تع د اللدوات والمؤتمرات لدراستها وتتبع التطورات الت لية  طةة معاملتهةا واسةتغاللها ا

ان الةذر  وتةبو تب ى مو ا  تةاج الزراعةة بشة يه اللبةاتة والحيةوا ة كعيةدعلى كل ما يتخلف او ي  Agricultural wastesالزراعي  

الحلطةة  والشةةعير وعةةروي محاصةةيل الخضةةر والحشةةائو وب ايةةا مح ةةول ال طةةو وروث الموازةةة ومخلفةةات الةةدواةو و يرهةةا مةةو 

 .(2290   2013المخلفات الزراعي  )حلفة ا

م ةل لزراعةة حيةث تاالتةة أولتهةا الةدول علاية  طائ ة  باعتبارهةا ةةزء مةو الملةتج بر عملي  تدوير المخلفات مو ال ضايا المهم  توتع  

ج الرئيسة ا طاذا ما استعملت طة بعض األ راض ا قت ادي  كا ت لهةا قيمة  تم ةل ةةزء مةو دخةل % مو الملت50-40المخلفات  حو

ه المخلفةةات الةةتخلم مةةو هةةذعمليةة  و ا(123   2002)الحجةةازا المةةزارم واذا لةة  يكةةو لهةةا اي اسةةتعمال تم ةةل طاقةةد مةةو اإل تةةاج الكلةةة

راعية  و األرض الز    ير آمل  تسبب خسار  كبير  للمزارم وضرر كبير للتلمي  الريفي  طاذا ما ت  تخزيلها طا ها تشغل حيز ميبطر

لزواحةةف ان واوتكةةون م ةةدر للةةروائي الكريهةة  وبيلةة  خ ةةب  للمةةو الفلةةر ا  يسةةتهان بهةةا وتةةأخير عمليةة  خدمةة  المحاصةةيل الالح ةة 

ض  ةدرا  لممةراالمجةاور  كمةا يمكةو ان تكةون م مةزارمواذا احترقت سببت تلوث كبيرا للهةواء وتلفةا للتربة  ولل اوالبكتريا الضار 

سةمد  خدام المفةرة لمتلتلوث الجوي وصةح  التربة  وا سةاوخ وصا تسود العال  مخاوف مو قضايا  ا(93-92  2009)أر اؤوة ا

ولة )المركةةز الةةد أولةةى العةةال  اهتمامةةا لممارسةةات وعةةاد  تةةدوير المخلفةةات الةةى مةةوارد زراعيةة  يمكةةو ا سةةتفاد  ملهةةاالكيمياويةة  لةةذلك 

خفةض معةد  ) ة بةا ت وعاد  تدوير المخلفةات الزراعية عملي  يمكو ان تتلخم الفوائد اللاتج  مو و ا(10  2014للزراع  الملحي  ا

تهةا معامل عو ةريق Compost هيطلق علي ما ول المخلفات الزراعي  الى سماد عضوي اواستخدام األسمد  الكيمياوي  مو خالل تح

عة  اللها طةة زراوت ليةل المسةاحات المزروعة  بةاألعالف الخضةراء واسةتغا تةاج ا عةالف  يةر الت ليدية   كةذلك امو يا او اليورياباأل

 ا الزراعية   اوقامة  بعةض ال ةلاعات ال ةغير  علةى الب ايةوزيةاد  ا تةاج وخ ةوب  التربة  ا باإلضاط  الى ا راتيجي المحاصيل ا ست

و على البيلة  مة الحفاظ اهيك عو  ا متب يات الزراعي  طة حال خز ها قطع دور  حيا  الك ير مو الحشرات التة تلمو مع الطضال عو 

يةة  هلدسة  الزراعالهيلةة  التدريسةي  ب سةة  ال )لايفة  ( الطاقةة  ال الح ةةول علةىوالتعامةةل الخةاةن مةةع المخلفةات ا  دالتلةوث اللازةةن علة

علةى  نستفاد  ملها وليسةت عبةوات يمكو ا عي  على أ ها يرازرضي ضرور  التعامل مع المخلفات الومما ت دم يت ا( 8-7   2012ا

وزار  بةز  المعلية  المزارم يجةب الةتخلم ملةها ويتح ةق ذلةك مةو خةالل معامة  اإلسةتفاد  مةو المخلفةات المزرعية  مةو قبةل األةهة

  2015حمةد ا م) خطات و  البيل ا ووزار  ال لاع  لما له مو أبعاد صحي  وبيلي  ووقت ادي  ووةتماعي  ال ح  و ووزار الزراع  

1866) 

ا فات خدام هذه المخلالتوسع طة  شر هذه التكلولوةيا مو خالل توعي  األطراد باألهمي  ا قت ادي  إلعاد   استومو أةل ذلك يجب    

