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تحدید أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارعي الخضر في قضاء الشرقاط بمجال ترشید 
  *استخدام میاه الري وعالقتھا باحتیاجاتھم التدریبیة

  رضوان ذنون یونس الخشاب
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم اإلرشاد الزراعي ونقل التقنیات 

  
  الخالصة

إلى تحدید أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا من قب%ل مدیری%ة زراع%ة محافظ%ة ث یھدف البح
صالح الدین لمزارعي الخضر في قضاء الشرقاط بمج%ال ترش%ید اس%تخدام می%اه ال%ري وم%ن وجھ%ة نظ%ر 

تحدی%%د حاج%%ة الم%%زارعین إل%%ى الت%%دریب علیھ%%ا، وتحدی%%د العالق%%ة ب%%ین ترتی%%ب ك%%ذلك الم%%زارعین أنفس%%ھم، 
مزارعاً تم اختیارھم عشوائیاً، وتم تص%میم  ٨٦رتیب الحاجة إلى التدریب، شملت عینة البحث األھمیة وت

فقرة تمثل التقنیات الزراعی%ة الموص%ى بھ%ا، ویع%د  ١٦استمارة استبیان خاصة بموضوع البحث تضمنت 
ام النس%ب م وتحلیلھا باستخد٢٠١٠قیاس صدق وثبات االستمارة تم جمع البیانات بالمقابلة الشخصیة عام 

وأوض%حت النت%ائج . ت%ب لس%بیرمانرالواالنحراف المعی%اري ومعام%ل ارتب%اط المئویة والمتوسط الحسابي 
م%%ن ال%%زراع المبح%%وثین ذك%%روا ب%%أن التقنی%%ات الزراعی%%ة ال%%واردة ف%%ي االس%%تبیان ھ%%ي ذات % ٥١.١٦٤أن 

ة إلى الت%دریب علیھ%ا، من المبحوثین بحاجة كبیر% ٤٣.٠٢٣أھمیة كبیرة بالنسبة لعملھم الزراعي، وإن 
) معرف%%ة االحتی%%اج الم%%ائي لك%%ل ن%%وع م%%ن الخض%%راوات خ%%الل ك%%ل مرحل%%ة م%%ن مراح%%ل نم%%وه(وإن فق%%رة 

أح%%رزت المرتب%%ة األول%%ى م%%ن حی%%ث أھمیتھ%%ا والحاج%%ة للت%%دریب علیھ%%ا، كم%%ا تب%%ین وج%%ود عالق%%ة ارتباطی%%ة 
، وأوص%%ى ی%%ة لل%%زراعدریبمعنوی%%ة موجب%%ة ب%%ین ترتی%%ب فق%%رات االس%%تبیان م%%ن حی%%ث أھمیتھ%%ا والحاج%%ة الت

الباحث بضرورة إعداد البرامج التدریبیة لزراع الخضر في قضاء الشرقاط للتقنیات الزراعی%ة الموص%ى 
بھا في مجال ترشید استخدام میاه الري، وتركیز التدریب على التقنیات الت%ي مثل%ت أھمی%ة كبی%رة بالنس%بة 

  .یرة في ھذا المجالكانت حاجتھم التدریبیة كبلھم في میدان عملھم والتي 
  

  المقدمة
علی%%ھ وحس%%ن إدارت%%ھ وتنمی%%ة ف%%ي حی%%اة النب%%ات وإن المحافظ%%ة وھام%%اً الم%%اء عنص%%راً أساس%%یاً  دیع%%

 اً رئیس%% اً ، وإن الم%%وارد المائی%%ة تع%%د مح%%ور)٢٠٠٨ح%%زام، (م%%وارده یعتم%%د عل%%ى مس%%تخدمیھ ف%%ي الزراع%%ة 
أھ%%م م%%داخل اإلنت%اج الزراع%%ي إن ل%%م تك%%ن  إلمكانی%ة تط%%ویر ودف%%ع عملی%ة التنمی%%ة الزراعی%%ة باعتبارھ%%ا م%ن

لتوس%%ع ھ%%ذا القط%%اع أفقی%%اً  اً رئیس%% أھمھ%%ا عل%%ى اإلط%%الق، ل%%ذلك ف%%إن توفرھ%%ا للقط%%اع الزراع%%ي یع%%د ع%%امالً 
). ٢٠٠٩، Iskander(، خاص%ة وأن األم%ن الم%ائي یع%د ردیف%اً لألم%ن الغ%ذائي )٢٠٠٠، مجھول(ورأسیاً 

فق%د أول%ت الدول%ة متمثل%ة ب%وزارة الزراع%ة اھتمام%اً خاص%اً ف%ي وحرصاً منھا للحفاظ على الموارد المائی%ة 
نش%%ر ال%%وعي الم%%ائي م%%ن خ%%الل األجھ%%زة الس%%معیة والبص%%ریة والنش%%رات والن%%دوات للع%%املین ف%%ي القط%%اع 
الزراعي ضمن اإلستراتیجیة المتبع%ة لتوعی%ة الم%زارعین عام%ًة ومزارع%ي الخض%ر خاص%ًة ح%ول أھمی%ة 

، وألن تنمی%ة مص%ادر المی%اه وترش%یدھا ھ%ي )٢٠٠٩، مجھ%ول(ن إدارتھا ترشید استخدام میاه الري وحس
ضمن مسؤولیات جھاز اإلرشاد الزراعي في مجال الري الحقل%ي باعتب%اره أح%د جوان%ب ترش%ید وص%یانة 

ألن ترشید استخدام میاه الري الحقلي أمر یتوقف عل%ى س%لوك ال%زراع وذلك واستخدام الموارد الطبیعیة، 
اإلرش%اد الزراع%ي ع%بء ویتحم%ل ، )٢٠٠١عب%دالجواد وآخ%رون، (س%لوك نح%و األفض%ل وتغییرھم لھذا ال

