
 نـــديــة الرافــــلة زراعـــمج
 3143 (3( العدد )14المجلد )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 
 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 

 

4 

 

 بمحافظة نينوىالمشكالت الزراعية التي تواجه زراع محصول الرقي في قضاء الحمدانية 
 طارق محمد صالح الحرباوي

 الزراعي ونقل التقنيات / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل / العراق اإلرشادقسم 
E.mail: Tarik AL Harbawi@Gmail.com 

 
 الخالصة

زراع محصتتول الرقتتي فتتي ق تتا  استتتفدفت الدراستتة تحديتتد حجتتم المشتتكةت الزراعيتتة التتتي تواجتت   
بتالمتغيرات الداللتة فتي الدراستة ذ وكترلي ترتيتك المشتكةت حستك معانتا   لحمدانية بمحافظة نينوى وعةقت ا

متزارع  451  والبتال  عتدد م مجتمع البحث من جميع زراع محصول الرقتي فتي الق تاالزراع منفا ذ تكون 
استتمار  استتبيان  إعتداد% متن مجتمتع البحتث ذ تتم 11مزارع يمثلتون  01البحثية  لإلجرا اتفي حين ل ع 

منفتا    إحصتا يةبيانات  ره الدراسة ذ بعد ا تتم تحليتل بيانتات الدراستة باستتلدام عتد  وستا ل استلدمت لجمع 
Xبتتع كتتاي الحستتابي ذ قتتيم مرالنستتبة الم ويتتة ذ المتوستتط 

ذ معامتتل اترتبتتاط الرتبتتي لستتبيرمان بتتراون   وقتتد  2
اترتفتاع ذ  إلت منفتا متوستطاي يميتل التي يعتانون % من المبحوثين كان حجم المشكةت 55النتا ج ان  أظفرت

زارع محصتول منفتا النتا ج عدم وجتود عةقتة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم المشتكةت التتي يعتاني  أظفرتكما 
عنتتد الزراعتتي  باإلرشتتاد  المستتتوى التعليمتتي ذ نتتوع الحيتتاز  ذ اتتصتتال  اآلتيتتةلمتغيتترات الرقتتي وكتتل متتن ا
وكتل متن   في حين كشفت الدراستة وجتود عةقتة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم المشتكةت  1015مستوى معنوية 
 1014المزروعة ذ عدد سنوات زراعة المحصول ذ نوع المفنة عند مستوى المعنوية  األرضالعمر ذ مساحة 

والمفتم لكتل متن الباحث ب رور  تقديم الدعم المادي والمعنتوي لتزراع  ترا المحصتول الحيتوي  أوص   وقد 
 المستفلي والمزارع عل  حد سوا    

 مشكةت زراعية ذ الرقي ذ مزارعي الرقي   -كلمات دالة  
 

 1/3143/ 31وقبول   3143/ 35/4تاريخ تسلم البحث  

 
 المقدمة

ة في العراق واغلك البلدان العربية ذ فقتد وجتد مرستوماي الل راوات الصيفية الر يس رقي منيعتبر ال 
تت  متن كمتا نقلتت زراععل  بعض اتثار المصرية وانتقلت زراعت  ال  الجزيتر  العربيتة وايتران وافغانستتان 

صتيل العا لتة ذ ينتمتي الرقتي الت  محا( 2004وي ذ ين الستاد  عشتر )العبيتد والشتتاسبانيا ال  اوربتا فتي القتر
غترك مفتي ال عودتفتي الستعودية وحبحتك و تو اللريتز بالعربيتة  Watermelonالقرعية واسم  باتنكليزية 

  و و من المحاصيل التي يقبتل علت  زراعتفتا المتزارع ( 2001في اتمارات وزب  في حلك )حسن ذ  حجو

يألر نصيك كبير من الناحية التصتديرية  ق كما ان يففو من الناحية التسويقية يعتبر من المحاصيل عالية التسو
المحاصتيل  ( ذ و و احد2003العربية حيث ان ثماره تتحمل الشحن والتلزين )در اك ذ لاصة في اتسواق 

موعتتد  متتنفتتتر  قصتتير  حيتتث ان الفتتتر  الستتتراتيجية ورلتتي لمتتردوده اتقتصتتادي العتتالي بالنستتبة للمتتزارع وب
 إرومتعتتدد  ذ امتتا فوا تتده بالنستتبة للمستتتفلي ففتتي كثيتتر  يتتوم  01 -55نتتي تتتتراو  متتن الزراعتتة حتتت  فتتتر  الج

علت  نستتبة عاليتة متتن الستكر واتمتتة  )الكالستيوم والحديتتد( ذ و تو غنتتي بالفيتامينتات الملتلفتتة ثمتتاره تحتتوي 
(B3, B2, B1, A, C) ان الرقتي ( ذ كما اشارت العديتد متن الدراستات اتمريكيتة 3111وي ذ شتيوال )العبيد

