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في مشروع ري الجزیرة وصیانة منظومات الري بالرش للفالحین تشغیل تحدید حجم مشاكل 
  *بمحافظة نینوى وعالقتھا ببعض المتغیرات
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  الخالصة

وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش للفالحCCین فCCي تشCCغیل تحدیCCد حجCCم مشCCاكل یھCCدف البحCCث إلCCى 
. محافظCة نینCوى وتحدیCد الفCروق فCي حجCم ھCذه المشCاكل وفقCاً لCبعض المتغیCراتمشروع ري الجزیرة ب

فالحاً تم اختیCارھم عشCوائیاً وتCم تصCمیم اسCتمارة اسCتبیان خاصCة لتحدیCد حجCم  ١٠٤شملت عینة البحث 
عCCام وبعCد قیCCاس صCCدق وثبCات االسCCتمارة تCCم جمCع البیانCCات . الفالحCCین أنفسCCھمتلCك المشCCاكل عCCن طریCق 

واختبCار كروسCكال وتحلیلھا باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي م ٢٠٠٧
مCCن المبحCCوثین ذكCCروا بCCأن المشCCاكل الCCواردة فCCي االسCCتبیان % ٦٦.٣٤٨وأوضCCحت النتCCائج إن . والCCس -

وصیانة منظومات الري بCالرش، كمCا تبCین وجCود فCروق تشغیل اكل ذات مستوى عالي في تمثل لھم مش
عCدد سCنوات اسCتخدام و نوع الحیازة المزرعیة: معنویة في حجم مشاكل المبحوثین وفقاً للمتغیرات اآلتیة

جCد ال توفCي حCین . ةیCمساحة المزرعالو العمل بالمزرعةو الدخلو التفاؤلو مستوى التعلیمو المنظومات
االتصCال بمصCادر المعلومCات الزراعیCة، وأوصCى و التدریب السCابقو المھنةنوع : فروق معنویة وفقاً لـ

وصCیانة منظومCات الCري بCالرش تشCغیل الباحثان بضرورة االھتمام بمعالجة مشاكل الفالحین في مجCال 
Cذا المجCي ھCین فCة للفالحCتلزمات الالزمCة المسCوفیر كافCة وتCزة المعنیCبة من قبل األجھCعار مناسCال وبأس

  .إضافة إلى إعداد برامج تدریبیة للفالحین في ھذا المجال وحسب األولویات التي أظھرتھا نتائج البحث
  

  المقدمة
لقد أصبح واضحاً إن العلم والتقنیة یشكالن األساس في تقدم األمم وازدھارھا وكذلك دفع عجلCة 

، وإن تطCویر )١٩٩٨الطنCوبي، (تعتCرض سCبیلھا التنمیة نحو األمCام، فضCالً عCن حCل المشCاكل التCي قCد 
القطCCCاع الزراعCCCي یتطلCCCب وجCCCود قCCCوى بشCCCریة كفCCCوءة قCCCادرة علCCCى اسCCCتیعاب أسCCCالیب اإلنتCCCاج الحدیثCCCة 

وإن تمكCCین ). ٢٠٠٤الطCائي، (واسCتخدامھا بشCكل أمثCل لCدفع مسCتوى اإلنتCاج إلCى المسCتویات المطلوبCة 
ئمCة فنیCاً والمجدیCة اقتصCادیاً ووسCائل تطبیقھCا ھCو مCن الفالحین من الحصول على التقانCات الحدیثCة المال

وتشCیر األدبیCات العلمیCة إلCى أن نتCائج ). ١٩٩٦الریمCاوي، (الشروط األساسیة لتحقیق التنمیة الزراعیCة 
البحCCوث خصوصCCاً فCCي البلCCدان النامیCCة تجابCCھ وھCCي فCCي طریقھCCا إلCCى التطبیCCق بمشCCاكل ومعوقCCات كثیCCرة 

ب على أجھزة اإلرشاد الزراعي التعرف علCى ھCذه المشCاكل والصCعوبات ، مما یتوج)٢٠٠٤الفرحان، (
التي تواجھ الفالحین وتحدیدھا ونقلھا إلى مؤسسات ومراكز البحوث لدراستھا وتحدید األسالیب المالئمCة 

الحدیثة إلى المنتجCین الCزراعیین وتزویCدھم بCالحلول العلمیCة للمشCكالت لحلھا، حیث یعد إیصال التقانات 
یواجھونھCCا الھCCدف المركCCزي الCCذي تسCCعى إلیCCھ أجھCCزة البحCCوث الزراعیCCة وكCCذلك الھCCدف الرئیسCCي التCCي 

تسCعى ھCذه األنظمCة إلCى نقCل التقنیCات إذ ، )٢٠٠٥یف، صCن(لمعظم أنظمة اإلرشاد الزراعCي فCي العCالم 
لCCى الزراعیCCة إلCCى الفالحCCین إضCCافة إلCCى نشCCر األفكCCار والمعلومCCات المفیCCدة بCCین الفالحCCین وتشCCجیعھم ع

إلى نقCل مشCاكل الفالحCین القائمCة أو المتولCدة عCن تطبیقھا وفق ظروفھم وإمكانیاتھم الخاصة، كما تسعى 
الزراعیCة وحلCول تطبیق فكرة أو أسلوب جدید إلى جھات البحث العلمي، وبھذا فإنھ ینقCل نتCائج البحCوث 

ة اإلنتاج الزراعCي عCن طریCق بھدف زیاد ،)١٩٨٧اللیلة وسمیر، (المشاكل إلى الفالحین لیستفیدوا منھا 
تحدیث أسالیب الزراعة وإدخال التقانات التي ابتكرھCا العلCم مCن التقCاوي المحسCنة واألسCمدة والمركبCات 

المنظمCCة العربیCCة للتنمیCCة الزراعیCCة، (الكیمیاویCCة وآالت الCCري الحدیثCCة ومنھCCا منظومCCات الCCري بCCالرش 
لعCراق تسCیر فCي اتجCاه واحCد علCى األغلCب وھCو نقCل إال أن عملیة نقل التقانات الزراعیCة فCي ا). ١٩٩٤

واالجتمCCاعي دون االقتصCCادي التكنولوجیCCا إلCCى الفالحCCین لتطCCویر اإلنتCCاج الزراعCCي وتحسCCین واقعھCCم 
االھتمCCام بشCCكل كCCاٍف وبحCCده األدنCCى بنقCCل المعلومCCات المتصCCلة بالمشCCكالت واحتیاجCCات الفالحCCین إلCCى 