نش%%ر التقنی%%ات الزراعی%%ة ب%%ین الم%%زارعین وم%%ن بینھ%%ا أس%%الیب ترش%%ید می%%اه ال%%ري وحس%%ن إدارتھ%%ا، وذل%%ك 
باستخدام كافة الطرق والوسائل اإلرش%ادیة ف%ي المواق%ف التعلیمی%ة المناس%بة والت%ي تمك%ن الم%زارعین م%ن 

، وت%%زداد الحاج%%ة ف%%ي جمھوری%%ة الع%%راق إل%%ى ترش%%ید )٢٠٠٦مع%%وض، (بھا وفھمھ%%ا والعم%%ل بھ%%ا اس%%تیعا
استخدام میاه الري من قبل المزارعین عامة ومزارعي الخضراوات خاصة في الس%نوات األخی%رة نظ%راً 
لقلة األمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدالت التبخر وس%وء اس%تخدام می%اه ال%ري م%ن قب%ل الم%زارعین 

لزراعی%%ة مم%%ا أدى إل%%ى نق%%ص ملح%%وظ ف%%ي كمی%%ة می%%اه األنھ%%ار والمی%%اه الجوفی%%ة المس%%تخرجة لألغ%%راض ا
وكذلك إلى تدھور نوعیتھا، لذا ینبغي استخدام المزارعین وخاصة مزارع%ي الخض%ر لمی%اه ال%ري بكف%اءة 

ن زی%ادة أو ، أل)٢٠٠٩، مجھ%ول(إلحالل التوازن بین المی%اه المتاح%ة والمی%اه المطلوب%ة لزراع%ة الخض%ر 
، إال أن ھن%اك )٢٠٠٥أب%و ع%واد، (نقصان میاه الري یؤثر سلباً على كمیة ونوعیة الخض%راوات المنتج%ة 

                                           
  ٢٠١١ / ٥ / ٩وقبولھ  ١٠/١/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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ھدراً وسوء استخدام للموارد المائیة من قبل مزارعي الخضراوات في قضاء الشرقاط بمحافظ%ة ص%الح 
یتج%%اوز كثی%%راً االحتی%%اج ال%%دین وأن كمی%%ة المی%%اه الت%%ي تس%%تخدم ل%%ري الخض%%راوات م%%ن قب%%ل الم%%زارعین 

األساس لتلك الخضراوات بل وقد یص%ل إل%ى ض%عف احتی%اج النب%ات، وإنھ%م عل%ى ال%رغم م%ن اس%تخدامھم 
وب طل%%%للتقنی%%%ات الزراعی%%%ة الموص%%%ى بھ%%%ا ف%%%ي ھ%%%ذا المج%%%ال، إال أن مس%%%توى أدائھ%%%م ل%%%یس بالمس%%%توى الم

ى أداء مزارع%ي الخض%ر ف%ي وھنا تبرز أھمیة التدریب كوسیلة فعالة في رفع مس%تو). ٢٠٠٩، مجھول(
قضاء الشرقاط لالستخدام الصحیح والكفوء للتقنیات الزراعیة عل%ى أس%س علمی%ة ص%حیحة، ولك%ي یك%ون 
التدریب فعاالً في إحداث التغییرات المطلوب%ة ف%ي المع%ارف والمھ%ارات فإن%ھ یج%ب أن یبن%ى عل%ى أس%اس 

، ألن%ھ ف%ي الكثی%ر )١٩٨٨الخش%اب، (ئدة وف%ي ض%وء الظ%روف المحلی%ة الس%ا االحتیاجات التدریبیة الفعلی%ة
م%%ن البل%%دان أظھ%%رت الخب%%رة عب%%ر الس%%نین أن%%ھ عل%%ى ال%%رغم م%%ن اس%%تخدام الم%%زارعین للتقنی%%ات الزراعی%%ة 
الحدیثة، إال أن ھناك فجوة بین مستوى األداء الحالي والمستوى المرغوب بھ، وق%د یرج%ع ذل%ك إل%ى ع%دم 

و أنھا غی%ر ذات أھمی%ة كبی%رة بالنس%بة لم%زارعین ف%ي می%دان مالئمة ھذه التقنیات لمناطق زراعیة معینة أ
، وھن%%ا تب%%رز ض%%رورة وج%%ود تواف%%ق ب%%ین أھمی%%ة ھ%%ذه )٢٠٠٥،Vivianc و Sanlon(عملھ%%م الزراع%%ي 

التقنیات الزراعیة بالنسبة للمزارعین في می%دان عملھ%م م%ع ح%اجتھم للت%دریب علیھ%ا وذل%ك للوص%ول إل%ى 
ة عالی%ة، ألن%ھ كلم%ا ك%ان التط%ابق والتواف%ق كبی%راً یتوق%ع إنج%از أكث%ر تطبیق مناسب لھ%ذه التقنی%ات وبكف%اء

الجزار وآخ%رون، (وأداًء أكمل وتعلیماً أكثر فعالیة ودواماً، أما إذا كان التباین كبیراً فیتوقع نتائج عكسیة 
وھ%%ذا م%%ا دف%%ع الباح%%ث إلج%%راء ھ%%ذا البح%%ث للتع%%رف عل%%ى م%%دى التواف%%ق ب%%ین أھمی%%ة التقنی%%ات ). ١٩٨٥

راعیة الموصى بھا لمزارعي الخضر من وجھة نظ%رھم ف%ي قض%اء الش%رقاط بمج%ال ترش%ید اس%تخدام الز
ك%ذلك فق%د الح%ظ الباح%ث ن%درة الدراس%ات . میاه الري في میدان عملھم ومدى حاجتھم إلى التدریب علیھ%ا

ف%%ي جمھوری%%ة الع%%راق عام%%ة وف%%ي محافظ%%ة ترش%%ید اس%%تخدام می%%اه ال%%ري والبح%%وث اإلرش%%ادیة ف%%ي مج%%ال 
وفیما یتعلق بالدراسات السابقة التي تتعلق بأھمی%ة التقنی%ات الزراعی%ة الموص%ى بھ%ا . صالح الدین خاصة