وعية  تموكةول وليةه وهذه التوعي  يجب أن تت  مو خالل أةهز  الدول  المختلف ا وملها ةهاز اإلرزةاد الزراعةة أل ةه أك ةر األةهةز  ال

داث تغيةرات طةة الةى احةكو ةه يهةدف  ا( 6   2010خليل وعلةة ا )قرت األةهز  التعليمي  للزرامه أوتعلي  األطراد الريفييوا حيث أ 

ارطه  حةةداث تغييةةرات مر وبةة  طةةة معةةإمعةةارف واتجاهةةات الةةزرام لمسةةاعدته  لتحسةةيو أوضةةاعه  ا قت ةةادي  وا ةتماعيةة  وذلةةك ب

 (10-9  2007) الحةةاج ابيلةةته  التةةة يعيشةةون طيهةةا   حةةو  يةةيجابولةةديه  مةةو اتجاهةةات سةةلبي  الةةى اتجاهةةات  وتعةةديل مةةا ا ومهةةاراته 

تبيةيو  ذلك مو خةاللوتوعيته  بالتكلولوةيات الخاص  بمعالج  المخلفات الزراعي  وتغيير السلوكيات السلبي  الخاص  بهذا المجالا و

يل الفاقةد مةو الح ل لت ل زيو المخلفات طةأهمي  ا ستخدام األم ل للمخلفات الزراعي  وكيفي  ا ستفاد  ملهاا وكيفي  استغالل أماكو تخ

ه واء بحةر  هةذتوعي  الزرام باألضرار البيلي  اللاتج  عو وةةود وسةوء اسةتخدام المخلفةات الزراعية  سة األراضة الزراعي ا أيضا  

يةر    ولة أعالف ا كذلك  شر الوعة بيو الزرام بكيفي  تحويل المخلفات الزراعيالمياه م ارفةداول والمخلفات أو ول ائها بجا ب 

  .(7- 6   2010ت ليدي  أو أسمد  عضوي )خليل وعلة ا 

محاصةةيل الخضةةر تلوعةةه البيلةةة وسةةع  رقعتةةه ال ابلةة  للزراعةة  يلةةتج ماليةةيو ا ةلةةان مةةو محاصةةيل الحبةةوت وطالعةةرا  طةةة  امةةا    

كمةا  ابعض مو هةذه المحاصةيل يسةتفاد مةو مخلفةات ح ولهةا اسةتفاد  محةدود    يمكةو اعتبارهةا اقت ةادي  و اوالمحاصيل ال لاعي 

د و  توةةوان الغالةب ملهةا يتةري ويحةر  طةة الح ةول دون أي عملية  وعةاد  تةدوير ا علي ة  للحيوا ةاتيح ل مع استخدام التبو طةة 

  بل هلةاي بيا ةات ت ديرية  مةع ا خةذ بلاةر ا عتبةار ا هةا قابلة  للزيةاد  اح ائيات دقي   لح ر كميات المخلفات الزراعي  طة العرا

خذ أالى ان المساحات المزروع  بمحاصيل الحبوت الرئيس  تبلغ حوالة عشر  مالييو دو   ت تشير حيث  اوالل  ان بحسب المواس 
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المزروعة  ما محاصيل الخضةر طتزيةد المسةاح  الحلط  والشعير الح   ا كبر ملهاا والمحاصيل ال لاعي  بحدود مائ  الف دو  ا ا

مسةاحات زاسةع  مغطةا  بكميةات هائلة  مةو اللباتةات الحولية  كال  ةب  أعةاله هلةايضاط  الى ما ذكر باإل ابها عو مليون دو   سلويا  

تةةدوير  وممةةا سةةبق يمكةةو ال ةةول أن (1239  2012) علةةة اتكةةون ذات طائةةد  طةةة هةةذا المجةةال   والتةةة والبةةردي والطرةيةةع و يرهةةا

أن تراك  هةذه المخلفةات دون اسةتخدام تعتبةر كارية   وهذا يرةع ولى طة العرا  المخلفات الزراعي  مو أه  ال ضايا طة الوقت الحالة

بيلي  يزداد خطرها يوما بعد يوم  تيج  للتطور طة البحث العلمةا وزياد  و تاةية  المح ةول ممةا يزيةد مةو كمية  المخلفةات حيةث أن 

مسةتمر طةة  شةر تطبيةق تةدوير وبالر   مةو والتوسةع الهدار للموارد ووث البيل  تل الى التعامل الخاةن مع المخلفات الزراعي  يؤدي

و الحظ لدى مديري  زراع  صالح الديو وةود عدد كبيةر مةو المةزارعيالمخلفات الزراعي  باعتبارها مو المستحديات ا  ا ه مو الم