مفتد اي لةعصتاك ذ ومتزيةي للتتوتر والقلتق ويكتافح لنباتات المفيد  للقلك لي  بفا دتت  للشترايين فحستك بتل من ا
كشتتتفت الدراستتتات التتتتي اجريتتتت علتتت  و(   2005ذ  Anonymousانقبتتتاض المعتتتد  ويمنتتتع كستتتل اتمعتتتا  )

باتحمتاض اتمينيتة نيتة سةتت عديد  من الرقي احتوا ه عل  كميات ت بأ  بفا من التد ون والبروتينتات الغ
(Ma  ذ وعل  الرغم متن المتردود اتقتصتادي 4001وآلرون ذ ) وقيمتت  الغرا يتة والعةجيتة العتالي للمتزارع

لمستتلزمات زراعتة الكثير من المزارعين عن زراعت  نتيجة توقتف دعتم الدولتة للمستفلي ات اننا نجد عزوف 
ع استتعار المتتواد اتوليتتة الداللتتة فتتي زراعتتة  تترا االمحصتتول حيتتث ت تترر المتتزارع العراقتتي نتيجتتة ترتفتت

بالمستتورد دون وجتود اد واكيا  واجور نقل       الخ ذ فاصبحت اتسواق العراقيتة تغت  المحصول من سم
يتتركر لةنتتتاع العراقتتي منتت  علتت  التترغم متتن ان المستتتورد لتتي  اف تتل متتن اتنتتتاع العراقتتي ونظتتراي لة ميتتة 

للمتتتزارع وا ميتتتت  الغرا يتتتة والعةجيتتتة للمستتتتفلي وكونتتت  احتتتد المحاصتتتيل للمحصتتتول بالنستتتبة اتقتصتتتادية 
علتت  مستتتوى المحافظتتة وقلتفتتا علتت  الستتتراتيجية المفمتتة ولعتتدم تتتوفر دراستتات ستتابقة تناولتتت  تترا المو تتوع 

مستوى القطر وجتد الباحتث متن ال تروري اجترا  مثتل  تره الدراستة فتي الوقتت الحا تر للوقتوف علت  ا تم 
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فتي ق تا  الحمدانيتة كتون الق تا  يشتتفر بزراعتة  ترا  المحصتولمن زراعة  عية التي حدتالزراالمشكةت 
المحصتول حيتث ي تم عتدداي كبيتراي متن التزراع التترين يمارستون زراعتت  والترين يعتانون متن مشتكةت عديتتد  

كما ان نتا ج  ترا البحتث ستوف تكتون ا تافة جديتد  للمعرفتة العلميتة حتول مو توع  تل  زراعت  وتسويق 
 لدراسة   ا

 ويفدف البحث ال  تحقيق اتتي  
التعرف عل  حجم المشكةت الزراعية التي تواجت  زراع محصتول الرقتي فتي ق تا  الحمدانيتة بمحافظتة   4

 نينوى  
 ترتيك المشكةت الزراعية حسك معانا  الزراع منفا    3

 لداللة في الدراسة تحديد العةقة اترتباطية بين حجم المشكةت الزراعية والمتغيرات المستقلة ا  3
       

 مواد البحث وطرائقه
حيتث بزراعة  ترا المحصتول تم التيار ق ا  الحمدانية منطقة تجرا  البحث ورلي تشتفار الق ا   

ت زراعيتة عديتد  من الزراع الرين يمارسون زراعة  را المحصول والرين يعانون من مشكةي م عدد كبيراي 
متزارع تتم احصتا   451الرقي في الق ا  والبال  عتدد م جميع زراع  شمل البحث    تل  زراعت  وتسويق

وشتعبة زراعتة النمترود الشعك الزراعية التابعة للق تا  و متا شتعبة زراعتة الحمدانيتة  ال بالرجوع اعداد م 
ذ تتتم توزيتتع استتتمار  ستتم التلطتتيطالتت  ستتجةت مديريتتة زراعتتة نينتتوى / قبتتالرجوع متتن اعتتداد م وتتتم التاكتتد 
 31متزارع بعتد ان تتم استتبعاد  431والبتال  عتدد م غرض جمع البيانتات علت  جميتع افتراد المجتمتع استبيان ل

% متتن 11متزارع يمثلتون  01علت  ان الدراستة اقتصتترت  إت اتستتبيانمتزارع شتملوا بقيتا  ثبتتات استتمار  

قابلتتة مالعتتن طريتتق مجتمتتع البحتتث ورلتتي لتعتترر اتتصتتال بعتتدد متتنفم تستتباك ملتلفتتة كتتون البيانتتات جمعتتت 
استتتمار  اتستتتبيان علتت  جتتز ين اتول ت تتمن الشلصتتية وكتترلي عتتدم دقتتة اجابتتة التتبعض اتلتتر  اشتتتملت 