كیفی%ة التص%رف الس%لیم ف%ي (إن فق%رة ) ٢٠٠٦مع%وض، (ترش%ید اس%تخدام می%اه ال%ري فق%د وج%د في مجال 
خض%%ر أح%%رزت المرتب%%ة األول%%ى م%%ن حی%%ث األھمی%%ة لمزارع%%ي ال) حال%%ة انس%%داد الت%%رع ومج%%اري ال%%ري

للت%دریب وترتی%ب الحاج%ة بمشروع درب األربعین في مصر، وفیما یتعل%ق بالعالق%ة ب%ین ترتی%ب األھمی%ة 
 .وجود عالقة ارتباطیة معنویة موجبة ب%ین ك%ال الت%رتیبین) ٢٠٠٧(والخشاب ) ٢٠٠٣( فقد وجد الداؤدي

قنی%%ات الزراعی%%ة م%%ا ھ%%ي أھمی%%ة الت: وإن مش%%كلة البح%%ث س%%وف تترك%%ز ف%%ي اإلجاب%%ة عل%%ى األس%%ئلة التالی%%ة
محافظ%ة ص%الح / الموصى بھا بمجال ترشید استخدام میاه الري لمزارعي الخض%ر ف%ي قض%اء الش%رقاط 

؟ وم%%ا ھ%%ي درج%%ة ح%%اجتھم التدریبی%ة لھ%%ذه التقنی%%ات؟ وم%%ا ھ%%ي العالق%ة ب%%ین ترتی%%ب األھمی%%ة وترتی%%ب ال%دین
  الحاجة التدریبیة للزراع؟

  :ویھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یأتي
می%%اه ال%%ري اس%%تخدام بمج%%ال ترش%%ید تحدی%%د مس%%توى وترتی%%ب أھمی%%ة التقنی%%ات الزراعی%%ة الموص%%ى بھ%%ا  .١

  .لمزارعي الخضر المبحوثین
لموص%ى بھ%ا تحدید مستوى وترتیب حاجة مزارعي الخض%ر المبح%وثین للت%دریب للتقنی%ات الزراعی%ة ا. ٢

  .میاه الرياستخدام في مجال ترشید 
ب%ین ترتی%ب التقنی%ات الزراعی%ة الموص%ى بھ%ا م%ن حی%ث أھمیتھ%ا وم%ن حی%ث ة االرتباطیتحدید العالقة . ٣

  .حاجة مزارعي الخضر المبحوثین للتدریب علیھا
  

  مواد البحث وطرائقھ
الطماطة، البامیا والباذنجان في قضاء الش%رقاط : شمل مجتمع البحث جمیع زراع الخضر اآلتیة
 ٨٥٩لتقلیدیة في ري خض%راواتھم والب%الغ ع%ددھم بمحافظة صالح الدین والذین یستخدمون طرق الري ا

تم حصر أسمائھم بالرجوع إلى س%جالت قس%م التخط%یط والمتابع%ة ف%ي المدیری%ة إذ م، ٢٠٠٩مزارعاً عام 
وب%ذلك بل%غ % ١٠ثم أخذت منھم عینة عشوائیة بس%یطة بنس%بة . العامة للزراعة في محافظة صالح الدین

ك%%م جن%%وب  ٧٥م اختی%%ار قض%%اء الش%%رقاط الواق%%ع عل%%ى مس%%افة وت%% .مزارع%%اً  ٨٦ع%%دد أف%%راد عین%%ة البح%%ث 
محافظة نینوى إلج%راء البح%ث كون%ھ یش%تھر بزراع%ة العدی%د م%ن الخض%ر الص%یفیة والش%تویة وبمس%احات 

الطماط%%ة، البامی%%ا : دون%%م، وت%%م اختی%%ار الخض%%راوات اآلتی%%ة ٣٢٠٠٠واس%%عة حی%%ث تبل%%غ المس%%احة المروی%%ة 
 ٣١٠٠ر بزراعتھا حیث تبلغ المساحة المزروعة بمحصول الطماط%ة والباذنجان وذلك ألن القضاء یشتھ

وت%م إع%داد اس%تمارة ). ٢٠٠٩، مجھ%ول(م ٢٠٠٩دونم ع%ام  ١٢٥٠دونم والباذنجان  ١٩٠٠دونم والبامیا 
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فق%رة تمث%ل التقنی%ات الزراعی%ة الموص%ى بھ%ا م%ن قب%ل  ١٦استبیان خاصة بموضوع البح%ث احت%وت عل%ى 
عبة زراع%ة قض%اء الش%رقاط لمزارع%ي الخض%ر بمج%ال ترش%ید اس%تخدام مدیریة زراعة صالح ال%دین وش%

ووض%%ع أم%%ام ك%%ل فق%%رة أربع%%ة ب%%دائل تمث%%ل درج%%ة أھمی%%ة ك%%ل فق%%رة بالنس%%بة . م٢٠٠٩می%%اه ال%%ري ع%%ام 
درج%ة، وعدیم%ة  ١درجة، وقلیلة  ٢درجات، ومتوسطة  ٣أھمیة كبیرة وخصصت لھا : للمزارعین وھي

حاج%%ة : رة أربع%ة ب%دائل تمث%%ل حاج%ة الم%زارعین للت%دریب وھ%ياألھمی%ة ص%فر، ك%ذلك وض%ع أم%%ام ك%ل فق%
درج%%ة، وال احت%%اج للت%%دریب  ١درج%%ة، وقلیل%%ة  ٢درج%%ات، ومتوس%%طة  ٣كبی%%رة للت%%دریب وخصص%%ت لھ%%ا 