 يدي  كالحر  و يرهةالي ومون بتدوير مخلفات مزارعه  ويتبعون ةر  ت   ا طة محاطا  صالح الديو عام  وقضاء تكريت خاص  

ستمرار الجهود ا رزادي  لتدعي  هذا الجا ب وقةد اصةبي مةو الضةروري اةةراء هةذه الدراسة  لتحةدد  يشير الى ان هلاي حاة  مما 

وةةاء الدراسة  لالةابة  علةى  تدوير المخلفةات الزراعية  طةة ملط ة  الجزيةر  التابعة  ل ضةاء تكريةت تطبيق اساليب مستوى معوقات 

  التساؤ ت التالي  

 ؟قضاء تكريت طة طة ملط   الجزير   ت الزراعي  مو وةه   طر الزراميق أساليب تدوير المخلفامعوقات تطب ما -1

 ؟ ت الدراس امو مجومحور ما معوقات تطبيق أساليب تدوير المخلفات الزراعي  طة كل مجال  -2

 يهدف البحث الى تح يق ما يأتة   اهداف البحث :

اء ر الةزارم طةة ملط ة  الجزيةر  طةة قضةالمخلفةات الزراعية  مةو وةهة   اةت تطبيةق أسةاليب تةدوير التعرف علةى معوقةا -1

  طة كل مجال مو مجا ت البحث تكريت

 مجال معوقات تطبيق اسليب تدوير المخلفات اللباتي . -أ

 مجال معوقات تطبيق اساليب تدوير المخلفات الحيوا ي . -ت

 لباتي فات التدوير المخلفات اللباتي  طة كل محور مو محاور مجال تدوير المخل تطبيق اساليب التعرف على معوقات -2

 

  : اهمية البحث
لتةة قةد ت الزراعي  واتكمو األهمي  البح ي  مو خالل  تائج البحث التة تحدد المعوقات التة تواةه الزرام طة مجال تدوير المخلفا   

ا يحتويةه  سةتفاد  بمةبرامج ارزادي  واقعي  لتذليل وحل هذه المعوقةاتا كةذلك يمكةو ا تساعد ال ائميو على السياس  ا رزادي  طة بلاء

مةو البحةوث  البحث مو ةا ب  اري وطروض بح ي  وأساليب وح ائي  وما تسفر عله مو  تائج قةد تفةتي آطاقةا ةديةد  ألةةراء المزيةد

 ة حماي  البيل .ا رزادي  الممايل  ا كما يعتبر هذا البحث ةزء مو الجهود المشارك  ط

 التعريفات اإلجرائية :

 عملي  تدوير المخلفات الزراعي . دون اةراءمعوقات   وهة الع بات وال عوبات التة تحول  -1

لح لية  المحاصةيل ا لفات الزراعي    ب ايا عمليةات األ شةط  الزراعية  المختلفة  بشة يها ) اللبةاتة والحيةوا ة( م ةل ب ايةاالمخ -2

 وةريد اللخيل  وسي ان الذر   و طضالت الحيوا ات و يرها . كالحلط  والشعير وال طو

 ملتجات مزرعي   يا وي   اقل ةود  مو الملتج ا صلة. الزراعي  الى  المخلفات تحويلتدوير المخلفات    -3

 مواد وطرائق البحث

اليب تةدوير   استخدام الملهج الوصفة طة اةراء البحةث الحةالة اذ يعةد ملاسةبا طةة التعةرف علةى معوقةات تطبيةق أسة منهجية البحث

  المخلفات الزراعي  .

 منطقة البحث : 

ريت  رت مديل  تك التة ت ع ل ضاء تكريت طة محاطا  صالح الديو ملط   الجزير  هة الرقع  الزراعي  األكبر التابع   تعد    

ومو ةه   ء بيجةاء تكريت وبحير  ال ريار و يحدها مو ةه  الشمال ةزير  قضاضبيو الحدود البلدي  ل  مو ةه  الغرت مح ور 

 .وتربي  الحيوا ات معا  المحاصيل الح لي  والخضر تشتهر بزراع  الجلوت ةزير  قضاء سامراء

   وعينته مجتمع البحث

عب  زراع  زحسب اح ائيات سجالت  ( زارعا  2540  والبالغ عدده ) ملط   الجزير طة زرام الزمل مجتمع البحث ةميع     

%( 2شوائي  بسيط  بلسب  )ت  اختيار عيل  ع ا امو عيل   الدراس  ( زارعا  20ا وبعد استبعاد عيل  ا ختبار األولة البالغ  )تكريت

 .( مبحويا  51حيث بلغ عدد اطرادها)

مجموع   و اسلل  عوتكو ت مو ةزأيو ا ول ملها تضم البحث كادا  لجمع بيا اتاستمار  استبيان اعدت   تصميم استمارة استبيان