التعليمتي ذ ين و تي )العمتر ذ المستتوى ثوعوامل الشلصية واتجتماعية للمبحمجموعة من البيانات المتعلقة بال
نتوع الحيتاز  ذ نتوع المفنتة ذ  مساحة اترض المزروعة بمحصول الرقي ذ عدد ستنوات زراعتة المحصتول ذ
اتتيتة )أمتي ذ يقترأ ويكتتك ذ اتتصال باترشتاد الزراعتي (   تتم تحديتد المستتوى التعليمتي حستك الم شترات 

( علت  5ذ  0ذ  5ذ  1ذ  3ذ 3ذ  4الرقميتة اتتيتة )  القتيمذ معفد ذ كلية( واعطيت ذ اعداديةابتدا ية ذ متوسطة 

الرقميتة  قتيمال وأعطيتتيتده حستك الم شترات اتتيتة )ملتي ذ تعاقتد ذ ايجتار( ذ فتم تحداما نوع الحياز  التوالي 
)الزراعتتة كمفنتتة اساستتية ذ حستتك الم شتترات اتتيتتة المفنتتة فتتتم تحديتتد ا  عوعلتت  التتتوالي امتتا نتت( 3ذ 3 ذ4)

اعتي باترشتاد الزرعلت  التتوالي امتا اتتصتال (  3ذ  4) الزراعة كمفنة ثانوية ( ذ واعطيت الرموز الرقميتة 

الرقميتة  القتيمذ اتصتل نتادراي ذ ت أتصتل ( ووفتق تية )اتصل دا ماي ذ اتصل احيانتاي فتم تحديده وفق الم شرات ات
 ( عل  التوالي   1ذ 3ذ 3ذ 4)

اما الجز  الثاني من استمار  اتستبيان فت من العديد من المشكةت الزراعية التي يعاني منفتا زراع  
ن مشتكلة زراعيتة بعتد مقابلتة العديتد متن التزراع وتوجيت  العديتد مت 31ديتد تتم تحالمحصول فتي الق تا  حيتث 

زراعتة المحصتول  وبعتدلفم بلصو  زراعة المحصول والمشكةت الزراعية التي يعانون منفا قبل اتس لة 
ذ وجتتود المشتتكلة بدرجتتة كبيتتر  جتتداي بعتتد ا تتتم و تتع مقيتتا  ربتتاعي مكتتون متتن اربتتع مستتتويات و تتي )وجتتود 

كبير  ذ وجود المشكلة بدرجة متوستطة ذ وجتود المشتكلة بدرجتة قليلتة او ت توجتد(  واعطيتت  المشكلة بدرجة
علت  عل  التوالي   تم التحقق من الصدق الظا ري من لةل عترض ادا  البحتث ( 1ذ 3ذ 3ذ 4)الرقمية  القيم

تقنيتات فتي كليتة مجموعة من المتلصصين في مجال اترشاد الزراعي واساتر  قسم اترشاد الزراعي ونقتل ال
الزراعة والغابات / جامعة الموصل حيث تم ا افة وحرف بعتض الفقترات لعتدم مة متفتا لمو توع البحتث ذ 

وتتتم  (person)معامتتل اترتبتتاط البستتيط ورلتتي باستتتلدام  النصتتفيةبطريقتتة التجز تتة تتتم قيتتا  ثبتتات اإلستتتبيان 
بعتد ا تتم تفريت  البيانتات وتبويبفتا  1004ات ن حيتث بلت  معامتل الثبتيح  باستلدام معادلة ستبيرمان بتراوتصح

 واستلدمت الوسا ل اتحصا ية اتتية في تحليل البيانات )النسبة الم وية ذ المتوسط الحسابي ذ قيم مربتع كتاي

X
 تبي لسبيرمان براون( رتباط الراتذ معامل 2

      
 النتائج والمناقشة

جه زراع محصول الرقي في قضاء الحمدانيةة بمحافظةة الزراعية التي توااوال: التعرف على حجم المشكالت 
التي تواج  زراع محصول الرقي ال  ثتةث ف تات ار جمتع اتنحتراف تم تصنيف المشكةت الزراعية  :نينوى

المعياري مع المتوسط الحسابي اوت ثم طر  اتنحراف المعياري من المتوستط الحستابي ثانيتاي للحصتول علت  
درجتة ذ فتي حتين تحتددت  50-55جم المشكةت المتوسطة والتي تراوحت ما بتين حدود الف ة الوسط  رات ح
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درجة ذ بينمتا تحتددت الف تة رات حجتم المشتكةت الكبيتر   24-54المشكةت المنلف ة ما بين الف ة رات حجم 
% متتن المبحتتوثين كتتان حجتتم المشتتكةت التتتي يواجفونفتتا 55ن ( ا4)تبتتين متتن الجتتدول يدرجتتة    80-96بتتين 