ص%%فر، ولقی%%اس درج%%ة األھمی%%ة ت%%م إیج%%اد المتوس%%ط الحس%%ابي لك%%ل فق%%رة م%%ن فق%%رات االس%%تبیان واعتب%%رت 
درج%ة  ٢-١درجة قلیلة األھمیة، والتي بلغ متوسطھا ب%ین  ١ل من الفقرات التي بلغ متوسطھا الحسابي أق

ولقی%%اس درج%%ة حاج%%ة . درج%%ة كبی%%رة األھمی%%ة ٢متوس%%طة، أم%%ا الفق%%رات الت%%ي بل%%غ متوس%%طھا أكث%%ر م%%ن 
المبحوثین إلى التدریب تم إیجاد المتوس%ط الحس%ابي لك%ل فق%رة م%ن فق%رات االس%تبیان، واعتب%رت الفق%رات 

درجة حاجة متوس%طة، أم%ا  ٢-١درجة حاجة قلیلة إلى التدریب، و ١بي أقل من التي بلغ متوسطھا الحسا
ص%یاغة تمت مراعاة و. درجة فاعتبرت حاجة كبیرة إلى التدریب ٢ثر من كالفقرات التي بلغ متوسطھا أ

الفقرات بطریقة س%ھلة ومفھوم%ة ومنس%جمة م%ع أھ%داف البح%ث وف%ي ض%وء اس%تعراض الباح%ث لألدبی%ات 
ین في القطاع الزراعي في قض%اء الش%رقاط، كم%ا ت%م لقة، فضالً عن اللقاء بعدد من العاموالدراسات الساب

عرض استمارة االستبیان على عدد من األساتذة ف%ي قس%م اإلرش%اد الزراع%ي ونق%ل التقنی%ات، إض%افة إل%ى 
ه ف%ي عرضھ على عدد من األساتذة المختصین في قسم البستنة وھندسة الحدائق وقسم علوم التربة والمی%ا

مزارع%%اً  ٢٠وبع%%د التع%%دیل والح%%ذف واإلض%%افة ت%%م اختی%%ار . كلی%%ة الزراع%%ة والغاب%%ات بجامع%%ة الموص%%ل
باس%تخدام طریق%ة ألف%ا االستبیان وث%م إیج%اد الثب%ات استمارة بطریقة عشوائیة ممن لم یشملوا بالبحث لملء 

ع البیان%ات خ%الل ش%ھري ، وت%م جمی%٠.٨١وللحاجة للت%دریب  ٠.٨٤وبلغ معامل الثبات لألھمیة كرونباخ 
واس%%تخدم المتوس%%ط الحس%%ابي والنس%%ب المئوی%%ة واالنح%%راف . م٢٠١٠ع%%ام رین الث%%اني ش%%وتتش%%رین األول 

المعیاري ومعامل ارتباط الرتب لسبیرمان في تحلیل البیانات، وتم حساب معنویة معام%ل ارتب%اط الرت%ب 
  )١٩٨٠، Sanders: (لسبیرمان وفق القانون اآلتي
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s معامل ارتباط الرتب.  

  
  النتائج والمناقشة

 :تحدیششد مسششتوى وترتیششب أھمیششة التقنیششات الزراعیششة الموصششى بھششا لمزارعششي الخضششر المبحششوثین. أوالً 
توزی%ع  درج%ة وعن%د ٤٨-المدى النظري لمستوى أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا بین صفرتراوح 

المبحوثین على ثالث فئات متساویة وفقاً لمستوى أھمی%ة التقنی%ات الزراعی%ة بالنس%بة لھ%م أظھ%رت النت%ائج 
  ).١(كما في الجدول 

  
  یة التقنیات الزراعیة الموصى بھاھمتوزیع المبحوثین وفقاً أل): ١(الجدول 

  متوسط درجات األھمیة  النسبة المئویة  عدد المبحوثین  مستوى األھمیة
  ١١.٤٥٢  ١٢.٧٩٠  ١١  واطئ) ١٥ –صفر (

  ٢٧.٥٦٦  ٣٦.٠٤٦  ٣١  متوسط) ٣١-١٦(
  ٤٢.٨٥٣  ٥١.١٦٤  ٤٤  عالي) ٤٨-٣٢(

    %١٠٠  ٨٦  المجموع
  

م%%ن مزارع%%ي الخض%%ر المبح%%وثین أي أكث%%ر م%%ن % ٥١.٤٦١أن نس%%بة ) ١(یتب%%ین م%%ن الج%%دول 
ات مس%%توى أھمی%%ة ع%%الي نص%%ف المبح%%وثین ذك%%روا ب%%أن التقنی%%ات الزراعی%%ة ال%%واردة ف%%ي االس%%تبیان ھ%%ي ذ

، وق%د یرج%ع ذل%ك إل%ى المش%اكل الكبی%رة درج%ة ٤٢.٨٥٣بالنسبة لعملھم الزراعي وبمتوسط حسابي قدره 
  .التي یعاني منھا الزراع في ري خضراواتھم بسبب قلة المیاه المتوفرة

ولتصنیف فق%رات االس%تبیان وفق%اً لدرج%ة أھمیتھ%ا للمبح%وثین، أظھ%رت النت%ائج كم%ا ف%ي الج%دول 
)٢.(  



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

 ٤

  االستبیانفقرات توزیع المبحوثین وفقاً ألھمیة ): ٢(الجدول 
  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة  الفئة

  ١٢.٥٠٠  ٢  )١(أقل من   قلیلة األھمیة
  ٣١.٢٥٠  ٥  )٢-١(  متوسطة األھمیة
  ٥٦.٢٥٠  ٩  )٢(أكثر من   كبیرة األھمیة

  .٣= الدرجة القصوى (*) 
  

فقرة تع%د فق%رات ذات أھمی%ة كبی%رة بالنس%بة  ١٦موع فقرات من مج ٩إن ) ٢(یتبین من الجدول 
  .الخضر المبحوثین في میدان عملھم الزراعي والمتعلق بري خضراواتھملمزارعي 