و ماعي  مكون ت الزرالمتغيرات المست ل  المدروس ا اما الجزء ال ا ة طتضمو م ياس ل ياس معوقات تطبيق اساليب تدوير المخلفا

وضع امامها م ياس  ي  خلفات الحيواممجال الط رات ل 8 ا وات اللباتي ط ر  لمجال تدوير المخلف 15ط ر  قياسي  موزع  بواقع  23

 ( على التوالةا 1,2,3) ( وحددت لها ال ي كبير  ا متوسط  ا قليل المستويات ) ياليةمتدرج 

                            (1وكما هو موضي ةدول )
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 ( المجا ت ومحاورها وعدد ط رات كل مجال ومحور1ةدول )  

 الصدق والثبات : 

عض بعلى  تعرضت استمار  ا ستبيان على عدد مو المخت يو طة موضوم ومجال البحث وت  ا خذ بأرائه  واةراء التعديال

ا مبحوييو (20ها )ولحسات ال بات اةري اختبار اولة على عيل  عشوائي  بلغ حجموا ضاط  والتعديلا  بالحذف ط رات ا ستبيان

حيث بلغت  اتبجذر معامل ال ب سات ال الحي ا وت  ح(0.80استخدمت ةري   الفا كر باب لحسات ال بات الذي بلغت قيمته )و

 وصالحي  عالييو وهة صالح  لجمع البيا ات مو المبحوييو.(ا وبذلك امتازت ا ستمار  ب بات 0.89قيمتها ) 

 قياس العامل التابع:

ط ةر   15ع ط ةر  موزعة  بواقة 23 م يةاس ياليةة مكةون مةو تدوير المخلفات الزراعية  مةو خةالل تطبيق اساليب ت  قياس معوقات    

ةمعةت   احيوا ية تةدوير المخلفةات ال تطبيق اسةاليب ط رات ل ياس معوقات 8و اللباتي تدوير المخلفات تطبيق اساليب  لمجال معوقات

 .2019/ 2/ 20بيا ات عيل  البحث بتأريخ 

  الطرائق االحصائية:
مخلفات الزراعي  معوقات تطبيق أساليب تدوير الطة تحليل البيا اتا وت  حسات  spssاستخدام بر امج التحليل ا ح ائة     

ت   حساا حيث تللم ياس عرض اللتيج  لكل ط ر  ت  حسات المتوسط المرةي لموزون للبيا ات ولغرضباستخدام المتوسط ا

 .المتوسط المرةي للم ياس كما يلة

على عدد قي   م  م سو ( 2وتساوي ) ال الية مو عدد المساطات المح ور  بيو قي  الم ياس ت  حسابه المتوسط المرجح للمقياس:

                                                        (.2طة الجدول )وكما موضي  0.66= 2/3(  وهة تساوي 3الم ياس )

 ( المتوسط المرةي لم ياس معوقات اساليب تدوير المخلفات اللباتي 2ةدول ) 

المتوسط المرةي  ت

 للم ياس

 وصف المعو 

 قليل 1.65 -1 1

 متوسط 2.31 -  1.66 2

 كبير 3 -  2.32 3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدى اللاري عدد الف رات المجا ت

 المخلفات اللباتي المجال ا ول   

 (15  - 5) 5 تدوير المخلفات اللباتي  لغرض عمل ا عالفالمحور ا ول   

 (18 - 6) 6 تدوير المخلفات اللباتي   لغرض عمل السمادالمحور ال ا ة   

 (12 - 4 ) 4  لي لملزاتدوير المخلفات اللباتي   لبعض ا ستخدامات  المحور ال الث  

 (24 - 8) 8 المخلفات الحيوا ي   المجال ال ا ة
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 والمناقشةلنتائج ا

التابعة  لجزيرة: التعرف على معوقات تطبيق أساليب تدوير المخلفات الزراعية من وجهة نطر الزارع في منطقة االولالهدف ا

 لقضاء تكريت في كل مجال من مجاالت الدراسة :

:أوال : مجال المخلفات النباتية   

ا ت ط رات ك 6لما المخلفات اللباتي  كا ت كبير  الحج  بي ط رات مو مجال معوقات تطبيق اسليب تدوير 9اظهرت اللتائج ان   

 (.3متوسط  الحج  ول  تاهر ط رات ضمو المعوقات ال ليل ا كما موضي طة ةدول )

 ( توزيع فقرات مجال معوقات تطبيق اساليب تدوير المخلفات النباتية.3جدول )

 