% متنفم كتانوا 3033% من المبحوثين كانوا يعانون من مشكةت مرتفعة كما ان 40005ة في حين ان متوسط

و را يعني ان زراع المحصول في ق ا  الحمدانيتة يعتانون متن المشتكةت الزراعيتة روي مشكةت منلف ة 
القطتاع الزراعتي  بشكل متوسط يميل ال  اترتفاع وقد يعود السبك في رلي الت  قلتة دعتم الجفتات المعنيتة فتي

 ( يو ح رلي 4والجدول )بالمحافظة 
 

 (   توزيع المبحوثين وفقاي لحجم المشكةت التي تواجففم 4الجدول )
Table (1) : Distribution of respondents according to problems size 

 percentageالنسبة الم وية  numberالعدد  Categoriesالف ات 

 Low 5 3033( منلف ة 31-51)

 Medium 15 55( متوسطة 55-50)

 High 41 40005 ة( عالي31-00)

 Total 01 411المجموع 
 

 
( ترتيتك فقترات 3يو تح الجتدول ): ترتيب المشكالت الزراعية حسةب درجةة معانةال المبحةوثيه من ةا : ا  ثاني

بالمرتبتتة اتولتت   تتي    المشتكةت الزراعيتتة حستتك معانتتا  المبحتوثين منفتتا وقتتد تبتتين ان المشتتكلة التتي جتتا ت
م الدولتة عتدويتأتي بعتد ا قلتة  3053ستابي قتدره ارتفتاع تكتاليف اتنتتاع )استمد  ذ مبيتدات ذ بترور( بمتوستط ح

وقتد يعتود الستبك فتي رلتي الت  ات متال الكبيتر متن قبتل  3031لزراع محصتول الرقتي بمتوستط حستابي قتدره 

م جعلفتم يعتمتدون علت  شترا  مستتلزمات اتنتتاع متن الجفات الزراعية المس ولة حيث ان قلة دعتم الدولتة لفت
 تي عتدم تتوفر القطاع اللا  مما ادى ال  ارتفاع تكاليف اتنتاع ذ امتا المشتكلة التتي جتا ت بالمرتبتة الثالثتة 

نتيجتة   وقد يعود السبك في رلي ال  قلتة مصتادر الميتاه الةزمتة للتري  3043مياه الري بمتوسط حسابي قدره 

و در المياه وعدم ترشيد اتستفةي من قبتل الما ية المقرر  من دول الجوار  ق عل  حصت عدم حصول العرا
ق استتواتبتتاع التتدورات الزراعيتتة واغتتراق األثتتم جتتا ت بعتتد ا فقتترات ارتفتتاع استتعار النقتتل وعتتدم  المتتزارعين 

الي وقتد علت  التتو 3003ذ  3013ذ  3041المحليتة باتصتناف المستتورد  متن المحصتول وبمتوستطات حستابية 

الصتالحة  ةيعود السبك في رلي ال  عدم تزويد المزارعين بوسا ط لنقل منتوجاتفم وال  قلة اترا ي الزراعي
وعتدم اتبتاع التدورات الزراعيتة للزراعة حيث ي تطر المتزارع الت  تكترار الزراعتة فتي اترا تي المصتابة 
ربتتة ويجفتتد ا نتيجتتة امتصتتا  حيتتث يتت دي زراعتتة المحصتتول فتتي نفتت  اترض ولعتتد  ستتنين التت  انفتتاي الت

نتيجتة انلفتاض ا افة الت  ت ترر المتزارع  ذ(Charles,2010)العناصر الغرا ية وبالتالي ال  نق  اتنتاع 

  اما فقر  جني المحصتول قبتل ن تج  للحصتول علت  ستعر قد ت يغطي التكاليفوالري اسعار بيع المحصول 
ذ وقد يعود السبك في رلي أن جني المحصتول 3031دره قت بالمرتبة اتلير  وبمتوسط حسابي مرتفع فقد جا 

  فيت  متن الحتةو  قبل ن ج  يجعل  رات صفات غير مرغوبة من قبل المستتفلي ورلتي لتتد ور صتفات الجتود
  ( يو ح رلي 3)واللون والجدول

 

 ( ترتيك المشكةت حسك المتوسط الحسابي لكل مجال3الجدول )
Table (2): Rank order of problems according to arithmetic mean 

 المشكةت 
Problems 

 الرتبة
 Rank 

المتوسط الحسابي 
Arithmetic 

mean 

 ذ مبيدات ذ برور( أسمد ) اإلنتاعارتفاع تكاليف 
High production costs (fertilizers, Pesticides, seeds) 

 
4 

 
3053 

 قلة دعم الدولة لزراع محصول الرقي 
Lack of state support for the cultivation of water 

melon  

 
3 

 
3031 

 عدم توفر مياه الري 
Lack of adequate irrigation water  

 
3 

 
3043 
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 النقل أسعارارتفاع 
High of transfer prices 

1 3041 

 Not using crop rotations  5 3013الدورات الزراعية  إتباععدم 

 ورد من المحصول المحلية بالمست األسواق إغراق
Flooding local markets with imported crop. 