كل فقرة كانت النت%ائج كم%ا لدرجة أھمیة وعند ترتیب فقرات االستبیان حسب المتوسط الحسابي 
  ).٣(في الجدول 

  
  لفقرات االستبیانسط الحسابي لمتوتوزیع المبحوثین وفقاً ل): ٣(الجدول 

المتوسط   الرتبة  مضمون الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معرفة االحتیاج المائي لك%ل ن%وع م%ن الخض%راوات خ%الل ك%ل مرحل%ة 
  ٠.٧٤٤  ٢.٧٣٢  ١  من مراحل نموه

  ٠.٧١٢  ٢.٦١٦  ٢  معرفة الفترة بین ریة وأخرى لكل نوع من الخضراوات
  ٠.٨٢٨  ٢.٤٩٥  ٣  ت في السواقيكیفیة القضاء على التسربا

  ٠.٦٤٩  ٢.٤١١  ٤  كیفیة تطھیر السواقي من األدغال
  ٠.٧٦٧  ٢.٣٥٣  ٥  معرفة عدد مرات الري لكل نوع من الخضراوات

  ٠.٧٩٢  ٢.٣١٤  ٦  كیفیة زراعة أصناف مقاومة للجفاف والملوحة
  ٠.٨٢٤  ٢.٢٨٧  ٧  كیفیة تبطین السواقي

  ٠.٩١٧  ٢.١٥٤  ٨  حقلكیفیة جعل جمیع النقاط متساویة في ال
  ٠.٩٤٥  ٢.٠١٦  ٩  كیفیة صیانة آالت الري

  ٠.٨٣٢  ١.٨٨٤  ١٠  معرفة أفضل أوقات الیوم لري الخضراوات
  ٠.٨٥٥  ١.٧٤٢  ١١  كیفیة تقلیل الفاقد من المیاه

  ٠.٩١٩  ١.٤٣٥  ١٢  ة لتوزیع المیاه في الحقلفكیفیة استخدام األنابیب المغل
  ٠.٦٧٣  ١.٣٦٤  ١٣  مدربة في ري الخضراواتكیفیة استخدام العمالة الماھرة ال

  ٠.٥١٦  ١.٣٢٢  ١٤  معرفة عالمات احتیاج النبات للمیاه
  ٠.٣٤٢  ٠.٩٤٥  ١٥  معرفة مساوئ ري الخضراوات عندما تكون الریاح شدیدة

  ٠.١٣١  ٠.٣٢٤  ١٦  كیفیة استخدام طریقة الري بالرش
  

الفقرة التي أح%رزت الترتی%ب األول م%ن حی%ث متوس%ط درج%ة أھمیتھ%ا إن ) ٣(یتبین من الجدول 
معرفة االحتی%اج الم%ائي لك%ل ن%وع م%ن الخض%راوات خ%الل ك%ل (لمزارعي الخضر المبحوثین كانت فقرة 

درجة أي أھمیة كبیرة وبانحراف معی%اري ق%دره  ٢.٧٣٢بمتوسط حسابي قدره ) مرحلة من مراحل نموه
كل نوع من الخضر یحت%اج إل%ى كمی%ة می%اه ف%ي ك%ل مرحل%ة م%ن مراح%ل  ، وقد یرجع ذلك إلى أن٠.٧٤٤

إن إعطاء النبات أكثر أو أقل م%ن احتیاج%ھ الم%ائي ف%ي أي مرحل%ة وتختلف عن غیرھا من المراحل نموه 
من مراحل نموه یؤثر سلباً على نموه وبالتالي عل%ى نوعی%ة وكمی%ة إنتاج%ھ، وال تتف%ق ھ%ذه النتیج%ة م%ع م%ا 

) طریق%%ة ال%%ري ب%%الرشاس%%تخدام كیفی%%ة (، فیم%%ا أح%%رزت المرتب%%ة األخی%%رة فق%%رة )٢٠٠٦(وج%%ده مع%%وض 
، وق%د یرج%ع س%بب ذل%ك ٠.١٣١درجة أي قلیلة األھمیة وبانحراف معیاري  ٠.٣٢٤بلغ حسابي بمتوسط 

إلى قلة اھتمام زراع الخضر المبحوثین باستخدام طریقة الري بالرش خاصة وأنھا تحتاج إل%ى إمكانی%ات 
إض%%افة إل%%ى ض%%عف النش%%اط اإلرش%%ادي ف%%ي منطق%%ة البح%%ث ة ال تت%%وفر ل%%دى معظ%%م الم%%زارعین كبی%%رمادی%%ة 

  .كإقامة حقول إرشادیة توضح للمزارعین أھمیة استخدام طریقة الري بالرش
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تحدید مستوى وترتیب حاجة مزارعشي الخضشر المبحشوثین للتشدریب للتقنیشات الزراعیشة الموصشى . ثانیاً 
 –ستوى حاجة المبحوثین للتدریب للتقنی%ات الزراعی%ة الموص%ى بھ%ا ص%فر تراوح المدى النظري لم :بھا
درجة، وعند توزی%ع المبح%وثین عل%ى ث%الث فئ%ات متس%اویة وفق%اً لمس%توى ح%اجتھم للت%دریب أظھ%رت  ٤٨

  ).٤(النتائج كما في الجدول 
  

  حاجتھم التدریبیةمستوى توزیع المبحوثین وفقاً ل): ٤(الجدول 
  متوسط درجات الحاجة إلى التدریب  النسبة المئویة  عدد المبحوثین  ریبمستوى الحاجة إلى التد

  ١٠.٥٤٧  ١٨.٦٠٤  ١٦  واطئ) ١٥ –صفر (
  ٢٥.٦٩٢  ٣٨.٣٧٣  ٣٣  متوسط) ٣١- ١٦(

  ٤٠.٨٧٢  ٤٣.٠٢٣  ٣٧  عالي) ٤٨- ٣٢(
    %١٠٠  ٨٦  المجموع

  