معوق  الفقرات ت

 قليل

معوق 

 متوسط

معوق 

 كبير

المتوسط 

 الموزون

االنحراف 

 القياسي

معامل 

 االختالف

 الوصف

قل  توطر ماكيلات الفرم والكبس المستخدم  طة  1

 تدوير المخلفات اللباتي 

 متوسط 29% 0.62 2.11 13 31 7

 متوسط %32 0.66 2.07 13 29 9 عدم توطر اماكو خزن ا عالف الجاط  2

ة ارتفام اةور ماكيلات الفرم والكبس المستخدم ط 3

 المخلفات اللباتي تدوير 

 متوسط 38% 0.76 1.98 14 22 15

اسعار ا عالف طة األسوا  اقل مو تكاليف  4

 تدوير المخلفات الزراعي 

 متوسط 28% 0.61 2.21 16 30 5

 متوسط %39 0.78 1.98 14 22 15 لموازةبعض ا مراض ل تسبب ا عالف اللباتي  5

تدوير ارتفام اسعار اليوريا الالزم  طة عملي   6

 المخلفات اللباتي 

 كبير 22% 0.57 2.60 33 16 2

خ تفسقل  توطر ا مو يا الالزم  طة عملي  تدوير)ال 7

 ( المخلفات اللباتي 

 كبير 23% 0.58 2.54 30 19 2

 كبير %19 0.51 2.68 36 14 1 الطمر ت ري الماء وا مو يا ايلاءعدم توطر اآل 8

 المخلفات اللباتي عدم توطر اآلت ت ليب كومات  9

 ايلاء طتر  الطمر

 كبير 20% 0.51 2.54 31 17 3

ي  قل  البرامج التدريبي  ا رزادي  الخاص  بعمل 10

 تدوير المخلفات اللباتي 

 كبير 25% 0.64 2.55 32 15 4

صعوب  عملي  تدوير المخلفات اللباتي  بسبب  11

 زراع  المواس  المتعاقب 

 كبير 21% 0.55 2.68 37 12 2

توطر وقود الطبخ قلل الحاة  الى استخدام  12

 المخلفات اللباتي  كوقود ةبخ

 كبير  22% 0.57 2.61 33 16 2

مخاةر ا حترا  التة يشكلها عملي  تس يف  13

 المبا ة بالمخلفات اللباتي 

 متوسط  25% 0.57 2.29 22 27 2

ا تشار الحشرات والفلران طة س وف المبا ة  14

 المكو   مو المخلفات اللباتي  

 كبير  25% 0.61 2.47 27 21 3

قلل الحاة  الى  طر مواد البلاء )الطابو (تو 15

 (تدوير المخلفات اللباتي  ل لاع  الطوت )اللبو

 كبير  28% 0.66 2.35 23 23 5

 كبير 0.26 0.63 2.38 374 314 77 المجموع 

    

 



 ـــــــــــــــ 2020 (2د )العد (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ
 
 

6 
 

ا بيلمقا  كبيرا  معوكا ت  معوقات تطبيق اساليب تدوير المخلفات اللباتي  مجال% مو ط رات 60 سب   ( ان3يتضي مو ةدول )   

 صعوب ا طمرتر  الطعدم توطر اآلت ري الماء وا مو يا ايلاء % ملها كا ت معو  متوسطا وقد ةاءت بالمرتب  ا ولى ط رتة )40

سبب ذلك ان  ا وقد يكون2.68( بمتوسط حسابة موزون بلغ المخلفات اللباتي  بسبب زراع  المواس  المتعاقب عملي  تدوير 

طر تو ر   ي  ةاءت ط  ال االمبحوييو يدركون بان الف رتيو هما معوقات ح ي ي  تواةهه  طة عملي  تدوير المخلفات اللباتي  وبالمرتب

ا مواد توطرت طيه الع ري  وقد يكون سبب ذلك الى ان الحيا ا )اللبو( لفات اللباتي  ل لاع قلل الحاة  الى تدوير المخ مواد البلاء

بب تس  ط ر  )ا خير طة حيو ةاءت بالمرتب  ويمكو الح ول عليها بسهول  مما قلل الحاة  الى تدوير المخلفات اللباتي االبلاء 

لمبحوييو على ان وقد يكون سبب ذلك عدم اتفا  اا  1.98زون بلغ ( بمتوسط موا عالف اللباتي  الجاط  بعض ا مراض للموازة

  اتي  الجاطف اللبوكا ت اعلى قيم  تشتت طة اةابات المبحوييو هو طة ط ر  تسبب ا عالا عالف الجاط  تسبب امراض للموازةا 

ما اقل تشتت ا مما يشير الى اختالف المبحوييو طة تحديد حج  معو  هذه الف ر ا بيل%39حيث بلغت  بعض ا مراض للموازة

يشير الى اتفا  ا لب  وهذا %19)عدم توطر اآلت ري الماء وا مو يا ايلاء طتر  الطمر( حيث بلغ  ةابات المبحوييو كان طة ط ر  

 المبحوييو طة ا ةاب  على معو  هذه الف ر . 