 
005 

 
3003 

 المر ية والحشرية  اإلصاباتقلة لبر  الزراع بتشلي  
Lack of farmers experience diagnose insect And 

disease injury 

 
005  

 
3003 

 توفر المشتقات النفطية لتشغيل الم لات معد
Not availability of oil to run pumps 

 
305 

 
3033 

 العا د من المحصول ت يغطي التكاليف 
Yield of the crop does not cover the costs  

 
305 

 
3033 

 عدم وجود منافر كافية لتسويق محصول الرقي 
Not available of enough loop-holes to marking water 

melon  

 
41 

 

 
3035 

 

 سبابفا أت تعرف  لتيا كثر  العيوك الثمرية
The large of fruit defects that do not know their causes 

 
44 

 
33-3 

 في المنطقة  اإلرشادية عف اللدمات 
Weakness of extension services in the region  

 

43 
 

31-3 

 والحشرات األمراضقلة لبر  الزراع بعمليات مكافحة 
Lack of farmers controls experience of Diseases and 

insects  

 
4305 

 
3055 

 الزراعة  أثنا والحشرات التي تصيك المحصول  األمراضكثر  
The large number of diseases and insects that affect 

the crop during the agriculture 

 
4305 

 
3055 

 الصالحة للزراعة  األرا ي أجورارتفاع 
High wages of the fit land for cultivation   

 

4505 
 

3055 

 الجود  في المحصول )الحةو  واللون(  صفات تد ور
Deterioration of crop quality (Sweetness and colour) 

 

4505 
 

3055 

 زراعة المحصول  أثنا كثر  التقلبات المنالية 
Frequent climatic fluctuations during the crop 

cultivation  

 
45 

 
3051 

 

 الشحن والتلزين  وأثنا بعد الحصاد  األ راركثر  
The large number of damages after harvest and during 

shipping and storage  

 
43 

 
3003 

 المستورد   األصناف إنتاجية عف 
Weakness productivity of imported classes 

 

40 
 

3005 

 لمبيدات الزراعية وجود ظا ر  الغش في البرور وا
Skulduggery phenomenon of the seeds and 

agricultural pesticides 

 
31 

 

 
3001 

 الفجينة  األصنافالحصول عل   إجرا اتتعقد 
Complexity procedure of getting to the hybrid variety     

 
34 

 
3053 
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 صعوبة عملية جني المحصول 
Difficulty of harvesting the crop. 

 

33 
 

3013 

 عدم وجود الملقحات )نحل العسل( في الحقل 
The absence of pollinators (Honey bees) in the farm 

33 3015 

 جني المحصول قبل ن ج  للحصول عل  سعر مرتفع 
harvesting of crop before mellow to get high price    

31 3031 

 
يو ح  - لة الداخلة في الدراسة قغيرات المستبيه حجم المشكالت الزراعية والمتباطية : تحديد العالقة االرتلثا  ثا

 لة الداللة في الدراسة وكاتتي   ق( العةقة اترتباطية بين حجم المشكةت الزراعية والمتغيرات المست3الجدول )

ي منفتا التزراع والعمتر عتاني العمر   تشير النتا ج ال  وجتود عةقتة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم المشتكةت التتي  4
Xوفقاي لقيمة مربع كاي 

أي انت   1014القيمة الجدولية عنتد مستتوى معنويتة  من و ي اعل  31001المحسوبة  2

قتتد يعتود الستتبك فتتي رلتي انتت  كلمتتا تقتتدم وتوجتد عةقتتة ارتبتتاط معنويتة بتتين حجتتم المشتكةت الزراعيتتة والعمتتر 
ومتعتك ويحتتاع  ن منفا كون العمل الزراعي عمتل شتاقلتي يعانوحجم المشكةت ا ادزالمبحوثين بالعمر كلما 

كبير  ومساحات كثير  وبالتتالي  أرا يلةسمد  ويحتاع ال   شرهال  جفد كبير ولاصة وان محصول الرقي 
و ترا يتدل علت  ان عمتر التزراع لت  عةقتة بحجتم المشتكةت التتي تتواجففم فتي ال  لدمة وعناية كبير  اي ا 