ت%%دریب عل%%ى أنھم بحاج%%ة كبی%%رة للب%%م%%ن المبح%%وثین ذك%%روا % ٤٣.٠٢٣إن نس%%بة ) ٤(یتب%%ین م%%ن الج%%دول 
، وق%د یرج%ع ذل%ك إل%ى درج%ة ٤٠.٨٧٢التقنیات الزراعیة الواردة ف%ي االس%تبیان وبمتوس%ط حس%ابي ق%دره 

ض%%عف مع%%ارف ال%%زراع المبح%%وثین باس%%تخدام التقنی%%ات الزراعی%%ة الموص%%ى بھ%%ا نتیج%%ًة لض%%عف النش%%اط 
  .رياإلرشادي في منطقة البحث كإقامة حقول إیضاحیة عن كیفیة ترشید استھالك میاه ال

ولتصنیف فقرات االستبیان وفقاً لدرجة حاجة المبحوثین إلى الت%دریب، أظھ%رت النت%ائج كم%ا ف%ي الج%دول 
)٥.(  
  

  توزیع المبحوثین وفقاً لحاجتھم التدریبیة من خالل فقرات البحث): ٥(الجدول 
  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة  الفئة

  ١٨.٧٥٠  ٣  )١(أقل من   حاجة قلیلة إلى التدریب
  ٣٧.٥٠٠  ٦  )٢-١(  إلى التدریبوسطة متحاجة 
  ٤٣.٧٥٠  ٧  )٢(أكثر من   إلى التدریبكبیرة حاجة 
  .٣= الدرجة القصوى (*) 

  .فقرة أبدى فیھا المبحوثین حاجة كبیرة إلى التدریب ١٦فقرات من مجموع  ٧إن ) ٥(یتبین من الجدول 
  ).٦(النتائج كما في الجدول وعند ترتیب فقرات االستبیان وفقاً للمتوسط الحسابي لكل فقرة كانت 

  
  لفقرات االستبیانللمتوسط الحسابي توزیع المبحوثین وفقاً ): ٦(الجدول 

المتوسط   الرتبة  مضمون الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معرف%ة االحتی%%اج الم%ائي لك%%ل ن%وع م%%ن الخض%راوات خ%%الل ك%ل مرحل%%ة م%%ن 
  مراحل نموه

٠.٨٤٢  ٢.٥٨٨  ١  

  ٠.٨٨٣  ٢.٥١٢  ٢  من األدغالكیفیة تطھیر السواقي 
  ٠.٧٥٥  ٢.٤٤٦  ٣  معرفة الفترة بین ریة وأخرى لكل نوع من الخضراوات

  ٠.٧١٦  ٢.٢٨٦  ٤  كیفیة صیانة آالت الري
  ٠.٨٤٤  ٢.١٩٣  ٥  كیفیة زراعة أصناف مقاومة للجفاف والملوحة

  ٠.٦٦٢  ٢.١٤٥  ٦  كیفیة القضاء على التسربات في السواقي
  ٠.٨٥٦  ٢.٠٦٢  ٧  كیفیة تبطین السواقي

  ٠.٧٣١  ١.٩٧٤  ٨  معرفة عدد مرات الري لكل نوع من الخضراوات
  ٠.٦٢٨  ١.٧٧٧  ٩  معرفة مساوئ ري الخضراوات عندما تكون الریاح شدیدة

  ٠.٦٧٣  ١.٥٤٦  ١٠  كیفیة تقلیل الفاقد من الماء
  ٠.٥٤٤  ١.٣٨٠  ١١  كیفیة جعل جمیع النقاط متساویة في الحقل

  ٠.٥٠٢  ١.٢٩١  ١٢  ري الخضراواتمعرفة أفضل أوقات الیوم ل
  ٠.٤١٩  ١.٠٤٦  ١٣  معرفة عالمات احتیاج النبات للمیاه

  ٠.٣١١  ٠.٧٣٥  ١٤  كیفیة استخدام العمالة الماھرة المدربة في ري الخضراوات
  ٠.٢٩٨  ٠.٦٧٤  ١٥  كیفیة استخدام األنابیب المغلقة لتوزیع المیاه في الحقل

  ٠.١٦٥  ٠.٤٢٢  ١٦  كیفیة استخدام طریقة الري بالرش
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 ٦

إن الفقرة التي أح%رزت الترتی%ب األول ف%ي حاج%ة الم%زارعین المبح%وثین ) ٦(یتبین من الجدول 
نوع من الخضراوات خ%الل ك%ل مرحل%ة م%ن مراح%ل معرفة االحتیاج المائي لكل (إلى التدریب ھي فقرة 

، ٠.٨٤٢درج%ة وھ%ي تمث%ل حاج%ة كبی%رة إل%ى الت%دریب وانح%راف معی%اري  ٢.٥٨٨بمتوسط قدره ) نموه
فضالً عن صعوبتھا وعدم اس%تطاعة الم%زارعین وقد یرجع ذلك إلى أھمیة ھذه الفقرة بالنسبة للمزارعین 

فیم%ا . القیام بھا بصورة علمیة وكفوءة ألنھا تحتاج إل%ى مع%ارف ومھ%ارات یفتق%ر إلیھ%ا أغل%ب الم%زارعین
درج%ة وھ%ي  ٠.٤٢٢س%ط بل%غ بمتو) كیفی%ة اس%تخدام طریق%ة ال%ري ب%الرش(أحرزت المرتبة األخیرة فق%رة 

، وقد یرجع سبب ذل%ك إل%ى قل%ة أھمی%ة ھ%ذه ٠.١٦٥تمثل حاجة قلیلة إلى التدریب وبانحراف معیاري بلغ 
  .الطریقة بالنسبة للمبحوثین