تدوير المخلفات الحيوانية :ثانيا : مجال   

( بمتوسط 2.31- 2.04اظهرت  تائج تحليل البيا ات ان قي  متوسطات ط رات مجال تدوير المخلفات الحيوا ي  تراوحت ما بيو )   

(.4ا كما موضي طة ةدول )2.19لمجال بلغت قيمته عام ل  

 

الحيوانية( متوسطات ومعامل االختالف ووصف فقرات مجال المخلفات 4جدول )  

 

المتوسط  كبير متوسطة قليل الفقرات ت

 الموزون

االنحراف 

 القياسي

معامل 

 االختالف

 وصف 

 المعوق

 قلة االنشطة االرشادية الخاصة بعملية تدوير المخلفات 1

  الحيوانية

 متوسط 0.31 0.71 2.31 23 21 7

صعوبة توفر االيدي العاملة الالزمة في عملية تدوير  2

 الحيوانيةالمخلفات 

 متوسط  0.35 0.74 2.11 17 23 11

 متوسط  0.31 0.69 2.20 18 25 8 عدم توفر اآلت نثر لالسمدة العضوية 3

ضعف الرغبة في استخدام االسمدة العضوية ألحتوائها  4

 على بذور ادغال

 متوسط  0.32 0.73 2.29 23 20 8

 متوسط  0.38 0.77 2.04 16 21 14 نيةالحيواعدم توفر االماكن الالزمة لعملية طمر المخلفات  5

انتشار االفات الضارة والحشرات الناتجة من خزن  6

 المخلفات الحيوانية

 متوسط  0.33 0.74 2.24 21 21 9

 متوسط  0.30 0.68 2.24 19 25 7 .عدم توفر االت تقليب كومات المخلفات الحيوانية 7

األسمنتية المنفذة صعوبة انشاء ارضيات الحضائر غير  8

  للفضالت السائلة

 متوسط  0.37 0.76 2.06 16 22 13

 متوسط  0.33 0.73 2.19 153 178 77 نتيجة المجال الثاني 

 

ى ان د سبب ذلك ال( ان ةميع الف رات مجال تدوير المخلفات الحيوا ي  كا ت معوقا  متوسطا ا وقد يعو4يتضي مو الجدول )    

 ت ل لهاا وكاالحلو المبحوييو يلارون الى معوقات مجال تدوير المخلفات الحيوا ي  ليست بذات صعوب  طة تالطيها او اةراء بعض

 ا يشير الىا مم ي دم توطر ا ماكو الالزم  لعملي  ةمر المخلفات الحيواعاعلى قيم  تشتت طة اةابات المبحوييو هو طة ط ر  

هذا و المخلفات ب كوماتعدم توطر ا ت ت لياختالف المبحوييو طة ا ةاب  عو هذه الف ر ا بيلما اقل تشتت لالةابات كان طة ط ر  

 .طة ا ةاب  على هذه الف ر يعلة اتفا  المبحوييو 
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لفات دوير المختتدوير المخلفات النباتية في كل محور من محاور مجال  تطبيق اساليب عرف على معوقاتالهدف الثاني: الت   

 النباتية

    تدوير المخلفات النباتية لغرض عمل االعالف محور   -1

بيو  تراوحت ما تدوير المخلفات اللباتي  لغرض عمل ا عالفاظهرت  تائج تحليل البيا ات ان قي  متوسطات ط رات محور    

(.5ا كما موضي طة ةدول ) 2.07( بمتوسط عام للمجال بلغت قيمته 2.07 -1.98)  

 

لغرض عمل االعالف ( متوسطات ومعامل االختالف ووصف فقرات محور تدوير المخلفات النباتية5جدول )  

معوق  الفقرات ت

 قليل

معوق 

 متوسط

معوق 

 كبير

المتوسط 

 الموزون

االنحراف 

 القياسي

 معامل

 االختالف

 الوصف

قل  توطر ماكيلات الفرم والكبس  1

 المستخدم  طة تدوير المخلفات اللباتي 
 متوسط 29% 0.62 2.11 13 31 7

 متوسط %32 0.66 2.07 13 29 9 عدم توطر اماكو خزن ا عالف الجاط  2

ارتفام اةور ماكيلات الفرم والكبس  3

 المستخدم طة تدوير المخلفات اللباتي 
 متوسط 38% 0.76 1.98 14 22 15

اسعار ا عالف طة األسوا  اقل مو  4

 تكاليف تدوير المخلفات الزراعي 
 متوسط 28% 0.61 2.21 16 30 5

تسبب ا عالف اللباتي  الجاط  لبعض  5

 ا مراض طة الموازة
 متوسط 39% 0.78 1.98 14 22 15

 متوسط %33 0.69 2.07 70 134 51 نتيجة المحور االول 

د يعود توسطا ا وقمكا ت معوقا   لغرض عمل ا عالف ( ان ةميع الف رات طة محور تدوير المخلفات اللباتي 5يتضي مو ةدول )   