ویظھCر ). ١٩٩٨، عدنانمحمد و(ل وتحقیق االحتیاجات المطلوبة األجھزة والمراكز البحثیة لتقدیم الحلو
ذلك بشكل واضح في مشروع ري الجزیرة بمحافظة نینCوى، الCذي یھCدف إلCى تطCویر كفCاءة نظCم الCري 

                                           
  ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ   ١٣/١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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باستبدال أنماط الري التقلیدیة بأنماط عصریة تكنولوجیة متطورة ذات الكفاءة العالیCة فCي اسCتخدام المیCاه 
لCCCري بCCCالرش ذات الCCCتحكم العCCCالي فCCي كمیCCCات المیCCCاه الالزمCCCة فCCCي عملیCCCة الCCCري باسCCتخدام منظومCCCات ا

للمحاصCCیل المختلفCCة ممCCا یCCؤدي إلCCى اإلقCCالل مCCن مشCCاكل الصCCرف وتحسCCین الصCCفات البنائیCCة للتربCCة 
إضCافة ، )٢٠٠٦معCوض، (وانخفاض منسوب الماء األرضي مما ینعكس على زیادة إنتاجیة المحصCول 

غرافیCCة وال یمكCCن زراعتھCCا باألسCCالیب المعتCCادة ألسCCباب تركیCCب التربCCة وطوبإلCCى اسCCتخدامھا فCCي أراٍض 
إال أن الفالحین الذین استلموا منظومات الري بالرش في محافظCة ). ٢٠٠٢العباسي وآخرون، (األرض 

اإلنتCاج ال یCزال دون المسCتوى  نإفCنینوى وعلى الرغم من استخدامھم لھذه المنظومات لسCنوات عدیCدة، 
مدیریCCة ( وصCCیانة ھCCذه المنظومCCاتتشCCغیل إن ھنCCاك مشCCاكل وصCCعوبات تجابCCھ الفالحCCین فCCي المطلCCوب و

ونظCراً لضCعف أجھCزة اإلرشCاد  .)٢٠٠٦زراعة نینوى، قسم التخطیط والمتابعCة، التقریCر السCنوي لعCام 
الزراعي في تحدید حجم ھذه المشاكل، ولقلة كفاءتھCا فCي ترجمCة المعلومCات المكتسCبة مCن البحCوث إلCى 

، ولعدم وجود قنوات اتصال سلیمة وفعالة بین مواقCع البحCث )٢٠٠٦الجبوري، (لیات مزرعیة مفیدة عم
ومواقع التطبیق والتي من المفروض أن تقوم في االتجاه العكسCي بنقCل المعلومCات التCي تعتCرض مواقCع 

نوى إلى التطبیق من مشاكل وصعوبات تجابھ الفالحین مستخدمي منظومات الري بالرش في محافظة نی
أجھCCزة البحCCث العلمCCي وبقیCCة األجھCCزة ذات العالقCCة وذلCCك بھCCدف دراسCCة ھCCذه المشCCاكل وإیجCCاد الحلCCول 

تشCCغیل ارتCأى الباحثCان إجCراء ھCذا البحCCث لتحدیCد حجCم مشCاكل إذ المناسCبة لھCا وإیصCالھا إلCى الفالحCCین 
حCین أنفسCھم أمCالً فCي وصیانة منظومات الري بالرش للفالحین في محافظة نینوى ومن وجھة نظCر الفال

جم ھذه المشاكل في سCبیل تCذلیلھا وتالفیھCا وإیجCاد الحلCول المناسCبة لھCا مCن حالوصول إلى تحدید دقیق ل
كCذلك فقCد الحCظ الباحثCان نCدرة الدراسCات والبحCوث اإلرشCادیة سCواًء التCي تتنCاول . قبل األجھزة المعنیة

ین في جمھوریة العCراق عامCة وفCي محافظCة وصیانة منظومات الري بالرش للفالحتشغیل حجم مشاكل 
نینCCوى خاصCCة، والتCCي تكشCCف العالقCCة بCCین حجCCم تلCCك المشCCاكل وبعCCض خصCCائص الفالحCCین االجتماعیCCة 

وفیمCا . ن التي تتناول ھذا الجانبیحد علم الباحثعلى واالقتصادیة واالتصالیة، وإن ھذه ھي أول محاولة 
سCتخدام وصCیانة اآلالت والمكCائن الزراعیCة الحدیثCة، فقCد یتعلق بCالبحوث والدراسCات المتعلقCة بمشCاكل ا

إن عدم توفر محطات الخدمة والصیانة، وعدم توفر قطع الغیار، وانخفCاض وعCي ) ١٩٨٤(وجد قشطھ 
الفالحCCین تمثCCل مشCCاكل وصCCعوبات كبیCCرة فCCي اسCCتخدام وصCCیانة المكCCائن الزراعیCCة الحدیثCCة فCCي محافظCCة 

إن انخفCCاض المسCCتوى التعلیمCCي للفCCالح، وانخفCCاض ) ٢٠٠٠( ووجCCد السCCعد. الشCCرقیة بجمھوریCCة مصCCر
، وعدم تنوع مصادر المعلومCات التCي یتعCرض لھCا الفCالح ھCي مCن مستوى الدخل، وعدم ملكیة األرض

كمCCا وجCCد . المشCCاكل والمعوقCCات فCCي اسCCتخدام التقانCCات الحدیثCCة لفالحCCي البطاطCCا فCCي محافظCCة االنبCCار
ویCة فCCي متوسCCط حجCCم مشCاكل نقCCل التقانCCات الزراعیCCة لفالحCCي بCCأن ھنCCاك فCCروق معن) ٢٠٠٦(الجبCوري 

المسCتوى التعلیمCي، ومCدى المشCاركة فCي  ،العمCر :المناطق اإلروائیة في محافظة نینCوى وفقCاً لمتغیCرات
األنشطة اإلرشادیة، في حین وجد أنھ ال یوجCد فCروق معنویCة فCي متوسCط حجCم المشCاكل وفقCاً لمتغیCري 

  .انات الزراعیة ومنطقة الدراسةمصادر المعلومات عن التق
  :ھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یأتيی
فCي مشCروع ري الجزیCرة وصCیانة منظومCات الCري بCالرش للفالحCین تشCغیل تحدید مسCتوى مشCاكل  .١

  .من وجھة نظرھمبمحافظة نینوى 
تحدیCCد حجCCم وترتیCCب مشCCاكل تشCCغیل وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش للفالحCCین فCCي مشCCروع ري  .٢

 .بمحافظة نینوىرة الجزی
وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش للفالحCCین وفقCCاً للمتغیCCرات تشCCغیل إیجCCاد الفCCروق فCCي حجCCم مشCCاكل  .٣