تحدید العالقشة بشین ترتیشب التقنیشات الزراعیشة الموصشى بھشا مشن حیشث أھمیتھشا ومشن حیشث حاجشة . ثالثاً 
ت%%م اس%%تخدام معام%%ل ارتب%%اط الرت%%ب لس%%بیرمان وأوض%%حت  :یب علیھششامزارعششي الخضششر المبحششوثین للتششدر

، إن ھناك تقارباً وتوافقاً بین ترتیب ھذه الفقرات وفقاً ألھمیتھا وترتیبھ%ا وفق%اً )٧(النتائج كما في الجدول 
، والختب%ار معنوی%ة rs=  **٨٣+ لحاجة المبحوثین للتدریب، وبلغت القیمة االرتباطیة بین كال الترتیبین 

rs  تم حساب معنویة معامل االرتباط باستخدام النسبة الحرجةCR  وھي أكبر م%ن  ٥.٧٥٠وبلغت قیمتھا
، وھ%%ي عالق%ة ارتباطی%ة معنوی%ة موجب%%ة وقوی%ة توض%ح م%دى تواف%%ق ٠.٠١الجدولی%ة عن%د مس%توى  tقیم%ة 

ھ%م ف%ي مدركات المزارعین لم%ا یھ%م عملھ%م الزراع%ي وم%ا یحت%اجون للت%دریب علی%ھ لتحس%ین مس%توى أدائ
والخش%اب ) ٢٠٠٣(وتتفق ھذه النتیج%ة م%ع م%ا وج%ده ال%داؤودي . استخدام التقنیات الزراعیة الموصى بھا

)٢٠٠٧.(  
  

ترتی%ب فق%رات االس%تبیان م%ن حی%ث األھمی%ة وم%ن حی%ث الحاج%ة إل%ى الت%دریب والعالق%ة االرتباطی%ة ): ٧(الجدول 
  بینھما

  مضمون الفقرة
ترتیب 
  األھمیة

ترتیب 
  الحاجة

  ١  ١  االحتیاج المائي لكل نوع من الخضراوات خالل كل مرحلة من مراحل نموهمعرفة 
  ٣  ٢  معرفة الفترة بین ریة وأخرى لكل نوع من الخضراوات

  ٦  ٣  كیفیة القضاء على التسربات في السواقي
  ٢  ٤  كیفیة تطھیر السواقي من األدغال

  ٨  ٥  معرفة عدد مرات الري لكل نوع من الخضراوات
  ٥  ٦  عة أصناف مقاومة للجفاف والملوحةكیفیة زرا

  ٧  ٧  كیفیة تبطین السواقي
  ١١  ٨  كیفیة جعل جمیع النقاط متساویة في الحقل

  ٤  ٩  كیفیة صیانة آالت الري
  ١٢  ١٠  معرفة أفضل أوقات الیوم لري الخضراوات

  ١٠  ١١  كیفیة تقلیل الفاقد من المیاه
  ١٥  ١٢  اه في الحقلكیفیة استخدام األنابیب المغلقة لتوزیع المی

  ١٤  ١٣  كیفیة استخدام العمالة الماھرة المدربة في ري الخضراوات
  ١٣  ١٤  معرفة عالمات احتیاج النبات للمیاه

  ٩  ١٥  معرفة مساوئ ري الخضراوات عندما تكون الریاح شدیدة
  ١٦  ١٦  كیفیة استخدام طریقة الري بالرش

  **.٠.٨٣+ = القیمة االرتباطیة بین األھمیة والحاجة 
  .٠.٠١معنویة عند مستوى احتمال ** 

  

  :مما سبق تبین ما یأتي
وج%%%د أن التقنی%%%ات الزراعی%%%ة الموص%%%ى بھ%%%ا ذات أھمی%%%ة متوس%%%طة إل%%%ى كبی%%%رة لغالبی%%%ة الم%%%زارعین  .١

معظ%%%م المبح%%%وثین، نس%%%تنتج م%%%ن ذل%%%ك أن ھ%%%ذه التقنی%%%ات الزراعی%%%ة متفق%%%ة م%%%ع حاج%%%ات واھتمام%%%ات 
 .المبحوثین
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ضر المبحوثین ذكروا ب%أنھم بحاج%ة متوس%طة إل%ى كبی%رة للت%دریب للتقنی%ات وجد أن معظم زراع الخ .٢
المبحوثین ف%ي معظم الزراعیة الموصى بھا، نستنتج من ذلك بأن ھناك نقص في معارف ومھارات 

 .ھذا المجال والذي انعكس بدوره على مستوى أدائھم
م%ن أھمی%ة التقنی%ات الزراعی%ة ف%ي أن أغلبیة المزارعین المبح%وثین تنبث%ق احتیاج%اتھم التدریبی%ة وجد  .٣

 .میدان عملھم الزراعي
  :وعلیھ یوصي الباحث بما یأتي

تط%%ویر مع%%ارف ومھ%%ارات مزارع%%ي الخض%%ر ف%%ي قض%%اء الش%%رقاط ف%%ي اس%%تخدام التقنی%%ات الزراعی%%ة  .١
الموصى بھا بمجال ترشید اس%تخدام می%اه ال%ري، م%ن خ%الل إقام%ة ب%رامج تدریبی%ة مخطط%ة م%ن قب%ل 

ف%%ي محافظ%%ة ص%%الح ال%%دین وفق%%اً لالحتیاج%%ات التدریبی%%ة الفعلی%%ة للم%%زارعین والت%%ي ال%%دوائر المختص%%ة 
تھدف إلى رفع مستوى أدائھم ف%ي ھ%ذا المج%ال، وتكثی%ف الجھ%ود اإلرش%ادیة بكاف%ة طرقھ%ا ووس%ائلھا 

، وت%%وفیر ال%%دعم بكاف%ة أش%%كالھ للم%%زارعین بأھمی%%ة اس%تخدام طریق%%ة ال%%ري ب%الرشلتوعی%ة الم%%زارعین 
 .الطریقة الستخدام ھذه