على حلها  العمل سبب ذلك الى ان المبحوييو يدركون ان ةميع ط رات محور المخلفات اللباتي  هة معوقات متوسط  الحج  ويمكو

اط  بعض تي  الجاعلى قيم  تشتت طة اةابات المبحوييو هو طة ط ر  تسبب ا عالف اللبا توكا ائل عو بعضهاا داو ايجاد الب

ة وييو كان طات المبحبيلما اقل تشتت  ةابمما يشير الى اختالف المبحوييو طة تحديد حج  معو  هذه الف ر ا لموازةا ا مراض ل

لى ا ةاب  ع حوييو طةوهذا يشير الى اتفا  ا لب المب لفات الزراعي اسعار ا عالف طة األسوا  اقل مو تكاليف تدوير المخط ر  

 معو  هذه الف ر .    

    .العضوي محور تدوير المخلفات النباتية لغرض عمل السماد-2

حت ما بيو تراو يالسماد العضواظهرت  تائج تحليل البيا ات ان قي  متوسطات ط رات محور تدوير المخلفات اللباتي  لغرض عمل 

 (.6ا كما موضي طة ةدول ) 2.60( بمتوسط عام للمجال بلغت قيمته 2.54-2.68)

 

( متوسطات ومعامل االختالف ووصف فقرات محور تدوير المخلفات النباتية لغرض عمل السماد العضوي6جدول )  

 
معوق  الفقرات ت

 قليل

معوق 

 متوسط

معوق 

 كبير

 المتوسط

 الموزون

االنحراف 

 القياسي

معامل 

 االختالف

 الوصف

 فاتارتفام اسعار اليوريا الالزم  طة عملي  تدوير المخل 1

 اللباتي 

 كبير 22% 0.57 2.60 33 16 2

 قل  توطر ا مو يا الالزم  طة عملي  تدوير)التفسخ ( 2

 المخلفات اللباتي 

 كبير 23% 0.58 2.54 30 19 2

 كبير %19 0.51 2.68 36 14 1 طتر  الطمرعدم توطر اآلت ري الماء وا مو يا ايلاء  3

ر  طت عدم توطر اآلت ت ليب كومات المخلفات اللباتي  ايلاء 4

 الطمر

 كبير 20% 0.51 2.54 31 17 3

ير قل  البرامج التدريبي  ا رزادي  الخاص  بعملي  تدو 5

 المخلفات اللباتي 

 كبير 25% 0.64 2.55 32 15 4

المخلفات اللباتي  بسبب زراع  صعوب  عملي  تدوير  6

 المواس  المتعاقب 

 كبير 21% 0.55 2.68 37 12 2

 كبير %22 0.54 2.60 199 93 14  تيج  المحور ال ا ة 
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ا وقد عوقا  كبيرا  ( ان ةميع الف رات طة محور تدوير المخلفات اللباتي  لغرض عمل السماد العضوي كا ت م6يتضي مو الجدول ) 

ى ذا يشير الضوي وهعيعود سبب ذلك الى ان المبحوييو ليس لديه  معلومات كاطي  عو كيفي  تدوير المخلفات اللباتي  لعمل سماد 

 ا رزادي  تدريبي قل  البرامج اليم  تشتت طة اةابات المبحوييو هو طة ط ر  ق ور وضعف معرطة طة هذا المحورا وكا ت اعلى ق

ابات ل تشتت  ةلما اقا مما يشير الى اختالف المبحوييو طة ا ةاب  عو هذه الف ر ا بيالخاص  بعملي  تدوير المخلفات اللباتي 

ة هذه الف ر  على ان ه وهذا يعلة اتفا  المبحوييو الطمرعدم توطر اآلت ري الماء وا مو يا ايلاء طتر  المبحوييو كان طة ط ر  

 معو  كبير.

  تدوير المخلفات النباتية لبعض االستخدامات المنزلية محور  -3

تراوحت ما بيو بعض ا ستخدامات الملزلي  اظهرت  تائج تحليل البيا ات ان قي  متوسطات ط رات محور تدوير المخلفات اللباتي  ل

(.7ا كما موضي طة ةدول ) 2.07بمتوسط عام للمجال بلغت قيمته  ( 2.61- 2.29)  

ة( متوسطات ومعامل االختالف ووصف فقرات محور تدوير المخلفات النباتية لبعض االستخدامات المنزلي7جدول )  