 (   3113 ره النتيجة ت تتفق مع دراسة )سليم والطالك ذ وزراعة المحصول 

مستتوى المستوى التعليمي   اظفرت النتا ج عدم وجود عةقة ارتباط معنوية بين حجم المشكةت الزراعيتة وال  3
و تي اقتل متن  1004لسبيرمان بروان والري بلغت قيمت  لقيمة معامل اترتباط الرتبي التعليمي للمبحوثين وفقاي 

و تترا يعنتتي ان المستتتوى التعليمتتي للتتزراع لتتي  لتت  عةقتتة بحجتتم  1015معنويتتة متتة الجدوليتتة عنتتد مستتتوى القي
( 3110الجبتوري ذ )و (3143ذ وآلترونو تره النتيجتة تتفتق متع دراستة )النقتاش المشكةت التي يعانون منفا 

 (   3113وت تتفق مع دراسة )العباسي واللشاك ذ 

( الت  وجتود عةقتة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم المشتكةت 3نتتا ج الجتدول )مساحة اترض المزروعة   تشتير   3
Xالزراعيتتة التتتي يعتتاني منفتتا زراع محصتتول الرقتتي ومستتاحة اترض المزروعتتة وفقتتاي لقيمتتة مربتتع كتتاي 

2 
Xلمربع كتاي و ي اعل  من القيمة الجدولية  50053المحسوبة والتي بلغت 

وقتد  1014عنتد مستتوى معنويتة  2

ال  عمليات لدمة اكبر ولصوصتاي ي رلي ان  كلما كانت اترض المزروعة كبير  كلما احتاجت يعود السبك ف
أي ان مستتتاحة اترض المزروعتتتة لفتتتا عةقتتتة بحجتتتم الرقتتتي يحتتتتاع التتت  عنايتتتة وجفتتتد كبيتتتر وان محصتتتول 

 (   3113)سليم والطالك ذ  مع دراسة و ره النتيجة ت تتفقالمشكةت الزراعية التي يعانون منفا 

لغرض التعرف فيما ارا كانت  ناي عةقة ارتباط معنوية بين حجتم المشتكةت الزراعيتة ونتوع نوع الحياز      1
و تي  -1051والتري بلغتت قيمتت   (rs)بتراون الحياز  المزرعية تم استلدام معامل اترتباط الرتبتي لستبيرمان 

معنويتتة بتتين حجتتم عةقتتة ارتبتتاط  و تترا يعنتتي عتتدم وجتود 1015مستتوى معنويتتة  دنتتاقتل متتن القيمتتة الجدوليتتة ع
( ودراستتة 3113المشتتكةت ونتتوع الحيتتاز  المزرعيتتة و تتره النتيجتتة ت تتفتتق متتع دراستتة )ستتليم والطالتتك ذ 

 (   3113)العباسي واللشاك ذ 

( الت  وجتود عةقتة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم 3عتدد ستنوات زراعتة محصتول الرقتي   تشتير نتتا ج الجتدول )  5

والتري بلغتت قيمتت  دد سنوات زراعة محصول الرقي وفقاي لقيمة مربع كتاي المحستوبة المشكةت الزراعية وع
 زراعتتة ستتنواتعتتدد و تتي اعلتت  متتن القيمتتة الجدوليتتة   وربمتتا يعتتود الستتبك فتتي رلتتي انتت  كلمتتا زادت  51 34

حجم المشكةت الزراعية نتيجة تكرار الزراعتة فتي نفت  اترض ومتا ينتتج عتن رلتي متن  كلما زادالمحصول 
 واللون  جود  كالحةو  صفات الض والحشرات وتد ور مرامتمثلة بكثر  اتشكةت زراعية م

اظفرت النتا ج وجود عةقة ارتباط معنوية بين حجم المشكةت الزراعية ونوع المفنة وفقاي لقيمتة نوع المفنة    0
(rs)  و ي اعلت  متن القيمتة الجدوليتة لتـ  10353المحسوبة والتي بلغت(rs) و ترا  1014ى معنويتة عنتد مستتو

يعني وجود عةقة ارتباط معنوية بين حجم المشكةت الزراعية التي يعاني منفتا زراع محصتول الرقتي ونتوع 
المفنة وربما يعود السبك في رلي ان المبحوث التري يمتار  مفنتة الزراعتة كمفنتة اساستية يكتون متفتر  كليتاي 

ةت ورلتتي لتواجتتده المستتتمر فتتي جميتتع عمليتتات لدمتتة لفتتره المفنتتة وبالتتتالي ستتيتعرض التت  العديتتد متتن المشتتك
 (    3113مع دراسة )العباسي واللشاك ذ المحصول وتسويق  و ره النتيجة ت تتفق 

  اظفرت النتا ج عدم وجود عةقة ارتبتاط معنويتة بتين حجتم المشتكةت الزراعيتة اتتصال باترشاد الزراعي  5
المحستوبة والتتي  (rs)باترشتاد الزراعتي ورلتي وفقتاي لقيمتة محصول الرقي واتتصتال التي يعاني منفا زراع 
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أي انت  ت توجتد عةقتة ارتبتاط معنويتة  1015و ي اقل من القيمة الجدولية عنتد مستتوى معنويتة  10411بلغت 

  يو ح رليوالجدول اتتي  بين حجم المشكةت الزراعية واتتصال باترشاد الزراعي  
 

 تباطية بين حجم المشكةت الزراعية والمتغيرات المستقلة الداللة في الدراسة  ( يو ح العةقة اتر3الجدول )

Table (3) : Same Variables related with size of Agricultural problems.  