ضرورة تركیز الت%دریب عل%ى التقنی%ات الت%ي أظھ%رت نت%ائج البح%ث بأنھ%ا ذات أھمی%ة كبی%رة بالنس%بة  .٢
 .كانت حاجتھم التدریبیة كبیرة في ھذا المجالوالتي لمزارعي الخضر في میدان عملھم 

  
IMPORTANCE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 

RECOMMENDED FOR VEGETABLE CULTIVATORS IN SHIRQAT 
DISTRICT IN THE FIELD OF RATIONAL USE OF IRRIGATION 
WATER AND ITS RELATION WITH THEIR TRAINING NEEDS 

Radwan T. AL-Kashab 
College of Agric. & Forestry – Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the importance of 
Agricultural technologies recommended for vegetable cultivators in Shirqat 
District Sallah AL-Deen Province in the field of rational use of irrigation water 
then to determine their training needs, and to find out the relationship between 
the importance and training needs of the cultivators. The research sample 
included 86 respondents. The data were collected through an interview after 
testing the validity and reliability of the questionnaire. The researcher used 
arithmetic mean, percentage and spearman rank correlation to analyze the data. 
It was found that 51.164% of the respondents stated that agricultural 
technologies were highly important for their agricultural work, and 43.023% of 
them perceive a high need for training. The item (knowledge of water 
requirement for each type of vegetables during each stages of growth stage) got 
the first rank order for its importance and training needs. It was also found that 
there is a significant correlation between the ranking of the research items. 
According to their importance in one hand, and that of the training needs in the 
other. 

  
  المصادر

دور اإلرشاد الزراعي في مجال استخدام وترشید المی%اه الزراعی%ة ف%ي ). ٢٠٠٥(أبو عواد، محمد صالح 
 .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة القدس. قطاع غزة

مقارن%%%ة بع%%ض المج%%االت اإلرش%%%ادیة ). ١٩٨٥(ل فاض%%ل الج%%زار، محم%%د حم%%وده، وزك%%%ي اللیل%%ة وعام%%
والزراعیة من حیث أھمیتھ%ا للعم%ل اإلرش%ادي م%ع الحاج%ة التدریبی%ة الت%ي یتطلبھ%ا الع%املون ف%ي 



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

 ٨

الم%%ؤتمر ال%%دولي العاش%%ر لإلحص%%اء والحس%%ابات . الجھ%%از اإلرش%%ادي بمحافظ%%ات ش%%مال الع%%راق
 .٥٦-٤٨جامعة عین شمس، إبریل،  ١٠ –مارس  ٣٠العلمیة والبحوث االجتماعیة، 

أطروح%%ة . ترش%%ید اس%%تخدام الم%%وارد المائی%%ة ف%%ي ح%%وض العاص%%ي األعل%%ى). ٢٠٠٨(ح%%زام، بش%%رى أحم%%د 
 .دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة البعث، سوریا

دراسة االحتیاج%ات التدریبی%ة لمزارع%ي مش%روع ري الجزی%رة ). ١٩٨٨(الخشاب، رضوان ذنون یونس 
 .سالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصلر. الشمالي بمحافظة نینوى
تحدید أھمیة التقنیات الزراعیة الموصى بھا لمزارع%ي الحنط%ة ). ٢٠٠٧(الخشاب، رضوان ذنون یونس 

ف%%ي ناحی%%ة ربیع%%ة بمحافظ%%ة نین%%وى م%%ن وجھ%%ة نظ%%ر الم%%زارعین أنفس%%ھم وعالقتھ%%ا باحتیاج%%اتھم 
 .١٨-١٢: )٣( ٣٥مجلة زراعة الرافدین، . التدریبیة

المتطلب%ات التعلیمی%ة والتدریبی%ة للفالح%ین ف%ي محافظ%ة الت%أمیم ف%ي ). ٢٠٠٣(الداؤدي، صالح جاسم أمین 
رس%%الة . مج%%ال اس%%تخدام وص%%یانة منظوم%%ات ال%%ري ب%%الرش المحوری%%ة وعالقتھ%%ا ب%%بعض العوام%%ل

 .ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل
األث%ر التجریب%ي لمش%روع تط%%ویر ). ٢٠٠١(والس%ید أحم%د حب%%یش  عب%دالجواد، س%امي أحم%د وعطی%%ھ أحم%د

الري على المعرفة والتنفیذ في مجال ترشید استخدام میاه الري بمحافظتي كف%ر الش%یخ والبحی%رة 
المؤتمر العلمي الثاني، مستقبل التنمیة الزراعیة والمجتمعیة على ترع%ھ الس%الم بس%یناء، . بمصر

 .یولیو ٥-٣وم الزراعیة والبیئة، العریش، جامعة قناة السویس، كلیة العل
، المنظمة العربی%ة للتنمی%ة الزراعی%ة ١٩٩٩تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام ). ٢٠٠٠( مجھول 

 .، السودانالخرطوم، 
صالح ال%دین، ، قسم التخطیط والمتابعة، مدیریة زراعة صالح الدین، التقریر السنوي). ٢٠٠٩(مجھول 

 .العراق
-٢٦بغ%%%داد ، تقری%%%ر الم%%%ؤتمر العلم%%%ي الس%%%ابع للبح%%%وث الزراعی%%%ة، وزارة الزراع%%%ة ). ٢٠٠٩(مجھ%%%ول 

 .، العراق٢٨/١٠/٢٠٠٩
حاجة المزارعین لبرنامج إرشادي في مجال ترش%ید اس%تخدام ). ٢٠٠٦(معوض، محمود محمد مصطفى 

دي می%%اه ال%%ري وإدارة نظ%%م ال%%ري الح%%دیث للمنتفع%%ین بمش%%روع درب األربع%%ین، محافظ%%ة ال%%وا
 .٣١-١): ١( ١٤الجدید، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث الزراعیة، 
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