معوق  الفقرات ت

 قليل

معوق 

 متوسط

معوق 

 كبير

 المتوسط

 الموزون

االنحراف 

 القياسي

معامل 

 االختالف

 النتيجة

توفر وقود الطبخ قلل الحاجة الى  1

 استخدام المخلفات النباتية كوقود طبخ

 كبير 22% 0.57 2.61 33 16 2

مخاطر االحتراق التي يشكلها عملية  2

 تسقيف المباني بالمخلفات النباتية

 متوسط 25% 0.57 2.29 22 27 2

انتشار الحشرات والفئران في سقوف  3

 النباتيةالمباني المكونة من المخلفات 

 كبير 25% 0.61 2.47 27 21 3

توفر مواد البناء )الطابوق والبلوك(  4

قلل الحاجة الى تدوير المخلفات 

 النباتية لصناعة الطوب )اللبن(

 كبير 28% 0.66 2.35 23 23 5

 كبير %24 0.60 2.46 105 87 12 نتيجة المحور الثالث 

 

 

  عدا ط ر ا  عوقا  كبيرمكا ت  لبعض ا ستخدامات الملزلي ( ان ةميع الف رات طة محور تدوير المخلفات اللباتي  7يتضي مو الجدول )

  ات الملزليستخدامما موةود طة ا سوا  المحلي  ملكاط  ا  ا وقد يعود سبب ذلك الى انمخاةر ا حترا  كا ت معوقا  متوسطا  

الحشرات  وارض وطاال  عو بعض المخاف لدى الزرام مو اسبات الحرائق او ال اللباتي اصبي معوقا  كبيرا  لتدوير المخلفات 

ات  ة بالمخلفف المبامخاةر ا حترا  التة تشكلها عملي  تس يا وكا ت اعلى قيم  تشتت طة اةابات المبحوييو هو طة ط ر  الضار 

كان  اباتتشتت لالة لما اقلبيمبحوييو طة ا ةاب  عو هذه الف ر ا ا مما يشير الى اختالف القلل الحاة  الى تدوير المخلفاتاللباتي  

ر  هة ن هذه الف اعلى  ييووهذا يعلة اتفا  المبحو توطر وقود الطبخ قلل الحاة  الى استخدام المخلفات اللباتي  كوقود ةبخطة ط ر  

 . معو  كبير
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 االستنتاجات والتوصيات:اوالً: االستنتاجات

 ي ي  عوقات حمتواةه الزرام طة عملي  تطبيق اساليب تدوير المخلفات اللباتي ا يستلتج مو ذلك وةود وةدت معوقات  -1

الل ا شط  خب  مو تواةه الزرام مما يتطلب الوقوف علدها وايجاد السبل الكفيل  لحلها وتزويد الزرام بالحلول الملاس

 ارزادي  هادط .

ن عملي  الك ان ساليب تدوير المخلفات اللباتي  هة كبير ا يستلتج مو ذان اك ر مو   ف ط رات مجال معوقات تطبيق ا -2

 ايجادووتذليلها  علدها تدوير المخلفات اللباتي  وا ستفاد  مها   راض مختلف  تواةه معوقات مما يشير الى اهمي  الوقوف

 .الحلول الملاسب  لها

ملاسب  لول الخلفات الحيوا ي  مو الضروري ايجاد الحوةدت معوقات متوسط  الحج  طة مجال تطبيق اساليب تدوير الم -3

 لها و  ل الحلول الى الزرام مو خالل طعاليات ارزادي  هادط .

حج  مما ير  الان عملي  تطبيق اساليب تدوير المخلفات اللباتي  لغرض عمل السماد العضوي تواةه معوقات ةميعها كب -4

 ا وتزويد الزرام بهذه الحلول.يتطلب الوقوف علدها وايجاد الحلول الملاسب  له

 ثانياً: التوصيات

رزادي   شط  اامو الضروري العمل على ايجاد حلول ملاسب  لمعوقات تطبيق اساليب تدوير المخلفات الزراعي  وتلفيذ  -1

سواء  العملي ي     همللزرام مو اةل تزويد الزرام بالحلول الملاسب  وتدريبه  على كيفي  اةراء تدوير المخلفات الزراعي

 مايتعلق با ستخدام الزراعة او الملزلة.

ة طالزراعي   مخلفاتمو المه  ةدا  التركيز عل  المعوقات الكبير  التة تواةه الزرام طة عملي  تطبيق اساليب تدوير ال -2

 ط رزادي  هادايات عالالزرام مو خالل ا شط  وطمجال المخلفات اللباتي  والحيوا ي  وايجاد الحلول الملاسب  لها و  لها 

د همي  السماذلك  ومو ا همي  تعلي  وتدريب الزرام على كيفي  عمل السماد العضوي مو المخلفات اللباتي  والحيوا ي   -3

  العضوي طة تحسيو خواص الترب  وزياد  ا  تاج وا  تاةي  الزراعي .
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