 العدد Cutegoriesالف ات  Variablesالمتغيرات 
Number 

النسبة الم وية 
Percentage 

Xاو  rsقيمة 
2 

 
 

 Ageالعمر 

 years 40 30005( سنة 30 -35)
 

 

Xقيمة 
2 
31001 ** 

 years 33 33033( سنة 11-51)

 years 34 35( سنة 55-00)

 
 

 
 
 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتوى التعلتتتتتتتتتتتتتتتتيم 
Education Level 

  Illitrate 3 43033 امي
 
 

 rsقيمة 
1004 

 يقرأ ويكتك
read & write 

 
43 

 
34005 

 Primary 43 34005لريج ابتدا ية 

ة لريج متوسط
Secondary 

 
0 

 
45% 

لريج اعدادية 
Intermediate 

 
41 

 
40000 

 Institute 5 44005لريج معفد 

مستتاحة اترض المزروعتتة 
 بمحصول الرقي

Area  of cultivated 

land 

  Donum 11 00000 *( دونم4-41)
 

Xقيمة 
2 
50053** 

 Donum 41 40005( دونم 44-31)

 Donum 41 40 05( دونم 34-31)

 
 نوع الحياز 

Type of land tenure  

  owner 45 3303ملي 
 rsقيمة 
1051- 

 contract 31 3303تعاقد

 rent 45 3303ايجار 

 Participation 0 4104مشاركة 

عتتتتتتتدد ستتتتتتتنوات زراعتتتتتتتة 
 المحصول 

number of years of 

cultivating the crop  

  years 33 53033( سنة 4-41)
Xقيمة 

2 

34051** 
 years 34 35( سنة 44-31)

 years 5 44005( سنة 34-31)

 
 

 
 

 نوع المفنة 
Type  of 

occupation  

زارعة كمفنة اساسية ال
Agriculture as 

essential 

 
10 

 
3405 

 
 
 rsقيمة 
10353** 

 
الزراعة كمفنة ثانوية 

Agriculture as 

secondary 

 
44 

 
4303 

 
 باإلرشتتتتتتتتتاداتتصتتتتتتتتتال 

 Contact theعي الزرا

agricultural 

Extension 

  always  45 35اتصل دا ما 
 

 rsقيمة 
10411 

 أحيانااتصل 
sometimes  

 

33 
 

3303 

 rarely  41 3303اتصل نادراي 

 dis contact 3 4301ت أتصل 

Donum = 2500M
2 
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 عل  وفق النتا ج استنتج الباحث اتتي   
رقي في ق ا  الحمدانية بمحافظة نينوى يعانون متن مشتكةت متوستطة تميتل ان غالبية زراع محصول ال  4

ال  اترتفاع وقد يعود السبك في رلي ال  قلة دعم الدولة لمزارعي  را المحصول عل  الرغم متن ا ميتت  
 للمستفلي والمزارع عل  حد سوا    

ي مشتتكةت رات حتتد  كبيتتر  ان المشتتكةت التتتي يعتتاني منفتتا التتزراع تلتلتتف فتتي درجتتة حتتدتفا فكانتتت  نتتا  3
 المرتبة اتول  والرى رات حد  قليلة جا ت بالمرتبة اتلير  بجا ت 

عةقة ارتباط معنوية بين حجم المشكةت الزراعية التي يعاني منفا الزراع وكل متن العمتر وجد أن  ناي   3
ان لفتره  ذ ونستتنتج متن رلتيومستاحة اترض المزروعتة وعتدد ستنوات زراعتة المحصتول ونتوع المفنتة 

  ن  لزراعية التي يعاني منفا المبحوثيالمتغيرات تأثير عل  حجم المشكةت ا
 

  يأتي لرا نوصي بما 
ان تعمل الجفات المس ولة في محافظة نينوى من لةل مديرية زراعتة نينتوى والشتعك الزراعيتة التابعتة   4

   ورلي من لةل لفا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لزراع  را المحصول 
  والمبيدات والمعدات الزراعية كاتسمد  والبرور توفير مستلزمات الزراعة وباسعار مدعومة -أ
ات لمستتتلدمي الميتتاه يتتعحصتة العتتراق الما يتتة وتأستتي  جم انستتياكعقتد اتفاقيتتات متتع دول الجتتوار ل تتمان -ك