نCوع المھنCة، التCدریب  عدد سنوات استخدام منظومCات الCري بCالرش، ،المزرعیة نوع الحیازة: اآلتیة
فCCاؤل، الCCدخل، العمCCل االتصCCال بمصCCادر المعلومCCات الزراعیCCة، التمسCCتوى مسCCتوى التعلCCیم، السCCابق، 

 .بالمزرعة ومساحة المزرعة
وجد فروق معنویة فCي حجCم ت(ولتحقیق ھذا الھدف سوف یتم اختیار الفرضیة اإلحصائیة اآلتیة 

  ).مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الري بالرش للمبحوثین وفقاً للمتغیرات المذكورة أعاله
  

  مواد البحث وطرائقھ
مCن % ٢٠محافظCة نینCوى یمثلCون مشCروع ري الجزیCرة بي فالحCاً فC ١٠٤ شملت عینة البحCث

عدد مستخدمي منظومات الري بCالرش تCم اختیCارھم بطریقCة عشCوائیة بسCیطة مCن ضCمن شCاملة البحCث 
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وتCCم حصCCر أسCCمائھم بCCالرجوع إلCCى سCCجالت قسCCم التخطCCیط والمتابعCCة فCCي المدیریCCة . فالحCCاً  ٥٢٠البالغCCة 
تشCغیل مت اسCتمارة اسCتبیان خاصCة لتحدیCد حجCم مشCاكل وقCد صCم. العامة للزراعة فCي محافظCة نینCوى

ین األول احتCوى علCى ئوصیانة منظومات الري بالرش عCن طریCق الفالحCین أنفسCھم، وتكونCت مCن جCز
وصCیانة منظومCات الCري بCالرش للفالحCین مسCتخدمي تشغیل مجموعة من الفقرات التي تتضمن مشاكل 

فCCي ھCCذا المجCCال وبعCCد التعCCدیل والحCCذف  ھCCذه المنظومCCات وعرضCCت علCCى مجموعCCة مCCن المختصCCین
وصCیانة منظومCات الCري بCالرش، تشCغیل فقرة تمثل كCل منھCا مشCكلة مCن مشCاكل  ٢٢واإلضافة حددت 

في حالة وجودھا علCى  حول ھذه المشاكل طلب منھ اإلجابة على المشكلة ینوللتعرف على رأي المبحوث
كبیCرة جCداً، كبیCرة، متوسCطة، قلیلCة، غیCر : مقیاس مكون من خمس مستویات بالنسبة لحجم المشكلة ھCي

وعنCCد جمCCع أوزان . ، صCCفر١، ٢، ٣، ٤: وأعطیCCت لھCCا القCCیم الرقمیCCة اآلتیCCة وحسCCب التسلسCCل. موجCCودة
وبCذلك تCراوح المCدى النظCري لحجCم المشCاكل ، جمیع الفقرات فإن الدرجة الكلیة تعبر عن حجم المشاكل

  .درجة ٨٨ –بین صفر 
ل تم إیجاد المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات االستبیان واعتبCرت لقیاس درجة حجم المشاك

درجCCة مشCCاكل متوسCCط الحجCCم، والفقCCرات التCCي بلCCغ  ٢الفقCCرات التCCي بلCCغ متوسCCطھا الحسCCابي أقCCل مCCن 
أمCا . درجCات كبیCرة جCداً  ٣كبیرة، أما الفقرات التي بلغ متوسطھا أكثر من مشاكل درجة  ٣-٢متوسطھا 

Cث الجزء الثاني من اسCملھا البحCي شCالمتغیرات التCة بCئلة الخاصCض األسCمن بعCد تضCتبیان فقCتمارة االس
درجCات  ٣درجCة یقCرأ ویكتCب،  ٢درجCة لألمCي،  ١مسCتوى التعلCیم : وخصصت لھا قیم رقمیCة وكCاآلتي

درجCات لخریجCي  ٦درجات لخریجCي اإلعدادیCة،  ٥درجات لخریجي المتوسطة،  ٤لخریجي االبتدائیة، 
درجCCة، وتCCم حسCCاب عCCدد سCCنوات اسCCتخدام  ١درجCCة وإیجCCار  ٢اب نCCوع الحیCCازة ملCCك وتCCم حسCC. المعاھCCد

درجCة وثانویCة وخصصCت  ٢وتم تصنیف مھنة الفالح إلى أساسیة وخصصCت لھCا المنظومات بالسنین، 
تصCف مصادر وبمؤشرات  ٧من خالل وتم قیاس متغیر االتصال بمصادر المعلومات لھا درجة واحدة، 
 ١، ٢، ٣، ٤لھCCذه المسCCتویات األوزان اآلتیCCة وخصصCCت ) الو نCCادراً و أحیانCCاً و یCCراً كث(المسCCتویات اآلتیCCة 

سCلبیة ووضCع  ٤منھCا إیجابیCة و ٤فقCرات  ٨وبالنسبة لمتغیر التفاؤل فقد تكون المؤشر من  .على التوالي
 ١، ٢، ٣وتCCم تخصCCیص قCCیم ) غیCCر موافCCقو ال رأيو موافCCق(ثCCالث بCCدائل مCCن الفقCCرات أمCCام كCCل فقCCرة 

ات اإلیجابیCCة، وعكسCCت للفقCCرات السCCلبیة وتمثCCل مجمCCوع قCCیم درجCCات جمیCCع الفقCCرات درجCCة تفCCاؤل للفقCCر
وتCCم حسCCاب الCCدخل السCCنوي بالCCدینار ، )٢٠٠٧(المبحCCوث، وقCCد اسCCتخدم ھCCذا المقیCCاس مCCن قبCCل البیCCاتي 

 هدرجات للفالح الذي یعمل بالمزرعCة بمفCرد ٣خصصت العراقي، وبالنسبة لمتغیر العمل بالمزرعة فقد 
ھCذا درجCة لمCن یعمCل ومعCھ عمCال زراعیCون وقCد اسCتخدم  ١درجة للذي یعمل ومعھ أفراد أسرتھ و ٢و

  ). ٢٠٠٠(المقیاس من قبل بكري 
درجة وصفر لغیر المتCدرب،  ١ة واحدة ربالنسبة لمتغیر التدریب السابق فأعطیت للمتدرب ولم

ات بعCCد االطCCالع علCCى األدبیCCات وقCCد تCCم اختیCCار ھCCذه المتغیCCر. وتCCم حسCCاب مسCCاحة المزرعCCة بالCCدونم
ن بCأن یوالدراسات وطبیعة عمل الفالحین مستخدمي منظومCات الCري بCالرش، إضCافة إلCى اعتقCاد البCاحث

وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش للفالحCCین فCCي محافظCCة تشCCغیل حجCCم مشCCاكل عالقCCة بلھCCذه المتغیCCرات 
ى بعCض األسCاتذة فCي قسCم التعلCیم وتم اعتماد الصدق الظاھري لالسCتبیان مCن خCالل عرضCھ علC. نینوى

الزراعي في كلیة الزراعة والغابات بجامعة الموصل للتعرف على مدى قیCاس االسCتبیان للغCرض الCذي 
وكیفیة اإلجابة على فقراتCھ، ظاھریاً كنوع الفقرات ومدى وضوحھا ومدى دقة االستبیان وضع من أجلھ 

في قسم المكننة الزراعیة في كلیة الزراعCة  ینكما اعتمد صدق المحتوى بعرض االستبیان على المختص
فالحCاً بطریقCة  ١٨والغابات لتقویم فقرات االستبیان في ضوء قیاسھا لمحتوى الموضوع، كما تم اختبCار 

عشCCوائیة ممCCن لCCم یشCCملوا بالبحCCث لمCCأل االسCCتبیان وإیجCCاد الثبCCات بطریقCCة التجزئCCة النصCCفیة وبلCCغ معامCCل 
واسCCCتخدم المتوسCCCط الحسCCCابي . م٢٠٠٧ت بالمقابلCCCة الشخصCCCیة عCCCام ، وتCCCم جمCCCع البیانCCCا٠.٨٤الثبCCCات 

  .تحلیل البیاناتوالس ل –واختبار كروسكال واالنحراف المعیاري والنسب المئویة واالختبار التائي 
  

  النتائج والمناقشة
في مشعروع ري الجزیعرة وصیانة منظومات الري بالرش للفالحین تشغیل تحدید مستوى مشاكل : أوالً 

المشCCاكل حصCCل علیھCCا لمسCCتوى أظھCCرت النتCCائج أن أعلCCى درجCCة : مععن وجھععة نظععرھمظععة نینععوى بمحاف
وتCCم  ٢٤.١٨٥وانحCCراف معیCاري  ٦٨.٢٢١بمتوسCط حسCCابي قCدره  ٢٨وأقCل درجCCة  ٨٤الفالحCون ھCCي 

  ).١(توزیع المبحوثین على ثالث فئات متساویة وفقاً لمستوى مشاكلھم، كما موضح في الجدول 
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  منظومات الري بالرش للفالحین تشغیل وصیانة وى مشاكل مست): ١(الجدول 
  المشاكلمستوى متوسط درجات   النسبة المئویة  عدد المبحوثین  مستوى المشاكل

  ٣٨.٩٧٢  ١٠.٥٧٦  ١١  واطئ) ٤٦-٢٨(
  ٥٩.٦٢٢  ٢٣.٠٧٦  ٢٤  متوسط) ٦٥-٤٧(
  ٧٥.٨٧٥  ٦٦.٣٤٨  ٦٩  عالي) ٨٤-٦٦(

    %١٠٠  ١٠٤  المجموع
  

مCCن الفالحCCین المبحCCوثین یعتقCCدون بCCأن المشCCاكل % ٦٦.٣٤٨ن نسCCبة إ) ١(یتبCCین مCCن الجCCدول 
وصCیانة منظومCات الCري بCالرش لتشCغیل الواردة في االسCتبیان ھCي مشCاكل ذات مسCتوى عCالي بالنسCبة 

  .درجة ٧٥.٨٧٥وبمتوسط قدره 
تحدید حجم وترتیب مشعاكل تشعغیل وصعیانة منظومعات العري بعالرش للفالحعین فعي مشعروع ري : ثانیاً 
ظھCCرت وأفقCCرات االسCCتبیان وفقCCاً لحجCCم المشCCاكل بالنسCCبة للمبحCCوثین  تصCCنف: زیععرة بمحافظععة نینععوىالج

  ).٢(النتائج كما في الجدول 
  

  )حدتھا(تصنیف فقرات االستبیان وفقاً لحجم المشاكل ): ٢(الجدول 
  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة   حجم المشاكل

  ٩.٠٩٠  ٢  )٢(أقل من   متوسطة
  ٢٧.٢٧٢  ٦  )٣-٢(  كبیرة

  ٦٣.٦٣٨  ١٤  )٣(أكثر من   كبیرة جداً 
  ٤= الدرجة القصوى (*)     

  
فقرة ھي فقرات تمثل مشCاكل كبیCرة الحجCم  ٢٢فقرة من مجموع  ١٤إن ) ٢(یتبین من الجدول 

وعنCد ترتیCب فقCرات االسCتبیان . وصیانة منظومات الري بالرشتشغیل جداً بالنسبة للمبحوثین في مجال 
  .لكل فقرة حسب المتوسط الحسابي
ومشCكلتان ومتوسطة كبیرة بین مشاكل  ٦ووكبیرة كبیرة جداً تقع بین مشكلة  ١٤تبین أن ھناك 

الحجم، وقد جاءت فCي مقدمCة المشCاكل الكبیCرة جCداً مشCكلة تلCف المضCخات ومبCاثق بین متوسطة وقلیلة 
ود الرمCل ویرجCع ذلCك إلCى وجC ٠.٨٦٥درجCة وانحCراف معیCاري قCدره  ٣.٦٧٤المرشات بمتوسط بلCغ 

والغCCرین فCCي میCCاه الCCري وھCCو مCCا یCCؤدي إلCCى تلCCف المضCCخات ومبCCاثق المرشCCات وانسCCدادھا، أمCCا بالنسCCبة 
 ٢.٩٣٣للمشاكل الكبیرة الحجم فقد جاءت في مقدمة ھذه المشاكل صعوبة تبدیل الواشرات بمتوسCط بلCغ 

حتCاج إلCى معCارف وقد یرجع سبب ذلك إلى أن تبدیل ھCذه الواشCرات ی ١.١١٤درجة وانحراف معیاري 
أمCا بالنسCبة للمشCكلتان . ومھارات فنیة دقیقة ال یمتلكھا أغلب الفالحین مستخدمي منظومات الري بالرش

درجCCة  ١.٩٦٦متوسCCطتا الحجCCم فقCCد جCCاءت فCCي مقCCدمتھا مشCCكلة كیفیCCة تشCCحیم المنظومCCة بمتوسCCط بلCCغ 
ارات فنیCة عالیCCة لھCذا لCCم وقCد یرجCCع ذلCك إلCCى أن ھCذه العملیCCة ال تتطلCب مھCC ٠.٦٩٢وانحCراف معیCCاري 