 ي  ل مان ادا  اف ل تدار  المياه والمشاركة الفعالة لتقليل الفدر وترشيد اتستفة
   زراعية ال  مشاريع ومجمعات سكنيةعن تحويل اترا ي الالقيام بمشاريع المبادر  الزراعية والتوقف -ع
الحد من ظا ر  استيراد المحصتول وقتت الجنتي لحمايتة اتنتتاع المحلتي ومنتع دلتول المنافستة والتتي اثترت -د

 سلباي عل  اتنتاع  
المشكةت الزراعية التي تواج  المبحوثين فتي منطقتة البحتث  و ع برامج ارشادية وتدريبية لمعالجة بعض 3

 والتي اظفرت النتا ج ان لفا عةقة بحجم المشكةت الزراعية كالعمر ومساحة األرض المزروعة   الخ   
عل  مستوى المحافظتة اجرا  دراسات الرى تت من متغيرات مستقلة جديد  غير موجود  في  ره الدراسة  3

بغية و ع اتجترا ات المناستبة ر والتي يعتقد بان لفا عةقة بحجم المشكةت الزراعية وباقي مناطق القط
 لمعالجة تلي المشكةت والنفوض بزراعة  را المحصول الحيوي والمفم   
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ABSTRACT 

The Study aimed at determining the size of the agricultural problems that 

faced by watermelon Farmers in Al-hamdaniya district / Ninevah Governorate 

and ranking order of the problems according to the farmer's suffering from. 

Sample of the study consists of  60 out of 150 respondents representing 40% of 

the community. A Questionnaire has been prepared to collect data . Many 

statistical methods used including percentage, Arithmetic mean, Chi-Square, 

spearman brown correlation coefficient. Results showed that 75% of respondent 

mentioned that the size of problems they suffered from was a medium tends to 

high, and  that there were no significant relationship between size of problems 

and (education level / type of tenure / contact with agricultural extension . Also 

it was found that there were a significant correlation between problems size and 

(Age , Area of cultivated land , number of years of watermelon cultivation, type 

mailto:Harbawi@Gmail.com
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of occupation . The researcher recommend the need to provide material and 

moral support to watermelon farmers. 

      Key words: Agricultural Problems , Watermelon , Watermelon Farmers. 
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  المصادر
( ذ حجتتم وا ميتتة مشتتاكل نقتتل التقانتتات الزراعيتتة متتن وجفتتة نظتتر 3110الجبتتوري ذ علتتي احمتتد غ تتيك )

ليتتة المتتوظفين التتزراعيين وزراع المنتتاطق اتروا يتتة فتتي محافظتتة نينتتوى ذ اطروحتتة دكتتتوراه ذ ك
 الزراعة والغابات ذ جامعة الموصل   

ذ التتدار العربيتتة للنشتتر والتوزيتتع ذ جمفوريتتة مصتتر  4( ذ القرعيتتات ذ ط3114حستتن ذ احمتتد عبتتد المتتنعم )

 العربية   
  ذ جمفورية مصر العربية 354( ذ الرقي ذ مركز البحوث الزراعية نشره رقم 3113در اك ذ صبحي )

( ذ دراستة بعتض المتغيترات المرتبطتة 3113طالتك علتي الطالتك )واد متد عتسليم ذ نجتم التدين عبتد ا واح

المت تمر العلمتي الزراعتي بالمشاكل التي يعاني منفا الزراع في ق ا  الشيلان / محافظة نينتوى ذ 
   1/3113/  30-33الرابع / كلية الزراعة / جامعة تكريت للفتر  من 

حجتتم مشتتاكل تشتتغيل  تحديتتد( ذ 3113اللشتتاك ) العباستتي ذ عامتتل فا تتل لليتتل ذ ور تتوان رنتتون يتتون 

وصتتيانة منظومتتات التتري بتتالرش للفةحتتين فتتي مشتتروع ري الجزيتتر  بمحافظتتة نينتتوى وعةقتفتتا 
    43-1(  3) 30مجلة زراعة الرافدين ذ ببعض المتغيرات ذ 

المطبوعتات ( ذ انتاع محاصيل الل ر ذ مديرية الكتك و3111العبيد ذ صالح لالد وابرا يم ندى الشتيوي )

 الجامعية ذ الجمفورية العربية السورية   
ذ مشتتاكل مربتتي النحتتل فتتي (3143لقتتادر ومحستتن ابتترا يم عزيتتز)ذ بستتام عزيتتز وصتتة  التتدين عبتتد االنقتاش

    3-4 -( 3) 11مجلة زراعة الرافدينذذ المتغيراتمحافظة نينوى وعةقتفا ببعض 
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