  ).٣(كما موضح في الجدول  تظھر كمشكلة كبیرة بالنسبة للمبحوثین في تشغیل وصیانة المنظومات
إیجاد الفروق في حجم مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الري بالرش للمبحوثین وفقاً للمتغیعرات : ثالثاً 

  :اآلتیة
مشاكل المالكین والمستأجرین باستخدام االختبCار  عند مقارنة متوسطي حجم: نوع الحیازة المزرعیة. ١

وبذلك  ٠.٠١وھي قیمة معنویة عند مستوى ** ٧.٥٣المحسوبة  tبلغت قیمة ) ٤(التائي كما في الجدول 
نCCرفض فرضCCیة العCCدم ونقبCCل الفرضCCیة البدیلCCة أي أنCCھ یوجCCد فCCرق معنCCوي فCCي حجCCم المشCCاكل للمCCالكین 

CCالرش والمسCCري بCCات الCCاً بمنظومCCر اھتمامCCالكین أكثCCین المCCى أن الفالحCCك إلCCبب ذلCCود سCCد یعCCتأجرین، وق
وأكثر حرصاً على إدامة وصیانة المنظومات من المستأجرین مما انعكس ذلك على قلة مشCاكلھم مقارنCة 

 .بالمستأجرین
اسCCتخدام االختبCCار عنCCد مقارنCCة متوسCCطي حجCCم مشCCاكل الفئتCCین ب :عععدد سععنوات اسععتخدام المنظومععات. ٢

وبCCذلك  ٠.٠١وھCCي معنویCCة عنCCد مسCCتوى ** ٩.١٤المحسCCوبة  tبلغCCت قیمCCة ) ٤(التCائي كمCCا فCCي الجCCدول 
نرفض فرضیة العCدم ونقبCل الفرضCیة البدیلCة أي أنCھ یوجCد فCرق معنCوي فCي حجCم مشCاكل الفئتCین، وقCد 
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سCCتخدامھم لمنظومCCات الCCري یعCCود سCCبب ذلCCك إلCCى الخبCCرة المكتسCCبة للفالحCCین ذوي الفئCCة الثانیCCة نتیجCCة ا
 .الفئة األولىمن بالرش لفترة أطول مما انعكس ذلك على قلة حجم مشاكلھم مقارنة بمشاكل الفالحین 

كمCا فCي الجCدول عنCد مقارنCة متوسCطي حجCم مشCاكل الفئتCین باسCتخدام االختبCار التCائي  :نوع المھنة. ٣
وبذلك نقبCل فرضCیة العCدم  ٠.٠٥د مستوى وھي قیمة غیر معنویة عن ٠.٢٤المحسوبة  tبلغت قیمة ) ٤(

وقد یعCود سCبب ذلCك إلCى أن جمیCع الفالحCین . أي أنھ ال یوجد فرق معنوي في حجم المشاكل لكال الفئتین
المبحCCوثین وبغCCض النظCCر عCCن نCCوع المھنCCة لCCدیھم مشCCاكل كبیCCرة فCCي اسCCتخدام وصCCیانة منظومCCات الCCري 

 .بالرش وھي في معظمھا مشاكل خارجة عن إمكانیتھم
عنCCد مقارنCCة متوسCCط حجCCم مشCCاكل المتCCدربین وغیCCر المتCCدربین باسCCتخدام االختبCCار  :التععدریب السععابق. ٤

 ٠.٠٥وھCي قیمCة غیCر معنویCة عنCد مسCتوى  ٠.٣٥المحسCوبة  tبلغCت قیمCة ) ٤(كما في الجCدول التائي 
وقCد یرجCع . نوبذلك نقبل فرضیة العدم أي أنھ ال یوجد فروق في حجم مشاكل المتدربین وغیCر المتCدربی

ذلك إلى ضعف الدورة التدریبیة من حیث المادة التدریبیCة أو قلCة كفCاءة المتCدربین وبالتCالي عCدم اسCتفادة 
 .المتدربین من الموضوعات التي تضمنتھا الدورة التدریبیة

للكشف عن اختالف حجم مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الري بالرش للمبحCوثین  :مستوى التعلیم. ٥
وھCي قیمCة  **٨.٢٢المحسCوبة  H، وبلغCت قیمCة )٥(كما في الجدول  والس –اختبار كروسكال استخدم 

وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجد اختالف فCي  ٠.٠١معنویة عند مستوى 
مCع  وتتفCق ھCذه النتیجCة. حجم مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الري بالرش وفقاً لمتغیر مستوى التعلCیم

، وقCCد یرجCCع سCCبب ذلCCك إلCCى أن الفالحCCین ذوي المسCCتوى التعلیمCCي )٢٠٠٦(مCCا توصCCل إلیCCھ الجبCCوري 
المرتفع أكثCر إدراكCاً لحجCم مشCاكلھم وذلCك بسCبب كCونھم أكثCر وعیCاً للمشCاكل المتعلقCة بتشCغیل وصCیانة 

 .المنظومات
اكل تشCغیل وصCیانة للكشCف عCن اخCتالف حجCم مشC: مستوى االتصال بمصادر المعلومات الزراعیعة. ٦

، وبلغCت قیمCة )٥(كما في الجCدول  والس –منظومات الري بالرش للمبحوثین استخدم اختبار كروسكال 
H  اتCتوى  ٠.٢٥المحسوبة لمتغیر مستوى االتصال بمصادر المعلومCد مسCة عنCر معنویCة غیCي قیمCوھ

ل وصCیانة منظومCات وبذلك نقبCل فرضCیة العCدم أي أنCھ ال یوجCد اخCتالف فCي حجCم مشCاكل تشCغی ٠.٠٥
الري بالرش وفقاً لمتغیر مستوى االتصال بمصCادر المعلومCات، وتتفCق ھCذه النتیجCة مCع مCا توصCل إلیCھ 

، وقد یرجع سبب ذلك إلى قلة وضعف مصادر المعلومات مCن حیCث المCادة التعلیمیCة )٢٠٠٦(الجبوري 
مسCCتوى اتصCCالھم بمصCCادر  ذات الفائCCدة للفالحCCین ممCCا أدى إلCCى تقCCارب حجCCم مشCCاكلھم بغCCض النظCCر عCCن

 .المعلومات
رش للمبحوثین اسCتخدم الللكشف عن اختالف حجم مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الري ب :التفاؤل. ٧

وھي قیمة معنویCة  **١٠.١٤المحسوبة  H، وبلغت قیمة )٥(كما في الجدول  والس –اختبار كروسكال 
ضیة البدیلة، أي أنھ یوجCد اخCتالف فCي حجCم ، وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفر٠.٠١عند مستوى 

وقCCد یرجCCع سCCبب ذلCCك إلCCى أن . مشCCاكل تشCCغیل وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش وفقCCاً لمتغیCCر التفCCاؤل
الفالحین المتفائلین یقل حجم المشاكل من وجھة نظرھم ویعتقCدون أن المشCاكل یمكCن حلھCا فCي المسCتقبل 

اإلیجابیCCة فCCي حCCل المشCCاكل التCCي تجCCابھھم فCCي اسCCتخدام  بسCCبب نظCCرتھم التفاؤلیCCة لمسCCتقبلھم وتوقعCCاتھم
 .وصیانة منظومات الري بالرش مما انعكس ذلك على قلة حجم مشاكلھم مقارنة بالفالحین األقل تفاؤالً 

للكشف عن اختالف حجم مشاكل تشغیل وصیانة منظومات الCري بCالرش للمبحCوثین اسCتخدم : الدخل. ٨
وھCي قیمCة معنویCة  **٨.٤٧المحسCوبة  H، وبلغت قیمCة )٥(لجدول كما في ا والس –اختبار كروسكال 

، وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجCد اخCتالف فCي حجCم ٠.٠١عند مستوى 
مشاكل تشغیل وصیانة منظومCات الCري بCالرش وفقCاً لمتغیCر الCدخل، وقCد یرجCع ذلCك إلCى أن المبحCوثین 

لCدیھم إمكانیCات مادیCة إلدامCة وصCیانة منظومCات الCري بCالرش إضCافة إلCى ذوي مستوى الدخل المرتفع 
استخدامھم عاملین أكفاء لتشCغیل وصCیانة المنظومCات ممCا انعكCس ذلCك علCى قلCة حجCم مشCاكلھم مقارنCة 

 .بالفالحین ذوي مستوى الدخل المنخفض
ي بCCCالرش للكشCCف عCCن اخCCتالف حجCCCم مشCCاكل تشCCغیل وصCCیانة منظومCCات الCCر :العمععل بالمزرعععة. ٩

 **٧.٥٢المحسCوبة  H، وبلغCت قیمCة )٥(كما فCي الجCدول  والس –للمبحوثین استخدم اختبار كروسكال 
، وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنCھ یوجCد ٠.٠١وھي قیمة معنویة عند مستوى 

بالمزرعCة، وقCد اختالف فCي حجCم مشCاكل تشCغیل وصCیانة منظومCات الCري بCالرش وفقCاً لمتغیCر العمCل 
یرجCCع سCCبب ذلCCك إلCCى أن العمCCل مCCع عمCCال زراعیCCون یقلCCل مCCن حجCCم المشCCاكل فقCCد یكCCون لھCCم معCCارف 
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ومھCCارات وخبCCرات فCCي تشCCغیل وصCCیانة المنظومCCات والسCCیطرة بصCCورة كفCCوءة علCCى عملیCCات التشCCغیل 
 .نظوماتموالصیانة لل

ظومCCات الCCري بCCالرش للكشCCف عCCن اخCCتالف حجCCم مشCCاكل تشCCغیل وصCCیانة من: مسععاحة المزرعععة. ١٠
، **٩.١١المحسCوبة  H، وبلغCت قیمCة )٥(كمCا فCي الجCدول  والCس –للمبحوثین استخدم اختبار كروسكال 

وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجد اختالف في حجم مشاكل تشCغیل وصCیانة 
ذلك إلى أن تشغیل منظومات الCري منظومات الري بالرش وفقاً لمتغیر مساحة المزرعة، وقد یرجع سبب 

بالرش فCي مسCاحات كبیCرة یحتCاج إلCى كفCاءة وخبCرة كبیCرة نتیجCة لصCعوبة اسCتخدام ھCذه المنظومCات فCي 
  .بعض األراضي وخاصة األراضي المتموجة

  
  ترتیب فقرات االستبیان حسب المتوسط الحسابي لحجم المشكلة بالنسبة للمبحوثین): ٣(الجدول 

  الرتبة  المشاكل
لمتوسط ا

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  ٠.٨٦٥  ٣.٦٧٤  ١  تلف مباثق المرشات
  ٠.٨١١  ٣.٦٤١  ٢  ارتفاع تكالیف استخدام المنظومة مقارنة بالمردود االقتصادي

  ٠.٨٩٢  ٣.٦٢٢  ٣  انتظام توزع الماء في الحقلعدم 
  ٠.٧٥٨  ٣.٥٨٥  ٤  تحدید مقدار الضغط الالزم لتصریف كمیة الماء من فتحات المرشةصعوبة 

  ٠.٧٤٤  ٣.٥٦٣  ٥  توفر الحد األدنى من التجھیز المائي لضمان تشغیل المنظومةعدم 
  ٠.٦٧٥  ٣.٥٤٠  ٦  تبدیل األنابیبكیفیة 

  ٠.٧٣٨  ٣.٥٣١  ٧  ارتفاع أسعار قطع الغیار
  ٠.٩٢٣  ٣.٤٨٦  ٨  استخدام منظومات الري بالرش في األراضي المتموجةصعوبة 
  ١.٠٨٨  ٣.٤٥٧  ٩  عار المشتقات النفطیةسارتفاع أ

  ١.٠٧٤  ٣.٤٢٩  ١٠  كثرة أعطال الكیربوكس
  ١.١٦٥  ٣.٣٨٥  ١١  تحدید العالقة بین سرعة الریح والمسافة بین المرشاتصعوبة 
  ٠.٩٢٦  ٣.٣٧٣  ١٢  جدولة الري للمحصول المزروعصعوبة 

  ١.١٤٢  ٣.٣٣١  ١٣  كثرة أعطال المسدسات النھائیة
  ١.٣٧٦  ٣.١١٧  ١٤  صعوبة توقیت المنظومة

  ١.١١٤  ٢.٩٣٣  ١٥  المنظومة تبدیل واشراتكیفیة 
  ١.٢٥٣  ٢.٧٩٦  ١٦  تصلیح منظومات الضغطصعوبة 
  ١.٢٦٨  ٢.٦٧٢  ١٧  معرفة العطل من خالل البورد الرئیسيصعوبة 
  ٠.٩٧٥  ٢.٦١٧  ١٨  )ثانیة/لتر(حساب تصریف المرشة صعوبة 
  ٠.٨٨٦  ٢.٤٤٣  ١٩  استخدام األسمدة مع میاه الري بالرشصعوبة 

  ٠.٧١٤  ٢.١٨٥  ٢٠  استخدام المبیدات مع میاه الري بالرشة صعوب
  ٠.٦٩٢  ١.٩٦٦  ٢١  تشحیم المنظومةكیفیة 
  ٠.٦٤٨  ١.٨٧٤  ٢٢  تحدید مساحة األرض التي تغطیھا المنظومةكیفیة 

 
  للمبحوثینحجم مشاكل استخدام وصیانة منظومات الري بالرش في لفروق االختبار التائي لنتائج ): ٤(الجدول 

  المحسوبة tقیمة   متوسط حجم المشاكل  النسبة المئویة  العدد  الفئات  یراتالمتغ
نCCCCCCCCCCCCوع الحیCCCCCCCCCCCCازة 

  المزرعیة
  ٦٤.٨٣٤  ٥٥.٧٦٩  ٥٨  ملك

  معنوي** ٧.٥٣
  ٧٢.٤٩٢  ٤٤.٢٣١  ٤٦  إیجار

عCدد سCنوات اسCCتخدام 
  المنظومات

  ٧٥.٥٣٢  ٣٧.٥  ٣٩  سنة) ٥-٢(
  معنوي** ٩.١٤

  ٦٣.٨٣٦  ٦٢.٥  ٦٥  سنة) ٩-٦(

  نوع المھنة
  ٠.٢٤  ٦٧.٠١٥  ٣٩.٤٢٣  ٤١  الزراعة كمھنة أساسیة

  ٦٩.٠٣٤  ٦٠.٥٧٧  ٦٣  الزراعة كمھنة ثانویة  غیر معنوي

  التدریب السابق
  ٠.٣٥  ٦٦.٠١٥  ٢٤.٠٣٨  ٢٥  متدرب لمرة واحدة

  ٦٨.٩٢٠  ٧٥.٩٦٢  ٧٩  غیر متدرب  غیر معنوي
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وصCیانة منظومCات الCري  والس للفروق في حجم مشاكل تشCغیل –نتائج اختبار كروسكال ): ٥(الجدول 
  بالرش للفالحین وفقاً لبعض المتغیرات

  المحسوبة Hقیمة   متوسط الترتیب  الوسیط  العدد  الفئات  المتغیرات

  مستوى التعلیم

  ٤٦.٣  ٦٢  ٢٢  أمي

٨.٢٢**  
  معنوي

  ٤٧.٢  ٦٦  ١٧  یقرأ ویكتب
  ٤٩.١  ٦٨  ٢٧  خریج ابتدائیة

  ٥١.٣  ٦٩  ٢٠  خریج متوسطة
  ٥١.٨  ٦٨  ١٢  خریج إعدادیة

  ٥٩  ٧١  ٦  خریج معھد
مسCCتوى االتصCCال 
بمصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCادر 

  المعلومات

  ٥٠.٤  ٦٧  ٣٠  ضعیف) ١٣-٨(
٠.٢٥  

  ٤٨  ٦٤  ٥٦  متوسط) ١٩-١٤(  غیر معنوي
  ٥٢.٢  ٦٣  ١٨  عالي) ٢٥-٢٠(

  التفاؤل
  ٥٦.٤  ٧٠  ١٨  ضعیف) ١١-٦(

١٠.١٤**  
  معنوي

  ٥٢.٣  ٦٦  ٥٥  متوسط) ١٧-١٢(
  ٤٩.٨  ٦٤  ٣١  قوي) ٢٣-١٨(

  لدخلا
  ٥٥.٨  ٦٧  ٣٨  )منخفض(مالیین دینار  ٥أقل من 

٨.٤٧**  
  ٥١.٦  ٦٥  ٤٩  )متوسط(مالیین دینار ) ١٠-٥(  معنوي

  ٤٧.٢  ٦٠  ١٧  )عالي(مالیین دینار  ١٠أكثر من 

  العمل بالمزرعة
  ٥٧.٤  ٦٩  ٤  یعمل بالمزرعة بمفرده

٧.٥٢**  
  ٥٣.٥  ٦٦  ٧١  یعمل ومعھ أفراد أسرتھ  معنوي

  ٤٨.١  ٦١  ٢٩  ال زراعیونیعمل ومعھ عم

  مساحة المزرعة
  ٥٠.٢  ٦٨  ٣٣  دونم ١٠٠أقل من 

٩.١١**  
  .٥٤  ٦٧  ٥٠  دونم ٢٠٠-١٠٠  معنوي

  ٥٨.٧  ٦٥  ٢١  دونم ٢٠٠أكثر من 
  

  االستنتاجات
مCCن % ٦٦.٣٤٨وجCد إن الفقCCرات الCCواردة فCي االسCCتبیان تمثCCل مشCاكل ذات مسCCتوى عCCالي بالنسCبة لCCـ. ١

وصCCیانة تشCCغیل أن معظCCم المبحCCوثین یعCCانون مCCن مشCCاكل كبیCCرة جCCداً فCCي  ذلCCكالمبحCCوثین، نسCCتنتج مCCن 
 .منظومات الري بالرش

وصCیانة منظومCات الCري تشCغیل ھناك فروق معنویة في متوسط حجم مشاكل المبحوثین في وجد أن . ٢
التفCاؤل،  ،یازة، عCدد سCنوات اسCتخدام المنظومCاتمستوى التعلیم، نوع الح :لمتغیرات اآلتیةفقاً لبالرش و

علCى حجCم مشCاكل  اً نسCتنتج مCن ذلCك لھCذه المتغیCرات تCأثیر. الدخل، العمل بالمزرعة ومسCاحة المزرعCة
  .المبحوثین

 
  التوصیات

مشCCروع ري الجزیCCرة االھتمCCام بمعالجCCة مشCCاكل الفالحCCین مسCCتخدمي منظومCCات الCCري بCCالرش فCCي . ١
مCCن قبCCل األجھCCزة المعنیCCة، وتCCوفیر محافظCCة نینCCوى وحسCCب األولویCCات التCCي أظھرتھCCا نتCCائج البحCCث ب

المستلزمات الالزمة للفالحین من مشتقات نفطیة وقطع غیار وبأسعار مدعومة، إضCافة إلCى تCوفیر فCرق 
واألخCCذ بنظCCر االعتبCCار . فنیCCة متخصصCCة وكفCCوءة لمسCCاعدة الفالحCCین فCCي اسCCتخدام وصCCیانة المنظومCCات

 .ى حجم مشاكل الفالحینالمتغیرات التي أظھرت نتائج البحث بأن لھا تأثیر عل
وصCCیانة منظومCCات الCCري بCCالرش وذلCCك لرفCCع تشCCغیل التدریبیCCة للفالحCCین فCCي مجCCال إعCCداد البCCرامج . ٢

 .مستوى أدائھم في ھذا المجال
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MAINTENANCE OF SPRINKLER IRRIGATION SYSTEMS UPON  

FARMERS IN AL-JAZEERA IRRIGATION PROJECT IN NENEVAH 
GOVERNORATE AND ITS RELATION WITH SOME VARIABLES 

Aamel F. AL-Abbassi Radwan T. AL-Kashab 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the range of problems 
operating and maintenance of sprinkler irrigation systems of the farmers in Al-
Jazeera irrigation project in Nenevah governorate, and to find out if significant 
differences exist in range of these problems according to some variables. The 
research sample included 104 respondents, the data were collected through a 
questionnaire specially designed for determining the range of problems. After 
testing the validity and reliability of the questionnaire, the researchers used 
Arithmetic mean, Kruskal-Wallis test and t-test to analyze the data. It was 
found that there were very big problems for 66.348% of the respondents in 
operating and maintenance of sprinkler irrigation systems, also there were 
significant differences in the range of problems according to these variables: 
educational level, type of holding, years of utilizing the system, optimism, 
income, work in farm, and size of holding, while there were no significant 
differences according to: type of profession, sources of information and 
previous training. 

 
  المصادر

دراسCCة مسCCتوى المCزارعین المعرفCCي ألھCCم العملیCCات الزراعیCCة المCCؤثرة ). ٢٠٠٠(كCري، محمCCد صCCالح ب
مجلCة اتحCاد الجامعCات العربیCة . على إنتاجیة الرمان بمنطقة الطCائف بالمملكCة العربیCة السCعودیة

 .٣٧٨-٣٥٩): ١( ٨للدراسات والبحوث الزراعیة، جامعة عین شمس، القاھرة، مصر، 
دوافCCع زراع القطCCن فCCي محافظCCة نینCCوى للمشCCاركة فCCي البرنCCامج ). ٢٠٠٧(س علCCي أحمCCد البیCCاتي، عبCCا

رسCCالة ماجسCCتیر، كلیCCة الزراعCCة . الCCوطني لتطCCویر زراعCCة القطCCن وعالقتھCCا بCCبعض المتغیCCرات
 .والغابات، جامعة الموصل

ر حجCم وأھمیCة مشCاكل نقCل التقانCات الزراعیCة مCن وجھCة نظC). ٢٠٠٦(الجبوري، علCي أحمCد غضCیب 
أطروحCCة دكتCCوراه، كلیCCة . المCCوظفین الCCزراعیین وزراع المنCCاطق اإلروائیCCة فCCي محافظCCة نینCCوى

 .الزراعة والغابات، جامعة الموصل
مقدمCCة فCCي اإلرشCCاد ). ١٩٩٦(، حسCCن جمعCCة وخلCCدون عبCCداللطیف الصCCبیحي الریمCCاوي، أحمCCد شCCكري

 .دار حنین للنشر، عمان، األردن. الزراعي
Cاد حمCات ). ٢٠٠٠(د السعد، إبراھیم حمCا للتقانCة ودرجCنفي دیزیریCا لصCي البطاطCي مزارعCتوى تبنCمس

أطروحCة دكتCوراه، ). دراسCة میدانیCة فCي محافظCة األبنبCار(الموصى بھا في زراعCة المحصCول 
 .كلیة الزراعة، جامعة بغداد
ام محافظCCة التCCأمیم نحCCو اسCCتخد/ اتجاھCCات فالحCCي الحویجCCة ). ٢٠٠٤(الطCCائي، عبدالسCCتار عمCCر عثمCCان 

بعCCCض التقانCCCات الزراعیCCCة الحدیثCCCة وعالقتھCCCا بالعوامCCCل الشخصCCCیة واالجتماعیCCCة واالقتصCCCادیة 
 .أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل. واالتصالیة

دار النھضCة العربیCة للطباعCة والنشCر، . مرجع اإلرشاد الزراعCي ).١٩٩٨(الطنوبي، محمد محمد عمر 
 .بیروت، لبنان

المتطلبCات التعلیمیCة والتدریبیCة  ).٢٠٠٢(ي، عامل فاضل، دحام نایف عCزو ویسCار سCالم الشCعار العباس
مجلCة . للفالحین في مجال تشغیل وصCیانة منظومCات الCري بCالرش وعالقتھCا بCبعض المتغیCرات
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كCانون األول،  ٢٥-٢٤جامعة تكریت للعلوم الزراعیCة، ملحCق المCؤتمر القطCري لإلنتCاج النبCاتي 
 .٢٠٣-١٩٢ص

مجلCة . أنموذج مقترح لتنسیق عملیتي البحCث وتطبیCق تقاناتCھ فCي الحقCل). ٢٠٠٤(الفرحان، قاسم محمد 
 .١٥-٦): ١( ٣٥العلوم الزراعیة العراقیة، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، 

دراسة میدانیة لCبعض جوانCب اإلرشCاد الزراعCي فCي مجCال اسCتخدام ). ١٩٨٤(عباس  عبدالحلیمقشطة، 
المCCؤتمر العلمCCي التاسCCع لإلحصCCاء والحسCCابات العلمیCCة . راعیCCة فCCي محافظCCة الشCCرقیةالمیكنCCة الز

 .والبحوث االجتماعیة والسكانیة، القاھرة
مدیریCCة دار الكتCCب . مبCCادئ اإلرشCCاد الزراعCCي). ١٩٨٧(اللیلCCة، زكCCي حسCCن وسCCمیر عبCCدالعظیم عثمCCان 

 .للطباعة والنشر، جامعة الموصل
CCماعیل نصCCم إسCCة د). ٢٠٠٥(یف، عاصCCات الزراعیCCیط التقانCCل وتبسCCي نقCCي فCCاد الزراعCCاز اإلرشCCور جھ

 .١٤-٥): ١( ٢مجلة الزراعة العراقیة، . للزراع
مجلCCة . التقانCCات الزراعیCCة الحدیثCCة وسCCبل نشCCرھا). ١٩٩٨(محمCCد، عبداإللCCھ وعCCدنان حسCCین الجCCادري 

 .١٢-٥: )٢( ١ ، كلیة الزراعة، جامعة بغداد،ة العراقیةیالزراعالعلوم 
إرشادي في مجال ترشید اسCتخدام حاجة المزارعین لبرنامج ). ٢٠٠٦(محمد محمود مصطفى ، معوض

میاه الري وإدارة نظم الري الحدیث للمنتفعین بمشروع درب األربعین بمحافظCة الCوادي الجدیCد، 
 ١٤مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسCات والبحCوث الزراعیCة، جامعCة عCین شCمس، القCاھرة، 

)٣١-١): ١. 
دراسة كفاءة أنظمCة اإلرشCاد الزراعCي فCي الCوطن العربCي، ). ١٩٩٤(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

 .الخرطوم، كانون األول
  


